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 ذاءــإٕ
 

َُِعٗا، ٚاعب٢ٓ َظُٗسٖا،  َّ َد َٖا ِٚؾساِق٘ ـ َٓر ثالث١ِ ُعكٍٛد ـ حت٢ َد إىل املسأ٠ِ اييت َبَهت ع٢ً َٚيِد

ٌَ إٔ تطَُع ي٘ ؾٛتّا، أٚ تس٣ ي٘ ؾٛز٠! ََ ٍُ تعٝؼ أ ُُٗا ... ٖٚٞ ال تصا  َٚزمَّ َعع

َُُٛع ٗا ٖٞ امِلداُد اييت ب٘ ُتعِِّ أبٓا٤َٖا .. ٚتسٟٚ َغِسَضٗا، إىل إٔ َغبَّ إىل املسأ٠ِ اييت ناْت د

َُس! ََٓع ايجَّ  ايَػسُع ٚأٜ

ٌّ عٔ َٚيِدٖا. ََٗا .. ٚدصاٖا اهلُل خري َا ُتذَص٣ ُأ َٔ ِختا َِّٞ .... َغَؿَس اهلُل هلا، ٚأحَط  إْٗا ُأ

 
 فيزة مبذٕب، ٗثَشُة َدٍِعٖب

 عبد المنعم ... 

 
 
 
 
 



4 
 

 ذٍت:ـ ٍق

 بسم اهلل الرحمه الرحيم

إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل 
 وأشهد أف محمدًا عبده ورسولو.   ل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،ضلِ لو، ومن يُ  ضل  مُ 

 ِا اَّل َٙ حُّ
َ
ٚنَ يَا أ ُٓ ّْ ُمْصِِ جْخُ

َ
َٔ إاَِل َوأ ُٚت ُٓ ٚا اَّلَلَ َخَو ُتَياحِِٗ َوال َت ٚا اَتُي ُٖ َْ َٔ آ  .201آؿ عمراف:ي

 َٓ ُٙ ِْْٖ ا َوبََد  َٙ ا َزوَْج َٙ ِْْٖ ْٔ َجْهٍس َواِخَدةٍ وََخََِو  ِْ  ّْ ُّ اَّلِي َخََِيُس ٚا َرَبُس ا انلَاُس اَتُي َٙ حُّ
َ
ا يَا أ
 ِ ررِياً َون ٌَ ّْ رَرِيتاً رَِجااًل  َِيُْس ـَ رَْخاَم إَِن اَّلَلَ ََكَن 

َ
ٚا اَّلَلَ اَّلِي تََصاَءلَُٚن ةِِٗ َواْْل   .2النساء: َصاًء َواَتُي

  ً ْٚاًل َشِديدا ٚا ىَ ُ ٚا اَّلَلَ َوىُٚل ٚا اَتُي ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
ّْ  * يَا أ ّْ َويَْلهِْر َُُس اَُُس َٓ ْخ

َ
ّْ أ يُْصِِْح َُُس

 ّْ ِؾيٓاً  ذُُٕٚبَُس ـَ ْٚزاً  ْٔ يُِػِؿ اَّلَلَ َورَُشََٚلُ َذَيْد نَاَز نَ َْ   . 72-70األحزاب:َو
 : أما بعد 

األموِر محدثاتها، وكل  محدثٍَة بدعة،  ، وشر   محمٍد  فإف أصَدَؽ الحديِث كتاُب اهلل، وخيَر الهدي ىديُ 
 ضبللٍة في النار. وُكل  بدعٍة ضبللة، وكل  

طوا عن اآلخرة، وفر  ومتاعها لوا بالدنيا غِ يجد أنهم قد شُ ػ في ىذا الزماف ػ كثير من الناس فإف المتأمل لواقع  
فوقع البغي والظلم والتفريط على  ؛فرضها اهلل تعالى على عبادهَشَرعها و في كثير من الحقوؽ والواجبات الشرعية التي 
ي يجب أف يكوف بين المسلمين، أف أخط رأيت من واجب النصح الذأوسع نطاؼ .. وعلى جميع المستويات .. ف

وعلى وجو اإلجماؿ ال وما يجب على المرء نحوىا، ىذه الكلمات من باب التذكير بهذه الحقوؽ والواجبات، 
 من أحاديث وآثار، ليكوف حجة على قارئو. الصحيح في كل ما أثبتو قتصرًا علىالتفصيل م

.. شامبًل لجميع الحقوؽ والواجبات .. ال غنى  أردت من ىذا الكتاب أف يكوف كتاب كل مسلم ومسلمة
للمسلم عنو؛ سواء كاف والدًا أـ ولدًا، أو كاف زوجاً أـ زوجة، أو كاف عالمًا أـ متعلماً، أو كاف خطيباً أـ محاضرًا .. أو 

همو .. وما كاف خادمًا أـ سيدًا .. أو كاف حاكمًا أـ محكومًا .. فكل منهم يجد في ىذا الكتاب ما يعنيو ويخصو وي
يُعينو على حلِّ كثير من مشاكلو .. فهو ػ بحقٍّ ػ كتاب كل مسلم أين كاف موقعو .. وكانت صفتو .. أو كانت مهنتو .. 

 ال غنى للبيت المسلم عنو. 
 ـ ٗيخيخض عَيْب ٕزا في بيبُ اىحق٘ق اىخبىيت: 

 لى العباد.  تعالى عاهلل  حق   -2

 . على الناس محمٍد  النبي حق   -1
 حق  الصحابِة رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين. -3
 الوالدين على الولد. حق   -4
 .بناِء على آبائهماأل ق  ح -5
 حق  الزوج على زوجتو.  -6
 حق  الزوجة على زوجها.  -7
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 حق  المسلم على أخيو المسلم. -8
 َحق  المجاىِد في سبيِل اهلل. -9

 حق  الجاِر على جاره. -20
 الحاكم المسلم على رعيتو.حق   -22
 حق  الرعي ِة على الحاكم.  -21
 حق  العاِلِم، وما يجب عليو. -23
 حق  الضيِف على ُمضيفو. -24
 حق  الن فِس على النفِس. -25
 حق  الماِؿ على صاِحبو. -26
 حق  الطريق. -27
 حق  الخادـ أو العبد على مستخدمو أو مواله. -28
 ِم على كاِفِلو.حق  الَيِتي -29
 حق  الذميِّ المعاىد على المسلمين.  -10
 حقوؽ الحيوانات.               -12
 َحق  الِجنِّ.  -11

إضافة إلى ذلك فقد قمُت بشرح الكلمات الغريبة الواردة في األحاديث، ليسهل فهمها على القارئ أي ًا كاف 
مستنبطة من تلك األحاديث، من غير توسع، وبما يناسب المقاـ، مستواه .. مع اإلشارة إلى بعض الفوائد الفقهية ال

السداد راجيًا من اهلل تعالى "، حقوٌؽ وواجباٌت َشَرَعها اهلُل للِعَبادحاجة .. وقد أسميُت ىذا الكتاب "وتقتضيو ال
 سميعٌ  إنو تعالى .، مغبلَؽ َشرٍّ .خيرٍ  مفتاحَ ي ىذا عملمن ، وأف يجعل في األرِض وفي السماء القبوؿَ والتوفيق، و 

 قريب، مجيب.
 

 ِ.٘ ٚضًٖ٘ ٚؾخِبٞ، ٚع٢ً آِيَِّاأُل ايٓيبِّ ع٢ً ضبٍُد ٚؾ٢ً اهلُل

 

 عثذ آُّعى يصغفى حهًٍح
 " أبى بصير الطرطىسي "

 
 ـ. 12/1/2991ىػ.  27/8/2421
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 [.1حكُّ اهلل تعاّْ عهى انِعثاد] -2
 

ُٜػٔس  َٜعبدٚٙ ٚال  نٛا ب٘ غ٦ّٝا، ٖٚٛ ايػا١ٜ ايـيت ألدًـٗا خًـَل اهلُل    ـ حلُّ اهلل تعاىل ع٢ً عباِدٙ إٔ 

ٍَ ايهتَب. ٌَ، ٚأْص ٌَ ايسض  اشبًَل، ٚأزض

ٚا ةِِٗ َطيْئاً تعالى: قاؿ    . 36النساء:َواْخُتُدوا اَّلَلَ َوال تُْْشُِك
َٔ َواْْلِنَْس إاَِل ِِلَْفُتُدونِ تعالى: وقاؿ   ا َخَِْيُج اْْلِ َْ  . 56ريات:الذا[2]َو
اااا  عػػػالى: توقػػػاؿ   َٓ ُٗ َخ َٚ ُشاااتَْدإَ ااا ُ٘ ِماااُروا إاَِل ِِلَْفُتاااُدوا إَُِٙااااً َواِخاااداً ال إََِلَ إاَِل 

ُ
اااا أ َْ َو

 .32التوبة:[3]يُْْشُِكٚنَ 
ٚا الَصا ةَ  تعػالى: وقػاؿ   ا ُٓ ََٖهاَء َوُييِي َٔ ُخ ِمُروا إاَِل ِِلَْفُتُدوا اَّلَلَ ُُمِِِْصنَي ََلُ اّلِي

ُ
ا أ َْ ٚا  َو َوُيْؤحُا

ثِ ال َٓ ِ ُٔ اَُْيّي ًَ دِي ِ  . 5البينة:َزََكةَ َوَذل
                                                           

وخلػق السػماوات واألرض، وىػو ، اإلنػس والجػافاهلل علػيهم، فؤلجلػو خلػق تعػالى حػق اهلل اعلم أف أوكد الحقوؽ على العباد ىػو  1
أشػد أنػواع الظلػم، وصػاحبو يسػتحق أشػد  تفريط بالغاية من الوجود، وىػولذا كاف التفريط بهذا الحق  ،الغاية من الوجود كل الوجود

ػْرَؾ َلظُْلػٌم َعِظػيمٌ ، كما قاؿ تعػالى: أنواع العذاب ِإف  الل ػَو ال يَػْغِفػُر َأْف ُيْشػَرَؾ بِػِو َويَػْغِفػُر َمػا ُدوَف  . وقػاؿ تعػالى:23قمػاف:ل ِإف  الشِّ
شػػرؾ الطاعػػة،  –ومػػا أكثػػر الػػواقعين  فيػػو  –ومػػن ضػػروب الشػػرؾ األكبػػر، والعبوديػػة لغيػػر اهلل تعػػالى . 48النسػػاء:َذلِػػَك ِلَمػػْن َيَشػػاءُ 
أو أطعتمػوىم فػي تحليػل مػا حػـر اهلل،  إف أي. 212األنعػاـ:َطْعُتُموُىْم ِإن ُكْم َلُمْشرُِكوفَ َوِإْف أَ  كما قاؿ تعالى:،  واالتباع، والتحاكم
. 16الكهػف:َوال ُيْشػِرُؾ ِفػي ُحْكِمػِو َأَحػداً  :تعػالى وقػاؿ؛ أي لعابػدوف لهػم مػن دوف اهلل. ِإن ُكػْم َلُمْشػرُِكوفَ تحػريم مػا أحػل اهلل 

  . 40يوسف: ِلل ِو َأَمَر َأال  تَػْعُبُدوا ِإال  ِإي اهُ ِإِف اْلُحْكُم ِإال   وقاؿ تعالى:
 خػبلؼزعػم صػاحبو ػ بلسػانو ػ  مهمػااإليمػاف مػن القلػب، مطلػق انتفػاء النفػاؽ و بحكػم غيػر اهلل قرينػة دالػة علػى  ىلذا كػاف الرضػ    
ُهْم ثُم  ال َيِجُدوا ِفي َأنْػُفِسِهْم َحَرجاً ِمم ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َفبل َورَبَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحت ى ُيَحكُِّموَؾ ِفيَما ، كما قاؿ تعالى: ذلك نػَ َشَجَر بَػيػْ
َحػاَكُموا  يَػتَ َأَلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف َأنػ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيػَك َوَمػا أُنْػِزَؿ ِمػْن قَػْبِلػَك يُرِيػُدوَف َأفْ  قاؿ تعالى:. و 65النساء:َتْسِليماً 

وكل حكم غير حكم اهلل فهو طاغوت، وكل شرع غير شرع اهلل فهػو طػاغوت، . 60لنساء:اِإَلى الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْف َيْكُفُروا ِبوِ 
فهػو طػاغوت؛ حيػث  ػ وىو راٍض بػذلك ػمن دوف اهلل لذاتو وكل مطاع وكل حاكم يستحسن الحكم بغير ما أنزؿ اهلل فهو طاغوت، 

ػ يػا عبػد  لػدينك ونفسػك تنبػوف .. ه وحده؛ وما سواه تكػوف طػاعتهم مػن طاعػة اهلل واسػتجابة ألمػر تعالى لمطاع لذاتو ىو اهلل أف ا
 فإف األمر جد خطير.   اهلل ػ 

ه وال نفي بعده أداة استثناء تفيد الحصر والقصر؛ أي لم يخلق اهلل الجن واإلنس لشيٍء " إال " لغاية واحدة فقط؛ وىي أف يعبدو  2
نػة ُيشركوا بو شيئًا .. والمراد من العبادة ىنا العبادة الشاملة لجميع ما يحبو اهلل تعالى ويرضػاه مػن األعمػاؿ واألقػواؿ الظػاىرة والباط

َمْحَياَي ُقْل ِإف  َصبلِتي َوُنُسِكي وَ  .. والشاملة لجميع المساحة الزمنية التي يعيشها اإلنساف، من المهد إلى اللحد، كما قاؿ تعالى:
 .263-261األنعاـ:ال َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأنَا َأو ُؿ اْلُمْسِلِمينَ .  َوَمَماِتي ِلل ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

م يُقاؿ في ىذه اآلية كذلك ما قيل في اآلية التي قبلها؛ أي أف اهلل تعالى لم يأمر العباد بشيء، ولػم يلػزمهم بشػيء، وال يريػد مػنه 3
شيئًا إال شيئًا واحدًا فقط، وىػو أف يعبػدوه سػبحانو وال يشػركوا بػو شػيئاً .. طلػٌب سػهل لمػن سػهلو اهلل لػو .. ومػع ذلػك فاألقػل ىػم 

 الذين يؤدونو .. وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
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اا  تعػالى: وقػاؿ   َٓ ٌَ  َِ ْر
َ
ّْ ِْل اْْل ُٙ َٖ ٚا الَصااِاَاِت َُيَْصاَخْفَِِه ُِِٓا ـَ ّْ َو ِْاُْٖس ٚا  ُٖ َْ َٔ آ ي َد اَّلَلُ اَّلِ ـَ َو

ُّ اَّلِي اْرحَ  ُٙ َٖ ّْ دِي ُٙ َ ََِنَ ل ٍّ َٓ ّْ َوَِلُ ِٙ ِ ْٔ َرتِْ ِْ  َٔ ي ْٔ َبْفدِ اْشَخْفََِم اَّلِ ِْ  ّْ ُٙ نَلَ ّْ َوَِلَُتّدِ ُٙ َ ٖاً َحْفُتُدوَِِٕن  ََض ل ْْ
َ
ّْ أ ِٙ ِ َخْٚن

ُّ اَُْهاِشُيٚنَ  ُ٘  ًَ ِ وَُه
ُ
ًَ نَأ ِ ْٔ َزَهَر َبْفَد َذل َْ  . 55:لنور[ا4] ال يُْْشُِكَٚن ِِب َطيْئاً َو

ْٔ رَُشااٍٚل إاَِل ُٕااِٚ  إِ  تعػػالى: وقػػاؿ   ِْاا  ًَ ْٔ َرتِِْاا ِْاا َٖا  رَْشااِْ
َ
ااا أ َْ َٕااا َو

َ
ُٗ ال إََِلَ إاَِل أ َٕاا

َ
َِلْااِٗ أ

  .15نبياء:األنَاْخُتُدونِ 

رِِْض َواِشَفٌث نَإِيَاَي نَاْخُتُدونِ  تعالى: وقاؿ 
َ
ٚا إَِن أ ُٖ َْ َٔ آ َتادَِي اَّلِي ـِ   .56العنكبوت:يَا 

ِن اْخُتُدوا اَّلَلَ  تعالى: وقاؿ 
َ
ٍث رَُشٚاًل أ َْ

ُ
ِ أ
َٖا ِْل ُكّ ٚا اَُػاُكَٚت َوََُيْد َبَفرْ  . 36النحل:َواْجَخنُِت

اهلل علػى العبػاد " قػاؿ:  يا معاذ أتدري مػا حػق  : " عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ النبي ، وفي الحديث
: و أعلػم. قػاؿ، أتػدري مػا حقهػم عليػو " قػاؿ: اهلل ورسػولُ أف يعبدوه وال يشػركوا بػو شػيئاً : "اهلل ورسولو أعلم. قاؿ

 عليو.  متفق[5]"أف ال يعذبهم"
: " قاؿ رجػل: يػا رسػوؿ اهلل مػا الموجبتػاف  قػاؿ[6]ثنتاف موجبتاف: "اهلل  وعن جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿُ 

 مسلم. "شرؾ باهلل شيئاً دخل النارشرؾ باهلل شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُ من مات ال يُ "
  قػػاؿ: "أف تػػدعو اهلل كبػر عنػػدأوعػن عبػػد اهلل بػػن مسػعود، قػػاؿ: قػػاؿ رجػػل: يػا رسػػوؿ اهلل  أ ي الػػذنب 

أف : "قػاؿ: ثػم أي  قػاؿ "معػك طعػمَ أف يَ  ؾ خشػيةَ لػدَ و  أف تقتػلَ : "قاؿ: ثم أي  قاؿ "كوىو خلقَ [7]هلل نداً امع 
 متفق عليو. "ؾجارِ [8] ةَ يلَ لِ ني حَ از تُ 

: ، فقػػاؿ: دلنػػي علػػى عمػػل إذا عملتػػو دخلػػت الجنػػة. قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: أتػػى أعرابػػي النبػػي  
قػاؿ: والػذي  ،"رمضػافَ  المكتوبػة، وتػؤدي الزكػاة المفروضػة، وتصػوـُ  الصػبلةَ  وتقػيمُ  ،شرؾ بو شيئاً وال تُ  اهللَ  تعبدُ "

                                                           
ء والَمػػػن مقابػػػل االسػػػتخبلؼ فػػػي األرض، والتمكػػػين بعػػػد ضػػػعف، واسػػػتبداؿ الخػػػوؼ بػػػاألمن واألمػػػاف .. كػػػل ىػػػذا الخيػػػر والعطػػػا 4
 ًيَػْعُبُدونَِني ال ُيْشػرُِكوَف بِػي َشػْيئا  ،وعليػو فقػد خػاب وخسػر مػن يطلػب النصػر والتمكػين لؤلمػة عػن غيػر طريػق تحقيػق التوحيػد ...

 وااللتزاـ بالتوحيد .. وما أكثر التجارب المعاصرة التي باءت بالفشل لتنكبها ىذا الطريق، وعدـ اكتراثها بو. 
 يُدخلو جن تو؛ فالمنازؿ يـو القيامة منزالف ال ثالث لهما: إما عذاب وجحيم، وإما نعيم وجناف. ومن ال يعذبو 5
 أي توجباف على صاحبهما ما يستحق من وعد أو وعيد. 6
تعػالى بصػفة ىػي مػن صػفات وخصوصػيات اهلل ػ أياً كاف شأف ىذا المخلػوؽ  ػومن صور ذلك أف تصف مخلوقًا  ؛أي مثيبًل ونظيراً  7
.. أو  .. مػن دوف اهلل عػز وجػل لشػخ  معػين، أو ىيئػة، أو مجلػس اً خالصاً التشريع والتحليل والتحريم حق أمره؛ كأف تجعل وحد

أف تجعل إنسانًا معينًا فوؽ المساءلة والمعاتبة فيما يفعل ويصدر عنو .. بينما الػذي ال ُيسػأؿ عمػا يفعػل ىػو اهلل تعػالى وحػده .. أو 
أنػػو يعلػػم الغيػػب .. أو أنػػو يكشػػُف الضػػر ويجلػػب النفػػع مػػن دوف اهلل .. بينمػػا الػػذي يعلػػم الغيػػب .. أف تعتقػػد فػػي مخلػػوؽ معػػين 

. وقػاؿ 59األنعػاـ:َوِعْنػَدُه َمَفػاِتُح اْلَغْيػِب ال يَػْعَلُمَهػا ِإال  ُىػوَ  ويكشػف الضػر ويجلػب النفػع ىػو اهلل تعػالى وحػده، كمػا قػاؿ تعػالى:
    . 65النمل:ُقْل ال يَػْعَلُم َمْن ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإال  الل وُ  وقاؿ تعالى: .10يونس:ِلل وِ فَػُقْل ِإن َما اْلَغْيُب  تعالى:

 أي زوجة جارؾ.  8
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 مػن أىػلِ  إلى رجلٍ  ه أف ينظرَ من سر  : "نق  منو. فلما ولى، قاؿ النبي أنفسي بيده ال أزيد على ىذا شيئاً وال 
 متفق عليو.  "، فلينظر إلى ىذاةِ الجن  

اهلل و سػعديك،  قاؿ: لبيك يا رسػوؿَ  "يا معاذ: "، ومعاذ رديفو على الرحل، قاؿي نس، أف النبأوعن 
مػػا مػػن أحػػد يشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل، وأف : "قػػاؿ ػ ثبلثػػاً  ػقػػاؿ: لبيػػك يػػا رسػػوؿ اهلل وسػػعديك  "يػػا معػػاذ: "قػػاؿ

خبػػػر النػػػاس أ  أفػػػبل قػػػاؿ: يػػػا رسػػػوؿ اهلل ."، إال حرمػػػو اهلل علػػػى النػػػار[9]دقاً مػػػن قلبػػػومحمػػػداً رسػػػوؿ اهلل، ِصػػػ
 .[11]". فأخبرىم بها معاذ عند موتو تأثماً [10]كلوافيستبشروا  قاؿ: "إذاً يت  

مػػن شػػهد أف ال إلػػو إال هلل وحػػده ال شػػريك لػػو، وأف : "وعػػن عبػػادة بػػن الصػػامت، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
والجنػػة والنػػار  منػػو، اىػػا إلػػى مػػريم، وروحٌ و وكلمتػػو ألقتِػػمَ أَ  و، وابػػنُ اهلل ورسػػولُ  و، وأف عيسػػى عبػػدُ ه ورسػػولُ محمػػداً عبػػدُ 
 ".[12]على ما كاف من العمل الجنةَ  حق، أدخلو اهللُ 

لقػد سػألت : "يباعػدني مػن النػار. قػاؿخبرنػي بعمػل يػدخلني الجنػة، و أوعن معاذ، قاؿ:قلػت يػا رسػوؿ اهلل  
شيئا، وتقيم الصػبلة، وتػؤتي الزكػاة، شرؾ بو اهلل وال تُ  عن أمر عظيم، وإنو ليسير على من يسره اهلل تعالى عليو: تعبدُ 

طفػ  الخطيئػة كمػا تُ  ، والصػدقةُ ةٌ ن ػجُ  أال أدلػك علػى أبػواب الخيػر  الصػوـُ : "ثم قاؿ ."وتصـو رمضاف، وتحج البيت
س األمػر وعمػوده، وذروة سػنامو " أأال أدلػك بػر : "ثػم قػاؿ ."، وصبلة الرجػل فػي جػوؼ الليػل[13]طف  الماء الناريُ 

أال : "ثػػم قػػاؿ ."نامو الجهػػادَسػػ ، وذروةُ [14]ه الصػػبلةاألمػػر اإلسػػبلـ، وعمػػودُ  سُ أر : "، قػػاؿقلػػت بلػػى يػػا رسػػوؿ اهلل
". فقلػت يػا نبػي اهلل  و [15]عليك ىػذا ف  كُ : "اهلل  فأخذ بلسانو فقاؿ أخبرؾ بمبلؾ ذلك كلو " قلت: بلى يا نبي  

علػػى وجػػوىهم، أو علػػى  فػػي النػػارِ  نػػاسَ ال ب  ِكػػثكلتػػك أمػػك يػػا معػػاذ  وىػػل يُ : "إنػػا لمؤاخػػذوف بمػػا نػػتكلم بػػو  قػػاؿ
 ".[16]ألسنتهم الحصائدُ إمناخرىم، 

                                                عػػػػػػػػػػتَ طِّ وإف قُ  ؾ بػػػػػػػػػػاهلل شػػػػػػػػػػيئاً شػػػػػػػػػػرِ أف ال تُ ": [17]قػػػػػػػػػػاؿ: أوصػػػػػػػػػػاني خليلػػػػػػػػػػي وعػػػػػػػػػػن أبػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدرداء
فإنهػا ؛ برئػت منػو الذمػة، وال تشػرب الخمػر ، وال تترؾ صبلة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمداً فقد[18]قترِّ حُ أو 
 .[19]"شرٍّ  كلِّ   مفتاحُ 

                                                           
 .بقوٍؿ أو فعٍل أو اعتقاد من مستلزمات الصدؽ أف ال يأتي بما ينافي شهادة التوحيد وينقضها 9

 ؛ فيهلكوا .. ويتركوا العمل أي يتكلوا على شهادة التوحيد، 10
  كتماف العلم، والحديث متفق عليو. أي خشية أف يقع في إثم 11
  والحديث متفق عليو.ما لم يكن ىذا العمل ػ فعلو أو تركو ػ كفرًا وشركاً،  ؛أي على ما أسلف من عمل 12
  أي تمحو الخطيئة، وتزيل آثارىا، كما يفعل الماء بالنار. 13
 أف تارؾ الصبلة كافر.  لذلك فقد صح عن النبي  ؛أساس ال يقـو وال يتماسك وبناء ببل عمود و 14
 . صدؽ، وجنبو قوؿ الزور، والغيبة والنميمةحق أو أي احفظ عليك لسانك من أف ينطق إال ب 15
 .19: رواه أحمد و الترمذي،  و ابن ماجو، مشكاة المصابيح 16
ى لؤلدنػػى فهػػي ممتنعػػة ومنتفيػػة إال بػػن  كثبػػوت خلػػة اهلل تعػػالى لنبييػػو إبػػراىيم فيػػو جػػواز خلػػة األدنػػى لؤلعلػػى، بينمػػا خلػػة األعلػػ 17

خليلػػي .. لكػػن ال  ومحمػد عليهمػػا وعلػػى جميػػع األنبيػػاء والرسػل أفضػػل الصػػبلة والسػػبلـ، وعليػػو يجػوز للعبػػد أف يقػػوؿ: محمػػد 
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ثبلٌث من ُكن  فيو وَجد حبلوَة اإليماف: أف يكوَف اهللُ ورسػولُو أحػب  إليػو ": قاؿ وعن أنٍس، عن النبي 
منػو كمػا َيكػرُه أف  مما سواىما، وأف ُيحب  المرَء ال ُيحبو إال هلل، وأف َيكػره أف يعػوَد فػي الكفػِر بعػد أف أنقػذه اهلل

 متفق عليو. "يُقَذَؼ في النار
اهلل، والحػب  فػي  ةُ مػواالُة فػي اهلل، والمعػاداأوثػُق عُػرا اإليمػاف: ال": قػاؿ وعن ابن عباس، عن النبي 

   [.20]"في اهلل، والُبغُض في اهلل

ُّـ  ُُٜٜ ذٍْب ن ى اغسب٘، عدا اإلإٕ غا٤ عؿا عٓ٘، ٚإٕ غا٤ عر ؛رتى ملػ١٦ٝ اهلل تعاىلرْب٘ ايعبد، 

 .[21]باهلل ؾإٕ اهلل ال ٜػؿسٙ
ْٔ يََظاءُ  تعالى: قاؿ  َٓ ِ ًَ ل ِ ا ُدوَن َذل َْ َك ةِِٗ َوَيْلهُِر  ْن يُْْشَ

َ
 .48النساء: إَِن اَّلَلَ ال َحْلهُِر أ

بػايعوني : "، وحولػو عصػابة مػن أصػحابوعن عبادة بن الصامت، قاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل وفي الحديث، 
كػػم، وال تػػأتوا ببهتػػاف تفترونػػو بػػين أيػػديكم نػػوا، وال تقتلػػوا أوالدَ زْ سػػرقوا، وال تػَ ركوا بػػاهلل شػػيئاً، وال تَ شػػتُ  علػػى أف ال

ب بػو وِقػمػن ذلػك شػيئاً فعُ  ومػن أصػابَ  منكم فأجره على اهلل، في معروٍؼ. فمن وفى  [ 22]وأرجلكم، وال تعصوا
عفػا عنػو  اهلل عليو فػي الػدنيا، فهػو إلػى اهلل إف شػاءَ ارة لو، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره في الدنيا، فهو كف  
 فبايعناه على ذلك. متفق عليو. ،"وُ وإف شاء عاقبَ 

علػى مغفػرة الػذنوب  درةٍ و قػأنػي ذُ  مَ ِلػمػن عَ تعػالى: قػاؿ اهلل : "اهلل  وعن ابن عباس، قاؿ: قػاؿ رسػوؿُ 
 [.23]"شرؾ بي شيئاً لو وال أبالي، ما لم يُ  غفرتُ 

يػا ابػػن آدـ  مهمػا عبػػدتني ورجػوتني ولػػم تعػػالى: قػاؿ اهلل : "اؿ: قػاؿ رسػػوؿ اهلل وعػن أبػػي الػدرداء، قػػ
 واألرض خطايػػػا وذنوبػػػاً  ، وإف اسػػػتقبلتني بمػػػلء  السػػػماءِ [24]لػػػك علػػػى مػػػا كػػػاف منػػػك  غفػػػرتُ  شػػػرؾ بػػػي شػػػيئاً تُ 

 .[25]"من المغفرة، وأغفر لك وال أبالي استقبلتك بملئهن  
                                                                                                                                                                                           

ألصحابو ولمن ىم دونهم من المؤمنين  نبي ثابتة، بينما خلة ال ؛ فالخلة من الصحابة للنبي يجوز أف يقوؿ أنا خليل محمد 
ولػػو كنػػت متخػػذًا خلػػيبًل مػػن أمتػػي "أنػػو قػػاؿ:  منتفيػػة، وإنمػػا الثابػػت الصػػحبة والمحبػػة واألخػػوة والمػػواالة، فقػػد صػػح عػػن النبػػي 

 التخذت أبا بكٍر، ولكن أخوة اإلسبلـ ومودتو "البخاري. 
 كاف اإلكراه على الكفر والشرؾ.      فيو أف األخذ بالعزيمة أولى من األخذ بالرخصة، إذا 18
 . 566 رواه ابن ماجو، والبيهقي، صحيح الترغيب والترىيب: 19
 .1539أخرجو الطبراني وغيره، صحيح الجامع الصغير:  20
ىذا محموؿ على الموافاة؛ أي إف مات على الشرؾ والكفر؛ أما إف تاب من الشرؾ والكفر قبل أف يموت فتوبتػو تُقبػل وتنفعػو،  21
 ما كاف قبلها بما في ذلك الشرؾ. تجب و 

؛ فهػذا تجػب طاعتػو مػاداـ يػأمر بػالمعروؼ، أمػا إذا أمػر على شؤوف المسػلمينػ من المسلمين ػ ولى ، أو من يُ المسلم أي األمير 22
   .بأمٍر فيو معصية هلل تعالى فبل طاعة لو؛ فبل طاعة لمخلوٍؽ ػ أياً كاف ػ في معصية الخالق 

 .4330ح الجامع الصغير: ي، والحاكم، صحرواه الطبراني 23
   تقصير، وعمٍل غير صالح.  أي على ما كاف منك من  24
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 ِ ُِ ايعباد بعكٗ ُٜطتج٢ٓ َٔ ذيو ظً بعكّا؛ ؾإْ٘ ال بد َٔ ايكؿاف ٚأخر اسبل يًُعًّٛ َٔ ـ 

 ايعامل. 

و منػو ْلػفليتحل   رضػو أو شػيءٌ ألخيػو مػن عِ  مػن كانػت لػو مظلمػةٌ : "عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 تٌ تػو، وإف لػم يكػن لػو حسػنامنػو بقػدر مظلمَ  ذَ خِ أُ  حٌ صالِ  ، إف كاف لو عملٌ وال درىمٌ  اليـو قبل أف ال يكوف دينارٌ 

 البخاري. "عليو لَ مِ من سيئات صاحبو فحُ  ذَ خِ أُ 
[ 26]الجلحػاء للشػاةِ  قػادُ حتػى يُ  إلى أىلها يـو القيامػة، الحقوؽَ  ف  لتؤد  : "اهلل  قاؿ: قاؿ رسوؿُ  وعنو،
 مسلم. "رناءمن الشاة القَ 

. لػو وال متػاعَ  رىػمَ فينػا مػن ال دِ  سُ المفِلػ قػالوا:  "سُ المفِلػ مػا أتػدروفَ ": قػاؿ وعنػو، أف رسػوؿ اهلل 
 ىػذا، وأكػلَ  ؼَ ذَ ىذا، وقَ  تمَ وزكاة، ويأتي قد شَ  وصياـ بصبلةٍ  القيامةِ  يأتي يوـَ َمن من أمتي،  فلسَ المُ  إف": فقاؿ
و، قبػل أف ت حسػناتُ نيَػفإف فَ ، و وىذا من حسناتوىذا من حسناتِ ى طَ فيعُ  ،ىذا ربَ ىذا، وضَ  دـَ  كَ ىذا، وسفَ  ماؿَ 
  مسلم.  "في النار حَ رِ ثم طُ  ،ت عليوحَ رِ م فطُ اىُ خطاي ذ منخِ قضى ما عليو، أُ يُ 

َّ ايكٝا١َ. ٜٛ ًِ٘ َُ َُٜٓع ؾاِحَب٘ َٔ االْتؿأع َٔ ع ٚ ٌَ ُٜخبُط ايعُ  ـ ايػِّسُى 

َٔ  تعػالى: قاؿ  َٚج ٍُ ًَ َوََلَ ُِ َٓ َٔ َخ ْكَج َِلَْدَتَػ ْْشَ
َ
ْٔ أ ِ ًَ َُه ِ ْٔ َرتِْ ِْ  َٔ ًَ ِإَوََل اَّلِي وِ َ إَِِلْ

ُ
َوََُيْد أ

 َٔ ِْ  َٔ  .65الزمر:اْْلَاِِسِي
ُِٚنَ تعالى: وقاؿ  َٓ ٚا َحْف ا ََكُٕ َْ  ّْ ُٙ ٚا َاَتَِع َخْٖ ُك ْْشَ

َ
ْٚ أ َ   . 88األنعاـ:َول

َٔ  تعػػالى: وقػػاؿ  ِْاا َٚ ِْل اْ ِخااَرةِ  اا ُ٘ ُٗ َو ُِاا َٓ اااِن َذَيااْد َخااتَِع َخ َٓ ْٔ يَْسُهااْر ةِاْْلِي اا َْ َو
 َٔ  . 5المائدة:اْْلَاِِسِي

َٖ  تعالى: وقاؿ  ْْ ُْٖرٚراً َوىَِد َْ َتاًء  َ٘ َٖاهُ  ٍَ نََجَفِْ َٓ ْٔ َخ ِْ ٚا 
ُِ ِٓ ـَ ا  َْ  . 13الفرقاف:ا إََِل 

وفػػي الحػػديث، عػػن عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا، قالػػت: قلػػت يػػا رسػػوؿ اهلل ابػػن َجػػْدَعاف كػػاف فػػي الجاىليػػة 
اغفػر لػي خطيئتػي يػوـَ ال ينفعػو؛ إنػو لػم يقػل يومػاً: ربِّ ": َيصُل الرحَم، ويُطِعُم المسكين، فهػل ذلػك ناِفعُػُو  قػاؿ

 مسلم. "الدين
نيا، ": وعػػن أنػػس بػػِن مالػػٍك قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  إف  اهللَ ال َيظِلػػُم مؤمنػػاً َحَسػػنًة؛ يُعِطػػي بهػػا فػػي الػػد 

نيا، حتػى إذا أفضػى إلػى اآلِخػرِة لػ م وَيجِزي بها في اآلِخَرِة، وأم ا الكاِفُر فُيْطَعُم بحسناِت ما َعِمػَل بهػا هلِل فػي الػد 
 مسلم. "َتُكْن لُو حسَنٌة ُيْجَزا بها

                                                                                                                                                                                           
 . 4342رواه الطبراني، صحيح الجامع الصغير:  25
وقد ُسئلت عن النملة التي تبغي على أختها، ىػل سُتحاَسػب يػـو القيامػة  أقػوؿ: نعػم سُتحاَسػب  التي ليس لها قروف.الشاة ىي  26

من الدواب مهما صُغرت أو كبرت .. فُينتصف للمظلـو منها من الظالم .. ىػذا الػذي دلػت عليػو أدلػة الكتػاب والسػنة ىي وغيرىا 
 .. وىذا الذي يقتضيو العدؿ اإللهي المطلق، وتقتضيو أسماء اهلل الحسنى، وصفاتو العليا سبحانو وتعالى.
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 [.27]"ال َيجَتِمُع اإليماُف والُكفُر في قلِب امرئٍ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبيِّ 

ُٜػٔسى باهلِل غ٦ّٝار ـ غؿاع١ُ ايٓيبِّ     د.28ّٜٛ ايكٝا١َ ألٌٖ ايتٛحٝد ؾكط؛ ممٔ َاَت ٚمل 
ػػَل كػػل  نبػػيٍّ دعوتَػػو، وإنػػػي  لكػػلِّ نبػػي": عػػن أبػػي ىريػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  دعػػوٌة ُمسػػتجابٌة، فتعج 

 مسلم.  "اختبأُت دعوتي شفاعًة ألمتي يوـَ القيامة، فهي نائلٌة إف شاء اهلل من ماَت من أمتي ال ُيشرؾ باهلل شيئاً 
 [.29]"ُأعطيُت الش فاعة؛ وىي نائلٌة من ال ُيشرؾ باهلل شيئاً ": وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

أسعُد الناِس بشػفاعتي يػوـَ القيامػِة؛ مػن قػاؿ ال إلػو إال اهلل، خاِلصػاً ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي 
 البخاري.  "من قلبو

                                                           
ؿ الحػديث علػى اسػتحالة اجتمػاع اإليمػاف النػافع ػ الػذي . قلػت: د2050أخرجو ابن وىب في الجامع، السلسػلة الصػحيحة:  27

ينفع صاحبو يـو القيامة ػ والكفر في قلب امرٍئ واحد، فالقوؿ بإمكانية اجتماعهما في قلب واحد كالقوؿ بإمكانيػة اجتمػاع الشػيء 
نػػو بالضػػرورة انتفػػاء الكفػػر، وضػػده فػػي آٍف معػػاً، وىػػذا مخػػالف للنقػػل والعقػػل، وعليػػو فػػإف وجػػود اإليمػػاف النػػافع فػػي القلػػب يلػػـز م

والعكس كذلك؛ إذا حل  الكفر في القلب انتفى اإليماف مباشرة، فوجود أحدىما يلـز منو انتفاء اآلخر وال بد .. لكن الذي يمكػن 
قولػػو ىنػػا: أف اإليمػػاف النػػافع يمكػػن أف يجتمػػع مػػع الشػػرؾ األصػػغر أو الكفػػر األصػػغر أو الكفػػر دوف كفػػر فػػي قلػػب واحػػد، ومثالػػو 

لمؤمنوف الموحدوف العصاة الذي يقترفوف بعض الذنوب والكبائر التي ىػي دوف الكفػر أو الشػرؾ األكبػر .. فأمثػاؿ ىػؤالء إيمػانهم ا
ينفعهم يـو القيامة، بالن  واإلجماع، ولم يشذ عن ىذا اإلجمػاع إال الخػوارج الػذين يكفِّػروف بكبػائر الػذنوب التػي ىػي دوف الكفػر 

 اطل ال يؤبو لو، وال يُلتفت إليو، لمخالفتو للن  واإلجماع.األكبر .. وشذوذىم ىذا ب
َوَمػا يُػػْؤِمُن َأْكثَػػُرُىْم  فإف قيل: كيف نوفق بين ما تقدـ تقريره بعدـ إمكانية اجتماع اإليماف والكفػر فػي قلػٍب واحػد، وبػين قولػو تعػالى:    

 آمنوا باهلل وىم مشركوف، فاجتمع في قلب أحدىم إيماٌف وِشرؾ .. . فظاىر اآلية أنهم 206يوسف:بِالل ِو ِإال  َوُىْم ُمْشرُِكوفَ 
أقػػوؿ: ىػػؤالء آمنػػوا أو صػػدقوا بالربوبيػػة وأشػػركوا باأللوىيػػة؛ آمنػػوا بػػأف اهلل تعػػالى ىػػو الخػػالق، لكػػن لػػم يؤمنػػوا بػػأف اهلل تعػػالى ىػػو     

ُهْم َمْن َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخ َر  المعبود بحق في األرض وفي السماء، ال شريك لو في ألوىيتو، كما قاؿ تعالى: َولَِئْن َسأَْلتػَ
ُقػوُلن  الل ػُو  وقػاؿ تعػالى: .62العنكبػوت:الش ْمَس َواْلَقَمَر لَيػَُقوُلن  الل ُو فَأَن ى يُػْؤَفُكػوف ػَماَواِت َواأْلَْرَض لَيػَ ُهْم َمػْن َخَلػَق الس  َولَػِئْن َسػأَْلتػَ

. فهػػؤالء آمنػػوا بػػأف اهلل ىػػو الخػػالق، لكػػنهم فػػي العبػػادة عبػػدوا آلهػػة أخػػرا أو 15لقمػػاف:ِلل ػػِو بَػػْل َأْكثَػػػُرُىْم ال يَػْعَلُمػػوفَ قُػػِل اْلَحْمػػُد 
ن؛ ضػيبػين النقي. لذلك لما أرادوا أف يجمعوا 3الزمر:َما نَػْعُبُدُىْم ِإال  لِيُػَقرِّبُونَا ِإَلى الل ِو زُْلَفى أشركوىا في العبادة مع اهلل .. وقالوا:

. إذ كيػف بَػْل َأْكثَػػُرُىْم ال يَػْعَلُمػوفَ  . ففَػأَن ى يُػْؤَفُكػو  بين اإليماف بالربوبية والشرؾ في األلوىية في آف واحد، قاؿ تعالى عنهم:
ازمػػو اإليمػػاف يؤمنػػوف بالربوبيػػة ثػػم ُيشػػركوف فػػي األلوىيػػة فهػػذا صػػنيع وخلػػق المكػػذبين الػػذين ال يعلمػػوف أف اإليمػػاف بالربوبيػػة مػػن لو 

باأللوىيػة. وإيمػاف كهػذا اإليمػػاف ال ينفػع صػاحبو يػػـو القيامػة، كمػا ال يجػوز أف ُيسػػمى صػاحبو مؤمنػاً؛ ألف الشػػرؾ فػي األلوىيػة وفػػي 
العبادة ُيحبطو ويُبطلو .. ويبطل غيره من األعماؿ .. ونحن حديثنا أعبله عن استحالة اجتماع اإليماف النافع ػ الػذي ُيسػمى صػاحبو 

 في قلب امرٍئ واحد، فتنبو لهذا  ناً ػ مع الكفر األكبر أو الشرؾ األكبرمؤم
حتى وإف كاف من ذوي الػذنوب والمعاصػي وممػن اقترفػوا فػي حيػاتهم الكبػائر، شػريطة أف ال ترقػى ىػذه الكبػائر درجػة الكفػر أو  28

ػػػَرا ِإْثمػػػاً ِإف  الل ػػػَو ال يَػْغِفػػػُر َأْف ُيْشػػَرَؾ بِػػػِو َويَػْغِفػػػ الشػػرؾ. كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى: ُر َمػػػا ُدوَف َذلِػػَك ِلَمػػػْن َيَشػػػاُء َوَمػػػْن ُيْشػػِرْؾ بِالل ػػػِو فَػَقػػػِد افْػتػَ
  . 48النساء:اً َعِظيم

 .803أخرجو ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  29
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 ايه١ْٝٛ ايدَّاي١ ع٢ً ايتٛحٝد. ١ املٝجام ٚاآلٜاتذَُّحـ 

ّْ تعالى: قاؿ  ُٙ ّْ ُذّرَِياَخ اٚرِِ٘ ُٙ ْٔ ُؽ ِْا ْٔ ةَِِن آَدَم  ِْ  ًَ َخَذ َربُّ
َ
لَْصاُج  ِإَوذْ أ

َ
ّْ أ ِٙ جُْهِصا

َ
َ أ ََ  ّْ ُ٘ َد َٙ ْطا

َ
َوأ
َذا ََغنِِنِيَ  َ٘  ْٔ َٖا َخ ٌُ ثِ إَِٕا  َْ َْٚم اُْيَِيا ٚا يَ ُ ْن َتُيٚل

َ
ِْٙدَٕا أ ٚا ةَََل َط

ُ ّْ ىَال ْٔ  * ةَِرّبُِس ِْا َك آةَاُؤَٕا  ْْشَ
َ
ا أ َٓ ٚا إَِج ُ ْو َتُيٚل

َ
أ

 ٍُ ِِ ْٙ َذُخ
َ
ّْ أ ْٔ َبْفِدِ٘ ِْ َٖا ُذّرَِيًث  َُ َوُك تِْػُِٚنَ َرتْ ُٓ ْ ََ ال ا َذَف َٓ ِ   . 273-271ألعراؼ:اَٖا ة

: يػا [30]عػذاباً يػـو القيامػة أىػل النػارِ  اهلل ألىػوفِ  يقوؿُ : "عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل في الحديث، و 
 لػو كانػت لػك الػدنيا ومػا فيهػا أكنػت مفتػدياً بهػا  لػو: قػاؿفيُ  ،مضػجعٍ  ر  ك  فيقػوؿ َشػضػجعَ آدـ كيف وجػدت مَ  ابنَ 
دخلػك ؾ بػي شػيئاً وال أُ شػرِ لب آدـ أف ال تُ مػن ىػذا وأنػت فػي ِصػ منك أىػوفَ  نعم، فيقوؿ: كذبت وقد أردتُ  فيقوؿ

 متفق عليو. "ؤمر بو إلى النار، فيُ النار، فأبيت إال الشرؾَ 
لػػك سػػمعاً،  لػػو: ألػػم نجعػػلْ  اؿَقػػؤتى بالعبػػد يػػـو القيامػػة، فيػُ يُػػ: "وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

ـَ  رتُ ومػػااًل، وولػػدًا، وسػػخ   رًا،وبَصػػ  كَ بلقػػي يوَمػػك مُ ن ػػأ فكنػػت تظػػن  [ 31]عُ بَػػرْ وتػَ  تػػرأسُ  كَ ، وتركتُػػوالحػػرثَ  لػػك األنعػػا
 مسلم. "كما نسيتني  أنساؾَ  لو: اليوـَ  قوؿ: ال، فيقوؿُ يىذا  ف

ــاد، َٚــٔ اإل ــإ         ــاد٠ ز ِّ ايعب ــاد إىل عب ــاد٠ ايعب ــاد َــٔ عب ــِد، ٚأدــس ايعب ــ٢ ايتٛحٝ ٍُ عً ــا ــ ايكت ـ

 إىل اإل إ باهلل تعاىل ٚحدٙ.[32]اغٛتبايط

                                                           
أىػل النػار عػذاباً يػـو القيامػة،   ة أف أبػا طالػب ىػو أىػوفح، لورود النصػوص الصػحيالراجح أف المراد ىو أبو طالب عم النبي  30

وفيػو أف اهلل ال يعػذب  ."يغلػي منهمػا دماغػو كما في صحيح مسلم: "أىوف أىل النػار عػذاباً أبػو طالػب، وىػو منتعػل بنعلػين مػن نػارٍ 
بِيَن َحت ػػػ مػػػن عبػػػاده إال بعػػػد قيػػػاـ الحجػػػة علػػػيهم مػػػن جهػػػة األنبيػػػاء والرسػػػل، كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى: أحػػػداً  َعػػػَث َوَمػػػا ُكن ػػػا ُمَعػػػذِّ ى نَػبػْ
وقد أقامها عليو شخ  النبي ة؛ قد قامت عليو الحجة النبويػ وىو أبو طالب ػ أىل النار عذاباً أىوف . وإذا كاف 25اإلسراء:َرُسوالً 
هػا بحثػاً تلة قػد أوفيأـ القيامة أف تكوف حجة الرسل قد بلغتو وقامػت عليػو، والمسػو ، فمن باب أولى أف من كاف أشد منو عذاباً ي
 . و من شاء" فليراجعوقياـ الُحج ة  العذر بالجهل "ي كتاب  في
الغنيمة في  تْرَبُع؛ أي تأخذ ربع الغنيمة، يُقاؿ ربَػْعَت القوـَ أربَػُعُهم. يريد ألم أجعلك رئيساً ُمطاعاً؛ ألف المِلك كاف يأخُذ الر بَع من 31

  ."الجاىلية ُدوف أصحابو." النهاية
: الطػاغوت كػل ماتجػاوز بػو العبػد 2/50فيو، قاؿ ابػن القػيم رحمػو اهلل فػي كتابػو أعػبلـ المػوقعين  في معنى الطاغوت وما يدخل 32

حده من معبود او متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قـو من يتحاكموف إليػو غيػر اهلل ورسػولو، أو يعبدونػو مػن دوف اهلل، أو يتبعونػو علػى 
اعػػة هلل، فهػػذه طواغيػػت العػػالم إذا تأملتهػػا وتأملػػت أحػػواؿ النػػاس معهػػا رأيػػت غيػػر بصػػيرة مػػن اهلل، أو يطيعونػػو فيمػػا ال يعلمػػوف أنػػو ط

أكثػػرىم عػػدلوا مػػن عبػػادة اهلل إلػػى عبػػادة الطػػاغوت، وعػػن التحػػاكم إلػػى اهلل وإلػػى الرسػػوؿ إلػػى التحػػاكم إلػػى الطػػاغوت، وعػػن طاعتػػو 
 ىػ.  -ومتابعة رسولو إلى طاعة الطاغوت ومتابعتو ا

كػػوف: بػػالقوؿ، واالعتقػػاد، والعمػػل معػػاً، ال ُيجػػزئ شػػيء مػػن ذلػػك عػػن اآلخػػر؛ فمػػن كفػػر بالطػػاغوت وصػػفة الكفػػر بالطػػاغوت ت    
بلسانو، ولػم ُيضػمر ػ فػي قلبػو ػ لػو ولدينػو وجنػده العػداوة والبغضػاء والكػره، ال ينفعػو كفػر اللسػاف، ومػن كفػر بالطػاغوت فػي لسػانو، 

عػو ودونػو ضػد اإلسػبلـ والمسػلمين .. فهػذا أيضػاً ال يكػوف قػد حقػق الكفػر وقلبو، لكنو لم يعتزلو، ولم يعتزؿ العمل معو، والقتاؿ م
 بالطاغوت؛ إذ ال بد أف يكوف الكفر بالطاغوت كما تقدـ: بالقوؿ، واالعتقاد، والعمل .. وما أقل من يفعل ذلك في زماننا   
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اا تعػالى: قاؿ  َٓ ِ ْٚا نَاإَِن اَّلَلَ ة َٙ ِ نَإِِن اجَْخ ُٗ َّلِلَ
ُٔ ُُكُّ ٌَٖث َوَيُسَٚن اّلِي ّْ َخََّت ال حَُسَٚن نِخْ ُ٘ َوىَاحُِِٚ

َُِٚن ةَِصريٌ  َٓ   . 39ألنفاؿ:اَحْف
َُٖٚن ةِاَّلَلِ تعالى: وقاؿ  ِْ َٔ ال يُْؤ ٚا اَّلِي ا َخَرَم اَّلَلُ َورَُشَُٚلُ  ىَاحُِِ َْ َوال ةِاِْلَِْٚم اْ ِخرِ َوال ُُيَّرُِمَٚن 

ّْ َصاِكُرونَ  ُ٘ ْٔ يٍَد َو ْزَيَث َخ ٚا اْْلِ ٍَِخاَب َخََّت ُحْفُػ
ٚا اُْ وحُ

ُ
َٔ أ َٔ اَّلِي ِْ ّوِ  َٔ اْاَ َُٖٚن دِي   .19التوبة:َوال يَِدي

ْٔ يَْسُهْر ةِاَُػاُكِٚت وَ  تعػالى: وقاؿ  َٓ ثََْق ال إْهَِصاَم َذ ُٚ ْ ًَ ةِاُُْفْرَوةِ ال َص ْٓ ْٔ ةِاَّلَلِ َذَيِد اْشَخ ِْ ُيْؤ
 ٌّ ِِي ـَ ِٓيٌؿ  ا َواَّلَلُ َش َٙ َ  .156البقرة:ل

أُِمػػرُت أف أقاتػػَل النػػاَس حتػػى ": قػػاؿ وفػػي الحػػديث، عػػن ابػػن عمػػر رضػػي اهلل عنهمػػا: أف رسػػوَؿ اهلل 
اهلل، ويُقيمػوا الصػبلَة، ويُؤتػوا الزكػاَة، فػإذا فعلػوا ذلػك َعَصػُموا منػي يشهدوا أف ال إلو إال اهلل، وأف محمداً رسوُؿ 

 متفق عليو. "دماَءُىم وأمواَلهم إال بحقِّ اإلسبلـ، وحسابُهم على اهلل
أُمرُت أف أقاتَل الناَس حتى يشهدوا أف ال إلػو إال اهلل، ويؤمنػوا ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن رسوؿ اهلل 

 مسلم.  "إذا فعلوا ذلك َعَصُموا مني دماَءىم وأمواَلُهم إال بحقها، وحسابُهم على اهللِبي وبما ِجئُت بو، ف
مػػن  إنػػك سػػتأتي قومػػاً : "إلػػى الػػيمن وُ لمعػػاذ بػػن جبػػل حػػين بعثَػػ قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عػػن ابػػن عبػػاسو 
هلل، فإف ىم أطاعوا لػك ا رسوؿُ  وأف محمداً  أف ال إلو إال اهلل يشهدوا م إلى أفم فادعهُ جئتهُ  فإذا ؛الكتاب أىلِ 

في كل يـو وليلة، فإف ىم أطاعوا لك بػذلك، فػأخبرىم  صلواتٍ  عليهم خمسَ  اهلل قد فرضَ  م أف  بذلك، فأخبرىُ 
اؾ علػػى فقػػرائهم، فػػإف ىػػم أطػػاعوا لػػك بػػذلك، فإي ػػ د  رَ مػػن أغنيػػائهم، فتُػػػ ذُ ؤَخػػتُ  ،علػػيهم صػػدقةً  أف اهلل قػػد فػػرضَ 

، فإنو ليس بينَ الم دعوةَ  واتقِ  أموالهم، وكرائمَ  33]"وبين اهلل حجاب وُ ظلـو
 البخاري.  [

مػن وح ػَد اهللَ تعػالى، وكفػَر بمػا يُعبَػُد مػن دونػو، ": قػاؿ عن أبي مالك األشػجعي، عػن أبيػو، عػن النبػي 
ـَ مالُو ودُمو، وحسابُو على اهلل   مسلم.   "ُحرِّ

وف اهلل، َحػػػُرـَ مالُػػػو ودُمػػػو، وحسػػػابُو علػػػى مػػػن قػػػاؿ ال إلػػػو إال اهلل، و كَفػػػر بمػػػا يُعبَػػػُد مػػػن د": وفػػػي روايػػػة
 مسلم. [34]اهلل"

ًَـت    ِ٘ اهلل تعاىل؛ ؾإٕ غابٗا ايسٜـا٤ُ بُط ـ َٔ ُغسِٚط ِؾخ١َِّ ايعباد٠ِ ٚقبٛهلا إٔ تهٕٛ خايؿ١ّ يٛد

 ُٚزدَّت.  

ً  َصااِااً  تعػالى: قػاؿ  َٓ َْ َخ َٓ ٚا َُِياَء َرّبِِٗ نََِْيْف ْٔ ََكَن يَرُْج َٓ ْك ةِفَِتااَدةِ َرّبِاِٗ َوال يُْْشِا[ 35]َذ
َخداً 
َ
 .220الكهف:[36]أ

                                                           
ة ترتيػب األولويػات فػي العمليػة الدعويػة، كرائم أموالهم؛ أي أفضلها وأنفسػها وأحبهػا إلػى نفوسػهم. وممػا أفػاده الحػديث ضػرور    33

 وإعطاء التوحيد األولوية وتقديمو عما سواه، سواء كاف ذلك في الدعوة والتبليغ أو في الطلب والتعّلم. 
 مفهـو الحديث أف من قاؿ: ال إلو إال اهلل، لكنو لم يكفر بالطاغوت وعبادتو من دوف اهلل ال يكوف معصـو الماؿ والدـ. 34
 لصالح ىو العمل الموافق للسنة. العمل ا 35
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َٓ ً تعالى: وقاؿ  ُٔ َخ ْخَص
َ
ّْ أ ُٙ حُّ
َ
ّْ أ ُ٘ َٚ ا نِلَتُِْ َٙ َ ًَٖث ل َِ زِي ْر

َ
َ اْْل ََ ا  َْ َٖا   .7الكهف:إَِٕا َجَفِْ

َٓ ً  تعالى: قولو  ُٔ َخ ْخَص
َ
ّْ أ ُٙ حُّ
َ
 ؛ أي أيهم أصوب وأخل  عمبًل. أ

ا ً اَّلِي َخَِ  تعػالى: وقاؿ  َٓ ُٔ َخ ْخَصا
َ
ّْ أ يُُّس

َ
ّْ أ ُك َٚ َياةَ ِِلَتُِْ َْٚت َواْاَ َٓ ْ . أي أي كػم 1الملػك:َو ال

  أصوُب وأخَلُ  عمبًل.  
فقػػاؿ: أرأيػػَت رجػػبلً غػػزا يَلػػتِمُس  وفػػي الحػػديث، عػػن أبػػي أمامػػة البػػاىلي، قػػاؿ: جػػاء رجػػُل إلػػى النبػػي 

إف اهلل ال يقبُل من العمِل إال ما كػاف لػو ": ثم قاؿ ،"يَء لوال ش": [ ما َلو  فقاؿ رسوؿ اهلل 37األجَر والذِّكَر ]
 [. 38خالصاً وابُتِغَي بو وجهو"]

إف أو َؿ النػاِس يُقَضػى عليػو يػـو القيامػة رجػُل اسُتشػهد؛ فػأُتي ": وعن أبي ىريرة، قاؿ:قػاؿ رسػوؿ اهلل 
تى استشهدُت. قاؿ: كذبَت؛ ولكنػك قاتلػَت بو فعر َفُو نعمَتو فعَرَفها، فقاؿ: ما عملَت فيها  قاؿ: قاتلُت فيك ح

ألف يُقاؿ: جريء، فقد ِقيل، ثم أُِمَر بو فُسِحَب على وجهو حتى أُلِقي في النػار. ورجػٌل تعل ػم العلػَم وعل َمػو، وقػرأ 
القػرآف. القرآَف، فأُتي بو فعر فو نِعَمو فعرَفهػا، قػاؿ: فمػا عملػَت فيهػا  قػاؿ: تعلمػُت الِعلػَم وعل متُػو، وقػرأُت فيػك 

قػػاؿ: كػػذبَت، ولكنػػك تعلمػػَت العلػػَم لُيقػػاؿ إنػػك عػػالم، وقػػرأَت القػػرآف لُيقػػاؿ ىػػو قػػارئ، فقػػد ِقيػػل، ثػػم أُِمػػَر بػػو 
َفُسػِحَب علػػى وجهػِو حتػػى أُلِقػي فػػي النػار. ورجػػٌل وس ػَع اهللُ عليػػو وأعطػاه مػػن أصػناؼ المػػاِؿ ُكلِّػِو، فػػأُتي بػو فعر فػػو 

هػا  قػاؿ: مػا تركػُت مػن سػبيٍل تحػب  أف يُنفػَق فيهػا إال أنفقػُت فيهػا لػك. قػاؿ:  نعَمو فعَرَفها، قاؿ: فمػا عملػَت في
 مسلم.  "كَذبَت، ولكنك فعلَت لُيقاؿ: ىو جواد؛ فقد ِقيل، ثم أُمر بو فُسِحب على وجهو ثم أُلقي في النار

وا: ومػا قػال ."إف أخوَؼ ما أخاُؼ عليكم الشرَؾ األصػغر": قاؿ وعن محمود بن لبيد، أف رسوؿ اهلل 
إذا جزا الناَس بأعمػالهم: اذىبػوا إلػى الػذين كنػتم  الرياء؛ يقوؿ اهلل ":   قاؿالشرُؾ األصغُر يا رسوَؿ اهلل 

 [. 39]"تُراؤوف في الدنيا، فانظروا ىل تجدوف عندىم جزاء
: أنػػا أغنػػى الشػػركاء عػػن الشػػرؾ، فمػػن عمػػَل لػػي قػػاؿ اهلل ": قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة، أف  رسػػوَؿ اهلل 

 [.  40]"عمبًل أشرؾ فيو غيري فأنا منو بريء، وىو للذي أشرؾَ 

                                                                                                                                                                                           
وحده. ومنو قاؿ أىل العلم ػ وقػولهم حػق ػ : أف أي عبػادة أو عمػل يُتعبػد بػو إلػى اهلل تعػالى،  ىو إخبلص العمل والعبادة هلل  36

عػالى وحػده؛ فػإف يجب أف يُتوفر فيو شرطاف ليناؿ القبوؿ عند اهلل، أولهمػا: أف يكػوف موافقػاً للسػنة، والثػاني: أف يكػوف خالصػاً هلل ت
 اختل شرط منهما بُطل العمل، ورُّد على صاحبو.  

 أي السمعة والشهرة، وأف يتكلم عنو الناس.   37
 . 1943رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن النسائي:  38

 . 19رواه أحمد، وغيره، صحيح الترغيب والترىيب:   39
 . 32رواه ابن ماجو وغيره، صحيح الترغيب:   40
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إذا جمع اهلل األولػين واآلخػرين ليػـو ": يقوؿ وعن أبي سعيد بن أبي فضالة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
نػى القيامة؛ ليـو ال ريب فيو، نادا ُمناٍد: من كاف أشرَؾ في عملو هلل أحداً، فليطُلب ثوابَػو مػن عنػده، فػإف اهللَ أغ

 [. 41]"الشركاِء عن الشرؾ
إف  اهلل يقػوؿ: أنػا خيػُر شػريٍك؛ فمػن أشػرؾ بػي أحػداً ": وعن الضح اؾ بن قيس قاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 

ال يقبُل مػن العمػِل إال مػا َخلُػَ  لػو، وال تقولػوا:  فهو لشريكي. يا أيها الناس  أخلصوا األعماَؿ هلل؛ فإف اهلل 
 [.42]"شيء، وال تقولوا: ىذا هلل ولوجوىكم، فإنو لوجوىكم، وليس هلل منو شيء ىذا هلل وللرحم، وليس هلل منو

أيهػا النػاُس  اتقػوا ىػذا الشػرؾ، ": ذات يػـو فقػاؿ وعن أبػي موسػى األشػعري قػاؿ: خطبنػا رسػوُؿ اهلل 
ل يػا رسػوَؿ فقاؿ لو من شاء اهلل أف يقوؿ: وكيػف نت قيػو وىػو أخفػى مػن دبيػِب النمػ ."فإنو أخفى من دبيِب الن ملِ 

 [.  43]"قولوا: اللهم إن ا نعوُذ بك من أف ُنشرَؾ بك شيئاً نعلُمو، ونستغفرَؾ لما ال نعلمو": اهلل  قاؿ
فليحػػذر كػػل  امػػرٍئ لنفسػػو ودينػػو، وليراِقػػب ني تَػػو، لُيصػػِلح َعقػػَدىا، فمنػػاُط األمػػر كلػػو علػػى النيػػات؛ إذا 

قػاؿ: سػمعُت  ديث، عػن عمػر ابػن الخطّػاب صلحت صلح العمػل، وإذا فسػدت فسػد العمػل، كمػا فػي الحػ
إن مػػا األعمػػاُؿ بالنػِّي ػػاِت، وإن مػػا ِلُكػػلِّ امػػرٍئ مػػا نَػػػَوا، فَمػػن كانػػت ِىْجَرتُػػُو إلػػى اهلِل ورسػػوِلو ": يقػػوؿ رسػػوَؿ اهلل 

متفػق  "َرتُػو إلػى مػا ىػاَجَر إليػوفِهْجَرتُُو إلػى اهلِل ورسػُوِلو، ومػن كانػت ِىجَرتُػُو لِػُدنيا ُيِصػيُبها، أو امػرأٍة يتَػَزو ُجهػا، فِهجْ 
 عليو.  

ّسأُه اهلل حعبىى اإلخالَص فـي اىقـِ٘ه ٗاىَعَـو، ٗالُ ك يِنيْـب إىـى الّ سـْب       

طشفت عيِ، ٗالُ يجْبْب اىشِّشك ٍب مبش ٍْٔ ٍٗب طغش، ٍٗب ظٖش ٍْـٔ ٍٗـب ب،ـِ،    

ٗالُ يجعيْب ٍِ عببدٓ اىَ٘حذيِ اىَخيظيِ .. ٗطيى اهلُل عيى ٍحَذ اىْبي األٍي، 

 يى آىٔ ٗطحبٔ ٗسيٌ. ٗع

 
 

* * * * * 
 
 

                                                           
 . 30الترمذي، وابن ماجو، وابن حباف، صحيح الترغيب:  رواه  41
 . 1764السلسلة الصحيحة:   42
 . 33رواه أحمد، والطبراني، صحيح الترغيب:   43



06 
 

 

ِّ يحًذ  -1  عهى انُاط. حكُّ انُث

ع٢ً ايٓاع إٔ ٜؤَٓٛا ب٘ ٜٚؿدقٛٙ ؾُٝا أخَبَس عٔ زبِّ٘، ٚإٔ ٜطٝعٛٙ  ـ َٔ حلِّ ايٓيب ضبُد 

  ٘ ر ٚال ٜعؿٛا ي٘ أَسّا، ٚإٔ حيتهُـٛا إيٝـ

44
ُّ عـٔ          د ٍٕ، أٚ ؾٗـِ أٚ ؾعـٌ ٜـٓ ، ٚإٔ ال ٜكـدَٛا بـي ٜدٜـ٘ بكـٛ

 .عرتاض أٚ املدايؿ١ سبهُ٘ ٚأَسٙ ٚضَّت٘اال

ّْ تعالى: قاؿ  َٖازَْخُخ ّْ نَإِْن َت ُِْْٖس ْمرِ 
َ
وِِل اْْل

ُ
ٚا الرَُشَٚل َوأ ِغيُف

َ
ٚا اَّلَلَ َوأ ِغيُف

َ
ٚا أ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
يَا أ

َُٖٚن ةِاَّلَلِ  ِْ ّْ حُْؤ ُْٖخ ٌُ ٍء نَُردُّوهُ إََِل اَّلَلِ َوالرَُشِٚل إِْن  وِي ً  ِْل ََشْ
ْ
ُٔ حَاأ ْخَصا

َ
ًَ َخارْيٌ َوأ ِ  َواِْلَِْٚم اْ ِخرِ َذل

 [.45]59النساء:
َٖاثٌ تعػالى: وقػاؿ  ّْ نِخْ ُٙ ْن حُِصيَت

َ
ْمرِهِ أ
َ
ْٔ أ َٔ ُُيَاُُِهَٚن َخ اَذاٌب [ 46] نََِْيْدَذرِ اَّلِي ـَ  ّْ ُٙ ْو يُِصايَت

َ
أ

 ٌّ ِِل
َ
 . 63النور:أ

َُٖٚن َخََّت تعػالى: وقػاؿ  ِْ ًَ ال يُْؤ ِ ّْ نَ  َوَرّب ِٙ جُْهِص
َ
ُِدوا ِْل أ ََ َّ ال  ّْ ُث ُٙ َٖ ا َطَجَر ةَيْ َٓ َٚك ذِي ُٓ ِ ٍّ  ُُيَ

ٚا تَْصِِيٓاً  ُٓ ِ ِّ ا ىََظيَْج َويَُص َٓ  . 65لنساء:ا[47]َخرَجاً ِم

                                                           
بعػػد وفاتػو، يكػػوف باالحتكػػاـ إلػى سػػنتو الثابتػة الصػػحيحة؛ وىػي كػػل مػػا صػح عنػػو مػن قػػوؿ، أو فعػػل، أو   االحتكػاـ إلػػى النبػي  44

 وردىا يكوف كمن يرد سن تو ويُعقِّب عليو في حياتو وحضرتو.  تعقيب على سنتو إقرار. وبالتالي فإف ال
، ومنهػا: أف الػرد إلػى اهلل ورسػولو مػن طاعػة اهلل  ، وأف طاعػة النبػي أفادت اآلية أمورًا، منهػا: وجػوب طاعػة اهلل ورسػولو  45

ها: أف السنة محفوظة، وىي من الذكر المحفػوظ والمعنػي فػي ، ومنبعد وفاة النبي  يكوف بالرد إلى كتاب اهلل تعالى وسنة نبيو 
. إذ يستحيل أف يأمر اهلل تعالى بالرد إلى شيء ثم يكوف ىػذا الشػيء 9الحجر:ِإن ا َنْحُن نَػز ْلَنا الذِّْكَر َوِإن ا َلُو َلَحاِفُظوفَ  قولو تعالى:

ا حل لكل نزاع ػ علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل ػ  فحاشى غير محفوظ وال ثابت وال بيِّن، ومنها: أف الكتاب والسنة فيهم
أف يأمر برد النزاع إلى شيء ثم ال يكوف في ىذا الشيء حل لػذلك النػزاع، ومنهػا: أف مػن لػواـز وشػروط صػحة اإليمػاف  الخالق 

     سواىما، انتفى عنو مطلق اإليماف.   رد النزاعات إلى الكتاب والسنة، فمن انتفى عنو رد التنازع إلى الكتاب والسنة، وردىا إلى ما
 فػػي ثبلثػػة وثبلثػػين موضػػعاً، ثػػم جعػػل يتلػػو: نظػػرت فػػي المصػػحف فوجػػدت طاعػػة الرسػػوؿ "أي شػػرؾ، قػػاؿ  اإلمػػاـ أحمػػد:  46
 ٌَنة ُهْم ِفتػْ ؾ، لعلو إذا رد بعض قولو أف يقع في . وجعل يكررىا، ويقوؿ: وما الفتنة  الشر فَػْلَيْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبػَ

 قلبو شيء من الزيغ فيزيغ قلبو فيهلكو. 
وقيػػل لػػو: إف قومػػاً يػػدعوف الحػػديث، ويػػذىبوف إلػػى رأي سػػفياف  فقػػاؿ: أعجػػب لقػػـو سػػمعوا الحػػديث وعرفػػوا اإلسػػناد وصػػحتو    

َنػةٌ فَػْلَيْحػَذِر ال ػِذيَن  يدعونو ويذىبوف إلى رأي سفياف وغيره  قػاؿ اهلل تعػالى: ُهْم ِفتػْ وتػدري مػا الفتنػة    ُيَخػاِلُفوَف َعػْن َأْمػرِِه َأْف ُتِصػيبػَ
ػػُر ِمػػَن اْلَقْتػػلِ  الكفػػر. قػػاؿ اهلل تعػػالى: َنػػُة َأْكبػَ ، وتغلػػبهم أىػػواؤىم إلػػى . فيػػدعوف الحػػديث عػػن رسػػوؿ اهلل 127البقػػرة:َواْلِفتػْ

   ىػ.  -..  " االرأي
سبحانو بنفسو المقدسة قسماً مؤكدًا النفي قبلو، عدـ إيماف الخلق حتى يحكموا رسولو أقسم "قاؿ ابن القيم في تفسير اآلية: 47  

في كل ما شجر بينهم من األصوؿ والفروع، وأحكاـ الشرع، وأحكاـ المعاد وسائر الصفات وغيرىا، ولم يثبت لهم اإليماف بمجرد 
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ٚا اَّلَلَ إِ  تعػالى: وقػاؿ  ٚا َبنْيَ يََدِي اَّلَلِ َورَُشَِٚلِ َواَتُي ُم ٚا ال ُتَيّدِ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
ِٓيٌؿ يَا أ َن اَّلَلَ َشا

 ٌّ ِِي ارِ  * ـَ ْٙ َج
ٌَ ِل  ْٚ اُروا ََلُ ةِااَُْي َٙ ِّ َوال َجْ ِِ َق َصِْٚت انلَا ْٚ

ّْ نَ َٚاحَُس ْص
َ
ٚا أ ٚا ال حَرَْذُف ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
 يَا أ

ّْ ال تَْظُفُرونَ  جُْخ
َ
ّْ َوأ اُُُس َٓ ْخ

َ
ْن ََتَْتَع أ

َ
ّْ ِِلَْفٍض أ  . 1-2الحجرات: [48]َبْفِظُس
والذي نفُس محمٍد بيده ال يسمُع بي أحػٌد ": ، أنو قاؿيث، عن أبي ىريرة، عن رسوؿ اهلل وفي الحد

مػػػن ىػػػذه األمػػػة يهػػػودي وال نصػػػراني، ثػػػم يمػػػوُت ولػػػم يػػػؤمن بالػػػذي ُأرسػػػلت بػػػو إال كػػػاف مػػػن أصػػػحاب النػػػار" 
 [.49مسلم]

ال إلػو إال اهلل، وأنػي  ال يؤمُن عبٌد حتى يؤمَن بأربٍع: َيشػهد أف": ، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن علي 
 [. 50]"رسوُؿ اهلل بعثني بالحق، ويؤمن بالموِت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقَدرِ 

يُوِشػُك الرجػُل ُمتكئػاً علػى أريَكتػو ُيَحػد ُث ": قػاؿ عن المقداـ بن معد يكرب الكندي، أف رسوؿ اهلل 
ا فيػو مػن حػبلٍؿ اسػتحَلْلناه، ومػا وجػدنا فيػو ، فمػا وجػدنبحديٍث من حديثي، فيقػوؿ: بيننػا وبيػنكم كتػاُب اهلل 

ـَ رسوُؿ اهلل   [. 51]"مثل ما حر ـ اهلل من حراـٍ حر مناه، أال وإف  ما حر 

                                                                                                                                                                                           

لحكمػػو كػل اإلنشػػراح وتنفسػػح لػػو كػػل االنفسػػاح، ىػذا التحكػػيم حتػػى ينتفػػي عػػنهم الحػػرج؛ وىػو ضػػيق الصػػدر، وتنشػػرح صػػدورىم 
وتقبلو كل القبػوؿ. ولػم يثبػت لهػم اإليمػاف بػذلك أيضػاً حتػى ينضػاؼ إليػو مقابلػة حكمػو بالرضػى والتسػليم وعػدـ المنازعػة، وانتفػاء 

 . 170ىػ. عن كتاب التبياف في أقساـ القرآف:  -المعارضة واالعتراض "ا
أي حَذر أف تحبط أعمالكم، أو خشػية أف تحػبط أعمػالكم، أو كراىػة أف تحػبط أعمػالكم، وال "قاؿ ابن تيمية في تفسير اآلية:  48

يحبط األعماؿ غير الكفر؛ ألف من مات على اإليماف فإنو ال بد أف يدخل الجنة ويخرج من النار إف دخلهػا، ولػو حػبط عملػو كلػو 
 في األعماؿ مطلقاً إال الكفر..لم يدخل الجنة قط، وألف األعماؿ إنما يحبطها ما ينافيها، وال ينا

فإذا ثبت أف رفع الصوت فوؽ صوت النبي والجهر لو بالقوؿ ُيخاُؼ منو أف يكفر صاحبو وىو ال يشعر، ويحػَبط عملػو بػذلك،     
وِلمػا  وأنو مظنة لذلك وسبب فيو، فمن المعلـو أف ذلك لما ينبغي لو مػن التعزيػر والتػوقير والتشػريف والتعظػيم واإلكػراـ واإلجػبلؿ،

أف رفع الصوت قد يشتمل على أذا لو واستخفاؼ بو، وإف لػم  يقصػد الرافػع ذلػك، فػإف كػاف األذا واالسػتخفاؼ الػذي يحصػل 
ىػػ. عػن كتػاب  -في سوء األدب من غير قصد صاحبو، يكوف كفرًا، فاألذا واالستخفاؼ المقصود المتعمد، كفر بطريػق األولػى "ا

 :  .  55الصاـر
ي الحديث والذي تقـو بو الحجة على السامع: ىو السماع الذي يدفع الجهػل عنػد السػامع، ويحقػق عنػده السماع المقصود ف 49

أف محمػػدًا رسػػوُؿ اهلل تعػػالى إلػػى "وحقيقػػة دعوتػػو، ويكفيػػو مػػن ذلػػك أف يسػػمع بلغػػة يفهمهػػا العبػػارة التاليػػة:  العلػػم بحقيقػػة النبػػي 
عالى بشهادة التوحيػد ال إلػو إال اهلل، مبشػرًا بالوعػد والجنػاف والجػزاء الحسػن لمػن العالمين، وىو خاتم األنبياء والرسل، أرسلو اهلل ت

، ومنذرًا بالوعيد األليم لمن يكذب ويعرض ويكفر .. فمن بلغتو ىذه العبارة أو نحوىا بلغة يؤمن ويدخل في الطاعة هلل ولرسولو 
 حاسب جاحدىا ومنكرىا يـو القيامة.يفهمها فقد قامت عليو الحجة من جهة نذارة الرسل، التي يُعذب ويُ 

أما ترغيب اآلخرين باإلسبلـ من خبلؿ شرح مبادئو وعقائده .. وغير ذلػك ممػا يبذلػو الػدعاة فػي سػبيل إقنػاع اآلخػرين .. فهػذا     
 أمر جيد ومحمود .. لكن ال يعتبر شرطاً لقياـ الحجة من جهة نذارة الرسل. 

 .  204خ ناصر: سنده صحيح، وصححو الحاكم ووافقو الذىبي، المشكاة: رواه الترمذي، وابن ماجو، قاؿ الشي 50
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قيػل: ومػن يػأبى يػا  ،"كػل  أمتػي يَػدخلوف الجنػة إال مػن أبػى":  وعػن أبػي ىريػرة، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل
 البخاري. "ي فقد أبىرسوَؿ اهلل  قاؿ:"من أطاعني دخل الجنة، ومن عصان

فقػاؿ ابػٌن لػو: إنػا  ."ال تمنعػوا إمػاَء اهلل أف يصػلين فػي المسػجد": قػاؿ وعن ابن عمر، أف رسػوَؿ اهلل 
     [ 52وتقوؿ إنا لنمنعهّن] لنمنعهن  فقاؿ: فغضب غضبًا شديداً، وقاؿ: أحدث عن رسوِؿ اهلل  

حػديثاً فػبل تضػرب  حدثُتَك عن رسػوِؿ اهلل  وعن أبي سلمة أف أبا ىريرة، قاؿ لرجل: يا ابن أخي، إذا
 [.53لو األمثاؿ]

بنسػػخٍة مػػن التػػوراة، فقػػاؿ: يػػا رسػػوَؿ اهلل  ىػػذه  وعػػن جػػابر، أف عمػػر بػػن الخطػػاب، أتػػى رسػػوَؿ اهلل 
يتغير، فقاؿ أبو بكػر: ثكلتػك الثواكػل  مػا تػرا مػا بوجػو  نسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجو النبِّي 

، فقاؿ: أعوُذ باهلل من غضب اهلِل وغضب رسولو، رضػينا [   فنظر عمر إلى وجِو رسوِؿ اهلل 54]رسوؿ اهلل 

                                                                                                                                                                                           
. أفاد الحديث أموراً منها: أف األحكاـ الشرعية ػ من تحليل وتحريم، وتحسين وتقبيح، وبياف ما ىو 21صحيح سنن ابن ماجو:  51

، فكما أف القرآف حجة،  بي المصطفى واجب وما ىو مندوب ػ كما أنها تؤخذ من كتاب اهلل تعالى، كذلك فهي تؤخذ من سنة الن
قُػْل َأِطيُعػوا الل ػَو َوالر ُسػوَؿ فَػِإْف تَػَول ػْوا فَػِإف  الل ػَو ال  كذلك السنة فهي حجة، من ردىا فقد رد حجة القػرآف وال بػد، كمػا قػاؿ تعػالى:

. وفػي الحػديث فقػد 7الحشػر:وُه َوَما نَػَهػاُكْم َعْنػُو فَػانْػتػَُهواَوَما آتَاُكُم الر ُسوُؿ َفُخذُ  . وقاؿ تعالى:31آؿ عمراف:ُيِحب  اْلَكاِفرِينَ 
" البخاري. فرد السنة الـز لرد القرآف، كما أف  اهلل ومن عصاني فقد عصى ،أطاع اهلل فقد أطاعني من"أنو قاؿ:  صح عن النبي 

 رد القرآف الـز لرد السنة والعياذ باهلل.
ة القػرآنيين الػذين فشػى شػرىم فػي ىػذا الزمػاف؛ الػذين ينكػروف السػنة ويبطلػوف العمػل بهػا، ومنها: أف الحديث فيػو رد علػى فرقػ    

ويزعموف أنهم ال يؤمنوف وال يعملوف إال بالقرآف ونصوص القرآف فقط .. وىػؤالء كػذابوف ومتناقضػوف إذ أف اإليمػاف بػالقرآف يػؤدي 
لزمػو بالضػرورة أف يكػذب بػالقرآف وينكػره .. ومػن كػاف ىػذا قولػو بالضرورة إلى اإليمػاف بالسػنة .. وأف مػن يكػذب بالسػنة وينكرىػا ي

واعتقاده ال شك في كفره وزندقتو وخروجو من اإلسبلـ .. فهؤالء ػ إف أصروا على قولهم واعتقادىم الفاسػد ىػذا ػ ليسػوا بمسػلمين 
 وال مؤمنين.

 . 26صحيح سنن ابن ماجو:  52
الزمػاف ػ الػذين يتعصػبوف ألقػواؿ علمػاء مػذىبهم، وأحػزابهم وتجمعػاتهم مػن . أقػوؿ: كثػر ػ فػي ىػذا 10صحيح سنن ابػن ماجػو:  53

 ، فيجيبونك وبكل جرأة ووقاحة: ولكن قاؿ فبلف وفبلف ..   ؛ فتقوؿ لهم: قاؿ الرسوؿ دوف قوؿ الرسوؿ 
. وتؤخػذ األحكػاـ والقػيم أي من الغضب؛ وذلك ألف األمر لو عبلقة بالعقيدة والتوحيد، وبالتلقي واالتبػاع، وممػن يؤخػذ الػدين . 54

 . َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم ِإن ُكْم َلُمْشرُِكوفَ  والمبادئ  فإف كانت من عند غير اهلل، فالجواب واضح:
وحتى يتفادا المرء الوقوع في الشرؾ ال بد لو من أف يتوجو بكليتو إلى ذاؾ النبع المعين الصافي ليتلقػى منػو الػدين والمبػادئ،     

. وإذا كػػاف األمػػر بهػػذه قػػيم الحػػق والباطػػل سػػواء؛ وىػػو ديػػن اهلل اإلسػػبلـ الػػذي أوحػػاه اهلل تعػػالى إلػػى نبيػػو محمػػد ويتعػػرؼ علػػى 
الخطورة وىذا الجد، فكيف بنا بكثير من شباب ىذا الزماف الذين ينكب وف علػى دراسػة الكتػب الماركسػية، واللينينيػة، واألفبلطونيػة 

 ، قبل أف يتفقهوا في دينهم أو يعرفوا شيئاً عن إسبلمهم  وغيرىا من المذاىب الوضعية الكافرة
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والػػذي نفػػُس محمػػٍد بيػػده، لػػو بػػدا لكػػم موسػػى ": بػػاهلل ربػػاً، وباإلسػػبلـِ دينػػاً، وبمحمػػٍد نبيػػاً. فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل
 [ .56] "نبوتي التّبعني[، ولو كاف حي اً وأدرَؾ 55فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل]
فسػمع ذلػك ابػن مسػعود،  ،"اجلسػوا": ، يػـو الجمعػة، قػاؿوعن جػابر، قػاؿ: لمػا اسػتوا رسػوُؿ اهلل 

 [.  58]"تعاَؿ يا عبَد اهلل بَن مسعود": ، فقاؿ[، فرآه رسوُؿ اهلل 57فجلَس على باِب المسجد]

 ٚتٛقرُيٙ.  ـ َٔ يٛاشّ اإل إ ٚغسٚد٘ ُحبُّ ايٓيب 

َٚاٌل  تعػالى:قاؿ  ْما
َ
ّْ َوأ ِظارَيحُُس ـَ ّْ َو ْزَواُجُس

َ
ّْ َوأ َٚإُُس ّْ ِإَوْخ َٖاؤُُز بْ

َ
ّْ َوأ َْ إِْن ََكَن آةَاؤُُز ىُ

َٔ اَّلَلِ َورَُشاَِٚلِ وَجِ  ِْ  ّْ َخَب إَِِلُْس
َ
ا أ َٙ َج ْٚ ُٔ حَرَْط ا َوَمَصاِز َ٘ َصاَد ٌَ َن  ْٚ ا َوِجَاَرةٌ ََتَْظ َ٘ ٚ ُٓ اادٍ اْرََتَْذُخ ِْل  َٙ

ِْٙدي اَُْيَْٚم اَُْهاِشيِنيَ َشبِيِِِٗ َذََتَ  ْمرِهِ َواَّلَلُ ال َح
َ
ِِتَ اَّلَلُ ةِأ

ْ
ٚا َخََّت يَأ  . 14التوبة:َبُص

َّٚىُِروهُ  تعالى:وقاؿ  ٚا ةِاَّلَلِ َورَُشَِٚلِ َوُتَفّزُِروهُ َوحُ ُٖ ِْ  . 9الفتح:َِلُْؤ
مػن والػدِه وولػده، والنػاِس  ال يػؤمُن أحػدُكم حتػى أكػوَف أحػب  إليػو": عن أنس، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 

 .متفق عليو "أجمعين
   ."ال يؤمُن عبٌد حتى أكوَف أحب  إليو من أىِلو وماِلو والناِس أجمعين": وفي رواية مسلم

وىوآخذ بيد عمر بن الخطػاب، فقػاؿ لػو عمػر: يػا رسػوؿ  وعن عبد اهلل بن ىشاـ قاؿ: كنا مع النبي 
ال والذي نفسي بيده حتػى أكػوَف أحػب  إليػَك ": سي، فقاؿ النبي اهلل ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نف

[" 59اآلف يػػا عمػػر]":  فقػاؿ لػػو عمػػر: فإنػو اآلف واهلل ألنػػت أحػػب  إلػيف مػػن نفسػػي، فقػاؿ النبػػي ،"مػن نفِسػػك
 البخاري.  

أحػب  إليػو ثبلثة من كن  فيو وجَد حػبلوَة اإليمػاف: أف يكػوَف اهللُ ورسػولُو ": قاؿ وعن أنس، عن النبي 
متفػق  "مما سواىما، وأف يحب  المرَء ال يحبو إال اهلل، وأف يكره أف يعوَد في الكفر كما يكره أف يُقَذؼ في النار

 عليو.
 

                                                           
وتعاليمػو .. ويتبػع حػػزب  ىػذا فػيمن يتبػػع نبػي اهلل موسػى ويتػػرؾ محمػدًا صػلوات ربػػي وسػبلمو عليػو، فكيػػف بمػن يتػرؾ النبػػي  55

ة والعلمانية السائدة في ببلد البعث .. أو الحزب الشيوعي .. أو الحزب الناصري .. أو غيرىا من األحزاب االشتراكية والديمقراطي
 المسلمين .. فهذا ال شك أنو ليس لو حظاً في اإلسبلـ، مهما زعم بلسانو أنو من المسلمين.

 . 5308، وانظر صحيح الجامع الصغير: 294رواه الدارمي، مشكاة المصابيح:  56
لحظة دخولو باب المسجد،  النبي  بأسرع ما يمكن؛ حيث وافق أمر على امتثاؿ أمر الرسوؿ  فعل ذلك لشدة حرصو  57

 في نفوس أصحابو، وشدة انقيادىم لو.  وفي الحديث داللة على مدا قدسية أمر الرسوؿ 
 . 966صحيح سنن أبي داود:  58

  أي اآلف عرفت الحق فنطقت بو.  59
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ـِ ايؿاحٔل يًٓيب  ّٔ ٚتِٛقري ايطًَّ ٌَٛز َٔ احرتا  .  ـ ُؾ

سػػائو، فقيػػل لػػو يومػػاً فػػي ، يتغيػػر لونُػػو وينحنػػي حتػػى َيصػػُعَب ذلػػك علػػى ُجلكػػاف مالػػُك إذا ذُكِػػَر النبػػي  
ذلك  فقاؿ: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علػي  مػا تػروف؛ لقػد كنػُت أرا محمػد بػن المنكػدر وكػاف سػيَِّد الُقػر اء، 
ال نكػػاُد نسػػألُو عػػن حػػديٍث أبػػداً إال يبكػػي حتػػى نرحَمػػُو، ولقػػد كنػػت أرا جعفػػر بػػن محمػػد ػ وكػػاف كثيػػَر الد عابػػة 

 اصفر لونُو   عنده النبي   والت بس ِم ػ فإذا ذُِكرَ 
، فيُنَظُر إلى لونِو كأن و نزَؼ منو الدـ، وقد جػف  لسػانُو ولقد كاف عبد الرحمن بن القاسم، يَذكُر النبي  

 .في فِمو ىيبًة لرسوِؿ اهلل 
 رفَتُو.ولقد رأيُت الز ىري  ػ وكاف لمن أىنأ الناس ػ فإذا ذُِكر عنده النبي ، فكأنو ما عرَفك وال ع

 يبقى في عينِو دموٌع. ، بكى حتى ال ولقد كنُت آتي عامر بن عبد اهلل بن الزبير، فإذا ذُِكر عنده النبي 
، بكػى فػبل يػزاُؿ المجتهػدين ػ فػإذا ذُكِػر النبػي  ولقد كنت آتي صفواف بن سليم ػ وكاف من المتعبػدين 

 [. 60يبكي حتى يقوـَ الناُس عنو ويتركوه]

 ِ٘ ُٜٓصيٛٙ َٓصيـ١ نُـاٍ ايعبٛدٜـ١ هلل     ـ َٔ حكِّ َُٜػـاُيٛا ؾٝـ٘، أٚ    ع٢ً أَت٘ إٔ  ، َـٔ دٕٚ إٔ 

 عٔ ذيو. ٜطسٚٙ نُا أدست ايَّؿاز٣ املطَٝذ ابٔ َسِٜ، ؾكد ٢ْٗ ايٓيبُّ 

ََٚجاتعالى: قاؿ  ـِ َْ ََلُ  َْف ََ  ّْ َ َخاَب َول ٍِ َ َختِْدهِ اُْ ََ َْٕزَل 
َ
ِ اَّلِي أ ُد َّلِلَ ْٓ   .2الكهف:اْاَ

ِٓنَي َِٕذيراً  تعالى:وقاؿ  َ َٚن لَِِْفال ٍُ َ َختِْدهِ ِِلَ ََ  .2الفرقاف:َتَتاَرَك اَّلِي ََٕزَل اُُْهْرىَاَن 
وَْ  تعالى: وقاؿ 

َ
ا أ َْ وَْ  إََِل َختِْدهِ 

َ
 .20لنجم:ا نَأ

ْصِجِد اْاَرَ  تعالى: وقاؿ  َٓ ْ َٔ ال ِْ ى ةَِفتِْدهِ َِلًْ   ِْسَ
َ
ىََْص اَّلِي ُشتَْداَن اَّلِي أ

َ
ْصِجِد اْْل َٓ ْ اِم إََِل ال

ِٓيُؿ اِْلَِصريُ  َٚ الَص ُ٘  ُٗ َٖا إَِٕ ِ ْٔ آيَاح ِْ  ُٗ ََلُ ُُُِنَِي ْٚ َٖا َخ   .2سراء:اإل ةَاَرْك
َِيِْٗ ِِلَداً تعالى: وقاؿ  ـَ ٚهُ ََكُدوا يَُسَُٕٚٚن  ـُ ا ىَاَم َختُْد اَّلَلِ يَْد َٓ َ ُٗ ل َٕ

َ
 . 29الجػن: َوأ

ّْ إََِلٌ َواِخدٌ  تعالى: وقاؿ  ُس ُٙ َ ا إِل َٓ َج
َ
ّْ يَُٚ  إََِلَ أ ِْرُُِْس َٕا بََْشٌ 

َ
ا أ َٓ َْ إَِج  . 220الكهف: ىُ

[ كمػػا أطػػرت النصػػارا ابػػَن مػػريم، 61ال َتطرونػػي ]": وفػػي الحػػديث، عػػن عمػػر، قاؿ:قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 البخاري.  "فإنما أنا عبُده؛ فقولوا عبد اهلل ورسولو

 "لعػَن اهللُ اليهػوَد والنصػارا، اتخػذوا قبػوَر أنبيػائهم مسػاجد": : قػاؿ رسػوؿ اهلل وعن ابن عبػاس، قػاؿ
 متفق عليو. يُكرِّه أمتو بأف يستنوا بسنتهم في أنبيائهم  

                                                           
 ىػ.  -ة ا: فهذا كلو نقلو القاضي عياض، من كتب أصحاب مالك المعروف2/116قاؿ ابن تيميو في الفتاوا  60
 أي ال تغالوا في مدحي، كما غالت النصارا في عيسى ابن مريم، وادعت لو األلوىية.  61
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كمجِلِسػػَك منػػي، غػداة بُنِػػَي علػي ،   وعػن الر بَػيِّػػع بنػِت ُمعػػوٍِّذ رضػػي اهلل عنهػا، قالػػت: دخػل علػػي  النبػػي  
د ؼ، يَنُدْبَن من قُتل من آبائي يوـَ بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبيٌّ يعلُم مػا فػي غػِد  فقػاؿ وجويرات يضربن بال

 البخاري.  "[ وقولي ما كنِت تقولين62ال تقولي ىكذا ]": النبي 

يػا أيهػا ": ، أف ناسػاً قػالوا: يػا رسػوؿ اهلل يػا خيَرنػا وابػَن خيرنػا، وسػيدنا وابػَن سػيدنا، فقػاؿوعن أنػٍس 
[، أنػػػا محمػػد عبػػػد اهلل ورسػػػولُو، مػػا أحػػػب أف ترفعػػػوني فػػػوؽ 63س قولػػػوا بقػػػوِلكم وال يسػػتهوين كم الشػػػيطاُف]النػػا

 "[64 .]منزلتي التي أنزلني اهلل 

 [.65السّيُد اهلل تبارؾ وتعالى"]": وفي رواية عند أبي داود، فقلنا أنت سيدنا، فقاؿ
 [.66]"ذاَؾ إبراىيم": ِة، فقاؿ رسوُؿ اهلل : يا خيَر البري  وعن أنس، قاؿ: قاؿ رجل لرسوؿ اهلل 

، فراجعػو فػي بعػض الكػبلـ، فقػاؿ: مػا شػاَء اهللُ وِشػئَت  وعن ابن عبػاس، قػاؿ: جػاء رجػٌل إلػى النبػي 
اً؛ ال بل ما شاء اهللُ وحده": فقاؿ رسوُؿ اهلل   [.67]"أجعلتني مع اهلل ند 

ىػوِّف عليػك؛ ": و فجعَل ترتعُد فراِئُضو، فقاؿ لورجٌل، فكلم وعن أبي مسعود البدري، قاؿ أتى النبي  
 [. 68]"فإنِّي لسُت بمِلٍك، إن ما أنا ابُن امرأٍة من قريش، كانت تأكُل القديدَ 

                                                           
َوَلْو ُكْنػُت َأْعَلػُم اْلَغْيػَب اَلْسػَتْكثَػْرُت ِمػَن اْلَخْيػِر َوَمػا  ألف علم ما في غٍد من علم الغيب الذي ال يعلمو إال اهلل، كما قاؿ تعالى:  62

  .288راؼألعاَمس ِنَي الس وءُ 
 فتقولوف ما ال ينبغي قولو.  63
 . 201رواه أحمد، والنسائي، وصححو الشيخ ناصر، إصبلح المساجد:  64
 . 4012صحيح سنن أبي داود:   65
. والتوفيػق بػين ىػذا الحػديث، ونحػوه مػن األحاديػث كقولػو 3906رواه مسلم، والترمذي، وأبػو داود، صػحيح سػنن أبػي داود:  66
 :" وكػذلك قولػو  ، "يػونس بػن متػىال تفضلوني علػى :" ال تفضػلوني علػى موسػى " ػ علػى نبينػا وجميػع األنبيػاء أفضػل الصػبلة

أنػػا سػػيد ولػػد آدـ وال فخػػر". أف المفاضػػلة بػػين أعيػػاف األنبيػػاء يستشػػف منهػػا انتقػػاص مػػن قػػدر النبػػي ": والسػػبلـ ػ وبػػين قولػػو 
، لذا نجد أف السنة نهػت عػن المفاضػلة بػين أعيػاف األنبيػاء، كمػا فػي المفضوؿ، بينما ىذا المحظور ال يحصل جراء التفضيل العاـ

 ال تخي رونػي مػن بػين األنبيػاء " البخػاري. وأثبتػت الفضػل العػاـ لنبينػا "ال َتَخي روا بػين األنبيػاء " البخػاري. وفػي روايػة: "الحديث: 
 على سائر الخلق، تجنباً للوقوع في المحظور اآلنف الذكر. 

عن تفضيلو على أعيػاف االنبيػاء بأسػمائهم، ىػو لتواضػعو وعظمػو أخبلقػو .. وىػذا االحتمػاؿ ال يعػارض  ف نهي النبي وقيل: إ     
 . التفسير السابق إذ كبلىما ممكناف وموافقاف لسمو األخبلؽ العظيمة التي ُعرؼ بها نبينا 

 . 239حيحة: رواه أحمد، وابن ماجو، والبيهقي، والطبراني في الكبير، السلسلة الص  67
". والقديػػػد: ىػػػو اللحػػػم المملػػػوح المجفػػػف فػػػي 7051رواه ابػػػن ماجػػػو، والحػػػاكم فػػػي المسػػػتدرؾ، صػػػحيح الجػػػامع الصػػػغير:   68

 الشمس. قالو ابن األثير في النهاية. 



22 
 

َُ٘، أٚ اضتٗصأ ب٘، أٚ قًٌٖ َٔ غأْ٘، أٚ قاٍ نالَّا ـ َٔ اْتكـ غ٦ّٝا َٔ َقِدز ايسضٍٛ  ، أٚ غت

ُٜكتٌ حدّا ٚنؿسّا حبك٘ ع٢ً ٚد٘ ايتٗهِ ٚايطدس١ٜ .. ؾٗٛ ناؾس  [. 69]َستد، 
َث اُُْسْهارِ تعػالى: قػاؿ  َٓ ِ ن

َ
ٚا أ ّْ َذَياحُِِ ٚا ِْل دِيُِٖس ُٖ ّْ َوَغَف ِدِ٘ ْٙ ْٔ َبْفِد َخ ِْ  ّْ ُٙ اَج َٓ ْح

َ
ٚا أ ِإَوْن ََٕسُر
ٚنَ  ُٙ ّْ يَنَْخ ُٙ َِ ّْ ََُف ُٙ َ اَن ل َٓ ْح

َ
ّْ ال أ ُٙ  . 21التوبة:إَِج

ِ تعػالى: وقػاؿ  ةِاَّلَلِ َوآيَاح
َ
َْ أ ّْ َبْفاَد ىُ زِنَُٚن ال َتْفَخاِذُروا ىَاْد َزَهاْرُت ْٙ ّْ تَْصاَخ ْٖاُخ

ٌُ ِٗ َورَُشاَِٚلِ 
 ّْ إُِس َٓ  [. 70]66التوبة:إِي

ـ  ولػػد، تشػػتُم النبػػي   ، وتقػػُع فيػػو، فينهاىػػا فػػبل وفػػي الحػػديث، عػػن ابػػن عبػػاس، أف أعمػػى كانػػت لػػو أ
وتشػتُمو، فأخػذ المغػَوَؿ فوضػعو  ع في النبػي تنتهي، ويزجُرىا فبل تنزجر. قاؿ: فلما كانت ذات ليلة جعلت تق

في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفٌل، فلط خػت مػا ىنػاَؾ بالػدـ، فلمػا أصػبح ذُكِػر ذلػك لرسػوؿ 
فقػاـ األعمػى يتخط ػى النػاَس،  ،"أُنشُد اهلَل رجبًل فعَل ما فعل، لي عليػو حػق إال قػاـ": ، فجمع الناَس فقاؿاهلل 
، فقػاؿ: يػا رسػوؿ اهلل  أنػا صػاحبها، كانػت تشػتمك وتقػع فيػك فأنهاىػا يتزلزؿ حتى قعد بين يَدي النبػي وىو 

فػػبل تنتهػػي، وأزجرىػػا فػػبل تنزجػػر، ولػػي منهػػا ابنػػاف مثػػل اللؤلػػؤتين، وكانػػت بػػي رفيقػػة، فلمػػا كانػػت البارحػػة جعلػػت 

                                                           
وحػدًا مػن  يُقتل حدًا وكفرًا، فإف تاب وصدؽ في توبتو نفعتو توبتو، وسقط عنو حكم الكفر، وبقي الحد قصاصاً  شاتم النبي   69

ولحرماتو، وحقاً من حقوقو .. وىذا الحػد حػق لكػل نبػي مػن أنبيػاء اهلل تعػالى؛ فمػن َتعػر ض  حدود اهلل ػ ال بد منو ػ حصانة للنبي 
 لنبي من أنبياء اهلل تعالى بالطعن والسب أو االستهزاء فحكمو كحم من يتعرض لنبينا صلوات اهلل وسبلمو عليو بشيٍء من ذلك. 

: قاؿ ا     والحكم فػي سػبِّ سػائِر األنبيػاء كػالحكم فػي سػبِّ نبينػا؛ فمػن سػب  نبيػاً ُمسػم ى باسػمو مػن األنبيػاء "بن تيمية في الصاـر
المعروفين المذكورين في القرآف أو موصوفاً بالنبوة، مثل أف يُذكر في حديث أف نبياً فعل كػذا أو قػاؿ كػذا، فيسػب ذلػك القائػل أو 

بي، وإف لم يعلم من ىو، أو يسب نوع األنبياء على اإلطبلؽ، فالحكم في ىذا كما تقدـ؛ ألف اإليماف بهػم الفاعل، مع العلم بأنو ن
واجٌب عموماً، وواجٌب اإليماف خصوصاً بمن قص ػو اهللُ علينػا فػي كتابػو، وسػبهم كفػر وردة إف كػاف مػن مسػلم، ومحاربػة إف كػاف مػن 

 ىػ.  -ِذمِّي " ا
في حياتو، وتعرض لو بأنواع من األذا .. فعفػا عػن بعضػهم وقتػل الػبعض اآلخػر،  من شتم النبي  فإف قيل: قد صح أف ىناؾ    

 فإذا كاف القتل حدًا من حدود اهلل فكيف يعفو عنهم  
الحػق فػي أف يتنػازؿ عػن حػق مػن حقوقػو الخاصػة فيعفػو عمػن يشػاء ممػن قػد تػاب وكػاف صػادقاً فػػي  فػالجواب: أف للرسػوؿ     

مػن مخػوؿ مػن  .. وال يعفػو عم ػن يشػاء .. لكػن بعػد وفاتػو  و بسبلمة باطنو وقصده، أو لمصلحة راجحػة يراىػا توبتو، أو لعلم
   قطعػاً ال أحػد يجػرؤ أف يػدعي ىػذا الحػق، لػذلك كػاف الصػحابة والسػلف رضػواف اهلل األمة أف يعفو عن حق ىو خػاص بػالنبي 

ى ِعرضو سوا القتل، حتى وإف تػاب. والمسػألة قػد أوفيتهػا بحثػاً بشػيء مػن عليهم ال يروف للمسيء بحق النبي المتطاوؿ عليو وعل
 فليراجعو من شاء.  ، "التفصيل في كتابي " تنبيو الغافلين إلى حكم شاتم اهلل والدين

سػولو كفػر، قاؿ ابن تيمية في كتابو العظيم " الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ ": ىذا نٌ  فػي أف االسػتهزاء بػاهلل، وبتياتػو وبر  70
 ىػ.  -، جادًا أو ىازاًل فقد كفر افالسب  المقصود بطريق األولى، وقد دلت ىذه اآلية على أف كل من تنق   رسوَؿ اهلل 
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أال ": لتهػػػا، فقػػػاؿ النبػػػي تشػػػتمك وتقػػػع فيػػػك، فأخػػػذت المغػػػوؿ فوضػػػعتو فػػػي بطنهػػػا واتكػػػأت عليهػػػا حتػػػى قت
 [.  71]"اشهدوا أف دَمها َىْدرٌ 

وعن أبي برزة األسلمي، قاؿ: أغلظ رجٌل ألبي بكر الصديق، فقلت: أقتُلو: فانتهَرني، وقػاؿ: لػيس ىػذا 
 [72 .]الحد إلحٍد بعد الرسوِؿ 

ُٜخدُِّخ ناذبّا عٔ ايٓيبِّ   !ـ ؾُٝٔ 

 البخاري.  "علي  متعمِّدًا فلَيتبو أ مقعَدُه من النارَمن كذَب ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبيِّ 
كػػَذَب علػػي  علػػي  لػػيس ككػػذٍب علػػى أحػػٍد؛ مػػن   إف  َكػػِذباً ": يقػػوؿ وعػػن الُمغيػػرة قػػاؿ: سػػمعُت النبػػي  

 البخاري. "متعمدًا فليتبو أ َمقعَدُه من النار
 البخاري. "أقل فليتبو أ مقعَدُه من النارمن يَػُقل علي  ما لم ": يقوؿ وعن سلَمَة قاؿ: سمعُت النبي  
 [. 73]"قاؿ: إف الذي َيكذُب علي  يُبَنى لو بيٌت في النار وعن ابن عمر، أف رسوؿ اهلل 

إياكم وكثرة الحديث عني؛ مػن قػاؿ علػي  فػبل يقػولن  ": يقوؿ وعن أبي قتادة، قاؿ سمعُت رسوَؿ اهلل 
 [.74لم أقل، فليتبو أ مقعده من النار"] إال حق اً أو صدقاً، فمن قاؿ علي  ما

َِْؿَط٘.  ـ َٚٔ حكِّ٘   َِ ُٜؿ٢ًٖ عًٝ٘ نًُا ُذِنَس .. ؾُٔ مل ٜؿعٌ ذيو ؾٗٛ خبٌٝ، ٚقد ظً  إٔ 

ٚتعػالى: قػاؿ  ُٓ ِ ِّ َِيْاِٗ وََشا ـَ ٚا  ُِّ ٚا َصا ُٖا َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
ِّ يَا أ ِِ  انلَ

َ ََ َُِّٚن  ُٗ يَُص َخ ٍَ ِ ا إَِن اَّلَلَ َوَم ن
  .56[األحزاب:75]تَْصِِيٓا

علػػي ، َخِطػػ  بػػو مػػن ذُكِػػرُت عنػػدُه فنسػػي الصػػبلَة ": قػػاؿ وفػػي الحػػديث، عػػن أبػػي ىريػػرة، عػػن النبػػيِّ 
 [. 76]"طريُق الجنة

 ["77.]كل  دعاٍء محجوٌب حتى ُيصل ى على النبي ": قاؿ وعن علي، عن النبي 

                                                           
 أي ال ِقود وال قصاص، وال ديّة على قاتلها.؛ ". " دمها ىدر3665رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن أبي داود:  71
 أي من غير األنبياء.؛ " بعد الرسوؿِ . وقولو " 3790صحيح سنن النسائي:   72
 . 2628أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  73
مػػاال  أف يتعمػػد المػػرء تحميػػل قولػػو  . قلػػت: مػػن صػػور الكػػذب علػػى النبػػي 2753أخرجػػو أحمػػد، السلسػػلة الصػػحيحة:  74

ألة مػن المسػائل وينسػب فتػواه مػن غيػر علػم إلػى يحتمل من المعاني والدالالت؛ فيقوِّلو بذلك ما لم يقل، وكذلك أف يفتي فػي مسػ
 ، وما أكثر من يفعل ذلك في زماننا   النبي 

 صبلة اهلل على عبده ونبيو محمد تكوف بثنائو عليو، ورفع مقامو وِذكػره، فػي األرض وفػي السػماء .. وصػبلتنا والمبلئكػة عليػو 75
. نُقػل ىػذا المعنػى ء بػأف يثنػي اهلل عليػو .. ويُعلػي مػن ذكػره ومقامػو ثناء عليو، وإظهار لفضلو وشرفو، ولعظيم حقو علينػا .. ودعػا

   ."عن البخاري في صحيحو .. وىو الذي رج حو ابن القيم في كتابو " جبلء الفهاـ
 . 1337السلسلة الصحيحة:  76
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موقوٌؼ بين السماء واألرض؛ ال َيصعُد منو شػيٌء  إف الدعاءَ ": موقوفاً، قاؿ وعن عمر ابن الخطاب 
]"حتى ُتصلِّي على نبيِّك 

78  .] 
من ذُِكرُت عنده فليصلِّ علي ، فػإف  مػن صػل ى علػي  مػرًة صػلى اهللُ ": وعن أنٍس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [.  79]"عليو عشراً 
يػو عشػَر صػلواٍت، وحػط  عنػو عشػَر من صلى علي  واحدًة، صػلى اهللُ عل": وعنو، قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 
 [.  80]"خطيئاٍت، ورفع لو عشر درجات

َمػػن صػػل ى علػػي  مػػن أمتػػي صػػبلًة مخلصػػاً مػػن قلبػػو؛ ": وعػػن أبػػي بُػػردة بػػن نيػػاٍر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
صػػل ى اهلل عليػػو بهػػا َعشػػر صػػلواٍت، ورفعػػو بهػػا عْشػػَر درجػػاٍت، وكتػػَب لػػو بهػػا عشػػر حسػػنات، ومحػػا عنػػو عشػػَر 

 [.  81]"تٍ سيئا
أكثروا الصػبلَة علػي  يػوـَ الجمعػَة؛ فإنػو أتػاني جبريػُل آنفػاً عػن ربِّػو ": وعن أنٍس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

  ً[.82]"فقاؿ: ما على األرِض من مسلٍم ُيصلي عليَك مرًة واحدة؛ إال صل ْيُت أنا ومبلئكتي عليو عشرا 
 [.  83]"ي يوـَ القيامة أكثُرىم علي  صبلةً أولى الناِس ب": قاؿ وعن ابن مسعود، أف رسوؿ اهلل 

وعػػػن أُبػػػػي بػػػػن كعػػػػب، قػػػاؿ: فقلػػػػت يػػػػا رسػػػػوؿ اهلل  إنِّػػػي ُأكثِػػػػُر الصػػػػبلَة عليػػػػَك، فكػػػم أجعػػػػل لػػػػك مػػػػن 
قلػت: الن صػَف   ،"مػا ِشػئَت، وإف زدَت فهػو خيػٌر لػك": قاؿ: قلػُت الر بػَع  قػاؿ ،"ما ِشئتَ ": [  قاؿ84صبلتي]
قػاؿ:  ،"مػا ِشػئَت، وإف زدَت فهػو خيػٌر لػك": قاؿ: قلُت ثُػلُثَين  قػاؿ ،"خيٌر لكما ِشئَت، فإف زدَت فهو ": قاؿ

 [.85]"إذاً ُتكَفى ىم َك، ويُغَفر لك ذنُبكَ ": أجَعل لك صبلتي ُكل ها  قاؿ

                                                                                                                                                                                           
ثم ال يختموف دعاءىم  . قلت: كم يحزنني أولئك الذين يقنتوف في صبلتهم فيطيلوف الدعاء ..4513صحيح الجامع الصغير:  77

.. ويجعػل حاجتػو ومسػألتو  .. وإني أرا من فطانة الداعي أف يبتدئ دعػاءه ويختمػو بالصػبلة علػى النبػي  بالصبلة على النبي 
في الوسط بين أوؿ دعائو وآخره؛ فهذا أحرا بالقبوؿ؛ فاهلل تعالى أكـر من أف يقبل أوؿ الدعاء وآخره، ثم يػرد وسػطو، واهلل تعػالى 

 لم. أع
 . 2676رواه الترمذي، صحيح الترغيب:  78
 . 6146رواه الترمذي، صحيح الجامع الصغير:  79
 . 6359رواه أحمد والنسائي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير:  80
 . 2659رواه النسائي وغيره، صحيح الترغيب:  81
اهلل؛ وإذا كػاف كػل ملػك ُيصػلي علػى مػن صػلى . قلػت: ال يعلػم كػم عػدد المبلئكػة إال 2661رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  82

مػػرًة ُيصػػل ى عليػػو مئػػات المبليػػين مػػن المػػرات مػػن قبػػل  عشػػر مػػرات، فهػػذا يعنػػي أف مػػن صػػلى علػػى النبػػي  علػػى النبػػي محمػػد 
 ف   تكفي وزيادة .. فأين المغترفو  على عبده .. وصبلتو  مبلئكة اهلل تعالى .. وعلى قدِّ عددىم .. ىذا غير صبلة الرب 

 رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسن، رياض الصالحين.  83
 أي من دعائي. 84
 . 2670أخرجو أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الترغيب:  85
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إذاً َيكفيػَك ": وفي رواية عنو، قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل  أرأيَت إف جعلُت صبلتي كلها عليك  قػاؿ
 ."عالى ما أىم ك من دنياَؾ وآخرتكاهللُ تبارؾ وت

أكثػروا مػن الصػبلِة علػي  يػوـَ الجمعػة؛ فإنػو مشػهوٌد تشػهُده ": وعن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
قػاؿ: قلػت وبعػد المػوت  قػاؿ:  ."المبلئكُة، وإف  أحداً لن ُيصلي علي  إال ُعِرضػت علػي  صػبلتُو حتػى يفػرَغ منهػا

 [.  86]"ألرض أف تأكَل أجساد األنبياء، فنبي  اهلل حيٌّ يُرَزؽإف  اهلل حر ـ على ا
 [.  87]"علي  أنف رجٍل ذُكرت عنده فلم يصلِّ  َرِغمَ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.  88]"البخيل من ذُِكرُت عنده فلم يصلِّ علي  ": وعن أبي ىريرة، قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 
مػػن قػػاؿ حػػيَن يسػػمُع النػػداَء: اللهػػم  رب ىػػذه الػػدعوة التام ػػِة، ": هلل وعػػن جػػابر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ ا

والصػػبلِة القائمػػِة، آِت محمػػداً الوسػػيلَة والفضػػيلَة، وابعثػػو مقامػػاً محمػػوداً الػػذي وعدتػػو، حل ػػت لػػو شػػفاعتي يػػـو 
 [.  89]"القيامة

ذُكِػػرَت عنػػده فلػػم  أتػػاني جبريػػل فقػػاؿ: يػػا محمػػد من": وعػػن جػػابر بػػن سػػمرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.90]"يصلِّ عليَك فماَت فدخل النار فأبعَدُه اهلل، قل: آمين، فقلت: آمين

جػاءني جبريػػل لدرجػػَة األولػى ػ أي مػن المنبػر ػ لمػا رقيػُت ا": قػاؿ وعػن جػابر بػن عبػد اهلل أف النبػػي  
 [.  91]"َشِقَي عبٌد ذُِكْرَت عنده ولم ُيصلِّ عليك، فقلت: آمين": فقاؿ

حيثمػػػا كنػػػتم فصػػػل وا علػػػي ؛ فػػػإف ": قػػػاؿ سػػػين بػػػن علػػػي رضػػػي اهلل عنهمػػػا، أف رسػػػوؿ اهلل وعػػػن الح
 [.92]"صبلتكم تبُلغُني

                                                           
 . 2671أخرجو ابن ماجة، صحيح الترغيب:  86
 لحين. رِغَم: أي لصق بالتراب؛ كناية عن الذؿ واإلرغاـ. والحديث رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسن، رياض الصا 87
 رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسن، رياض الصالحين.  88
ىػي منزلػة فػي الجنػة ال تُعطػى إال لعبػد ؛ ". " الوسػيلة6413رواه أحمد والبخاري، وأصحاب السنن، صػحيح الجػامع الصػغير:  89

تنبغػي إال لعبػٍد مػن عبػػاد اهلل سػلوا اهلل لػػي الوسػيلة فإنهػا منزلػة فػي الجنػػة ال "واحػٍد، كمػا ورد ذلػك فػي الحػػديث الػذي رواه مسػلم: 
ىو الشفاعة األولى التي يُعطاىػا ؛ "" والمقاـ المحمود ."تعالى، وأرجو أف أكوف أنا ىو، فمن سأؿ اهلل لي الوسيلة َحل ت لو شفاعتي

، "نػا لهػا، أنػا لهػػاأ"، ويعتػذر منهػا األنبيػاء، ويقػػوؿ كػل مػنهم: أنػا لسػت لهػػا .. إال نبينػا صػلوات اهلل وسػبلمو عليػو، فيقػػوؿ: النبػي 
، وما ىم فيو من موقف عصيب .. فيؤذف بعدىا  فيحمده الناس على ذلك؛ أف أراحهم اهلل تعالى ػ بشفاعة نبيو ػ من شدة ذلك اليـو

 بالقضاء والحساب.
على  . قلت: ىذا الحديث من جملة األدلة التي تُفيد وجوب الصبلة على النبي 75رواه الطبراني، صحيح الجامع الصغير:  90

 من يُذكر عنده.  
 . 500صحيح األدب المفرد:  91
 .  2665رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  92
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إف اهلل وك َل بقبري مَلكاً أعطاُه اهلل أسماَء الخبلئِق؛ فػبل ": وعن عمار بن ياسر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.93]"فبلٍف قد صل ى عليكَ أبيو: ىذا فبلُف ابُن سم ُيصلِّي علي  أحٌد إلى يـو القيامة إال أبلغني باسمو وا

أكثػروا الصػبلَة علػي ، فػإف اهللَ وك ػَل بػي مَلكػاً عنػد قبػري، ": ، قاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل وعن أبي بكر 
 [.  94فإذا صل ى علي  رجٌل من أمتي، قاؿ لي ذلك المَلك: يا محمد إف فبلَف ابَن فبلف صل ى عليك الس اعةَ "]

 
َّ طوِّ عيى عبذَك ّٗبيِّل ٍحَـذ عـَذَد خيِقـل، ِٗسنـى ّ ِسـل، ِٗصَّـَت       اىي ٖ

ٍِذاَد ميَبحِل، اىسَّبَعَت، ٗمـوَّ سـبعٍت، ٗإىـى الُ حقـً٘ اىسـبعت، ٗسـيٌِّ        َعْشِشل، ٗ

 حسييًَب مثيشًا.

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2667رواه البزار، صحيح الترغيب:  93
باسػمك  . قلػت: إذا أردت ػ يػا عبػد اهلل ػ أف يتعػر ؼ عليػك النبػي 2107رواه الديلمي في مسنده، صحيح الجامع الصػغير:  94

 تزاؿ في حياتك الدنيا ػ وما أجمل ذلك  ػ فأكثر من الصبلة عليو  واسم أبيك .. وأنت ال
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 تعاّْ عُٓى أجًعني. حاتِح سضً اهلُلانصَّ حكُّ -3
ّ بِإِْخَصاٍن رَِِضَ اَّللُّ َوالَصاةِيُ تعالى: قاؿ   ُ٘ َٔ اَتَتُفٚ َٕصارِ َواَّلِي

َ
َٔ َواْل اِجرِي َٙ ُٓ

ْ َٔ ال ِْ َولَُٚن 
َ
َٚن اْل

ُز  ْٚ ًَ اَُْها ةَاداً َذلِا
َ
اا أ َٙ َٔ ذِي ااُر َخااِلِي َٙ جْ

َ
اا اْل َٙ َٖااٍت َجْارِي ََتَْخ ّْ َج ا ُٙ

َ اَد ل ـَ
َ
ُٗ َوأ ٚاْ َخْٖا ّْ َورَُط ُٙ َخْٖ

 ُّ  . 200التوبة:[95]اَُْفِؾي
ّْ تعػالى: وقػاؿ  ِٙ ِ اٚب

اا ِْل ىُُِ َْ  َّ ًَ ََتَْج الَظَجَرةِ َذَفِِا ِْٖنَِي إِذْ ُحَتايُِفَٕٚ ْؤ ُٓ ْ ِٔ ال ـَ َيْد رَِِضَ اَّلَلُ 
َُ

ّْ َذخْداً ىَرِيتاً  ُٙ ذَاَب
َ
ّْ َوأ ِٙ يْ

َِ ـَ ََٖث  ي ٍِ َٕزَل الَص
َ
 .28الفتح:[96]نَأ

َْ تعالى: وقاؿ   َٔ ٌد رَُشُٚل اَّلَلِ َواَّلِي َٓ َ فاً ُشَجداً ُّمُّ ٌَ ّْ ُر ُ٘ ّْ حََرا ُٙ َٖ َهارِ رََُحَاء ةَيْ ٍُ َ اُْ ََ ِطَداء 
َ
ُٗ أ َف

 ْٚ ّْ ِْل اََل ُٙ َرُِ َْ  ًَ ِ ُجٚدِ َذل ذَرِ الصُّ
َ
ْٔ أ ِ ّْ  ِّٙ ِ٘ٚ ّْ ِْل وُُج ُ٘ ا َٓ َٚإاً ِشي َٔ اَّلَلِ َورِْط ِ ّْ ّْ يَبَْخُلَٚن نَْظً   ُٙ َرُِ َْ َراةِ َو

ْخرَ 
َ
َزْرٍع أ ٌَ  َِ جِني ُّ ِْل اْْلِ ِٙا ِ َراَع ِِلَلِايَؼ ة ٚىِِٗ ُحْفِجاُب الازُّ  ُشا

َ ََ ى  َٚ هُ نَآَزَرهُ نَاْشَخْلََِؼ نَاْشَخ
َ
َج َطْػأ

ِؾيٓاً  ـَ ْجراً 
َ
ْلهَِرةً َوأ َْ  ّ ُٙ ِْْٖ ٚا الَصاِاَاِت  ُِ ِٓ ـَ ٚا َو ُٖ َْ َٔ آ َد اَّلَلُ اَّلِي ـَ َهاَر َو ٍُ  .19 الفتح:[97]اُْ

                                                           
ىذا نػ  صػريح قػد دؿ  أف اهلل تعػالى قػد رضػي عػن الصػحابة مػن المهػاجرين واألنصػار، ومػن تػبعهم بإحسػاف واقتػدا بهػداىم،  95

نهػم يصػرحوف بكفػرىم وشػتمهم، وسار على طريقتهم ممن جاءوا بعدىم، والشيعة الروافض؛ ليسوا ممن اتبعػوا الصػحابة بإحسػاف أل
وتضػػليلهم .. وُيضػػمروف فػػي صػػدورىم علػػيهم وعلػػى مػػن اتػػبعهم بإحسػػاف الحقػػد والغػػيَظ  والكراىيػػة مػػا ال يضػػمرونو علػػى أحػػٍد مػػن 
العػػػالمين .. ويجعلػػػوف ذلػػػك دينػػػاً يُػَتػػػدي ن بػػػو .. بػػػل مػػػن أعظػػػم مػػػا يتػػػدينوف ويتقربػػػوف بػػػو .. فػػػدينهم قػػػائم علػػػى الط عػػػِن، والَكػػػِذب، 

الت كػػذيِب، وتصػػديِق الكػػذب .. ومعػػاداة صػػفوة الخلػػق بعػػد األنبيػػاء والرسػػل .. وىػػؤالء ليسػػوا بمسػػلمين؛ ألنهػػم مكػػذبوف للقػػرآف و 
 الكريم، ورادوف لحكمو وشهادتو. 

 بعػوىماتأخبػر اهلل العظػيم أنػو قػد رضػي عػن السػابقين األولػين مػن المهػاجرين واألنصػار والػذين  فقػدقاؿ ابن كثير فػي التفسػير:     
بعػد الرسػوؿ وخيػرىم وأفضػلهم أعنػي  الصػحابةوال سػيما سػيد ، ويل من أبغضػهم أو سػبهم أو أبغػض أو سػب بعضػهم فيا ،بإحساف

 ويبغضػونهمفإف الطائفة المخذولة من الرافضة يعادوف أفضل الصػحابة  قحافة  أبيالصديق األكبر والخليفة األعظم أبا بكر بن 
فػأين ىػؤالء مػن اإليمػاف بػالقرآف إذ يسػبوف  ،منكوسػةوىذا يدؿ على أف عقولهم معكوسة وقلوبهم  ،كعياذًا باهلل من ذل ،ويسبونهم

 ىػ.  -ا   من رضي اهلل عنهم
عن جابر، قاؿ: كن ا يوـَ الحديبية ألفاً وأربعمائة. قاؿ والذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألفاً وأربعمائة صحابي، كما في الحديث،  96

. وىؤالء بػن  القػرآف الكػريم قػد رضػي اهلل عػنهم، واهلل تعػالى إذ يرضػى عػن أنػاٍس متفق عليو "أنتم خيُر أىِل األرضِ ": لنا النبي  
فإنو يرضى عنهم لسبلمة دينهم ومنهجهم، واعتقادىم، وبالتػالي فػإف مػن يطعػن بالصػحابة، أو يجػرح بعػدالتهم، فإنػو يطعػن بشػهادة 

 القرآف والسنة .. ومن كذ ب القػرآف والسػنة، أو طعػن بشػهادة اهلل تعػالى وشػهادة رسػولو  ، ويُكّذباهلل تعالى، وشهادة رسولو 
 في الصحابة الكراـ، فهو زنديق كافر؛ ليس بمسلم.

؛ فيػو أف الصػحابة ال يغتػاظ مػنهم وال لَِيِغػيَظ ِبِهػُم اْلُكف ػارىم الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين .. وقولػو  والذين مع النبي  97
بتكفيػر الػروافض ػ  فػي روايػة عنػوػ انتػزع اإلمػاـ مالػك رحمػة اهلل عليػو  يػةاآلىػذه  مػنغضػهم إال كػافر، قػاؿ ابػن كثيػر فػي التفسػير: يب

ووافقػو يػة، كػافر لهػذه اآل  فهػوقػاؿ: ألنهػم يغيظػونهم ومػن غػاظ الصػحابة رضػي اهلل عػنهم  ،الصحابة رضي اهلل عػنهم يبغضوفالذين 
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ّْ تعػالى: وقػاؿ  ُٙ َْلَ
َ
ّْ  َوَُهِٔ َشأ ٖاُخ ٌُ ةِاَّلّلِ َوآيَاحِِٗ َورَُشاَِٚلِ 

َ
َْ أ َُ َوََِْٕفُب ىُ َٖا ََنُٚ ٌُ ا  َٓ َٔ إَِج َِلَُيُُٚ

زِنُٚنَ  ْٙ ْب َغآنَِهاًث  . تَْصَخ ّْ ُجَفاّذِ ِاُٖس ّْ ٔ َغآنَِهاٍث  ـَ ّْ إِن َجْفُم  إُِس َٓ اَل َتْفَخِذُرواْ ىَْد َزَهْرحُّ َبْفَد إِي
ِْنيَ  ٚاْ ُُمْرِ ّْ ََكُٕ ُٙ َج

َ
 . 66-65التوبة:[98]ةِأ

َِٔ حلٍّ.  ٌٕ عاّ، َٚا هلِ  ٌٔ ايؿَّخاب١ِ زقٞ اهلل تعاىل عِٓٗ بػه  ـ يف ؾك

 [. 99]"أكرموا أصحابي، فإن هم خيارُكم": قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عمر 
ـٌ مػػن الن ػػاس، ": وعػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  يػػأتي علػػى النػػاس زمػػاٌف فيغػػُزو ِفئػػا

. فيقولػػوف: نعػػم. فُيفػػَتح لهػػم، ثػػم يػػأتي علػػى النػػاِس زمػػاٌف، فَيغػػُزو : ىػػل فػػيكم َمػػن صػػاحَب رسػػوَؿ اهلِل فيقولػػوف
ـٌ من الناِس، فُيقاؿ: ىل فيكم َمن صاَحَب أصحاَب رسوِؿ اهلل    فيقولوف: نعم، فُيفَتح لهم، ثػم يػأتي علػى ِفَئا

ـٌ من الناس، فُيقاؿ: ىل فيكم من    فيقولػوف: صاَحَب َمن َصاَحَب أصػحاَب رسػوِؿ اهلل الناِس زماٌف فيغزو فئا
 متفق عليو.  "نعم، فيُتح لهم

يأتي على الن اِس زماٌف، يُبَعُث منهم البَػْعُث فيقولوف: انظروا ىل تجدوف فػيُكم أحػداً ": وفي رواية لمسلم
، فيقولػػوف: ىػػل فػػيهم مػػن رأا   فيوَجػػُد الرُجػػُل، فُيفػػَتح لهػػم بػػو، ثػػم يُبعػػُث البعػػُث الثػػانيمػػن أصػػحاِب النبػػيِّ 
  فُيفػػَتح لهػػم بػػو، ثػػم يُبَعػػُث البَػْعػػُث الثالػػث، فُيقػػاؿ: انظُػػروا ىػػل تػػروف فػػيهم َمػػن رأا مػػن رأا أصػػحاَب النبػػيِّ 
  ثم يكوف البعُث الرابُع فُيقاؿ: انظُُروا ىل تَػَروَف فيهم أحداً رأا َمن رأا أحػداً رأا أصػحاَب أصحاَب النبيِّ 

 [.100]"ُد الرجُل، فُيفَتُح لهم بو، فيوجَ النبيِّ 

                                                                                                                                                                                           

ىػػ. قلػت: قولػو " وَمػن َغػاَظ الصػحابََة " كمػا ورد فػي األصػل؛ معنػاه أنػو ىػو الػذي  -ا  عػنهم علػى ذلػكطائفة من العلماء رضي اهلل
لموافقتػو لمعنػى اآليػة ، "أغاَظ الصحابة، وىذا المعنى  ال يستقيم، ولعل  الصواب " وَمن غاَظُو الصػحابَُة أو ومػن غػاَظ مػن الصػحابةِ 

الزرع؛ أي فراخو وأوالده؛ وىي بمثابة النباتات الصغيرة التي تنبػت حػوؿ ػ وقريبػة مػن ػ النبتػة والمراد منها، واهلل تعالى أعلم. وَشْطء 
  األصل واألـ الكبيرة.  

ىؤالء النفر كفروا بعد إيمانهم لطعنهم واستهزائهم بالصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين، فُعد طعنهم واستهزاؤىم بالصػحابة بمثابػة  98
ي رضػي عػنهم وأثنػى علػيهم خيػرًا .. وبمثابػة مػن يسػتهزئ باآليػات القرآنيػة التػي تتضػمن ِذكػر رضػى اهلل من يستهزئ باهلل تعالى الػذ

التي تتضمن  الذي رضي عن أصحابو وأثنى عليهم خيراً .. وبّلغ اآليات عن ربو  تعالى عنهم .. وبمثابة من يستهزئ بالرسوؿ 
ا فإف من يطعن أو يستهزئ بالصحابة فهو في حقيقتو يطعن ويستهزئ باهلل الثناء الحسن على الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين؛ لذ

 .. فالحذر الحذر    تعالى، وبتياتو، وبرسولو 
 . 6003رواه النسائي، وأحمد، والحاكم، وصححو الشيخ ناصر في تحقيقو لمشكاة المصابيح:  99

م، ودعائو لهم، وما للصػحابي مػن كرامػة عنػد اهلل تعػالى. و " أي فُيفتح لهم بو ببركة وسبب وجوده معه؛ "قولو " فُيفتح لهم بو 100
 الجماعة، أو الجماعة الكثيرة من الناس.  ؛ "الفئاـ
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ػ رأَسػُو إلػى الس ػماِء، وكػاف كثيػراً ِمم ػا يَرفَػُع رأَسػُو إلػى  وعن أبي بُػْرَدَة، عن أبيو، قاؿ: رَفَع ػ يعني النبي 
حابي، فإذا َذَىبػُت النجـو َأَمَنٌة للس ماِء، فإذا ذَىبت الن ُجوـُ أتى الس ماَء ما تُوَعُد، وأنا َأَمَنٌة ألص": السماِء. فقاؿ

 [مسلم. 101]"أنا أتى أصحابي ما يُوَعدوف، وأصحابي أَمَنٌة ألُم تي، فإذا ذَىَب أصحابي أتى أُم تي ما يُوَعدوف
إذا ذُكِػَر أصػحابي؛ فأمِسػُكوا، وإذا ذُكِػَر النجػوـُ؛ ": وعن عبػد اهلل بػن مسػعود، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 

 [. 102]"مسكوافأمِسكوا، وإذا ذُِكَر القَدُر؛ فأ
ال َتُسػػب وا أصػػحابي، فلػػو أف  أحػػدَُكم أنفػػَق ِمثػػَل ُأُحػػٍد ": وعػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري، قػػاؿ: قػػاؿ النبػػي  

 متفق عليو. "[103َذىَباً ما بَػَلغ ُمد  أَحِدىم وال َنِصيَفو]
َىبػػاً، مػػا أدَرَؾ ُمػػد  ال َتُسػػب وا أحػػداً مػػن أصػػحابي؛ فػػإف  أحػػدَكم لػػو أنَفػػَق ِمثْػػَل ُأُحػػٍد ذ": وفػػي روايػػة لمسػػلم

 [.  104]"أَحِدِىم وال َنِصيَفوُ 
مػػػػػن َسػػػػػب  أصػػػػػحابي، فعليػػػػػو َلعنَػػػػػُة اهلِل والمبلِئكػػػػػِة والن ػػػػػاِس ": قػػػػػاؿ وعػػػػػن ابػػػػػن عبػػػػػاس، عػػػػػن النبػػػػػي 

 [.  105]"أجمعين
إف  اهلل تبػػاَرَؾ وتعػػػالى اختػػارني، واختػػاَر لػػي أصػػػحاباً؛ ": قػػاؿ وعػػن عُػػويم بػػن سػػػاعدة، أف  رسػػوَؿ اهلل 

عػػَل لػػي مػػنهم وزراَء، وأنصػػاراً، وأصػػهاراً، فَمػػن َسػػب هم فعليػػو لعنَػػُة اهلِل والمبلئكػػِة والنػػاِس أجمعػػين، ال يُقبػػُل منػػو فجَ 
 [.106]"يوـَ القياَمِة َصرٌؼ، وال َعْدؿٌ 

                                                           
أي أمػػٌن، فػإذا ذىػػب؛ ذىػػب األمػُن معػػو، ونػزؿ فػػيمن افتقػػده مػن الػػببلء والفػتن، والبػػدَع، والشػػدة مػا شػػاء اهلل .. كػالِحمى التػػي تتعػػرض ؛ "" أمنَػةٌ  101

نتهاكات بفقدانها الحارس الذي يحرسها ويحميها .. ومما يدؿ على ىػذا المعنػى األحاديػث الدالػة علػى أف مػوت العػالم ثَلمػٌة للسطو والعدواف واال
صػة في اإلسبلـ ال ُتسد، ومصيبة ال ُتجبر؛ وذلك لما يتسبب وفاتو من فراغ واضطراب فػي حيػاة النػاس، وفتنػة وفسػاد وشػر لمػن تػركهم بعػده، وبخا

 ينتزعو من انتزاعاً  العلمَ  يقبض اهلل ال إف"أنو قاؿ:  خلفو في العلم، واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر .. فقد صح  عن النبي إف لم يوجد من ي

 .متفػق عليػو "او ل  وأَضػ وافضػل   ،لوا فػأفتوا بغيػر علػمئِ فُسػ ،االً ه ػجُ  رؤوساً  اتخذ الناسُ  ،لم يبق عالما إذا حتى ،العلماء بقبض العلمَ  يقبض ولكن، العباد
لكم فالعاِلم عنصر أمٍن في الوجود، وحيثما يحل ويُقيم .. ولكن ليس على طريقة عناصر األمن التػي تحمػي وتحػرس الطواغيػت الظػالمين .. فمػا قػو 

   إذا كاف ىذا العاِلم المتوفى صحابي من أصحاِب رسوِؿ اهلل 
معناه من ظهور البدع، والحوادث في الدين، والفػتن فيػو، وطلػوع ؛ "تي ما يُوعدوففإذا ذىب أصحابي أتى أم": 26/83قاؿ النووي في الشرح     

 ىػ.  -ا قرف الشيطاف، وظهور الرـو وغيرىم، وانتهاؾ المدينة ومكة وغير ذلك، وىذه كلها من معجزاتو 
أف تذكروىم بالخير أو ُتمِسكوا .. ولػو ذكرتمػوىم أي إما ؛ "إذا ذُِكَر أصحابي فأمِسُكوا": . وقولو " 34رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  102

فض فبل تتوسعوا؛ فتخوضوف فيهم فيما ال ينبغي وال يجوز .. فتقعوف في المحظور، وفي ىذا الحديث إنكار علػى مػن يرتضػي لنفسػو أف ينػاظر الػروا
بية بحػق الصػحابة األخيػار رضػي اهلل عػنهم أجمعػين األشرار حوؿ عدالة الصحابة .. وما يتخلل تلك المناظرات من تجريح واستخفاؼ، وعبارات نا

 .. وكأف عدالة الصحابة قابلة للطعن والنظر، ومن ثم للنقاش والمجادالت   
 الُمد؛ مكياؿ يسع لربع صاع؛ والصاع أربعة أمداد؛ والمد ُحفنة واحدة بكف ي الرجل المعتدؿ الكفين. ونصيفو؛ أي نصفو.   103
نهػى عػن سػػبِّ  عػن الروايػػة التػي قبلهػا؛ وىػي النهػي عػػن سػب آحػاد أو فػرد واحػد مػن الصػػحابة، فكمػا أف النبػي  تضػمنت ىػذه الروايػة زيػادة  104

  مطلق الصحابة، كذلك فقد نهى عن سب آحادىم أو أحٍد منهم.

 . 1340رواه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  105
سناد، ووافقػو الػذىبي. والصػرؼ؛ النافلػة، والعػدؿ؛ الفػرض؛ أي ال يُقبَػل ، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإل3/631أخرجو الحاكم في المستدرؾ  106

 منهم عمل، سواء كاف نافلة أـ فرضاً.  
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 اري. البخ[" 107إف  اهلَل قاؿ: َمن عاَدا لي ولي اَ فقد آَذنْػُتُو بالَحرب]": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ػػٍد ": وعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر قػػاؿ ـُ أَحػػدِىهم سػػاَعًة، خيػػٌر مػػن عَمػػِل ال َتُسػػب وا أصػػحاَب محم  ، فَلَمقػػا

 [.108]"أحدُِكم ُعمره
خيػػَر قُلػػوِب  إف  اهلل نظػػَر فػػي قلُػػوِب الِعبػػاِد، فوَجػػَد قْلػػَب محمػػٍد ": وعػػن عبػػد اهلل بػػن مسػػعود، قػػاؿ

برسالَِتو، ثم  نَظَر في قلوِب العباِد بعػد قلػِب محمػٍد، فوَجػَد قلػوَب أصػحابِو خيػَر  الِعباد، فاصطفاه لنْفِسِو؛ فابتعثَوُ 
قلوِب الِعباد، فجعَلُهػم وزراَء نبيِّػِو، يُقػاتِلوف علػى دينِػِو، فمػا رأا المسػلموف حَسػَناً فهػو عنػَد اهلل َحَسػٌن، ومػا رأوا 

 [.  109]"سيئاً فهو عند اهلِل سي ٌ 

ٌُ ايطابكي َٔ ايؿَّخ َِ بعدِٖ َٔ ايؿَّخاب١ِ ٚغريِٖ، زقـٞ اهلل تعـاىل   ـ ؾك ََٔ أضًَ اب١ِ ع٢ً 

 عِٓٗ أمجعي. 

ّْ بِإِْخَصااٍن رَِِضَ اَّلَلُ تعػالى: قػاؿ  ُ٘ َٔ اَتَتُفاٚ َْٕصارِ َواَّلِيا
َ
َٔ َواْْل اِجرِي َٙ ُٓ

ْ َٔ ال ِْ َولَُٚن 
َ
َوالَصاةُِيَٚن اْْل

َٖااا ّْ َج اا ُٙ َ ااَد ل ـَ
َ
ُٗ َوأ ٚا َخْٖاا ّْ َورَُطاا ُٙ ُز َخااْٖ ْٚ ًَ اَُْهاا ةَااداً َذلِاا

َ
ااا أ َٙ َٔ ذِي ي اااُر َخاااِلِ َٙ جْ

َ
ااا اْْل َٙ ٍت َجْاارِي ََتَْخ

 ُّ   .200لتوبة:[ا110]اَُْفِؾي
َٔ تعػالى: وقػاؿ  َٔ اَّلِيا ِا ّْ ُّ َدرََجاًث  ْخَؾ

َ
ًَ أ ِ ْوَُه

ُ
ََ أ َِ اَُْهخِْح َوىَاحَ ِْٔ َرتْ َٕهَو 

َ
ْٔ أ َْ ُِْٖسّ  اَل يَْصَخِٚي 

ِْٔ َبْفُد َوىَاحَ  ٚا  َٕهُي
َ
َُِٚن َخترِيٌ أ َٓ ا َتْف َٓ ِ َد اَّلَلُ اْاُْصَِن َواَّلَلُ ة ـَ  َو

ٚا َوّلُُكً ُِ:20الحديد . 
إْذ أقبػَل أبػو بكػٍر آخػذاً بطَػَرِؼ ثوبػِو حتػى أبػَدا عػن  عن أبي الدرداء، قػاؿ: كنػت جالسػاً عنػد النبػي 

ي كػػػاف بينػػػي وبػػػيَن ابػػػَن الخطػػػاِب شػػػيٌء، فَسػػػّلم وقػػػاؿ: إنِّػػػ ،"أم ػػػا صػػػاِحُبكم فقػػػد غػػػاَمرَ ": رُكَبتِػػػو، فقػػػاؿ النبػػػي  
 ،"يَػْغِفػػُر اهللُ لػػَك يػػا أبَػػا بكػػر": فأسػػَرعُت إليػػو، ثػػم نػػِدْمُت، فسػػألُتو أف يَغِفػػَر لػػي، فػػأبى علػػي   فأقبلػػُت إليػػك. فقػػاؿ

                                                           
فإف قيل: ما نوع ىذه الحرب التي توع د اهلل بها من يُعادي لو ولياً مػن أوليائػو ..  أقػوؿ: اهلل تعػالى أعلػم بماىيتهػا وحجمهػا ..  107

نياً؛ كالزالزؿ، واألوجاع، واألمراض، والفقر، والقحط وغير ذلك .. وقد يسلط عليهم عباده المؤمنين فقد يسلط اهلل عليهم ببلًء كو 
المجاىػػػدين فيقتصػػػوف مػػػنهم ألوليػػػاء اهلل الصػػػالحين .. أو عػػػدوًا لهػػػم مػػػن غيػػػر المسػػػلمين .. وقػػػد يفػػػتن بعضػػػهم بػػػبعض؛ فيقتلػػػوف 

يػاة .. فكػل ىػذه المعػاني تػدخل فػي معنػى الحػرب المشػار إليهػا فػي بعػيش، وال ح فوُيحاربوف بعضهم بعضػًا .. فػبل يجعلهػم يهنػؤو 
الحديث أعبله .. وقػد حصػل كػل ذلػك ػ فػي زماننػا المعاصػر ػ للػروافض األشػرار فػي العػراؽ الػذين ُيجػاىروف بمعػاداة وشػتم صػفوة 

كػانوا يعلمػوف .. ىػذا غيػر الوعيػد الشػديد أولياء اهلل تعالى من الصحابة األخيػار بعػد األنبيػاء والرسػل .. وال يلومػوا إال أنفسػهم، لػو  
 الذي ينتظرىم يـو القيامة .. ومن أصدؽ من اهلل قيبًل وعهدًا       

ـُ أَحػػدِىهم سػػاَعةً . وقولػػو " 233صػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو:  108 .. وابػػن عمػػر يقػػوؿ ذلػػك للتػػابعين ممػػن  أي مػػع النبػػيِّ ؛ "فَلَمقػػا
   خاصة لمن أفلتوا ألسنتهم، فلم يُراعوا حدود األدب مع أصحاب رسوِؿ اهلل عاصروه، فماذا ُتراه يَقوؿ ألىل زماننا، وب

 وقاؿ الشيخ شاكر في التخريج: إسناده صحيح. ، "3600رواه أحمد في المسند "  109
عػػن الصػػحابة مػػن المهػػاجرين واألنصػػار، وعّمػػن اتبػػع  ىػػذه اآليػػة الكريمػػة مػػن جملػػة اآليػػات التػػي تػػدؿ علػػى رضػػى الخػػالق  110
م وسلك منهجهم واقتدا بهػم ممػن جػاء ويجػيء بعػدىم، وإلػى يػـو القيامػة .. مػن كػذ ب بػذلك لزمػو وال بػد تكػذيب صػريح طريقه

 القرآف الكريم، وىو عين الكفر البواح  
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ََ أبُو بكٍر  فقالوا: ال، فأتى إلػى النبػيِّ  ـَ، فأتى منِزَؿ أبي بكٍر فسأؿ: َأثَم  فَسػل َم، فجعػَل   ثبلثا. ثم  إف  عمَر نَِد
ُر حتى أشَفَق أبُو بكٍر، فَجثَػا علػى رُكَبَتيػِو فقػاؿ: يػا رسػوَؿ اهلل  واهلِل أنػا كنػُت أظلَػُم، مػرتين.  وجُو النبيِّ  ََ يَتمع 
إف  اهلل بعثني إليُكم، فقلػتم: كػَذْبَت، وقػاؿ أبػو بكػر: َصػَدَؽ، وواَسػاني بنَػْفِسػو ومالِػو، فهػل أنػتم ": فقاؿ النبي  

 مرتين، فما ُأوِذَي بَعَدىا. البخاري. "تارُِكوا لي صاحبي
ىل أنُتم تارُِكوَف لي صاِحِبي، ىل أنُتم تارُِكوَف لػي صػاِحِبي، إنِّػي قلػُت: ": وفي رواية: فقاؿ رسوُؿ اهلل 

 [البخاري. 111]"يا أي ها الن اُس إنِّي رسوُؿ اهلِل إليُكم جميعاً، فقلُتم َكَذْبَت، وقاؿ أبو بكٍر: َصَدْقتَ 
وعن أنس، قاؿ: كاف بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بػن عػوؼ كػبلـ، فقػاؿ خالػد لعبػد الػرحمن: 

َدعُػوا لػي أصػحابي، فوالػذي نفسػي ": ، فقػاؿتستطيلوف علينا بأياـٍ سبَػْقُتمونا بها   فبلغنا أف ذلك ذُِكَر للنبػي 
 [.112]"َذىباً ما بَلْغُتم أعماَلُهم بيِده لو أنَفْقُتم ِمْثَل ُأُحٍد أو ِمْثَل الجباؿِ 

، عن أبيو ػ وكاف أبوه من أىِل َبْدٍر ػ قاؿ: جاَء جبريُل إلػى النبػيِّ  فقػاؿ:  وعن ُمَعاذ بن رفَاَعَة بن راِفٍع الز رَِقيِّ
 ِة. البخاري. قاؿ: وكذلك من َشِهَد َبْدرًا ِمن المبلِئكَ  ."من أفَضِل الُمسلمين": ما تَػُعد وف أىَل َبدٍر فيكم  قاؿ

َلعػػل  اهللَ اط لَػػَع إلػػى أىػػِل بَػػْدٍر فقػػاؿ: اعملػػوا مػػا ِشػػئُتم؛ فقػػد ": قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  وعػػن علػػيٍّ 
 متفق عليو.  "وجَبت لكم الجن ُة، أو فقد َغَفرُت لُكم

رسػػػوَؿ اهلل  َيشػػػُكو حاِطبػػػاً، فقػػػاؿ: يػػػا  وعػػػن جػػػابر بػػػن عبػػػد اهلل: أف  َعبػػػداً لحاِطػػػٍب جػػػاَء رسػػػوَؿ اهلِل 
 [ مسلم.113]"كَذبَت؛ ال يدُخُلها، فإن و َشِهَد بَدراً والُحَديْبَيةَ ": ليدُخَلن  حاِطٌب الن اَر  فقاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.114]"لن يدُخَل الناَر رجٌل َشِهَد بدراً والُحَديْبَيةَ ": قاؿ وعنو، عن النبيِّ 
                                                           

الحديث أفاد معاٍف عظيمة عدة، منها فضل من سبق في اإلسبلـ، والنصرة، والجهاد على المتأخر بعده، فعمػر الفػاروؽ الػذي  111
كاف   فهل أنتم تارُِكوا لي صاحبي " .. وذلك أف الصديق أبا بكٍر  "ولغيره من األصحاب:  ىو .. ومع ذلك يقوؿ لو النبي ىو 

  األسبق إلى التصديق، والنصرة، والجهاد  
، نِعػم فتػى خالٌد سيف مػن سػيوؼ اهلل ": في خالد   . قلت: يقوؿ النبي 2913أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  112

علػػى  يُنكػػر النبػػي   . ومػػع ذلػػك لمػػا حصػػل خػػبلؼ بينػػو وبػػين عبػػد الػػرحمن بػػن عػػوؼ 2816العشػػيرة " السلسػػلة الصػػحيحة:
َدُعػوا لػي أصػحابي، فوالػػذي ": خالػد، ويقػوؿ لػو ولغيػره ممػن تػأخر إسػػبلمهم وتػأخرت نصػرتهم لئلسػبلـ عػن عبػد الػػرحمن بػن عػوؼ

 َل الجباِؿ َذىباً ما بَلْغُتم أعماَلُهم "  نفسي بيِده لو أنَفْقُتم ِمْثَل ُأحٍد أو ِمثْ 
أقوؿ: ىذا التفضيل ينبغي أف يُراعى عند عملية التلقي واالستدالؿ؛ فُيقدـ قوؿ وفهم واجتهاد السابق من الصحابة على البلحق     

صػػوؿ االخػػتبلؼ .. المتػػأخر مػػنهم .. فمراعػػاة فهػػم واجتهػػاد السػػابق علػػى البلحػػق مػػن الصػػحابة عامػػل مػػن عوامػػل التػػرجيح عنػػد ح
 لؤلدلة الواردة أعبله وغيرىا .. وما أقل  من يتنبو لهذا المنهج 

مما ُيستفاد من ىذا الحديث ػ والذي قبلو والذي بعده ػ  التوسع في التأويل، وإقالة العثرات لمن كاف لو سابقة جهاد وببلء في  113
ا وقع المرء في الكفػر البػواح، لكنهػا تُلػـز بتحسػين الظػن بصػاحبها، اإلسبلـ .. فِعظم الحسنات ليست مانعًا من موانع التكفير، إذ

 عند حصوؿ الكبوات، أو مورد الكفر المتشابو .. ىذا فقو ينبغي أف يتنبو لو من ُيحاسب، بل ويُكفِّر على الهفوات 
 مػن أصػحاب النبػيِّ . أفاد ىذا الحديث وغيره أف عدد المبشرين بالجنػة 1260أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  114

 بأعيانهم بالمئات إف لم يكن باآلالؼ .. وليس فقط العشرة المبشرين كما يظن البعض 
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ـ  ُمَبشٍِّر أن ها سِمَعت  ال يَػدُخُل النػاَر إف شػاَء اهللُ مػن ": يقوُؿ عنػَد حفَصػةَ  النبي  وعنو، قاؿ: أخبرتني ُأ
ِإَون  قالػػت: بلػػى، يػػا رسػػوَؿ اهلل  فانتَهَرىػػا، فقالػػت حفَصػػُة: ،"َأصػػَحاِب الش ػػَجرِة؛ أحػػٌد مػػن الػػذيَن بػػايَعوا تحَتهػػا

ا َ٘ ّْ إاَِل َوارُِد ُِٖس ّْ :فقاَؿ النبػي  72مريم . :" ُقػد قػاَؿ اهلل:  َّ ِٓنَي ُث ِ ٚا َوََٕذُر اَُؾال َٔ اَتَي َّّٖجِ اَّلِي ُج
ا ِجرِّياً  َٙ  . مسلم.  71مريم: ذِي

 متفق عليو. "أنتم اليوـَ خيُر أىِل األرضِ ": وعنو، قاؿ: كن ا يوـَ الحديبية ألفاً وأربعمائة. قاؿ لنا النبي  

ٌٔ املٗادسٜٔ زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعي، َٚا هلِ َٔ حل   [.  115]ـ يف ؾك
َٔ اَّلَلِ تعالى: قاؿ  ِْا ّْ يَبَْخُلَٚن نَْظاً   ِٙ ِ ال َٚ ْم

َ
ّْ َوأ ْٔ دِيَارِِ٘ ِْ ٚا  ْخرُِج

ُ
َٔ أ َٔ اَّلِي اِجرِي َٙ ُٓ

ْ لُِِْهَيَراءِ ال
ُّ الَصادِىُٚنَ  ُ٘  ًَ ِ وَُه

ُ
وَن اَّلَلَ َورَُشََٚلُ أ َٚإاً َوَيُُْٖصُ   .8الحشر:[116]َورِْط

أتعلػػم أو َؿ زُمػػرٍة تػػدخُل الجنػػَة مػػن أمتػػي  قلػػت: اهلل ": هلل عػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػرو، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ ا
ورسػػولُو أعلػػم. فقػػاؿ: المهػػاجروف؛ يػػأتوف يػػوـَ القياَمػػِة إلػػى بػػاِب الجن ػػِة وَيسػػتَػْفِتُحوف، فيقػػوؿ لهػػم الخزنػػة: أَوقَػػد 

اهلل حتػى ِمتنػا علػى ذلػك.  ُحوِسبُتم  فيقولوف: بأيِّ شيٍء ُنَحاَسػب   وإنمػا كانػت أسػيافُنا علػى َعواتِِقنَػا فػي سػبيلِ 
 [. 117]"عاماً قبل أف يدخَلها الناسُ ُح لهم، فَيِقيُلوف فيو أربعيَن قاؿ: فيُػْفتَ 

إف  أو َؿ ثل ٍة َتدخُل الجن َة، الفقراُء المهاِجروف الػذين تُػتػ َقػى بهػم ": يقوؿ وعنو قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
وإف كانت لرجٍل منهم حاَجٌة إلى الس لطاِف لم تُقَض لُو حتى يموَت وىي فػي المَكارِه، إذا أُِمُروا سِمُعوا وأطاُعوا، 

 [.  118]"َصْدرِه

للمهػػاجرين َمنَػػاِبُر مػػن َذَىػػٍب َيجِلسػػوَف عليهػػا يػػوـَ ": وعػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.119]"القياَمِة، قد َأِمُنوا من الَفَزعِ 

 

                                                           
المهاجروف وكذلك األنصار ىم األصل، وأيما حديث أو ن  يتكلم عن فضل الصحابة فهو يعنيهم ويشملهم بالدرجة األولى،  115

ببنػا أف نفػرد لهػم أبوابػاً وعنػاوين خاصػة بهػم وبأسػمائهم .. وىػذا ولكن لما وردت نصوص تخصهم أو تخػ  بعضػهم بالػذكر .. أح
 مبلحظ في الصحيحين، وغيرىما من كتب السنن .. فلنا ػ وهلل الحمد ػ سلف صالح فيما نقـو بو.

لو ىذا فمن قاؿ: ىم الكاذبوف، أو الظالموف أو الكافروف، كما يفعل الروافض األشرار، يكفر ويخرج من ملة اإلسبلـ؛ ألنو بقو  116
 يكذِّب القرآف، ويرد قوَؿ اهلل تعالى وشهادتو في المهاجرين من الصحابة بأنهم صادقوف 

 . 853أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة:  117
أي ؛ "تُػتػ َقػى بهػم المَكػارِه، وقاؿ: ىػذا حػديث صػحيح اإلسػناد، ووافقػو الػذىبي. وقولػو " 1/71أخرجو الحاكم في المستدرؾ  118

 ما اشتد وطيس القتاؿ، أو إذا ما داىم المسلمين خطٌب أو خَطر. ُيحتَمى بهم إذا
 شامل لكل ما يُفَزع منو يـو القيامة.؛ "قد َأِمُنوا من الَفَزعِ . وقولو " 3584أخرجو ابن حّباف وغيره، السلسلة الصحيحة:  119
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ٌٔ األْؿأز زقٞ اهلل تعاىل  عِٓٗ أمجعي، َٚا هلِ َٔ حل.  ـ يف ؾك

ِاُدوَن ِْل تعػالى: قػاؿ  ََ ّْ َوال  ِٙا اَجَر إَِِلْ َ٘  ْٔ َْ ّْ ُُيِتَُّٚن  ِٙ ِ ْٔ َرتِْ ِْ اَن  َٓ وا اَلاَر َواْْلِي
ُ
أ َٚ َٔ َتَت َواَّلِي

ّْ َخَصاَصاثٌ  ِٙا ِ ْٚ ََكَن ة
َ ّْ َول ِٙ جُْهِص

َ
َ أ ََ ٚا َوُيْؤذُِروَن  وحُ

ُ
ا أ َٓ ّْ َخاَجًث ِم ْٔ يُاَٚق ُطاَح َجْهِصاِٗ  ُصُدورِِ٘ ا َْ َو
ْهُِِدٚنَ  ُٓ ْ ُّ ال ُ٘  ًَ ِ وَُه

ُ
  .9الحشر:نَأ

اةِ تعػالى: وقػاؿ  ثِ اُُْفْرَ ـَ ٚهُ ِْل َشاا َٔ اَتَتُف َْٕصارِ اَّلِي
َ
َٔ َواْْل اِجرِي َٙ ُٓ

ْ ِ َوال ّ ِِ  انلَ
َ ََ ََُيْد حَاَب اَّلَلُ 
 ّْ ُٙ ِْْٖ ُٚب نَرِيٍو 

ا ََكَد يَزِيُق ىُُِ َْ ْٔ َبْفِد  ِْ ٌّ ّْ َرُؤوٌف رَِخي ِٙ ِ ُٗ ة ّْ إَِٕ ِٙ يْ
َِ ـَ َّ حَاَب   [. 120]227التوبة:ُث

األْنَصاُر ال ُيِحبػ ُهم إال ُمػؤمٌن، وال يُػْبِغُضػُهم إال ُمنَػاِفٌق، فَمػن ": وعن البَراء بن عاِزب، قاؿ: قاؿ النبي  
 متفق عليو. "أحبػ ُهم أحب ُو اهللُ، وَمن أبَغَضُهم أبَغَضُو اهللُ 

َفػػػػػاِؽ بُػغْػػػػػُض ": قػػػػػاؿ أنػػػػػِس بػػػػػِن مالػػػػػٍك، عػػػػػن النبػػػػػيِّ وعػػػػػن  آيَػػػػػُة اإليمػػػػػاِف ُحػػػػػب  األنصػػػػػاِر، وآيػػػػػُة النػِّ
 [متفق عليو.121]"األنَصارِ 

 [مسلم.  122]"ال يُػْبِغُض األنَصاَر رجٌل يُؤِمُن باهلِل والَيوـِ اآلِخرِ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف  رسوَؿ اهلل 

                                                           
ى بعيػر واحػد ػ وعسػر الػزاد، وعسػر المػاء، وقػد ساعة الُعسرة؛ ىي غزوة تبوؾ، فقد اجتمع فيها العسر كلػو: عسػر الظهػر ػ الثبلثػة علػ 120

مجاىػد وغيػر واحػد: نزلػت ىػذه  قػاؿما يزيد عن ثبلثين ألفػاً مػن أصػحابو. قػاؿ ابػن كثيػر فػي التفسػير:  خرج في ىذه الغزوة مع النبي 
قػػاؿ قتػػادة:  ،د والمػاءوعسػر مػػن الػػزا ،وحػػر شػػديد ،فػػي سػػنة مجدبػة ؛األمػر مػػنوذلػػك أنهػم خرجػػوا إليهػػا فػي شػػدة  ،فػػي غػزوة تبػػوؾ اآليػة

لنػا أف الػرجلين كانػػا  ذكػرأصػابهم فيهػا جهػػد شػديد حتػى لقػد  ،تبػوؾ فػي لهبػاف الحػػر علػى مػا يعلػم اهلل مػن الجهػد عػاـخرجػوا إلػى الشػاـ 
 ىػ.  -ا ىذا ثم يشرب عليها ثم يمصها ىذا ثم يشرب عليها يمصهاوكاف النفر يتداولوف التمرة بينهم  ،يشقاف التمرة بينهما

ُهمْ وقولػػو      لشػػدة مػػا واجههػػم مػػن عسػػٍر فػػي تلػػك  ؛ أي فيعػػودوف، ويتركػػوف الغػػزو مػػع النبػػي ِمػػْن بَػْعػػِد َمػػا َكػػاَد يَزِيػػُغ قُػلُػػوُب َفرِيػػٍق ِمػػنػْ
 الغزوة .. فيميلوف إلػى السػكوف والراحػة .. ىػذا ىػو معنػى الزيػغ .. لكػن اهلل تعػالى ثبػتهم وقػّواىم وأعػانهم علػى إتمػاـ المسػير والغػزو مػع

في تلك الغزوة الشاقة التي لم ُتماثلها غزوة في شدتها وقسػوتها وعسػرىا .. وىػذا الزيػغ الػذي حصػل لبعضػهم لػم يتعػّد حػديث  النبي 
القلب أو النفس، تحت ضغط تلك الظروؼ الشاقة؛ أي أنو لم يُترَجم على أرض الواقع إلى فعل أو حركة .. فاهلل تعالى ػ بفضػلو ورحمتػو 

 ىػ.  -ا أبدا يعذبو لم عليو اهلل تاب من: عباس ابن قاؿاب عليهم. قاؿ البغوي في التفسير: ػ قد ثبتهم، وت
، وكاف تعػدادىم يزيػد عػن ثبلثػين ألفػاً .. وىػؤالء كلهػم والشاىد مما تقدـ: أف ىذه الغزوة قد ضمت أكبر عدٍد من أصحاب النبي     

عليػو  . ومػن تػاب الػرب لن بِػيِّ َواْلُمَهػاِجرِيَن َواأْلَْنَصػاِر ال ػِذيَن اتػ بَػُعػوُه ِفػي َسػاَعِة اْلُعْسػَرةِ َلَقػْد تَػاَب الل ػُو َعلَػى ا بقولػو: يعنػيهم الػرب 
 موعده الجنة .. ولم يعذبو أبداً. 

 ا وُيحرفونها والسؤاؿ الذي يطرح نفسو: أين الروافض األشرار أعداء الصحابة األخيار من ىذه اآلية الكريمة .. وكيف تراىم يؤولونه    
أي العبلمة الدالة على اإليماف، أو على النفاؽ .. وبالتالي من يظهر لنا بغػض األنصػار رضػي اهلل ؛ "قولو " آية اإليماف .. وآية النفاؽ 121

ين عػػنهم، عرفنػػا نفاقػػو، وحكمنػػا عليػػو بالنفػػاؽ .. ىػػذا فػػيمن يػػبغض األنصػػار فقػػط .. فمػػا يكػػوف القػػوؿ فػػيمن يػػبغض مػػع األنصػػار المهػػاجر 
 .. فهذا ال شّك بنفاقو وكفره، وزندقتو. وغيرىم من أصحاب النبيِّ 

نفي اإليماف الوارد في الحديث أعبله؛ المراد منو نفي مطلق اإليماف؛ ألف الػذي يػبغض األنصػار؛ إنمػا يبغضػهم لػدينهم واسػتقامتهم،  122
مػػن كػػاف كػػذلك ال شػػك بكفػػره ونفاقػػو ومروقػػو مػػن الػػدين .. .. وال يُمكػػن أف يُقػػاؿ غيػػر ذلػػك .. و  ولنصػػرتهم لػػدين اهلل، ولرسػػوؿ اهلل 

 وكذلك يُقاؿ في النفاؽ؛ فمن أبغضهم ُيحمل عليو النفاؽ األكبر المخرج لصاحبو من الملة. 
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والػػذي نفػػُس محمػػٍد بيػػِده ال ": ألنصػػاري، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل وعػػن الحػػاِرث بػػن زِيػػاد الس ػػاِعدي ا
ُغُض رجػٌل األنصػارَ   ُيِحب  رجٌل األنصاَر حتى يَػْلَقى اهلَل تبارَؾ وتعالى، إال َلِقي اهللَ تباَرَؾ وتعالى وىو ُيِحب و، وال يَػػبػْ

 [.  123]"بُغُضوحتى يَلَقى اهللَ تبارَؾ وتعالى، إال َلِقَي اهللَ تباَرَؾ وتعالى وىو يَ 
ـَ نبػػي  اهلِل ُمْمػػِثبًل، فقػػاؿ وعػػن أنػػِس بػػِن مالػػٍك ، أف  النبػػي   : رأا ِصػػبياناً وِنسػػاًء ُمقبِلػػيَن مػػن عُػػْرٍس، فقػػا

 [متفق عليو.124يعني األنصار.] "اللُهم  أنُتْم ِمن أحبِّ الناِس إِلي ، اللُهم  أنُتْم ِمن أحبِّ الناِس إِلي  "
صػاُر يػوـَ الخنػَدِؽ تقػوؿ: نحػُن الػذين بػايعوا ُمحم ػداً علػى الِجهػاِد مػا َحِيينػا أبػػَدا. وعنػو، قػاؿ: كانػت األن

 متفق عليو.  "اللُهم  ال َعْيَش إال َعْيُش اآلِخَره، فأكرِـِ األنصاَر والُمهاِجَره": فأجابهم
أو نَزلػػْت بػػين  مػػا ضػػر  امػػرأًة نَزلَػػت بػػين بيتػػين مػػن األنصػػار،": وعػػن عائشػػة قالػػت: قػػاَؿ رسػػوُؿ اهلل 

 [.125]"أبَػَوْيها
وعػن أنَػػس، قػػاؿ: مػػر  أبػػو بكػٍر والعب ػػاُس بمجلػػٍس مػػن مجػػاِلِس األنصػاِر وىػػم يَبُكػػوف فقػػاؿ: مػػا يُبِكػػيُكم  

وقد َعَصَب علػى  ، فأخبَػَره بذلك، قاؿ: فخرَج النبي  ِمن ا، فدَخَل على النبيِّ  قالوا: ذَكرنا مجِلَس النبِّي 
. فَحِمػػػَد اهللَ وأثنػػػى عليػػػو. ثػػػم قػػػاؿرأسػػػِو حاشػػػَيَة بػُػػػ ُأوِصػػػيُكم ": ْرٍد، فَصػػػِعَد المنبَػػػػَر ولػػػم يصػػػَعْدُه بعػػػد ذلػػػك اليػػػوـِ

باألنصاِر، فإنهم َكِرِشي وَعْيَبتي، وقد َقَضوا الذي عليهم، وبَِقي الذي لهػم، فػاقبَػُلوا مػن ُمْحِسػِنهم، وتجػاَوُزوا عػن 
 [ البخاري.126]"ُمِسيئهم

األنصػػاُر َكِرِشػػي وَعْيَبتػػي، والن ػػاُس سػػَيكثُػُروف ويَِقل ػػوَف، فػػاقبَػُلوا مػػن ُمْحِسػػِنهم، ": قػػاؿوعنػػو، عػػن النبػػيِّ 
يِئهم َِ  [ متفق عليو. 127]"وتجاوزوا عن ُمِس

                                                           
 . 2671أخرجو أحمد، والطبراني، السلسلة الصحيحة:  123
 فقاـ ُمْمِثبًل؛ أي قاـ منتصباً قائماً. 124
. الحػػديث فيػػو إشػػارة صػػريحة إلػػى ِعظَػػم األمانػػة التػػي كػػاف 3434، السلسػػلة الصػػحيحة: أخرجػػو ابػػن حبػػاف، والحػػاكم، وأحمػػد 125

يتحلى بها األنصار، فكما أف المػرأة تكػوف آمنػة بػين أبويهػا كػذلك لػو نزلػت بمفردىػا بػين داريػن لؤلنصػار فهػي آمنػة بيػنهم ومعهػم، 
 وتشعر باألماف كما لو كانت مع أبويها، وفي بيتهما.

ومػا ُيخشػػى أف يفقػدوه بعػػد موتػو ممػػا كػانوا يجدونػػو مػن رحمػػة وإحسػػاف  أرادوا موتػػو ؛ "ِمن ػا مجِلػَس النبِّػػي  ذَكرنػػاقػولهم "  126
يعرؼ فضلهم .. ىذا المعنى توضحو رواية  ، وأف يأتي بعده من ال يعرؼ فضلهم كما كاف النبي ورفق في مجالسهم مع النبي 

: ومػا يُبكػيهم   قػاؿ: يخػافوف نصار رجالها ونساؤىا في المسػجد يبكػوف  قػاؿ فقيل لو: ىذه األ أُتي النبي "أخرا صحيحة: 
 أف تموت ...". 

أي قػاموا بمػا ؛ "أي فإنهم بطانتي، وخاّصتي. وقولػو " وقػد َقَضػوا الػذي علػيهم، وبَِقػي الػذي لهػم؛ "وقولو " فإنهم َكِرِشي وَعْيَبتي    
كم نحػػوىم؛ فتشػػكرونهم وتعرفػػوف لهػػم فضػػلهم، ومػػن شػػكرىم ومقابلػػة يجػػب علػػيهم مػػن نصػػرة وجهػػاد وتضػػحية، وبقػػي الػػذي علػػي

صنيعهم الجميل: أف تقبلوا من محسنهم إحسانو، وتتجاوزوا عن المسيء منهم إساءتو. ومن فوائد الحػديث: أف مػن ُعػرؼ بسػابقة 
 ببلء وجهاد في اهلل ينبغي أف يُتوسع لو في التأويل، وتُقاؿ عثراتو ما أمكن لذلك سبيبًل.

قولػػو عػػن األنصػػار أنهػػم سػػيقلوف؛ فيػػو أنهػػم مػػادة الجهػػاد، والتضػػحية واالستشػػهاد .. يُتقػػى بهػػم مػػن العػػدو، وإذا مػػا اشػػتدت  127
 المخاطر .. ومن كاف كذلك ال شك أف نهايتو إلى ِقل رضي اهلل عنهم أجمعين. 
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إف  النّػاَس َيكثُػروَف، وتَِقػل  األنصػاُر حتػى يكونػوا كػالِمْلِح فػػي ": وعػن ابػن عبػاس قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
، فَمن َوِلَي م  البخاري.  "نكم أمراً َيُضر  فيو أحداً أو يَنَفُعُو؛ فلَيقَبْل من ُمْحِسِنهم، ويَتجاَوْز عن ُمِسيِئهمالط عاـِ

لػػػو أف  األنصػػػاَر سػػػَلُكوا واديَػػػاً، أو ِشػػػْعَباً، َلَسػػػَلْكُت فػػػي واِدي ": قػػػاؿ وعػػػن أبػػػي ىريػػػرة، عػػػن النبػػػيِّ 
 البخاري.  "األنَصاِر، ولوال الِهْجَرُة لُكنُت امَرًأ من األنصار

أال إف  النػػػػاَس ِدثػػػػاِري، ": يقػػػػوؿ علػػػػى المنبػػػػر لؤلنصػػػػار وعػػػػن أبػػػػي قتػػػػادة، قػػػػاؿ: سػػػػمعُت رسػػػػوَؿ اهلل 
واألنصاَر ِشعاِري، لو سَلَك الناُس وادياً، وسػلَكِت األنصػاُر ُشػعبَة؛ التبعػُت ُشػعَبَة األنصػاِر، ولػوال الهجػرُة لكنػُت 

؛ فلُيحِسػػْن إلػى ُمحِسػػِنِهم، وليتجػاَوز عػػن ُمِسػػيئهم، ومػن أفػػَزعهم فقػػد رجػبلً مػػن األنصػاِر، فمػػن ولِػػَي أمػَر األنصػػارِ 
]"أفَزع ىذا الذي بني ىاتين؛ وأشاَر إلى نفسِو 

128.] 
َأال إف  لكػلِّ شػيٍء َترَِكػًة وَضػيَعًة، وإف  َترَِكتِػي ": فقػاؿ عن أنس بن مالك، قاؿ: خػرج علينػا رسػوُؿ اهلل 

َعتي األنصاُر، فاحفظُوني ف  [.  129]"يهموَضيػْ
اللُهػػػم  اغِفػػػْر لؤلنصػػػاِر، وألبنػػػاِء األنصػػػاِر، وأبنػػػاِء أبنػػػاِء ": وعػػػن زَيْػػػِد بػػػِن أرقػػػَم قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

 مسلم.  "األنصار
اللُهػػم  اغِفػػْر لؤلنصػػاِر، وألبنػػاِء األنصػػاِر، وألبنَػػاِء أبنػػاِء األنصػػار، ولِنسػػاِء ": قػػاؿ وعػػن أنػػٍس، أف النبػػي  

 [.130]"األنصار
فقالػت: ابْػَعْثنِػي إلػى آثَػِر أىِلػَك عنػَدَؾ، فَبعَثهػا إلػى  أبػي ىريػرة، قػاؿ: جػاءت الُحم ػى إلػى النبػيِّ  وعن

األنصار، فَبقَيت علػيهم ِسػت َة أي ػاـٍ وليػاليِهن ، فاشػَتد  ذلػك علػيهم، فأتػاىم فػي ِديػارِىم، فَشػَكوا ذلػك إليػو، فجعػَل 
تاً؛ يدعو لهم بالعاِفَيِة. فلما رَجَع تَِبَعْتُو امرأٌة منهم فقالت: والذي بَعَثَك بػالحقِّ يَدخُل داراً داراً، وبيتاً بي النبي  

مػا ِشػئِت؛ إْف ِشػئِت َدعػوُت ": إنِّي َلِمَن األنصاِر، وإف  أبي َلِمَن األنصار، فادُْع اهللَ لي كما َدَعػْوَت لؤلنصػار  قػاؿ
 [. 131قالت: بل أْصِبُر، وال أجَعُل الجن َة َخَطراً ] ."لَجن ةاهللَ أف يُعاِفَيِك، وإْف ِشئِت َصَبرِت ولِك ا

                                                           
أي أنتم الخاصة والبطانة، والناس العامة،  ؛". " أنتم الشِّعار، والناس الدثار927أخرجو الحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  128

 . وقيل: الشِّعار؛ ما ولي الجسد من الثياب، والدثار، ما يُلبس من الثياب فوؽ الشعار."والدثار: الثوب الذي فوؽ الشِّعار " النهاية
فاحفُظوني فيهم ؛ " . ضيعتي؛ أي عيالي وخاصتي .. وقولو 3560أخرجو الطبراني في المعجم األوسط، السلسلة الصحيحة:  129

أي فاحفظوا حقي عليكم بحفظكم لحق األنصار عليكم، وأداء ما لهم من حق عليكم .. فمن ضي ع حق األنصار عليو، ضيع حقي 
  عليو. 

 . 3068صحيح سنن الترمذي:  130
بأحػب األسػماء واأللقػاب . درجة العادة إف كاف للمرء حاجة عند أحٍد آخر، تراه يُناديو وُيخاطبو 387صحيح األدب المفرد:  131

إليػػو، قبػػل أف يطػػرح علػػى مسػػامعو مسػػألتو أو حاجتػػو، أمػػبًل فػػي أف ُيجيبػػو إلػػى حاجتػػو أو مسػػألتو .. وىػػذه المػػرأة األنصػػارية لعلمهػػا 
لؤلنصار يأباه إف سمع كلمة األنصار إال أف يقف، ويلتفت ليتحػرا حاجػة  .. وأف حب  النبي  بمكانة األنصار في نفس النبي 

إني لمن األنصار ....... وإّف أبي لمن األنصار ........" ثم "سائل ... فأوؿ ما ابتدرتو .. وقبل أف تُػْعِرب عن حاجتها ومسألتها: ال
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ٌٔ اشبًؿا٤ِ ايساغدٜٔ األزبع١ِ: أبٞ بهٕس، ٚعُس، ٚعجُإ، ٚعًٞ زقٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ػ  يف ؾك

 أمجعي، َٚا هلِ َٔ حلٍّ.
َِٔ َحلٍّ، -2  ُ٘ ََا َي ٌٔ أبٞ بهٕس ايؿِّدِّٜل، زقٞ اهلل عٓ٘، ٚ ٌَ يف َؾك ُ٘: عبـُد اهلِل    َبعُض َا ِقٝ ٚامُسـ

ُٔ ُعجُإ  [.132]ب
ا ِْل اَُْلاارِ  تعالى: قاؿ  َٓ ُ٘ َٔ َزَهُرواْ ذَاِِنَ اذْنَنْيِ إِذْ  ُٗ اَّلِي ْخرََج

َ
هُ اَّللُّ إِذْ أ وهُ َذَيْد ََُٕصَ إاَِل حَُُٖصُ

َٖا َف َْ  [.133]40التوبة: إِذْ َحُيُٚل لَِصاِختِِٗ اَل ََتَْزْن إَِن اَّلَل 
: وأنػا فػي الغػاِر: لػو أف  أحػَدىم نظَػَر تحػَت قَدَميػو ألبَصػَرنا، فقػاؿ قاؿ: قُلُت للنبػيِّ  عن أبي َبْكٍر 

 متفق عليو.  "ما ظَن َك يا أبا بكٍر باثَنيِن اهللُ ثالِثُػُهما"
أنػػػػَت صػػػػاِحبي علػػػػى الَحػػػػْوِض، وصػػػػاِحبي فػػػػي ": قػػػػاؿ ألبػػػػي َبكػػػػرٍ  وعػػػػن ابػػػػن ُعمػػػػَر، أف  رسػػػػوَؿ اهلِل 

 [. 134]"الَغارِ 
إف  ِمػن أَمػنِّ النػاِس علػي  فػي ُصػْحَبِتو ومالِػو أبَػا بكػٍر، ولػو  ": قػاؿ عن أبي سػعيد الُخػْدِري، عػن النبػي و 

ُة اإلسبلـِ وَمَود تُُو، ال يَبَقَين  في المسػجِد بػابٌ  إال ُسػد   ُكْنُت ُمتِخذاً خليبًل غيَر ربِّي الت َخْذُت أبا َبكٍر، ولِكْن ُأخو 
 متفق عليو. "رٍ إال باَب أبي َبك

                                                                                                                                                                                           

قدمت ىذا التعريف عن نفسها ػ أنعم بو وأكـر من تعريف ػ بػاليمين المغلػظ " أنهػا مػن األنصػار " .. بعػد ىػذا التعريػف .. والتأكيػد 
 فادُْع اهلَل لي كما َدَعْوَت لؤلنصار " ف باليمين المغل ظ .. عرضت مسألتها وحاجتها " ىذا التعري على
إال أف وقػػف ليجيبهػػا إلػػى مسػػألتها؛ فأكرمهػػا بخيػػارين عظيمػػين، أحػػدىما أف لهػػا الجنػػة إف صػػبرت علػػى  فمػػا كػػاف مػػن النبػػي     

 مرضها.
لػػى ُخل ػػ  وخاصػػة وأحػػب أىلػػك عنػػدؾ .. ألف الحمػػى بػػبلء يطهػػر صػػاحبو مػػن أي إ؛ "ومعنػػى " ابْػَعْثِنػػي إلػػى آثَػػِر أىِلػػَك عنػػَدؾَ     

 الذنوب والخطايا إف صبر واحتسب، كما يطهر الكير الحديد من خبثو، كما في الحديث، عن جػابر بػن عبػد اهلل أف رسػوَؿ اهلل 
ـ  الُمسػيب تُػَزفْػزِِفيَن  " قالػت: الحُ  ِـّ الُمَسي ِب، فقاؿ: مالػِك يػا أ ال َتُسػبِّي الحم ػى؛ فإنهػا "م ػى، ال بػاَرؾ اهللُ فيهػا، فقػاؿ: دخل على أ

 ُتذِىُب َخطايا بني آدـ، كما يُذِىُب الِكيُر َخَبَث الحديِد " مسلم. 
 أي ال أخاطر فأراىن على الجنة، فبل أعلم ىل أنا من أىلها أـ ال إف طلبت منك الدعاء لػي ؛ "وال أجَعُل الجن َة َخَطراً وقولها "     

 بالعافية، بل أصبر وأضمن بصبري الجنة.
لُقَِّب بالصِّدِّيق؛ لسرعة إيمانو وتصديقو للنبي صلى اهلل عليو وسلم في كل ما ُيخبػر بػو عػن ربػو يػـو أف كذبتػو قػريش. وبػالَعِتيق؛  132

 لِعتقو من النار.
ػْينِ قولو تعالى: 133 .. وبالتػالي  ، وأبػو بكػر الصِّػدِّيق وؿ اهلل ؛ ىمػا باإلجمػاع واتفػاؽ جميػع المفسػرين: محمػد رسػثَػاِنَي اثْػنػَ

.. فهػو يطعػن ويػرد ىػذه اآليػة الكريمػة .. ومػن يطعػن بتيػات اهلل تعػػالى،  فمػن يطعػن بعدالػة الصِّػّديق وحسػن صػحبتو لرسػوِؿ اهلل 
 ويردىا .. أو يكذب بها .. فهو كافر مرتد.

نى الحػديث: أي كمػا أنػك صػاحبي فػي الغػار فأنػت يػـو القيامػة أخرجو الترمذي، وقاؿ: ىذا حديث َحَسٌن َغريٌب صحيح. ومع 134
 صاحبي على الحوض.
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لػو كنػُت متخػذاً مػن أمتػي خلػيبًل، التَخػذُت أبػا بكػٍر، ولكػن أخػي ": قػاؿ وعن ابن عب اس، عػن النبػيِّ 
 البخاري.  "وصاِحبي

لػو كنػُت متخػذاً َخلػيبلً التخػْذُت أبػا بكػٍر َخِلػيبًل، ولكنػو ": قػاؿ وعن عبد اهلل بػن مسػعود، عػن النبػي 
 [ مسلم.135]"صاِحَبُكم خليبلً أخي وصاحبي، وقد ات َخَذ اهللُ 

 [. 136]"ما نَػَفَعنا ماُؿ أحٍد، ما نَػَفَعنا ماُؿ أبي بكرٍ ": قاؿ وعن عائشة، أف رسوؿ اهلل 
، واَسػاني بنَػْفِسػو ومالِػو، ما أحٌد أعَظَم عندي يَداً مػن أبػي بكػٍر ": قاؿ وعن ابن عباس، عن النبيِّ 

 [. 137]"وأنَكَحني ابَنَتوُ 
َخػبل أبَػا َبكػٍر، فػإف  لَػُو يٌَد إال  َوقَػد كافَينػاُه، مػا ما ألَحٍد ِعنَدنا ": : قاؿ رسوُؿ اهلل وعن أبي ىريرة، قاؿ

اً َخلػيبلً ِعندنا يَداً يَُكاِفيِو اهللُ بها يَوـَ القياَمِة، وما نَػَفَعني ماُؿ أَحػٍد قَػط  مػا نَػَفَعنػي مػاُؿ أبػي َبكػر، ولػو ُكنػُت ُمّتِخػذ
 [. 138]"، أال وإف صاِحَبكم َخليُل اهللالتخذُت أبا بكر َخليبلً 

فيومئػػٍذ ُسػػّمي  "أنػػَت َعِتيػػُق اهلِل مػػن الن ػػارِ ": ، فقػػاؿوعػػن عائشػػة: أف أبػػا بكػػر دخػػَل علػػى رسػػوِؿ اهلل 
[ ََ  [.  139َعتيقًا

أف نتصػد َؽ، ووافػَق ذلػك عنػدي مػااًل، فقلػُت: اليػوـَ  وعن عمػر بػن الخطػاب، قػاؿ: أمَرنػا رسػوُؿ اهلل 
قلػُت: ِمثلَػُو.  "مػا أبقيػَت ألىِلػك ": كٍر إف سبقَتُو يوماً، قاؿ: فجئُت بنصِف مالي. فقاؿ رسوؿ اهلل أسِبُق أبا ب

فقػػاؿ: أبقيػُت لهػػم اهللَ ورسػػوَلُو. قلػػت: ال  "يػا أبَػػا بكػػٍر مػا أبْػَقْيػػَت ألىِلػػَك ": وأتػى أبػػو بكػػٍر بكػلِّ مػػا عنػػَده. فقػػاؿ
 [. 140أسِبُقو إلى شيٍء أبََدًا]

                                                           
الخل ة: أعلى درجات المحبة وأكملها؛ وىي مقطوعة من األعلى نحو األدنى إال بن ، فخلة اهلل لعباده مقطوعة إال لعبدين من  135

لنبّي ألصحابو مقطوعة بالن  كمػا تقػدـ أعػبله، وىػذا عباده: إبراىيم، ومحمد عليهما الصبلة والسبلـ، لورود الن ، وكذلك خلة ا
 ، فالمسػػلم لػػو أف يقػػوؿ محمػػد بخػػبلؼ خلػػة األدنػػى لؤلعلػػى فمسػػموح بهػػا، كخلػػة الصػػحابة وغيػػرىم مػػن المسػػلمين لمحمػػد 

 .خليلي، ولكن ليس لو أف يقوؿ: أنا خليل محمد 
ُيخاطب المصلين أمامو ػ وفيهم من ال ُيصػلي إال الجمعػة فقػط ػ ومن األخطاء الشائعة على ألسنة بعض الخطباء المعاصرين أنو     

يحبػو، ويحػب مػن أمامػو مػن المصػلين .. فضػماف مثػل ىػذا  .. وكأنو اط لع الغيػب وعلػم أف محمػدًا  بعبارة: يا أحباب محمد 
 من التألِّي بغير علم.  النوع من المحبة ألعياٍف من الناس كالقطع لهم بالجنة .. وضمانها لهم .. وىذا ال يجوز؛ ألنو

 . 1727أخرجو ابن راىويو في المسند، وغيره، السلسلة الصحيحة:  136
 . 1124أخرجو الطبراني، وغيره، السلسلة الصحيحة:  137
. أقوؿ: بذؿ القليل في سبيل اهلل في وقت العسر والشدة والحاجة، يوازي ػ مػن حيػث األجػر ػ 1894صحيح سنن الترمذي:  138

َسػَبَق ِدْرَىػٌم مائػَة ألػِف ِدرىػم " صػحيح ": ثير في وقت السِّعة والرخاء واالسػتغناء، ومنػو تعلػم معنػى حػديث النبػي بذؿ الكثير الك
 . 1367سنن النسائي: 

 . 1905صحيح سنن الترمذي:  139
 . 1901صحيح سنن الترمذي:  140
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: قػػاؿ أبػػو بكػػٍر: أنػػا، قػػاؿ "َمػػْن أصػػَبَح ِمػػنُكم اليػػوـَ صػػائمًا ": قػػاؿ: قػػاَؿ رسػػوُؿ اهلل  وعػػن أبػػي ىريػػرة،
فَمػن أطَعػَم مػنُكم اليػوـَ ِمْسػِكينًا " قػاؿ أبػو بكػر: أنػا، ": قػاؿ أبػو بكػٍر: أنػا، قػاؿ "فَمن اتػ َبَع منُكم اليوـَ جنػازًَة "
مػا اجػَتَمْعَن فػي امػِرٍئ إال دَخػَل ": أنػا، فقػاؿ رسػوُؿ اهلل قػاؿ أبػو بكػٍر:  "فَمػن عػاَد ِمػنكم اليػوـَ مريضػًا ": قاؿ
 مسلم.    "الجن ةَ 

فكل َمْتػػُو فػػي شػػيٍء، فأَمَرىػػا أف ترِجػػَع إليػػو، قالػػت: يػػا  وعػػن ُجَبيػػر بػػن ُمْطِعػػم، قػػاؿ: أتػػِت امػػرأٌة النبػػي  
[ متفػق 141تجػِديني فػأتي أبػا َبكػرٍ "] إف لػم": رسوَؿ اهلل  أرأيَت إف ِجئػُت ولػم أِجػْدَؾ  كأنهػا تُريػُد المػوَت. قػاؿ

 عليو.
ِـّ المػػؤمنين، أف  رسػػوَؿ اهلِل  قُلػػُت: إف   ،"ُمػػُروا أبػػا بكػػٍر ُيصػػلِّي بالن ػػاسِ ": قػػاؿ فػػي مرضػػو وعػػن عاِئَشػػَة ُأ

ـَ فػػػي َمقاِمػػَك لػػم ُيْسػػِمِع الن ػػػاَس ِمػػَن الُبكػػاء، َفُمػػػْر ُعَمػػَر فَػْلُيَصػػلِّ، فقػػاؿ أبػػا بكػػٍر فلُيصػػػلِّ ُمػػػُروا ": أبػػا بكػػٍر إذا قػػا
ـَ فػي َمقاِمػػَك لػم ُيْسػِمِع الن ػاَس ِمػػَن الُبكػاء، َفُمػْر ُعَمػَر فَػْلُيَصػػلِّ  ."بالن ػاسِ  فقلػُت ِلَحْفَصػَة: قُػولي إف  أبػػا َبكػٍر إذا قػا

 ."صػػلِّ للنَػػاسِ " إن ُكػػن  ألنػػُتن  َصػػواِحُب يوُسػػف، ُمػػُروا أبػػا َبكػػٍر فليُ بالن ػػاِس، فَفَعلَػػْت حفَصػػُة، فقػػاَؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [. متفق عليو. 142فقالت َحْفَصُة ِلعائشَة: ما ُكنُت أُلصيَب ِمنِك خيرًا]

، وأنػا ِعنػَدُه فػي نَفػٍر مػن المسػلمين، دعػاُه بِػبلٌؿ وعن عبِد اهلل بن زُمَعػة، قػاؿ: لم ػا اسػُتِعز  برسػوِؿ اهلل 
معة، فإذا عمػر فػي النػاس، وكػاف أبػو بكػر غائِبػاً، إلى الص بلِة، فقاؿ: ُمروا من ُيصلي للناس، فخرج عبُد اهلل بن ز 

: َصػوتَُو، وكػاف عمػُر رجػبلً ُمَجّهػراً؛ قػاؿ فقلت: يا عمر، ُقْم َفَصلِّ بالناس، فتقد ـ َفَكب ر، فلما سِمَع رسوُؿ اهلل 
عد أف صػلى فبعث إلى أبي بكٍر فجاء ب ،"فأين أبو بكر  يأبى اهللُ ذلك والمسلموف، يأبى اهللُ ذلك والمسلموف"

 [. 143عمر تلك الصبلة فصلى بالناس]

                                                           
ألبػي بكػر ػ دوف غيػره ػ بػأف يصػلي  لك أمػر النبػي .. وكذ رد المرأة إلى أبي بكٍر لينظر في أمرىا وحاجتها بعد وفاة النبيِّ  141

.. فالصػبلة أعظػم ركػن فػي الػدين بعػد التوحيػد .. فمػن  بالناس من بعده .. إمارة على االستخبلؼ، وارتضائو خليفػة لرسػوؿ اهلل 
لمعنى سيأتي تأكيػده على دين الناس من باب أولى أف يستخلفو ويرتضيو خليفة لهم في شؤوف دنياىم .. وىذا ا يستخلفو النبي 

 في عبارات ترقى إلى درجة التصريح، كما ىو مبين في األحاديث التالية أعبله.
مما حمل أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها علػى أف تعتػذر وتتعلػل ألبػي بكػر، إضػافة إلػى شػدة بكائػو الػذي قػد يمنعػو مػن أف  142

هػػا؛ ألف الصػحابة لػم يعتػادوا علػى أف يػػروا إمامػاً لهػم فػي مسػػجد يسػمع صػوتو لمػن خلفػو مػػن المصػلين .. أف تػدفع الحػرج عػن أبي
كػػاف أحيانػػاً فػػي مرضػػو   .. فػػالموقف شػػديد علػػيهم وعلػػى اإلمػػاـ معػػاً .. لػػذا قػػد ثبػػت أف النبػػي  غيػػر رسػػوِؿ اهلل  رسػػوؿ اهلل 

أف مكانك .. ليقرر  ء يشير إليو النبي األخير ُيصلي بجوار أبي بكر وىو كإماـٍ للناس .. وعندما يريد أبو بكر أف يتأخر إلى الورا
..  إمامتػو مػػن بعػػده .. وأنػػو اإلمػػاـ المرتضػػى .. وليهػػوِّف علػػى نفػػوس أصػػحابو رضػػي اهلل عػػنهم أجمعػػين رؤيػػة إمػػاـٍ لهػػم غيػػر النبػػي 

 والقبوؿ بو كإماـ لهم من بعده. 
أي ؛ "وقولػو " مجه ػراً  ."َرؼ علػى المػوت " النهايػةأي اشتد  بو المرض، وأش؛ "اسُتِعز  . وقولو " 3895صحيح سنن أبي داود:  143

جهوريًا فُيسَمع صوتو عن بُعد. قلت: وإعادة الصحابة للصبلة ثانية .. لغياب أبي بكر عن اإلمامػة .. دّؿ علػى بطػبلف األولػى؛ ألف 
 والعامة سواء.في اإلمامة الخاصة  لرسوؿ اهلل  الفرض ال يُعاد مرتين .. كما دؿ على تأكيد خبلفة أبي بكر 
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حتػى أطلَػَع رأَسػُو  صوَت عمر ػ قاؿ ابن زُمعػة ػ: خػَرَج النبػي   وفي رواية عنو، قاؿ: لما سِمَع النبي  
 [.144قاؿ ذلك ُمْغَضَبًا] "ال، ال، ال، لُِيصلِّ للن اس ابُن أبي ُقَحافة": من ُحْجَرتِو، ثم قاؿ

ادِعػي لػي أبػػا َبكػٍر أبَػاِؾ، وأخػاِؾ، حتػى أكتُػػَب  ": فػي مَرِضػو ؿ لػي رسػػوُؿ اهلل وعػن عائشػة، قالػت: قػا
 مسلم.  "ِكتاباً؛ فإني أخاُؼ أف يَتمن ى ُمَتَمنٍّ، ويقوُؿ قائٌل: أنا أولى؛ ويأبى اهللُ والمؤمنوَف إال أبا َبكرٍ 

ائتني بَكتِػٍف أو لػوٍح حتػى أكتػَب ": قاؿ لعبِد الرحمن بن أبي بكرٍ  وعنها، قالت: لما ثَػُقَل رسوُؿ اهلل 
، قػػاؿ  ،"ألبػػي بكػػٍر كتابػػاً ال ُيختلَػػُف عليػػو أبػػى اهللُ والمؤمنػػوف أف ُيختلَػػَف ": فلمػػا ذىػػَب عبػػد الػػرحمن ليقػػـو

 [. 145]"عليك يا أبا َبكرٍ 
ُرنَػػا، وأحبػ نَػػا إلػػى رسػػوِؿ اهلل ": ألبػػي بكػػٍر  وقػػاؿ عمػػر   "بػػل نُبايُعػػَك أنػػَت؛ فأنػػَت سػػيُِّدنا، وخيػْ

 البخاري. 
ُ٘ َٔ َحلٍّ. -1 ٌٔ ايؿازٚٔم ُعَُس بٔ اشبٖطا ، زقٞ اهلل عٓ٘، َٚا َي ٌَ يف ؾك  بعُض َا ِقٝ

اللُهػم  أِعػز  اإلسػبلـَ بأحػبِّ ىػذيِن الػر ُجليِن إليػَك؛ بػأبي َجْهػٍل، أو ": قاؿ عن ابن عمر: أف رسوَؿ اهلِل 
 [.146ُعَمُر] قاؿ: وكاف أَحب هما إليو ،"بُِعَمَر بِن الخط ابِ 

 [.147]"اللهم  أِعز  اإلسبلـَ بعمَر بِن الخط اِب َخاص ةً ": قاؿ وعن عائشة، أف النبي  
 البخاري.  "ما زِلنا َأِعز ًة ُمنُذ أسَلَم ُعَمرُ ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ

 [.  148]"الخط ابِ  لو كاف نبيٌّ بعدي، لكاف ُعَمَر بنَ ": وعن ُعقبة بن عامر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
قػاؿ ابػُن ُعمػَر: مػا  ."إف  اهللَ َجَعَل الحػق  علػى ِلسػاِف ُعمػَر وقَػْلبِػوِ ": قاؿ وعن ابن عمر: أف  رسوَؿ اهلل 

 [.149نَزَؿ بالن اِس أمٌر قط قالوا فيو، وقاؿ فيو عمر إال نزَؿ فيو القرآف على نحو ما قاؿ ُعمر]
 ِفي َثبلٍث، َأْو َوافَػَقني رَبِّػي فػي ثػبلٍث، فُقلػُت: يَػا َرسػوَؿ اهلل، لَػو وعن أنٍس قاؿ: قاؿ: ُعَمُر: واَفقُت اهللَ 

ـَ إبػراىيم ُمَصػل ى، فنَػَزلػت: َّ ُمَصًَل  اتّخذَت َمقا َياِم إِةَْراِ٘ي َْ  ِْٔ ، وقلػُت: يػا َرسػوَؿ 215البقػرة : َواََتُِذواْ 
هاِت المؤمنين بالِحجػاِب، فَػأَنَزؿ اهللُ آيػَة الِحجػاِب، قػاؿ: وبَػَلغَنػي اهلل، يَدخُل عليَك البَػر  والفاِجُر، فَػَلو أَمرَت أُم  

َلن  اهللُ رسػػوَلُو  ُمعاتَبػػُة النبػػيِّ  خيػػراً ِمػػنُكن ، َحت ػػى  بعػػَض ِنسػػائو، فَػػَدَخلُت َعلَػػيِهن ، قُلػػُت: إف انتَػَهيػػُتن  أو ليُبػػدِّ
                                                           

 . 3896صحيح سنن أبي داود:  144
. ىذا الحػديث واألحاديػث التػي قبلػو ذات العبلقػة بموضػوع االسػتخبلؼ واإلمامػة، 690أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  145

إلشارة كما .. يعلو درجة التلميح أو ا كانت بالن ، وبأمٍر صريح من النبيِّ   تحملنا على القوؿ: بأف خبلفة أبي بكٍر الصديق 
 يقوؿ بذلك بعض الكتاب  

 . 1907صحيح سنن الترمذي:  146
 . 3115أخرجو ابن حباف، السلسة الصحيحة:  147
.. وكػذلك مػن  .. ومػن يػزعم لنفسػو النبػوة بعػد محمػد  . ولكن ال نبػي بعػد النبػي محمػد 1909صحيح سنن الترمذي:  148

  .يقره على زعمو، فهو كافر ُمَكذِّب لما جاء بو محمد 
 . 1908صحيح سنن الترمذي:  149
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 َمػػا يَِعػػُظ ِنسػػاَءُه، َحت ػػى تَِعَظُهػػن  أنػػَت  فَػػأَنَزَؿ اهلل: اهلل  َأتَػْيػػُت إحػػَدا نسػػائِو، قالَػػت: يػػا ُعَمػػُر، َأمػػا فػػي رسػػوؿِ 
 اٍت َٓ َٔ ُمْصِِ ُِٖس ّْ ْزَواجاً َخرْياً 

َ
ن ُحتِْدََلُ أ

َ
َٔ أ ََِيُس ُٗ إِن َغ ََس َربُّ  . متفق عليو.5التحريم:ـَ
زْ  وفي رواية: فقلػُت لهػن :

َ
ن ُحتِْدََلُ أ

َ
َٔ أ ََِيُس ُٗ إِن َغ ََس َربُّ َٔ ـَ ُِٖس ّْ ، فنَزلَػت ىػذه َواجاً َخرْياً 

 [ متفق عليو. 150اآلية]
لقد كاف فيَما قبَلُكم ِمػَن األَمػِم ُمَحػد ثُوف، فػإْف يَػُك فػي أُم تِػي ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رُسوُؿ اهلل 

 [البخاري.151]"أَحٌد فإنُو ُعَمرُ 
َلُكْم ِمػْن بَنِػِي ِإسػَرائِيَل رِجػاٌؿ، يَُكل ُمػوَف ِمػْن   َلَقػْد َكػاَف ِفػيَمنْ ": وفي رواية عنو، قاؿ: قاؿ النبػي   َكػاَف قَػػبػْ

ُهْم أَحٌد فَػُعَمرُ   البخاري.  "َغْيِر َأْف َيُكونُوا َأنِبياَء، فَِإْف َيُكْن ِمْن أُم ِتِي ِمنػْ
قيػَك إيهاً يا ابَن الخط اب، والذي نفسي بيِده، ما ل": وعن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 متفق عليو.  "الشيطاُف ساِلكاً فج اً َقط  إال سَلَك فج اً غَير َفجِّكَ 
إنػػػػي ألنظػػػػُر إلػػػػى شػػػػَياِطيَن الجػػػػنِّ واإلنػػػػِس قػػػػد فػػػػر وا مػػػػن ": وعػػػػن عائشػػػػة قالػػػػت: قػػػػاؿ رسػػػػوُؿ اهلل 

 [.  152]"ُعَمرَ 
سوداَء، فقالػت: يػا في بعِض مغازِيو، فلما انصَرَؼ، جاءت جاريٌة  وعن بُريدة، قاؿ: خرج رسوُؿ اهلل 

: رسػػوؿ اهلل إنػػي كنػػُت نػػذرُت إف رد ؾ اهللُ سػػالماً أف أضػػرَب بػػين يػػَديَك بالػػد ؼِّ وأتغن ػػى. فقػػاؿ لهػػا رسػػوُؿ اهلل 
فجعلػػػت َتضػػػرُب، فػػػدخَل أبػػػو بكػػػٍر وىػػػي َتضػػػِرُب، ثػػػم دخػػػل علػػػيٌّ وىػػػي  ."إف ُكْنػػػِت نػػػَذْرِت فاضػػػرِبي، وإال فَػػػبل"

، ثم دخل عمُر، فألَقت الد ؼ  تحت اْسِتها، ثم قَعػَدت عليػو، فقػاؿ رسػوؿ تضرب، ثم دخل ُعثماُف وىي تضربُ 
إف الش يطاَف ليخاُؼ منػَك يػا عمػُر، إنػي كنػُت جاِلسػاً وىػي َتضػِرُب، فػدخَل أبػو بكػٍر وىػي َتضػِرُب، ثػم ": اهلل 

 [.153]"ت الد ؼ  دخل عليٌّ وىي تضِرُب، ثم دخل ُعثماُف وىي َتضِرُب، فلم ا دخلَت أنت يا عَمُر ألقَ 
َنا أنا نائٌِم إذ رأيػُت قَػْدحاً أُتيػُت بػو فيػو لَػَبٌن، فَشػرِبُت منػو ": أنو قاؿ وعن ابن عمر، عن رسوِؿ اهلل  بَػيػْ

قػالوا: مػاذا أو لػَت ذلػك يػا رسػوَؿ  "حتى إني ألَرا الرِّي  يجِري في أظَفاري، ثم َأْعطَيُت فضلي ُعمَر بَن الخطابِ 
 متفق عليو.  "الِعْلمُ ": اهلل  قاؿ

                                                           
فيما ىػو أكثػر ممػا  ال يلـز منو انتفاء الموافقة فيما ىو أكثر من ثبلث، لحصوؿ الموافقة لو ؛ "َوافَػَقني رَبِّي في ثبلثٍ قولو"  150

ُهم م اَت َأَبدًا َواَل تَػُقْم َوالَ ُتَصلِّ َعَلى  ذُكر؛ كما في موقفو من الصبلة على المنافقين، واالستغفار لهم، فأنزؿ اهلل موافقاً لو: َأَحٍد مِّنػْ
َمػا َكػاَف لَِنِبػيٍّ َأف َيُكػوَف لَػُو  وكذلك موقفو من أسرا المشركين في بدر، فأنزؿ اهلل تعالى موافقػاً لقػوؿ عمػر: .84التوبة:َعَلَى قَػْبرِهِ 

نْػَيا َوالّلُو   .67األنفاؿ:يُرِيُد اآلِخَرَة َوالّلُو َعزِيٌز َحِكيمٌ َأْسَرا َحت ى يُػْثِخَن ِفي اأَلْرِض ُترِيُدوَف َعَرَض الد 
   ."ُمَحد ثُوف؛ أي ُملَهُموف، ُمَسد دوف، موف قوف، ُمَفه ُموف للحق .. فكل ذلك يدخل في معنى " ُمَحد ثُوف 151
 أي طريقاً.؛ ". وقولو " فج اً 1924صحيح سنن الترمذي:  152
 . 1923صحيح سنن الترمذي:  153
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نَػا أنػا نػائٌم رأيػُت النػاَس ُعِرُضػوا علػي ، ": يقػوؿ وعن أبػي سػعيد الخػدريِّ، قػاؿ: سػمعُت رسػوَؿ اهلل  بَػيػْ
قػالوا:  "وعليهم ُقُمٌ ، فِمنَها ما يبُلُغ الث دَي، ومنهػا مػا يَبلُػُغ دوَف ذلػك، وعُػِرَض علػي  عَمػُر وعليػو َقمػيٌ  اْجتَػػر هُ 

ينَ ": وَؿ اهلل  قاؿفما أو لَتو يا رس  متفق عليو. "الدِّ
َنا أنا نائٌِم رأيتُني على قَِليػٍب عليهػا َدلػٌو، فنَػَزعػُت ": يقوؿ وعن أبي ىريرة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  بَػيػْ

لػػو، ثػػم  منهػػا مػػا شػػاء اهلل، ثػػم أخػػَذىا ابػػُن أبػػي ُقَحافَػػة فنَػػػَزَع منهػػا ذنوبػػاً أو َذنُػػوبَيِن وفػػي نَػْزِعػػو َضػػْعٌف، واهلل يَغِفػػرُ 
َقرِي اً من الن اِس يَػْنزُِع نَػْزع عمَر بِن الَخط ػاِب؛ حتػى ضػَرَب ال نػاُس استحاَلت َغْربَاً فأخَذىا ابُن الخط اِب، فَلم أَر َعبػْ

 [متفق عليو.154]"بَِعَطنٍ 
النػاُس، فجاء ابُن الخطاِب فَأخَذ منُو، فلم أَر نَػْزع رجػٍل قػط  أقػوا منػو، حتػى تػول ى ": وفي رواية لمسلم
   ."والحوُض َمآلُف يتفج رُ 
َقريػاً مػن النػاِس يَػْفػِري فَػْريَػُو، حتػى َرِوَي ": وفي روايػة ثػم جػاء ُعمػُر فاسػتَقى، فاسػتحالت َغْربػاً، فلَػْم أَر َعبػْ
 [متفق عليو. 155]"الن اُس، وَضَربُوا الَعَطنَ 

ََُس بٔ اشبطاِ  َع -3 ٌٔ أبٞ بهٕس ايؿِّدٜل، ُٚع ٌَ يف ؾك  ّا، زقٞ اهلل عُٓٗا.بعُض َا ِقٝ

: ، إذ طلػػَع أبػػو بكػػٍر وعمػػر، فقػػاؿ رسػػوُؿ اهلل عػػن علػػيٍّ بػػن أبػػي طالػػب قػػاؿ: كنػػُت مػػع رسػػوؿ اهلل 
 [.  156]"ىذاف سيِّدا ُكهوِؿ أىِل الجن ة من األولين واآلخرِين، إال النبيِّين والُمرَسلين، يا علي  ال ُتخِبْرُىما"

                                                           
أي صػػار الػػدلو كبيػػرًا وعظيمػػاً. والعبقػػري؛ السػػيد القػػوي ؛ "؛ البئػػر مػػن المػػاء. ذنوبػػاً؛ أي دلػػوًا مملػػوءًا. " اسػػتحالت غربػػاً الَقِليػب 154

الذي يسود على األشياء، فبل يُباريو وال يفوقو شيء. والعطن؛ مبرؾ اإلبل حوؿ الماء؛ فلم يسػتقي النػاس وحسػب ممػا ينتزعػو عمػر 
عوا لها عطَنا حولو لتوفر الماء على مدار الوقت، وىذا كناية لشدة ما استفاد الناس في عهد عمر من من الماء، بل رووا إبلهم وصن
 واليتو وخبلفتو، وعدلو. 

قاؿ العلماء: ىذا المنػاـ مثػاؿ واضػح لمػا جػرا ألبػي بكػر وعمػر : 25/262وفي تأويل ىذا الحديث، قاؿ النووي في الشرح     
ومػن بركتػو وآثػار  سن سيرتهما وظهور آثارىما وانتفاع الناس بهما وكػل ذلػك مػأخوذ مػن النبػي رضي اهلل عنهما في خبلفتهما وح

ىو صاحب األمر فقاـ بو أكمل قياـ وقرر قواعد اإلسبلـ ومهد أموره وأوضح أصػولو وفروعػو ودخػل النػاس  صحبتو فكاف النبي 
ْوـَ َأْكَمْلُت ا في دين اهلل أفواجاً وأنزؿ اهلل تعالى: سنتين وأشهرًا وىو المراد بقولو  فخلفو أبو بكر  ، ثم توفي َلُكْم ِديَنُكمْ ْليػَ

 :"وحصل في خبلفتو قتاؿ أىل الردة وقطع دابرىم واتساع اإلسبلـ، ثم توفي فخلفو عمر ، "ذنوباً أو ذنوبين  فاتسع اإلسبلـ
المسلمين لما فيها من الماء الذي بو حياتهم وصبلحهم وشبو في زمنو وتقرر لهم من أحكامو ما لم يقع مثلو فعب ر بالقليب عن أمر 

وفػي نزعػو ضػعف فلػيس فيػو حػط  في أبي بكر  أميرىم بالمستقي لهم وسقيو ىو قيامو بمصالحهم وتدبير أمورىم، وأما قولو 
في والية عمر لطولها والتساع  من فضيلة أبي بكر وال إثبات فضيلة لعمر عليو وإنما ىو إخبار عن مدة واليتهما وكثرة انتفاع الناس
فلػيس فيػو ؛ "واهلل يغفػر لػو": اإلسبلـ وببلده واألمواؿ وغيرىا من الغنائم والفتوحات، ومص ر األمصار ودوف الدواوين، وأمػا قولػو 

ي تنقػػي  لػػو وال إشػػارة إلػػى ذنػػب وإنمػػا ىػػي كلمػػة كػػاف المسػػلموف يػػدعموف بهػػا كبلمهػػم ونعمػػت الدعامػػة وقػػد سػػبق فػػي الحػػديث فػػ
صحيح مسلم أنها كلمة كاف المسلموف يقولونها افعل كذا واهلل يغفر لك، قاؿ العلماء: وفي كل ىذا إعبلـ بخبلفة أبي بكػر وعمػر 

  ىػ.   -وصحة واليتهما، وبياف صفتها وانتفاع المسلمين بها ا
 أي يعمل عَملو، ويتقن إتقانو. ؛ "قولو " يفري فريو 155
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 [.157]"ا علي  ما داما َحيػ ْينِ ال ُتخبرىما ي": وفي رواية البن ماجو
 [.158]"َىذاف الس ْمُع والَبَصرُ ": رأا أبَا بكٍر وعمَر، فقاؿ وعن عبِد اهلِل بِن َحْنَطٍب: أف النبي  

أبو بكٍر وُعَمُر من ىػذا الػدين كمنزِلَػِة الس ػْمِع والَبَصػِر مػن ": عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.  159]"الر أسِ 

إف  أىػَل الػد رَجاِت الُعلَػى يَػراُىم َمػْن أسػَفَل مػنهم كمػا ": عن أبػي سػعيد الُخػدري، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل و 
 [.160]"يُػَرا الكوَكُب الط اِلُع في األُفِق من آفاِؽ الس ماِء، وإف  أبا بكٍر وُعَمَر ِمنُهم، وأنْػَعَما

َنما رجٌل َيُسوُؽ بَػَقَرًة إْذ رَِكَبها فَضَربَها، فقالت: إن ا بػَ ": يقوؿ وعن أبي ىريرة قاؿ: َسِمعُت رسوَؿ اهلِل  يػْ
فإنِّي أوِمُن بهذا أنا وأبو َبكٍر ": فقاؿ الن اُس: ُسبحاَف اهلِل بَػَقَرٌة َتَكل ُم، فقاؿ ،"لم ُنْخَلْق لهذا، إن َما ُخِلْقنا ِلْلَحْرثِ 

ئُب فَذَىَب ِمْنها ِبشاٍة، فطََلَب حت ى كأن و استنَقَذىا منو، فقاَؿ وُعَمُر ػ وما ُىَما َثم  ػ، وبَيَنما رجٌل في َغَنمِ  و إْذ َعَدا الذِّ
َقْذتَػَها ِمنِّي، َفَمْن َلها َيوـَ الس ْبِع، َيوـَ ال رَاٍع لها َغيِري ئُب ىذا: استَػنػْ فقاؿ الناُس: ُسبحاَف اهلِل ِذئٌب يتَكل ُم،  ،"لُو الذِّ

  [ متفق عليو.161وما ُىَما َثم ] ،"ا أنا وأبو بكٍر وُعَمرُ فإنِّي ُأْوِمُن بهذ": قاؿ
وعن ابن عباس، قاؿ: ُوِضَع ُعمُر علػى سػريرِه، فَتَكنػ َفػُو الن ػاُس يَػدعوف وُيَصػل وَف قبػَل أف يُرفَػَع، وأنػا فػيهم، فلػم 

ؿ: ما َخل ْفَت أحدًا أحب  إلي  أف ألقى اهلَل يَػُرْعني إال رجٌل آِخٌذ َمْنِكبي؛ فإذا علي  بُن أبي طالٍب، فترح م على ُعمَر، وقا
: يقػوؿ بمثِل َعَمِلِو منَك، وأْيُم اهلل إْف ُكنُت ُظن  أف َيجعَلَك اهلُل مع صاِحَبيَك، وحِسبُت: إنِّي ُكنُت كثيرًا أسَمُع النبي  

 [متفق عليو.162]"أبو بكٍر وُعَمرُ َذَىبُت أنا وأبو بكٍر وُعمُر، ودخلُت أنا وأبو بكٍر وُعَمُر، وَخَرْجُت أنا و "

                                                                                                                                                                                           
 . 1897صحيح سنن الترمذي:  156
 . 78صحيح سنن ابن ماجو:  157
. قلت: والمراد أف مكانتهما وأىميتهما في دين اهلل، وفي أمة اإلسبلـ، كأىميػة ومكانػة السػمع 1899صحيح سنن الترمذي:  158

 والبصر بالنسبة لئلنساف، يوضح ىذا المعنى الحديث الذي يليو. 
 . 825أخرجو الطبراني، والخطيب في تاريخ بغداد، السلسلة الصحيحة:  159
 . 79صحيح سنن ابن ماجو:  160
: قػاؿ ابػن 24/98. قػاؿ البغػوي فػي شػرح السػنة أي ليسا في المجلس مع الناس، يسمعوف حديث النبػيِّ ؛ "وما ُىَما َثم  "  161

الس بع الذ عُر أيضاً، بسكوف الباء، يعني يـو القيامة. الس ْبُع الموضع الذي عنده الحشر، و ؛ "األعرابي في قولو " َفَمْن َلها َيوـَ الس ْبعِ 
 ىػ.  -يُقاؿ: سبْعَت األسَد؛ إذا َذَعْرَتو، وىو على ىذا التفسير، يـو الفَزع ا

فيو داللة إلى علو درجة التصديق عند أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما، وإلى علو ؛ "وقولو " فإنِّي ُأْوِمُن بهذا أنا وأبو بكٍر وُعَمرُ     
من دوف إبداء أدنى تعّجب، أو استغراب .. واستغراب أو تعجب الصحابة مما سمعوه  خبر بو النبي درجة اليقين بصدؽ كل ما يُ 

.. فحاشػاىم ذلػك .. بداللػة لفػظ الحػديث كمػا فػي أحػد  ال يفيد عدـ إيمانهم أو تصديقهم لما سػمعوه مػن النبػي  من النبي 
    ." فقالوا َمن حولو: آمن ا بما آَمَن بو رسوُؿ اهلل"رواياتو: 

 أي أحاطوا بو من كل الجوانب والجهات. وفي الحديث داللػة علػى مػدا إعجػاب علػي بػن أبػي طالػب ؛ "فَتَكنػ َفُو الن اسُ "  162
، وحبو لو، وحرصو على أف يلقى اهلل تعالى على مثل عمل عمر رضي اهلل عنهما .. وليس كما يصور بالفاروؽ عمر بن الخطاب 
 نفاؽ من الشيعة الروافض أف بينهما من العداوة والبغضاء ما بينهما .. حاشاىما من ىذه الفرية العظيمة.دعاة الفتنة والشقاؽ وال
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 متفق عليو.  "ُكنُت وأبو بكٍر وُعمُر، وفعلُت وأبو بكٍر وعمُر، وانطَلقُت وأبو بكٍر وُعَمرُ ": وفي رواية
 [. 163]"اقْػَتُدوا بالل َذْيِن ِمن بَػْعِدي؛ أبي بكٍر، وُعَمرَ ": وعن ُحذيفة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
إني ال َأدِري ما بَقائي ِفيُكم، فاقَتُدوا بالل ػذيِن مػن بَػْعػِدي "؛ وأشػار ": ؿ اهلل وفي رواية، عنو، قاؿ: قاؿ رسو 

 [. 164إلى أبي بكٍر وُعمَر]
بعَثو علػى جػيِش ذاِت الس بلِسػِل، فأتيتُػُو، فُقلػُت: أي  النػاِس أَحػب  إليػَك   وعن عمرو بن العاص، أف النبي  

فعػد  رِجػااًل، فَسػػَكت   ."ُعمػُر بػُن الَخط ػابِ ": قلػت: ثػم َمػن  قػاؿ ."أبُوىػا": اؿفقلػُت: مػن الرِّجػاِؿ  فقػ ."عائشػةُ ": قػاؿ
 مخاَفَة أف يجَعَلني في آِخرِِىم. متفق عليو. 

ػٌر بَػْعػَد َرسػوِؿ اهلِل    قػاؿ: أَبُػو َبكػٍر، قلػت: ثُػم  َمػن  عن محم د بن الَحَنِفي ِة، قاؿ: قُلُت ألبي: أي  الن ػاِس َخيػْ
 [البخاري.  165ُعَمُر، وَخَشيُت أف يَػُقوَؿ ُعثماُف، قُلُت: ثم أنَت  قاؿ: َما أنا إال رَُجٌل ِمَن الُمسِلميَن] قاؿ: ثُم  

 [.166]"، أبو بكٍر وُعَمرُ وعن عبد اهلل بن سَلَمَة، قاؿ: سمعُت علياً يقوؿ: خيُر الناِس بعَد رسوِؿ اهلِل 
َفة، قاؿ: كنُت َأرا علي اً أف ، فذَكَر الحديث، قلُت: ال واهلل يا أميػَر ضَل الناِس بعَد رسوؿ هلل وعن أبي ُجَحيػْ

ُثَك بَِأفَضػِل النػاِس   المؤمنين، إني لم أكْن َأرا أف  أحدًا ِمػَن المسػلمين بَعػَد رسػوِؿ اهلِل  أفَضػَل منػك، قػاؿ: َأفػبل ُأحػدِّ
ََ كاَف بعَد َرسوِؿ اهلل   ال ُأْخبػرؾ ِبَخيػر النػاِس كػاف بعػَد رسػوِؿ اهلل   قاؿ: قلت: بَػَلى، فقاؿ: أبػو بكػٍر، فقػاؿ: أَؼ

 [.167وأبي بكٍر  قلت: بلى، قاؿ: ُعَمر]
                                                           

. ىذا الحديث وما في معناه يحملنا على ترجيح قولي أبي بكر وعمر 1895رواه ابن ماجو والترمذي، صحيح سنن الترمذي:  163
ا كثر عػددىم .. فػي حػاؿ اسػتوا االسػتدالؿ أو غػاب الػدليل المػَرجِّح ػ ػ أو قوؿ أحدىما ػ على قوؿ من سواىما من الصحابة مهم

ألحد القولين ػ من الكتاب والسنة .. ونقوؿ كذلك: لو اختلف أبو بكر وعمر في مسػألة مػن مسػائل االجتهػاد .. مػع غيػاب الػن  
ل بتوجيهػات النصػوص الشػرعية .. وىكػذا .. ىػذا مػا يقتضػيو العمػ الُمَرجِّح .. فالقوؿ المتبع حينئٍذ ىو قوؿ أبػي بكػر الصػديق 

 نفهم وينبغي أف نفهم الس لفية .. وىذه أصوؿ ينبغي أف ُتراعى عند اإلفتاء، وعند من يتصدر اإلفتاء 
 . 1896صحيح سنن الترمذي:  164
ِمَن الُمسِلميَن " ىو  ىذه شهادة علي بن أبي طالب في الشيخين أبي بكر وعمر، أنعم بها من شهادة .. وقولو " َما أنا إال رَُجلٌ  165

في اإلسبلـ معلومة للقاصي والػداني .. ال ينكرىػا إال  من قبيل التواضع الجم، وىضم النفس وحظوظها .. علماً أف مكانة علي 
ظالم .. وسيأتي الحديث عنها إف شاء اهلل .. كما أف في قولػو داللػة علػى مػدا زىػده بالرياسػة واإلمػارة .. وىػو بخػبلؼ مػا يصػوره 

لشػػيعة الػػروافض .. علػػى أنػػو الخليفػػة األوؿ .. وأنػػو كػػاف حريصػػاً علػػى الخبلفػػة واإلمػػارة .. وقػػد اغتصػػبها منػػو عنػػوة مػػن سػػبقو مػػن ا
الخلفاء الراشدين .. وال يزالوف إلى السػاعة ُيشػاغبوف، ويفرقػوف األمػة، ويػوغروف األحقػاد بػين المسػلمين، ويعتػدوف علػى حرمػاتهم، 

:  ويسػفكوف الػدـ الحػراـ، تحػت اء قػد اغتصػبوا الخبلفػة منػػو أحقيػة علػي بالخبلفػة، وأف مػن سػػبقو مػن الخلفػ"ىػذا العنػػواف المزعػـو
، وطعػن بػو، قبػل أف يكػوف ظلمػاً . وفػي زعمهػم ىػذا ظلػم لعلػي َكبُػَرْت َكِلَمػًة َتْخػُرُج ِمػْن َأفْػػَواِىِهْم ِإْف يَػُقولُػوَف ِإال  َكػِذباً " ظلماً 

 ضي اهلل عنهم أجمعين، وظلماً للحقيقة ذاتها.  لغيره من الخلفاء الراشدين ر 
 ، وىذه ىي شهادتو بالشيخين رضي اهلل عنهما، أنعم بها من شهادة. . ىذا ىو حكم علي 86صحيح سنن ابن ماجو:  166
يُػػذكر الحػػديث الػػذي عنػػاه بقولػػو  . قلػػت: لػػم2054أخرجػػو أحمػػد فػػي المسػػند، وصػػححو الشػػيخ أحمػػد شػػاكر فػػي التخػػريج:  167
َفػة ، "لحديثفذكر ا" ، ومػا تضػمنو لكن لعل معنػاه متعلػق بالمفاضػلة بػين الصػحابة، لمناسػبة المعنػى لسػؤاؿ الصػحابي أبػي ُجَحيػْ

 عن السؤاؿ. جواب علي 
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كاَف أحب إليو  قالت: أبو بكػٍر، قلػُت: ثُػم    وَعن َعبِد اهلل بن شقيق قاؿ: قلُت لعائشة: أي  أصحاِب النبيِّ 
 [.168الَجر اِح، قُلُت: ثُم  َمن  فَسَكَتت] َمْن  قالت: ثُم  ُعَمُر، قلت: ثم َمن  قالت: ثم أبو ُعبَػْيَدة بنُ 

نِْعػَم الر ُجػُل أبُػو َبْكػٍر، نِْعػَم الر ُجػُل ُعَمػُر، نِْعػَم الر ُجػُل أَبػو ُعبْيػَدَة بػػُن ": وعػن أبػي ُىريػرة قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 [.  169]"الَجر اح
ٕٔ بٔ عٖؿإ، زقٞ اهلل عٓ٘، َٚا ي -4  ٌٔ ُعجُا ٌَ يف ؾك  ٘ َٔ حلِّ.بعُض َا ِقٝ

ػَز ": ُعثمػاُف، وقػاؿفحَفرىػا  ،"من يحفر بِئَر ُروميَة فلو الجن ةُ ": قاؿ عن عْمرو الُقَرشي، عن النبي   مػن َجه 
 فجه َزُه ُعثماُف. الُبخاري. ،"جيَش الُعْسَرِة فلو الجن ةُ 

ِو حػين جه ػَز جػيَش الُعْسػَرِة، بألِف ديناٍر في ُكمِّ  وعن عبد الرحمن بن سمرة، قاؿ: جاَء عثماُف إلى النبيِّ 
مػا َضػر  ُعثمػاَف مػا َعِمػَل بعػد اليػوـِ ": يُػَقلُِّبها فػي ِحجػرِه ويقػوؿ فَػَنثَػَرىا في ِحْجرِه. قاؿ عبد الرحمن: فرأيُت النبي  

 [.   170]"َمر تَين
 [.171]"ُعثماُف في الجن ةِ ": قاؿ وعن جابر بن عبد اهلل، عن النبي 

ُمْضػػَطِجعاً فػػي بيتِػػي، كاِشػػَفاً عػػن َفِخَذيػػو أو سػػاقَػْيِو، فاسػػَتأَذف أبػػو  رسػػوُؿ اهلل  وعػػن عائشػػة، قالػػت: كػػاف
بكػػٍر، فػػَأِذف لػػو وىػػو علػػى تِلػػك الَحػػاِؿ، فَتَحػػد َث، ثػػم اسػػَتأَذف ُعمػػُر، فػػَأِذَف لػػو وىػػو كػػذلك، فَتَحػػد ث، ثػػم اسػػَتأَذف 

د ث، فلم ػا خػَرَج قالػت عائشػُة: دخػَل أبػو بكػٍر فلػم تَػْهػَتش  وَسػو ا ثيابَػو، فػدَخَل فَتَحػ ُعثماُف، فَجَلَس رسػوُؿ اهلِل 
أال أسػَتِحي ": لو، ولم تُباِلِو، ثم دخَل ُعمُر فلم تهَتش  لو ولم تُباِلو، ثم دخل عثمػاُف فَجلْسػَت وسػو ْيَت ثيابَػَك، فقػاؿ

 [ مسلم.172]"من رَُجٍل َتْسَتِحي منو المبلِئَكةُ 
لُػػػَغ إلػػي  فػػػي  إف  ُعثمػػػاَف رجػػلٌ ": وفػػي روايػػة  َحيِػػػيٌّ، وإنِّػػي َخِشػػيُت، إف أِذنػػػُت لػػو علػػػى تِلػػَك الَحػػاِؿ أف ال يَػبػْ
 مسلم.  "حاَجِتوِ 

: فتنػػًة فَقر بهػػا، فَمػػر  رجػػٌل ُمقن ػػٌع رأُسػػو، فقػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  وعػػن كعػػب بػػن ُعْجػػرة، قػػاؿ: ذََكػػَر رسػػوُؿ اهلل 
: ، فقلػػػُت: ىػػػَذا  قػػػاؿَعي ُعثمػػػاَف، ثػػػم اسػػػَتقَبلُت رسػػػوَؿ اهلِل فوثَبػػػُت فأَخػػػذُت ِبَضػػػبػْ  ."ىػػػذا َيوَمئػػػٍذ علػػػى الُهػػػَدا"
 [. 173]"ىَذا"

                                                           
 . 1958صحيح سنن الترمذي:  168
 . 1959صحيح سنن الترمذي:  169
 . 1910صحيح سنن الترمذي:  170
 . 2435رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة:  171
 أي لم تكترث لو، وتحتفي لدخولو. ؛ "م تَػْهَتش  لو؛ أي فلم تتحرؾ فتسوي ثيابك ألجلو. " ولم تُباِلوِ فل 172
أي في ثوٍب. والض ْبُع؛ بسػكوف البػاء، ؛ "أي قر ب أجلها وحصولها. " ُمقن ٌع رأُسو؛ "فَقر بها. قولو " 89صحيح سنن ابن ماجو:  173

. والفتنػة المشػار إليهػا فػي الحػديث؛ المػراد منهػا منازعػة خػوارج األمصػار لعثمػاٍف "ِط " النهايػةوسط الَعُضد، وِقيل ىو ما تحَت اإلبْ 
  على الخبلفة .. وفي ىذا الحديث والذي يليو داللة على استخبلؼ عثماف على المسػلمين، وأف خبلفتػو كانػت خبلفػة راشػدة

و كانوا أصحاب فتنة، وعلى ضبلؿ عظػيم .. ال تػزاؿ األمػة إلػى مرضية .. وأف الحق معو في خبلفو مع مناوئيو .. وأف من خرج علي
    الساعة تكتوي من شر وأذا فتنتهم   
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يا عثماُف إن و لَعل  اهلَل يُػَقمُِّصَك َقِميَصاً؛ فإف أراُدوَؾ على َخْلِعػِو فػبل تخَلْعػُو ": قاؿ وعن عائشة، أف النبي 
 [.174]"لهم

األمػَر يومػاً، فػأراَدَؾ المنػافقوف أف َتْخلَػَع َقميَصػَك الػذي يا ُعثماُف إْف وال َؾ اهللُ ىذا ": وفي رواية البن ماجو
 [.  175يقوؿ ذلك ثبلَث مر اٍت] ،"َقم َصَك اهللُ، فبل َتْخَلْعوُ 

قُػْلنَػا: يَػا َرُسػوَؿ اهلل   "َوِدْدُت أف  ِعْنِدي بَػْعَض َأْصػَحابي": في َمَرِضوِ  وعن عائشة، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل 
فَجػاء،  "نَػَعم": ا َبْكٍر  َفَسَكْت. قُلَنا: َأال َندعو لَك ُعَمَر  َفَسَكَت. قُػْلنا: َأال َندُعو َلَك ُعثَماَف  قاؿَأال َندُعو َلَك أَب

 ُيَكلُِّمو، َوَوْجُو ُعثماَف يَػتَػَغيػ ُر.  َفَخبل ِبو، َفَجَعَل النبي 
ثَني أَبُو َسْهَلَة، مػولى عثمػاف: أف  ُعثمػاَف بػن  اِر: ِإف  َرسػوَؿ اهلل قاَؿ قَيٌس: َفَحد  َعِهػَد  عفػاَف قػاؿ، يػوـَ الػد 

 [.176إلي  ّعهدًا، َفأَنا صائٌِر إليو]
اِر: إف  رسػوَؿ اهلل  قػد َعِهػَد إلػي  َعْهػداً  وفي رواية للترمذي: عن أبي سهلة، قاؿ: قاؿ لػي ُعثمػاُف يػوـَ الػد 

 [.  177فأنا صاِبٌر عليو]
لعثمػاف بػن َعف ػاف رضػي اهلل  ،"يُػْقتَػُل ىػذا فيهػا َمظُلومػاً ": فتنػًة، فقػاؿ وعن ابن عمر قاؿ: ذََكَر رسوُؿ اهلل 

 [.  178عنو]

َََعّا، زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعي.  -5 ٌٔ أبٞ بهٕس، ٚعُس، ُٚعجُإ   َبعُض َا ِقٌٝ يف ؾك

رِْجِلػػو، َصػػِعَد ُأُحػػداً، وأبػػو بكػػٍر وعمػػُر وُعثمػػاُف، فرَجػػَف بهػػم، فضػػَربَو ب عػػن أنػػس بػػم مالِػػٍك، أف  النبػػي 
يٌق وَشِهيداف": فقاؿ  [ البخاري.179]"اثُبْت ُأُحُد، فإن َما عليَك نبيٌّ وِصدِّ

ال نَػْعػػِدُؿ بػػأبي َبكػػٍر َأَحػػداً، ثػػم  عمػػَر، ثػػم ُعثمػػاَف، ثػػم نتػػرُؾ  وعػػن ابػػن عمػػر، قػػاؿ: ُكن ػػا فػػي زََمػػِن النبِّػػي 
 [البخاري. 180]"ال نُفاِضُل بينهم أصحاَب النبيِّ 

                                                           
لعثمػاف بػأف ال  ، وفي الحديث أمر مػن النبػي . المراد بالقمي ؛ الخبلفة التي آلت إلى عثماف 1913صحيح سنن الترمذي:  174

أرادوا أف يخلعوه عػن الخبلفػة، وينزعػوا عنػو القمػي  الػذي قم َصػو اهلل إيػاه .. ىػذا يخلع الخبلفة، ويتنازؿ عنها للخوارج المناوئين الذين 
 المعنى تؤكده رواية ابن ماجة التالية.

 .  90صحيح سنن ابن ماجو:  175
 . 92صحيح سنن ابن ماجو:  176
ارِ . قولو " 1918صحيح سنن الترمذي:  177 قتلػو ظلمػاً وعػدواناً. وقولػو " َعِهػَد  أي يػـو أف حاصػره الخػوارج فػي داره، وأرادوا؛ "يوـَ الػد 

   ."وأنا صابر عليو": أي بما سُيصيبو يـو الدار من ببلء على يد الخوارج .. وأنو ُسيقتل شهيداً .. لذا قاؿ عثماف ؛ "إلي  ّعهداً 
كتػاَب اهلل تعػالى .. وعػن ، فقد قُِتل عثماف رحمو اهلل مظلوماً، شهيداً، وىو يتلو  . صدؽ رسوؿ اهلل 1915صحيح سنن الترمذي:  178

 عمٍر يُناىز الواحد والثمانين عاماً 
 . والش هيداف؛ ىما عمر وعثماف رضي اهلل عنهما. الصِّدِّيق؛ أبو بكر  179
أقوؿ: ومن السنة واالتباع والسبلمة أف ال نتوسع في المفاضلة فيما بين الصحابة رضي اهلل عػنهم، أكثػر ممػا دؿ  عليػو الػن ؛ وأكثػر  180
.. فنثبػت مػا أثبتػوه، ونُمسػك عمػا أمسػكوا عنػو .. مػن غيػر زيػادة وال  القْدر الذي خاض بو الصحابة على مسمٍع وإقراٍر من النبػيِّ من 

    نقصاف، ونترضى على الجميع.
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بَعػَدُه أبػو بكػٍر،  َحػيٌّ: أفضػُل أم ػِة النبػيِّ  ُكن ا نقػوُؿ ورسػوُؿ اهلِل ": داود، عن ابن عمر قاؿ وفي رواية ألبي
 [.181]"ثم عمُر، ثم عثمافُ 

في حائٍط من حواِئِط المدينِة، وىو ُمت ِكٌ  يَػرُْكُز بعػوٍد معػو  وعن أبي موسى األشعري، قاؿ: بينما رسوُؿ اهلِل 
ػْرُه بالجن ػةِ ": اسػتَػْفَتَح رَُجػٌل، فقػاؿ بػين المػاِء والطػيِن، إذا قػاؿ ػ أي أبػو موسػى األشػعري ػ: فػإذا أبػو بكػٍر،  ،"افػَتْح، وَبشِّ

ػػْرتُُو بالجن ػػِة، ثػػم اسػػتَػْفَتَح رجػػٌل آَخػػُر، فقػػاؿ ػػْرُه بالجن ػػةِ ": فَفَتحػػُت لػػو وَبش  قػػاؿ: فػػذىبُت، فػػإذا ىػػو ُعَمػػُر،  ،"افػػَتْح، وَبشِّ
افَتْح وَبشِّْرُه بالجن ِة على بَػْلَوا تكوُف ػ ": فقاؿ لجن ِة، ثم  استفتَح رجٌل آَخُر، قاؿ: فجلَس النبي  ففتحُت لو وَبش ْرتُُو با

ػْره بالجن ػِة، علػى بْلػَوا َسُتِصػيُبوُ  قػاؿ: فػَذىبُت فػإذا ىػو ُعثمػاُف بػُن عفػاَف ، فَفَتْحػُت وَبش ػْرتُُو  ،"وفي روايػة: ائػَذف لػُو وَبشِّ
 [متفق عليو.182ُت الذي قاؿ، فقاؿ: اللهم  َصبرًا، واهلُل الُمستَعاُف]بالَجن ِة، وقل
ُ٘ َٔ َحلٍّ. -6 ِّ بٔ أبٞ دايب، زقٞ اهلل عٓ٘، َٚا ي ٌٔ عً  بعُض َا ِقٌٝ يف ؾك

َخػػَرَج إلػػى تَػبُػػوؾ، واسػػَتْخَلَف علي ػػاً، فقػػاؿ: أُتَخلُِّفنػػي فػػي النِّسػػاِء  عػػن سػػعد بػػن أبػػي وقػػاص، أف رسػػوَؿ اهلِل 
 [متفق عليو.183]"أال تَػْرَضى أف تكوَف ِمنِّي بمنزَِلِة ىاروَف ِمن ُموسى، إال أن و ال نبي  بَػْعِدي": بياِف  فقاَؿ والصِّ 

أُلعِطػػَين  ىػػذه الر ايَػَة غػػدًا رُجػػبًل يَفػػَتُح اهلُل علػػى َيَديػػِو، ": قػاؿ يػػوـَ خيبَػػػرَ  وعػن َسػػْهِل بػػِن َسػػْعٍد، أف  رسػػوَؿ اهلل 
فباَت الن اُس َيُدوكوَف ليلػتَػُهم أي هػم يُػْعطَاىػا، قػاؿ: فلم ػا أصػبَح النػاُس غَػَدوا علػى  ."سوَلُو، وُيِحب ُو اهلُل ورسولُوُيِحب  اهلَل ور 
َنيػو. ": كل هػم يَرجػو أف يُػْعطَاىػا، فقػاؿ   رسوِؿ اهلل  أيػَن علػي  بػُن أبػي طالِػٍب " فقػالوا: ىػو يػا رسػوَؿ اهلِل َيْشػَتِكي َعيػْ

نَػْيػػِو، ودعػػا لَػػُو، فَػبَػػرأ حتػػى كػػَأْف لػػم َيُكػػْن بػػو وَجػػٌع، فأعطػػاُه  فػػأُِتَي بػػو، فَبَصػػَق رسػػوُؿ اهلل  ،"ُلوا إليػػوفأرِسػػ": قػػاؿ فػػي َعيػْ
 [ متفق عليو. 184الر ايََة]

نػي إال مػػؤمٌن، وال أف ال ُيِحب  ": إلػي   وعػن علػيٍّ قػاؿ: والػذي فَػلَػَق الحب ػَة وبَػػَرَأ الن ْسػػَمَة إن ػُو َلَعِهػَد النبػي  األُمِّػي 
 [مسلم.185]"يُػْبِغُضِني إال ُمنافقٌ 

ِـّ َسَلمة، قالت: َأشهُد أني سمعُت رسػوَؿ اهلل  مػن أَحػب  علي ػاً فقػد َأحب نػي، وَمػن َأَحب نػي فَقػد ": يقػوؿ وعن أ
 [.  186]"ل  ، وَمن أبْػَغَض علي اً فقد أبَغَضِني، وَمن أبَغَضني فَقْد أبَغَض اهلَل َعز  وجَ أحب  اهلَل 

َمػن ُكنػُت َمػوالُه، فعلػيٌّ َمػْوالُه، اللهػم  َواِؿ َمػن َواالُه، وَعػاِد مػن ": وعن زيػد بػن أرقػم، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 [. 187]"َعاَداهُ 

                                                           
 . 3872صحيح سنن أبي داود:  181
الخوارج ػ ومن وراءىم مػن ر، يـو أف َتَسو ر عليو ـو الداىو ما أصابو ونزؿ بو ي؛ "على بْلَوا َسُتِصيُبوُ الحائط؛ البستاف. وقولو "  182

 أتباع ابن سبأ ػ الداَر، فقتلوه 
ػػّنة  183 حػػين اسػػَتخلفو علػػى أىلػػو حالػػة غيبتػػو، كمػػا  : ىػػذا مثَػػٌل ضػػربَو عليػػو السػػبلـ لعلػػيٍّ 223/ 24قػػاؿ البغػػوي فػػي شػػرح الس 

 ىػ.  -ي حياتو في وقٍت خاصٍّ ااستخلف موسى أخاه ىاروف حين خرج على الط ور، فكانت تلك الخبلفة ف
 يدوكوف؛ أي يخوضوف ويتحدثوف.  184
 وبَػَرَأ الن ْسَمَة " أي وخلق كل ذات روح. "الن سمة؛ كل ذات روح ونْفس، وقولو:  185
 . 2199رواه المخل  في الفوائد المنتقاة، السلسلة الصحيحة:  186
   .2750أخرجو النسائي، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  187
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في حجتو التي حج فنزؿ في بعض الطريػق، فػأَمَر الصػبلَة  وعن البراء بن عازب، قاؿ: أقبلنا مع رسوؿ اهلل 
، فقاؿ جاِمَعة، فأخذ بيدِ  أََلْسػُت َأولػى ِبُكػلِّ ُمػؤِمٍن ِمػن ": أَلسػُت َأْولػى بِػالُمؤِمنيَن ِمػن أَنُفِسػِهم " قَػاُلوا: بَلػى. قَػاؿَ ": عليٍّ

 [. 188َفهَذا َولي  َمْن أَنا َموالُه. اللُهم  َواِؿ من واالُه، اللهم  عاِد من َعاداهُ "]": نَفِسِو " قَالوا: بَلى. قاؿَ 
 [.189]"إف  علي اً ِمنِّي وأنا ِمْنُو، وىو َوِلي  ُكلِّ مؤِمٍن ِمْن بَػْعِدي": قاؿ ن، عن النبي وعن عمراف بن ُحصي

، وال يُػػػؤدِّي عنِّػػػي إال أنػػػا أو ": وعػػػن َحَبِشػػػيِّ بػػػِن ُجنػػػاَدَة، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل  علػػػيٌّ ِمنِّػػػي وأنػػػا مػػػن َعِلػػػيٍّ
 [.190]"َعليٌّ 

 [.  191]"َمْن آَذا َعلي ًا فَقد آَذاني": قاؿ وعن عمرو بن َشاس، عن النبيِّ 
فينػا َخِطيبػاً، فسػمعتو  وعن أبي سعيد الخدري، قاؿ: اشتَكى الناُس علي اً رضواُف اهلل عليو، فقػاـ رسػوُؿ اهلل 

 [. 192]"ىأي ها الن اُس  ال َتْشُكوا علّياً؛ فواهلل إن ُو ألحَسُن في ذاِت اهلِل ػ أو في سبيِل اهلِل ػ من أف ُيْشكَ ": يقوؿ
، فخػَرَج علينػا مػن بعػِض بيػوِت نسػائِو، قػاؿ: عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: كنا جلوساً ننتظػُر رسػوَؿ اهلل 

ـَ ينتِظػُره، وقمنػا  فقمنا معو، فانقطَعت نْعَلو، فَتَخل َف عليها عليٌّ َيْخِصُفها، فَمَضى رسػوُؿ اهلل  وَمَضػينا معػو، ثػم قػا
فاسَتْشػَرفنا وفينػا أبػو َبكػٍر وُعمػُر،  ،"َقاِتُل على تأويِل ىذا القرآِف، كما َقاتَػْلُت على تْنزِيِلوإف  ِمْنُكم من يػُ ": معو، فقاؿ
 [.193قاؿ فجئنا نبشِّره، قاؿ: وكأنو قد َسِمَعو] ."ال، ولكن ُو خاِصُف النػ ْعل": فقاؿ

 [.194]"أو ؿ َمن َصل ى عليٌّ ": وعن ابن عباس قاؿ

                                                           
 .  94صحيح سنن ابن ماجو:  188
 .  1919صحيح سنن الترمذي:  189
أي ال يؤدي عني في إبػراـ العقػود والعهػود وإنهائهػا والتحلػل ؛ "وال يُؤدِّي عنِّي إال أنا أو َعليٌّ . قولو " 1932صحيح سنن الترمذي:  190

بػـر عقػداً ال يحلػو أو يوقػف العمػل بػو إال صػاحبو، أو مػن ألنو قد مضى العرؼ عنػد العػرب أف مػن أ؛ "منها مع اآلخرين، " إال أنا أو َعليٌّ 
أبػا بكػر إلػى مكػة يػـو الحػج  قد أقر ىذا العرؼ، وحتػى ال يقػوؿ مػن العػرب قائػل، لمػا أرسػل الرسػوُؿ  ينوب عنو من أقاربو، والنبي 

عقد .. أردفو بعليٍّ علػى ناقتػو القصػواء  ليقرأ على الناس سورة براءة التي تحدد موقف اإلسبلـ والمسلمين ممن لو مع المسلمين عهد أو
 ليكوف ىو الذي يقرأ براءة، ويُبلِّغ الناس نيابة عنو.

 .  1195رواه البخاري في التاريخ، وأحمد، وابن حباف، السلسلة الصحيحة:  191
 .  1479أخرجو ابن إسحاؽ في السيرة، السلسلة الصحيحة:  192
أي يْخِرزُىػا بػػالمخراز لُيصػػِلحها. ؛ "َيْخِصػػُفها. وقولػػو " 1487السلسػػلة الصػحيحة: أخرجػو النسػػائي، وابػن حبػػاف، والحػػاكم وأحمػد،  193

 والقتاؿ على تنزيل القرآف؛ ىو قتاؿ مػن يجحػد وينكػر القػرآف الكػريم بأنػو كػبلـ اهلل تعػالى وأنػو منػزؿ مػن عنػد اهلل تعػالى علػى عبػده ونبيػو
 الذي أنزؿ عليو القرآف. يماف بالرسوؿ ، فيكوف قتالهم لحملهم على اإليماف بالقرآف، واإلمحمد 
 أـ القتاؿ على تأويل القرآف؛ فهو قتاؿ أناس ينتسبوف إلى القبلة .. ال ينكروف القرآف جملة .. ولكن يتأولونو التأويػل الفاسػد الػذي بػو    

قوا إلػى آيػاٍت قيلػت فػي الكػافرين يستحلوف الحرمػات .. فكػاف ممػن تػأوؿ القػرآف ىػذا التأويػل الفاسػد الخػوارج كػبلب أىػل النػار؛ فػانطل
المجرمين فحملوىا على المسلمين المػؤمنين .. فػانتهكوا الحرمػات .. وسػفكوا الػدـ الحػراـ .. وقطعػوا السػبيل .. وكػاف أوؿ مػن قػاتلهم 

 .   .. كما أخبر بذلك النبي  على تأويلهم الفاسد ىذا علي بن أبي طالب 
أي من الصحابة. قاؿ أبو عيسى " الترمذي ": قاؿ بعػض أىػل العلػم: أوؿ ؛ "ؿ من صلىأو ". وقولو: 1935صحيح سنن الترمذي:  194

 ىػ.  -من أسلم من الرجاؿ أبو بكٍر الصديق، وأسلم علي وىو ُغبلـ ابن ثماف سنين، وأوؿ من أسلم من النساء خديجة ا
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ٌٔ أ -7 ٌَ يف ؾك ََعّا، زقٞ اهلل عِٓٗ أمجعي. بعُض َا ِقٝ  ٍّ  بٞ بهس، ٚعُس، ٚعجُإ، ٚعً

ػػُر،   وعػن أبػي ىريػػرة، أف رسػوَؿ اهلل  كػاف علػػى ِحػَراٍء ىػو وأبػػو بكػٍر، وُعَمػُر، وعلػػيٌّ، وُعثَمػاُف، وَطْلَحػُة، والز بَػيػْ
 [ مسلم.195]"أو َشِهيدٌ  اْىَدأ، فَما عليَك إال نبيٌّ أو ِصدِّيقٌ ": فَتَحرَّكت الص ْخَرُة، فقاؿ رسوُؿ اهلل 

اسػػُكْن، ِحػػَراُء  َفَمػػا ": كػػاف علػػى َجبَػػِل ِحػػَراٍء، فَػَتَحػػر َؾ، فقػػاؿ رُسػػوُؿ اهلل   وفػػي روايػػة عنػػو، أف رسػػوَؿ اهلِل 
يٌق َأو َشػػِهيدٌ  ػػُر وَ  وعليػػو النبػػي  ،"َعَلْيػػَك إال نَبِػػيٌّ أو ِصػػدِّ َسػػْعُد ابػػُن أبػػي وأبػػو بكػػٍر وُعَمػػُر َوُعثمػػاُف َوعلػػي  وَطلَحػػُة والز بَػيػْ

 َوق اٍص. مسلم.   
َأرَحػػػُم ُأم تػػػي بِػػػأم ِتي أَبػػػو َبكػػػٍر، َوَأَشػػػد ىم ِفػػػي ِديػػػِن اهلِل ُعَمػػػُر، ": قػػػاؿ وعػػػن أَنَػػػٍس بػػػن مالِػػػك؛ َأف  َرُسػػػوَؿ اهلِل 

ي  بػُن َكْعػٍب، وَأعَلُمُهػم بِػالَحبلِؿ والَحػراـِ َوَأصَدقُػُهم َحَياًء ُعثَماُف، وَأقَضاُىم َعِليٌّ بُن أَبي طاِلٍب، وَأقْػَرؤُىْم ِلِكتػاِب اهلل أُبَػ
 [. 196]"بُن الَجر احِ  ُمَعاُذ بُن َجَبٍل، وَأفَرُضُهم زَيُد بُن ثَاِبٍت، َأال وإف  ِلُكلِّ ُأم ٍة أِميناً، وَأميُن ىِذِه األم ِة أَبو ُعبَػْيَدةَ 

ٍَ بِػن عمػرو بػن نفيػل قػاؿ: كػاف رسػوُؿ اهلِل  أَبُػو َبْكػٍر ِفػي الَجن ػِة، ": اِشػَر َعْشػَرٍة؛ فقػاؿع وعػن سػعيد بػن زيػٍد
ٌد ِفػي الجن ػة، َوَعبػُد َوُعَمُر ِفي الَجن ة، وُعثماُف في الَجن ػِة، َوَعلػيٌّ ِفػي الَجن ػِة، وَطلَحػُة ِفػي الَجن ػِة، والز بَيػُر ِفػي الجن ػِة، َوَسػعْ 

 [.  197َؿ: أَنَا]َفقيل لُو: َمِن الت اِسُع  قا ،"الر حمن ِفي الَجن ةِ 
القػاِئُم بعػدي فػي الجن ػِة، والػذي يقػوـُ بعػَده فػي ": يقػوؿ وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 

 [. 198]"الجن ِة، والثاِلُث والر ابُع في الجن ةِ 
ها القلوُب، فقلنا يا موِعَظًة َذرََفت منها العيوف، ووجَلت من وعن الِعْرباض بن سارية، قاؿ: وَعظَنا رسوُؿ اهلل 
قَػػْد تَػػػرَْكُتُكْم َعلػػى الَبيَضػػاء؛ لَيُلَهػػا َكنَػَهارِىػػا. ال يَزِيػػُغ َعنَهػػا ": رسػػوَؿ اهلِل، إف  ىػػذه لموعظػػُة ُمػػودٍِّع، فمػػاذا تعَهػػد إلينػػا  قػػاؿ

ِمػػػن ُسػػػن ِتي َوُسػػػن ِة الُخَلفػػػاِء الر اِشػػػديَن  بَعػػػِدي إال  َىالِػػػٌك. َمػػػْن يَِعػػػْش ِمػػػنُكْم َفَسػػػَيرا اخِتبلفَػػػاً َكِثيػػػرًا، فَػَعلَػػػيُكم ِبمػػػا َعػػػَرفُتم
  ."الَمهِديين، َعض وا عَليها بالَنواِجذِ 

َسػػتَػَروَف ِمػػْن بَعػػِدي اخِتبلفػػاً َشػػديدًا، فَػَعلَػػيُكم ِبُسػػن تي وُسػػن ِة الُخَلفػػاِء الَراِشػػدين الَمهػػِديِّين، َعض ػػوا ": وفػػي روايػػةٍ 
 [. 199]"َر الُمحَدثاِت، فإف  ُكل  ِبدَعٍة َضبللةَعَليها بِالَنواِجذ، وِإي اُكم واألمو 
فِإن ػػػُو َمػػْن يَِعػػْش ِمػػْنُكْم بَػْعػػػِدي َفَسػػَيرا اخِتبلفػػاً َكثِػػرًا، فعلػػػيُكم ِبُسػػن ِتي وُسػػن ِة الُخَلفػػػاِء ": وفػػي روايػػة ألبػػي داود

وُمحػَدثاِت األُمػوِر فَػإف  ُكػل  ُمحَدثَػٍة ِبدَعػٌة، وُكػل  ِبدَعػٍة  الَمهِدييَن الر اِشديَن َتَمَسُكوا ِبها، وَعضوا َعَليهػا بِالَنواِجػِذ، وإي ػاُكم
 [. 200]"َضبللةٌ 

                                                           
 ِحراء؛ جبل من جباؿ مكة المكرمة.  195
 . 215صحيح سنن ابن ماجو:  196
 . 220بن ماجو: صحيح سنن ا 197
أي ؛ ". وقولػػو " القػػائم بعػػدي1329أخرجػػو يعقػػوب الفسػػوي فػػي المعرفػػة، وابػػن عسػػاكر فػػي التػػاريخ، السلسػػلة الصػػحيحة:  198

 الخليفة القائم بأمر المسلمين ورعايتهم بعدي.  
 . 42-40صحيح سنن ابن ماجو:  199
علم، ىم: أبو بكٍر، وعمُر، وعثماُف، وعلّي، رضػي اهلل . الخلفاء الراشدوف باتفاؽ جميع أىل ال3852صحيح سنن أبي داود:  200

عنهم أجمعين. والحديث أفاد معاٍف عدة منها: أف االلتزاـ بسنة الخلفػاء الراشػدين منجػاة مػن الضػبلؿ، والوقػوع فػي البػدع واألمػور 
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ٔٔ ٚاسُبَطي زقٞ اهلل تعاىل عُٓٗا، َٚا هُلُا َٔ َحلٍّ.  8 ٌٔ اسبَط ٌَ يف ؾك  ـ َبعُض َا ِقٝ

م  إنِّػػي ُأِحب ػػُو، اللُهػػ": والحَسػػُن بػػُن علػػيٍّ علػػى عاتِِقػػو، يقػػوؿ عػػن البَػػػَراء بػػن عػػاِزب، قػػاؿ: رأيػػُت النبػػي  
 متفق عليو.  "فَأِحب وُ 

خػػرَج يومػػاً  وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: مػػا رأيػػُت َحَسػػناً قػػّط إال فاَضػػْت َعينَػػاي ُدُموعػػاً، وذلػػك أف النبػػي  
نُػَقػاٍع، فطػاَؼ بػو ونظػَر،  فوَجدني في المْسِجد، فأخَذ بيِدي، فانطَلقػُت معػو، فمػا كل َمنػي حتػى ِجئنػا سػوَؽ بنػي قَػيػْ

نَػػا المسػػجَد، فجلَػػَس فػػاْحَتَبى، ثػػم قػػاؿثػػ فجػػاء حَسػػٌن  ."أيػػن ُلَكػػاُع  ادُع لػػي ُلكػػاعَ ": م انصػػرَؼ وأنػػا معػػو حتػػى ِجئػْ
: يفػػتُح فػػاُه، فيُػػْدِخل فػػاُه فػػي ِفيػػِو، ثػػم قػػاؿ َيْشػػَتد  فوقَػػَع فػػي ِحْجػػرِِه، ثػػم أدَخػػَل يػػَدُه فػػي لحيتِػػو، ثػػم جعػػَل النبػػي  

 [.  201]"ْبُو، وَأِحْب َمن ُيِحب واللهم  إني ُأِحب و، فَأْحبِ "
اللُهم  إنِّػي ُأِحبػ ُهمػا ": أنو كاف يأُخُذه والَحَسَن، ويقوؿُ  وعن ُأساَمَة بِن زيٍد رضي اهلل عنهما، عن النبيِّ 

 .البخاري "فَأِحبػ ُهَما
إنِّػػي أِحبػ ُهمػػا  ىػػذاِف ابْػنَػػاي وابْػنَػػا ابَنتػػي، اللهػػم  ": ػ عػػن الَحَسػػن والُحَسػػين ػ وعنػػو، قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.202]"فَأِحبػ ُهما، وأِحْب َمن ُيِحبػ ُهما

ُحَسػػػْيٌن ِمنِّػػػي، وأنػػػا مػػػن ُحَسػػػْين، أحػػػب  اهللُ َمػػػن َأَحػػػب  ": وعػػػن يعلػػػى بػػػن ُمػػػر ة، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 
َناً، ُحَسْيٌن ِسْبٌط ِمَن اأَلْسَباطِ   [. 203]"ُحَسيػْ

ومعػػو َحَسػػٌن وُحَسػػيٌن، ىػػذا علػػى عاتِِقػػو، وىػػذا علػػى   وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: خػػَرَج علينػػا رسػػوُؿ اهلل
عاتِِقو، وىو يَػْلثُُم ىذا مر ًة، ويَلػثُُم ىػذا َمػّرة، حتػى انتهػى إلينػا، فقػاؿ لػو رجػٌل: يػا رسػوَؿ اهلل، إن ػك ُتِحب همػا. فقػاؿ 

 :"[.204]"من أحبػ ُهما فَقد أحب ِني، وَمن أبَغَضُهما فَقْد أبَغَضني 
                                                                                                                                                                                           

و نػ  مػن كتػاب وال سػنة، وفيمػا ال المحدثة في الدين. ومنها: أف قوؿ أو فعل الواحد من الخلفاء الراشدين األربعة ػ فيمػا لػيس فيػ
 ُيخالف نصاً من كتاب أو سنة ػ ىو حجة يُلـز األخذ بو .. وعدـ االلتفات إلى ما سواه عند مورد الخبلؼ  

فإف قيل: إف حصل خبلؼ فيما بين الخلفػاء األربعػة، فػي بعػض أقػوالهم أو اجتهػاداتهم ػ فيمػا لػيس فيػو نػ ، يػرجح قػواًل علػى     
 ن يُقّدـ، وقوؿ من يؤخر .. آخر ػ فقوؿ مَ 

أقوؿ: في حاؿ حصوؿ التعارض، وعدـ إمكانية التوفيق بين أقوالهم ػ وانتفاء الن  من الكتاب أو السنة الذي يرجح قواًل علػى     
 آخر ػ  فُيقػّدـ قػولهم بحسػب ترتيػب خبلفػتهم: قػوؿ أبػي بكػر أواًل ، ثػم قػوؿ عمػر، ثػم عثمػاف، ثػم علػي رضػي اهلل عػنهم أجمعػين؛
فقوؿ أبي بكر يُقدـ على قػوؿ عمػر وعثمػاف وعلػي. وقػوؿ عمػر يُقػد ـ علػى قػوؿ عثمػاف وعلػي. وقػوؿ عثمػاف يُقػد ـ علػى قػوؿ علػي 
رضي اهلل عنهم أجمعين .. فمراعاة ىذا الترتيب من عوامل الترجيح التي ينبغي للعالم أف يتنبو لهػا، ويأخػذ بهػا عنػد اإلفتػاء أو عنػد 

 ترجيح قوؿ على قوؿ.  
. ولكاع؛ الصغير في السن الذي ال يػدري 1807أخرجو البخاري في األدب المفرد، وأحمد، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  201

 ىػ.  -من شؤوف الدنيا شيئاً، قاؿ ابن األثير في النهاية: فإف ُأطلق على الكبير ُأريد بو الصغير العلم والعقل ا
 . 1965صحيح سنن الترمذي:  202
أي أُم ػٌة مػن أُمػم الخيػر، واألسػباُط فػي أوالد إسػحاؽ بػن إبػراىيم ؛ "ِسْبٌط ِمَن اأَلْسَباطِ وقولو "  .1970مذي: صحيح سنن التر  203

  ."الخليل بمنزلة القبائل في ولِد إسماعيل، واحدىم ِسْبط، فهو واقٌع على األمة، واألمة واقعة عليو. " النهاية
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أنو كاف ُيصػلِّي والحَسػُن والُحسػيُن يَلعبػاِف ويَقعُػداِف علػى ظهػرِه،  بن مسعود، عن النبي وعن عبد اهلل 
 [.205]"َذُروىما ػ بأبي وأُمِّي ػ َمن أَحب ني فُيِحب  ىَذينِ ": فأخَذ المسلموف يُميطونَػُهما، فلما انَصَرَؼ، قاؿ

َسػػػػػْيُن، َسػػػػػيَِّدا َشػػػػػَباِب أىػػػػػِل الَحَسػػػػػُن والحُ ": وعػػػػػن أبػػػػػي سػػػػػعيد الُخػػػػػدري، قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوُؿ اهلل 
 [.  206]"الجن ةِ 

، فبػػػاَت ِعنػػػدنا؛ والحَسػػػُن والُحَسػػػين نائمػػػاف، وعػػػن أبػػػي فاِختَػػػة، قػػػاؿ: قػػػاؿ علػػػي: زارَنػػػا رسػػػوُؿ اهلِل 
ُن إلػػى ُقربَػػٍة لنػػا، فجعػػَل يَػْعِصػػُرىا فػػي الَقػػْدِح، ثػػم َيسػػِقيِو، فتناولَػػُو الُحَسػػيْ  فاْسَتْسػػَقى الحَسػػُن، فقػػاـ رسػػوُؿ اهلل 

ال، ولكن ػو اسَتْسػَقى أو َؿ ": ليْشَرب فمنَػَعُو، وبدأ بالحَسِن، فقالت فاطمُة: يػا رسػوَؿ اهلِل  كأن ػو أحػب  إليػَك  فقػاؿ
 [.207]"إنِّي وإي اِؾ، وىذين، وىذا الر اِقُد ػ يعني علي اً ػ يوـَ القياَمِة في مكاٍف واحدٍ ": ثم قاَؿ رسوُؿ اهلِل  ."مر ةٍ 

مػػن َسػػر ه أف ينظػػَر إلػػى رجػػٍل مػػن أىػػِل الجن ػػِة؛ فلينظُػػْر إلػػى الحَسػػيِن بػػِن ": قػػاؿ عػػن النبػػيِّ  وعػػن جػػابر،
 [.  208]"عليٍّ 

 البخاري.  "من الَحَسِن ِبن عليٍّ  لم يُكن أَحٌد أشَبَو بالنبيِّ ": وعن أنٍس، قاؿ
إلػػى َجْنبِػػو، وىػػو يُقبِػػُل علػػى  علػػى المنبِػػر والحَسػػُن بػػُن علػػيٍّ  وعػػن أبػػي َبْكػػَرَة، قػػاؿ: رأيػػُت رسػػوَؿ اهلِل 

إف  ابنِػػػػي ىػػػػذا َسػػػػيٌِّد، ولَعػػػػل  اهللَ أف ُيصػػػػِلَح بػػػػو بػػػػين فئتِػػػػين َعِظيَمتػػػػين مػػػػن ": النػػػػاِس مػػػػر ًة وعليػػػػو أْخػػػػَرا، ويقػػػػوؿ
 [ البخاري. 209]"المسلمين

                                                                                                                                                                                           
 أي يُغطي.؛ ". وقولو " يلثم1895صحيحة: أخرجو أحمد، والحاكم، والبّزار، السلسلة ال 204
 . 4001أخرجو أبو نعيم في الحلية، وغيره، السلسلة الصحيحة:  205
 . 1965صحيح سنن الترمذي:  206
 . 3329أخرجو الطيالسي في مسنده، وغيره، السلسلة الصحيحة:  207
 . 4003أخرجو أبو يعلى في مسنده، السلسلة الصحيحة:  208
ومن معو من الصحابة .. وما  ومن معو من الصحابة، وفئة علي  اف من المسلمين، ىما فئة معاوية ىاتاف الفئتاف العظيمت 209

، ومعلومة أسبابو .. فالحسن  ُيصلح اهلل بو بػين ىػاتين الفئتػين العظيمتػين .. ويكػوف سػبباً فػي  دار بينهما من خبلؼ ونزاع معلـو
 اهلل عنهما كخليفة للمسلمين.إنهاء النزاع بينهما، بمبايعة الحسن معاويَة رضي 

ػ علػػى مػا حصػػل بينهمػػا مػن نػػزاع وقتػاؿ .. فهمػػا مسػػلمتاف،  والحػديث أفػػاد معػاٍف عػػدة: منهػا: أف الفئتػػين ػ بشػػهادة النبػي      
ين للفئتػ وبالتالي ال يجوز الخوض في التشكيك بإسبلـ أو عدالة أحٍد من الصحابة ممن شاركوا في ىذا النزاع .. لشهادة النبي 

 بأنهما مسلمتاف. 
ومنها: أف الصلح الذي حصل بين الحسن ومعاوية، وما آلت إليو من نتائج .. بما في ذلػك اسػتخبلؼ معاويػة علػى المسػلمين     

 وأقره، وارتضاه ألمتو.  .. ىو صلح مبارؾ .. قد باركو النبي 
ظيمتػين مػػن المسػلمين .. وقػػد بػايع معاويػػة كخليفػة علػػى ػ سػيد ُيصػلح اهلل بػػو بػين فئتػػين ع وألف الحسػن ػ كمػا أخبػر النبػػي     

المسلمين .. وأنهى بذلك ما بػين المسػلمين مػن نػزاع وتقاتػل .. واتحػد الصػف والتػأـ الشػمل أمػاـ العػدو والتحػديات الخارجيػة .. 
لمعصػومين .. إال أنهػم .. فهم رغم اعتػرافهم بأنػو مػن جملػة أئمػتهم اإلثنػى عشػر ا فإف الشيعة الروافض قد انتقموا من الحسن 

فقػػط .. وىػػم  عػاقبوه .. فحرمػػوا ذريتػػو وأبنػػاءه مػػن اإلمامػػة والواليػػة .. وحصػػروا اإلمامػة واألئمػػة اإلثنػػى عشػػر فػػي ذريػػة الحسػػين 
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أحػػٌد  مػػا ذاَت يػػوـٍ وعينػػاُه تفيضػػاف، قلػػت: يػػا نبػػي  اهلل أغَضػػبَك  وعػػن علػػيٍّ قػػاؿ: دخلػػُت علػػى النبػػيِّ 
نَػْيَك تَِفيضػاف  قػاؿ ثَني أف  الُحَسػين يُقتَػُل بَشػطِّ الُفػراِت، فقػاؿ: ": شأُف َعيػْ ـَ مػن ِعنػِدي جبريػُل ِمػن قَػْبػُل، َفَحػد  قػا

ىل لك إلى أف ُأِشم ك من تُػْربَِتو  قلت: نعػم، فَمػد  يػَدُه فقػبَض قْبَضػًة مػن تُػراٍب فأعطانِيهػا، فلَػم أمِلػك عينَػي  أف 
 [.210]"فاَضَتا

[، ػ وفػي 211وعن عبد الرحمن بن أبي نُػْعٍم قاؿ: ُكنُت شاىداً البِن ُعَمػَر، وسػألُو رجػٌل عػن َدـِ البعػوِض]
روايػػة: وسػػأََلُو عػػن الُمْحػػرِـ يَػْقتُػػُل الػػذ باَب ػ  فقػػاؿ: ِمم ػػن أنػػَت  قػػاؿ: مػػن أىػػِل العػػراِؽ. قػػاؿ: انظػػُروا إلػػى ىػػذا، 

ىمػػا ػ أي الحسػػن والحسػػين ػ ": يقػػوؿ   وسػػِمْعُت النبػػي  ا ابػػَن النبػػيِّ يسػػألُني عػػن دـِ البَػعُػػْوِض  وقػػد قتَػلُػػو 
نْػَيا  .البخاري "رَْيَحانَػَتاَي ِمَن الد 

عػػن يحيػػى بػػن سػػعيد، قػػاؿ: كنػػا عنػػد عِلػػيِّ بػػِن الُحَسػػين فجػػاَء قػػوـٌ مػػن الكػػوفيين، فقػػاؿ علػػي: يػػا أىػػَل 
، سمعُت أبي يقوؿ: قاؿَ  يا أي ها الناس  ال ترفعوني فوَؽ قْدِري، فإف ": رسوُؿ اهلل  العراِؽ أِحب ونا ُحب  اإلسبلـِ

 [.212]"اهلل اتخذني َعْبداً قبل أف يت َخَذني نَبي اً 
                                                                                                                                                                                           

إضػػافة إلػػى ذلػػك تػػراىم فػػي مناسػػباتهم الدينيػػة الوثنيػػة .. وحسػػينياتهم ومػػا يفعلػػوف فيهػػا مػػن نياحػػة ولطػػم، وشػػقٍّ للجيػػوب، وضػػرب 
بالخناجر والفؤوس  .. ال يذكروف الحسن وال أحدًا من أبنائو .. ال يذكروف إال الحسين وأحفاده .. ولػو ُسػئلوا عػن الػدليل  للرؤوس

الذي يحملهم على صنيعهم ىػذا .. وعلػى التفريػق بػين الحسػن والحسػين، وبػين ذريتهمػا .. لمػا وجػدت عنػدىم نقػبًل صػحيحاً وال 
 .. والتكذيب .. وتصديق الكذب .. والحقد على اإلسبلـ .. وتاريخ اإلسبلـ والمسلمين عقبًل سليماً .. وإنما تجد الكذب 

 . 2272أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  210
أي ولػداي الل ػَذين أرتػاح وأسػر لرؤيتهمػا .. فهمػا قػرة العػين؛ ؛ "رَْيَحانَػَتايَ أي إذا أصاب ثوبًا .. فهل ىو نجس أـ ال   وقولو "  211

 ومبلعبتهما .. ُأَروِّح عن نفسي .. وتستريح نفسي.   برؤيتهما
وفي جواب ابن عمر للعراقي فوائد عدة، منها: النهي عن التنطع والتكلف .. وفيمػا ال ينفػع وال يترتػب عليػو وعػد وال وعيػد ..     

س تػراه ال ُيصػلي، وال يعػرؼ عػن والتحري عن الصغائر مع ارتكاب الكبائر .. ومػن األمثلػة التػي تُػذكر فػي ىػذا الصػدد، أف مػن النػا
التوحيد شيئاً سوا أنو يتلفظ بشهادة التوحيد لو طُلبت منو .. وحياتو كلها حراـ بحراـ .. ثم ىو مع ذلك تػراه يتحػر أشػد التحػري 

حيػواني  عند كل بائع .. ويكثر عليو عشرات األسئلة .. عن محتوا بضاعتو .. ىل تتخللها مواد محرمة أـ ال .. ىل فيها جيبلتين
أـ ال .. وإف كاف نعم، فما نوع واسم ىذا الحيػواف .. ىػل ىػذا الطعػاـ حػبلؿ أـ ال .. وكأنػو لػم يبػق مػن دينػو سػوا أف يتحػرا عػن 

  ىذه الصغائر والمسائل التي تُعد من فضوؿ المسائل .. ومن التكلف الذي نُهينا عنو .. وما أكثر من يفعل ذلك 
 ": وىو كما قاال. 1550سناد، ووافقو الذىبي، وقاؿ الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة " أخرجو الحاكم، وقاؿ: صحيح اإل 212
قلت: ىذا المعنى الذي أشار إليو علي بن الحسين رضي اهلل عنهما ىاـ جدًا؛ إذ ليس من الحب الشرعي آلؿ بيػت رسػوؿ اهلل     

األلوىية كما يفعػل الشػيعة الػروافض بػزعم المػواالة ألىػل البيػت .. الغلو في حبهم وإطرائهم .. ورفعهم إلى مقاـ النبوة أو الربوبية و 
وكما فعل النصارا بعيسى عليػو السػبلـ .. فرفعػوه إلػى مقػاـ الربوبيػة واأللوىيػة .. وىػو مػن ذلػك الغلػو بػراء .. فهػذا منػاٍؼ للحػب 

حػب الػذي يوجبػو اإلسػبلـ ويرتضػيو اإلسػبلـ أف أي ال؛ "بو. وقولو " أحبونا ُحب اإلسبلـ الشرعي الذي أمرنا اهلل تعالى، ورسولُو 
يكوف بػين المسػلمين المػؤمنين؛ ُحػب يعػرؼ للمحبػوب حقػو وقػدره، ومكانتػو الشػرعية مػن غيػر غلػوٍّ وال جفػاء، ومػن غيػر زيػادة وال 

درىم، .. وحػب أصػحابو .. ُحػب اإلسػبلـ الػذي يعػرؼ لهػم حقهػم وقػ نقصاف .. فالحمد هلل الػذي ىػدانا لحػب آؿ بيػت النبػيِّ 
 ومكانتهم .. من غير غلو وال جفاء  
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َِٔ َحلٍّ.9 ِّ املؤَٓي عا٥ػ١ زقٞ اهلل تعاىل عٓٗا، َٚا هلا  ٌٔ أ ٌَ يف ؾك  ـ بعُض َا ِقٝ

َٔ  إِنَ تعالى: قاؿ  ًِ  َجاُءوا اَّلِي نْ ْصَتثٌ  ةِاْْلِ ّْ ِْ  ـُ ٚهُ  اَل  ُْٖس ا ََتَْصُت ّْ  َْشً َْ  َُُس َٚ  ةَ ّْ  َخرْيٌ  ُ٘  ُِاُ ِّ  َُُس
ّْ  اْمرِئٍ  ُٙ ْٖ ا ِْ تََصَب  َْ ٌْ َٔ  ا ِْ  ِّ ْ ذ َِل  َواَّلِي اْْلِ َٚ ّْ  ٌِْْبَهُ  حَ ُٙ ْٖ َذاٌب  ََلُ  ِْ ٌّ  ـَ ِؾي اَل  * ـَ ْٚ َ ٚهُ  إِذْ  ل ُٓ ْفُخ ِٓ َٔ  َش ُٖٚنَ  َؽ ِْ ْؤ ُٓ ْ  ال

َٖاُت  ِْ ْؤ ُٓ ْ ّْ  َوال ِٙ جُْهِص
َ
ٚا َخرْيًا ةِأ ُ َذا َوىَال َ٘  ًٌ تنِيٌ  إِنْ اَل  * ُْ ْٚ َ َِيِْٗ  َجاُءوا ل ْرَبَفثِ ـَ

َ
َداءَ  ةِأ َٙ ّْ  نَإِذْ  ُط َ ٚا ل حُ

ْ
َداءِ  يَأ َٙ ا  ةِالظُّ

 ًَ ِ وَُه
ُ
ُّ  اَّلَلِ  ـِْٖدَ  نَأ ْٚاَل  * اََُْكذِةُٚنَ  ُ٘ َ َُ  َول ّْ  اَّلَلِ  نَْظ َِيُْس ُٗ  ـَ جَْيا ِْل  َورََْحَُخ صَ  َواْ َِخَرةِ  الُّ َٓ َ ّْ ل ا ِْل  ُس َْ  ّْ نَْظخُ

َ
  أ

َذاٌب  ذِيِٗ  ٌّ  ـَ ِؾي ُٗ  إِذْ  * ـَ َٕ ْٚ ّْ  حَََِي لِْصنَخُِس
َ
ّْ  َوَتُيٚلُٚنَ  ةِأ َٚاُِ٘س نْ

َ
ا ةِأ ّْ  َُيَْس  َْ ٌّ  ةِِٗ  َُُس ِْ ُٗ  ـِ ًٖاا َوََتَْصاُتَٕٚ ِ ّي َ٘ 

 َٚ ُ٘ ٌّ  اَّلَلِ  ـِْٖدَ  َو ِؾي ْٚاَل  * ـَ َ ٚهُ  إِذْ  َول ُٓ ْفُخ ِٓ ّْ  َش ا ىُُِْخ نْ  انَلَ  يَُسٚنُ  َْ
َ
َّ  أ َذا َجَخََكَ َٙ ِ ًَ  ة َذا ُشتَْدإَ َخانٌ  َ٘ ْٙ ٌّ  ُب ِؾي  * ـَ

 َّ نْ  اَّلَلُ  يَفُِؾُس
َ
رِِِْٗ  َتُفُٚدوا أ ِٓ ِ ةًَدا ل

َ
ّْ  إِنْ  أ ُْٖخ ِْٖنِيَ  ٌُ  [.  213]11-11النور:ُمْؤ

 "ـَ يػػا عػػاِئَش ىػػذا جبريػػُل يُقرِئُػػِك الس ػػبل": يومػػاً  عػػن عائشػػَة رضػػي اهلل عنهػػا، قالػػت: قػػاَؿ رسػػوُؿ اهلل 
ـُ ورحمُة اهلل وبركاتُُو، تَػَرا ما ال أرا؛ تُريُد رسوَؿ اهلل   . متفق عليو. فقلُت: وعليو السبل

فضػُل عائشػَة علػى النسػاء؛ كَفْضػِل الث رِيػِد علػى ": يقػوؿ وعن أنس بِن مالٍك قاؿ: سمعُت رسػوَؿ اهلِل 
ـِ   [ متفق عليو.214]"سائِر الطعا
، عن أبيو، عن عائشةَ   رضي اهلل عنها: أف  الن اَس كانوا يَػَتَحر وَف ِبَهَدايَاُىم يَوـَ عائشَة، يبتغػوف  وعن ِىشاـٍ

ـ  َسػػَلَمة، واهلِل إف الن ػػاَس يَػَتحػػر وَف بهػا مْرَضػػاَة رسػػوِؿ اهلِل  ِـّ َسػػَلَمَة، فَػُقلػَن: يَػػا ُأ . قالػػت: فَػاجَتَمَع َصػػَواِحبي إلػػى ُأ
أف يَأُمَر الناس أف يُهُدوا ِإلَيػِو حيػُث  رِيُد الَخيَر َكَما تُريُدُه َعاِئَشُة، َفُمري رسوَؿ اهلل ِبَهداياُىم يَوـَ َعاِئَشَة، وِإن ا نُ 

ـ  َسَلَمَة لِلَنبِػيِّ  ، قالػت: فَػَأعَرض َعنِّػي، فَػَلمػا َعػاَد ِإلَػي  ذََكػرُت لػُو َما كاَف، أو َحيثُما داَر، قالت: َفذََكَرت ذلَك ُأ
ـ  َسػَلَمَة ال تُػؤِذيِني ِفػي عاِئَشػَة، فَِإن ػُو واهلِل مػا نَػػَزَؿ ": فَػَلمػا كػاَف فػي الث الِثَػِة ذََكػْرُت لػو فقػاؿذاَؾ فأعَرَض َعنِّػي،  يَػا ُأ

 متفق عليو. "َعلي  الَوحُي وَأنا ِفي ِلَحاِؼ امَرأٍة ِمنُكن  َغيرَِىا
 فاِطَمػػَة بْنػػَت رسػػوِؿ اهلِل  بػػيِّ قالػػت: أرَسػػَل أزواُج الن وفػػي روايػػة لمسػػلم، عػػن عائشػػَة زوِج النبػػيِّ 

، فاستأَذَنْت عليو وىو ُمْضَطِجٌع َمِعَي في ِمْرِطي، فػأِذَف لهػا، فقالػت: يػا رسػوَؿ اهلِل إف  أزواَجػَك إلى رُسوِؿ اهلِل 
أْي بُػنَػي ػُة َأَلْسػِت ":  أْرَسْلَنِني إليَك يْسأْلَنَك العْدَؿ في ابَنِة أبي ُقحاَفَة، وأنا ساِكَتٌة، قالت: فقاؿ لهػا رسػوُؿ اهللِ 

فأخبَػَرتْػُهن  بالذي قالػت،  فرَجَعت إلى أزواِج رسوِؿ اهلِل  ."فَأِحبِّي ىِذهِ ": ُتحبِّيَن ما ُأِحب  "، فقالت: بَلى، قاؿ
 [.  215. فقالت فاِطَمُة: واهلِل ال ُأَكلُِّمُو فيها أبََدًا]وبالذي قاؿ لها رسوُؿ اهلل 

                                                           
ىذه اآليات نزلت في براءة أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها من حادثة اإلفػك األثػيم، الػذي تػولى إشػاعتو المنػافقوف، وسػمع  213

الػروافض يعػودوف ػ مػن قبيػل المشػاققة ،فػإف الشػيعة َأبَػًدا ِلِمْثِلػوِ  تَػُعػوُدوا َأفْ  الل ػوُ  يَِعُظُكػمَ  لهم بعض المسلمين، ورغػم قولػو تعػالى:
والمعاندة والحقد، ورغبة منهم في التكذيب وىدـ أركاف الدين ػ لمثلو، ولما ىو أعظم منػو .. ثػم ىػم بعػد ذلػك يزعمػوف زورًا أنهػم 

 مسلموف 
 الثريد: طعاـ من لحم وَمَرؽ. 214
  ال أراجعو في أمٍر ُيسيء لعائشة أبدًا.  أي؛ "ال ُأَكلُِّمُو فيها أَبَداً المرط: الكساء واللحاؼ. وقولها "  215
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: ، فُقلػػػُت يػػػا رسػػػوَؿ اهلل: أي  النػػػاِس أَحػػػب  إليػػػَك  قػػػاؿقػػػاؿ: أتْيػػػُت النبػػػي  وعػػػن عمػػػرو بػػػن العػػػاص، 
 متفق عليو.  "أبُوىا": فقلُت: من الرِّجاِؿ  فقاؿ ."عاِئَشةُ "

أَمػػا ترَضػػيَن أف َتكػػوني ": ذَكػػَر فاِطَمػػَة، قالَػػت: فتكلمػػُت أنػػا، فقػػاؿ  وعػػن عائشػػة، أف رسػػوَؿ اهلل 
نيا واآلخ نيا واآلخرِة": رِة  " قلُت: بلى واهلل  قاؿزوَجِتي في الد   [. 216]"فأنِت زوجتي في الد 

 [.  217]"إنو لَيُػَهوُِّف علي  الموَت إف ُأرِيْػُتِك زوجتي في الجن ةِ ": وعنها، قالت: قاؿ لي رسوُؿ اهلل 
َجتُػَك فػي ىػذه زو ": فقػاؿ وعنها، قالت: أف جبريل جػاء بصػورتها فػي ِخرقَػِة َحريػٍر خضػراء إلػى النبػيِّ 

نيا واآلِخَرةِ   [.218]"الد 
: لمػػا كػػاَف فػػي مَرِضػػِو، جعػػَل يػػدوُر فػػي ِنسػػائِو، ويقػػوؿ وعػػن ِىشػػاـ بػػِن عُػػْرَوَة، عػػن أبيػػو: أف  رسػػوَؿ اهلل 

 متفق عليو.  "أيَن أنا غداً، أيَن أنا غداً "؛ ِحرصاً على بيِت عائشَة، قالت عاِئَشُة: فلم ا كاَف يوِمي َسَكنَ "
َأيَن َأنا الَيوـَ  أيَن أنػا غَػَدًا " ": لََيتَػَفَقُد يَػُقوؿُ  لمسلم: َعن عاِئَشة قَاَلت: ِإف َكاَف َرُسوُؿ اهلل  وفي رواية

 [.   219اسِتبطَاًء لَِيوـِ عاِئَشَة، قَاَلت: فَػَلم ا َكاَف يَوِمي قَػَبَضُو اهللُ بَيَن َسْحِري َوَنْحِري]
حػػديٌث قَػػْط، َفَسػػأْلنا عائشػػَة إال وَجػػدنَا  حاُب رسػػوِؿ اهلل وعػن أبػػي موسػػى، قػػاؿ: مػػا أْشػػَكَل علينػػا أصػػ

 [.220ِعندىا ِمنو ِعلمًا]
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بػن عػوؼ، قػاؿ: دخلػُت علػى عائشػَة رضػي اهلل عنهػا، فقالػت لػي: كػاَف 

: ال يحنػو علػيُكن  ِمػن بعػدي ػ َأْمرُُكن  مما يَػُهم ني بعدي، ولػن َيصػِبَر علػيُكن  ػ وفػي روايػة": يقوؿ لي رسوُؿ اهلل 
ثم قالت: فَسَقى اهللُ أبػاَؾ مػن سْلَسػبيل الجنػة، وكػاف عبػد الػرحمن بػن عػوؼ قػد وصػَلُهن  بمػاؿ،  ."إال الص ابروف

 [. 221فبيع بأربعين ألف]
رُُكم ألىِلي من بَػْعِدي": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  رُُكم َخيػْ  [.222]"َخيػْ
: ِطيػػَب الػػنػ ْفِس، قلػػت: يػػا رُسػػوَؿ اهلل  ادُع اهللَ لػػي، قػػاؿ أيػػُت مػػن النبػػيِّ وعػػن عائشػػَة، قالػػت: لمػػا ر 

ـَ ِمن َذنِْبها وما تأخ َر، وما أَسر ت وما أعَلَنتْ "  [.223]"اللُهم  اْغِفْر لعاِئشَة ما تَقد 

                                                           
 .  3022أخرجو ابن حباف، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  216
 .  1867رواه الُحسين المروزي في زوائد الزىد، السلسلة الصحيحة:  217
 .  3042صحيح سنن الترمذي:  218
 .  "مات وقد ضم تو بيديها إلى نحرىا وصدرىا " النهاية الس ْحر: الرئة، وقيل الس ْحر ما َلِصَق بالُحلقـو من أعلى البطن؛ أي أنو 219
 . قلت: فيو أف الرجاؿ يطلبوف العلم الشرعي من المرأة، إف كاف عندىا من العلم ما ليس عندىم. 3044صحيح سنن الترمذي:  220
 .  2594أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة:  221
ريػػة الػػواردة فػػي الحػػديث يُػػراد منهػػا مطلػػق الخيػػر المػػادي منػػو والمعنػػوي، . والخي2845أخرجػػو البػػزار وغيػػره، السلسػػلة الصػػحيحة:  222

ًَ في معنى " أىػل بيػت النبػيِّ  "  والذي منو مواالتهم، والترضي عليهم، وأف ال يُذكروا إال بالخير .. وال شك أف من أكثر الناس دخواًل
  نساؤه؛ أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن  أجمعين.

 .  1154مسنده، السلسلة الصحيحة: أخرجو البزار في  223
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َٔ ايِبِعَج١ِ، َٚا هلا َٔ َحل20ٍّ َِ ٌٔ ايكسٕٚ ايجَّالث١ِ األٚىل  ٌَ يف َؾك عًـ٢ َـا بعـَدٖا     ـ بعُض َا ِقٝ

 َٔ ايكسٕٚ ٚايطِّٓي. 

َخيػػُر أَُمتِػػي قَػْرنػػي، ثُػػم  الػػِذيَن يَلػػونَػُهم، ثُػػم  الػػذيَن ": قػػاؿ: قػػاَؿ َرُسػػوُؿ اهلل  وعػػن عمػػراف بػػِن ُحَصػػيٍن 
ال يَػُفػوَف، وَيظَهػُر فػِيهم يَلونَػُهم، ثُم  إف  بَعػدَُكم َقومػاً َيشػَهُدوَف َوال ُيسَتشػَهدوَف، َوَيُخونػوف وال يُؤَتَمنػوَف، ويَنػُذُروف و 

 [ متفق عليو. 224]"السَِّمنُ 
َخيػػػُر الن ػػػاِس َقرنِػػػي، ثُػػػم  ال ػػػذيَن يَلػػػونَػُهم، ثُػػػم  الػػػذيَن ": قػػػاؿ وعػػػن عبػػػد اهلل بػػػن مسػػػعود، أف  َرُسػػػوَؿ اهلِل 

 [متفق عليو. 225]"يَلونَػُهم، ثُم  َيِجيُء َقوـٌ َتسِبُق ِشَهاَدُة َأَحِدِىم يَميَنُو، ويَِميُنُو َشَهاَدتَوُ 
: خيػُر أم تِػي القػرف الػذي بُِعثْػُت فػيهم، ثػم  الػذين يَػلُػونَهم ػ واهللُ وعػن أبػي ىريػرة قػاؿ: قػاَؿ رسػوُؿ اهلل 

 مسلم.   "أعَلم أذََكَر الث اِلَث أـ ال ػ ثم  َيْخُلُف قوـٌ ُيحبوَف الس مانََة، َيْشَهُدوف قبَل أف ُيْسَتْشَهُدوا
الَقػػْرُف الػػذي أنػػا فيػػو، ثُػػم  الثػػاني، ثػػم  ": : أي  النػػاِس خيػػٌر  قػػاؿسػػأَؿ رجػػٌل النبػػي  وعػػن عائشػػَة قالػػت: 

 مسلم.  "الثاِلثُ 
خيُر الن اِس قَػْرِني الذي أنا مػنهم، ثػم  الػذين ": يقوؿ وعن عمر بن الخطاب، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 

ـٌ  ػػػَمُن، َيشػػَهُدوف وال ُيْسَتْشػػػَهُدوف، ولهػػم َلغَػػػٌط فػػػي يَػلُػػونَػُهم، ثػػػم  الػػذين يَػلُػػػونَػُهم، ثػػػم يَػْنَشػػأُ أقػػػوا يَػْفُشػػوا ِفػػػيهم السِّ
 [. 226]"أسواِقهم

ـَ فينػا مقػػامي  عػن جػابر بػن سػمرة، قػاؿ: خطََبنػا عمػُر بػػن الخطػاب بالجابِيَػِة، فقػاؿ: إف رسػوَؿ اهلل  قػا
يَػْفُشػػوا الَكػػِذَب، حتػػى َيشػػَهَد م ، ثػػم الػػذين يلػػونَػُهم، ثػػاحفظُػػوني فػػي أصػػحابي، ثػػم الػػذين يَػلُػػونَػُهم": فػػيكم، فقػػاؿ

 [.  227]"الرجُل، وما ُيْسَتْشهُد، وَيْحِلَف وما ُيْسَتْحَلفُ 
                                                           

أي خيػر أمتػي الصػحابة، ثػم التػابعين لهػم، ثػم تػابعي التػابعين. والخيريػة ؛ "َخيُر أَُمِتي قَػْرني، ثُم  الِذيَن يَلونَػُهم، ثُم  الذيَن يَلونَػُهمقولو "  224
عاـ، وقيل ىو الذي يشمل عمر جيل من األجيػاؿ. وقولػو  يُراد منها خيرية الدين، والعلم، والفهم، واالستقامة. والَقْرف ُيطلق على كل مائة

أي يُعطوف الشهادة لخفة ذمتهم وقلة أمانتهم من دوف أف ُتطلب منهم، ومػن دوف أف يتحػروا المواضػع التػي ؛ "" َيشَهُدوَف َوال ُيسَتشَهدوفَ 
ػَمنُ "قولػو: ينبغي أف تُعطػى فيهػا الشػهادة، مػن المواضػع التػي ينبغػي أف يُمسػك فيهػا عػن الشػهادة  و  أي يطلبػوف أنػواع ؛ "وَيظَهػُر فػِيهم السِّ

 وألواف األطعمة، فتظهر فيهم الس مَنُة والبدانة.
أي لخفػة ورقػة دينػو ال يُبػالي أف ُيسػرع فػي إعطػاء األيمػاف قػببلً أـ الشػهادة قبػل ؛ "َتسِبُق ِشَهاَدُة َأَحِدِىم َيميَنُو، وَيِميُنُو َشَهاَدتَوُ قولو "  225

وبحسب ما ُيطلب منو .. ويُدَفع لو .. حيث أننا في زماف يوجد فيو من يحترؼ ويعمل على أبواب المحػاكم الوضػعية كشػاىد األيماف .. 
زور .. يبيػع شػهادتو لمػن يطلبهػا ويحتاجهػا .. ومػن لػواـز الشػهادة ػ كمػا ىػو معلػـو ػ أف يُقسػم باأليمػاف المغلظػة بعػد أف يضػع يػده علػى 

وؿ لمن الصادقين العارفين .. ويكوف الثمن أو األجر بحسػب نػوع وأىميػة وخطػورة القضػية التػي سيشػهد عليهػا القرآف الكريم أنو فيما يق
 أعبله. .. وىذا كلو يأتي مصداقاً لقولو 

أي لهػػم صػػَخٌب، فأصػػواتهم ؛ "ولهػػم َلغَػػٌط فػػي أسػػواِقهم. وقولػػو " 3432، السلسػػلة الصػػحيحة: "أخرجػػو البػػزار فػػي " البحػػر الزخػػار 226
   ة ومرتفعة في أسواقهم، بحيث ال يُفهم معناىا.مختلط

احفظُػوني فػي . الجابية: موضع؛ وىو الحػوض الػذي ُيجبػى فيػو المػاء. وقولػو " 2226أخرجو ابن ماجو وغيره، السلسلة الصحيحة:  227
د حفػظ حقػي عليػو، أي احفظوا وأدوا واعرفوا حقي عليكم، بمراعاة حق أصػحابي علػيكم، فمػن راعػى وأدا حقهػم عليػو، فقػ؛ "أصحابي
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أكرمػػوا أصػػحابي، فػإن هم خيػػارُكم، ثػم  الػػذين يَػلُػونَهم، ثػػم الػػذين  ":، قػاؿ: قػػاؿ رسػوُؿ اهلل وعػن عمػػر 
 [.  228]"ْحَلُف، وَيْشَهُد وال ُيْسَتْشَهدُ يَػُلونَهم، ثم َيْظَهُر الَكِذُب حتى إف  الرجَل ليْحِلُف وال ُيْستَ 
طُػْوَبى ِلَمػْن رآنػي، وطُػوبى ِلَمػن رَأا َمػن رآنػي، وِلَمػن رأا ": وعن عبد اهلل بن ِبسر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.  229]"َمن رأا َمن رآني وآَمَن ِبيَ 
ـَ فػيُكم مػن رآنػي وصػاحبني، واهلِل ال ال َتزاُلوَف بخيٍر ماد": وعن واثَِلة بِن اأَلْسَقع، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  ا

ـَ فػيُكم َمػْن رأا َمػػْن  ـَ فػػيكم مػن رَأا مػن رآنػي وصػػاَحَب مػن صػاَحَبِني، واهلل ال تزالػوف بخيػػٍر مػادا تزالػوف بخيػٍر مػادا
 [.  230]"رأا َمن رآني، وصاَحَب َمن َصاَحَب َمْن صاَحَبِني
 [.231]"وُيْسَمُع ِمْنُكم، وُيْسَمُع ِمم ْن َسِمَع ِمْنُكمَتْسَمُعوَف ": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رُسوُؿ اهلل 

 ٗطيى اهلل عيى ٍحَذ اىْبيِّ األٍي، ٗعيى آىٔ ٗطحبٔ ٗسيٌ.

                                                                                                                                                                                           

 ومن فر ط بحق أصحابي عليو فقد فر ط بحقي ولم يحفظ حقػي عليػو .. ثػم تكػوف ىػذه المراعػاة بالترتيػب للػذين يلػوف الصػحابة مػن التػابعين ..
 فبلف رجل أمين ثم الذين يلوف التابعين من تابعي التابعين .. ثم بعد ذلك يفشو الكذب .. والغدر .. وتُفقد األمانة .. حتى يُقاؿ في بني 

أي ُيسػػرع فػػي حلػػف األيمػػاف المغل ظػػة كاذبػػاً مػػن دوف أف ُيطلػػب منػػو أف يحلػػف لُيصػػد ؽ فيمػػا يػػزعم ؛ "وقولػػو " وَيْحِلػػَف ومػػا ُيْسػػَتْحَلفُ     
     ويقوؿ   

 .  6003رواه النسائي، وأحمد، والحاكم، وصححو الشيخ ناصر في تحقيقو لمشكاة المصابيح:  228
 .  2154لسلسلة الصحيحة: أخرجو الحاكم، ا 229
أي فػي ديػنكم .. لوجػود العلمػاء ؛ "ال َتزالُػوَف بخيػرٍ . قولػو " 3183أخرجو أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، السلسلة الصحيحة:  230

وىػو قػرف  القريبين من عهد النبوة الذين يأمروف بالمعروؼ وينهوف عن المنكر .. وُيصػلحوف إذا مػا فسػد النػاس .. ثػم بعػد القػرف الثالػث؛
.. لغياب من يقػـو بواجػب اإلصػبلح واألمػر بػالمعروؼ والنهػي عػن المنكػر مػن  تابعي التابعين .. يفشو الكذب .. وتفشو البدع واألىواء

 العلماء كما كاف في القروف الثبلثة األولى المشهود لها بالخير. 
السػػلف الصػػالح ىػػم األحكػػم واألسػػلم علمػػاً وفهمػػاً ومنهجػػاً قلػػت: مجمػػوع ىػػذه األحاديػػث وغيرىػػا ىػػي التػػي تُلزمنػػا بػػأف نقػػوؿ: بػػأف     

 واعتقاداً من الخَلف .. وليس كما يقوؿ بعض أىل الرأي والبدع بأف السلف أسلم لكن الخَلف أحكم .. ساء ما يقولوف. 
ثػة األولػى؛ فنقػدـ فهػم كما أف ىذه األحاديػث تُلزمنػا بػأف نقػدـ فهػم وقػوؿ السػلف الصػالح بحسػب ترتيػب تواجػدىم فػي القػروف الثبل     

وقوؿ من عاش من العلمػاء فػي القػرف األوؿ علػى فهػم وقػوؿ مػن عػاش فػي القػرف الثػاني، ومػن عػاش فػي القػرف الثػاني علػى مػن عػاش فػي 
القرف الثالث، ومن عاش في القرف الثالث على من جاء بعدىم من الخلف والمتأخرين .. وىذا كلو في حاؿ غياب الن  مػن الكتػاب أو 

ة الػػذي يمكننػػا مػػن تػػرجيح قػػوؿ أو فهػػم علػػى آخػػر .. أمػػا فػػي حػػاؿ وجػػود الػػن  الصػػحيح الصػػريح .. حينئػػٍذ ال يجػػوز االلتفػػات أو السػػن
 العدوؿ عنو إلى قوٍؿ آخر أياً كاف صاحب ىذا القوؿ .. وكانت مكانتو .. سواء كاف من السلف أـ من الخلف. 

على جملة من المعاني والدالالت، منها: أف العلم يُؤخذ بالسػند، وبالسػند  . قلت: دؿ  ىذا الحديث3207صحيح سنن أبي داود:  231
. ومنهػا: أف السػند يثبػت بالسػمع المباشػر مػن المتحػد ِث إليػو إلػى المتحػدِّث. ومنهػا: أف  الصػحابة رضػي اهلل الصحيح المتصل بػالنبي 

؛ فػإذا فُقػدت ىػذه الحلقػة أو تػم تجريحهػا وإسػقاطها ػ كمػا يفعػل وبين األجيػاؿ التاليػة بعػدىم عنهم ىم حلقة الوصل األولى بين النبي 
، وصػلتها بػالعلم الصػحيح. ومنهػا: ثبػوت عدالػة الصػحابة والتػابعين لهػم دعاة الهدـ من الشػيعة الػروافض ػ فقػدت األمػة صػلتها بػالنبي 
 بػأنهم َيسػمعوف، وُيسػِمعوف مػن بعػدىم .. فهػذه لهػم ، بشػهادة النبػي من القرف أو الجيل الثاني ممن عاصر الصػحابة ولػم يػر النبػي  

لهػػم بػػأف ينقلػػوا العلػػم لمػػن بعػػدىم، وأنهػػم أمنػػاء وعػػدوؿ فيمػػا ينقلونػػو بالسػػند عػػن نبػػيهم صػػلوات اهلل  الشػػهادة بمثابػػة إجػػازة مػػن النبػػي 
 وسبلمو عليو. 
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 ـ حكُّ انٕاِنذٌٍ عهى انَٕنِذ.4

ُٜخِطٔ إيُٝٗا، ٚإٔ ٜؿًَُٗا ٚال ٜكطعُٗا، ٚإٔ  ـ َٔ حلِّ ايٛايدٜٔ ع٢ً ايٛيِد إٔ ٜربُٖا ٚ

 َعسٍٚف. ٜتٛاقَع هلُا ٚال ٜعؿُٝٗا يف 

ُ٘ تعالى: قاؿ  َخُد
َ
ٍَِْبَ أ ـَِْٖدَك اُْ  َٔ ا َحتَُِْل َْ ِ ِٔ إِْخَصإاً إ ْ ي َٚاِلَ

ْ اَل َتْفُتُدوا إاَِل إِيَاهُ َوبِال
َ
ًَ أ ا َوىَََض َربُّ َٓ
ّفٍ 
ُ
ا أ َٓ ُٙ َ َْ ل ا نَ  َتُي َٓ ُ٘ ْو لِِك

َ
رِيٓاً [232]أ ٌَ ْٚاًل  ا ىَ َٓ ُٙ َ َْ ل ا َوىُ َٓ ُ٘ ْر َٙ َٔ َواْخهِْض  .َوال َتْٖ ِْ ّلِ  َٖاَح اّلُّ ا َج َٓ ُٙ َ ل

 ً ا َرَبَياِِن َصلرِيا َٓ ٌَ ا  َٓ ُٙ َْ َرّبِ ارََْحْ  . 14اإلسراء:الرََْحَثِ َوىُ
ِٔ إِْخَصإاتعالى: وقاؿ  يْ َٚاِلَ

ْ ٚا ةِِٗ َطيْئاً َوبِال  .36[النساء:233]َواْخُتُدوا اَّلَلَ َوال تُْْشُِك
َٚ تعالى: وقاؿ  ِ َٖا اْْلِنَْصاَن ة ْر َِل َوَوَصيْ ٍُ ِن اْط

َ
نْيِ أ َْ ٍٔ َونَِصاَُلُ ِْل ََع

ْ٘ َ َو ََ ٖاً  ْ٘ ُٗ َو ُّْ
ُ
ُٗ أ يِْٗ ََحََِخْ اِلَ

ِصرُي  َٓ يًْ إَِلَ ال اِلَ َٚ ِ ا ِْل  *َول َٓ ُٙ ا َوَصاِختْ َٓ ُٙ ٌّ نَ  حُِػْف ـِِْ ًَ ةِِٗ  َ ا َُيَْس ل َْ ْن تُْْشَِك ِِب 
َ
َ أ ََ َداَك  َ٘ ِإَوْن َجا

ْفُروناً وَ  َْ جَْيا  ُِٚنَ الُّ َٓ ّْ َتْف ُْٖخ ٌُ ا  َٓ ِ ّْ ة َٕبِّئُُس
ُ
ّْ نَأ َّ إََِلَ َمرِْجُفُس َٕاَب إََِلَ ُث

َ
ْٔ أ َْ  ََ   .25-24لقماف:احَتِْؿ َشبِي

ٌّ تعالى: وقاؿ  ـِِْ ًَ ةِِٗ  َ ا َُيَْس ل َْ َداَك ُِتُْْشَِك ِِب  َ٘ يِْٗ ُخْصٖاً ِإَوْن َجا َٚاِلَ ِ َٖا اْْلِنَْصاَن ة َوَوَصيْ
ُِٚنَ نَ  حُِػفْ  َٓ ّْ َتْف ْٖخُ ٌُ ا  َٓ ِ ّْ ة َٕبِّئُُس

ُ
ّْ نَأ ا إََِلَ َمرِْجُفُس َٓ ُٙ:[. 234]8العنكبوت 

، قلُت يا رسوَؿ اهلل  أي  العمِل وفي الحديث، عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: سألُت رسوَؿ اهلل 
الجهاُد في ":   قاؿقلت: ثم أي ."ِبر  الوالدين": قلت: ثم أي  قاؿ ،"الصبلُة على ميقاتها": أفضل  قاؿ
 متفق عليو.  "سبيِل اهلل

 "ال ُيجزُئ ولٌد والَدُه إال أف يِجَدُه مملوكًا فيشتريَُو فُيعِتَقوُ ": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 مسلم. 

                                                           
التضجر واالمتعاض، والكراىية، فكيف بمن ؛ وىي أقل العبارات التي تنم  ُأؼٍّ فإذا كاف ال يجوز للمرء أف يقوؿ ألبويو  232

 يتجرأ على ضربهما وسبهما ألتفو األسباب .. فهذا ال يسأؿ عن سوء عاقبتو .. والهلكة التي وقع فيها .. في دنياه قبل آخرتو  
العناية بالعجزة بعيداً وفي اآلونة األخيرة، انتقلت إلينا عادة سيئة من الغرب الصليبي؛ وىي وضع الوالدين عند الكبر في مراكز     

 عن أبنائهما وأحفادىما، ىرباً من القياـ بواجب الخدمة والرعاية نحوىما، ىذا إذا لم يكن طاعة وامتثااًل ألوامر المرأة المدللة 
 قرف اهلل تعالى األمر باإلحساف إلى الوالدين باألمر بعبادتو وتوحيده؛ وىذا لِعظم فضلهما وحقهما على أبنائهما. 233
ي اآلية داللة على أنو ليس للوالدين ػ على عظم حقهما على الولد ػ أف يأمراه بما فيو معصية هلل تعالى، فإف فَعبل فليس عليو ف 234

 أف يطيعهما؛ ألنو ال طاعة لمخلوؽ في  معصية الخالق. 
ىذا الزماف خشية على أبنائهم، وربما وكذلك لو أمراه بأف ال يقـو بالواجبات والفرائض الشرعية، كما يفعل كثيُر من اآلباء في     

ألسباب أخرا واىية ومردودة .. يطلبوف منهم عدـ حضور الجمعة والجماعات في المساجد .. وال أف يشهدوا مجالس العلماء 
  أولى. ليطلبوا منهم العلم .. فهذا أيضاً ال يجوز لو أف يطيعهما في ذلك، وإف غضبا؛ فمراعاة غضب اهلل أولى .. وتقديم طاعة اهلل
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أحيٌّ والداؾ " ": فاستأذنَو في الجهاد، فقاؿ وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: جاء رجٌل إلى النبي 
 متفق عليو.  "ففيهما فجاىد": قاؿ قاؿ: نعم.

ارجع إلى أبَويَك فاستأذنهما، فإف أذنا لك ": وفي رواية: عن أبي سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 235]"فجاىد، وإال فبر ىما

، فقػػاؿ: إنػػي جئػػُت أبايُعػػَك علػػى الهجػػرِة، ولقػػد تركػػُت وعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػرو: أف  رجػػبلً أتػػى النبػػي 
 [.236]"ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما":   قاؿأبَوي  يبكياف

: وعنو، قاؿ: أقَبَل رجٌل إلى رسوؿ اهلل، فقاؿ: أُبايعك على الهجرٍة والجهاِد، أبتغي األجَر من اهلل، قاؿ
: قاؿ: نعم. قاؿ ،"فتبتغي األجَر من اهلل ": قاؿ: نعم؛ بل كبلىما حيٌّ. قاؿ ،"فهْل من والديَك أحٌد حيٌّ "
 [مسلم.237]"إلى والديَك فأحِسن ُصحبتَػُهما فارجعْ "

ِقيل: من يا  ،"[، ثم رِغَم أنُف، ثم  رِغَم أنفُ 238َرِغَم أنُف ]": ، قاؿوعن أبي ىريرة، عن النبي 
 [مسلم. 239]"َمن أدرَؾ أبَويو عند الكبر أحَدىما أو ِكَليهما، فلم يدُخل الجنةَ ": رسوَؿ اهلل  قاؿ

فقاؿ: يا محمد  من أدَرَؾ أحَد أبويو  النبي  المنبَر فقاؿ: أتاني جبريل  وعن جابر بن سمرة، قاؿ: صعدَ 
 [. 241]"[، فأبعَدُه اهلل، قل: آمين، فقلت: أمين ..240فمات فدخل النار]

ومػػػن أدرؾ أبَػَويػػو أو أحػػػدىما، فلػػػم يبر ىمػػػا فمػػػات، فػػػدخَل النػػػار، ": وفػػي روايػػػة مػػػن حػػػديث أبػػػي ىريػػػرة
 [.  242]"آمين": فأبعده اهلل، قل:آمين. فقلت

                                                           
. في الحديث: أف الجهاد إذا كاف فرضًا كفائياً، ُقدِّـ بر 891رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع الصغير:  235

الوالدين على الجهاد؛ ألف برىما فرض عين، والفرض العين يقدـ على الفرض الكفائي، أما إذا تعين الجهاد ووجب النفير، قُدـ 
كذلك، أف الوالدين ُيستأذنا في الجهاد التطوعي الكفائي، بخبلؼ ما إذا كاف فرضًا فحينئٍذ ال يشترط إذنهما،   الجهاد وال بد. وفيو
 واهلل تعالى أعلم. 

. والحديث ُيحمل في حاؿ كانت الهجرة مندوبة، وكاف المرء يقدر على إظهار دينو في بلد 3882صحيح سنن النسائي:  236
 فحينئٍذ ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق.  إقامتو، أما إذا تعينت الهجرة،

ىذا الحديث وأمثالو ينبغي أف ُيحمل عندما تكوف الهجرة، وكذلك الجهاد فرضًا كفائيًا أو ُسنة يُندب لها .. أما إذا تعينت  237
 مقدـ على الفرض المتعلق بحق المخلوؽ. الهجرة أو الجهاد في سبيل اهلل فالفرض المتعلق بحق الخالق 

 ي لصق أنفو في األرض، كناية عن الذؿ. أ 238
 أي لم يدخل الجنة بخدمتهما وبرىما واإلحساف إليهما .. مستغبًل فرصة وجودىما أو وجود أحدىما عنده   239
أي أنو لم يحسن استغبلؿ وجودىما عنده باإلحساف إليهما وبرىما، فيدخل بذلك الجنة، فهي فرصة قػد فوتهػا .. وال يفوتهػا   240

 ي خاسر  إال كل غب
 .. قلت: قد خاب وخسر من اجتمع عليو دعاء جبريل ومحمد 1492أخرجو الطبرانين صحيح الترغيب:  241
 .  1491أخرجو ابن حباف، صحيح الترغيب والترىيب:  242
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ومن أدرَؾ والديِو أو أحَدُىما فلم يبر ىما؛ دخَل الناَر، فأبعَدُه اهللُ ": وفي رواية من حديث ابن عباس
 [.243]"وأسَحَقُو. قلت: آمين

ِرضا اهلل في ِرضا الواِلد، وسَخُط اهلِل في َسَخِط ": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.244]"الواِلد

رضػػا الػػربِّ تبػػػارَؾ وتعػػالى فػػي رضػػػا الوالػػدين، وسػػَخُط اهلل تبػػػارَؾ وتعػػالى فػػي سػػػَخِط ": ة عنػػػووفػػي روايػػ
 [.245]"الوالدين

ٌُ بٗا إىل اهلل تعاىل.  ُٜتٛضَّ ٌٔ األعُاٍ، اييت   ـ ِبسُّ ايٛايدٜٔ َٔ أؾك

بل خرَج ثبلثٌة يمشوف، فأصابهم المطُر، فدخلوا في غاٍر في ج": ، قاؿعن ابن عمر، عن النبيِّ 
فانحط ت عليهم صخرٌة.قاؿ: فقاؿ بعُضهم لبعٍض: ادعوا اهلَل بأفضل عمٍل عملتُموه. فقاؿ أحدىم: اللهم إني  
كاف لي أبَواف؛ شيخاف كبيراف، فكنت أخرُج فأرعى، ثم أجيء فأحِلُب، فأجيء بالِحبلب، فتتي بو أبَوي  

جئُت فإذا ىما نائماف. قاؿ: فكرىُت أف أوقَظُهما فيشرباف، ثم أسقي الصبية وأىلي وامرأتي. فاحتُبسُت ليلًة، ف
[، فلم يزؿ ذلك َدأبي ودأبَػُهما حتى طلَع الفجُر. اللهم  إف كنَت تعلُم أني 246والص بية يتضاَغوف عند رجلي]

 فعلُت ذلك ابتغاَء وجهك فافُرج عنا ُفرَجًة نرا منها السماء، قاؿ: فُفرج عنهم .." متفق عليو. 

ٌٔ ايٛيِد َع أبٝ٘. ـ آداٌ  ٜٓبػٞ أ َُ  ٕ ُتساَع٢ عٓد تعا

ال ُتسػػمِِّو ": عػػن عُػػروَة، أف أبػػا ىريػػرة أبَصػػَر رجلػػين، فقػػاؿ ألحػػدىما: مػػا ىػػذا منػػَك  فقػػاؿ: أبػػي، فقػػاؿ
 [.  247]"باسمِو، وال تمِش أماَمو، وال تجِلْس قبَلو

 [.248]"ي المجلسال يجِلُس الرجُل بين الرجِل وابنو ف": وعن سهل بن سعد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

                                                           
 .1495أخرجو الطبراني، صحيح الترغيب:  243
لى الوالدين معاً؛ فكػل منهمػا والػد باعتبػاره. . قلت: لفظ الوالد ىنا ُيحَمل ع1502أخرجو الترمذي وغيره، صحيح الترغيب:  244

 ، وأف سخط ودؿ  الحديث أف مرضاة الوالدين سبب ومدعاة لمرضاة الربِّ 
 .  الوالدين سبب ومدعاة لسخط الرب 

لمػة . قلت: ىذه الرواية تقػوي المعنػى المشػار إليػو آنفػاً فػي الروايػة السػابقة؛ مػن أف ك1503أخرجو البزار، صحيح الترغيب:  245
 الوالد، ُتطلق أحياناً ويُراد منها الوالداف معاً. 

 َمن شدة الجوع، يسألونو أف يسقيهم فبل يفعل إيثاراً لوالديو.  246
 .31صحيح األدب المفرد:  247
. قلت: لعل الحكمة من منع الرجل أف يجلس بين الرجل وابنػو فػي المجلػس؛ 3556أخرجلو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  248

جة الوالد ولَدُه في شيء، فيكوف جلوس الرجل بينهما حائل يمنػع مػن إيصػاؿ حاجػة الوالػد إلػى ولػده بسػهولة ومػن دوف احتماؿ حا
أراد أف يُراعي ذلك، واهلل تعالى  نوع حرج. ويُقاؿ كذلك: أف جلوس الولد بجوار والده أطيب واحب إلى نفس الوالد .. والنبي 

 أعلم. 
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ٌَ ٚدِّ أبٝ٘؛ ؾٝٓعس  ٌَ أٖ َٜؿ َٜتؿدَّم عٓ٘ .. ٚإٔ  ـ َٔ ِبسِّ ايَٛيِد ألبٝ٘ بعد َِٛت٘ إٔ ٜدُعٛ ي٘، ٚ

ُٜهسَِٗ.    أؾدقا٤َٙ ٚأخال٤ٙ ؾٝصٚزِٖ، ٜٚؿًِٗ، ٚ
 إف أبَػػػػر  البِػػػرِّ أف يصػػػَل الرجػػػُل أىػػػَل ودِّ أبيػػػو، بعػػػد أف يُػػػولِّي": عػػػن ابػػػن عمػػػر، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

 [. 249]"األبُ 
وعن أبي بردة قاؿ: قدمُت المدينَة، فأتاني عبُد اهلل بُن عمَر، فقػاؿ: أتػدري لِػَم أتيتُػَك  قػاؿ: قلػت: ال، 

وإنػو كػاف بػين  ،"مػن أحػب  أف يصػَل أبػاُه فػي قبػره، فليصػل إخػواَف أبيػو بعػَده": يقػوؿ قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
 [. 250أف أِصَل ذلك ] أبي ُعمَر وبين أبيَك إخاٌء وودٌّ، فأحببتُ 
 [. 251]"من البرِّ أف تصَل صديَق أبيك": وعن أنس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

رجػٌل مػن بنػي سػلَمة، وأنػا عنػده، فقػاؿ: يػا رسػوَؿ اهلل، إف أبػَوي   وعن أبي ُأسيد قاؿ: أتى رسػوُؿ اهلل 
م؛ الصبلُة عليهمػا، واالسػتغفاُر لهمػا، نع": قد ىَلكا، فهل بقي لي بعد موتها من ِبّرىما شيٌء  قاؿ رسوُؿ اهلل 

ـُ صػديقهما، وِصػَلُة رحمهمػا التػي ال رحػَم لػك إال مػن ِقَبِلهمػا قػاؿ الرجػل:  ."وإنفاُذ عهوِدىما من بعِدىما، وإكػرا
 [. 252]"فاعمل بو": ما أكثر ىذا يا رسوَؿ اهلل وأطيَبُو  قاؿ

قػػوؿ: أي رب  أي شػيء ىػػذه  فُيقػاؿ: ولػػُدَؾ تُرفَػػع للميػِت بعػػد موتػو درَجتُػو، في": وعػن أبػي ىريػػرة، قػاؿ
 [.253]"استغفَر لك

إذا مػاَت اإلنسػاُف انقطَػَع عنػو عَملُػو إال مػن ثبلثػٍة: إال مػن صػدقٍة جاريػٍة، ": قػاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل 
 مسلم. "أو ِعلٍم يُنتَفُع بو، أو ولٍد صالٍح يدعو لو

أُمِّػػي توفيػػت ولػػم تػػوِص، أفينفعهػػا أف أتصػػد َؽ عنهػػا   وعػػن ابػػن عبػػاس، أف  رجػػبلً قػػاؿ: يػػا رسػػوَؿ اهلل  إف  
 [.  254]"نعم": قاؿ

                                                           
بعػد أي أخبلؤه وأصحابو. وقولو " ؛ ". " أىل وّده2515د، والترمذي، صحيح الجامع الصغير: رواه أحمد، ومسلم، وأبو داو  249

   أي بعد أف يموت.؛ "أف يُولِّي

 . 1506رواه ابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب:  250
 . 5902رواه الطبراني في األوسط، صحيح الجامع الصغير:  251
 ، ووافقو الذىبي. 4/255المستدرؾ:  رواه ابن حباف في صحيحو، وصححو الحاكم في 252
 . 17صحيح األدب المفرد:   253
. قلت: ينفعها ألنػو مػن كسػبها وسػعيها، وآثارىػا .. ومثػل ىػذا ال يُقػاؿ للبعيػد أو الغريػب، أنػك لػو 30صحيح األدب المفرد:  254

ػْوـَ ُتْجػَزا ُكػل  نَػْفػٍس تعػالى: . وقاؿ 38ثر:المدُكل  نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ تعالى: تصدقت عن ميت فصدقتك تصلو، لقولو  اْليػَ
ْنَساِف ِإال  َما َسَعىتعالى: . وقاؿ 27غافر:ِبَما َكَسَبتْ  . إال إذا كاف ىذا البعيد أثر من آثار الميت، كمن 39لنجم:اَوَأْف لَْيَس ِلئْلِ

 مػن"ء خصوه بالذكر أو لم يخصوه، كما في الحػديث: يكوف سبباً في ىداية الناس، فيلحقو أجرىم، وأجر أعمالهم بعد موتو، سوا

[. 273اً "] صػحيح سػنن ابػن ماجػو: شػيئ ينق  مػن أجػورىم ال كاف لو مثل أجر من عمل بها  ل بها الناسُ مِ من سنتي فعَ  أحيا سنةً 
َعُو ال يَنُقُ  ذلك من أجورِىم ش": وقاؿ   يئاً " مسلم. َمن دعا إلى ُىدا كاف لو من األجِر ِمثُل أجوِر من اتػ بػَ
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 َٔ ٌُ ـ َا حيلُّ يًٛايِد ع٢ً َٚيِدٙ، ال حيلُّ يػرٔيٙ، ٚايٛيُد َٚا  ًو َٔ نطب أبٝ٘ .. ٚؾك

 َٜطع٢ ع٢ً ٚايدٜ٘.  

ًة فيرجَع فيها، إال الوالػُد ال يحل  لرجٍل أف يُعطي عطي ًة أو يَِهَب ِىب": عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
فيمػػػا يُعطػػػي ولَػػػَده، ومثَػػػُل الػػػذي يُعطػػػي العطي ػػػة ثػػػم يرجػػػع فيهػػػا، كمثػػػل الكلػػػب يأكػػػُل، فػػػإذا شػػػبَع قػػػاَء ثػػػم عػػػاَد فػػػي 

 [.  255]"قَيئوِ 
إف أطيػػػَب مػػػا أكػػػَل الرجػػػُل مػػػن كسػػػبو، وإف  ولَػػػَد الرجػػػِل مػػػن  ": وعػػػن عائشػػػة، قالػػػت: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

 [.  256]"كسبو
 [. 257]"ولُد الرجِل من كسبو، من أطيِب كسبو، فكُلوا من أمواِلُكم": أنو قاؿ النبي  وعنها، عن

، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل، إف  لي مااًل وولدًا، وإف  والػدي يحتػاُج وعن عبد اهلل بن عمرو، أف رجبًل أتى النبي 
 [.258]"من كسِب أوالدُِكمفكلوا ، أنَت وماُلك لوالدؾ؛ إف أوالدَُكم من أطيِب كسِبُكم": مالي  قاؿ
ْٔ يََظاُء إَِٕاذااً إف  أوالدَُكم ِىبُة اهلِل لكم ": عن عاِئشَة رضي اهلل عنها، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل   َٓ ِ ُب ل َٙ َح

ٚرَ  ٌُ ْٔ يََظاُء اّلُّ َٓ ِ ُب ل َٙ  [. 259]"، فهم وأمواُلهم لكم إذا احتجُتم إليهاَوَي
مػن َسػعى علػى والديػو؛ ففػي سػبيِل اهلل، ومػن سػعى علػى ِعيالِػو ": وعن أبي ىريػرة، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل  

ففي سبيِل اهلل، ومن سعى علػى نفسػو لُيِعف هػا؛ ففػي سػبيل اهلل، ومػن سػعى علػى التكػاثُر؛ ففػي سػبيل الشػيطاف، وفػي 
 [.  260]"رواية: الطاغوت

 ـ ِبسُّ ايٛايدٜٔ ُٖٚا ع٢ً ايهؿٔس ٚايػِّسِى.   

، قالػػػت: قػػػِدَمت علػػػي  أُمػػػي وىػػػي مشػػػركٌة فػػػي عهػػػِد رسػػػوِؿ اهلل  عػػػن أسػػػماء بنػػػت أبػػػي بكػػػر الصػػػديق،
متفػق  "نعػم ِصػلي أُم ػك": [، أفأِصػُل أمػي  قػاؿ261، قلػت: قػدمت علػي أُمِّػي وىػي راغبػٌة ]فاستفتيُت رسػوَؿ اهلل 

 عليو.
                                                           

 .  7655رواه أحمد، وأصحاب السنن، صحيح الجامع الصغير:  255
 . 4244رواه ابن ماجو، والنسائي، صحيح سنن النسائي:  256
 . 3024صحيح سنن  أبي داود:  257
 . 3025أبي داود: رواه ابن ماجو، وأبو داود، صحيح سنن  258
يث أفاد زيادة طيبة؛ وىي أف ماؿ البنت كمػاؿ الولػد ال فػرؽ، فكمػا . قلت: الحد1564أخرجو الحاكم وغيره، السلسة الصحيحة:  259

أف الولد ومالو من كسب أبويػو ولهمػا أف يأخػذا مػن مالػو إذا كانػا بحاجػة إليػو، كػذلك البنػت فهػي ومالهػا مػن كسػبهما .. ولهمػا الحػق فػي 
خطػأ السػائد عنػد كثيػر مػن النػاس مػن أف الولػد فقػط ػ مالها ػ إف كانت من ذوي الماؿ ػ كما لهما الحق فػي مػاؿ الولػد .. وىػذا بخػبلؼ ال

 دوف البنت  ػ ىو من كسب أبيو، وللوالد الحق في أف يأخذ من مالو ػ دوف البنت  ػ إف كاف بحاجة إليو 
ث قػػاؿ الشػػيخ ناصػػر الػػدين األلبػػاني رحمػػو اهلل: فػػي الحػػديث فائػػدة فقهيػػة ىامػػة قػػد ال تجػػدىا فػػي غيػػره؛ وىػػي أنػػو يبػػين أف الحػػدي    

 ىػ.  -إليو اأنت ومالك ألبيك " ليس على إطبلقو؛ بحيث أف األب يأخذ من ماؿ ابنو ما يشاء، كبل؛ وإنما يأخذ ما ىو بحاجة "المشهور: 
 .  3148أخرجو البزار، والطبراني، والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  260
 أي طامعة بما عندي من الماؿ، وىي تريد شيئاً منو.  261
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ىػو فػي ظػلِّ علػى عبػِد اهلل بػن أُبػيِّ ابػن َسػُلوؿ ػ رأس النفػاؽ ػ  و  وعن أبي ىريرة، قػاؿ: مػر  رسػوُؿ اهلل 
[  فقػاؿ ابنػو عبػد اهلل بػن عبػد اهلل: والػذي أكرَمػَك 262أجَمػٍة ػ أي شػجرة ػ فقػاؿ: قػد غبػ ػَر علينػا ابػُن أبػي َكبَشػَة]
 [.  263]"ال؛ ولكن ِبر  أباَؾ، وأحِسْن صحبَتوُ ": وأنَزَؿ عليَك الكتاب ، إف ِشئَت ألتيُتَك برأسو، فقاؿ النبي  

ٌٕ ع٢ً اي ِّ شٜاَد٠ُ ؾك  ٛيِد، ٖٚٞ أحلُّ ايٓأع بؿخبت٘. ـ يأل

، فقػػػاؿ: يػػػا رسػػػوَؿ اهلل مػػػن أحػػػق  النػػػاِس بحسػػػن عػػػن أبػػػي ىريػػػرة، قػػػاؿ: جػػػاء رجػػػٌل إلػػػى رسػػػوِؿ اهلل 
 "ثػم أبػوؾَ ": قاؿ: ثػم مػن  قػاؿ ."أمك": قاؿ: ثم َمن  قاؿ ."أم ك": قاؿ: ثم َمن  قاؿ ."أم كَ ": صحابَتي  قاؿ
 متفق عليو. 

، فقاؿ: يا رسػوَؿ اهلل  أردُت أف أغػزو، وقػد جئػت ، أف جاِىمَة جاء إلى النبيِّ وعن معاوية بن جاِىمةَ 
ٍـّ " قاؿ: نعم. قاؿ": أستشيرؾ  فقاؿ  [. 264]"فالزمها؛ فإف الجن َة عند رِجِلها": ىل لك من أ
 [. 265]"الزمها، فإف  الجن ة تحَت أقداِمها": وفي رواية
 [.  266]"ةالَزـْ رِجَلها، فثم  الجن  ": وفي رواية

الزْمُهمػػػػا؛ فػػػػإف الجن ػػػػة تحػػػػَت ": فقلػػػػت: نعػػػػم، قػػػػاؿ ،"ألػػػػَك والػػػػداف ": وفػػػػي روايػػػػة: فقػػػػاؿ النبػػػػي  
 [.267]"أرُجِلهما

من فر ؽ بين والدٍة ووَلِدىا فر َؽ اهلُل بينو وبين ": يقوؿ وعن أبي أيوب، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
 [. 268]"أحب تِو يوـَ القيامة

: أُم ػػػَك، ثػػػم  أُم ػػػك، ثػػػم أمػػػك، ثػػػم أبَػػػاؾ، ثػػػم  األقػػػرَب ، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل وعػػػن معاويػػػة بػػػن حيػػػدة
 [.  269]"فاألقرب

                                                           
ػْعَرا الَعبػوَر،  بوف النبي  كاف المشركوف ينس  262 إلى أبي كبشة، وىو رجل من ُخزاعػة خػالف قريشػاً فػي عبػادة األوثػاف، وعبػد الشِّ

 . و نَزع في الشبو إليو. النهايةمن ِقبل أمو، فأرادوا أن في عبادة األوثاف شبهوه بو، وقيل: إنو كاف جد  النبي  فلما خالفهم النبي 
 .3113وغيره، السلسلة الصحيحة: أخرج ابن حباف في صحيحو  263
. والمراد بقولو: 4939رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي في شعب اإليماف، قاؿ الشيخ ناصر: إسناده جيد، مشكاة المصابيح: 264
أي بتػػذللك، وتواضػػعك، وخػػدمتك لهػػا، تنػػاؿ رضػػاىا، فتػػدخل بػػذلك الجنػػة .. وىػػذا ؛ "إف الجنػػة عنػػد رجلهػػا، أو تحػػت أقػػدامها"

 وأمثالو ػ كما تقدـ ػ ينبغي أف ُيحمل على الجهاد الكفائي التطوعي الذي يُندب لو .. بخبلؼ الجهاد الواجب المتعيِّن. الحديث 
 . 2149صحيح الجامع الصغير:  265
 . معنى الحديث: حيث تلـز رضاىا وخدمتها، وتتواضع لها تجد الجنة بذلك. 2148رواه ابن ماجو، صحيح الجامع الصغير:  266
 . 1485الطبراني، صحيح الترغيب:  رواه 267
. فيو: أف األـ ىي األحػق بحضػانة وليػدىا، لػو حصػل فػراؽ 6421رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير:  268

 بينها وبين زوجها. 
 . 2399رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحكاـ، صحيح الجامع:  269
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[ وأخػػػػػػاؾ، وأدنػػػػػػاؾ 270أم ػػػػػػك، وأبَػػػػػػاؾ، وُأختَػػػػػػك]": قػػػػػػاؿ وعػػػػػػن صعصػػػػػػعة الُمجاشػػػػػػعي، أف  النبػػػػػػي  
 [. 271]"أدناؾ

ِصػيكم بأُم هػاِتكم، ثػم  يُوصػيكم إف  اهللَ يُو ": يقػوؿ وعن الِمقداـ بػن َمعػدي َكػِرب أنػو سػمع رسػوَؿ اهلل 
 [.272بأمهاِتكم، ثم يوصيكم بتباِئكم، ثم يُوصيُكم باألقرِب فاألقرب"]

 وعن أبي بُردة أنو َشهد ابن عمر، ورجٌل يماني  يطوُؼ بالبيت، حمَل أُم و وراء ظهره، يقوؿ: 
 ْر لم ُأْذعَ  [273]إنِّي لها بعيُرىا الُمذل ْل ..... إف ُأذِعَرْت رِكابُها

 [.274ثم قاؿ: يا ابَن عمر  أتُراني جزيُتها ػ أي كافأتها حقها علي ػ  قاؿ: ال؛ وال بزفرٍة واحدة]
ِـّ ىان  بنت أبي طالب، أنو ركَب مع أبي ىريرة إلػى أرضػو بػػ فػإذا دَخػَل  ،"العقيػق "وعن أبي ُمر ة، مولى أ

ـُ ورحمػة اهلل وبركاتػو يػا  أُم ػاه  تقػوؿ: وعليػك السػبلـ ورحمػة اهلل وبركاتػو، أرَضو صاَح بػأعلى صػوتو: عليػِك السػبل
يقػػػوؿ: رَحمػػػِك اهلل كمػػػا ربيِتنػػػي َصػػػِغيراً. فتقػػػوؿ: يػػػا بُنػػػي   وأنػػػَت؛ فجػػػزاؾ اهللُ خيػػػراً وَرضػػػَي عنػػػَك كمػػػا بَػَرْرتنػػػي  

 [.  275كبيرًا]

 ـ ِؾ١ًَُ األزحاّ صبًب١ يألزشام، َٚٓطأ٠ يألعُاز.  

مػػن َسػػر ُه أف يُعِظػػَم اهللُ رزقَػػو، وأف يمػػد  فػػي أجِلػػو، فليِصػػل ": عػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 [.  276متفق عليو] "رحمو

 [.277]"ال يرد  القضاَء إال الدعاُء، وال يزيُد في العمِر إال البر": وعن سلماف، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
فػػي أثػػرِه، فليِصػػْل [ 278مػػن سػػر ه أف يُبَسػػَط لػػو فػػي رزقػػو، ويُنَسػػأ]": وعػػن أنػػس، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 [.279]"رحمو

                                                           
ٍـّ فيو أف حق األخت أوكد من حق األخ و  270 ىي مقدمة عليو .. قلت: المرأة في اإلسبلـ معز زة مكر مة مقد مة وىي بنػت، وأخػت، وزوجػة، وأ

.. وىي في جميع أطػوار حياتهػا .. ومػع ذلػك قليػل مػن النسػاء مػن يشػكرف ىػذا المعػروؼ، وىػذا اإلحسػاف .. فتػراىن  يعرضػن عمػا قسػمو اهلل 
 ئاب والوحوش اآلدمية .. دعاة حقوؽ وحرية المرأة، زعموا   لهن من حق .. ويلتمسن حقوقهن المزيفة عند الذ

 .  2400رواه الطبراني، والحاكم، صحيح الجامع:  271
 .  44صحيح األدب المفرد:  272
أي إف اضطرب بعيرىا ونفػر، وىػاج مػذعورًا؛ وىػو يريػد أف يقػوؿ: أنػو مركػوب سػهل ألمػو ال يزعجهػا فػي شػيء كمػا يمكػن للبعيػر أف يُػزعج  273
 راكبو. 

 أي ال، وال بطلقة واحدة من طلقاتها وىي تلدؾ ؛ ". وقولو " وال بزفرة واحدة8صحيح األدب المفرد:  274
 .  22صحيح األدب المفرد:  275
   وأقرب الرحم إلى الرجل بالتسلسل: والداه، ثم بناتو وأبناؤه، ثم أخواتو وإخوانو، ثم أقرباؤه من جهة األب، ثم األقارب من جهة األـ.  276
 . 7687الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير: رواه  277
 أي يؤخر لو في أجلو وعمره. 278

 .2485صحيح سنن أبي داود: 279  
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َمػػن سػػر ُه أف يَُمػػد  لػػو فػػي ُعمػػرِه، ويُػػزاُد فػػي رزقػػو؛ فليُبػػر  والديػػو، وليِصػػْل ": وعنػػو، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل
 [.  280]"رحَمو

إف أعجَل الطاعِة ثوابًا لصَلُة الرحم، حتى أف أىل البيت ": وعن أبي بكرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.281]"فتنموا أمواَلهم، ويكثُر عدُدىم إذا تواصلواليكونوا فَجَرًة، 

مػػػػن بػػػػر  والديػػػػو طػػػػوبى لػػػػو، زاَد اهللُ فػػػػي ": قػػػػاؿ وعػػػػن سػػػػهل بػػػػن معػػػػاذ عػػػػن أبيػػػػو، أ ف رسػػػػوؿ اهلل 
 [.282]"ُعمره

تعلمػوا مػن أنسػاِبُكم مػا تصػلوَف بػو أرحػاَمُكم؛ فػإف  ": يقػوؿ وعن أبي ىريرة، قاؿ: سػمعُت رسػوَؿ اهلل 
 [. 283]"ٌة في األىِل، َمثراٌة في الماِؿ، منسأٌة في األثَرِ ِصَلَة الرحم محب  

 متفق عليو.  "من كاف يؤمُن باهلِل واليوـِ اآلخر فلَيِصْل رحَموُ ": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل 

ٌُ ايؿدق١ ع٢ً ذٟ ايسَِّحِ ايهاِغذ!  ٌُ ايسَّحِ ٚإٕ أدبست .. ٚؾك  ـ ٚؾ

 [.  284]"َل رحمي وإف أدبَػَرتأف أصِ  أوصاني خليلي ": عن أبي ذرٍّ قاؿ
[، ولكػن  الواِصػَل الػذي إذا 285لػيس الواِصػُل بالمكػاف ]": قػاؿ وعن عبػد اهلل بػن عمػرو، عػن النبػي 

 البخاري.  "ُقِطعت رَِحُمو وَصَلها
إلػػيهم وُيسػػيئوف بػػًة أِصػػُلهم ويقطعػػوني، وُأحِسػػُن وعػػن أبػػي ىريػػرة أف رجػػبلً قػػاؿ: يػػا رسػػوَؿ اهلل  إف  لػػي قرا

، وإف كنػَت كمػا قلػَت فكأن مػا ُتِسػف هم المػل  ػ وىػو الرمػاد الحػار ػ ": وأحلُػُم علػيهم ويجهلػوف علػي   فقػاؿ  إلػي 
 مسلم. "وال يزاُؿ من اهلل ظهيٌر عليهم ما دمَت على ذلك

                                                           
 . 1488رواه أحمد، صحيح الترغيب:  280
. ىذه األحاديث قد ُتشِكل على البعض، فيقوؿ قائل: كيف يوفق بين أف عمر 5705رواه الطبراني، صحيح الجامع الصغير:  281

 ب قبل أف يخلق، وأف أجلو ال يتقدـ وال يتأخر وبين كونو يزداد بالبر وصلة األرحاـ  اإلنساف مكتو 
الجواب: أنو ال تعػارض بػين األمػرين؛ فػإف الػذي يصػل رحمػو يكػوف فػي علػم اهلل قبػل أف ُيخَلػق أنػو سيصػل رحمػو، فُيقػدر اهلل لػو    

 ال أنو سيكوف ممن يصلوف الرحم.   زيادة في العمر قبل أف ُيخَلق .. ىذه الزيادة ما كانت ستكوف لو 
أي يُطيل في عمر اإلنسػاف وأجلػو، وأثػره ؛ "منسأٌة في األَثرِ ، ووافقو الذىبي. وقولو " 4/254صححو الحاكم في المستدرؾ:  282

ألقػارب الػذين ألف الجهل بالنسب .. مؤداه إلى الجهػل بػالرحم وا؛ "في الحياة. وقولو " تعلموا من أنساِبُكم ما تصلوَف بو أرحاَمُكم
لهم حق الوصل، واإلحسػاف .. فُتقطػع بسػبب ذلػك األرحػاـ .. ومػا أكثػر الػذين يقطعػوف أرحػامهم فػي ىػذا الزمػاف لهػذا السػبب .. 
حيث بتنا نعيش زماناً ال يعرؼ المرء من نسبو إال أمو وأبيو، وأختو وأخيػو .. وفػي كثيػر مػن األحيػاف لػو ُسػئل عػن اسػم جػده أو جػد 

 اد أعمامو وعماتو .. تراه ال يعرفهم .. وال يعرؼ أسماءىم، وال حوؿ وال قوة إال باهلل. أبيو .. أو أحف
 . 1510أخرجو الترمذي، صحيح الترغيب:  283
 . 1515أخرجو الطبراني وغيره، صحيح الترغيب:  284
 أي ليس الواصل من يصل من وصلو؛ فيقابل وصلو بوصل، وإنما الواصل من يصل من قطعو   285
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، أف النبي    [. 286]"أفضُل الصدقِة الص دقُة على ذي الر ِحِم الكاِشح": قاؿ وعن أـ كلثـو
فأخذُت بيده، فقلُت: يا رسوَؿ اهلل  أخبرني بفواِضل  ن عامر، قاؿ: لقيُت رسوَؿ اهلل وعن ُعقبة ب

 [. 287]"يا ُعقبُة  ِصْل من قطعَك، وأعِط من حرَمَك، وأعرض عم ن ظلمكَ ": األعماِؿ  قاؿ
ا قَػُربَػػْت وإف  احَفظُػػوا أنسػػاَبُكم، تصػػلوا أرحػػاَمُكم؛ فإنػػو ال بُػْعػػَد بػػالر ِحِم إذ": وعػػن ابػػن عب ػػاس، أنػػو قػػاؿ

ـَ صاحبها؛ َتشهُد لػو بصػلٍة  كانت بعيدًة، وال قُػْرَب بها إذا بَػُعَدْت وإف كانت قريبًة، وكل  رحٍم آتيٌة يوـَ القيامِة أما
 [.  288]"إف كاف وَصَلها، وعليو بقِطعٍة إف كاف قطََعها
 .[289]"بُػل وا أرحاَمُكم ولو بالس بلـ": وعن سويد بن عامر األنصاري مرفوعاً 

 !ُِ٘ ٌُ ع٢ً َزِح  ـ ؾُٝٔ ٜبد

أعطػػاُه اهللُ إي ػػاه ٍم يػػأتي رَِحَمػػُو فيسػػألُو فضػػبلً مػػا مػػن ِذي رَِحػػ": قػػاؿ عػػن جريػػر بػػن عبػػد اهلل، عػػن النبػػيِّ 
 [.290]"فيبخُل عليو؛ إال ُأخِرَج لو يوـَ القياَمِة من جهن م حي ٌة يُقاُؿ لها: َشَجاٌع يتلم ُظ؛ فُيطو ُؽ بو

 حِ ُتهؿُِّس ايرَْٛ  ٚاشبطاٜا.ـ ِؾ١ًَُ ايسَّ

: رجٌل، فقاؿ: إنِّي أذنبُت ذنبًا عظيماً ، فهْل لي من توبٍة  فقاؿ  عن ابن عمر، قاؿ: أتى النبي  
ٍـّ "  [. 291]"فَِبر ىا": قاؿ: نعم، قاؿ ."فهل لك من خالٍة ": قاؿ: ال، قاؿ ."ىل لك من ُأ

بُت امرأًة فأَبت أف تَػْنكَحني، وخطبها غيري فأحب ت أف تَنِكَحُو، وعن ابن عباس، أنو أتاُه رجٌل، فقاؿ: إنِّي خطَ 
 ، وتقر ب إليو ما استطعت.فِغرُت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة  قاؿ: ُأم َك حي ة   قاؿ: ال، قاؿ: ُتْب إلى اهلل 

إني ال أعلُم عمبًل قاؿ عطاء بن يسار: فذىبُت فسألُت ابن عباس: ِلَم سألَتو عن حياة ُأمِّو  فقاؿ: 
 [.292من ِبرِّ الوالدة] أقرُب إلى اهلل 

                                                           
. والرحم الكاشح: ىو الرحم اللئيم الحقود الذي ُيضمر العداوة في القلب، 1535لطبراني وغيره، صحيح الترغيب: أخرجو ا 286

وكوف الصدقة عليو من أفضل الصدقات؛ ألف في التصدؽ عليػو وصػل للػرحم مػن جهػة، ومػن جهػة أخػرا فيػو معالجػة لمػرض قلبػو 
ؽ عليو من العػداوة والبغضػاء، فيتحقػق بهػذا الوصػل حسػنتاف: حسػنة وحقده؛ إذ الصدقات في الغالب تذىب ما في قلب المتصد

 الوصل، وحسنة مداوات وعبلج الموصوؿ من مرضو. 
 . 1536أخرجو أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  287
 . 54صحيح األدب المفرد:  288
مػػن شػػاء مهمػػا كػػاف . قلػػت: أقػػل معػػاني الوصػػل السػػبلـ، وىػػو متيسػػر ل2777أخرجػػو وكيػػع فػػي الزىػػد، السلسػػلة الصػػحيحة:  289

مسكنو بعيدًا عن رحمو؛ فبل ُعذر لقاطع الرحم مع توفر وسائل االتصػاالت الكثيػرة والمتنوعػة والسػهلة .. والتػي تُقػرب البعيػد ػ فػي 
 لحظات ػ مهما كاف بعيدًا 

 . 1548أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  290
 . 1504أخرجو الترمذي وغيره، صحيح الترعيب:  291
 . 4دب المفرد: صحيح األ 292
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وعن طَْيَسلة بن مي اس، قاؿ: كنت مع الن َجَدات ػ قـو من الحرورية والخوارج ػ فأصبُت ذنوبًا ال أراىا 
إال من الكبائر، فذكرُت ذلك البن عمر، قاؿ: ما ىي  قلت: كذا وكذا. قاؿ: ليَست ىذه من الكبائر؛ ُىن  

سٌع: اإلشراُؾ باهلل، وقتُل الن فِس، والفراُر من الزحِف، وأكُل ماِؿ اليتيم، وإلحاٌد في المسجد، والذي تِ 
 يسَتْسِخر ػ من السخرية ػ، وبكاُء الوالدين من العقوؽ 

قاؿ لي ابُن عمر: أتَػْفُرُؽ من النار، وتحب  أف تدخَل الجن ة  قلت: أي، واهلل  قاؿ: أحيٌّ والداؾ  
ـَ لتدخَلن  الجن ة ما اجتَػَنْبَت الكبائِر]قلت:   [. 293عندي أُمِّي. قاؿ: فواهلل لو ألَْنَت لها الكبلـَ، وأطعمتها الطعا

 ـ ُعكُٛم ايٛايدٜٔ، َٚقطُع ايسَِّحِ، َٔ أنرٔب ايهبا٥س. 

اً ػ قلنػا: بلػى يػا أال أُنبئكم بأكبِر الكبػائر " ػ ثبلثػ": عن أبي بكرة نُػَفيع بن الحارث، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
أال وقػػوُؿ الػػز ور، وشػػهادُة ": وكػػاف ُمتكئػػاً فجلػػَس، فقػػاؿ ،"[ الوالػػدين294اإلشػػراُؾ بػػاهلل، وعقػػوُؽ]": رسػػوَؿ اهلل. قػػاؿ

 متفق عليو.   "فما زاؿ يكررىا حتى قلنا ليَتُو سَكت "الزور
َرَغ مػن خلقػو، قامػت الػر ِحُم، إف اهلل تعالى خلق الخلَق، حتػى إذا فَػػ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل

ـُ العاِئذ بَك من القطيعة، قاؿ: نعم؛ أما َترضَين أف أِصَل من وصَلِك، وأقطَع من قَطَعػِك   فقاؿ: َمْو  قالت: ىذا مقا
 متفق عليو. "قالت: بلى يا رب، قاؿ: فذلك لكِ 

  إنػي ُقِطعػُت، يػا ربِّ  إنِّػي ُأسػيء إف  الرِحَم ُشجنٌة تقػوؿ: يػا ربِّ ": يقوؿ وعنو، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
، يا ربِّ  إني ظُِلمُت، يا رب  يا رب  فيجيُبها: أال ترضيَن أف أِصَل من وصَلِك، وأقطَع من قطَعِك  "]  [.295إلي 

، فمػػن قطعهػػا حػػر ـ عليػػو إف  ىػػذه الػػرحم ُشػػْجَنٌة مػػن الػػرحمن ": قػػاؿ وعػػن سػػعيد بػػن زيػػد، عػػن النبػػي 
 [.296]"الجن ةَ 

 [.  297]"ال يدخُل الجن َة من اٌف، وال َعاؽٌّ، وال مدمُن خمر": قاؿ بد اهلل بن عمرو، عن النبي وعن ع
قػاؿ اهلل: أنػا الػرحمُن، وىػي الػر ِحُم، شػَققُت لهػا ": وعن عبد الرحمن بن عوؼ، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.298]"اسماً من اسمي، من َوَصَلها وَصْلُتو ومن قطََعها بَػَتْتوُ 
                                                           

؛ أي بغػي وظلػم يُمػارس فػي المسػجد، وىػذا بخػبلؼ مػا وجػدت لػو، وىػو ".  قولػو " وإلحػاد فػي المسػجد6صحيح األدب المفرد:  293
عبادة اهلل تعالى. ومن اإللحاد فػي المسػاجد أف يُػدعى فيهػا للطواغيػت الظػالمين، ويُعلػن فيهػا عػن الرايػات والػدعوات العصػبية الجاىليػة، 

، كرايػػات الوطنيػػة، والقوميػػة، والديمقراطيػػة، والعلمانيػػة وغيرىػػا مػػن الرايػػات الباطلػػة. قػػاؿ ابػػن األثيػػر فػػي النهايػػة: أصػػل اإللحػػاد والشػػركية
 ىػ.  -؛ أي ال يجري منكم ميٌل عن الحق ما دمتم أحياءا"وال يُلَحُد في الحياة"الميل والعدوؿ عن الشيء. ومنو حديث: 

 فهو عاؽ، إذا آذاه وعصاه وخرج عليو، وىو ضد البر بو، وأصلو من الَعقِّ: الشق والقطع، عن النهاية. يقاؿ عق والده يعقو عقوقاً  294
 .  1530أخرجو أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  295
؛ أي قرابػػة مشػػتبكٌة كاشػػتباؾ الُعػػروؽ، شػػبهو بػػذلك مجػػازاً ". " ُشػػْجَنًة مػػن الػػرحمن1531أخرجػػو أحمػػد وغيػػره، صػػحيح الترغيػػب:  296
 .  "؛ أي ذو ُشَعب وامتساٍؾ بعضو ببعض. " النهاية"عاً. ومنو " الحديث ذو ُشجوفواتسا

 .5142صحيح سنن النسائي:  297
  

 .2486بتت و؛ أي قطعتو. والحديث رواه أبو داود، صحيح سنن أبي داود: 298
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 متفق عليو. "ال يدخُل الجن َة قاطُع رحم": ُجبير بن ُمطِعم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وعن  
ـَ تُعَرُض كل  خمػيٍس ليلػة الُجُمَعػَة، ": قاؿ وعن أبي ىريرة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  إف  أعماؿ بني آد

 [.  299]"فبل يُقَبُل عَمُل قاِطِع رَِحمٍ 
لػػر ِحُم ُمعل َقػػٌة بػػالعرِش تقػػوؿ: مػػن وصػػَلني وصػػَلُو اهللُ، وَمػػن ا": وعػػن عائشػػة، قالػػت: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 

 متفق عليو. "َقطَعني قطَعُو اهلل
متفػػػق  "لى حػػػر ـ علػػػيكم عقػػػوَؽ األم هػػػاتإف اهللَ تعػػػا": ، قػػػاؿ وعػػػن المغيػػػرة بػػػن ُشػػػعبة، عػػػن النبػػػي 

 [.  300]عليو
إلػػيهم يػػوـَ القيامػػة: العػػاؽ  لوالديػػو،   ثبلثػػٌة ال ينظػػُر اهللُ ": وعػػن ابػػن عمػػر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

لػػػُة، والػػػديوث. وثبلثػػػة ال يػػػدخلوف الجنػػػة: العػػػاؽ  لوالديػػػو، والمػػػدمُن علػػػى الخمػػػر، والمن ػػػاُف بمػػػا  والمػػػرأُة المترجِّ
 [. 301]"أعطى

ِرضػػػػػا الػػػػػر بِّ فػػػػػي ِرضػػػػػا الوالػػػػػِد، وسػػػػػخُط الػػػػػربِّ فػػػػػي سػػػػػَخِط ": قػػػػػاؿ وعػػػػػن ابػػػػػن عمػػػػػرو، أف النب ػػػػػي 
 [. 302]"الوالدِ 

 [.  303]"ِرَضا الربِّ في رضا الوالدين، وُسْخطُو في ُسْخِطهما": قاؿ عنو، أف النبي  و 
[من َسب  أباُه، ملعوٌف من َسب  أم و، ملعوٌف 304َملعوٌف]": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 [. 305]"من َذبَح لغير اهلل
الرجػِل والديػو: َيسػػب  أبػا الرجػِل، فَيُسػػب  ِمػن الكبػػائر َشػتُم ": وعػن ابػن عمػرو، قػػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 

 متفق عليو.  "أباه، وَيسب  أم و، فيسب  أم و

                                                           
 . 1538أخرجو أحمد، صحيح الترغيب:  299
 قوؽ اآلباء وغيرىم من ذوي الحقوؽ عظيماً، فلعقوؽ األمهات مزي ٌة في القبح.قاؿ ابن األثير في النهاية: خ   األمهات وإف كاف ع 300
ىػػو الػػذي ال يغػػار علػػى ِعرضػػو وأىلػػو. ومػػن صػػور الدياثػػة أف تخػػرج المػػرأة مػػن ؛ ". " والػػديّوث1401صػػحيح سػػنن النسػػائي:  301

اؿ، والخضوع من أجل أف تأتيو ذتبلط، واالبتالبيت وال يعرؼ وليها إلى أين خرجت، أو أف ُترَسل للعمل مع الرجاؿ في أجواء االخ
بالماؿ .. أو أف ُتجبر على خلع حجابها أو التخفيف منو، وإبداء بعض زينتهػا مػن أجػل أف تجػد لنفسػها وظيفػة بػين الرجػاؿ .. ومػا 

 أكثر من يفعل ذلك في زماننا  
 . 3506رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير:  302
 . 3507حيح الجامع: رواه الطبراني، ص 303
اللعن: ىو الطرد من رحمة اهلل تعالى، وقد خاب وخسر من يُطرد من رحمة اهلل .. ومن صور لعن الولد ألبيو، أف يتسبب ػ بغير  304

معو،  حق ػ باللعن ألبيو؛ كأف يلعن أبا الرجل، فيلعن اآلخر أباه .. أو أف يتسبب في أذا الناس وظلمهم .. فيلعنو الناُس ويلعنوا أباه
 ونحو ذلك  

 . 5892رواه احمد، صحيح الجامع الصغير:  305
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ـٌ ": وعن أبي بكرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  متفػق  "من اد عى إلى غيػِر أبيػو وىػو يعلػم، فالجنػُة عليػو حػرا
 عليو. 

اعٌر يهجػو القبيلػة بأسػرىا، ورجػٌل أعظػُم النػاِس فريػًة اثنػاف: شػ": وعن عائشة، قالػت: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 [. 306]"انتقى من أبيو

، فقػاؿ: يػا رسػػوَؿ اهلل  شػهدُت أف ال إلػػو إال وعػن عمػرو بػػن مػرة الجهنػػي قػاؿ: جػاء رجػػٌل إلػى النبػػي 
مػن مػاَت علػى ": اهلل، وأن ك رسوُؿ اهلل، وصػليُت الخمػَس، وأديػُت زكػاَة مػالي، وُصػمُت رَمضػاَف  فقػاؿ النبػي  

 [. 307]"ع النبييَن والصِّديقيَن والش هداِء يـو القيامة ىكذا ػ ونصَب ُأصبعيو ػ ما لْم يَِعق  واِلديوىذا كاف م

ٟٕ ٚعرا .    ـ قاِدُع ايسَّحِ عكٛبُت٘ َطتعذ١ًْ يف ايدْٝا، غري ايرٟ ٜٓتعسٙ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ خص

ػػَل ": عػن أبػػي بكػػرة، قػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  اهللُ تعػالى لصػػاحبو العقوبَػػة فػػي مػػا مػن ذنػػٍب أجػػدُر أف يُعجِّ
 [. 308]"الدنيا، مع ما يدِّخُره في اآلخرة من قطيعِة الر حم، والخيانِة، والكذب

مػن َقطَػَع رحمػاً، أو حلَػَف علػى يمػين فػاِجرٍة، رأا ": ، قػاؿوعن القاسػم بػن عبػد الػرحمن، عػن النبػي 
 [.  309]"وباَلو قبل أف يموت

 [. 310]"باِف ُمعج بلف ُعقوبتُهما في الدنيا: البغي، والُعقوؽبا": وعن أنس،قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 
ثػػػبلُث دعػػػواٍت ُمسػػػتجابات لهػػػن ، ال شػػػك  فػػػيهن : دعػػػوُة ": وعػػػن أبػػػي ىريػػػرة، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

، ودعوُة المسافر، ودعوُة الوالدين على ولدىما  [.  311]"المظلـو
 فيػػو أعَجػػَل ثوابػػاً مػػن ِصػػَلة الػػرحم، ولػػيَس شػػيٌء لػػيَس شػػيٌء ُأطيػػَع اهللُ ": وعنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 

 [. 312]"أعَجَل عقاباً من البغي، وقطيعِة الر حِم، واليميُن الفاجرُة تدَُع الدياَر ببلِقعَ 
َلْم يَػَتَكل ْم في المهِد إال َثبلثة: ِعيسػى ابػُن مػريم، وصػاِحُب ُجػَرْيٍج، ": قاؿ وعن أبي ُىريرة، عن النبي 

رَُجػبًل عابِػداً، فات َخػَذ َصػوَمعًة، َفكػاَف ِفيهػا، فأتَتػُو أُم ػُو وىػو ُيَصػلِّي، فقالػت: يػا ُجػَرْيج  فقػاؿ: يػا َربِّ   وكاف ُجػَرْيج
                                                           

 . 2066رواه ابن ماجو، صحيح الجامع:   306
 .1525أخرجو أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  307
 . 5705رواه الطبراني، صحيح الجامع:  308
 . 6475صحيح الجامع الصغير:  309
 . 2210رواه الحاكم في صحيحو، السلسلة الصحيحة:  310
. فاحرص يا عبد اهلل على أف يكوف دعاء الوالدين لك ال عليك، فكم من ولٍد انقلبت عليو دنياه 14األدب المفرد: صحيح  311

العامرة إلى دمار وخراب وزواؿ ونكد بسبب دعاء الوالدين أو أحدىما عليو .. فدعاء الوالدين على ولديهما يمحق األعمار، ويزيل 
 ذر الحذر يا من ُتطاوعو نفسو على العقوؽ األرزاؽ .. وُيخرِّب الديار .. فالح

تدَُع الدياَر ببلِقَع"؛ الببلقع جمع بَػْلَقَع وبْلَقعػَة؛ وىػي األرض القْفػُر ". وقولو: 978أخرجو البيهقي وغيره، السلسلة الصحيحة:  312
هللُ شػمَلو، ويُغيِّػر عليػو مػا أواله مػن التي ال شيء بها؛ يُريد أف الحالف بها يفتقر ويذىُب ما في بيتػو مػن الػرزؽ، وقيػل ىػو أف يفػرَؽ ا

   ."نعمة. "النهاية
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ؿ: يَػا أُمِّي َوصبلتي، فََأقَبَل على صبلتِِو، فانَصػَرَفْت، فَلم ػا َكػاَف ِمػَن الغَػِد َأتتػُو َوىػَو ُيَصػلِّي، فقالػت: يَػا ُجػَرْيُج  فقػا
أُمػػي َوصػػبلتي، فأقبػػل علػػى صػػبلتو، فانصػػَرَفت، فَػَلمػػا كػػاَف ِمػػَن الغَػػِد َأتتػػو فقالػػت: يػػا ُجػػرْيُج  فقػػاؿ: يػػا َربِّ  َربِّ  

[، فقالػت: اللهػم  ال تُِمْتػُو حتػى يَنظػَر إلػى وجػوه الُموِمسػاِت، فَػتَػذاكر بنػو 313أُمي وصبلتي، فأقبل على صبلتو]
يٌّ يُػَتَمث ػُل ِبُحْسػِنها، فقالػت: إف شػئتم ألفِتنَػن ػُو َلُكػم، قػاؿ: فَػتَػَعر ضػت لػو إسرائيل ُجَرْيجاً وعبادتػو، وكانػت امػرأٌة بَِغػ

َدْت، فلم يَلتفْت ِإليها، فأَتت راِعياً كاَف يأوي إلى َصوَمَعِتو، فَأمَكَنتُو ِمن نَفِسها، فَػَوقَػَع َعَليهػا، َفَحَملَػْت، فَػَلمػا َولَػ
وَىػَدموا َصػومَعتو وَجَعلػوا َيضػرِبونَُو، فقػاَؿ: مػا شػأنُُكم  قػالوا: زَنَػْيػَت ِبهػذه قالت: ُىَو ِمن ُجَرْيٍج  فػأتوه فاسػتنزلوه 

ػػا انصػػرؼ أتػػى  ، فَػَولَػػَدت ِمْنػػَك، فقػػاؿ: أيػػن الصػػبي  فجػػاءوا بػػو فقػػاؿ: دعػػوني حتػػى ُأَصػػلي، َفصػػلى، فلم  الَبِغػػيِّ
ـُ  َمػػػن أبػػػوؾ  قػػػاؿ: فُػػػبلٌف الر ا عػػػي، قػػػاؿ: فػػػأقبلوا علػػػى ُجػػػريج يُقبلونػػػو بالصػػػبي َفطََعػػػن فػػػي َبطنِػػػِو، وقػػػاؿ: يػػػا غػػػبل

 مسلم.  "ويتمسحوف بو، وقالوا: نَبني لك َصوَمَعتك من ذىٍب، قاؿ: ال؛ َأعيدوىا من طيٍن كما كانت، ففعلوا
كاف ُجَرْيٌج يتعب ُد في صومعٍة، فجاءت أُُمو ػ قاؿ ُحَمْيػٌد: فَػَوَصػَف لَنَػاَ َأبػو رافػٍع ": وعن أبي ىريرة أنو قاؿ

أُم ػػُو حػػيَن دَعْتػػُو، كيػػف َجَعلَػػت َكف هػػا فػػوؽ َحاِجِبهػػا، ثػػم رفَػَعػػت رأسػػها إليػػِو  بػػي ىريػػرة ِلِصػػفِة رسػػوؿ اهلل ِصػػَفَة أ
تَُو، َتدعوُه ػ فقالت: يا ُجَرْيُج  َأنا أُم َك، َكلِّمِني، َفصاَدفَتُو ُيَصلِّي، َفقاؿ: اللهم   أُمِّي وصػبلتي، قػاؿ: فاختػاَر َصػبل

َدْت ِفي الثانية، فقالت: يا ُجَرْيُج  َأنا أُم ك، َفَكلِّمني، قاؿ: اللهم  أُمػي َوَصػبلتي، فاختػار َصػبلتَُو، فَػَرَجعت ثُم  عا
. فقالت: اللهم  إف  ىذا ُجرْيٌج؛ وىو ابني، وإني َكل ْمُتُو فأَبى أف يَُكلَِّمني، اللهػم   فػبل تُِمْتػُو حتػى تُريػِو الُموِمَسػات

 ف يُفَتَن َلُفِتن. قاؿ: َولو َدَعت عليو أ
قػػاؿ: وكػػاف راعػػي ضػػأٍف يَػػأوي إلػػى َديْػػرِه، قػػاؿ: َفَخَرجػػت امػػرأٌة مػػن القريػػة فوقػػَع عليهػػا الراعػػي، فَحَملَػػت 
يِر، قػاؿ: فجػاءوا بفؤوسػهم َوَمَسػاِحيِهْم، فَػنَػاَدوه  فَػَوَلَدت غبلماً، فقيل لها: ما ىػذا  قالػت: ِمػن صػاِحِب ىػذا الػد 

ِلْمُهػم، قػاؿ: فأخػذوا يهػدموف َديْػػَره، فلمػا رأا ذلػك نَػػَزَؿ إلػيهم، فقػالوا لػو: َسػْل ىػذه، َفصادفوه ُيصػلي، فلػم يُكَ 
قاؿ: فتبس َم ثم َمسَح رأس الصبي فقاؿ: من أبوؾ  قاؿ: أبي راعي الض أف، فلما َسِمعوا ذلك منو قالوا: نبنػي مػا 

 مسلم.  "ف، ثم َعبلهُ ىدمنا من َديرؾ بالذىب والفضة، قاؿ: ال، ولكن أعيدوه تراباً كما كا
ثم انطُِلق بو؛ فُمر  بػو علػى الموِمَسػات، فػرآُىن  فتبس ػَم ... ": وفي رواية عند البخاري في األدب المفرد

     ."قاؿ المِلك: فما الذي تبس مَت  قاؿ: أمراً َعرفُتو؛ أدركتني دعوُة أُمِّي، ثم أخبرىم
وإلى جانِب الحػيِّ مقبػرٌة، فلمػا كػاف بعػَد العصػر انشػق  فيهػا  وعن العو اـ بن َحوَشب قاؿ: نزلُت مرًة حي اً 

قبػػٌر، فخػػرَج رجػػٌل رأُسػػو رأُس الحمػػار، وجسػػُده َجسػػُد إنسػػاٍف، فنهػػَق ثػػبلَث نهقػػاٍت ثػػم انطبػػَق عليػػو القبػػُر، فػػإذا 
ـ  ى ذا، قلُت: وما كػاف َعجوٌز تَغزُؿ َشعراً أو صوفاً، فقالت امرأٌة: ترا تلَك العجوز  قلُت: ما لها  قالت: تلك أ

قص ُتو  قالت: كاف يشرُب الخمَر، فإذا راَح، تقوؿ لو أم و: يا بُني اتِق اهلل، إلى متى َتشَرُب ىػذه الخمػَر   فيقػوؿ 

                                                           
فيو أف تلبية نداء األـ ػ وىو فرض ػ مقدـ على صػبلة التنفػل، وال يُقػد ـ فػرض الصػبلة علػى فػرض تلبيػة نػداء األـ إال إذا خيػف  313

 فوات وقت الفرض.
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لها: إنما أنِت تنهقين كما ينهُق الحماُر  قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشػق  عنػو القبػُر بعػد العصػر كػل  
 [. 314َهَقاٍت ثم ينطبُق عليو القبُر]يوـٍ فينهُق ثبلَث ن

ُِ داع١ِ ايصَّٚد١ِ ع٢ً داع١ِ ايٛايدٜٔ، ٚزقاٖا ع٢ً زقاُٖا!   ـ َٔ عكٛٔم ايٛايدٜٔ؛ تكدٜ

عن ابن عمر، قاؿ: كانت تحتي امرأة وكنت ُأِحب ها، وكاف عمر يكَرُىها، فقاؿ لي: طلقها، فأبيت، فػأتى 
 [.315]"طلِّقها": ي ، فذكَر ذلك لو، فقاؿ النبالنبي   عمُر 

وعن أبي الدرداء، أف رجبًل أتػاه فقػاؿ: إف لػي امػرأًة وإف أمػي تػأُمرني بطبلقهػا  فقػاؿ سػمعُت رسػوَؿ اهلل 
 [.  316فإف شئَت فأضْع ذلك الباب أو احفظو] ،"الواِلُد أوَسُط أبواِب الجنة": يقوؿ 

ال ُتشػرؾ بػاهلل شػيئاً وإف قُػتِّلػَت ": ، بعشػر كلمػات، قػاؿوعن معاذ بن جبل، قاؿ: أوصاني رسوُؿ اهلل 
 [. 317]"وُحرِّقَت، وال تعصي والديك وإف أَمراؾ أف تخرَج من أىِلَك وماِلك ...

وضػػوَءه، فػػدخل رجػػٌل فقػػاؿ:  ، قالػػت: كنػػُت أصػػب  علػػى رسػػوِؿ اهلل وعػػن أميمػػة مػػوالِة رسػػوِؿ اهلل 
النػػار، وال تَعصػػي والػػديك، وإف أمػػراؾ أف تخل ػػى مػػن ال ُتشػػِرؾ بػػاهلل شػػيئاً وإف ُقطِّعػػت وُحرِّقػػَت ب": أوصػػني، فقػػاؿ

 [. 318أىِلك ودنياؾ فتخل  .."]
 

ّعُ٘ر ببهلل ٍِ سخِ،ٔ، ٍِٗ سخِط اى٘اىذيِ، ّٗسأُىٔ حعبىى الُ يجعيْب ٍَِ 

 يِظُيُ٘ اىشحٌ ك ٍَِ يق،عّ٘ٔ .. إّٔ حعبىى سَيٌع قشيب. 

 .ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضبٍُد ايٓيبِّ األَٞ، ٚع٢ً آي٘ ٚؾخب٘ ٚضًِ

 
 

* * * * * 
 

                                                           
بمشػػهد مػػن الحف ػػاظ فلػػم ينكػػروه، صػػحيح الترغيػػب:  رواه األصػػبهاني، وقػػاؿ: حػػد ث بػػو أبػػو العبػػاس األصػػم إمػػبلًء بنيسػػابور 314

1527 . 
 رواه أبو داود، والترمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح.  315
رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح . قلت: فيو أف كلمة " الوالػد " الػواردة فػي الحػديث ُتطلػق وُتحمػل علػى الوالػدين  316

 معاً، الوالد والوالدة. 
 . 569ي، صحيح الترغيب: رواه أحمد، والطبران 317
 . 570رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  318
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 َحكُّ األتُاِء عهى آتاِئٓى. -5

َٜعطـ عًٝ٘، ٚإٔ  ُٜخِطٔ إيٝ٘، ٚ َٜٓؿَذ ي٘، ٚإٔ  ٚ ،َُ٘ َُٜعِّ ُٜؤدَِّب٘، ٚ ـ َٔ حلِّ ايٛيِد ع٢ً ٚايدٙ، إٔ 

ُٜؿسِّم بِٝٓٗ يف عطا٤  [.319]ٜعدٍ بي األٚالِد يف ايعط١َِّ ٚاهِلَب١ِ، ٚال 
ًَ ةِالَص تعالى: قاؿ  َِ ْ٘

َ
ُمْر أ
ْ
اَوأ َٙ َِيْ ـَ  . 231طػو: ةِ َواْصَػِْبْ 

ّْ َٕاراً تعالى: وقاؿ  ِِيُس ْ٘
َ
ّْ َوأ جُْهَصُس

َ
ٚا أ ٚا ىُ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
 . 6التحريم:يَا أ

ىَْربنِيَ تعالى: وقاؿ 
َ
ًَ اْْل ِظرَيحَ ـَ ِْٕذْر 

َ
 . 124الشعراء: َوأ

َٚ يَفِؾُ تعػالى: وقػاؿ  ُ٘ اُن الِةِِْٖٗ َو َٓ ٌّ ِإَوذْ ىَاَل ُُْي ِؾي ـَ  ٌّ َْك َُُؾِْ . ُٗ يَا ُبَِنَ ال تُْْشِْك ةِاَّلَلِ إَِن الّْشِ
 َِ ْر

َ
ْو ِْل اْْل

َ
اَواِت أ َٓ ْو ِْل الَص

َ
ْٔ ِْل َصْفَرةٍ أ ْٔ َخْرَدٍل َذَخُس ِْ ِْرَْياَل َخَتٍث   ًُ ا إِْن حَ َٙ ا يَا ُبَِنَ إَِج َٙ ِ ِت ة

ْ
 يَأ

اا يَ  *اَّلَلُ إَِن اَّلَلَ َُِػيٌم َخترٌِي  َْ  َ ََ ارِ َواْصاِْبْ 
ٍَ ْٖ ُٓ ْ ِٔ ال ا ـَ  َٗ ْفُروِف َوإْا َٓ

ْ ُمْر ةِال
ْ
ِّ الَص ةَ َوأ ىِ

َ
ا ُبَِنَ أ
ُمٚرِ 
ُ
زِْم اْْل ـَ  ْٔ ِْ  ًَ ِ ًَ إَِن َذل َصاةَ

َ
َِ َمرَخااً إَِن اَّلَلَ ال  *أ ْر

َ
ْٓاِض ِْل اْْل َٖاِس َوال َت َوال حَُصّفِْر َخَدَك لِِ

َٚاِت لََصاُْٚت  *ٍٚر ُُيِبُّ ُكَ ُُمَْخاٍل نَفُ  ْصا
َ
َْٕساَر اْْل

َ
ًَ إَِن أ ِ ح ْٚ ْٔ َصا ِْا ًَ َواْكُظاْض  َواىِْصْد ِْل َمْظيِ

ِٓري  . 29 -26و 23سورة لقماف: اْاَ

ُٝطأٍ عٓٗا اآلبا٤.  ـ األبٓا٤ُ أَا١ْْ َض

ـُ را ": يقػػوؿ عػػن ابػػن عمػػر، قػػاؿ: سػػمعُت رسػػوَؿ اهلل  ٍع ُكل ُكػػم راٍع وكل كػػم مسػػؤوٌؿ عػػن رعيتػػو؛ اإلمػػا
ومسػػؤوٌؿ عػػن رعي تِػػو، والر جػػُل راٍع فػػي أىِلػػو ومسػػؤوٌؿ عػػن رعيتػػو، والمػػرأُة راعيػػٌة فػػي بيػػِت زوِجهػػا ومسػػؤولة عػػن 

ـُ راٍع في ماِؿ سيِّده ومسؤوؿ عن رعيتو، فكلكم راٍع ومسؤوٌؿ عن رعي ِتو  [متفق عليو. 320]"رعيتها، والخاد
 [. 322["]321ِء إثماً أف ُيضيَِّع من يقوت]كَفى بالمر ": وعن ابن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

                                                           
قد يحصل نوع تفريق في العطاء بين األوالد بسبب اختبلؼ حاجياتهم؛ فهذا ال حرج فيو إف شاء اهلل، أما عطاء الهبة؛ فيجب  319

ضهم دوف البعض اآلخر؛ فبل بد لو من التسوية فيو بين األبناء والبنات، فإف عجز عن إىداء الجميع، ورغب في إىداء أحدىم أوبع
 أف يستأذف ويستسمح ممن حرمهم، واهلل تعالى أعلم. 

 المراد من الرعاية ىنا الرعاية العامة الشاملة للجانب المادي والمعنوي سواء؛ والذي منو التربية والتعليم، وحسن التأديب. 320
الحديث إلى جانب ضياع المؤنة واإلنفاؽ: أف يضي عهم في دينهم  أي من يُعيل من األىل واألوالد .. ومن الضياع الذي يشملو 321

 وأخبلقهم؛ فبل يؤدبهم وال يفقههم في الدين، وال يهتم لحالهم سواء عبدوا اهلل تعالى أـ عبدوا الطاغوت   
 . 173رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع:  322
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 ) حمىٌق لبل الىالدة (

َّ ايؿاسب١؛ ذات ايدٜٔ ٚاشُبًُل اسبَطٔ َٜدتاَز ي٘ األ  [. 323]ـ َٔ حّل ايٛيِد ع٢ً أبٝ٘ إٔ 
تُنَكُح المرأُة ألربع: لماِلها، ولحَسِبها، وجماِلها، ولدينها، فاظَفْر بذاِت ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبي 

 [" متفق عليو. 324دين تربت يداؾ]ال
نيا متاٌع وخيُر متاِع الدنيا المرأُة الصالحة": قاؿ وعن عبد اهلل بن عمر، أف رسوَؿ اهلل   مسلم.  "الد 
 [.  325]"تخي روا لُِنَطِفُكم، فأنكحوا األكفاَء، وأَنِكحوا إليهم": وعن عائشة، قالت:قاؿ رسوؿ اهلل 
ليتخػَذ أحػدُكم َقلبػاً شػاكرًا، ولسػاناً ذاكػرًا، وزوجػًة ": ي  المػاِؿ نتخػذ  فقػاؿوعن عمػر، قػاؿ: يػا رسػوَؿ اهلل أ
 [.  326]"مؤمنًة تُعين أحدَُكم على أمِر اآلخرة

َُباَغَس٠ِ   ٌَ َٜطتعَٝر باهلل َٔ ايػٝطإ ايسدِٝ قب ُٜطُٞ باهلل، ٚ ِ٘ ع٢ً أبٝ٘ نريو إٔ  ـ َٚٔ َحكِّ

 ازبُأع. 

ما لو أف  أحَدىم يقوُؿ حيَن يأتي أىَلو: ِبسِم اهلل، اللهم  َجنِّبني أ": عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ النبي 
َر بينهما في ذلك، أو ُقضَي ولٌد، لم يضر ُه شيطاٌف أبداً   متفق عليو. "الشيطاَف، وجنِِّب الشيطاَف ما رَزقَتنا، ثم ُقدِّ

َّ٘ باسبساّ ٖٚٞ حا١ًَْ ب٘ ُٜػرٟ ٚايُدٙ أ  [. 327]ـ َٚٔ حكِّ٘ إٔ ال 
ال يدخُل الجن َة لحٌم نَبَت من الس حِت، وكل  لحم نبَت من الس حِت ": بٍر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل عن جا

 [. 328]"كانت الناُر أولى بو
إف اهلَل طيٌب ال يقبُل إال طيباً، وإف اهلل أمَر المؤمنين بما أمَر بو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

ا  المرسلين: َٙ حُّ
َ
ٚا َصاِااً يَا أ ُِ َٓ َٔ اَُػّيِتَاِت َواْخ ِْ ٚا  َُ ُُكُ ْٔ َغّيِتَاِت  وقاؿ:، الرُُّش ِْ ٚا  ٚا ُُكُ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
يَا أ

 ّْ َٖاُز ا َرزَْر َْ ،ٌـ ، ثم ذَكَر الرجَل يُطيُل الس فَر؛ أْشَعَث أغبَر، َيمد  يَديو إلى السماِء: يا ربِّ  يا رب  وَمطعُمو حرا
، فأن ى ُيستجاُب لذلك  "]ومشَربُو ح َي بالحراـِ ـٌ، وُغذِّ ـٌ، وملَبُسُو حرا  [ مسلم. 329را

                                                           
 إلسبلمية الصالحة، فخاب أمُلو لسوء اختياره للزوجة   كم من أٍب عاش أمل أف يربي أوالده التربية ا  323
 أي فقرت يداؾ إف لم تظفر بذات الدين.  324
 . 1918رواه ابن ماجو، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع:  325
 . 2505صحيح سنن ابن ماجو:  326
الحراـ، وال يغذه إال من ماؿ حبلؿ، سواء  الولد من كسب أبيو، وثمرة من ثماره؛ فإف أراد أف يُبارؾ اهلل بولده فاليجنبو الماؿ 327

 وىو في بطن أمو، أـ بعد الوالدة .. فالجسد الذي ينمو بالحراـ ال يُبارؾ اهلل فيو.
 . والسحت: ىو كل كسب أو ماؿ حراـ. 1771أخرجو أحمد، والدارمي، والبيهقي في شعب اإليماف، مشكاة المصابيح:  328
ء أف يكوف مطعم المرء، ومشػربو، وملبسػو مػن حػراـ، أو أف يكػوف جسػده قػد غُػذِّي مػن دؿ الحديث أف من موانع قبوؿ الدعا 329

سحت أو حراـ .. وما أكثر  الذين ال يُراعوف ذلك في أنفسهم وكسبهم .. ثم تراه يسأؿ: قد دعوت اهلل .. ثم لم ُيسَتجب لػي .. 
 لماذا  
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كاَف ألبػي بكػٍر غُػبلـٌ ُيخػرُج لػو الَخػراَج، فكػاف أبػو بكػٍر يأكػُل مػن َخراِجػو، فجػاَء ": وعن عائشَة، قالت
ـُ: تَػدري مػا ىػذا  فقػاؿ أبػو بكػٍر: ومػا ىػو  قػاؿ: كنػُت تكه نػُت  يوماً بشػيء، فأكػَل منػو أبػو بكػٍر، فقػاؿ لػو الغػبل

إلنسػػاٍف فػػي الجاىلي ػػِة، ومػػا ُأحِسػػُن الكهانَػػَة إال أنِّػػي خدعتُػػو، فلقَينػػي فأعطػػاني بػػذلك؛ فهػػذا الػػذي أكلػػَت منػػُو  
 البخاري.  "قالت: فأدخَل أبو بكٍر يَدُه، فقاَء كل  شيٍء في بطِنو

 ) ُحُمىٌق بعد الىالدة (
ٔ حلِّ  ايٛيِد ع٢ً ٚايِدٙ، إٔ ٜ ُ٘ ـ َٚ ٢ُُٓٝ يف ايطَّاعاِت األٚىل َٔ ٚالدِت٘، ٚإٔ حيَِّه ِْ٘ اي َٕ يف ُأُذ ؤذِّ

ّٔ ايطَّابٔع َٔ ٚالدِت٘ َِٜعلُّ عٓ٘ يف ايٝٛ َٜخًُِل غعَس زأِض٘.[، 330]بايتَُّٔس، ثِ  ُٜخِطٔ َتطَُٝت٘، ٚ ٚ 

مُة أذ ف في ُأُذِف الحَسن بن علي، حين ولدتُو فاطِ  رأيُت رسوَؿ اهلل ": عن أبي رافع، قاؿ
 [. 331]"بالص بلةِ 

 [. 332]"يُؤَتى بالصِّبياِف فيدعو لهم بالبركة، ويحنُِّكهم كاف رسوُؿ اهلل ": وعن عائشة، قالت
مع الغبلـِ عقيَقُتو؛ فأىريُقوا عنو دماً، وَأميطوا ": وعن سلماف بن عامر الضبي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [.334["]333عنو األذا]
[ بعقيقِتو، تُذَبُح عنو يـو سابِعو، 335كل  غبلـٍ رىينٌة]": ، قاؿ وعن سمرة بن جندب، أف رسوؿ اهلل

 [. 336]"وُيحَلُق، وُيَسم ى
ِـّ كػرٍز الكعبي ػة، قالػت: سػمعُت رسػوؿ اهلل  عػن الغػبلـِ شػاتاف مكاِفئتػاف، وعػن الجاريػة ": يقػوؿ وعػن أ

  ."شاة
 [.  337قاؿ أبو داود: سمعت أحمد، قاؿ: أي مستويتاف أو مقاربتاف]

ال ُتسمين  ُغبلَمَك: يساراً، وال رَباحاً، وال نجيحاً، وال ": عن سمرة بن جندب قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل و 
 مسلم. "أفلحَ 

                                                           
اً؛ يُػػػذبح عنػػػو شػػػاتاف متقاربتػػػاف، وإف كػػػاف جاريػػػة يُػػػذبح عنهػػػا العقيقػػػة؛ ىػػػي الذبيحػػػة التػػػي تُػػػذبح عػػػن المولػػػود؛ فػػػإف كػػػاف غبلمػػػ 330

واحدة.   شاة ٌ
 . 4158رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  331
 . 4159أي بالتمر. والحديث: رواه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  332
 يكوف ذلك بحلق شعر رأسو، وُيسن أف يُتصدؽ بوزنو فضة.  333
 . 5877خاري، وأبو داود، وابن ماجو، صحيح الجامع: رواه الب 334
قػػالوا فػػي تأويػػل الرىينػػة : أف الولػػَد يُمنػػع مػػن الشػػفاعة ألبيػػو يػػـو القيامػػة، ويحتمػػل أف يكػػوف المػػراد أوسػػع مػػن ذلػػك .. وىػػذا   335

 الحديث من جملة األدلة الدالة على وجوب العقيقة، واهلل تعالى أعلم.  
 . 1463صحيح سنن أبي داود:   336
 . 1458صحيح سنن أبي داود:  337
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 وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أف  ابنًة لعمر كاف يُقاُؿ لها: عاصَية، فسم اىا رسوُؿ اهلل 
 [. 338جميلة]

فقيَل: تُزكِّي نفَسها، فسم اىا رسوُؿ اهلل  ،"بَػر ة "ُمهاوعن أبي ىريرة: أف زينب بنَت أبي سَلَمة كاف اس
" متفق عليو.  "زيَنب 

فقالوا: ِبَم  "ال تُزك وا أنفَسُكم؛ اهلل أعلُم بأىِل الِبرِّ منكم": وفي رواية عند مسلم: قاؿ رسوؿ اهلل 
 ."سم وىا زينب": ُنسمَِّيها  قاؿ

ما ": قومًا ُيسموف رجبًل منهم عبد الَحَجر، فقاؿ النبي  سِمعَ  وعن ُشريح بن ىان : أف  النبي  
 [. 339]"ال، أنت عبُد اهلل": اسُمك "، قاؿ: عبد الحجر  قاؿ
 [.340]"كاف يُغيػُِّر االسَم القبيحَ   أف رسوَؿ اهلل ": وعن عائشة رضي اهلل عنها

[ 341أبا القاسم، وال كرامَة] وعن جابر، قاؿ: ُولد لرجٍل منا غبلـٌ فسم اُه القاسَم، فقلنا: ال نُكنيكَ 
 البخاري. "سمِّ ابَنَك عبد الرحمن": ، فقاؿفأخبَر النبي  

ال تجمعوا بين اسمي وكنيتي؛ أنا أبو القاسم، واهلل يُعطي، وأنا ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبيِّ 
 [.342]"أقِسمُ 

ُ٘ َُ ُٜعِّ ُ٘.[343]ـ َٚٔ حكِّ٘ أٜكّا ع٢ً ٚايدٙ، إٔ  ُٜؤدَِّب ٚ  
ُمروا الصبي  بالصبلة إذا بلَغ سبَع ِسنين، وإذا بَلَغ عشَر سنيَن ": برة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن س
 [. 344]"فاضربُوه عليها

ُمروا أوالدَُكم بالص بلِة وىم أبناُء سبِع سنين، واضربُوىم ": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [.346[" ]345المضاجع]عليها وىم أبناُء عشِر سنين، وفرُِّقوا بينهم في 

                                                           
 . 2982أخرجو الترمذي، وابن ماجو، وقاؿ الترمذي: حديث حسن، صحيح الترغيب:  338
. أقوؿ: ينبغي أف يُراعى في انتقاء أسماء األبناء جملة من األمور: أف ال يفيد االسم التزكية، وأف 613صحيح األدب المفرد:  339

جمػيبًل مػن حيػث داللتػو ومعنػاه .. ىػذه جملػة مػن الضػوابط والشػروط ال بػد للوالػدين مػن  ال يدؿ على معصية أو شرؾ، وأف يكػوف
 مراعاتها عند انتقاء أسماء أبنائهم.

 . 2980أخرجو الترمذي، صحيح الترغيب:  340
  ."و القاسمبأف يُتسم ى باسمو، ونهى عن أف يُتكنى بكنيتو " أب ؛ فقد أذف النبي  حتى ال يتشبو بكنية النبي المصطفى  341
 . 1946أخرجو البخاري في األدب المفرد، والترمذي، وابن حباف، وأحمد وغيرىم، السلسلة الصحيحة:  342
، قاؿ السلف. أما التعليم الدنيوي، فاآلباء ال يحتاجوف إلى أقصد بتعليمو: التعليم الديني الشرعي؛ قاؿ اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل  343

   توصية أو تذكير في ىذا الجانب.. 
 . 508صحيح سنن أبي داود:  344
، كما تُفصل الذكور عن الذكور.  345  أي في النـو والفراش، وىذا ُيحمل على الذكور واإلناث، فتفصل اإلناث عن اإلناث في النـو
 . 586رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع:  346
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، وكانت يدي َتِطيُش في وعن أبي حف  عمر بن أبي سلمة، قاؿ: كنت غبلمًا في ِحجِر رسوِؿ اهلل 
ـُ َسمِّ اهلَل تعالى، وُكْل بيميِنك، وُكْل مم ا يليكَ ": الص حَفِة؛ فقاؿ لي رسوؿ اهلل  فما زالت  ."يا غبل

 [ بَػْعُد. متفق عليو. 347ِطعَمتي]
[قبل أف نتعل َم 348ونحُن فتياٌف؛ فتعل منا اإليماَف] عبد اهلل، قاؿ:"كن ا مع النبيِّ وعن ُجندب بن 

 [". 349القرآَف، ثم تعل منا الُقرآَف فازَدْدنا بو إيمانًا]
يا فتى أال أَىُب لك، أال ُأعلُِّمك كلماٍت ينفعك  ": ، فقاؿوعن ابن عباس، قاؿ: كنُت خلَف النبي 

[ يحفظَك، احفظ اهلَل تجدُه أماَمك، وإذا سألَت فاسأِؿ اهلَل، وإذا استعْنَت فاستعن 350]اهلل بهن  احفِظ اهللَ 
[، واعلم بأف  الخبلِئَق لو أرادوَؾ بشيٍء لم يُرِدَؾ اهلُل بو لم 351باهلل، واعلم أن و قد َجف  القَلُم بما ىو كائٌن]

 [. 352]"ع الكرِب، وأف مع الُعْسِر ُيسراً يقدروا عليو، واعلم أف  النصَر مع الصِبر، وأف  الفَرَج م
[ الليػػِل َفُكف ػػوا صػػبياَنُكم؛ فػػإف الشػػياطيَن تنتشػػُر 353إذا كػػاف ُجػػْنُح]": ، قػػاؿوعػػن جػػابر، عػػن النبػػي 

 متفق عليو.  "ِحينئٍذ، فإذا ذىبت ساعًة من الِعَشاء فخل وُىم
 [. 354]"فإف للجنِّ انتشاراً وَخَطَفةً ُكف وا صبياَنُكم عند الِعَشاِء؛ ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

من ُوِلَد لُو ولٌد، فلُيحِسن اسمو وأَدبَو، فإذا ": وعن أبي سعيد، وابن عباس، قاال: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.355]"بلَغ فلُيزوِّْجو، فإف بَلَغ ولم يزوْجُو فأصاَب إثماً فإنما إثُمو على أبيو

                                                           
 أي صفة أكلي وتناولي للطعاـ.  347
آلباء أف يعلموه أوالدىم؛ اإليماف والتوحيد ألىميتو وفضلو علػى سػائر فػروع العلػم، وألف الطفػل لػو فيو أف أوؿ ما ينبغي على ا 348

و أدركو البلوغ وُجر  عليو القلم، وىو ال يعي من أمر التوحيد شيئاً، ال تُقبل منو بقية الطاعػات لػو أتػى بهػا .. وُيجػرا عليػو القلػم وىػ
 قائم على الشرؾ 

 ماَف يزداد وينق ؛ يزداد بالطاعات وطلب العلم النافع، وينق  بضد ذلك.وفيو كذلك؛ أف اإلي    
 . 51صحيح سنن ابن ماجو:  349
 ِحفُظَك هلل؛ يكوف بحفظ حدوده وأحكامو، وإتيانك بما أمر، وانتهائك عما نهى وزجر.  350
ٍو وُمسيٌر وميس ر لما قد ُقدِّر لو .. أي أف كل شيء كائن إلى يـو القيامة، قد كتب ودوف في اللوح المحفوظ، وأف كل شيء ُمنت 351

 وما قد رُِقم. 
 . 326رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  352
 أوؿ ساعة من الليل بعد غروب الشمس.  353
 . 4491رواه أبو داود، صحيح الجامع:  354
ش زماناً فيو من اآلباء من ال يعضلوف بناتهم عن الزواج . قلت: نعي3238رواه البيهقي في ُشَعب اإليماف، مشكاة المصابيح:  355

وحسب، بل يعضلوف أبناءىم الذكور كذلك ليستثمروىم .. ويستثمروا دخلهم .. أكبر قػدر ممكػن قبػل أف يتزوجػوا وقبػل أف تكثػر 
الزمػاف الػذي انتشػر عليهم المسؤوليات والنفقات .. ويكوف ذلك في الغاِلب على حساب دين وأخبلؽ الشاب ػ وبخاصة في ىػذا 

فيػو الفسػاد فػي البػر والبحػر والجػو  ػ وىػذا ظلػم سُيسػػأؿ عنػو اآلبػاء .. كمػا ال طاعػة لهػم فيػو، ألنػو ال طاعػة لمخلػوؽ فػي معصػػية 
 الخالق، وال حوؿ وال قوة إال باهلل. 
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َٓ ٍَ بٝ ِٗ يف اإلْؿام ٚاهِلباِت؛ ٚإٔ ال ِٜٛؾٞ هلِ عٓد ـ َٚٔ حلِّ األٚالِد ع٢ً أبِٝٗ إٔ ٜعد

   [.356]املُات
 [، فقالت لو ُأمي َعمرُة بنت رواحة: أيِت رسوَؿ اهلل 357عن الن عماف بن بشير، قاؿ: أنحَلني ُنْحبًل]

َة سألتني أف ، فأشهَده فذكَر ذلك لو، فقاؿ: إني نحْلُت ابني الن عماَف ُنْحبًل، وإف  َعمر فأشِهْده، فأتى النبي  
  ."ىذا جورٌ ": فكل ُهم أعطيَت ِمثَل ما أعطيَت النعماِف " قاؿ: ال  قاؿ": ُأشهَدؾ على ذلك، قاؿ
فأشِهْد على ": أليَس َيسر َؾ أف يكونوا لك في البرِّ واللطِف سواء " قاؿ: نعم، قاؿ": ومن رواية مغيرة

  ."ىذا غيري
لحقِّ أف تعدَؿ بينهم، كما أف لَك عليهم من الحقِّ أف إف لهم عليَك من ا": وذكر مجالد في حديثو

فكل هم أعطيَت ما أعطيَتُو " ": لو إخوٌة " فقاؿ: نعم  قاؿ": [. ومن رواية جابر: قاؿ رسوُؿ اهلل 358]"يبروؾَ 
 [. 359]"فليس َيصُلُح ىذا، وإن ي ال َأشهُد إال على حقٍّ ": قاؿ: ال  قاؿ

 مسلم.  "اعِدُلوا بين أوالدُِكم، اعدلوا بين أبناِئكم": سوؿ اهلل وعن النعماف بن بشير، قاؿ: قاؿ ر 
 [.  360]"اعِدلوا بيَن أوالدُِكْم في الن َحِل، كما ُتحبوَف أف يَعِدلوا بينكم في البرِّ والل طفِ ": وعنو، قاؿ 

و، فػػبل وصػػي َة إف  اهللَ قػػد أعطػػى ُكػػل  ذي َحػػقٍّ َحق ػػ": ، يقػػوؿوعػػن أبػػي أمامػػة قػػاؿ: سػػمعت رسػػوَؿ اهلل 
  [.361]"لوارثٍ 

رجٌل، فجاء ابن لو فقبػ َلُو وأجلَسُو علػى َفِخػذه، ثػم جػاءت بنػٌت  وعن أنٍس، قاؿ: كاف مع رسوِؿ اهلل 
 [.362فهبل  عَدْلَت بينهما  "]": لو فأجَلسها إلى جنبو، قاؿ

ٌُ تسب١ِٝ  َّ. ايبٓاتـ ؾك َّ، ٚايعطـ عًٝٗ ٕٔ إيٝٗ  ، ٚاإلحطا

من ابُتِلي مػن ىػذه البنػات بشػيء، فأحَسػن إلػيهن ، ُكػن  لػو ِسػتراً ": قاؿ رسوُؿ اهلل  عن عائشة، قالت:
 متفق عليو.  "من النار

                                                           
..  كمػا أف الوصػية لؤلبنػاء ػ  ألف الش رع قد ضمن حق الوارث فػبل ُيخشػى عليػو، وإف كانػت الوصػية وال بػد فتكػوف لغيػر الورثػة 356

 وبخاصة إف كانت جائرة أو آلت إلى جور ػ تُفضي إلى الفرقة والضغينة والتنافر بين األخوة واألقارب بعد وفاة المورِّث. 
 أي عطية؛ وىي غبلـ كما في بعض الروايات.   357
 . 3016صحيح سنن أبي داود:   358
 . 3019: رواه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود  359
 . 2046أخرجو الطبراني، صحيح الجامع:   360
 . 1494صحيح سنن أبي داود:  361
بينهمػا  "؛ أي بػين االبػن فهػبل  عػَدْلَت ": . وقولػو 3098أخرجو الطحاوي في شرح المعاني، وغيػره، السلسػلة الصػحيحة:  362

لوالػػد مطالػػب بػػأف يعػػدؿ بػػين أبنائػػو ػ الػػذكور بولػػدؾ .. فا والبنػػت؛ فأجلسػػت البنػػت علػػى فخػػذؾ اآلخػػر وقبلتهػػا، كمػػا فعلػػت ذلػػك
 واإلناث ػ حتى في التقبيل والعطف؛ فبل يفرؽ أحدًا عن اآلخر 
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مػػن عػػاَؿ ثبلثػػاً مػػن بنػػاٍت َيكِفػػيهن ، ويػػرحُمُهن ، ويُرِفػػُق بهػػن ، فهػػو فػػي ": ، قػػاؿوعػػن جػػابر، عػػن النبػػيِّ 
 [.  363]"الجن ة

[ حتػػى يُػػدرِكا، دَخْلػػُت أنػػا وىػػو الجن ػػة  364َمػػن عػػاَؿ جػػاريتين]": وعػػن أنػػٍس ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [. 365وضم  أصابَعو] ،"كهاتين

ما من ُمسلٍم ُتدرُِكو بنتاف؛ فُيحِسن ُصحبتَػُهما إال أدخلتاُه ": قاؿ وعن ابن عباس، عن النبي 
 [.366]"الجن ة

ُمفضبًل أحدًا لفض لُت سو وا بين أوالدُكم في الَعطي ة، فلو كنُت ": قاؿ وعنو، عن النبي 
 [.367]"النِّساءَ 

 [. 368]"ال تكرىوا البنات؛ فإنهن  المؤِنسات الغاليات": قاؿ بن عامر، عن النبي  وعن عقبة
ُٜخِطٔ اختٝاَز ايصٚج ايؿاحل هلا  .  [369]ـ َٚٔ حلِّ ايبِٓت ع٢ً ٚايِدٖا، إٔ 

ْٚ تعالى: قاؿ  َ ْٔ ُمْْشٍِك َول ٌٔ َخرْيٌ ِْ ِْ ٚ َوََُفتٌْد ُمْؤ ـُ َٚن إََِل انلَارِ َواَّلَلُ يَْد ـُ ًَ يَْد ِ وَُه
ُ
ّْ أ َجتَُس ـْ

َ
أ

ُرونَ  ٌَ ّْ َحَخَذ ُٙ َٖاِس ََُفَِ ُ آيَاحِِٗ لِِ ْلهَِرةِ بِإِذِِْٕٗ َوُيبنَّيِ َٓ
ْ َٖثِ َوال  . 112البقرة:إََِل اْْلَ

ُو فزوِّجوه؛ إال تْفَعُلوا َتُكْن إذا أتاُكم َمن َترَضوَف ُخُلَقُو ودينَ ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 370]"ِفتنٌة في األرِض وفَساٌد عريض

                                                           
 . 1491رواه أحمد وأبو علي، والبزار، سلسلة األحاديث الصحيحة:  363
 أي بنتين، حتى يبلغا سن المحيض.  364
 . 6392رواه مسلم، والترمذي، صحيح الجامع: 365 
 . 57د: صحيح األدب المفر  366
: أخرجو سعيد بن منصور، والبيهقي من طريقو، وإسػناده حسػن. قلػت: والحػديث مػن جملػة 5/153قاؿ ابن حجر في الفتح  367

ْينِ  األدلة الدالة على وجوب التسوية في العطاء والهبة بين الذكور واإلناث؛ بخبلؼ اإلرث:  . ِللذ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْػثَػيػَ
. قلػت: ىػذا الترغيػب والتعزيػز ألىميػة اإلحسػاف إلػى البنػات كػاف لػو الػدور 3106السلسػلة الصػحيحة:  أخرجو أحمد وغيره، 368

األكبر واألساس في نقل المرأة من ثقافػة الػوأد التػي كانػت سػائدة فػي الجاىليػة إلػى ثقافػة ومرتبػة السػيدة الكريمػة العزيػزة المحبوبػة 
وحبهػػا .. فػػي جميػػع مراحػػل وأطػػوار حياتهػػا .. ومػػع ذلػػك فقليػػل مػػنهن  مػػن يشػػكرف التػػي يُتقػػر ب إلػػى اهلل تعػػالى برعايتهػػا وخػػدمتها 

حق ػػو وفضػلو .. وأكثػرىن كفػرف النعمػة واإلحسػػاف، حيػث تػراىن يلهػثن وراء ثقافػة الطواغيػػت  المعػروؼ .. ويعػرفن للنبػيِّ محمػد 
 وراء سراٍب يحسبو الظمتف ماًء والثعالب والذئاب في الشرؽ أو الغرب .. يستجدين حقوىن من جديد .. كمن يجري 

حيث أف كثيرًا من اآلباء يؤاثروف جانب الثراء والماؿ على جانب الدين والخلق، ظناً منهم أف في ذلك تكمن مصلحة ابنتهم؛  369
 فتأتي النتائج ػ عكس ما ظنوا ػ على حساب دين ابنتهم، وراحتها، وإسبلـ ودين ذريتها. 

: ىذا الفسػاد العػريض ػ والػذي منػو تفشػي ظػاىرة العنوسػية عنػد الرجػاؿ والنسػاء سػواء ػ  . قلت2602صحيح سنن ابن ماجو:  370
 الذي نراه ضارباً في مجتمعات المسلمين .. من أسبابو عدـ العمل بمقتضى ىذا الحديث النبوي الشريف. 
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ما تقولوف في ىذا " قالوا: حريٌّ إف ": ، فقاؿوعن َسْهٍل، قاؿ: مر  رجٌل غنيٌّ على رسوِؿ اهلل 
اِء المسلمين، َخِطَب أف يُنَكَح، وإف شِفَع أف ُيشَفَع، وإف قاؿ أف ُيستمَع، قاؿ: ثم سكَت، فمر  رجٌل من فقر 

ما تقولوف في ىذا " قالوا: حريٌّ إف َخِطَب أف ال يُنَكَح، وإف َشِفع أف ال ُيشَفع، وإف قاَؿ أف ال ُيسَمَع، ": فقاؿ
 [. 371]"ىذا خيٌر من ملِء األرِض من ىذا": فقاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 372]"خيُر النِّكاِح أيَسَره": وعن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 374]"[، وأنِكُحوا إليهم373َأنِكُحوا األكَفاَء]": الت:قاؿ رسوؿ اهلل وعن عائشة، ق

١َُّ ايدُّعا٤ِ ع٢ً األبٓا٤.  ِٖ  ـ نسا

ال تػػدُعوا علػػى أنُفِسػػُكم، وال تػػدُعوا علػػى أوالدُِكػػم، وال تػػدعوا علػػى أمػػواِلكم، ال ": قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 مسلم. "كمتُواِفقوا من اهلِل ساعًة ُيسَأُؿ فيها عطاٌء فيستجيُب ل

ال تَػػدُعوا علػػى أنُفِسػػُكم، وال تػػدعوا علػػى أوالدُِكػػم، ": وعػػن جػػابر بػػن عبػػد اهلل، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
وال تػػػػدعوا علػػػػى خػػػػَدِمُكم، وال تػػػػدعوا علػػػػى أمػػػػواِلُكم، ال توافقػػػػوا مػػػػن اهلِل سػػػػاعَة نَػْيػػػػَل فيهػػػػا عطػػػػاء فيسػػػػتجيَب 

 [.  375]"لُكم
ٌَ ايٛاِي َٜكُت ِٔ ايهبا٥س إٔ  َِ َع٘ـ َٔ أعَع َِٜطَع ١ََٝ إٔ  ُٙ َخِػ  [  376]ُد َٚيَد

ّْ ََكَن ِخْػئاً تعػالى: قػاؿ  ُٙ ّْ إَِن َرخَِْ ّْ ِإَويَاُز ُٙ ُٔ َْٕرزُُر ّْ َخْظَيَث إِْم ٍق ََنْ ْوالَدُز
َ
ٚا أ َوال َتْيُخُِ

ترِياً  ٌَ32سراء:اإل .  
أف تجعػػَل هلل نػػداً وىػػو ": ؿعػػن عبػػد اهلل بػػن مسػػعود، قػػاؿ: قلػػُت يػػا رسػػوَؿ اهلل، أي  الػػذنِب أعظػػُم  قػػا

أف تُزانػَي حليلػة ": قُلػت: ثػم أيٌّ  قػاؿ ،"أف تَقتُػَل ولػَدَؾ مػن أجػِل أف َيطعػَم مَعػكَ ": قلُت: ثم أيٌّ  قاؿ ،"خلَقكَ 
 متفق عليو. "جاِرؾَ 

: يةاليخاري. وفي روا "ثم أف تَػْقُتَل وَلَدَؾ خشيَة أف َيطَعَم معكَ ": وفي رواية عنو: قلُت ثم أيٌّ  قاؿ 
  ."ثم أف تقتَل ولَدَؾ تخاُؼ أف َيْطعَم مَعكَ "

 [.377]"ما أطعمَت ولَدَؾ فهو لَك صدقة ..": يقوؿ وعن الِمقداد بن َمعدي َكِرٍب أنو سمع رسوَؿ اهلل 
                                                           

ي وحسػب .. وإنمػا الجانػب المعنػوي أي من األوؿ؛ وىو الغنػي .. ألف مػوازين الحػق ال تقػـو علػى أسػاس النظػر إلػى الجانػب المػاد 371
 األخبلقي اإليماني .. لو االعتبار األكبر في ميزاف اإلسبلـ .. والذي على أساسو يُقبل الرجل أو يُػَرد. والحديث: متفق عليو. 

 . قلت: ومن اليسر والتيسير عدـ غبلء المهور.2859صحيح سنن أبي داود:  372
 أي من ذوي الدين والخلق، والمروءة.  373
 سبق تخريج الحديث.  374
 . 2356صحيح سنن أبي داود:  375
من صور القتل الخفي منع الحمل وإسقاطو خشية الفقر، وبحجة أف مستوا دخل العائلة ال يكفي لمولوٍد جديػد .. ومػا أكثػر  376

 من يفعل ذلك 
 . 60صحيح األدب المفرد:  377
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ـِ عًِٝٗ.  ٌُ زمح١ُ ايٛاِيِد ألٚالدٙ، ٚتكبًِٝٗ، ٚايعط  ـ ؾك

: قبػُِّلوف الصبياَف  فما نقبػُِّلهم  فقاؿ النبي فقاؿ: َأتُ  عن عائشة، قالت: جاء  أعرابيٌّ إلى النبيِّ  
 متفق عليو.  "[ لك أْف نَزَع اهللُ من قلِبَك الرحمة378أَوَأمِلُك]"

الحسَن بن علي رضي اهلل عنهما، وعندُه األقرُع ابن حاِبٍس، فقاؿ  وعن أبي ىريرة، قاؿ: قب َل النبي  
 "من ال يَرَحم ال يُرَحم": فقاؿ منهم أحداً، فنظر إليو رسوُؿ اهلل األقرع: إف  لي عشَرًة من الولِد ما قب لُت 

 متفق عليو. 
 البخاري.  "إبراىيَم فقبػ َلو وشم وُ  أخَذ النبي  ": وعن أنسٍ 

ـَ اهلُل وجهها؛ كانت إذا دخلت  وعن عائشة، قالت: ما رأيُت أحدًا أشبَو برسوِؿ اهلل  من فاطمة كر 
ـَ إليها فأخذَ  بيدىا وقبػ َلها وأجَلَسها في مجِلسو، وكاف إذا دخَل عليها قامت إليو، فأخذت بيده فقب لتُو  عليو قا
 [. 379وأجَلَسْتُو في مجِلِسها]

ـَ المدينة، فإذا عائشُة ابنُتو ُمْضَجَعًة قد أصابْتها  وعن البراء، قاؿ: دخلُت مع أبي بكر أو ؿ ما قِد
 [. 380يف أنت يا بُني ة  وقب َل خد ىا]ُحم ى، فأتاىا أبو بكٍر، فقاؿ لها: ك

، لُيدِلُع ِلَسانَُو للحسن بن علي، فيرا الصبي  ُحمرَة ِلسانِو، وعن أبي ىريرة، قاؿ كاف رسوُؿ اهلل 
َهُش]  [. 382[إليو]381فَيبػْ

ِـّ خالٍد بنِت خالد بن يعيد، قالت: أتيُت رسوَؿ اهلل   مػع أبػي، وعلػي  قمػيٌ  أصػَفُر، قػاؿ رسػوؿ عن ُأ
ِة فَزبَػَرني أبي ػ أي زجرنػي ونهػاني ػ قػاؿ  "سَنْو َسَنوْ ": اهلل  ػ أي حسنٌة َحَسنٌة ػ قالت: فذىبُت ألَعُب بخاَتِم النبو 

 البخاري.  "َدْعها": رسوُؿ اهلل 
َل يػا أبػا ُعَمْيػر، مػا فَعػ": لُيخاِلطُنا حتى يقوَؿ ألٍخ لي صغيرٌ  وعن أنِس ابِن مالك، قاؿ: إْف كاف النبي  

ُر ]  [" البخاري. 383النػ غَيػْ
 [.384]"ػ أرحَم الن اس بالعياِؿ والصِّبيافِ  كاف ػ أي رسوؿ اهلل ": وعنو قاؿ
 [. 385]"يمر  بالغُلماِف فُيسلُِّم عليهم، ويدعو لهم بالبركة كاف رسوُؿ اهلل ": وعنو، قاؿ

                                                           
 أي ماذا أملك لك.   378
 . 4347صحيح سنن أبي داود:  379
 . 4352ن أبي داود: صحيح سن 380
 أي ُيسرع في مدِّ يده إليو.   381
 . 70السلسلة الصحيحة:  382
 يُمازحو، والن غير طائر كاف يلعب بو أبو ُعمير  383
 .  1089، السلسلة الصحيحة: أخرجو أبو الشيخ في أخبلؽ النبي  384
 . 2178رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة:  385
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مػػا قميصػػاف أحمػػراف، يَعثُػػراف ، فأقبَػػَل الحسػػُن والحَسػػيُن عليهوعػػن بريػػدة، قػػاؿ: خطبنػػا رسػػوؿ اهلل 
َٖثٌ صدؽ اهلل ": ويَقوماف، فنزَؿ فأخَذُىما فصَعد بهما، ثم قاؿ ّْ نِخْ ْوالُدُز

َ
ّْ َوأ َٚاُُُس ْم

َ
ا أ َٓ ؛ رأيُت ىػذين إَِج

 [.  386ثم أَخَذ في الُخطبِة] ،"فلم أصبرْ 
مػا قميصػاف أحمػراف يخُطُب فجاَء الحسن والُحسين رضػي اهلل عنهمػا، وعليه وعنو، قاؿ: كاف النبي  
اااا صػػػدؽ اهلل ": فقطَػػػَع كبلَمػػػُو، فحمَلُهمػػػا، ثػػػم  عػػػاَد إلػػػى المنبػػػر، ثػػػم قػػػاؿ يَعثُػػػراف فيهمػػػا، فنػػػزَؿ النبػػػي   َٓ إَِج

َٖاااثٌ  ّْ نِخْ ْوالُدُزااا
َ
ّْ َوأ َٚاُُُس ْمااا

َ
؛ رأيػػػُت ىػػػذيِن يَعثُػػػراِف فػػػي قميَصػػػْيِهما فلػػػم أصػػػبْر حت ػػػى قطعػػػُت كبلمػػػي أ

 [.387]"فحَملتُػُهما
 وىػو حامػلٌ  شػاء،العِ ي فػي إحػدا صػبلتَ  اهلل  علينػا رسػوؿُ  خػرجَ اد بػن الهػاد الليثػي، قػاؿ: وعػن شػد  

 بػين ظهرانػي صػبلتو سػجدةً  ى، فسػجدَ للصػبلة، فصػل   رَ بػ ػك ، ثػموُ فوضػعَ  اهلل  ـ رسػوؿُ ، فتقػد  أو حسػيناً  حسػناً 
جودي، فلمػا إلػى ُسػ ، فرجعػتُ جدٌ وىو سػا اهلل  رسوؿِ  على ظهرِ  الصبي   رأسي، وإذا أطالها، قاؿ أبي: فرفعتُ 

ا أنػو ها  حتى ظنن  أطلتَ  سجدةً  كَ ني صبلتِ ابين ظهر  سجدتَ  كَ اهلل  إن   : يا رسوؿَ ، قاؿ الناسُ اهلل  رسوؿُ  قضى
 ىحت ػػ وُ لَػػجِّ عَ أف أُ  ىػػتُ فكرِ ، نػػيلَ حَ ارتَ  ابنػػي ولكػػن   ن؛ُكػػذلػػك لػػم يَ  كػػل  : "قػػاؿ ،وحى إليػػك، أو أنػػو يُػػث أمػػرٌ قػػد حػػدَ 

388]"وُ تَ اجَ ح يَ قضِ يَ 
]. 

اللهػم  إنِّػي ": والحَسػُن ػ صػلوات اهلل عليػو ػ علػى عاتِقػو، وىػو يقػوؿ وعػن البػراء، قػاؿ: رأيػُت النبػي  
389]"ُأِحب و فأِحب و

]  . 
، وُدعينػػا إلػػى طعػػاـٍ فػػإذا ُحسػػين يلعػػُب فػػي الطريػػق، وعػػن يعلػػى بػػن ُمػػر ة، أنػػو قػػاؿ: خرجنػػا مػػع النبػػيِّ 

ـَ ا فأسَرَع النبي   ـُ يفػر  ىاُىنػا وىاُىنػا، وُيضػاِحُكو النبػي  أمػا ، ثػم بَسػَط يديػو؛ فجعػَل الغػبل حتػى أخػَذه،  لقػـو
ُحسػػيٌن منػػي وأنػػا مػػن ُحَسػػين، ": فجَعػػَل إحػػدا يَديػػو فػػي ذقنِػػو واأُلخػػرا فػػي رأسػػو، ثػػم اعتنَػَقػػو، ثػػم  قػػاؿ النبػػي  

390]"أحب  اهللُ من أحب  ُحسيناً، الُحَسيُن َسبٌط من األسباط
].   

الِعشػاَء، فػإذا سػجَد وثػَب الحَسػُن والُحسػين علػى  كن ػا نصػلي مػع رسػوِؿ اهلل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ
ػػا صػػل ى  ظهػػرِه، وإذا رَفَػػَع رأَسػػو أخػػَذىما بيػػده مػػن خلِفػػو أخػػذاً رفيقػػاً، فوضػػَعُهما وضػػعاً رفيقػػاً، فػػإذا عػػاَد عػػادا، فلم 

 وضعهما على فِخَذيو واحداً ىهنا، وواحداً ىهنا.
                                                           

 . 982صحيح سنن أبي داود:  386
مػػع  . قلػػت: تأم ػػل لػػو فعػػل خطيػػب مػػن خطبػػاء الجمعػػة فػػي زماننػػا مػػع أطفالػػو مػػا فعلػػو النبػػي  2340يح سػػنن النسػػائي: صػػح 387

 الحسن والحسين .. فماذا ترا ردة فعل الناس واعتراضاتهم، وصياحاتهم ..     
 ِبض قد قُ  يريدوف أنو ؛ "ث أمرٌ ا أنو قد حدَ ظنن  . قولهم " حتى 2093صحيح سنن النسائي:  388
 . 63صحيح األدب المفرد:  389
أي أمػة مػن األمػم فػي الخيػر، ؛ "سبط مػن األسػباط". قاؿ الشيخ ناصر ػ رحمو اهلل ػ في التعليق: 179صحيح األدب المفرد:  390

 بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، واحدىم سبط. واألسباط في أوالد إبراىيم 
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: فِجئتُػػو فقلػػُت يػػا رسػػوَؿ اهلل  أال أذىػػب بهمػػا إلػػى أمِّهمػػا  قػػاؿ: ال، فَبرِقَػػْت برقَػػًة، قػػاؿ أبػػو ىريػػرة 
391]"فقاؿ: الَحقا بأُمُِّكما، فما زاال يمشياف في ضوئها حتى دخبل إلى أُمِّهما

]  . 
، قػاؿ ِحْجػرِه، ومَسػَح يوسػف، وأقعػَدني علػى  سػم اني رسػوُؿ اهلل ": وعن يوسف بن عبد اهلل بن َسػبلـَ

392]"على رأسي
]  . 

أُتحب ػو "، قػاؿ: نعػم ": ومعو ابػٌن لػو، فقػاؿ النبػي   : أف رجبلً كاف يأتي النبي  وعن قُػر ة بِن إياٍس 
ما فعَل ابُن فبلف "، قالوا: يا رسوَؿ اهلل مػاَت  فقػاؿ ": فقاؿ يا رسوَؿ اهلل، أحب َك اهللُ كما ُأِحب و  ففقدُه النبي  

أال ُتحب  أف ال تأتَي باباً من أبػواِب الجن ػة إال وجدتَػُو ينَتِظػُرَؾ "، فقػاؿ رجػٌل: يػا رسػوَؿ اهلل، ألػو ": ألبيو النبي  
393]"بل ِلُكلُِّكم": خاص ًة، أـ لكلنا  قاؿ

]  . 
ابػػٌن إذا جلػػَس جلػػَس إليػػو نفػػٌر مػػن أصػػحابو، فػػيهم رجػػٌل لػػو  وفػػي روايػػة للنسػػائي، قػػاؿ: كػػاَف نبػػي  اهلل 

صغيٌر يأتيُو من خلِف ظهرِه فُيقِعُده بػين يديػو، فهلَػَك، فػامتنَع الرجػُل أف يحُضػَر الحَلَقػة لػذِكِر ابنػِو، فَحػِزَف عليػو، 
 مػػالَي ال أرا فبلنػػًا "، قػػالوا: يػػا رسػػوَؿ اهلل  بُػنَػي ػػو الػػذي رأيتَػػو ىلَػػَك، فلقيَػػُو النبػػي  ": ، فقػػاؿففقػػَدُه النبػػي  
يػا فػبلف، أي مػا كػاَف أحػب  إليػَك أف تُمت ػَع بػو ُعُمػَرَؾ، أْو ": ِو  فأخبره أنو ىَلَك، فعز اُه عليػو، ثػم قػاؿفسأَلو عن بُػنَػيِّ 

ال تأتي غداً إلى باٍب من أبواِب الجن ة إال وجدتَُو قد سبَقَك إليو يَفَتحُو لك "، قاؿ: يا نبي  اهلل  بػل يسػِبُقني إلػى 
 ."فذاَؾ لك": و أحب  إلي . قاؿباِب الجن ِة، فيفَتُحها لي له

ٌُحغٌُٕ تشتٍتٓى، ٔتأدٌثٓى، ٔتعهًٍٓى  ٌُُصفٌٕ أتُاءْى، ٔ َغأُل اهلَل تعاّْ أٌ ٌجعهُا يًٍ 

ّّ انصغش .. نٍُصفَٕا ٌٔربَٔا ّّ انِكَثش .. ٔنٍكَٕٕا حغًُح يٍ حغُاتُا ٌَٕو انمٍايح، إَّ تعاّْ عًٌٍع 

ِّلشٌة يجٍة،   األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهَّى. ٔصهَّى اهلل عهى يحًذ انُث

 

 

 

                                                           
. قلت: أين كثيٌر من مسلمي ىذا العصر مػن ىػذه األخػبلؽ العظيمػة لنبينػا 3315أخرجو الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة:  391

صلوات ربي وسبلمو عليو في تعاملهم مع األطفاؿ؛ حيث ما إف يروا طفبًل يمرح قليبًل في المسجد إال وتراىم يصرخوف في وجهو، 
المسػػلمين ػ وبخاصػػة منهػػا بعػػض مسػػاجد  ويُطالبونػػو بػػالخروج مػػن المسػػجد ىػػو ومػػن أتػػى بػػو .. حتػػى تكػػاد تػػرا كثيػػرًا مػػن مسػػاجد

األعاجم كالباكستانيين وغيرىم ػ تخلو مػن وجػود األوالد، واألطفػاؿ .. وذلػك بسػبب شػدة وغلظػة القػائمين عليهػا فػي تعػاملهم مػع 
ػػأ الطفػػل بعيػػدًا عػػن محضػػن وثقافػػة وقػػيم المسػػجد .. ليشػػب علػػى اإلنحػػراؼ، وقػػيم وثقافػػة الشػػوارع الفاسػػد ة .. األطفػػاؿ .. فُينش 

 فيحصل المحظور، ويقع الندـ والت حين مندـ  
 . 181صحيح األدب المفرد:  392
 . 1007أخرجو أحمد، والنسائي، وابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب:  393
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 َحكُّ انضَِّٔج عهى َصَٔجِتّ. -6
ُ٘ يف َعسٍٚف، ٚإٔ ال متٓع ْؿَطٗا  ِ٘؛ َٔ حكِّ٘ عًٝٗا، إٔ تطَٝع٘ ٚال تعؿَٝ ـ يًصٚٔج حلٌّ ع٢ً شٚدت

ُ٘ يف ْؿِطٗا َٚاِي٘، ٚإٔ ذبَٝط أبٓا٤َٙ بايُّٓؿذ ٚاي عٓا١ٜ عٔ ؾساغ٘ إذا َا دعاٖا إيٝ٘، ٚإٔ ذبؿَغ َغَٝبَت

 ٚايعطـ. 

ْٔ تعػالى: قػاؿ  ِْا ٚا  جَْهُيا
َ
اا أ َٓ ِ  َبْفاٍض َوب

َ ََ  ّْ ُٙ ََ اَّلَلُ َبْفَظا ا نََظ َٓ ِ  اُنَِّصاءِ ة
َ ََ اُمَٚن  َٚ الرَِّجاُل ىَ

 ّْ ِٙ ِ ال َٚ ْم
َ
 . 34النساء: [394]أ

ٚاتعالى: وقاؿ  ُٖ ٍُ ْزَواجاً ُِتَْص
َ
ّْ أ جُْهِصُس

َ
ْٔ أ ِْ  ّْ ْن َخََِو َُُس

َ
ْٔ آيَاحِِٗ أ ِْ ّْ  َو َُٖس ََ ةَيْا اا وََجَفا َٙ إَِِلْ

ُرونَ  ٍَ ٍم َحَخَه ْٚ ًَ َ ياٍت َُِي ِ ََٚدةً َورََْحًَث إَِن ِْل َذل : َم  . 12الرـو
ّْ تعالى: وقاؿ  َِن ِطئُْخ

َ
ّْ أ ٚا َخْرذَُس حُ

ْ
ّْ نَأ ّْ َخرٌْث َُُس  . 113البقرة:  نَِصاؤُُز

ـَ سػيٌِّد؛ فالر ُجػُل سػيُِّد أىلػو،  كل  ": وفي الحديث، عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  نفٍس مػن بنػي آد
 [.  395]"والمرأُة سيِّدُة بيتها

كل كػم راٍع وكل ُكػم مسػؤوٌؿ عػن رعيتػو، واألميػُر راٍع، والرجػُل راٍع علػى ": ، قاؿوعن ابن عمر، عن النبي 
 متفق عليو.  "وٌؿ عن رعي تو[، فكل ُكم راٍع وكلكم مسؤ 396أىِل بيتو، والمرأة راعيٌة على بيِت زوِجها وولده]
[، وصػػاَمت شػػهَرىا، وَحص ػػنت 397إذا صػػل ت المػػرأُة َخمَسػػها]": وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 [.  398]"فرَجها، وأطاَعت زوَجها، قيل لها: ادخلي الجن َة من أيِّ أبواِب الجن ِة ِشئتِ 
ُه إذا نظَػر، وُتطيُعػو إذا أَمػَر، وال ُتخاِلُفػو فػي نفِسػها خيُػر النسػاِء التػي َتسػر  ": وعنو، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 

 [.  399]"وال مالها بما يكره
أال ُأخبػػػػرُكم بنسػػػػاِئكم مػػػػن أىػػػػل الجن ػػػػِة  الػػػػودوُد، ": وعػػػػن كعػػػػب بػػػػن عجػػػػرة، قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل 

 [. 402]"[، حتى َترضى401[؛ التي إذا ظُِلمت قالت: ىذه يدي في يِدؾ، ال أذوُؽ غمضًا]400العؤود]
                                                           

ػ كمػا  من أسباب قوامة الرجل على المرأة النفقة، فإذا أصبحت المرأة ىي التػي تعمػل وُتطالَػب بالنفقػة علػى البيػت، والػزوج، واألبنػاء 394
 ىو حاصل في ىذا الزماف ػ فإف قوامة الرجل ستنق ، وسيجد صعوبة ومشاكل كثيرة عندما يمارسها على أىلو أو ُيطاِلب بها .. 

 . 4565صحيح الجامع:  395
فيػو أف علػػى المػرأة خدمػػة زوجهػػا وولػده وبيتػػو، ولػػيس كمػا يقػػوؿ بعضػػهم: أف ذلػك لػػيس مػػن الواجػب عليهػػا .. لكػػن ىػذا كلػػو ضػػمن  396
 ود الطاقة والمقدور عليو. حد
 أي شهر رمضاف.؛ "أي صلوات الخمس المكتوبة، وأدتها بشروطها وأركانها. " وصامت شهرىا 397
 . 660رواه ابن حباف في صحيحو، صحيح الجامع:  398
 .  3198رواه أحمد، والنسائي ، والحاكم، صحيح الجامع:  399

  
 ي سريعة الرضى، فتعود الرضاء زوجها. أ400
 وؽ نوماً وال راحة. أي ال تذ 401
 . 1604رواه الطبراني، صحيح الجامع:  402
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أال أخبػركم بنسػائكم فػي الجن ػة  كػل ودوٍد ولػوٍد، إذا غضػبت أو ُأسػيء إليهػا، أو ": وفي رواية، قػاؿ 
 [.403]"غضَب زوجها، قالت: ىذه يدي في يِدَؾ؛ ال أكتِحُل بغمٍض حتى ترضى

[ المواسػية، 404خير نسائكم الودود الولود، المواتية]": قاؿ وعن أبي ُأذينة الصدفي، أف رسوَؿ اهلل 
ا اتقػػيَن اهلل، وشػػر  نسػػائكم المتبرِّجػػات المتخػػيبلت، وىػػن  المنافقػػات، ال يػػدخُل الجنػػة ِمػػنهّن إال مثػػُل الغػػراب إذ

 [.405]"األعَصم
إذا دعػػا الر ُجػػُل زوجتَػػُو لحاجتػػو فْلتأتِػػو، وإف كانػػت علػػى ": وعػػن طلػػق بػػن علػػي، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 

 [. 407["]406التن وِر]
ُِ حلِّ ايصَّٚٔج  ع٢ً شٚدِت٘.  ـ ِعَع

لػػو تعلػػُم المػػرأُة حػػق  الػػزوِج، لػػم تقعػػد مػػا حضػػَر غػػداؤُه وعشػػاؤه، ": عػػن معػػاذ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 [.  408]"حتى يَفرَغ منو

[، 409كانػػػت بػػػو قرحػػػٌة] حػػػق  الػػػزوِج علػػػى زوجتػػػِو أف لػػػو": وعػػػن أبػػػي سػػػعيٍد، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 
 [.  410]"فلَحَستها ما أد ت حق وُ 

ال َيصػػُلُح لبشػػٍر أف َيسػػُجَد لبشػػٍر، ولػػو َصػػُلَح أف يسػػجَد بشػػٌر ": قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  وعػػن أنػػٍس، 
لبشػػٍر ألمػػرُت المػػرأَة أف َتسػػجَد لزوجهػػا؛ مػػن ِعظَػػِم حقِّػػِو عليهػػا، والػػذي نفسػػي بيػػده، لػػو أف  مػػن َقدِمػػو إلػػى َمفػػرِؽ 

 [. 413["]412ا أد ت حق و ]موالص ديد، ثم أقبلت تَلحَسُو  [ بالقيحِ 411رأِسو ُقرحًة تنبِجُس]
وعػن زيػد بػن أرقػػم، أف معػاذاً قػاؿ: يػػا رسػوَؿ اهلل أرأيػَت أىػَل الكتػػاب يسػجدوف ألسػاقفتهم وبطػػارقتهم،  

لو كنت آمراً أحداً أف يسجَد ألحػٍد ألمػرُت المػرأَة أف تسػجَد لزوجهػا، وال تػؤدي المػرأُة ": أفبل نسجد لك  قاؿ
 [.414]"َتٍب ألعطتوحق  زوجها حتى لو سألها نفسها على قػَ 

                                                           
 أي ال أستريح وال أريح عيني بنوـٍ حتى ترضى.؛ ". " ال أكتحل بغمضٍ 3380أخرجو الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  403
 أي الموافقة المطيعة لو في المعروؼ التي ال ُتكثر من مجادلتو ومخالفتو .. وألتفو سبب  404
. والغػػراب األعصػػم؛ ىػػو الغػػراب أحمػػر المنقػػار والػػرجلين، وىػػو قليػػل ونػػادر بػػين 2849جػو البيهقػػي فػػي السػػنن، السلسػػلة الصػػحيحة: أخر  405

 الغرباف، وفي ذلك كناية على قلة من يدخل الجنة من النساء ممن يتصفن بما تقدـ ذكره عن شرار نساء المسلمين   
 التنور: ىو الفرف الذي يخبز عليو.  406
 . 534اه النسائي، والترمذي، صحيح الجامع: رو  407
 . 5159رواه الطبراني، صحيحالجامع:  408
 المراد ىنا بياف فضل الزوج وعظم حقو .. ال الفعل ذاتو؛ ألنو فوؽ المقدور عليو؛ واإلسبلـ ال ُيكلف نفساً ماال ُتطيق وال تقدر عليو. 409
 . 3248رواه الحاكم، صحيح الجامع:  410
 ح. أي تنفجر بالقي 411
 رغم كل ذلك يأتي من يقوؿ: ليس من حق الزوج على زوجتو أف تخدمو ..    412
 . 7715رواه أحمد، والنسائي، صحيح الجامع:  413
أي علػى ظهػر بعيػر، قػاؿ ابػن األثيػر فػي النهايػة: ؛ ". وقولػو " علػى قتػب3366أخرجو الطبراني في المعجم الكبيػر، السلسػلة الصػحيحة:  414
 ىػ.   -مطاوعة أزواجهن ، وأنو ال يسعهن االمتناع في ىذه الحاؿ، فكيف في غيرىا " اومعناه الحث لهن على "
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لو أمرُت أحداً أف يسجَد ألحٍد؛ ألمػرُت المػرأَة أف تسػُجَد لزوجهػا؛ ِمػن ِعظَػِم ": وفي رواية عنو، قاؿ  
حقِّػػػو عليهػػػا، وال تجػػػُد امػػػرأٌة حػػػبلوَة اإليمػػػاف؛ حتػػػى تػػػؤدَِّي حػػػق  زوِجهػػػا، ولػػػو سػػػألها نفَسػػػها وىػػػي علػػػى ظهػػػِر 

 [.415]"قَػَتبٍ 
والػذي نفػُس محمػٍد بيػده، ال تُػؤدي المػرأُة حػق  ": اؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل وعن عبد اهلل بن أبي أوفػى، قػ

 [.  416]"رَبها حتى تُؤدِّي َحق  زوِجها ُكل و
: فػػي بعػػض الحاجػػة، فقػػاؿ وعػػن ُحصػػين بػػن ُمحصػػن، قػػاؿ: حػػدثتني عمتػػي قالػػت: أتيػػت رسػػوَؿ اهلل 

[، إال مػػاعجزت عنػػو، 418ا آلػػوه]كيػػف أنػػِت لػػو " قالػػت: مػػ": [". قلػػت: نعػػم، قػػاؿ417أي ىػػذه أذاُت بعػػٍل ]"
 [. 420["]419فانظري أين أنت منو؛ فإنما ىو جن ُتِك وناُرِؾ]": قاؿ

، فقاؿ: إف ابنتػي ىػذه أبػت أف تتػزو َج، وعن أبي سعيٍد الخدري، قاؿ: أتى رجٌل بابنتو إلى رسوِؿ اهلل 
ُج حتػى ُتخبرنػي مػا حػق  الػز وج علػى فقالت: والػذي بعثػَك بػالحق ال أتػزو   ،"أطيعي أباؾِ ": فقاؿ لها رسوُؿ اهلل 

حق  الزوج على زوجِتو؛ لو كانت بو ُقرحٌة فلحستها، أو انتثَر ِمنَخراه َصػديداً أو دمػاً ثػم  ابتلعتػُو مػا ": زوَجِتو  قاؿ
 [.421]"ال تُنِكحوىن  إال بإذنهن  ": قالت: والذي بعثك بالحق ال أتزو ُج أبداً، فقاؿ  ."أد ت حق و

ٟٕ ٚعرا . ـ يف  ُ٘ عًٝٗا، َٚا َيٗا يف اآلخس٠ِ َٔ خص  املسأ٠ِ اييت تعؿٞ شَٚدٗا، َٚتِهُؿس ؾكًَ

قيػػل: أيكُفػػرَف  ،"ُأرِيػػُت النػػاَر، فػػإذا أكثػػُر أىلهػػا النسػػاء؛ َيْكُفػػْرف": عػػن ابػػن عبػػاس، قػػاؿ: قػػاؿ النبػػي 
إحػػداىن  الػػدىَر ثػػم رأت منػػك  [؛ لػػو أحسػػنَت إلػػى423[، ويكُفػػرف اإلحسػػاَف]422َيكُفػػْرَف الَعِشػػَير]": بػػاهلل   قػػاؿ
 [. 425]"[، قالت: ما رأيُت منك خيراً قط424شيئًا]

                                                           
 . 2938أخرجو الحاكم، صحيح الترغيب والترىيب:  415
 . 5195رواه أحمد، وابن ماجو، وابن حباف في صحيحو، صحيح الجامع:  416
 أي ىل عندؾ زوج   417
 بل أستطيع القياـ بو. أي ال أقصر في خدمتو وطاعتو، إال ما ضعفت عنو ف 418
 أي برضاه عليك تنالين الجنة، وبغضبو وسخطو عليك تدخلين نار جهنم، فاحرصي على رضاه   419
 . وىو مخرج في آداب الزفاؼ للشيخ ناصر. 2509رواه الطبراني في األوسط، والحاكم، صحيح الجامع:  420
ذكرنا مػن قبػل: المػراد ىنػا بيػاف فضػل وِعظَػم حػق الػزوج .. . كما 2934رواه البزار، وابن حباف، صحيح الترغيب والترىيب:  421

ليس الفعل ذاتو؛ أي أف المرأة مهما حرصػت ال تسػتطيع أف تؤديػو حقػو، فكمػا أف ىػي ال تسػتطيع أف تلحػس لػو كػاف بػو قرحػة ... 
ف إذف ورضػى المػرأة شػرط لصػحة "؛ فيػو أال تُنِكحػوىن  إال بػإذنهن  فكذلك ىي ال تستطيع أف توفي حق و لِعظػم حقػو عليهػا. وقولػو "

 عقد النكاح.
 العشير؛ أي الزوج.  422
 أي ينكرف المعروؼ، وإحساف الزوج لهن.  423
 تكرىو وال ترضاه.  424
رواه البخاري. وفي الحديث: أف الكفر نوعاف: منو ما يخرج صاحبو من الملة، ومنػو مػا ال يخػرج مػن الملػة؛ وىػو كفػر النعمػة  425

 واإلحساف. 
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: وأنػا فػي َجػواٍر أتػراٍب لػي، فسػل م علينػا، وقػاؿ وعن أسماء ابنة يزيد األنصاري ة، قالت: مر  بي النبػي  
إحػداكن  تطػوُؿ أيَمُتهػا مػن أبويهػا،  لعػل  ": إياكن  وكفَر الُمنع مين " فقلُت: يػا رسػوَؿ اهلل ومػا كفػُر المنع مػين  قػاؿ"

 [.   426]"ثم يرزقها اهللُ زوجاً، ويرزقها منو وَلداً، فتغضُب الغضبَة فَتْكفر؛ فتقوؿ: ما رأيُت منَك خيراً قط  
[، وىػي 427ال ينظُر اهلل إلى امرأة ال َتشُكر لزوِجهػا]": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 .  [428]"ال َتستغني عنو
إذا دعػا الرجػُل امرأتَػُو إلػى فراشػو فأبػت، فبػات َغضػباَف عليهػا؛ لعنتهػا المبلئكػُة ": وعن أبػي ىريػرة، قػاؿ

 متفق عليو.  "حتى ُتصبحَ 
فراشػػػو فتػػػأبى ه، مػػػا مػػػن رجػػػل يػػػدعو امرأتَػػػُو إلػػػى والػػػذي نفسػػػي بيػػػد": وعنػػػو، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

 [". 430ها، حتى يرضى عنها][؛ إال كاف الذي في السماِء ساِخطاً علي429عليو]
إذا دعا الرجُل زوجَتُو لحاجتو فلتأتِو، وإف كانت على ": وعن طَلق بن علي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 431]"التن ور
اثناف ال تجاوز صبلتُهما رؤوَسهما: عبٌد آِبٌق  من مواليو حتى ": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [. 432]"حتى ترِجعَ يرِجَع، وامرأٌة عَصت زوَجها 
ثبلثٌة ال َتسأؿ عنهم: رجٌل فارَؽ الجماعَة وعصى ": وعن ُفضالة بن ُعبيد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

إماَمو، وماَت عاصيًا، وأَمٌة أو عبٌد أِبَق من سيِّدِه فماَت، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاىا مؤنَة الدنيا 
 [. 435["]434[، فبل تسأؿ عنهم]433فتبر َجت بعده]

                                                           
أي يطػػوؿ فراقهػػا للحيػػاة الزوجيػػة ؛ "تطػػوُؿ أيَمُتهػػا. وقولػػو " 813ري فػػي األدب المفػػرد،  السلسػػلة الصػػحيحة: أخرجػػو البخػػا 426

؛ "بسبب وفاة زوجها، أو الطبلؽ منو، فالمرأة األيم ىي المرأة المطلقة، أو األرملة التي مات زوجها. وقولهػا " فػي َجػواٍر أتػراٍب لػي
 أي أعمارىن من عمري. 

 انو عليها. أي فضلو وإحس 427
 . 189رواه النسائي، السلسلة الصحيحة:  428
 أي تأبى عليو من غير عذر معتبر؛ كالمرض ونحوه كأف تكوف حائضاً أو نافساً. 429
فيػو أف اهلل فػي السػماء ؛ "كػاف الػذي فػي السػماء سػاخطاً عليهػا"الضمير ىنا عائد إلػى الػزوج، والحػديث: رواه مسػلم. وقولػو:  430

ٌن عن خلقو، وليس كما يقوؿ ناكري صفة العلو واإلستواء على العرش: إف اهلل في كل مكػاف   تعػالى اهلل عمػا مستٍو على عرشو، بائ
 يقولوف علوًا كبيرًا. 

 . 534التنور: ىو الفرف الذي ُيخبز فيو. والحديث: أخرجو النسائي، والترمذي، صحيح الجامع:  431
 . 236رواه الحاكم في المستدرؾ، صيح الجامع:  432
أي لبسػػت الثيػػاب الفاضػػحة الكاشػػفة لعوراتهػػا، وأظهػػرت نفسػػها لؤلجانػػب عليهػػا. وإذا كػػاف ىػػذا حػػاؿ مػػن تتبػػرج فػػي غيػػاب  433

 زوجها، فما يكوف القوؿ فيمن تتبرج وتتزين للناس في حضور زوجها  
 أي ال تسأؿ عن درجة ىلكتهم .. وكم لهم من العذاب يـو القيامة.  434
 . 3058ح الجامع: رواه الطبراني والحاكم، صحي 435
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ثبلثٌة من الس عادِة، وثبلثٌة من الش قاِء؛ فمن السعادِة: المرأُة ": وعن سعد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 الصالحُة؛ تراىا فُتعِجُبَك، وتغيُب عنها فتأمَنها على نفسها وماِلك.
ى نفِسها [، وإف ِغبَت عنها لم تأَمنها عل436ومن الش قاء: المرأُة تراىا فتسوؤَؾ، وتحمُل لسانها عليَك]

 [. 437]"وماِلكَ 
ال تؤذي امرأٌة زوَجها في الدنيا، إال قالت زوجُتو من ": وعن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 439]"[، يُوِشُك أف يُفارَقِك إلينا438الحور العين: ال تُؤذيو قاتلِك اهللُ، فإنما ىو عندؾ دخيٌل]
ال ُتجػػاوز صػػبلتُهم آذانَهػػم: العبػػُد اآلبِػػُق حتػػى يرِجػػَع، ثبلثػػٌة ": وعػػن أبػػي أُمامػػة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

ـُ قوـٍ وىم لو كارىوف  [. 440]"وامرأٌة باتت وزوُجها عليها ساِخٌط، وإِما
ـٌ 441أيمػػا امػػرأٍة سػػألت زوَجهػػا الطػػبلَؽ مػػن غيػػر بػػأٍس]": وعػػن ثوبػػاف، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  [، فحػػرا

 [.  442]"عليها رائحُة الجن ةِ 
[، فقػػد ىتكػت ِسػػتَر مػا بينهػػا 443أي مػػا امػرأٍة وضػػعت ثيابَهػا فػػي غيػر بيػػِت زوجهػا]" :وعػن عائشػػة، قالػت

  "[444 .]وبين اهلل 

                                                           
 بالشتم والسب والكبلـ البذيء   436
 . 3056رواه الحاكم، صحيح الجامع:  437
 أي ىو بمثابة الضيف النزيل عندؾ، فسرعاف ما سيفارقك إلينا.  438
 . 7291رواه أحمد والترمذي، صحيح الجامع:  439
 . 3057رواه الترمذي، صحيح الجامع:  440
 ب الطبلؽ. أي من غير ضرورة أو سبب يستدعي طل 441
لما في طلب الطبلؽ من غير سبب يستدعي ذلك من أذا وضرر للزوج. والحديث: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن  442

 . 1706ماجو، صحيح الجامع: 
ائع ػ يُراد بوضع الثياب ىنا؛ كل وضٍع يؤدي إلى كشف ماال يجوز للمػرأة أف تكشػفو للرجػاؿ أو النسػاء سػواء؛ مػن ذلػك ػ كمػا ىػو شػ 443

أف تضػػع ثيابهػػا فػػي المحػػبلت التجاريػػة المخصصػػة لبيػػع األزيػػاء النسػػائية، لغػػرض قيػػاس مػػا تريػػد شػػراءه مػػن الثيػػاب، وبخاصػػة أف ىػػذه 
المحبلت مليئة بالكاميرات الخفية ػ وىي أصغر من زر القمي  ػ التي تصور كل حركة فػي المحػل .. وكػل شػيء .. ويطلػع عليهػا الرجػاؿ 

جػة مراقبػة الزبػائن ومػنعهم مػن السػرقة .. فعلػى النسػاء أف ينتػبهن ألنفسػهن وال يغػرىن قػوؿ اآلخػرين لهػن بػأف ىػذه من وراء مقاعػدىم بح
الغرؼ مخصصػة لتغييػر الثيػاب وىػي خاصػة بالنسػاء .. وعػورة المػرأة علػى الرجػاؿ األجانػب كػل بػدنها عػدا وجههػا وكفيهػا، وعػورة المػرأة 

َوال يُػْبػِديَن زِينَػتَػُهن  بدنها عدا مواضع الزينة المعروفة عند العرب والمسلمين، كمػا قػاؿ تعػالى:  على المرأة وعلى محارمها من الذكور كل
ِهن  َأْو بَنِػػي َأَخػػَواتِِهن  َأْو ِنَسػػائِِهن  َأْو َمػػا ْخػػَوانِِهن  َأْو بَنِػػي ِإْخػػَوانِ ِإال  لِبُػُعػػولَِتِهن  َأْو آبَػػائِِهن  َأْو آبَػػاِء بُػُعػػولَِتِهن  َأْو أَبْػنَػػائِِهن  َأْو أَبْػنَػػاِء بُػُعػػولَِتِهن  َأْو إِ 

ْربَػػِة ِمػػَن الرَِّجػػاِؿ َأِو الطِّْفػػِل ال ػػِذيَن لَػػْم َيْظَهػػُروا ا َعلَػػى َعػػْورَاِت النَِّسػػاِء َوال َيْضػػرِْبَن بِػػَأْرُجِلِهن  لِػػيُػْعَلَم َمػػ َمَلَكػػْت أَْيَمػػانُػُهن  َأِو الت ػػابِِعيَن َغْيػػِر ُأولِػػي اأْلِ
أي كشػفت ؛ "ىتكػت ِسػتَر مػا بينهػا وبػين اهلل. وقولػو " 32النػور:ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهن  َوُتوبُوا ِإَلى الل ِو َجِميعاً أَيػ َهػا اْلُمْؤِمنُػوَف َلَعل ُكػْم تُػْفِلُحػوفَ 

 حجابها، ونقضت ستر اهلل لها .. ولو تعرضت لؤلذا بعد ذلك فبل تلوَمن  إال نفسها.
 .  1720حمد، وابن ماجو، والحاكم في المستدرؾ، صحيح الجامع: رواه أ 444
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[ امػرأًة علػى زوِجهػا، أو عبػداً علػى 445لػيس ِمن ػا مػن خب ػَب]": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 [.  446]"سيده

علػػى المػػاء ػ وفػػي روايػػة: البحػػر ػ، ثػػم  إف إبلػػيس يضػػع عرَشػػوُ ": وعػػن جػػابر بػػن عبػػد اهلل، عػػن النبػػيِّ 
يبعػػث سػػراياه؛ فأدنػػاىم منػػو منزلػػًة أعظمهػػم فتنػػًة، يجػػيُء أحػػُدىم، فيقػػوؿ: فعلػػُت كػػذا وكػػذا، فيقػػوؿ: مػػا صػػنعَت 

قػػاؿ  ."شػػيئاً، ثػػم يجػػيء أحػػُدىم فيقػػوؿ: مػػا تركتُػػو حتػػى فر قػػُت بينػػو وبػػين امرأتػػو، فُيدنيػػو منػػو، ويقػػوؿ: نِعػػَم أنػػَت 
 [.447]"فيلتزُِمو": اؿاألعمش: أراه ق

 ـ َٚٔ حلِّ ايصٚٔج ع٢ً شٚدت٘ إٔ ال ُتٓؿَل َٔ َاهلا غ٦ّٝا إال بإذْ٘.   

 [. 448]"ال يجوُز المرأٍة عطي ٌة إال بإذِف زوِجها": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

[. أي 449]"زوُجهػا عصػَمَتهاال يجػوُز المػرأٍة ِىبػٌة فػي مالهػا، إذا ملَػك ": وعنو، قاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 إال بإذنو. 

 [.450]"ليس للمرأة أف تنتهَك شيئاً من مالها إال بإذِف زوجها": وعن واثَلة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

[ مػن زوجػي 451وعن أسػماء، أف امػرأًة قالػت: يػا رسػوؿ اهلل إف لػي ُضػر ًة، فهػل علػي  ُجنَػاٌح إف تشػب عت]
 متفق عليو.  "ع بما لم يُعَط كبلبس ثوبي ُزورالمتشبِّ ": غير الذي يعطيني  فقاؿ

 
 

                                                           
أي أفسد امرأًة على زوجها، وحر ضها على التمرد والعصياف عليو .. كما يفعل دعاة حقوؽ المرأة وحريتها ػ زعموا  ػ، ولو سموا  445

 أنفَسهم بدعاة تخريب بيت المرأة وتدميره لكاف أدؽ وأصوب 
 . 2906صحيح سنن أبي داود:  446
 . 3162أخرجو مسلم وأحمد، السلسلة الصحيحة:447 
 . 3528صحيح سنن النسائي:  448
 . 3527صحيح سنن النسائي:  449
. قلػػت: يظهػػر لػػي أف الوالػػدين مسػػتثنياف مػػن ىػػذا االسػػتئذاف، لمػػا تقػػدـ أف مػػن حقهمػػا أخػػذ مػػا 775السلسػػلة الصػػحيحة:  450

 وال استئذانها، واهلل تعالى أعلم. يحتاجانو من مالها ػ ال من ماؿ زوجها ػ من دوف علمها 
أي ىل عليها من حرج، لو أظهرت لضرتها كذباً بأف زوجها يعطيها وينفق عليها أكثر منها .. وال شك أف مثػل ىػذا التصػرؼ ػ  451

ا، وىػذا ال إضافة إلى كونو كذبًا ػ مؤاده إلى الفتنة وإنزاؿ األذا والضرر في الػزوج، ألف األخػرا سػتطالب زوجهػا بمػا أعطػاه لضػرته
 يجوز.
أي الذي يتظاىر بما ليس فيو وال عنده .. وىذا الحديث ُيحمل علػى كػل مػن يتصػف بهػذه ؛ "المتشبِّع بما لم يُعطَ "  وقولو     

 الصفة المذمومة .. فيحب أف ُيحمد بما ليس فيو  
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ِْ٘ ٚٔزقاٙ ِ٘ عًٝٗا نريو إٔ ال َتتٖٓؿٌ .. ٚإٔ ال ُتدِخٌ أحدّا بَٝت٘ إال بإذ َِٔ َحكِّ  . [452]ـ 
ونحن عنده، فقالت: زوجي صفواُف بن المعط ل  عن أبي سعيد، قاؿ: جاءت امراٌة إلى رسوؿ اهلل 

ا ُصمُت، وال يصلي الفجَر حتى تطلَع الشمُس. قاؿ: وصفواف عنده. قاؿ: يضربني إذا صليت، ويفطُِّرني إذ
فسألو عما قالت  فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل  أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قاؿ: 

مت؛ فإنها قاؿ: وأما قولها: يُفطُِّرني إذا ص ."لو كانت سورة واحدة لكَفت الناس": فقاؿ لو رسوُؿ اهلل 
وأما  ."ال َتصوـُ المرأة إال بإذِف زوجها": [، فقاؿ رسوُؿ اهلل 453تنطلُق تصوـُ وأنا رجٌل شاب فبل أصبر]

قولها: إني ال أصلي حتى تطلَع الشمُس، فإن ا أىُل بيت ُعرؼ لنا ذاؾ، ال نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، 
 [. 454]"فإذا استيقظَت يا صفواف فصلِّ ": قاؿ

رمضػاف، وال تػأذف وبعُلها شاِىٌد إال بإذنو غير  ال تُصْم المرأةُ ": ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن أبي
 [" متفق عليو.  455في بيتو وىو شاىٌد إال بإذنو]

عػػػن أف ُتكل ػػَم النسػػػاُء ػ يعنػػي فػػػي بيػػوتهن  ػ إال بػػػإذِف  نهػػى ": قػػػاؿ وعػػن علػػػي بػػن أبػػػي طالػػب 
 [.456]"أزواجهن  

ُٜذاَعٗا يف حٕٝض ـ َٚٔ حكِّ٘ عً َٝٗا بايٛقع١ٝ اييت ٜػا٤، ع٢ً إٔ جيتٓب ايدَُّبس، ٚال  ٝٗا إٔ ٜأت

ُ٘ أٚ ُتطَٝع٘ يف ذيو؛ إذ ال داع١ ملدًٕٛم يف َعؿ١ِٝ اشباِيل.  أٚ ْؿإع .. نُا ال جيٛش هلا إٔ ُتطاَٚع

ٚا اُنِّصَ تعالى: قاؿ  ُ ذًى نَاْخََتِل
َ
َٚ أ ُ٘  َْ ِديِض ىُ َٓ ْ ِٔ ال ـَ  ًَ لَٕٚ

َ
َٔ َويَْصأ ُ٘ ِديِض َوال َتْيَربُٚ َٓ ْ اَء ِْل ال

َٚابنَِي َويُدِ  ُّ اَّلَلُ إَِن اَّلَلَ ُُيِبُّ اَلَ َمَرُك
َ
ْٔ َخيُْد أ ِْ َٔ ُ٘ حُٚ

ْ
ْرَن نَأ َٙ ْرَن نَإَِذا َتَػ ُٙ بُّ َخََّت َحْػ

 َٔ ِرِي ّٙ َخَػ ُٓ ْ   . 111البقرة:ال
مع ىذا الحي من يهود وىم أىل   وعن ابن عباس، قاؿ: كاف ىذا الحي من األنصار وىم أىل وَثنٍ 

كتاب، وكانوا يروف لهم فضبًل عليهم في العلم، فكانوا يقتدوف بكثيٍر من فعلهم، وكاف من أمر أىل الكتاب: 
[، وذلك أستُر ما تكوف للمرأة، فكاف ىذا الحي من األنصار قد أخذوا 457أف ال يأتوا النساَء إال على َحْرٍؼ]
                                                           

واجػب ػ عنػد التػزاحم والتعػارض ػ مقػدـ وذلك أف طاعتو واستجابتو إلى حاجتو واجػب، بينمػا التنّفػل منػدوب دوف الواجػب، وال 452
 على المندوب أو التنفل. 

محمػػوؿ علػػى صػػـو التطػػوع والنافلػػة، أمػػا صػػياـ الفػػرض؛ كشػػهر ؛ "ال تصػػوـُ المػػرأة إال بػػإذف زوجهػػاأي عػػن الجمػػاع. وقولػػو "  453
 رمضاف فبل إذف للزوج وال لغيره في صيامو. 

 . 3169المشكاة:  رواه أبو داود، وابن ماجو، وصححو الشيخ ناصر في 454
أي ال ُتدخل بيتو أحدًا ػ أي اً كاف ػ وىو حاضر موجود إال بإذنو وعلمػو .. وىػذا مػن حػقِّ الػزوج علػى زوجتػو .. وخػبلؼ ذلػك ال  455

 شك أنو مدعاة للخصومة والتنازع، والتناحر، وربما الفراؽ .. وتدمير البيوت، وخرابها 
 د يُدخل الريب والشقاؽ بين الزوجين. . قلت: خبلؼ ذلك ق651السلسلة الصحيحة:  456
 أي وىم على الشرؾ، وعبدة األوثاف قبل مجيء اإلسبلـ إليهم، ودخولهم فيو.؛ "أي على جنب. وقولو " وىم أىل وَثنٍ  457
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مقببلت،  ي من قريش يشرحوف النساَء شرحًا منكراً، ويتلذذوف منهن  بذلك من فعلهم، وكاف ىذا الح
فلما قدـ المهاجروف المدينة، تزوج رجٌل منهم امرأًة من األنصار، فذىب يصنع بها  ومدبرات، ومستلقيات،

[، 458ذلك، فأنكرتو عليو، وقالت: إنما كنا نُؤَتى على َحرٍؼ، فاصنع ذلك وإال اجتنبني، حتى َشري أمرىما]
ّْ َخرْ   :، فأنزؿ اهلل فبلغ ذلك رسوَؿ اهلل  ّْ نَِصاؤُُز ٚا َخْرذَُس حُ

ْ
ّْ نَأ ّْ ٌث َُُس َِن ِطئْخُ

َ
. أي: أ

  [.459ُمقببلت، وُمدبرات، وُمستلقيات]
وعػػن جػػابر، قػػاؿ: كانػػت اليهػػود تقػػوؿ: إذا أتػػى الرجػػُل امرأتػػو ِمػػن ُدبرىػػا فػػي قُػُبِلهػػا كػػاف الولػػد أحػػوؿ  

ّْ  فنزلػت: ّْ نَِصاؤُُز َِن ِطائُْخ
َ
ّْ أ ٚا َخاْرذَُس حُ

ْ
ّْ نَأ مقبلػٌة، ومػدبرٌة، إذا  ": . فقػاؿ رسػوُؿ اهلل َخرٌْث َُُس

 متفق عليو.  "كاف ذلك في الَفْرجِ 
: فقػػاؿ: يػػا رسػػوَؿ اهلل  ىلكػػُت. قػػاؿ وعػػن ابػػن عبػػاس، قػػاؿ: جػػاء عمػػر بػػن الخطػػاب إلػػى رسػػوِؿ اهلل 

، ىػػذه [، فلػػم يػػرد عليػػو شػػيئاً، فػػأوحي إلػػى رسػػوؿ اهلل 460]ومػػا الػػذي أىلَكػػك " قػػاؿ: حو لػػُت رحلػػي الليلػػة"
ّْ  اآلية: َِن ِطئُْخ

َ
ّْ أ ٚا َخْرذَُس حُ

ْ
ّْ نَأ ّْ َخرٌْث َُُس بَر والحيَضةَ نَِصاؤُُز  [. 461]"، يقوؿ: أقبل وأدبر، واتِق الد 

إف اهلَل ال يستحي من الحق، ال تأتوا النساء في ": قاؿ وعن خزيمة بن ثابت: أف النبي 
 [. 462]"دبارِىن  أ

 [. 463]"ملعوف من أتى امرأًة في ُدبُرِىا": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
من أتى حائضًا، أو امرأًة في ُدبرىا، أو كاىنًا فصد قو بما يقوؿ، فقد ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

  ."حمٍد فقد برئ مما أُنزؿ على م": [. وفي رواية464]"كَفَر بما أُنِزؿ على محمدٍ 
 [. 465]"ال ينظُر اهللُ إلى رجٍل جامع امرأتَُو في ُدبُرِىا": قاؿ وعنو، عن النبي 

[. أي 466]"لعَن اهلُل الذين يأتوَف النساء في محاشِِّهن  ": وعن ُعقبة بن عامر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 أدبارىن .

                                                           
 أي ظهَر وُعِرؼ خبلفهما. 458
 . 896صحيح سنن أبي داود:  459
يانها في قبلها من جهػة ظهرىػا، ألف المجػامع يعلػو المػرأة ويركبهػا قاؿ ابن األثير في النهاية: كن  برحلو عن زوجتو، أراد بو غش 460

 ىػ.   -مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرىا كنى عنو بتحويل رحلو ا
 رواه النسائي، والترمذي، وقاؿ عنو حديث حسن. والحديث مخرج في كتاب "الزفاؼ " للشيخ ناصر.  461
 . 3291ر في المشكاة: رواه أحمد، والترمذي، وصححو الشيخ ناص 462
 . 5889رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع:  463
 رواه األربعة إال النسائي، وصح حو الشيخ ناصر في "آداب الزفاؼ".  464
 .1432أخرجو ابن ماجو، والبيهقي، صحيح الترغيب والترىيب:  465
 . 1419أخرجو الطبراني، صحيح الترغيب:  466
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ـٌ إتياف النساء في أدبارىِ ": قاؿ وعن ُخزيمة بن ثابت، عن النبي   [.467]"ن  حرا
وعػػػن طػػػػاوس، قػػػػاؿ: ُسػػػػِئل ابػػػػن عبػػػػاس عػػػػن الػػػػذي يػػػأتي امرأتػػػػو فػػػػي ُدبرىػػػػا  فقػػػػاؿ: ىػػػػذا يسػػػػألُني عػػػػن 

 [. 468الُكفر]
 ـ نٖؿاز٠ َٔ ٜأتٞ اَسأت٘ ٖٚٞ حا٥ض! 

يتصػػدؽ بػػدينار أو نصػػف ": ، فػػي الػػذي يػػأتي امرأتػػو وىػػي حػػائض، قػػاؿعػػن ابػػن عبػػاس، عػػن النبػػي 
 [. من الذىب.469]"دينار

 ع٢ً ايسدٌ إٔ ٜطتُتَع باَسأت٘ اسبا٥ض دٕٚ ازبُاع. ـ ال حسج

حاضت منهم المرأة أخرجوىا من البيت ولم يؤاكلوىا ولم  إذا اليهود كانت أفعن أنس بن مالك، 
ِٔ اهلل سبحانو  فأنزؿَ ، عن ذلك اهلل  ئل رسوؿُ فسُ ، البيت يشاربوىا ولم يجامعوىا في ـَ  ًَ لَٕٚ

َ
َويَْصأ

 
َ
َٚ أ ُ٘  َْ ِديِض ىُ َٓ ْ ِديِض ال َٓ ْ ٚا اُنَِّصاَء ِْل ال ُ في  جامعوىن  ": اهلل  فقاؿ رسوؿُ  ،إلى آخر اآلية ذًى نَاْخََتِل

 نا إال خالفنامن أمرِ  شيئاً  فقالت اليهود ما يريد ىذا الرجل أف يدعَ  "،كاحغير النِّ  شيءٍ  كل اواصنعو  ،البيوتِ 

470]فيو
  .] 

يػػأمر إحػػدانا إذا كانػػت حائضػػاً أف تت ػػِزَر، ثػػم  كػػاف رسػػوؿ اهلل ": وعػػن عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا، قالػػت
 ُيضاِجعها. متفق عليو. 

أمرىا  ،ف يباشرىاأ   اهلل رسوؿُ  فأرادَ ، ضاً حائِ  إحدانا إذا كانت كانت قالت :ها رضي اهلل عنها عنو 
 [البخاري. 471]وبَ رْ يملك إِ  كما كاف النبي ،  وإربَ  وأيكم يملكُ  ت:قال .باشرىاثم يُ  ،حيضتها في فورِ  زرَ أف تت  

: كػػاف يُباشػػر المػػرأَة مػػن نسػػائو، وىػػي حػػائض، إذا كػػاف عليهػػا إزاٌر إلػػى وعػػن ميمونػػة، أف رسػػوَؿ اهلل 
 [. 472أنصاؼ الفخذين، أو الركبتين؛ تحتجز بو]

                                                           
 . 873يحة: أخرجو النسائي، السلسلة الصح 467
ال يُراد بػو الكفػر األكبػر الػذي ُيخػرج ؛ "ىذا يسألُني عن الُكفررواه النسائي، وصححو الشيخ ناصر، "آداب الزفاؼ". قولو "  468

صاحبو من الملة، وإنما أراد بالكفر كفر النِّعمة؛ حيث استبدؿ الخبيَث الػنجس بالطيػب الطػاىر، وَزِىػد بنعمػة الطيػب الطػاىر وكَفػَر 
  تعالى أعلم. بها، واهلل

رواه أصحاب السنن، والطبراني، وصححو الشيخ ناصر،"آداب الزفاؼ". قلت: فإف أتاىا وىي في أوؿ حيضتها فكفارتو دينار  469
 من ذىب، وإف أتاىا وىي في آخر حيضتها قريبة من طهرىا فكفارتو أف يتصدؽ بنصف دينار من ذىب، واهلل تعالى أعلم.  

محموؿ على من يجد في نفسو القدرة على أف يملك ؛ "كاحغير النِّ  شيءٍ  كل اواصنعو . وقولو " 132صحيح سنن أبي داود:  470
نفسو وأف ال يقع في المحظور .. أما من ال يجد في نفسو القدرة على ذلك، فالنصيحة لو أف ال يتوس ع، حتى ال يقع في المحظور 

  أو نصف دينار من َذَىب  .. ويجد نفسو ػ في النهاية ػ ُملزماً بأف يتصدؽ بدينار 

أي لحاجتػو، تعنػي أنػو كػاف غالبػاً لهػواه. وأكثػر المحػدثين ؛ "قاؿ ابن األثير في النهاية: من حديث عائشة " كاف أمَلَكُكػم ألرَبِػو 471
ة، يُقػاؿ فيهػا يروونو بفتح الهمزة والراء؛ يعنوف الحاجة، وبعضهم يرويو بكسر الهمزة وسكوِف الراء، ولو تأويبلف: أحدىما أنو الحاجػ

 ىػ.  -األَرُب، واإلْرُب، واإِلْربَُة، والمأرَبَُة. والثاني: أرادت بو الُعضو، وعَنت بو من األعضاء الذ َكَر خاص ًة ا
 . 139صحيح سنن أبي داود:  472
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ٌُ ٖرا املدًٛم ـ يف َعؿ١ٝ  َِ ؾك ـ ايطاع١ُ تهٕٛ باملعسٚف؛ إذ ال داع١ ملدًُٕٛم ـ َُٗا َعُع

 [. 473]اشبايل
لنساء أف طاعَة المرأة لزوِجها ليست على إطبلقها .. وإنما ىي مقيدة بالمعروؼ، وفي طاعة ليعلمن ا

ػ كأف يأمرىا بترؾ الصبلة، أو خلع الحجاب، أو باالختبلط مع  ؛ فإذا أمرىا بأمٍر فيو معصية هلل اهلِل 
ال يجوز لها أف ُتطيعو أو  الرجاؿ األجانب وغيرىا من األمور المحرمة ػ فبل طاعة لو عليها في ذلك .. كما

 تُتابعو في ذلك .. فالطاعة إنما تكوف في المعروؼ، ال في المعصية.
ٌّ نَ  تعالى: قاؿ  ـِِْ ًَ ةِِٗ  َ ا َُيَْس ل َْ َداَك ُِتُْْشَِك ِِب  َ٘ يِْٗ ُخْصٖاً ِإَوْن َجا َٚاِلَ ِ َوَوَصيَْٖا اْْلِنَْصاَن ة
ا َٓ ُٙ ا ِإَوتعالى: وقاؿ  .8العنكبوت:حُِػْف َٓ ُٙ ٌّ نَ  حُِػْف ـِِْ ًَ ةِِٗ  َ ا َُيَْس ل َْ ْن تُْْشَِك ِِب 

َ
َ أ ََ َداَك  َ٘ ْن َجا

ْفُروناً  َْ جْيَا  ا ِْل الُّ َٓ ُٙ ا. 25لقماف:َوَصاِختْ َٓ ُٙ ؛ رغم حقهما المغلظ على ابنيهما .. فمن باب نَ  حُِػْف
، فحق الخالق ُمقدـ أي أمٍر فيو معصية هلل أولى أف ال ُتطيع المرأُة زوجها لو أمرىا بأف ُتشرؾ باهلل .. أو 

 مقدمة على طاعة المخلوؽ أي اً كاف ىذا المخلوؽ.    على حق المخلوؽ، وطاعتو 
ال طاعَة في معصية اهلل، إنما ": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وفي الحديث، عن علي بن أبي طالب 

 متفق عليو.  "الطاعُة في المعروؼ
 [. 474]"ال طاعة لمخلوٍؽ في معصيِة الخالق": ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وعن النو اس بن سمعاف

 ـ َٚٔ حكِّ٘ عًٝٗا بعد ممات٘، إٔ ذبدَّ عًٝ٘ أزبع١َ أغٕٗس َٚعِػسّا. 

ْْش تعالى: قاؿ  ـَ ٍر َو ُٙ ْط
َ
ْرَبَفَث أ

َ
َٔ أ جُْهِصِٙ

َ
َٔ ةِأ َبْص ْزَواجاً َحََتَ

َ
ّْ َوَيَذُروَن أ ُِْْٖس َن  ْٚ ََٚن َٔ ُحَخ  اً َواَّلِي

 . 134البقرة:
ال يحػل  المػرأة تػؤمن بػاهلل واليػـو اآلخػر أف تحػد  علػى ميػٍت ": وعن أـ حبيبو، قالت: قاؿ رسػوُؿ اهلل 

 متفق عليو. "فوؽ ثبلِث لياٍؿ، إال زوج؛ فإنها تِحد عليو أربعَة أشهٍر وعشراً 
َهػى أف ُنِحػد  علػى َميِّػٍت فػوَؽ ": وعػن أـ عطي ػَة، قالػت ثَػبلٍث، إال علػى َزوٍج، أربَػَعػَة أْشػُهٍر وَعْشػراً، ُكن ػا نُػنػْ

ػػػَ  لنػػػا عنػػػَد الط ْهػػػِر، إذا 475وال َنْكَتِحػػػَل، وال نَػَتطَي ػػػَب، وال نَػْلػػػَبَس ثَوبػػػاً َمصػػػُبوغاً، إال ثَػػػوَب َعْصػػػٍب ] [، وقَػػػْد رُخِّ
 متفق عليو.  "اتِّباِع الجنائزِ  اغَتَسَلْت إحَدانا ِمن َمِحيِضها في نُػْبَذٍة من ُكْسِت َأظَفاٍر، وُكن ا نُػْنهى عنِ 

                                                           
مػػا يحملػػو علػػى نؤكػد علػػى ىػػذا المعنػػى ونكػػرره ألف مػػن الرجػػاؿ مػػن يسػػتغل الحػق الػػذي أعطػػاه إيػػاه الشػػرع اسػػتغبلاًل خاطئػػاً؛ م 473

.. وىػػذا لػػيس لػػو وال لغيػػره؛ إذ ال طاعػػة  الظلػػم والطغيػػاف، ومطالبػػة زوجػػو أف تُتابعػػو وُتطيعػػو فػػي الحػػراـ، وفيمػػا فيػػو معصػػية هلل 
 لمخلوؽ في معصية الخالق.

 .3696صححو الشيخ ناصر في المشكاة:  474
ىمػا نوعػاف مػن أنػواع ؛ ". وقولػو " ُكْسػِت أظفػارٍ 1/185ثياب يمنية فيها بياض، وسػواد يصػبغ غزلهػا ثػم ينسػج، منػار السػبيل:  475

 البخور لهما رائحة جيدة ػ ليسا من ِجنس الِطيب ػ تتبع بهما المرأة أثر الد ـ وموضعو لتزيل رائحتو الكريهػة. أقػوؿ: ويقػـو مقامهمػا ػ
 في زماننا ػ "الشامبوا" أو الصابوف الذي ُتخالطو رائحة جيدة، واهلل تعالى أعلم. 
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  !ٌٌ  ـ َغِسْط باِد

ِـّ مبشٍر األنصارية: أف النبي    خَطَب أـ مبشٍر بنت البراء بن معروٍر، فقالت: إني اشترطُت  عن ُأ
 [. 476]"إف ىذا ال يصُلحُ ": لزوجي أف ال أتزو َج بعده، فقاؿ النبي  

 
ٌُثغـً أٌ ُتًهـى تءـًء يـٍ آّحثـح      ٔتعذ: فئٌ انحمٕق آّتثادنح تني انضٔجني، 

ٔإّٓدج ٔانشفك، ِٔعٍة انُفظ، تعٍذًا عٍ انعُف ٔانتءذد، ٔاالعتعالء، أٔ اإلرالل؛ فـئٌ  

ٌُجاصي عهٍّ يا ال ٌجاصي عهى انعُف، ٔإرا أحـةَّ   اهلل سفٌٍك ٌحةُّ انشفَك ّّ األيش ُكهِّّ، ٔ

ًٌُِهـ  تٍٕتُـا ٔتٍـٕخ جًٍـع     اهلُل تٍتًا أدخَم إنٍّ انشفك ٔانشحًح .. َغأل اهلل تعاّْ  أٌ 

 آّغهًني تآّحثح ٔانشفك ٔانشحًح .. إَّ تعاّْ عًٌٍع لشٌة يجٍة.
 

 ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضبُد ايٓيب األَٞ ٚع٢ً آي٘ ٚؾخب٘ ٚضًِٖ.

 
وبعد أن تعرفنا على حّك السوج على زوجته .. ننتمل بكم ـ بإذن اهلل ـ لنتعرف 

 على حكِّ المرأة على زوجها.  

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يعني اشتراطها لزوجها أف ال تتزوج بعده؛ ألنو ؛ "إف ىذا ال َيصُلحُ ": . وقولو 608رجو الطبراني، السلسلة الصحيحة: أخ 476

مخالف لعشرات النصوص الشرعية التي تحض على التزاوج، والتكاثر، والتناسل .. كما ال يجوز أف يُعطى ىذا الشرط من الزوج 
ارج في ىذا الزماف زمن الحب األعوج  ػ فالوفاء ال يكوف في مثل ىذه المواضع، وفيما أحل  لزوجتو تحت عنواف الوفاء ػ كما ىو د

ما باُؿ رجاٍؿ يشترطوف شروطًا ليست في  ": اهلل، وبخاصة إف كاف سيترتب عن ىذا الوفاء معصية، واستشراؼ للحراـ، ولقولو 
 .  متفق عليو "ٌل، َشْرُط اهلل أَحق  وأوَثقكتاِب اهلل، َمن اشتَرَط َشْرطاً ليَس في كتاِب اهلل فهو باط
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 حكُّ آّشأِج عهى صِٔجٓا. -7
ُٜخطٔ إيٝٗا يف دعاَٗا  ـ َٔ حلِّ املسأ٠ِ ع٢ً شٚدٗا، إٔ ٜعاغسٖا باملعسٚف، ٚإٔ ٜسؾل بٗا، ٚ

ٍَ بي ْطا٥ِ٘  َٜٗذَس خازَج ايبِٝت، ٚإٔ ٜعد ُٜكبِّذ .. ٚإٔ ال  ٚنطٛتٗا َٚطهٓٗا ـ َقِدَز اضتطاعت٘ ـ، ٚإٔ ال 

 إٕ نإ َٔ أٌٖ ايتعدد. 

ْفُروفتعالى: قاؿ  َٓ ْ َٔ ةِال ُ٘ و  . 29النساء:وَََعِْشُ
َٚاِخَدةتعالى: وقاؿ  ٚا نَ ُ اَل َتْفِدل

َ
ّْ أ  . 3النساء:نَإِْن ِخْهُخ

ّْ تعالى: وقاؿ  ْٚ َخَرْصخُ َ ٚا َبنْيَ اُنَِّصاءِ َول ُ ْن َتْفِدل
َ
ٚا أ ْٔ تَْصخَِػيُف َِ [477] َوَُ يْ َٓ

ْ ٚا ُكَ ال ِٓيُِ نَ  حَ
 ْ ا ََكل َ٘ ٚا نَإَِن اَّلَلَ ََكَن َدُهٚراً رَِخيٓاً َذخََذُرو ٚا َوَتَخُي ََِيثِ ِإَوْن حُْصُِِد َف ُٓ:219النساء. 

أف تطعَمها ": وفي الحديث: عن معاوية بن حيدة، قاؿ: قلت يا رسوَؿ اهلل ما حق  زوجِة أحِدنا عليو قاؿ
478]حْ إذا َطعمَت، وَتكسوىا إذا اكَتسيَت، وال َتضِرْب الوجَو، وال تُقبِّ 

]وال تهجْر إال في البيِت  [
479

] ." 
ائِت حرثَك أن ى ِشئَت، وأطعمها إذا ": وعنو قاؿ: قلت يا رسوَؿ اهلل نساؤنا ما نأتي منهن  وما َنَذر  قاؿ 

 [.480]"طِعمَت، واكسها إذا اكَتَسْيَت، وال تُقبِّح الوجَو، وال تضرب
[. أي 481]"بالمرء إثمًا أف ُيضيَِّع من يَػُقوت كَفى": وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 من يُعيل من النساء، واألبناء، وغيرىم ممن يدخل في رعايتو.
[ حق 482اللهم إني أَحرُِّج ]": وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، قاؿ: قاؿ النبي 

 [. 483]"الضعيفين: اليتيم، والمرأة

                                                           
أي العدؿ القلبي، والميل القلبي، فهذا نوع من العدؿ مهما حرص اإلنساف عليو فبل يستطيع القياـ بو، ألنو خارج عن  477

عدؿ واإلنصاؼ بين إستطاعتو وقدرتو، وىو معذور لذلك. لكن ىذا ال ييستلـز منو أف يميل كل الميل فيأتي بأفعاؿ وأمور ػ تنافي ال
النساء ػ يستطيع اجتنابها، فهذا ليس كاألوؿ وال يشملو العذر، ومن كاف يقدر ال يستوي في الحكم مع العاجز الذي ال يقدر. 

 أي ال ىي زوجة بحق لها حقوؽ الزوجة، وال ىي أيم من حقها أف تطلب الزواج. ؛ "فتذروىا كالمعلقة"وقولو: 
 أي ال تقل: قبحك اهلل.  478
 . 3249رواه أبو داود، والطبراني، والحاكم، صحيح الجامع:  479
 .687أخرجو أبو داود، واحمد، السلسلة الصحيحة:  480
. قلػت: ومػن الضػياع الػذي يشػملو الحػديث، إىمػاؿ 2965أخرجو أبو داود والنسائي والحاكم، صحيح الترغيب والترىيػب:  481

 الحَسن.حّقهم عليو في التعليم والتربية، وتوجيههم التوجيو 
أي ألحػق الحػػرج؛ وىػو اإلثػػم بمػن ضػػيع حقهمػػا، وأحػذر مػػن ذلػك تحػػذيرًا بليغػاً وازجػػر عنػػو زجػرًا أكيػػدًا. قالػو النػػووي: ريػػاض  482

 ، ط المكتب اإلسبلمي. 246الصالحين، ص 
 . 1447رواه الحاكم والنسائي، صحيح الجامع:  483
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فػي َحج ػة الػوداع، يقػوؿ بعػد أف حمػد اهلل تعػالى  ي وعن عمرو بن األحوص الجشمي، أنػو سػمَع النب ػ
[ عنػػدكم لػػيس تملكػػوف مػػنهن  484أال واستوصػػوا بالنِّسػػاِء خيػػراً، فإنمػػا ىػػن  َعػػواٍف]": وأثنػػى عليػػو ووعػػظ، ثػػم قػػاؿ

[، إال أف يػػأتين بفاحشػػٍة مبينػػة، فػػإف فعْلػػَن فػػاىجروىن فػػي المضػػاِجع واضػػربوىن َضػػرباً غيػػَر 485شػػيئاً غيػػر ذلػػك]
[، أال إف لكػػػم علػػػى نسػػػائكم حقػػػاً ولنسػػػائكم علػػػيكم حق ػػػاً؛ 486ٍح، فػػػإف أطعػػػَنكم فػػػبل تبغػػػوا علػػػيهن سػػػبيبًل]ُمبػػػرِّ 

فحقكػػم علػػيهن أف ال يُػػوِطئن فُرَشػػُكم َمػػن تكرىػػوف وال يػػأذف  فػػي بيػػوتكم لمػػن َتكرىػػوف، أال وحقُهػػن  علػػيكم أف 
 [.  487]"ُتحِسنوا إليهن  في كسوتِِهن  وطعامِهن  

 [.  488]"اهللَ سائٌل كل  راٍع عم ا استرعاُه؛ َحِفَظ أـ ضي َع، حتى يسأَؿ الرجَل عن أىِل بيتوإف ": وقاؿ  

َِاّل امُلعذٌَّ َٓ٘ ٚاملؤخَّس.   ـ ال بد َٔ َضَداِد املٗٔس نا

أي مػا رجػٍل تػزو ج امػرأًة علػى مػا قػل  مػن ": يقػوؿ عن ميموف الكردي، عن أبيو قػاؿ سػمعُت رسػوَؿ اهلل  
أو كثُػَر، لػيس فػي نفسػو أف يػؤدَِّي إليهػا حق هػا؛ خػَدعها، فمػات ولػم يػؤدِّ إليهػا حق هػا؛ لقػي اهللَ يػوـَ القيامػة المهِر 
 [.489]"وىو زافٍ 

إف  أحػػػق  الشػػػروِط أف يػػػوف ى بػػػو، مػػػا اسػػػتحَلْلتم بػػػو ": وعػػػن عقبػػػة بػػػن عػػػامر، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 
 [. 490]"الفروجَ 

نهى عػن الشِّػغار، والشِّػغار: أف يػزوَِّج الرجػُل ابنتَػو علػى أف يزوَجػو اآلخػُر  أف رسوَؿ اهلِل ": وعن ابن عمر
 [" أي مهر. 491ابنَتو وليس بينهما ِصَداؽ]

ػػا قضػػى حاجتَػػو منهػػا طل قهػػا وَذىػػَب ": وعنػػو مرفوعػػاً   إف أعظػػَم الػػذنوِب عنػػد اهلل رجػػٌل تػػزو َج امػػرأًة، فلم 
 [.492]"وآَخُر يقتُل داب ًة َعَبثاً  بمهرىا، ورجٌل استعمَل رجبًل فذىَب بأجرتو،

 

                                                           
 لزوج باألسير. قالو النووي في" رياض الصالحين". المرأة في دخولها تحت حكم ا أي أسيرات؛ شبو رسوؿ اهلل  484
قلػت:  ."ريػاض الصػالحين"أي غير االستمتاع وحفظ الزوج في نفسها ومالو، وما يجب عليها مػن خدمتػو، قالػو الشػيخ ناصػر:  485

.. كمػا يفعػل كثيػر مػن وبالتالي ليس من حق الزوج أف يُطالب زوجتو بالعمل أو الوظيفػة، ومػن ثػم اإلنفػاؽ عليػو، وعلػى بيتػو، وأبنائػو 
 رجاالت ىذا الزماف  

 قاؿ النووي: أي ال تطلبوا طريقاً تحتجوف بو عليهن  وتؤذونهن  بو.  486
 . 182رواه الترمذي، وقاؿ حديث حسن صحيح، رياض الصالحين:  487
 . 2966أخرجو ابن حباف، صحيح الترغيب والترىيب:  488
 . 2807ترغيب والترىيب: رواه الطبراني في الصغير، واألوسط، صحيح ال 489
 فيو أف المهر المؤخر يجب أف يدفع كالمقدـ ومن دوف أف يقع الطبلؽ، والحديث متفق عليو.  490
متفق عليو. قلت ورد النهي عن ىذا النوع من النكاح لما فيو من ظلم لحقوؽ الزوجة .. والحديث فيو أف المهر شرط لصػحة  491

 عقد النكاح.
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 ـ يًُسأ٠ حلُّ ايَّؿك١ِ ٚايطََّهٔ د١ًٝ ؾرت٠ ِعد٠َّ ايطالم.

فقلػػت: أنػػا بنػػت آؿ خالػػٍد، وإف  زوجػػي فبلنػػاً أرسػػَل إلػػي   عػػن فاطمػػة بنػػت قػػيس، قالػػت: أتيػػُت النبػػي   
رسػوَؿ اهلل إنػو قػد أرسػَل إليهػا بػثبلِث تطليقػات، بطبلقي، وإنِّي سألُت أىَلُو النفقَة والسكن، فأبوا علّي، قالوا: يا 

 [.493]"إنما النفقُة والس كُن للمرأة إذا كاف لزوجها عليها الر جعةُ ": قالت: فقاؿ رسوؿ اهلل 

 ـ ايؿرُب ع٢ً املسأ٠ِ، ٚعدّ اإلضسأع يف ايًذ٤ِٛ إىل ايكَّسِ  أٚ ايٖطالٔم!

ـَ  عن المقداـ بن معدي كرب، أف رسػوَؿ اهلل   إف اهللَ ": فػي النػاٍس فحمػَد اهللَ وأثنػى عليػو، ثػم قػاؿ قػا
يوصيكم بالنساء خيراً، إف اهلَل يوصيكم بالنسػاء خيػراً؛ فػإنهن  أمهػاُتكم، وبنػاُتُكم وخػاالُتكم، إف الرجػَل مػن أىػِل 

 [.494]"ماً منهما عن صاحبو حتى يموتا َىرَ يَداىا الخيَط، فما يرغُب واحٌد الكتاِب يتزوُج المرأَة وما يعُلُق 
[ مػؤمٌن مؤمنػًة، إف َكػرِه منهػا ُخُلقػاً رضػي منهػا 495ال يَفػَرُؾ]": وعن أبػي ىريػرة، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 

 مسلم.  "آخر
إف المػػػػرأَة ُخِلَقػػػت مػػػػن ِضػػػلٍع، وإن ػػػك إف تُػػػػرِْد إقامػػػَة الضػػػػلع ": وعػػػن سػػػمرة، قػػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

 [. 497]"[، فدارِىا تِعْش بها496تكسرىا]
إف المػػرأَة ُخِلقػػت مػػن ِضػػلٍع، لػػن تسػػتقيم لػػك علػػى طريقػػٍة، ": ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  وعػػن أبػػي 

 [. 498]"فإف استمتعَت بها استمتعت بها وبها ِعَوٌج، وإْف ذىبَت تُقيمها كسرَتها، وَكْسُرىا طبلُقها
 [. 499]"إف النساَء شقاِئُق الرجاؿ": وعن عائشة، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل 

                                                                                                                                                                                           

 . 999لصحيحة: أخرجو الحاكم، السلسلة ا492 
 .2722أخرجو النسائي، وأحمد،  السلسلة الصحيحة:  493
. قلت: وفي الحديث داللة على إنصاؼ الحق، والثناء عليو خيرًا .. والترغيػب 1872أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  494

ة قديمػة .. أمػا اليػـو ػ وبخاصػة بو .. ولو كاف صاحب ىذا الحق كافرًا .. وعادة تمسك الرجل من أىل الكتاب بزوجتػو عػادة حسػن
، ويُطلِّػق غػدًا .. ىػذا غيػر الخلػيبلت البلتػي ُيشػركهن فػي الفػراش مػع زوجتػو فػي  في ببلد الغرب ػ فأحػدىم ال يُبػالي أف يتػزوج اليػـو

 الحراـ .. يُمارس ذلك على أعلى مستويات طبقات المجتمع  
ىػػ. قلػت: وال ُيسػتبعد أف يكػوف كنايػة عػن  -كناية عن صػغر سػّنها وفقرىػا "ا"ية: قاؿ في النها؛ "وما يعُلُق َيداىا الخيطَ وقولُو "     

 قلة الصداؽ والمهر الذي يعطيو الرجل منهم للمرأة. 

 أي ال يبغضها إلى حد الطبلؽ.  495
 كسرىا: طبلقها، وفيو داللة على الرفق واجتناب العنف والشدة عند تقويمها وترشيدىا للصواب.   496
 . 2944ابن حباف، والحاكم، صحيح الجامع: رواه أحمد، و  497
 . 3527أخرجو مسلم، وابن حباف، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  498
ومن دوف ظلػم أو اسػتعبلء طػرؼ ؛ ". ىكذا ينبغي أف تكوف العبلقة بين الزوجين " شقائق2983رواه أحمد، صحيح الجامع:  499

 على آخر 
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إلى رسوِؿ اهلل  فجاء عمر  ."ال تضربوا إَماَء اهلل": بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن إياس 
[النساُء على أزواجهن ، فرخ   في ضربهن ، فأطاَؼ بتؿ رسوِؿ اهلل 500، فقاؿ: ذئِرف ]  نساٌء كثير

اَجهن ، ليس أولئَك كثير يشكوَف أزو لقد طاَؼ بتِؿ محمد نساءٌ ": يشكوف أزواَجهن ، فقاؿ النبي  
 [. 501]"بخيارِكم

[، فلعل ػو 502يعمُد أحدُكم فيجلػُد امرأتَػو جْلػَد العبػِد]":  وعن عبد اهلل بن زُمَعَة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
  ُيضاِجُعها في آخِر يومو  " متفق عليو. 

ء، بعث إليو وعن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: لما كاف من أمِر عثماف بن مظعوف الذي كاف من ترِؾ النسا
إف ": يا عثماف إني لم أوَمر بالرىباني ة؛ أرغبَت عن ُسنتي  " قاؿ: ال يا رسوَؿ اهلل، قاؿ": ، فقاؿرسوؿ اهلل 

ـَ، وأصوـَ وَأطَعم، وأنِكَح وأطلَِّق، فمن َرِغب عن ُسنتي فليس مني، يا عثماف إف ألىلك  من ُسنتي أف أصلي وأنا
 [. 503]"عليك حق ًا، ولنفسَك عليك حق اً 

، فقػاؿ بعضػهم: ال  ، سألوا أزواج النبي وعن أنس، أف نفراً من أصحاب النبيِّ  عن عملو في السِّرِّ
ـُ علػى فػراٍش، فحمػَد اهلل وأثنػى عليػو، فقػاؿ : أتزو ُج النساَء، وقاؿ بعضهم: ال آكُل اللحَم، وقػاؿ بعضػهم: ال أنػا

اـ، وأصػوـُ وأفطػر، وأتػزو ُج النسػاَء، فمػن َرِغػَب عػن ُسػن تي فلػيس ما باُؿ أقواـٍ قالوا كذا وكذا  ولكني ُأصلي وأنػ"
 مسلم. "مني

َِٜع ٍَ بي ْطا٥٘ .. ٖٚرا َٔ حكٗٔ ـ َٔ نإ َٔ ذٟٚ ايتعدُِّد جيب إٔ   عًٝ٘.د

إذا كانػت عنػد الرجػل امرأتػاف، فلػم يعػدؿ بينهمػا، جػاء يػوـَ ": وعن أبي ىريرة، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 
 [. 504]"ساِقطٌ  القيامة وِشق وُ 

                                                           
 عن ضربهن  .. وأساؤوا فهم نهي النبي ذئِرف: أي اجترأف على الرجاؿ وتطاولن عليهم  500
ليس أولئَك . وقولو " 2879. وانظر صحيح سنن أبي داود: 5237رواه أبو داود، وابن ماجو، والحاكم، صحيح الجامع:  501

أي ليس أولئك الذين يضربوف نساءىم وُيسيئوف معاملتهن  من خيار المسلمين، وىؤالء كذلك قد أساؤوا فهم ترخي  ؛ "بخياركم
بضرب النساء الناشزات البلتي ذئرف على أزواجهن  ضربًا غير مبرٍِّح .. لذا ال بد للمرء أف يكوف فقيهاً؛ متى يستخدـ  النبي 

الشدة، ومتى يدع، وما ىو القدر النافع من الشدة وما ىو القدر الضار منها .. فإف لم يكن فقيهًا في ذلك كلو؛ فنصوص الشريعة 
خذ بخيار الرفق .. فهو األسلم واألنفع لو؛ ألف ُيخط  في الرفق خير لو ألف مرة من أف ُيخط  في استخداـ تُلزمو حينئٍذ بأف يأ
 العنف والشدة. 

ذكر ذلػك علػى وجػو  أي جلدًا مبرحًا كما يجلد العبد .. وىذا ال يجوز وال يليق .. وال ينبغي أف يكوف بين األزواج، والنبي  502
 الكراىة واالستقباح 

 . 394و الدارمي، السلسلة الصحيحة: أخرج 503
أي ونصػػفو سػػاقط مائػػل، فكمػػا أنػػو مػػاؿ فػػي الحيػػاة ؛ "وِشػػق ُو سػػاِقطٌ . وقولػػو " 762رواه الترمػػذي، والحػػاكم، صػػحيح الجػػامع:  504

عقوبػة مػن الدنيا إلى إحدا زوجاتو دوف األخرا، يُعاقب يـو القيامة على رؤوس األشهاد ػ لُيعرؼ ظلمو ػ بسقوط نصػفو وميلػو؛ إذ ال
 جنس العمل 
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مػػن كانػػت لػػو امرأتػػاف، فمػػاَؿ إلػػى إحػػداىما، جػػاء يػػوـَ القيامػػِة وِشػػق و ": وعنػػو، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.505]"ماِئلٌ 

، وِكلتػا يديػو يمػيٌن، الػذين إف الُمْقسِطين عند اهلل على منابَر مػن نػوٍر، عػن يمػين الػرحمن ": وقاؿ 
 مسلم. "يعدلوف في ُحكمهم وأىِليهم، وما َوُلوا

ِّب. ُٜعسع ع٢ً ايجَّ ُٜعٔسع ع٢ً ايبهس، ٚنِ  هح عٓدَا  ٌُ عٓدَا   ـ نِ  هُح ايسد

إذا تػػزو َج الِبكػػَر علػػى الثيِّػػب أقػػاـ عنػػدىا سػػبعاً، وإذا تػػزو ج الثيِّػػَب ": عػػن أنػػس، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
ـَ عندىا ثبلثاً  .506]"على الِبكر أقا   [. أي ثبلثة أياـٍ
ٕٔ ٚا ٌُ اإلحطا   إلْؿام ع٢ً ايصٚد١. ـ ؾك

مػػػا أطعمػػَت زوجتَػػػَك فهػػو لػػػك صػػدقٌة، ومػػػا ": عػػن المقػػداـ بػػػن معػػد َيكػػػرب، قػػاؿ: قػػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
أطعمػػػػَت ولػػػػَدؾ فهػػػػو لػػػػك صػػػػَدقٌة، ومػػػػا أطعمػػػػَت خادَمػػػػك فهػػػػو لػػػػك صػػػػدقة، ومػػػػا أطعمػػػػَت نفسػػػػَك فهػػػػو لػػػػك 

 [.  507]"صدقة
 [.508]"ى الرجُل امرأتَو فهو صدقةٌ ما أعط": وعن عمرو بن أمية الُضمري، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

وإن ك لن تُنفَق نفقػًة تبتغػي بهػا وجػو اهلِل إال ُأِجػرَت ": قاؿ لو وعن سعد بن أبي وقاص، أف رسوَؿ اهلل 
 [.  509]"بها حتى ما تجعُل في ِفّي امرأِتكَ 

 [.510]"خيارُكم خيارُكم لنسائهم": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
[، ودينػػػاٌر 511دينػػػاٌر أنفقتَػػو فػػػي سػػبيِل اهلل، ودينػػػاٌر أنفقتػػو فػػػي رقبػػٍة]": رسػػوُؿ اهلل  وعنػػو، قاؿ:قػػػاؿ  

 مسلم.  "تصد قَت بو على مسكين، ودينار أنفقَتو على أىِلك؛ أعظُمها أجراً الذي أنفقَتو على أىِلك
 مسلم.  "عياِلو أفضُل ديناٍر يُنفقو الرجُل ديناٌر يُنفُقو على": وعن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

                                                           
علػى حسػاب حػق أي ؛ "فمػاَؿ إلػى إحػداىما. وقولػو " 6525رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجو، صحيح الجػامع:  505

  فيما يملكو ويقدر عليو. األخرا .. 
 .2172أخرجو البيهقي وغيره،  السلسلة الصحيحة:506 
 . 5535لوجو اهلل تعالى. والحديث رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع: على أف ُيسبق بنيو اإلخبلص هلل تعالى، وأنو عمل  507
 . 5540رواه أحمد، صحيح الجامع:  508
 أي ما تجعل في فمها من طعاـ وشراب، والحديث: متفق عليو.  509
ضلو؛ وذلػك . والحديث أفاد معنى جميبًل، حيث حدد مقياساً لمعرفة خيرية الرجل وف3165رواه ابن ماجو، صحيح الجامع:  510

من خبلؿ ظهور وانعكاس خيره على أىلو ونسائو؛ فعلى قدر خيريتو لنسائو على قدر ما يكوف من الخيػار والفضػبلء .. ويُتوقػع منػو 
الخير لآلخرين .. وعلى قدر ما يقل خيره على نسائو على قدر ما تقل درجتو بين الخيار والفضبلء .. ويُتوقع منو الشح  وقلة الخير 

 رين على اآلخ
 أي في فك رقبة؛ وىو عتق العبد المملوؾ.   511
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فقمػػت إليهػػا  ،"إذا َسػػقى الرجػػُل امرأتَػػو المػػاَء ُأِجػػرَ ":  وعػػن عربػػاض بػػن سػػارية، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  
 [.512فسقيتها وأخبرتها بما سمعت]

 [.  513]"خيرُكم خيرُكم ألىِلو، وأنا خيرُكم ألىلي": وعن عائشة، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.  514]"خيرُكم ، خيرُكم للنساء":  وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

أكمػػُل المػػؤمنين إيمانػػاً أحسػػُنهم ُخُلقػػاً، وِخيػػارُىم ِخيػػارُىم ": وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  
 [.515]"لنسائهم

 [".516كفى بالمرء إثماً أف يضّيَع َمن يَقوت]": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
كػاف يكػوف فػي ": مػا كػاف َيصػنُع فػي بيتػو  قالػت هػا أنهػا سػُئلت عػن النبػي وعن عائشة رضي اهلل عن 

 البخاري.  "[ػ فإذا حضَرت الصبلُة، خرَج إلى الصبلة517مهنِة أىِلو ػ تعني في خدمة أىِلو]

 ـ َٚٔ حكِّٗا عًٝ٘، إٔ ٜعًُٗا ايدٜٔ ٚإٔ ال ٜهتُٗا عًُّا ْاؾعّا ٜٓؿعٗا يف دٜٓٗا ٚآخستٗا، ٜعًُ٘.

اتعالى: قاؿ  َٙ َِيْ ـَ ًَ ةِالَص ةِ َواْصَػِْبْ  َِ ْ٘
َ
ُمْر أ
ْ
 [.518]231طػو:َوأ

من كتَم ِعلمًا عن  أىلو، أُلِجَم يوـَ القيامِة لجاماً ": عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 519]"من نارٍ 

                                                           
. قلػػت: وأنػػا بػػدوري لمػػا انتهيػػت مػػن كتابػػة ىػػذا 1736أخرجػػو البخػػاري فػػي التػػاريخ الكبيػػر، والطبرانػػي، السلسػػلة الصػػحيحة:  512

 لم للعمل .. فالع الحديث قمت فسقيت زوجتي كوباً من الماء المصف ى البارد، وأخبرتها ما قرأت وكتبت عن رسوؿ اهلل 
ومما ُيستفاد من الحديث كذلك أف الخدمػة تكػوف مػن الطػرفين للطػرفين، ولػيس لزامػاً أف تكػوف مػن طػرؼ المػرأة نحػو زوجهػا      

 وحسب 
. والمعنػػى: أف مػػن كػػاف فيػػو أو عنػػده خيػػر فلُيظهػػره أواًل علػػى نسػػائو وأزواجػػو؛ فػػإف لػػم 3324رواه الترمػػذي، صػػحيح الجػػامع:  513

   وأزواجو ال خير فيو لمن سواىن  .. فإف زعم بلسانو خبلؼ ذلك فقد كذب، وصدؽ رسوؿ اهلل يُظهره على نسائو 
 . 3326رواه الحاكم في المستدرؾ، صحيح الجامع:  514
 . 7396رواه أحمد في مسنده، وصححو الشيخ شاكر في التخريج:  515
يتو، والحػػديث: رواه أحمػػد، وأبػػو داود والحػػاكم، أي مػػن يعيػػل مػػن النسػػاء واألبنػػاء، وغيػػرىم ممػػن يػػدخل فػػي رعايتػػو ومسػػؤول 516

 .4482صحيح الجامع: 
قلت: ومع ذلك يوجد ػ ولؤلسف ػ من الرجاؿ من يعتبر العمل في البيت لخدمة أىلو منقصة، وتتنافى مع الرجولػة ووظائفهػا ..  517

ثم يقوموف بهػا .. إذا جػاءىم الفعػل مػن قبػل ينتظروف حتى تسود ىذه العادة في ببلد الغرب، ليعتبروىا أواًل ظاىرة حضارية .. ومن 
أنفػػوه وترف عػػوا عنػػو .. بينمػػا إذا جػػاءىم نفػػس الفعػػل مػػن نصػػارا الغػػرب .. قِبلػػوه .. واستحسػػنوه .. وعػػدوه ظػػاىرة صػػحية  النبػػيِّ 

 وحضارية  
 وآداٍب، ومستحبات.ومن أمر األىل بالصبلة .. تعليمهن  الصبلة، وكل ما يتعلق بها من شروط، وأركاٍف، وواجبات،  518
 . 6527صحيح الجامع:  519
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ً تعالى: ، في قولو وعن علي  ّْ َٕارا ِِْ٘يُس
َ
ّْ َوأ جُْهَصُس

َ
ٚا أ موا أىليكم ، قاؿ: علِّ ىُ

 [. 520الخيَر]
[، إذا 521ال تمنعػػػػوا النسػػػػاَء حظػػػػوَظُهن  ِمػػػػن المسػػػػاِجد]": وعػػػػن ابػػػػن عمػػػػر، قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوُؿ اهلل 

 مسلم.  "استأَذن ُكم
[، فأقمنػػا عنػػده عشػػرين 522ونحػػُن شػػَبَبٌة متقػػاربوف] وعػػن مالػػك بػػن الحػػويرث، قػػاؿ: أتينػػا رسػػوَؿ اهلل  

: يقاً، فظن  أن ا قد اشتقنا أىَلنا، فسألنا عن َمن تركنا من أىِلنػا، فأخبرنػاُه، فقػاؿرحيماً رق ليلًة، وكاف رسوُؿ اهلل 
فػإذا حضػَرت الصػبلُة فليػؤذَِّف لكػم أحػدُكم، ثػم ليػؤم ُكم موا فيهم، وعلِّموىم، وُمُروُىم ارجعوا إلى أىليُكم؛ فأقي"

   مسلم. "أكبرُكم
 َساعاتٗا.  ـ آداٌ  ٚحكٌٛم هلا عالق١ باملعاغس٠، ال بد َٔ 

فلمػا أتيػُت  ."إذا أتيَت أىَلك فاعمل عمبًل كيِّساً ": فقاؿ عن جابٍر، قاؿ: قدمُت من سفٍر، فأتيُت النبي  
 [. 523قالت: دونك] ،"إذا أتيَت أىَلك فاعمل عمبًل كيِّساً ": قاؿ أىلي، قلُت: إف النبي  

 [.  525متفق عليو] "فبل َيطرْؽ أىَلو ليبلً  [،524إذا أطاؿ أحدكم الَغيَبة]": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
أمهلػوا حتػى نػدخَل ": في غػزاٍة، فلمػا قػِدمنا المدينَػة، ذىبنػا لنػدخل فقػاؿ وعنو، قاؿ: كنا مع رسوؿ اهلل 

 [". 528فإذا َقِدمَت، فالَكْيس الكيس]": قاؿ: وقاؿ ،"[ المغي َبةُ 527[، وتستِحد ]526ليبًل؛ كي تمتِشَط الش عَثُة]

                                                           
 . 225رواه الحاكم موقوفاً، وقاؿ: صحيح على شرطهما، صحيح الترغيب:  520
لغرض الصبلة، ومشاىدة حلقات العلم التي تُعقد في المسػاجد، فطلػب العلػم فػرض علػى كػل مسػلم ومسػلمة، والجنػة والنػار  521

 خر للرجاؿ والنساء سواء .. وليس ألحدىما دوف اآل
ومن صور منع النساء من المساجد أف ُيشػدد عليهػا فػي عػدـ إحضػار أطفالهػا معهػا إلػى المسػجد .. فػالمرأة عنػدما توضػع بػين     

خيارين: إما المسجد مػن دوف األطفػاؿ، أو األطفػاؿ فػي البيػت مػن دوف المسػجد .. سػتختار مرغمػة البقػاء مػع أطفالهػا فػي البيػت 
 صيبهم نوع أذا خشية عليهم من الضياع أو أف ي

 أي ونحن شباب متقاربوف في العمر. 522
 . والعمل الكيِّس: ىو كل عمل شرعي مباح يرغب المرأة بزوجها ويشوقها إليو. 2290السلسلة الصحيحة:  523
سػر أي السفر، فبل يفاج  أىلو بقدومو ليبًل من دوف علم مسبق، وقبل أف ترتب نفسها؛ فيػرا منهػا ػ مػن قػبح المنظػر ػ مػا ال ي 524

 العين، ومثل ىذا األمر فيو أذا للزوجة الصالحة التي تحرص أف ال يرا زوجها منها إال الشيء الحسن والجميل. 
أقوؿ: العلة في النهي ىنا ليس بالقدـو عليهن ليبلً، وإنما بمفاجئتهن قبل علم مسبق ولو كاف ذلك نهارًا، يدؿ على ذلك قولو  525
 :" ًخولهم المدينة قبل حلوؿ الليل يتحقق منو المكروه، وتحصل المفاجأة، ثم أف النهي ىنا ليس ألف د، "أمهلوا حتى ندخل ليبل

 للتحريم، وإنما ىو أدب من آداب النبوة ندب إلى فعلو. 
 أي ذات الشعر المنبوش المتفرؽ، حتى تمتشط وتزين نفسها لزوجها.  526
 ن إزالة عانتها. أي حتى تتمكن المرأة التي غاب عنها زوجها زمناً طويبًل، م 527
حذر أف تقع في المحظور والمكروه، االَكْيس: العقل، كما في النهاية، والمراد: إذا قدمت للجماع، فالـز العقل واستعملو،  528

 بسبب طوؿ عزوبتك. والحديث: رواه مسلم. 



99 
 

 البخاري.  "[؛ كاف ال يدخل إال غدوًة أو عيشة529ال يطُرُؽ أىَلو] كاف النبي  ": اؿوعن أنٍس، ق
يػػا أيهػػا النػػاس  ال تطرقػػوا النِّسػػاَء لػػيبًل، وال ": أقبػػل مػػن غػػزوٍة فقػػاؿ وعػػن ابػػن عمػػر، أف رسػػوؿ اهلل 

 [.  530]"تغتروىن  

املباح .. ٖٚرا َٔ متاّ ـ َٚٔ تًو اآلدا  ٚاسبكٛم: حطٔ املالدؿ١، ٚاملالعب١، ٚممازض١ ايًٗٛ 

  بٗا. حطٔ املعاغس٠ اييت أَس اهلُل ٚزضُٛي٘ 
يػػا ُحَمْيػػراء أتحبػػين أف ": قالػػت: دخػػل الحبشػػُة المسػػجَد يلعبػػوف، فقػػاؿ لػػي عػػن عائشػػة زوج النبػػي  

تنظري إليهم "؛ يعني إلى لعب الحبَشَة ورقِصهم في المسجد، فقلُت: نعم، فقػاـ علػى البػاب، وجئتػو، فوضػعُت 
: ني على عاتِقو، فأسندُت وجهػي إلػى خػدِّه، قالػت: ومػن قػولهم يومئػٍذ: أبػا القاسػم طَيِّبػاً، فقػاؿ رسػوُؿ اهلل ذق
حسػػُبِك "، فقلػػُت: ال تعجػػل يػػا رسػػوَؿ اهلل  ": حسػػُبِك "، فقلػػت: يػػا رسػػوؿ اهلل ال تعجػػل، فقػػاـ لػػي، ثػػم قػػاؿ"

 [.531ساَء مقاُمو لي، ومكاني منو]قالت: وما لي حب  النظر إليهم، ولكني أحببُت أف يبلَغ الن
فػي سػفٍر، وىػي جاريػة، قالػت: لػم أحمػل  أنهػا كانػت مػع رسػوِؿ اهلل ": وعنها، رضي اهلل عنها، قالػت 

اللحػػَم، ولػػم أُبْػػِدْف، فقػػاؿ ألصػػحابو: تقػػدموا، فتقػػدموا، ثػػم قػػاؿ: تعػػالي أسػػابُقك، فسػػابقُتو، فسػػبقُتو علػػى رجلَػػي، 
ٍر، فقاؿ ألصحابو: تقد موا، ثم قاؿ: تعالي أسابُِقِك، ونسيت الذي كػاف، وقػد فلما كاف بعُد، خرجُت معو في سف

حملػػُت اللحػػَم، وبػػد نُت، فقلػػت: كيػػف أسػػابقك يػػا رسػػوَؿ اهلل وأنػػا علػػى ىػػذه الحػػاؿ  فقػػاؿ: لػػتفَعِلن، فسػػابقتو، 
 [.532]"فسبقني، فجعل يضحُك، ويقوؿ: ىذه بتلَك الس بقةِ 

علػى موِضػِع ِفػي ، ، فيضػع فػاُه أشرُب وأنا حائٌض، ثم أناولُػو النبػي   وعنها رضي اهلل عنها قالت: ُكنتُ  
 مسلم.  "، فيضُع فاُه على موِضِع ِفي  فيشَرُب، وأتَػَعر ُؽ الَعْرَؽ وأنا حائٌض ثم  أناولُُو النبي  

و سػهو لغػٌو، ولهػو أفهػو  كػل  شػيٍء لػيس مػن ذكػر اهلل ": قػاؿ وعن جابر بن عبد اهلل، عن النبػي  
 [.534]"[، وتأديُبو فرَسو، ومبلعبُتو أىلو، وتعل م السِّباحةِ 533إال أربُع خصاٍؿ: مشُي الرجِل بين الغَرضين]

 

                                                           
 أي ال يُفاجئهم بمجيئو من دوف أف ُيشعرىم بو قببًل. 529
أي ال تػدخلوا علػيهن فجػأة علػى حػين غػّرة؛ فتػروف مػنهن مػا ال يسػركم، ؛ "ال تغتػروُىن  . وقولو " و 3085السلسلة الصحيحة:  530

وىو كذلك يؤذي المرأة الصالحة التػي  ال تحػب أف يػرا منهػا زوجهػا مػا ُيسػيئها وُيسػيئو مػن كتبػة المنظػر، وعػدـ التػزين والتجمػل، 
 والظهور بالمظهر الجميل البلئق.  

 تصغير الحمراء، يريد البيضاء، كما في النهاية.  ؛ ". وقولو " يا حميراء3177ة الصحيحة: أخرجو النسائي وغيره، السلسل 531
 ."وأحمد، والطبراني، وغيرىم، وصححو الشيخ ناصر في " آداب الزفاؼ، "أخرجو النسائي في " عشرة النساء 532
مػي مػن عنػده .. ىػذا الػذي يظهػر لػي، واهلل أي مشيو بين موضع الرماية ليأخذ سهامو ثانيػة، وبػين الموضػع أو المكػاف الػذي ير  533

 تعالى أعلم. 
 . 325والطبراني، السلسلة الصحيحة: ، "أخرجو النسائي في كتاب " عشرة النساء 534
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ٚبعد: ؾًٝعًِ ازبُٝع إٔ ايسابط١ ٚايٛغٝذ١ اييت دبُع بـي ايـصٚدي، ٖـٞ أمسـ٢     

١ ٚغٝذ١ ٚزابط١ بعد ٚغٝذ١ ٚزابط١ ايعكٝد٠ ٚايدٜٔ، ؾًٝخاؾعا عًٝٗا بطاع١ اهلل ٚداع

ُٕ بُٝٓٗا ٚتٓاشعا يف غ٤ٞ، ؾريدا َا تٓاشعا ؾٝ٘ ـ بسق٢ ٚدٛاع١ٝ زضٛي٘  ، ؾإٕ ْصؽ ايػٝطا

١َِّ زضــٛي٘     ، ٖٚــرا َــٔ يــٛاشّ اإل ــإ، نُــا قــاٍ ٚاضتطــالّ ـ إىل نتــاِ  اهلل تعــاىل، ُٚضــ

ْٖخُ  تعاىل: ٌُ وهُ إََِل اَّلَلِ َوالَرُشِٚل إِْن  ٍء نَُردُّ ّْ ِْل ََشْ َٖازَْخُخ ِْٚم اْ ِخرِ نَإِْن َت َُٖٚن ةِاَّلَلِ َواِْلَ ِْ ّْ حُْؤ

وِي ً 
ْ
ُٔ حَأ ْخَص

َ
ًَ َخرْيٌ َوأ ِ  . 59النساء:َذل

ٚأقٍٛ نريو: َٔ يٛاشّ ظباح اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ إٔ ٜٓعس نٌ دـسٍف َـٔ ايـصٚدي    

إىل َا ي٘ َٚا عًٝ٘ َـٔ اسبكـٛم ٚايٛادبـات .. ؾاملػـانٌ غايبـّا َـا تكـع عٓـدَا ٜٓعـس نـٌ           

ي إىل َا ي٘ َٔ اسبكٛم .. َـٔ دٕٚ إٔ ٜٓعـس َـا عًٝـ٘ َـٔ ايٛادبـات، َٚـا        ٚاحٍد َٔ ايصٚد

  يًطسف اآلخس عًٝ٘ َٔ حكٛم!

 
 

* * * * * 
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 َحكُّ آّغِهِى عهى أِخٍّ آّغهى. -8
ُ٘ َِّت ُٜػ إذا عطَظ، ٚجيَٝب دعَٛت٘ [ 535] ـ َٔ حلِّ املطًِ ع٢ً أخٝ٘ املطًِ، إٔ ٜسدَّ عًٝ٘ ايطالّ، ٚ

ُٙ إذا َسض، ٜٚتبع دٓاشَت٘ إذا َات .. ٚإٔ ٜٓؿَسٙ ـ يف اسبل ـ ٜٚر َّ عٓ٘ ٚعٔ ِعسق٘ إذا دعاٙ،  ٚإٔ ٜعَٛد

ٚحسَات٘ األذ٣ ٚايعدٚإ يف ظٗس ايػٝب نُا يف حكست٘، ٚإٔ ٜٓؿذ ي٘، ٜٚأمل ألمل٘، ٜٚؿسح يؿسح٘، 

 ٚحيبَّ ي٘ َا حيبُّ يٓؿط٘ َٔ خرٕي. 

َٚ تعالى: قاؿ  َُٖٚن إِْخ ِْ ْؤ ُٓ ْ ا ال َٓ  . 20الحجرات:ةٌ إَِج
ِٔ تعػالى: وقػاؿ  ا ـَ َن  ْٚ ا َٙ ْفُروِف َوَيْٖ َٓ

ْ ُمُروَن ةِاال
ْ
ْوِِلَاُء َبْفٍض يَاأ

َ
ّْ أ ُٙ َٖاُت َبْفُظ ِْ ْؤ ُٓ ْ َُٖٚن َوال ِْ ْؤ ُٓ ْ َوال

ُّ اَّلَلُ  ُٙ ًَ َشارَيََْحُ وَُهِا
ُ
َٚن الَص ةَ َوُيْؤحَُٚن الَزََكةَ َوُيِػيُفَٚن اَّلَلَ َورَُشاََٚلُ أ ُٓ رِ َوُييِي

ٍَ ْٖ ُٓ ْ زِياٌز ال ـَ  إَِن اَّلَلَ 
 ٌّ ي ٍِ  . 72التوبة:َخ

ِخياِٗ تعػالى: وقاؿ 
َ
َّ أ ََ َاْا ُزا

ْ
ْن يَأ
َ
ّْ أ َخُدُز

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ّْ َبْفظاً أ ٚا َوال َحْلَخْب َبْفُظُس َوال َجََصُص

 ٌّ اٌب رَِخي َٚ ٚا اَّلَلَ إَِن اَّلَلَ حَ ٚهُ َواَتُي ُٓ ُخ ْ٘ رِ
ٍَ يْخاً نَ َْ:21الحجرات .  

للمػػؤِمن علػػى المػػؤمن سػػت  ِخصػػاٍؿ: يعػػوُده إذا ": ديث، عػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل وفػػي الحػػ
[ 538[، وُيسػلِّم عليػو إذا لقيَػو، وُيشػمُِّتو إذا عطَػَس، ويَنصػَح]537[ إذا مات، وُيجيبُػو إذا دعػاه]536مرَض، ويشَهُده]

 [.  539]"لو إذا غاب أو َشِهد
الجنػػائِز، وَتشػػميِت أمرنػػا بعيػػادِة المػػريِض، واتبػػاِع بسػػبٍع:  ُؿ اهلل أمَرنػػا رسػػو ": وعػػن البػػراء بػػن عػػاِزٍب قػػاؿ

، وإجابِة الد اعي، وإفشاِء العاِطس، وإبراِر القَسِم أو الُمْقِسِم، ونْصِر المظل  [. 540]"الس بلـِ ..وـِ
ًا على [، كاف حق541من َذب  عن ِعرِض أخيو بالَغيَبة]": وعن أسماء بنت يزيد، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [. 542اهلل أف يعِتَقُو من الن ار"]
                                                           

 فإذا لم يحمد اهلل، ال يشمت، كما سيرد معنا في الحديث. ، "الحمد هلل"بعد أف يقوؿ العاطس: ، "يرحمك اهلل"أي يقوؿ لو:  535
 عليو، ويشهد جنازتو ودفنو.  أي يشهد الصبلة 536
 إلى طعاـ أو وليمة عرس أو عقيقة، ونحو ذلك.   537
 ؛ أي يزوره. "يعوده"المراد بالنصح ىنا: إرادة الخير لو، وإعانتو عليو، ودفع األذا والضرر عنو، في غيبتو وحضرتو سواء، وقولو:  538
 رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود.  539
أي يبر قسم أخيو المسلم ما استطاع وال يجعلو يحنث في يمنو، ما كاف قسمو ؛ "راِر القَسِم أو الُمْقِسمِ وإب متفق عليو. وقولو " 540

   أي إذا دعاه إلى وليمة وطعاـ.؛ "على الخير. وقولو " وإجابِة الد اعي

ِعرض أخيو في الغيبػة دليػل ذب " أي دفع ورد. فإف قيل لماذا في الغيَبة  أقوؿ: ألف رد المسلم عن "أي وىو غائب. وقولو:  541
على صدؽ محبتو ألخيو .. وعلى صدؽ مراعاتو لحقو عليو .. وعلى صدؽ إخبلصو فيما يقـو بو هلل تعػالى وحػده .. ألف االنتصػار 
لحرمات األخ المسلم في غيبتو ال مطمع دنيوي من ورائو .. وألف المسػلم عنػدما تُنتهػك حرماتػو فػي غيبتػو .. يكػوف بحاجػة ماسػة 

 يذود عنو وعن حرماتو .. بخبلؼ ما إذا كاف حاضرًا أو شاىدًا فإنو قد يذود عن حرماتو بنفسو .. وتقل الحاجة للمساعدة   لمن 
 . 6140رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع:  542
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َمن رد  عن ِعرِض أخيو، رد  اهلُل عن وجِهو الناَر يوـَ ": وعن أبي الدرداء، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 543]"القيامةِ 

المؤمُن مرآُة المؤمِن، والمؤمُن أخو المؤِمن، يكف  عليو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 546]"[ من ورائو545[، ويحوطُو]544َضيَعَتُو]

 [.547]"المؤمُن مرآُة أخيو؛ إذا رأا فيو َعيباً أصَلَحوُ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ

إف  الديَن الن صيحُة، إف  الديَن النصيحُة، إف  الديَن ": وعن تميم الداري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
[، وأئم ِة المؤمنين 550ورسوِلو][، 549كتابِو][، و 548هلل]": قالوا: لمن يا رسوَؿ اهلل  قاؿ ،"الن صيحةُ 
 [. 552]"[، وأئِم ِة المسلمين وعام ِتهم551وعام تِهم]

فقػاؿ رجػٌل: يػا رسػوؿ اهلل أنُصػرُه  ،"انُصػْر أخػاَؾ ظالمػاً أو مظلومػاً ": وعن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 553متفق عليو ] "إي اه تمنُعو من الظ لِم، َفذاَؾ َنصُرؾَ ": مظلوماً، فكيف أنصره ظالمًا  قاؿ

                                                           
 . 6161رواه أحمد، والترمذي، صحيح الجامع:  543
 تلف معاشو وسبب رزقو. أي معاشو، كما في "النهاية"، والمراد: أنو يمنع عن أخيو  544
 أي يحفظو في أىلو ونفسو ومالو عند غيابو.  545
 . 4220صحيح سنن أبي داود:  546
 . 277صحيح األدب المفرد:  547
 النصيحة هلل تكوف: بعبادتو وتوحيده وطاعتو ظاىرًا وباطناً، وأف ال تشرؾ بو شيئاً.  548
 و وتدبره، والعمل بما جاء فيو، واالنتهاء عما نهى عنو.  والنصيحة لكتاب اهلل تعالى تكوف: باإليماف بو، وبتبلوت 549
 .  تكوف: بطاعتو، واتباعو، واإلحتكاـ إليو، ومحبتو، وتوقيره وذبِّ األذا عن ِعرضو، وعن سنتو  والنصيحة لرسولو  550
يػدلهم إال إلػى الخيػر، وأف النصيحة ألئمة المؤمنين وعػامتهم، تكػوف: بمحبػتهم وأف ال يضػمر لهػم إال خيػرًا، وأف ال يرشػدىم و  551

يأمرىم بالمعروؼ وينهػاىم عػن المنكػر بالحكمػة والموعظػة الحسػنة، وأف يػذود عػنهم وعػن حرمػاتهم وأعراضػهم بنفسػو ومالػو، وأف 
 يطيع األئمة المسلمين في المعروؼ، وما لم يأمروه بمعصية اهلل؛ فإف أمروه بمعصية اهلل فبل طاعة لهم عليو.   

. أقػػوؿ: مػػن لػػواـز النصػػح، وحتػػى تػػؤتي النصػػيحة ثمارىػػا 4235نسػػائي، وأبػػو داود، صػػحيح سػػنن أبػػي داود: رواه مسػػلم، وال 552
وُأكلها يجب أف ُتحاط النصيحة بالعلم بالمنصوح وبما يُنَصح بو، وبالتقوا، والعدؿ الذي يُلـز صاحبو بإنصاؼ المنصػوح مػن غيػر 

إلخبلص، واألدب .. بعيدًا عػن التجػريح الشخصػي مػا أمكػن .. فػإف ذلػك توسع وال غلو أو جفاء .. وكذلك أف ُتحاط النصيحة با
أدعػى لقبػػوؿ النصػػيحة عنػػد المنصػػوح .. وأف يُراعػى فيهػػا الوقػػت والمكػػاف المناسػػبين إلسػداؿ النصػػيحة .. إذ كثيػػروف ىػػم الػػذين ال 

. ثم يحسبوف أنفسهم أنهم ممن ُيحسنوف يُراعوف ىذه الضوابط واآلداب فُيسيئوف أكثر مما ُيحسنوف .. باسم النصيحة والتناصح .
 صنعاً 

أقوؿ: أما أف تنصر أخاؾ في الباطل كما تنصره في الحق، كما ىو شأف التحزبات والعصبيات الجاىلية المعاصػرة، فهػذا مػا ال  553
 يقره اإلسبلـ وال يرضاه. 
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[ دمػاؤىم، يسػعى بػػذم تهم 554المسػػلموف تتكافػأ ]": وعػن عبػد اهلل بػن عمػػرو، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
[ علػػػػى ُمضػػػػِعفهم، 556[ علػػػػيهم أقصػػػػاىم، وىػػػػم يػػػػٌد علػػػػى َمػػػػن سػػػػواُىم، يَػػػػرد  ُمِشػػػػد ُىم]555أدنػػػػاىم، وُيجيػػػػُر]
   [. 558] "عهٍد في عهدهافٍر، وال ُذو مؤمٌن بك [ على قاِعدىم، ال يُقَتلُ 557وُمَتَسرِِّعهم]

مػػا مػػن امػػرٍئ َيخػػُذُؿ امػػرءاً مسػػلماً فػػي مػػوطٍن يُنػػتقُ  فيػػو ِعرُضػػو، ": قػػاؿ،   وعػػن جػػابٍر، أف النبػػي
ويُنتهُك فيو من ُحرَمتِػو، إال خَذلَػو اهللُ تعػالى فػي مػوطٍن ُيحػب  فيػو نصػَرتَُو، ومػا ِمػن أحػٍد ينصػُر ُمسػلماً فػي مػوطٍن 

 [.  559]"من ِعرضِو، ويُنتهُك فيو من ُحرمِتو، إال نصَرُه اهللُ في موطٍن ُيحب  فيو نصرتَوُ  يُنتَقُ  فيو

والػػذي نفسػػي بيػػده ال يػػؤمُن عبػػٌد حتػػى ُيحػػب  ألخيػػو مػػا يحػػب  ": وعػػن أنػػس، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل  
 [.  560متفق عليو] "لنفِسو

 [. 561]"ي الدنيا واآلخرةَمْن نَصَر أخاُه بالغيِب نَصَرُه اهللُ ف": وعنو مرفوعاً 

إذا عطَػس أحػدُكم فليقػْل: الحمػُد هلل علػى كػلِّ حػاٍؿ، وليقػل أخػوه ": قػاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي 
 [.562]"أو صاحُبو: يرحُمك اهلل، ويقوؿ ىو: يهديُكم اهلل وُيصِلح باَلُكم

فقيل: يا رسػوؿ اهلل  ، فشم َت أحَدىما وترَؾ اآلخر، قاؿ: وعن أنس، قاؿ: عَطس رجبلف عند النبي 
 متفق عليو.  "إف ىذا َحِمَد اهلَل، وإف ىذا لم يحمد اهلل": رجبلف عطسا فشم َت أحَدىما وتركَت اآلخر  فقاؿ

ًُ٘ بايٓطب١ هلِ.  َِٔ َٔ املؤَٓي، ََٚج  ـ َٓصي١ُ املؤ

جسػد، يػأَلُم المؤمُن من أىػِل اإليمػاف بمنزلػة الػرأِس مػن ال": عن سهل بن سعد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 563]"المؤمُن لما ُيصيُب أىَل اإليماف، كما يأَلُم الرأُس لما يصيُب الجسدَ 

                                                           
 أي تتساوا في الحرمة والقصاص.  554
بب كفػػره وحربػػو، أقػػوؿ: مػػالم يكػػن المجػػار قػػد أحػػدث حػػدثاً يسػػتلـز عليػػو يحمػػى ويضػػم إليػػو ويجيػػر مػػن كػػاف دمػػو ىػػدرًا بسػػ 555

 ."مػػن آوا محػػدثاً فعليػػو لعنػػة اهلل والنػػاس أجمعػػين": القصػػاص والحػػد، فحينهػػا ال تجػػوز إجارتػػو، وحمايتػػو مػػن حػػدود اهلل، لقولػػو 
 وألنو من التعاوف على اإلثم والعدواف. 

 أي قويهم.  556
 و المجاىد الذي يجاىد في سبيل اهلل. وى، "ومتسريهم"وفي رواية:  557
 . 1392صحيح سنن أبي داود:  558
 . 5690رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع:  559
 أي ال يكتمل إيمانو، وفي الحديث داللة على أف اإليماف يزداد بالطاعات، وينق  بالذنوب والمعاصي. ؛ "ال يؤمن"وقولو:  560
 . 2127لسلة الصحيحة: رواه البيهقي في الشعب، وغيره، الس 561
 . 4109رواه البخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  562
 .6659رواه أحمد، صحيح الجامع:  563
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تػػرا المػػؤمنين فػػي تػػراُحِمهم وتػػوادِّىم، وتعػػاطُِفهم،  ": وعػػن النعمػػاف بػػن بشػػير، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 [.  565تفق عليو]م "[ تداعى لُو سائُر الجسِد بالس هِر والُحم ى564كمثِل الجسِد إذا اشتكى عضوًا]

المؤمنػػوف كرجػػٍل واحػػٍد، إذا اشػػتكى رأَسػػُو اشػػتكى كل ػػو، وإف اشػػتكى ": وعنػػو، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.  566]"عيَنُو اشتكى كل و

ُٜؿسُِّج عٓ٘ ُنسب١ّ َٔ ُنَسِ  ايدُّْٝا.  ٌُ َٔ  ػٞ يف حاد١ِ أخٝ٘ املطًِ، ٚ  ـ ؾك

ُمسػِلٍم ُكربَػًة مػن ُكػَرب الػدنيا، نف ػَس اهللُ عنػو ُكربػًة مػن   َمن نَػف َس عػن": ، قاؿعن أبي ىريرة، عن النبي 
نيا واآلخػػرِة، واهللُ فػػي عػػوِف العبػػِد مػػا كػػاف العبػػُد فػػي عػػوِف  ُكػػَرِب اآلخػػرِة، وَمػػن َسػػتَر علػػى مسػػلٍم سػػتره اهلل فػػي الػػد 

 [. 567]"أخيو
[، ومػن كػاف فػي 568ْسػِلمو]المسلُم أخو المسػلِم ال َيظِلمػُو وال يُ ": قاؿوعن ابن عمر، أف رسوؿ اهلل 
ٍَ ُكربػػًة فػػر َج اهللُ عنػػو ُكربػػًة مػػن ُكػػَرِب يػػوـِ القيامػػة، 569حاجػػِة أخيػػو، كػػاف اهللُ فػػي حاجتػػو] [، ومػػن فػػر ج عػػن مسػػلٍم
 متفق عليو.  "ومن َستَر ُمسلمًا َسترُه اهللُ يوـَ القيامة
 حػػػب  األعمػػػاؿ إلػػػى اهلل [، وأ570أحػػػب  النػػػاس إلػػػى اهلِل أنَفُعهػػػم]": وعنػػػو، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 

سروٌر تُدِخُلو على مسػلٍم، أو َتكُشػَف عنػو كربػًة، أو تقضػي عنػو دينػاً، أو َتطػُرَد عنػو جوعػاً، وألف أمشػي مػع أخػي 
المسػػلم فػػي حاجػػٍة أحػػب  إلػػي مػػن أف أعتِكػػَف فػػي المسػػجد َشػػهراً، ومػػن كػػف  غضػػَبو سػػتَر اهللُ عورتَػػو، ومػػن كظَػػَم 

و أمضاه، مؤل اهللُ قلبَػو ِرضػًى يػوـَ القيامػة، ومػن مشػى مػع أخيػو المسػلم فػي حاجػٍة حتػى غيظاً ، ولوشاء أف يُمضيَ 
ـُ، وإف  سػػػػػوَء الخلػػػػػِق ليفِسػػػػػَد العمػػػػػَل كمػػػػػا يُفِسػػػػػُد الخػػػػػل   يُثِبَتهػػػػػا لػػػػػو، أثبػػػػػَت اهللُ تعػػػػػالى قَدَمػػػػػو يػػػػػوـَ تػػػػػِزؿ  األقػػػػػدا

 [. 571]"العسلَ 
مػػاِؿ أف تُػػدِخَل علػػى أخيػػَك المػػؤمن سػػروراً، أو أفضػػُل األع": وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 

  [.572]"تقضي عنو ديناً، أو ُتطعَمُو ُخبزاً 
                                                           

 مفعوؿ بو لفاعل مستتر تقديره ىو، وتقدير الكبلـ: إذا اشتكى الجسُد عضوًا.  564
 م المشين إلى أعز وأحسن حاؿ. أقوؿ: لو طبق المسلموف ىذا الحديث فقط في واقعهم وحياتهم العملية، لتغير حاله 565
أي كػػل المػؤمنين ايػػاً كانػػت جنسػياتهم وأوطػػانهم ولغػػاتهم، ؛ ". وقولػػو " المؤمنػوف6668رواه أحمػد ومسػػلم، صػحيح الجػػامع:  566

 وألوانهم .. ال يُمكن إال أف يكونوا في تكافلهم وتعاونهم وتعاضدىم كرجٍل واحد. 
 . 4237جو، صحيح سنن أبي داود: رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وابن ما 567
 أي ال يتخلى عنو وال يتركو للظلم والقهر، والفقر والجوع .. ولعدواف المعتدين.   568
 أي من سعى في قضاء حاجة أخيو المسلم، قضى لو حاجتو؛ فالجزاء من جنس العمل.  569
 ناس ويتمايزوا .. وليس أي أنفعهم لنفسو وأىلو وعامة المسلمين، والناس أجمعين .. فبذلك يتفاضل ال 570

 بجنسياتهم، وال لغاتهم، وال قومياتهم، وال أحسابهم وال نسبهم .. فنسب المرء الذي ينفعو ويرفعو ػ في الدنيا واآلخرة ػ عملو. 
 . 276رواه الطبراني، صحيح الجامع:  571
    . 2096صحيح الجامع:  572
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مػػن أفضػػِل األعمػػاِؿ إدخػػاُؿ السػػروِر علػػى المػػؤمِن؛ تقضػػي عنػػو ": عػػن ابػػن المكنػػدر يرفعػػو إلػػى النبػػيِّ 
 ."ديناً، تقضي لو حاجًة، تنفَِّس لو ُكربةً 

 [. 573ِدِر فما بقي مما ُيستَػَلذ   قاؿ: اإلفضاُؿ على اإلخواف]قاؿ سفياف بن ُعيينة: وقيل البن المنكَ 
ـَ َمِرضػػػُت فلػػػم  إف  اهللَ ": وعػػػن أبػػػي ىريػػػرة، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل  يقػػػوؿ يػػػوـَ القيامػػػة: يػػػا ابػػػَن آد

ْدُه، أمػػا تَػعُػػْدني، قػػاؿ: يػػا رب كيػػف أعػػوُدَؾ وأنػػت رب  العػػالمين، قػػاؿ: أمػػا عِلمػػَت أَف عبػػدي فبلنػػاً َمػػِرَض فلػػم تَػعُػػ
ـَ استطعمُتَك فَلم ُتطعمِني، قػاؿ: يػا ربِّ  و كيػف أطعُمػَك وأنػَت  علمَت أن َك لو ُعدتَُو لوجدتني عنَده  يا ابَن آد
رب  العػػالميَن  قػػاؿ: أمػػا َعلمػػَت أن ػػُو اسػػتطَعَمَك َعبػػِدي فػػبلف فَػلَػػم ُتطِعْمػػُو  أَمػػا َعِلمػػَت أن ػػَك لػػو أطَعمتَػػُو َلَوجػػدَت 

ا ابػػػن آدـ  استسػػػقيُتَك فَػلَػػػم ُتسػػػِقني، قػػػاؿ: يػػػا ربِّ  َكيػػػَف َأسػػػِقيَك َوَأنػػػَت َرب  الَعاَلميَن قػػػاؿ: ذلػػػك ِعنػػػِدي  يػػػ
 [ مسلم.  574]"اسَتسَقاَؾ َعبِدي ُفبلُف فَػَلم َتْسِقِو، َأَما ِإن ك َلو َأسَقيَتُو َوَجدَت ذلَك عندي

ا لو ىدي ًة عليها فقِبَلها، فقػد أتػى [، فأىد575من َشِفَع ألخيو بشفاعٍة]": قاؿ وعن أمامة، عن النبي 
 [. 576]"باباً عظيماً من أبواِب الرِّبا

إف  هلل أقوامًا اختص هم بالن عِم لمنافع العباِد، يُقر ىم ": وعن عبد اهلل بن عمر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.577]"فيها ما بَذلوىا، فإذا َمنُعوىا نزَعها منهم؛ فحو لها إلى غيرِىم

مػا ِمػن عبػٍد أنعػَم اهللُ عليػو نعمػًة فأسػبغها عليػو، ثػم جعػَل مػن ": عباس قاؿ: قاؿ رسػوُؿ اهلل وعن ابن 
ـَ؛ فقد عر َض تلك النعمَة للزواؿ  [.578]"حوائِج الناس إليو فتبر 

ـَ الر مػادة ػ وكانػت َسػنٌة شػديدٌة َملم ػٌة،  وفي األثر عن عبد اهلل بن عمر، أف  عمر بن الخطاب  قاؿ عا
ما اجتهػػَد عمػػر فػػي إمػػداد األعػػراب باإلبػػل والقمػػح والزيػػت مػػن األريػػاؼ كلهػػا ممػػا َجهػػَدىا ذلػػك، فقػػاـ عمػػر بعػػد

: يدعو، فقاؿ: اللهم  اجعل رزَقهم على رؤوِس الجباِؿ، فاستجاَب اهللُ لو وللمسػلمين، فقػاؿ حػين نػزَؿ بػو الغيػثُ 

                                                           
 . 1192أخرجو البيهقي في شعب اإليماف، السلسلة الصحيحة:  573
 أي سألتك الطعاـ والسقاء.؛ "قولو " استطعمتك .. استسقيتك 574
أي من توسط لو ػ عند الجهات المختصة المسؤولة ونحوىا ػ لقضاء حاجة، أو حل مشكلة، أو تفريج كرب .. ثم ىو قَِبَل منو  575

حػديث داللػة علػى خطػورة مهنػة المحامػاة؛ ىديتو كنوع مقابلػة لشػفاعتو وموقفػو معػو فقػد أتػى بابػاً عظيمػاً مػن أبػواب الربػا .. وفػي ال
حيث أف المحامي ػ غير أنو في الغالب قػد يضػطر للتحػاكم إلػى شػريعة الطاغوت  ػػ ال يتشػفع لحػل أي مشػكلة مػن مشػاكل النػاس 

 شػك أف عند القضاء ػ مهما كاف صاحب المشكلة محتاجاً أو مكروباً أو فقيرًا ػ إال بعد أف يشترط لنفسػو المبلػغ الػذي يريػد .. وال
، أنػو  من كاف ىذا وصفو وحالو فهو أشد جرماً ممػن أىػدي لػو ػ كنػوع مقابلػة لشػفاعتو ػ مػن دوف أف يطلػب، وقػد صػح عػن النبػي

 ."سيكوف قـو يأكلوف بألسنتهم، كما تأكل البقرة من األرض"قاؿ: 
 . 3015رواه أحمد، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  576
 . 1627راني، صحيح الترغيب: رواه ابن أبي الدنيا والطب 577
 أي أعَرض ونأا بجانبو عن مساعدتهم. ؛ ". وقولو " تبر ـ1629رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  578
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َل بيٍت مػن المسػلمين لهػم َسػعٌة إال َأدَخْلػُت معهػم أعػداَدىم الحمُد هلل، فواهلل لو أف  اهلل لم يُفرِّجها ما تركُت أى"
 [. 579]"من الفقراء؛ فلم يكن اثناف يَهَلكاف من الطعاـِ على ما يُقيُم الواحد

َٜبتػٞ َٔ ٔشٜاَزت٘ ي٘ ِض٣ٛ َسقا٠ِ اهلِل تعاىل ََٔ شاَز أخّا ي٘ يف اهلل؛ ال   ٌُ  [. 580]ـ َؾك
َمن عػاَد مريضػاً، أو زاَر أخػاً لػو فػي اهلل، نػاداه منػاٍد: أْف ِطبػَت ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 581]"وطاَب ممشاَؾ، وتبو أَت من الجنِة منزالً 

، عػػن النبػػي  [، إال صػػلى عليػػو سػػبعوف ألػػَف 582مػػا مػػن ُمسػػلم يعػػوُد مسػػلماً غَػػدوًة]": قػػاؿ وعػػن علػػيٍّ
ملَػػػػٍك حتػػػػى ُيصػػػػبَح، وكػػػػاف لػػػػو خريػػػػٌف فػػػػي  ملَػػػػٍك حتػػػػى يُمسػػػػي، وإف عػػػػاَده َعشػػػػي ًة، صػػػػلى عليػػػػو سػػػػبعوف ألػػػػف

 [.583]"الجنة
َمن عاَد مريضاً خاَض في الرحمػة، حتػى إذا قعػَد ": يقوؿ وعن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: سمعُت النبي  

 [.584]"استقر  فيها
َجتِػو مَلكػاً، أف  رجبًل زاَر أخاً لو في قريٍة أخػرا، فأرَصػَد اهللُ لػو علػى َمْدرَ ": وعن أبي ىريرة، عن النبيِّ 

[  585فلما أتػى عليػو، قػاؿ: أيػن تُريػد  قػاؿ: أريػُد أخػاً لػي فػي ىػذه القريػِة، قػاؿ: ىػل لػَك عليػو مػن نعمػٍة تَػُرب هػا]
 مسلم.  "، قاؿ: فإنِّي رسوُؿ اهلِل إليك؛ بأف  اهللَ قد أحب ك كما أحببَتُو فيوقاؿ: ال؛ غير أني ُأحب و في اهلل 
من عاد مريضاً، لم يَزْؿ فػي ُخْرفَػِة الجنػة حتػى ": قاؿ ، عن رسوِؿ اهلل هلل وعن ثَوباف مولى رسوِؿ ا

 [" مسلم.586َجَناَىا]": قيل: يا رسوؿ اهلل وما ُخرفُة الجن ة  قاؿ ."يرِجعَ 

ُِ أخاٙ املطًِ.  ـ إذا أحبَّ املطً
 [.587]"عِلمو أنو أحب وإذا أحب  أحدُُكم أخاه، فليُ ": عن الِمقداـ بن َمعدي َكِرب، قاؿ: قاؿ النبي  

                                                           
أي ال يهلػػك اثنػػاف بسػػبب ؛ "فلػػم يكػػن اثنػػاف َيهَلكػػاف مػػن الطعػػاـِ علػػى مػػا يُقػػيُم الواحػػد . وقولػػو"438صػػحيح األدب المفػػرد:  579

سما فيما بينهما الطعاـ الذي يُقػيم ويكفػي الشػخ  الواحػد منهمػا، فطعػاـ الواحػد يكفػي االثنػين، وطعػاـ الجوع وِقل ة الطعاـ إذا تقا
 االثنين يكفي األربعة. 

وإف كانت العادة في ىذا الزماف أف تكوف غالب زيارات الناس بعضهم لبعض، لغايات ومصالح دنيوية، ومترب شخصية .. وال  580
 حوؿ وال قوة إال باهلل   

 . 6387اه الترمذي، وابن ماجو، صحيح الجامع: رو  581
 أي صباحاً.  582
 أي حائط من نخل في الجنة، كما في "النهاية". ؛ "خريف في الجنة". وقولو: 5767رواه الترمذي، صحيح الجامع:  583
 .407صحيح األدب المفرد:  584
 عى في صبلحها أي ىل لك عليو من دين أو ماٍؿ تريد أف تستوفيو وتسترده منو، أو نعمة تس 585
 جناىا؛ أي ثمارىا ونعيمها. 586
 .412أخرجو أبو داود، والترمذي، والحاكم، صحيح األدب المفرد:  587
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 [.  588]"إذا أحب  الرجُل أخاه فلُيخبرُه أنو يحب و": وفي رواية
وعنػده نػاٌس، فقػاؿ رجػٌل ممػن عنػده: إنِّػي ألحػب  ىػذا هلل،  وعن أنس بن مالك قاؿ: مر  رجٌل بػالنبيِّ 

فأعَلَمػُو، فقػاؿ: أحب ػك الػذي أحببتنػي  فقػاـ إليػو ،"فقػم إليػو فأعِلْمػوُ ": أعَلْمتَػُو "، قػاؿ: ال، قػاؿ": فقاؿ النبي  
أنػػػػَت مػػػػع مػػػػن أحببػػػػَت، ولػػػػك مػػػػا ": فػػػػأخبره بمػػػػا قػػػػاؿ، فقػػػػاؿ النبػػػػي   لػػػػو. قػػػػاؿ: ثػػػػم رجػػػػَع إلػػػػى النبػػػػيِّ 

 [.589]"احتَسبتَ 
 [.590]"ما تحاب ا الرجبلف إال كاَف أفضُلهما أشد ُىما ُحب اً لصاحبو": وعن أنٍس، قاؿ: قاؿ النبي  

مػا مػن رجلػين تحاب ػا فػي اهلل بظهػِر الغيػِب؛ إال كػاَف أحب همػا إلػى اهلل أشػد ىما ": مرفوعاً وعن أبي الدرداء 
 [. 591]"ُحب اً لصاِحبو

]"ما أحب  عبٌد عبداً هلل إال أكرَمُو اهلل ": وعن أبي أُماَمة مرفوعاً 
592 .] 

أؿ عنػو؛ فعسػى أف تػواِفَي لػػو إذا أحببػَت أخػاً فػػبل تُمػارِه، وال ُتشػارِه، وال تسػ": وعػن معػاذ بػن جبػل، قػاؿ
 [.593]"عدواً، فُيخبرَؾ بما ليس فيو، فُيفرِّؽ بينك وبينو

يُبِصػػُر أحػػدُكم الَقػػذاَة فػػي عػػيِن أخيػػو، وينسػػى الِجػػْذؿ ػ أو الِجػػذَْع ػ فػػي عػػين ": وعػػن أبػػي ىريػػرة قػػاؿ
 [.  594]"نْفِسو

 ـ أٌَٛز تصُٜد احملب١َّ بي املطًُي ٚتكٜٛٗا:

والػذي نفسػي بيػده ال تػدخلوا الجن ػَة حتػى ": قػاؿ عػن أبػي ىريػرة، عػن النبػيِّ  ـ َٓٗا إؾػـا٤ُ ايطـالّ:  
فإنهػػا ىػي الحالقػػة، ال أقػوُؿ لكػػم: تحػػاب وا، وإيػاُكم والُبغَضػَة؛  ُتْسػِلموا، وال ُتْسػِلموا حتػػى تحػاب وا، وافشػػوا السػبلـَ 

 [.595]"تحلُق الش عَر، ولكن تحلق الدينَ 
                                                           

. قلت: ألف إخباره وإعبلمو مما يزيد المحبػة بػين األخػوين، ويقويهػا 4173رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  588
 .. وىو المراد.

أي مػػن أجػػر مبادأتػػك لػػو ؛ "ولػػك مػػا احتَسػػبتَ . وقولػػو " 3153نف وغيػػره، السلسػػلة الصػػحيحة: رواه عبػػد الػػرزاؽ فػػي المصػػ 589
 باإلخبار واإلعبلـ.

 . 413صحيح األدب المفرد:  590
 . 3173أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  591
 . 2156أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  592
فبل ُتجادلو الجداؿ الذي مؤداه للخصومة وإغارة الصدور. وقولو " وال  أي؛ "فبل ُتمارِه. وقولو " 414صحيح األدب المفرد:  593
والمشاراة من اللجاجة؛ أي ال تكن لجوجاً ولحوحاً في مراجعتك لو إف كػاف لػك عليػو حقػاً، أو لػك عنػده حاجػة .. واألثػر ؛ "ُتشارِه

  يما بينهما، إف أرادا لصحبتهما الدواـ. شمل على جملة من آداب الصحبة حري بكل صديقين متحابين في اهلل أف يراعياىا ف
أي الشػػيء الػػدقيق الػػذي يقػػع فػػي العػػين، مػػن قػػشٍّ صػػغير، أو غبػػار، أو طػػيٍن ؛ ". وقولػػو " القػػذاة460صػػحيح األدب المفػػرد:  594

رىا، ونحػو ذلػػك. والِجػذؿ؛ أي الخشػػبة الكبيػرة المرتفعػػة. وىػذا األثػػر ُيضػَرب كمثػػل فػيمن ينشػػغل بعيػوب إخوانػػو علػى دقتهػػا وصػػغ
 وينسى عيوب نفسو على ضخامتها وِعَظِمها 

 .297صحيح األدب المفرد:   595



018 
 

 تدخلوا الجن َة حتى تُؤمنوا، وال تُؤمنػوا حتػى َتحػاب وا، أال أدل ُكػم علػى ال": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 مسلم.  "شيٍء إذا فعلتموه تحاببُتم  أْفُشوا السبلـَ بينُكم

[. وفػػي 596]"إف  أْولػػى النػػاِس بػػاهلل مػػن بػػدَأىم بالس ػػبلـِ ": ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل وعػػن أبػػي أمامػػة 
أي  ."أوالىمػػا بػػاهلل تعػػالى": َؿ اهلل الػػرُجبلِف يلتقيػػاف أي همػػا يبػػدأُ بالس ػػبلـِ  قػػاؿروايػػة عنػػد الترمػػذي: قيػػل يػػا رسػػو 
 أقربهما إلى اهلل وأحبهما إليو. 

إذا لقػػي أحػػدُكم أخػػاُه فلُيسػػلِّم عليػػو، فػػإف حػػاَؿ بينهمػػا شػػجرٌة أو ": قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة، عػػن النبػػي 
 [.597]"ِجداٌر أو حجٌر ثم  لقَيُو فلُيسلِّم عليو
فتُػَفػػرُِّؽ بيننػػا شػػجرٌة؛ فػػإذا التقينػػا ُيسػػلُِّم  كنػػا إذا كن ػػا مػػَع رسػػوِؿ اهلل ": ، قػػاؿوعػػن أنػػس بػػن مالػػك 

 [.  598]"بعُضنا على بعضٍ 
ـَ، وتَقػػرأُ وعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػرو: أف رجػػبلً سػػأَؿ رسػػوَؿ اهلل  : أي  اإلسػػبلـِ خيػػر قػػاؿ: ُتطِعػػُم  الط عػػا

 مسلم.  "تعرؼالس بلـَ على من َعرفَت ومن لم 
أمػَر لػي بَجرِيػٍب مػن تمػٍر عنػد رجػٍل مػن األنصػار،  قػاؿ: كػاف رسػوؿ اهلل  وعن األغرِّ ػ أغػرِّ ُمزينَػَة ػ 
فوعػدني أبػو بكػٍر المسػجَد إذا  ."ُأغُد يا أبا بكػٍر؛ فُخػذ لػو َتْمػَرهُ ": ، فقاؿفَمطَلني بو، فكلمت فيو رسوَؿ اهلِل 
ني، فانطلقنػا، فكلمػا رأا أبػو بكػٍر رُجػبلً مػن بعيػٍد سػل م عليػو، فقػاؿ أبػو بكػر صلينا الص بَح، فوجدتُػو حيػُث وعػد

 أمػا تَػرا مػا يصػيُب القػوـُ عليػَك مػن الفضػل  ال يسػِبُقَك إلػى الس ػبلـ أحػٌد. فكنػا إذا طَِلػَع الرجػُل مػن بعيػػٍد :
 [.  599]"بادرناه بالس بلـ قبَل أف ُيسلَِّم علينا
[. أي كػاف ىػو دائمػاً 600]"كػاف أحػٌد يبػدأ ػ أو يبػدُر ػ ابػن عمػر السػبلـَ   مػا": وعػن ُبَشػْير بػن يسػار قػاؿ

 يُبادرىم السبلـ، فيكوف ىو السابق والبادئ 

                                                           
 . 1703رواه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب والترىيب:  596
 . 4331صحيح ُسنن أبي داود:  597
 . 1706رواه الطبراني، صحيح الترغيب والترىيب:  598
يصػيُب القػوـُ عليػَك مػن الفضػل "؛ أي بسػبب أنهػم يُبادرونػك  أمػا تَػرا مػا". وقولػو: 1701رواه الطبراني، صحيح الترغيػب:  599

  السبلـ قبل أف تُبادرىم؛ فيكونوف بذلك لهم زيادة فضل عليك .. فاحرص أف ال يسبقك إلى السبلـ أحد 
 . قلت: كثير من مشاكل المسلمين في ىذا الزماف ولؤلسف ػ وكثير من الدعاة ليسوا بمنػأا عػن753صحيح األدب المفرد:  600

بلـ ذلك ػ سببها لماذا فبلف ال يبدأني السبلـ أوالً .. لماذا يريدني أو ينتظرني أف أبدأه السبلـ .. لماذا ال يبدأ ىو .. قد بدأتو بالس
قبػل سػنة وىػو لػم يردىػا علػي  فلػم يبػدأني بالسػبلـ .. وىكػػذا يتسػع الخػرؽ .. ويحصػل الشػقاؽ والفػراؽ .. وكػأف الػذي يبػدأ أخػػاه 

ة بحقو وَمْصَغَرة لو، وال يدروف أف البادئ يكوف ىػو األفضػل عنػد اهلل تعػالى، وىػو األحػب إليػو .. ويكػوف ىػو األولػى بالسبلـ منَقصَ 
 وُسنة وأخبلؽ أصحابو .. وال حوؿ وال قوة إال باهلل    باالقتداء بسنة النبي 
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وعن الط فيل بن أُبي بن كعب: أنو كاف يأتي عبَد اهلل بن عمر فيغػدو معػو إلػى السػوِؽ، قػاؿ: فػإذا غػدونا 
الفقير الذي يبيع َسػَقَط المتػاع ورديئػو ػ وال صػاحب بيعػة، وال إلى السوؽ  لم يمر  عبُد اهلل بن عمر على سق اٍط ػ 

 مسكيٍن، وال أحٍد إال وُيسلُِّم عليو 
قاؿ الط َفيل: فجئُت عبَد اهلل بن عمر يوماً، فاسَتْتبَػَعني إلى السوؽ، فقلت: ما تصنُع بالسػوِؽ، وأنػت ال 

ػػػَلِع، وال َتسػػػوـُ بهػػػا،  وال تجلػػػُس فػػػي مجػػػالس السػػػوؽ، فػػػاجلس بنػػػا ىنػػػا تِقػػػُف علػػػى البيػػػِع، وال تسػػػأُؿ عػػػن السِّ
 نتحد ث  

يػا أبػػا بطػٍن ػ وكػػاف الطفيػل ذا بطػػٍن ػ إنمػػا نغػدو مػن أجػػل الس ػبلـ؛ ُنسػػلُِّم علػى مػػن ": فقػاؿ لػي عبػػد اهلل
 [.601]"لقينا

مػػػا مػػػن ُمسػػػِلَميِن يلتقيػػػاِف ": عػػػن البػػػراء بػػػن عػػػازب، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل  ــــ َٚٓٗـــا امُلؿـــاؾخ١ُ:  
 [. 602]"اِف إال ُغِفَر لهما قبَل أف يفَترِقافيَتصافحَ 

إذا لقػػي الُمسػػِلُم أخػػاُه الُمسػػِلَم، فأخػػذ بيػػدِه فصػػافَحُو، تنػػاثرت ": قػػاؿ وعػػن ابػػن عبػػاس، عػػن النبػػي 
 [.603]"خطاياُىما من بين أصابِِعِهما كما يتناثُر ورُؽ الش َجِر بالشِّتاء

 [. 604]"ُتصاِفَح أخاؾَ  من تماـ التحي ِة أف": وعن البراء بن عاِزب، قاؿ
ػ إذا صػاَفَح رجػبلً لػم يَتػُرؾ يػَدُه حتػى يكػوَف ىػو التػاِرؾ ليػِد رسػوِؿ  كاف ػ ": وعن أنس بن مالك، قاؿ

]"اهلل 
605  .] 

 [. 606]"إذا َتبلَقوا َتصاَفحوا، وإذا َقِدموا من سفٍر تعانَػُقوا كاف أصحاُب النبيِّ ": وعنو، قاؿ
 [. 607]"تهاُدوا تحاب وا": قاؿ أبي ىريرة، عن النبيِّ عن  ـ َٚٓٗا اإلٖدا٤ ٚايتٗادٟ:

 [. 608]"يا بُني  تباَذُلوا بينكم؛ فإنو أَود  لما بينكم": وعن أنٍس، قاؿ
لقد أتى علينا زماٌف ػ أو قاؿ: حيٌن ػ وما أحٌد أحق  بديناره ودرىمو من أخيو ": وعن ابن عمر قاؿ

 [.609]"أحدنا من أخيو المسلم المسلم، ثم اآلف الدينار والدرىم أحب إلى

                                                           
 .  770صحيح األدب المفرد:  601
 . 4343صحيح سنن أبي داود:  602
 . 1004: السلسلة الصحيحة 603
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دعوُة ": كاف يقوؿ  عن أـ الدرداء، قالت: فإف  النبي   ـ َٚٓٗا ايدعا٤ ألخٝو املطًِ بعٗس ايػٝب:
دَعا ألخيو بخيٍر، قاؿ الملُك الموك ُل بو: ستجابٌة عنَد رأِسو مَلٌك؛ كلما المرء المسلم ألخيو ػ بظهِر الغيب ػ مُ 

 م. مسل "آمين، ولَك ِبِمْثلٍ 
 [. 610]"إف  دعوَة األخ في اهلل ُتستَجاب": وعن أبي بكر الصديق 

َُٗو َٓبطْط َٓطًل: ُٙ ٚٚد ُِ يف ٚد٘ أخٝو املطًِ، ٚإٔ تًكا قاؿ:  عن أبي ذر  ـ َٚٓٗا ايتبطُّ
تبس ُمَك في وجِو أخيَك صدقُة، وأمُرَؾ بالمعروؼ ونهُيَك عن المنكر صدقٌة، وإرشاُدَؾ ": قاؿ رسوُؿ اهلل 

الرجُل في أرِض الض بلؿ لك صَدقٌة، وإماطَُتَك األذا والش وَؾ والعظَم عن الطريِق لك صدقٌة، وإفراُغَك من 
 [. 611]"َدلوَؾ في دلو أخيَك لك صدقةٌ 
فقلُت: يا رسوَؿ اهلل إنا قوـٌ من أىِل الباديِة،  قاؿ: أتيُت رسوَؿ اهلل  وعن أبي ُجرّي الهجيمي 

ال تحِقرف  من المعروِؼ شيئاً، ولو أف تُفرَِغ من دلوَؾ في إناء الُمستقي، ولو ": هلل بو  فقاؿفعلمنا شيئًا ينفعنا ا
 [.612]"أف ُتكلَِّم أخاَؾ ووجُهَك إليو ُمْنَبسٌط ...
ال تحِقرف  من المعروِؼ شيئًا أف تأتَيُو ولو أف تَهَب ِصلَة الحبِل، ": وفي رواية للنسائي وأحمد، فقاؿ

من َدلِوَؾ في إناء الُمسَتِقي، ولو أف تَلَقى أخاَؾ المسلَم ووجُهَك ِبْسٌط إليو ػ أي منبسٌط منطلق ػ  ولو أْف تُفِرغَ 
والش َسُع: الشيء أو الخيط الذي يُرَبط بو النعل  ."ولو أف تؤِنَس الوحشاَف بنفسك؛ ولو أف تَهَب الش َسعَ 

 وُيَشد.   
ٌٕ: ـ َٚٓٗا االعتداٍ ٚايتٛضط يف شٜاز٠ اإلخٛإ َُِد  ٍٕ   َٔ غري إنجإز ممٌ، ٚال إقال
 [. 613]"ُزْر ِغب اً تَػْزَدْد ُحب اً ": عن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ُٜخبُّ٘ يف اهلل: َُ٘ أْ٘  ُٜعًِ إذا أحب  أحدُكم أخاه في اهلل ": عن علي بن الحسين مرفوعاً  ـ َٚٓٗا إٔ 

 [.614]"وأبَقى في المود ةِ  فلُيبيِّْن لو؛ فإن و خيٌر في اإللفِة،

 ـ َا يًُتخابي يف اهلل عٓد اهلل تعاىل َٔ أدٕس. 

وعن أبي مسلم قاؿ: قلت لمعاذ: واهلل إنِّي ألحب َك لغير ُدنيا أرجو أف أصيَبها منَك، وال قرابٍَة بيني 
اً؛ فإنِّي سمعُت رسوَؿ وبيَنك، قاؿ: فؤليِّ شيٍء  قلُت: هلل، قاؿ: فجَذب حبوتي، ثم قاؿ: أبِشْر إف كنَت صادق

 ."المتحاب وف في اهلل في ظلِّ العرِش يوـَ ال ِظل  إال ِظل و، يَغِبُطهم بمكانهم النبي وف والش هداءُ ": يقوؿ اهلل 

                                                           
 . 486صحيح األدب المفرد:  610
 . 1685رواه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب والترىيب:  611
 . 1687وقاؿ: حديث حسٌن صحيح، صحيح الترغيب والترىيب: رواه أبو داود، والترمذي،  612
. قاؿ ابن األثير في النهاية: الِغب  من أوراد اإلبػل؛ أف تػِرَد المػاء يومػاً وتدَعػُو يومػاً ثػم 1583رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  613

، يُقاؿ: َغب  الرجُل إذا جاء زائراً   ىػ.  -بعد أياـ. وقاؿ الحسن: في كل أسبوع ا تعود، فنقَلو إلى الزيارة وإف جاء بعد أياـٍ
 . 2299السلسلة الصحيحة:  614
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يقوُؿ عن ربِّو  قاؿ: ولقيُت ُعبادَة بن الصامت فحدثُتو بحديث معاذ، فقاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
تي على المتحابِّين في ، وَحق ت محب تي على المتناِصحين في ، وَحق ت محبتي على َحق ت محب  "تعالى: تباَرؾ و 

 [.615]"الُمَتباِذلين في ، ىم على مناِبَر من نوٍر، يغبطُُهم الن بي وف والش هداء والصِّديُقوف
ي َلُهم مناِبُر من : الُمتحاب وف في َجبللقاَؿ اهلل ": يقوؿ وفي رواية عنو، قاؿ سمعُت رسوَؿ اهلل 

 ."نوٍر، يَغبطُُهم النبي وف والش هداءُ 
إف هلل ُجلساَء يوـَ القيامة عن يمين العرِش، وكلتا يدي اهلل ": قاؿ وعن ابن عباس، أف رسوَؿ اهلل 

يقين  من ىم  قيل: يا رسوَؿ اهلل ،"يميٌن، على منابَر من نوٍر، وجوُىهم من نوٍر، ليسوا بأنبياَء وال ُشهداء وال صدِّ
 [.616]"ىم الُمتحاب وف بجبلِؿ اهلل تبارؾ وتعالى": قاؿ

ليبعثن  اهللُ أقواماً يوـَ القيامِة في وجوِىِهم النور، على مناِبِر ": وعن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 ."الل ؤُلِؤ، يغِبطُُهم الناُس، ليسوا بأنبياَء وال ُشهداءَ 

ىم الُمتحاب وَف في اهلل من ": تْيِو، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل َجلِّهم لنا نعرُِفهم  قاؿقاؿ: فَجثى أعرابيٌّ على رُكب
 [.617]"قبائل شت ى، وببلٍد شت ى يجتمعوف، على ذكِر اهلل؛ يَذكرونَو

إف  هلل عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداَء، يغبطُهم الشهداُء ": وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
فجثَا أعرابيٌّ على ركبتيو فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل  ِصفهم  ،"ـَ القيامِة؛ لقربهم من اهلل تعالى ومجِلسهم منوواألنبياُء يو 

لهم  قوـٌ من َأفناِء الناس، من نُػز اع القبائل، تصادقوا في اهلل، وتحاب وا فيو، يَضُع اهلل ": لنا، وجلِّهم لنا  قاؿ
ّْ الذين  ناُس وال يخافوف، ىم أولياُء اهلل يوـَ القيامِة منابَر من نوٍر، يخاُؼ ال ُ٘ ّْ َوال  يِْٙ

َِ ـَ ال َخٌْٚف 
]" َُيَْزُٕٚنَ 

618.] 
 

                                                           
 أي وجبت. ؛ ". وقولو " حقت3029رواه ابن حباف وغيره، صحيح الترغيب والترىيب:  615
 . 9011رواه الطبراني، صحيح الترغيب والترىيب:  616
أي الػػذي جمعهػم لػػيس ؛ "ى، وبػبلٍد شػػت ى يجتمعػوف. قولػو " مػػن قبائػل شػػت  3015رواه الطبرانػي، صػػحيح الترغيػب والترىيػػب:  617

االنتماء إلى القبيلة أو الوطن، أو الدولة التي ينتموف إليها، فكل منهم من قبيلة مختلفة ومن وطن مختلف، وربما لو لغة مختلفة .. 
 .وإنما الذي جمعهم اإليماف واإلسبلـ، وحب  الطاعة هلل 

أي أنهم متباعدوف في مساكنهم ؛ ". وقولو " من أفناء الناس3464سلة الصحيحة: أخرجو الحاكم في المستدرؾ، السل 618
وقبائلهم، وأوطانهم، وبلدانهم .. وانتماءاتهم األرضية .. إال أف بعدىم ىذا لم يمنعهم من التحاب والتصادؽ في اهلل .. واالجتماع 

 ية، من ىذا الحديث ومعانيو  واالتحاد على طاعتو وعبادتو .. فأين دعاة الوطن والوطنية، والقوم
أصارحكم القوؿ: أنني عندما يضمني اجتماع في غرفة متواضعة مع أخوة ِعدة متحابين في اهلل .. كل واحٍد منهم ينتمي إلى     

وطٍن، وبلد، ولغة، ولوف مختلف عن اآلخر .. ما جمعهم إال الحب في اهلل، والعمل على طاعتو .. أدرؾ تفاىة وضيق النزعات 
لعصبية الجاىلية؛ كالوطنية، والقومية، والقبلية .. التي يتقاتل على أساسها كثير من الناس .. ويعقدوف فيها وعلى أساسها الوالء ا

 والبراء  
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ٍُ يف أخٝ٘ املطًِ َا يٝظ ؾٝ٘.   ِٔ ع٢ً أخٝ٘ املطًِ، َٚٔ ٜكٛ ١ََُ املطً  ـ ُحس

ـٌ: مالُو، وِعْرُضو، ودَ ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  ُمو، كل  المسلِم على المسلم حرا
 مسلم.   "َحْسُب امرٍئ من الشرِّ أف يحقَر أخاه المسلم
أال تػػدروف أي يُػػوـٍ ىػػذا " قػػالوا: ": [فقػػاؿ619، خطػػَب النػاَس]وعػن أبػػي بكػػرة الثقفػػي، أف  رسػػوَؿ اهلل 

 ألػيس بيػػـو النحػر " قلنػا: بلػى يػػا": فسػكَت حتػػى ظنن ػا أنػو سُيسػمِّيو بغيػػِر اسػمو، فقػاؿ": اهلل ورسػولُو أعلػم، قػاؿ
فإف دماءَكم، وأمواَلُكم، ": أي بلٍد ىذه؛ أليست بالبلدِة الحراـ " قلنا: بلى يا رسوَؿ اهلل، قاؿ": رسوَؿ اهلل، قاؿ

وأعراَضكم، وأبشارَكم عليكم حراـ، كحرمة يوِمكم ىذا في شػهركم ىػذا فػي بلػدكم ىػذا، أال ىػل بل غػت " قلنػا: 
ال ": فكػاف كػذلك، قػاؿ "؛ فإنو ُرب  ُمبَػلِّػٍغ يُبلِّغُػو َمػن ىػو أوَعػى لػونعم، قاؿ: اللهم اشهد، فليبلِّغ الشاىُد الغائبَ 

 متفق عليو.  "[ َيضِرُب بعُضكم رِقاَب بعضٍ 620ترجعوا بعدي كف ارًا]
ال يحػػل  للرجػػِل أف يأخػػَذ َعصػػا أخيػػو بغيػػر ِطيػػِب ": قػػاؿ وعػػن عبػػد الػػرحمن بػػن سػػعيد، أف رسػػوؿ اهلل 

 [.  621]"من ماِؿ المسلِم على المسلمِ  وُؿ اهلل نفِسو؛ وذلك لشد ة ما حر ـ رس
المسػلُم مػن سػِلَم المسػلموف مػن لسػانِو ويػِده، والمهػاجُر مػن ": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 البخاري.  "ىَجَر ما نهى اهللُ عنو
 .  [متفق عليو622]"ُسباُب المسلِم فسوٌؽ، وقتالُو كفرٌ ": وعن ابن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

مػػن ضػػي ق منػػزاًل، أو قطػػع طريقػػاً، أو آذا مؤمنػػاً، فػػبل ": وعػػن معػػاذ بػػن أنػػس، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 [. 623]"جهاَد لو

                                                           
 وذلك يـو حجة الوداع.   619
لتػي مػن  اهلل بهػا علػيكم؛ ال يُراد من الكفر ىنا الكفر باهلل، وإنما أريد منو كفر نعمة أخػوة اإلسػبلـ؛ أي ال تكفػروا ىػذه النعمػة ا 620

فتلف بين قلوبكم، وجعلكم أخوة متحابين فيو .. فتكفروف ىذه النعمػة .. فتسػتحلوف حرمػاتكم بغيػر وجػو حػق .. وتضػربوف رقػاب 
 بعضكم بعضاً 

 .  2459رواه أحمد، والطحاوي، وابن حباف، والبيهقي، وصححو الشيخ ناصر، إرواء الغليل:  621
اإلسبلـ، ففسوقو ُيحَمل على الفسق األكبر المخرج لصاحبو من الملة، وكذلك الكفر .. وإف سّبو وقاتلو  إف سب و وقاتلو لدينو 622

ألمور دنيوية، ومن أجل حظوظ النفس ففسوقو ُيحمل على الفسق األصػغر؛ فسػق دوف فسػق ال يخػرج صػاحبو مػن الملػة، وكػذلك 
 الكفر، ُيحمل على الكفر دوف كفر.

. فبل يغتر المجاىد بجهاده، ولينظر أين ىو من إخوانو المسلمين؛ فأدنى 6378، صحيح الجامع: رواه أحمد، وأبو داود 623
إساءة لهم قد تبطل أجر جهاده وىو ال يعلم .. فالحذر الحذر ..فالمجاىد إذ ُيجاىد ُيجاىد ليدفع األذا والضرر عن المسلمين 

ر واألذا .. كما أف في الحديث ػ وغيره من األحاديث التي وعن حرماتهم وأعراضهم .. ال لكي يؤذيهم أو ليجلب لهم الضر 
ذُكرت أعبله ذات العبلقة بحرمة المسلم ػ ِعظة وعبرة ألولئك الذين يستهينوف بحرمات ودماء المسلمين ألتفو األسباب، ومن 

ػ قد يُزيلوف ويفجروف  من صعاليك الكفر ػ ال يقدموف وال يؤخروف، قتلهم موطن اختبلؼ وتشابو كأجل صعلوؾ أو بضعة صعالي
  عمارة بكاملها على من فيها من المسلمين وغيرىم من ذوي األنفس البريئة المعصومة شرعاً   
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إذا تواجػػو المسػػلماف بسػيَفيِهما فالقاتػػُل والمقتػػوُؿ ": يقػوؿ وعػن أبػػي بكػػرة، قػاؿ: سػػمعت رسػػوؿ اهلل 
 مسلم.  "إنو قد أراَد قتَل صاحبو": المقتوِؿ  قاؿ قاؿ: قيل: يا رسوَؿ اهلل ىذا القاتُل فما باؿُ  ،"في النار

إذا شػػَهَر المسػػلُم علػػى أخيػػِو سػػبلحاً؛ فػػبل تػػزاُؿ مبلئكػػُة اهلل تلعنُػػو حتػػى ": قػػاؿ وعنػػو، أف رسػػوَؿ اهلل 
 [.624]"َيشيَمُو عنو

يػدٍة، وإف  إف  المبلئكَة لتلعُن أحدَُكم إذا أشػاَر إلػى أخيػو بحد": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.625]"كاف أخاُه ألبيو وأُمِّو

مرحبػاً بػِك مػن بيػت، مػا أعظَمػِك، وأعظػَم ": إلػى الكعبػة فقػاؿ وعن ابن عباس قػاؿ: نظػَر رسػوُؿ اهلل 
ـَ مػػن المػػؤمن ثبلثػػاً: َدَمػػو، ومالَػػُو،  ـَ منػػِك واحػػدًة، وحػػر  ُحرَمتػػِك، ولَْلمػػؤمُن أعظػػُم ُحرمػػًة عنػػد اهلل منػػِك؛ إف اهللَ حػػر 

 [.626]"ظن  بو ظن  الس وءِ وأف يُ 
من اقتطَع حػق  امػرٍئ ُمسػلٍم بيمينِػو، فقػد أوجػَب اهللُ ": وعن أبي أمامة الحارثي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ـَ عليو الجن َة وإف كاف قضيباً من أراؾٍ   [. 627]"لو الناَر وحر 

متفػػق  "ى يػػنِكَح أو يَتػػُرؾَ ال يخطػػُب الرجػػُل علػػى ِخطبػػِة أخيػػو حتػػ": قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة، عػػن النبػػي 
 عليو. 

ال يبِػع الرجػُل علػى بيػِع أخيػو، وال يخِطػُب علػى ِخطبػِة أخيػو ": وعن ابػن عمػر، قػاؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل 
 مسلم.  "إال أف يأَذف لو

 [.  628]"ال َيُسْم الرجُل على َسوـِ أخيو المسلم": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوؿ اهلل 
المسػلُم أخػو المسػلم، وال يحػل  لمسػلٍم بػاَع مػن أخيػو ": اؿ رسػوؿ اهلل وعػن عقبػة بػن عػامر، قػاؿ: قػ

 [. 629]"بيعاً فيو عيٌب إال بيػ َنو لو
[؛ إذا رأا 630عػػبلـَ يقتػػُل أحػػدُكم أخػػاُه]": وعػػن أُمامػػة بػػن سػػهل بػػن حنيػػف، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 [. 631]"أحدُكم من أخيو ما يعجبو فليدُْع لو بالبركةِ 
                                                           

 أي حتى يرفَعو عنو، ويجعل سبلحو في غمده. ، "حتى َيشيَمُو عنو. وقولو " 3973السلسلة الصحيحة:  624
 .2957رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، صحيح الجامع:  625
 . 3410و البيهقي في شعب اإليماف، السلسلة الصحيحة: أخرج 626
. من ىذا الحديث وغيره ػ مما تقدـ أعبله ػ نستفيد حرمة 6076رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجو، صحيح الجامع:  627

أجػػل الجهػػاد  اعتػػداء المسػػلم علػػى مػػاؿ أخيػػو المسػػلم تحػػت أي ذريعػػة كانػػت .. بمػػا فػػي ذلػػك ذريعػػة الجهػػاد .. وجمػػع المػػاؿ مػػن
 وأغراضو .. كما يفعل ويزعم البعض .. فهذا ال يجوز  

 من المساومة التي تحصل بين البائع والمشتري. ، "ال يسم"رواه مسلم. وقولو:  628
 . 6705رواه أحمد، وابن ماجو، والحاكم، صحيح الجامع:  629
 بعينو حسداً، ألف العين حق كما في الحديث.  630
 . 4010جو، صحيح الجامع: رواه النسائي، وابن ما 631
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سػػباُب المسػػلِم فسػػوٌؽ، وقتالُػػو ُكفػػٌر، وُحرمػػُة مالػػو كُحرَمػػِة ": اؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل وعػػن ابػػن مسػػعود، قػػ
 [.  632]"دِمو

 [. 633]"سباُب المؤمِن كالُمشرِؼ على الهَلكةِ ": وعن ابن عمرو، قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 
إف كػاف   أيما امرٍئ قاؿ ألخيو يا كػافر، فقػد بػاء بهػا أحػُدىما؛": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [.  634]"كما قاَؿ وإال رجعت
من دعا رجبلً بالكفر أو قػاؿ عػدو  اهلل، ولػيس كػذلك، إال ": يقوؿ وعن أبي ذر، أنو سمع رسوؿ اهلل 

 [.  635]"حاَر عليو
مػػن قػػاؿ فػػي مػػؤمٍن مػػا لػػيس فيػػو، ُحػػِبَس فػػي َردغػػِة ": وعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 [. 636]"مما قاؿ الخباِؿ حتى يأتي بالمخرجِ 
إذا قػاؿ الرجػُل ألخيػو: يػا كػافر؛ فهػو كقتِلػو، ولعػُن ": وعن ثابت بػن الضػحاؾ، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 

 [.  637]"المؤمن كقتِلو
قيػل: أفرأيػت إف كػاف  ،"ِذكػُرَؾ أخػاَؾ بمػا يكػرهُ ": وعن أبي ىريرة، أنو قيل: يا رسػوؿ اهلل مػا الغيبػُة  قػاؿ

  [. 638]"فيو ما تقوُؿ فقد اغتبَتُو، وإف لم يكن فيو ما تقوُؿ فقد بهت وُ إف كاف ": في أخي ما أقوؿ  قاؿ
 [.  639]"إف  من َأربى الربا االستطالُة في ِعرِض المسلم بغير حقٍّ ": وعن سعيد بن زيد، عن النبي 

وعػػن قػػيس، قػػاؿ: كػػاف عمػػرو بػػن العػػاص يسػػيُر مػػع نفػػٍر مػػن أصػػحابو، فمػػر  علػػى بغػػٍل ميػػٍت قػػد انػػتفَخ، 
[. أي خيػر مػن أف 640]"واهلل ألف يأكَل أحدُُكم من ىذا حتى يمػؤل بطنَػُو، خيػٌر مػن أف يأُكػَل لحػَم ُمسػِلمٍ " :فقاؿ

                                                           
. قد وردني سؤاؿ مفاده: أف جماعة جهادية تحتاج إلى المػاؿ .. فهػل يجػوز لهػا لكػي 3596رواه الطبراني، صحيح الجامع:  632

 تسد نفقات وتكاليف الجهاد .. أف تسطو على أمواؿ المسلمين وتأخذىا منهم بالقوة  
الحػديث ػ كحرمػة دمػو .. فكمػا أنػو ال يجػوز سػفك دـ المسػلم بػالحراـ تحػت  أقوؿ: ال؛ ال يجوز .. فحرمة ماؿ المسلم ػ بن    

 أي ذريعة كانت .. كذلك ال يجوز السطو على مالو بالحراـ وأخذه منو بالقوة من غير طيب نفس منو. 
ة وغيرىا .. ومع ػ على أىميتو الشديدة ػ قد مر بمراحل شدة وعسر وحاجة كما في غزوة العسر  ثم أف الجهاد في عهد النبي    

أنػػو كػػاف يأخػػذ مػػن المسػػلمين أمػػوالهم بػػالقوة ألغػػراض الجهػػاد .. وإنمػػا كػػاف يكتفػػي ػ صػػلوات ربػػي  ذلػػك لػػم  يُعػػرؼ عػػن النبػػي 
 وسبلمو عليو ػ بأف يرغبهم في اإلنفاؽ في سبيل اهلل. 

 . 3586صحيح الجامع:  633
 أي عادت مقولتو ػ التكفير ػ عليو. والحديث: رواه مسلم.  634
 أي عاد عليو الكفر. ؛ "رواه مسلم. وقولو" حار عليو 635
 . 437رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  636
 . 720رواه أحمد، والبخاري، صحيح الجامع:  637
 .  4079رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  638
 . 4082صحيح سنن أبي داود:   639
  .565صحيح األدب المفرد:  640
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ّْ َبْفظااً تعػالى: يغتابو ويخوض في ِعرضو؛ فأكل لحم المسلم يكوف بِغيبتو، كما قاؿ  َوال َحْلَخْب َبْفُظاُس
يْخ َْ ِخيِٗ 

َ
َّ أ ََ َاْ ُز

ْ
ْن يَأ
َ
ّْ أ َخُدُز

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ٌّ أ َٚاٌب رَِخي ٚا اَّلَلَ إَِن اَّلَلَ حَ ٚهُ َواَتُي ُٓ ُخ ْ٘ رِ

ٍَ   . 21الحجرات:اً نَ
 [.641]"ُكن ا إذا رأينا الرجَل يلَعُن أخاه رأيناه أف قد أتى باباً من الكبائر": وعن سَلَمَة بن األكوع، قاؿ

 .ّٕ ُٙ املطًِ، ؾَٛم ثالث١ِ أٜا  ـ ؾُٝٔ ٜٗذس أخا

ال تَباَغُضوا، وال تحاَسُدوا، وال تدابَػُروا، وكونوا عباد اهلل إخواناً، ": قاؿ ي عن أنس بن مالك، أف النب  
  وال يحل  لمسلٍم أف يهجَر أخاه فوَؽ ثبلِث لياٍؿ "متفق عليو. 

ال يكوف لمسلٍم أف يهجَر مسلماً فػوَؽ ثبلثػٍة، فػإذا ": قاؿ وعن عائشة رضي اهلل عنها، أف رسوَؿ اهلل 
 [. 642]"و ثبلَث ِمراٍر كل  ذلك ال يَرد  عليو، فقد باَء بإثِمولقَيو سل م علي

ال يحػل  لمسػلٍم أف ُيصػاـر مسػلماً فػوَؽ ": قػاؿ وعن ىشاـٍ بن عامر األنصػاري، أنػو سػمَع رسػوَؿ اهلل 
ف ثػػبلٍث، فإنهمػػا ناكبػػاف عػػن الحػػق مػػا دامػػا علػػى ِصػػراِمهما، وإف أولهمػػا فيئػػاً يكػػوف كفارتػػو عنػػد سػػبقو بػػالفيء، وإ
ماتا على ِصرامهما لم يدخبل الجن َة جميعاً أبداً، وإف سل َم عليو فأبى أف يقبػل تسػليمو وسػبلَمو، رد  عليػو الملَػُك، 

 [. 643]"ورد  على اآلخر الشيطافُ 
ال يحل  لمسلٍم أف يهجَر أخاُه فوَؽ ثػبلٍث؛ فمػن ىجػَر فػوَؽ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 644]"خَل النارثبلٍث فمات، د
مػػػػن َىجػػػػَر أخػػػػاه سػػػػنًة، فهػػػػو كسػػػػفِك ": يقػػػػوؿ وعػػػػن أبػػػػي ِخػػػػراش الس ػػػػَلمي، أنػػػػو سػػػػمع رسػػػػوَؿ اهلل 

 [.  645]"دِمو
لػػو أف  رُجلػػين دخػػبل فػػي اإلسػػبلـِ فػػاىَتَجَرا؛ لكػػاَف ": وعػػن عبػػد اهلل بػػن مسػػعود قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [. 646]"أحُدىما خارجاً من اإلسبلـ حتى يرجَع؛ يعني الظالم
ال يحػػل لمسػػلٍم أف يهجػػَر أخػػاُه فػػوَؽ ثبلثػػة أيػػاـٍ ": قػػاؿ وعػػن أبػػي أيػػوب األنصػػاري، أف رسػػوؿ اهلل 

 [. 647]"يلتقياف؛ فُيعرُض ىذا ويُعرُض ىذا وخيرىما الذي يبدأ بالسبلـ

                                                           
 . 1649أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  641
. قلت: فيو أف ما زاد عن ثبلث مرار ال يجب على المرء .. وبالثبلث يبرأ من اإلثم .. فإف 4205صحيح سنن أبي داود:  642

 زاد عليها فلو أجر .. ويكوف قد جاء بالمستحب، لكن ال تجب، واهلل تعالى أعلم. 
 أي عودة ورجعة، فبدأ صاحبو بالسبلـ. ؛ "ولو " أولهما فيئاً . وق322صحيح األدب المفرد:  643
 . 4206صحيح سنن أبي داود:  644
 . 4205. وانظر صحيح سنن أبي داود: 323صحيح األدب المفرد:  645
. قلت: وىذا من أشد ما قيل في عواقب ىجر المسلم ألخيو المسلم، 3194أخرجو البزار في مسنده، السلسلة الصحيحة:  646

  تعالى السبلمة والعفو والعافية.  نسأؿ اهلل
 . 4204صحيح سنن أبي داود:  647
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تُفػػت ُح أبػػواُب الجنػػِة كػػل يػػـو اثنػػين وخمػػيس، فُيغفػػُر فػػي ذلػػك ": قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة،  عػػن النبػػي 
ين لكػػػػػلِّ عبػػػػػٍد ال ُيشػػػػػرؾ بػػػػػاهلل شػػػػػيئاً، إال َمػػػػػن بينػػػػػو وبػػػػػين أخيػػػػػو َشػػػػػحناء، فُيقػػػػػاؿ: َأْنِظػػػػػروا ىػػػػػذين حتػػػػػى اليػػػػػوم
 [.  648]"يصطلحا

قاؿ أبو داود: إذا كانت الهجرة هلل، فليس من ىػذا بشػيء، وإف عمػر بػن عبػد العزيػز: غط ػى وجهػو عػن 
 [. 649رجل]

كنػتم ثبلثػًة فػبل يتنػاجى اثنػاف دوف اآلخػر حتػى إذا  ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل 
 متفق عليو.  "تختلطوا بالناس؛ من أجِل أف ُيحزِنُو

إذا لقػػي أحػػدُُكم أخػػاه فليسػػلِّم عليػػو، فػػإف حالَػػت بينهمػػا ": وعػػن أبػػي ىريػػرة، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.650]"شجرٌة، أو حائٌط، أو حجٌر، ثم لقيو فلُيسلم عليو

 [.651]املطًُيـ ؾُٝٔ ٜتذطَُّظ ع٢ً 
يا معَشَر من آمَن بلسانو ولم يدُخِل اإليماُف قلَبُو، ": وعن أبي برزة األسلمي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 ال تغتابوا المسلميَن، وال تتبعوا عوراتِهم؛ فإنو من ات بع عوراتِهم يت ِبُع اهلُل عورتَو، ومن يتبِع اهللُ عورََتو يفَضْحُو اهللُ 
  [. 652]"في بيتوِ 

َمػػن حمػػى مؤمنػػاً مػػن ُمنػػافٍق، بَعػػَث اهللُ مَلكػػاً يحمػػي ": قػػاؿ وعػػن معػػاذ بػػن أنػػس الجهنػػي، عػػن النبػػي 
[ بػو حبَسػو اهللُ علػى جسػِر جهػن م حتػى 653لحَمو يوـَ القيامة من ناِر جهن م، وَمن رَمػى ُمسػِلماً بشػيء يريػد َشػيَنو]

 [. 654]"يخُرَج مما قاؿ
                                                           

 . 4208رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  648
ال بػػد مػػن التنبيػػو ىنػػا أنػػو أحيانػػاً تسػػتلـز الضػػرورة الشػػرعية، مقاطعػػة أىػػل األىػػواء والبػػدع، وبالقػػدر الػػذي يػػردعهم عػػن غػػيهم  649

المصلحة الشرعية .. فمثل ىذه المقاطعة ال تندرج تحت ىذه األحاديث، كما أنها ال يجوز أف تكوف ذريعػة  وضبللهم وتتحقق منو
 لمقاطعة من ال يستحق المقاطعة شرعاً. 

 . 789رواه أبو داود، وابن ماجو، صحيح الجامع:  650
ات المسػػلمين وبخاصػػة مػػنهم التجسػػس نوعػػاف: نػػوع ُمكفػػر ُيخػػرج صػػاحبو مػػن الملػػة؛ وصػػفتو أف يتجسػػس المػػرء علػػى عػػور  651

المجاىدين ومواطن ضعفهم أو قوتهم لصالح أعدائهم من الكفار والمشػركين؛ فينصػر بػذلك الكػافرين علػى المسػلمين، وىػذا ممػا 
ُهْم ِإف  الل َو ال يَػْهِدي اْلَقوْ تعالى: يدخل في المواالة الكبرا، كما قاؿ  َول ُهْم ِمْنُكْم فَِإن ُو ِمنػْ  . 52 المائدة:ـَ الظ اِلِمينَ َوَمْن يَػتػَ

ونػػوع ال يُكفِّػػر صػػاحبو، وال يخرجػػو مػػن الملػػة، لكنػػو يُعػػد مػػن كبػػائر وعظػػائم الػػذنوب؛ وصػػفتو أف يتجسػػس المػػرء علػػى عػػورات     
المسػػلمين ليكػػوف مػػا يتحصػػل عليػػو مػػػن معلومػػات عػػنهم مػػادة للحػػديث فػػي المجػػػالس التػػي تسػػودىا الغيبػػة والنميمػػة، والفكاىػػػة 

 ة والسخري
 . 4083صحيح سنن أبي داود:  652
 أي تقبيحو، واإلساءة إليو بو.  653
 . 4086صحيح سنن أبي داود:  654
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كَذَب الحديِث، وال تجس ُسػوا، وال تحس ُسػوا، وال تَباَغُضػوا، وكونػوا إياُكم والظن فإف الظن  أ": وقاؿ 
 البخاري.  "إخواناً 
من أكَل بمسلٍم أكلًة فإف اهلل يُطعمػو مثلهػا مػن جهػن م، ومػن ُكِسػي ": قاؿ وعن الُمْستَػْورِد، عن النبيِّ  

ـَ برجػٍل مسػلم مقػاـ يكسوه من جهن م ػ وفي رواية: يكسوه ِمثلَ  ثوباً برجل مسلم فإف اهلل  ُو في جهن َم ػ ومن قا
ـَ رياٍء وسمعٍة يـو القيامة  [.   655]"رياٍء وسمعٍة فإف اهلل يقـو بو مقا

 كاف قائماً ُيصلِّي في بيِتو، فجاَء رَجٌل فاط َلَع في بيتِػِو، فأخػَذ رسػوُؿ اهلل   وعن أنٍس، أف رسوَؿ اهلل  
 [.656]"يو حتى انَصَرؼَ َسهماً من ِكنانِتو، فَسد َده نحو عينَ 

لو اط لَػَع فػي بيتِػَك أحػٌد، ولػم تػأَذف لػو، خَذفتَػُو بحصػاٍة، ": يقوؿ وعن أبي ىريرة أنو سمع رسوَؿ اهلل  
 ففقأَت عيَنو ما كاف عليَك من ُجناٍح" متفق عليو. أي من حرٍج. 

عينػػو لػػم يُكػػْن عليػػَك ُجنػػػاٌح  لػػو أف امػػرًأ اط لَػػَع عليػػَك بغيػػر إذٍف فخَذفْػتَػػػو بحصػػاٍة ففقػػأت": وفػػي روايػػة 
 [" متفق عليو. 657]

ٌٍ يف األخ٠َِّٛ ٚاإلٜجاز ..!   ـ َجا

بين قريش واألنصار، فتخى بين سػعد بػن الربيػع، وعبػد الػرحمن بػن  عن أنس، قاؿ: آخى رسوُؿ اهلل 
طلقهػا، فأنػا أعوؼ، فقاؿ لو سعد: إف لي ماالً فهو بيني وبينك شػطراف، ولػي امرأتػاف فػانظر أيهمػا أحػب  إليػك، 

 [. 658قاؿ: بارؾ اهللُ لك في أىِلك وماِلك، دل وني؛ أي على الس وؽ]فإذا حل ت فتزو ْجها    
نسأؿ اهلل تعالى أف يغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليماف، وأف ال يجعل ِفػي قُػُلوبِنَػا ِغػبّلً لِل ػِذيَن آَمنُػوا 

 رَبػ َنا ِإن َك َرُؤوٌؼ رَِحيٌم. 
ػػَد الش ػػمَل، ويجمػػع الصػػفوؼ ػ علػػى منهػػاج الكتػػاب والس ػػنة، وفهػػم السػػلف كمػػا  ونسػػألُو تعػػالى أف يوحِّ

الصالح ػ وأف يؤلِّف بػين القلػوب، ويجعػل يػدنا واحػدًة علػى مػن ِسػوانا، وأف ينصػرنا علػى أعػدائنا؛ أعػداء الػدين، 
 إنو تعالى سميٌع  قريب مجيب. 

 ٢ آي٘ ٚؾخب٘ ٚضًِ.ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ضبُد ايٓيبِّ األَٞ، ٚعً

                                                           
. والحديث فيو أف العقوبة من جنس العمل. فإف قيل: كيف 934السلسلة الصحيحة:  . و279صحيح األدب المفرد:  655

لمسلمين، ثم يكتب حصيلة تجسسو في تقارير تكوف صفة أكلو بالمسلم أكلة ..  أقوؿ: مثالو الذي يتجسس على عورات ا
 ليرفعها إلى الطاغوت وجنده .. فُيعَطى على ذلك مااًل مقابل كل تقرير يكتبو .. فيأكل بو، ويشتري بو .. الطعاـ .. واللباس 

 . 621أخرجو البخاري في األدب المفرد، وأحمد، وغيرىما، السلسلة الصحيحة:  656
على حب االطبلع على عورات المسلمين في بيوتهم بغير إذنهم، فكيف بمن يقتحم البيوت قلت ىذا فيمن يحملو الفضوؿ  657

من كبلب الظبلـ، كبلب الطواغيت الظالمين ليروع اآلمنين وينتهك حرماتهم وأعراضهم وىم في بيوتهم .. ال شك أف ىذا يكوف 
 دفعو ورده وجهاده من باب أولى، واهلل تعالى أعلم. 

. قلت: في الحديث َمثبلف عظيماف: َمثَػٌل أعلػى فػي األخػوة واإليثػار، 3271النسائي، صحيح سنن النسائي: رواه البخاري، و  658
 .. أْنِعم بهم وأْكرِـ من تبلميذ  وَمثٌل أعلى في الِعف ِة، والت عف ِف عم ا في أيدي الناس .. إن هم تبلميذ محمد 
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 [. 659َحكُّ آّجاِْذ ّّ عثٍِم اهلِل] -9

 [.660]ـ َٔ ٖٛ اجملاٖد يف ضبٌٝ اهلل 

                                                           
اؿ فػػي المجاىػػد، وُيصػػرؼ للمجاىػػد، وللمجاىػػد مثلػػو؛ لكػػن لمػػا كػػاف للمجاىػػد مزيػػة كػػل مػػا قيػػل فػػي حػػق المسػػلم علػػى أخيػػو المسػػلم، يُقػػ  659

 فضل على من سواه من المسلمين ممن ال ُيجاىدوف، فإف لو حقاً زائػدًا، وحق ػو يػتغل ظ ويتضػاعف عمػن سػواه مػن غيػر المجاىػدين .. لػذا تعػين
 إفراد الحديث عن حقو بشكٍل مستقل.

اىد وحقو .. ينبغي أف يُعرؼ َمن ِمن المجاىدين الػذي يسػتحق ىػذا الفضػل، وىػذا الحػق، وعلػى مػن ُتحمػل قبل أف نتكلم عن فضل المج 660
ف ػ النصوص التالية التي سنأتي على ذكرىػا ػ إف شػاء اهلل ػ أعػبله .. إذ لقػب ومصػطلح المجاىػد يُطلػق وُيصػرؼ فػي زماننػا ػ فػي كثيػر مػن األحيػا

غوت .. ثم يحسب المجاىد في سبيل الطاغوت أنػو ممػن ُيحسػنوف صػنعاً .. وأنػو مػن المجاىػدين .. على من ُيجاىد في سبيل الشيطاف والطا
 وأف النصوص التي قيلت في فضل الجهاد والمجاىد ُتحمل عليو  

لكػي تكػوف   وعليو فأقوؿ: المجاىد المحمود المشكور ىو المجاىد الذي ُيجاىد في سبيل اهلل؛ والمجاىد في سػبيل اهلل ىػو الػذي ُيجاىػد    
كلمػة اهلل ىػي العليػا، ولكػػي يكػوف جهػاد المجاىػد حتػػى تكػوف كلمػة اهلل ىػي العليػػا، وحكػم اهلل تعػالى ىػو األعلػػى والُمطب ػق،  يجػب أف يتصػػف 

اده سػمعة جهاده بصفتين أو شرطين: أحدىما أف يكوف في جهاده خالصاً لوجو اهلل تعالى، طالباً لمرضاتو وثوابو، مطيعاً ألمره، ال يبغػي مػن جهػ
 وال رياء، ولم يكن الباعث لجهاده الحمية أو العصبية لباطل، فاإلخبلص شرط لقبوؿ أي عمل تعبدي بما في ذلك الجهاد في سبيل اهلل.

 ثانيػػًا؛ أف يكػػػوف األمػػر الػػػذي ُيجاىػػػد دونػػو مشػػػروعاً قػػػد أذف اهلل بػػو وشػػػرعو وحكػػػم بػػو لعبػػػاده، كالقتػػػاؿ دوف أو دفاعػػاً عػػػن الػػػدين، أو دوف    
الِعػػػرض، أو المػػػاؿ، أو األرض ودولػػػة اإلسػػػبلـ، أو األنفػػػس المؤمنػػػة المستضػػػعفة المضػػػطهدة، أو أي قضػػػية فيهػػػا رد عػػػدواف وظلػػػم وانتصػػػاؼ 
ة لمظلـو .. ال يتحقق إال بنوع جهاد وقتاؿ .. فهذا كلو مما أذف اهلل فػي القتػاؿ دونػو والػدفاع عنػو .. وىػو ػ مػع شػرط اإلخػبلص ػ يسػتحق صػف

 د في سبيل اهلل. وحكم الجها
. فهذا قتاؿ في سػبيل اهلل لػدفع الظلػم. وقػاؿ تعػالى: 39الحج:ُأِذَف ِلل ِذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػ ُهْم ظُِلُموا َوِإف  الل َو َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديرٌ قاؿ تعالى:     
 ََوال ِذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىػْم يَنَتِصػُروف:ينتصػروف لحقػوقهم ومظػالمهم، وىػو ػ مػع تػوفر اإلخػبلص ػ مػن الجهػاد فػي سػبيل  . أي39الشػورا

اْلَقْريَػِة ُقولُػوَف رَبػ نَػا َأْخرِْجنَػا ِمػْن َىػػِذِه َوَما َلُكْم اَل تُػَقػاتُِلوَف ِفػي َسػِبيِل اللّػِو َواْلُمْسَتْضػَعِفيَن ِمػَن الرَِّجػاِؿ َوالنَِّسػاء َواْلِولْػَداِف ال ػِذيَن يػَ اهلل. وقاؿ تعالى: 
. فهذا قتػاؿ فػي سػبيل اهلل، الغػرض منػو إنقػاذ المستضػعفين مػن 75النساء: الظ اِلِم َأْىُلَها َواْجَعل ل َنا ِمن ل ُدنَك َولِّياً َواْجَعل ل َنا ِمن ل ُدنَك َنِصيراً 
ُىَما َعلَػى اأْلُْخػَرا فَػَقػاتُِلوا ال تِػي تَػْبِغػي َحت ػى َتِفػيَء ِإلَػى َأْمػِر فَػِإف بَػغَػْت ِإْحػَدا الرجاؿ والنساء والولػداف مػن ظلػم وعػدواف الكػافرين. وقػاؿ تعػالى:

 . فهذا قتاؿ في سبيل اهلل، الغرض منو رد الباغي عن بغيو وعدوانو، وإنصاؼ الطائفة الُمعتدا عليها. 9الحجرات:الل وِ 
واألغػػراض متعػػددة ومتنوعػػة؛ لكػػن شػػرطها أف تكػػوف فالقصػػد واحػػد ػ وىػػو مرضػػاة اهلل تعػػالى، وطلػػب مػػا عنػػده مػػن أجػػر وثػػواب ػ  

مشروعة قد أذف اهلل تعالى بها، وىي من كلماتو وحكمو؛ إذ ال يجػوز الجهػاد فػي أمػر ال يجػوز الجهػاد دونػو؛ كالجهػاد مػن أجػل إحقػاؽ باطػل، 
، ولو كاف الظالم من ذوي القربى   أو إبطاؿ حق، أو االنتصار لظالم على مظلـو

َمػػن قُتِػَل دوف مالػػو فهػػو شػهيد، وَمػػن قُتِػػَل دوف دِمػو فهػػو شػػهيد، ومػن قُتػػل دوف دينػػو فهػػو "أنػو قػػاؿ:  د صػح عػػن النبػػي وفػي الحػػديث فقػػ    
َمػػن قُتػػل دوف َمظلمتػػو فهػػو شػػهيد "] ": [. وقػػاؿ  6445شػػهيد، ومػػن قُتػػل دوف أىلػػو فهػػو شػػهيد "] أخرجػػو أحمػػد وغيػػره، صػػحيح الجػػامع:

؛ أي دفاعػػاً عػػن مظلمتػػو أو دينػػو أو مالػػو أو أىلػػو ... وىػػو التعبيػػر الشػػرعي "[. وقولػػو " دوف 6447ع: أخرجػػو النسػػائي وغيػػره، صػػحيح الجػػام
 الصحيح؛ فيقػاؿ: نقاتػل فػي سػبيل اهلل دفاعػاً عػن األرض، والِعػرض، واألىػل، والمػاؿ، والمظػالم ... الػخ، ألنهػا مػن كلماتػو وحكمػو، وممػا أذف

يل األرض، أو الِعػرض، أو األىػل، أو المػاؿ .. فهػذا تعبيػر شػركي خػاط  .. وىػو الػذي يقػع فيػو عامػػة فػي الػدفاع عنػو. وال يُقػاؿ: نُقاتػل فػي سػب
" الناس، وكثير من خواصهم .. لذا لـز التنبيو، وىذا المعنى لنا معو عػودة ػ بػإذف اهلل ػ بشػيء مػن التفصػيل عنػد الحػديث عػن مفهػـو ومصػطلح 

 ، فراجعو ىناؾ إف شئت."ية، عبلىا غبار تأويبلت وتحريفات الُمبطلينالجهاد " في كتابنا " مصطلحات ومفاىيم شرع
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ٌّ تعالى: قاؿ   ِِي ـَ ِٓيٌؿ  َن اَّلَل َش
َ
ٚاْ أ ُٓ َِ ـْ َِ اَّلّلِ َوا ٚاْ ِْل َشبِي

 . 144البقرة:َوىَاحُِِ
َِ اَّلّلِ وَ تعػالى: وقػاؿ  َٚن ِْل َشبِي

ٚاْ ُحَياحُِِ ُٖ َْ َٔ آ َِ اَُػاُكِٚت اَّلِي َٚن ِْل َشبِي
َٔ َزَهُرواْ ُحَياحُِِ اَّلِي

يَْد الَظيَْػاِن ََكَن َطفِيهاً  ٌَ ْوِِلَاء الَظيَْػاِن إَِن 
َ
ٚاْ أ  . 76النساء:َذَياحُِِ

َِ اَّلّلِ َذُِ تعالى: وقاؿ  ّْ ِْل َشبِي ُٕهِصُس
َ
ّْ َوأ َٚاُُِس ْم

َ
ّْ َخرْيٌ إْهُِرواْ ِخَهاناً َوذَِيااًل وََجاُِ٘دواْ ةِأ ُس

ٚنَ  ُٓ ّْ َتْفَِ ُٖخ ٌُ ّْ إِن   .42التوبة:َُُس
ّْ تعػالى: وقػاؿ  ِٙ ِ ال َٚ ْم

َ
اُدوا ةِاأ َ٘ ٚا وََجا ّْ يَْرحَااةُ َّ لَا ٚا ةِاَّلَلِ َورَُشاَِٚلِ ُثا ُٖ َْ َٔ آ َُٖٚن اَّلِي ِْ ْؤ ُٓ ْ ا ال َٓ إَِج

ُّ الَصادِىُٚنَ  ُ٘  ًَ ِ ْوَُه
ُ
َِ اَّلَلِ أ ّْ ِْل َشبِي ِٙ ُٕهِص

َ
 . 25الحجرات:َوأ

: الرجػػُل يُقاتػػُل للمغػػَنِم، والرجػػُل وفػػي الحػػديث، عػػن أبػػي موسػػى األشػػعري، قػػاؿ: قػػاؿ أعرابػػيٌّ للنبػػي 
كلمُة اهلل ىي الُعليا، فهو في سػبيِل من قاتل لتكوف  ": يُقاتُل لُيذَكَر، ويُقاتل ليُػَرا مكانُو، َمن في سبيِل اهلل  فقاؿ

 متفق عليو.   "اهلل
فقػػاؿ: يػػا رسػػوَؿ اهلل، مػػا القتػػاُؿ فػػي سػػبيِل اهلل  فػػإف  أحػػَدنا يُقاتِػػُل  لػػى النبػػيِّ وعنػػو، قػػاؿ: جػػاَء رجػػٌل إ

، فقػاؿ ًَ َمػن ": غَضػباً، ويُقاتِػُل حمي ػًة، فرفػَع إليػو رأَسػُو، قػاؿ: ومػا رفػَع إليػو رأَسػو إال أنػو ػ أي السػائل ػ كػاف قائمػًا
]"]  قاتَل لِتكوف كلَمُة اهلِل ىي الُعليا، فهو في سبيِل اهلل

 متفق عليو. 661
: عػػن الرجػػِل يُقاتػػُل َشػػجاعًة، ويُقاتػػُل حمي ػػًة، ويُقاتِػػُل ريػػاًء، أي ذلػػك فػػي وعنػػو، قػػاؿ: ُسػػئَل رسػػوُؿ اهلل 

 مسلم. "َمن قاتَل لتكوَف كِلَمُة اهلِل ىي العليا، فهو في سبيِل اهلل": سبيِل اهلل  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
فقػاؿ: أرأيػَت رجػبلً غَػَزا يَلػتمُس األجػَر والػذِّكَر مػا  رجػٌل إلػى النبػيِّ وعن أبي أَُمامَة الباِىلي قاؿ: جػاَء  

إف  ": ثػم قػاؿ ،"ال شػيَء لػو": فأعاَدىػا ثػبلَث مػر اٍت، يقػوُؿ لػو رسػوُؿ اهلل ،"ال َشيَء لَػوُ ": َلو  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.  662]"اهلل ال يقَبُل ِمن العَمِل إال ما كاَف لو خاِلصاً وابُتِغَي بو َوْجُهوُ 

                                                           
يُقاتل للمغَنم؛ أي من أجِل تحصيل الغنائم. ويُقاتل لُيذَكر؛ أي لُيذكر بالشػجاعة والبطولػة بػين النػاس. ويُقاتػل ليُػػَرا مكانُػو؛ أي  661

قاتل حمي ة؛ أي عصبية ووالء لقـو أو قبيلة أو عشيرة أو لكي تكوف لو مكانة ومرتبة خاصة بين الناس، فيتخير بجهاده المجالس. ويُ 
 عائلة، وفي الحقِّ والباطل سواء .. وىذا كلو مما يؤثر على اإلخبلص، واألجر، وربما يُبطل جهاد المجاىد وأجره كلياً.

و؛ كالػػػذود عػػػن الحرمػػػات، وكلمػػػة اهلل؛ ىػػػي حكمػػػو وأمػػػره وشػػػرعو .. فكػػػل مػػػا أمػػػر بػػػو وشػػػَرَعو لعبػػػاده .. وأذف بالقتػػػاؿ مػػػن أجلػػػ    
والحقوؽ، والمستضعفين .. ورد عدواف المعتدين .. وإنصاؼ المظلػـو مػن الظػالم .. وكػذلك القتػاؿ دوف أوطػاف المسػلمين ودفػع 

 العدو الصائل عنها .. فالقتاؿ دوف ىذه المعاني كلها .. ىو من القتاؿ لكي تكوف كلمة اهلل ىي العليا. 
؛ أي خَلط اإلخبلص؛ وىو طلب األجر والثواب من اهلل تعالى، "وقولو " يَلتمُس األجَر والذِّكر. 1943صحيح سنن النسائي:  662

مع نية أخرا فيها رياء؛ وىو طلب الثناء والمديح على جهاده من الناس فهذا أيضاً مما يُفسد العمل؛ ألف اهلل تعالى ال يقبل إال ما  
 كاف خالصاً لوجهو الكريم.
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مػا مػن غازيَػٍة تَغػُزو فػي سػبيِل اهلل فُيصػيبوَف ": قػاؿ وعن عبد اهلل بػن عمػرو بػن العػاص، أف  رسػوَؿ اهلل 
[ 663]"الغنيمػػَة، إال تعج لػػوا تُػلُثَػػي أجػػرِىم مػػن اآلخػػرِة، ويبقػػى لهػػم الث لػػُث، وإف لػػم ُيصػػيبوا َغِنيَمػػًة تػػم  لهػػم أْجػػُرُىمْ 

 مسلم. 
مػن غػزا فػي سػبيِل اهلل، ولػم يْنػِو إال ِعَقػااًل، فلػو مػا ": ؿ: قػاؿ رسػوُؿ اهلل وعن عبادة بن الصػامت، قػا

 [. 664]"نَوا
مثَػػػُل المجاىػػػِد فػػػي سػػػبيِل اهلِل، واهلل أعلػػػُم بمػػػن ": يقػػػوؿ وعػػػن أبػػػي ىريػػػرة، قػػػاؿ: سػػػمعُت رسػػػوَؿ اهلل 

و بػأف يَػَتوف ػاُه، أف يُدخلَػو الجن ػَة، أو يُرِجَعػُو ُيجاِىُد في سبيلو، كمثِل الصائِم، القائِم، وَتوك َل اهللُ للمجاِىِد في سػبيلِ 
 [متفق عليو. 665]"سالماً مع أجٍر أو غنيمةٍ 

والذي نْفِسِي بَيدِه ال يُْكَلُم أحٌد في سبيِل اهلل، واهللُ أعلُم بمػن يُكلَػُم فػي ": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل 
،  متفق عليو. "والرِّيُح ريُح الِمْسكِ  سبيلِو، إال جاَء يوـَ القياَمِة، واللوُف لوُف الد ـِ

ٌٔ اهلل. ِٖد يف ضبٝ ٌُ اجملا  ـ ؾك

َِ اَّلّلِ تعػالى: قػاؿ  َجاُِ٘دوَن ِْل َشبِي ُٓ
ْ رِ َوال ْوِِل الََّضَ

ُ
ِْٖنَِي َدرْيُ أ ْؤ ُٓ ْ َٔ ال ِْ ـُِدوَن  اَل يَْصَخِٚي اَُْيا

 
َ
َٔ ةِأ َجاِِ٘دي ُٓ ْ ََ اَّللُّ ال ّْ نََظ ِٙ ُٕهِص

َ
ّْ َوأ ِٙ ِ ال َٚ ْم

َ
اَد اَّللُّ ةِأ ـَ َٔ َدرََجاًث َوّلُُكً َو ـِاِدي َ اَُْيا ََ  ّْ ِٙ ُٕهِصا

َ
ّْ َوأ ِٙ ِ ال َٚ ْم

ِؾيٓاً  ـَ ْجراً 
َ
َٔ أ ـِِدي َ اَُْيا ََ  َٔ َجاِِ٘دي ُٓ ْ ََ اَّللُّ ال ْلهَِرةً َورََْحًَث َوََكَن اَّللُّ  *اْاُْصَِن َونََظ َْ ُٗ َو ِْٖ ّْ َدرََجاٍت 

 . 96-95:النساءَدُهٚراً رَِخيٓاً 
ُّ َدرََجاًث تعػالى:  وقاؿ ْخَؾا

َ
ّْ أ ِٙ ُٕهِصا

َ
ّْ َوأ ِٙ ِ ال َٚ ْم

َ
َِ اَّلّلِ ةِأ ُدواْ ِْل َشبِي َ٘ اَجُرواْ وََجا َ٘ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ آ اَّلِي

ُّ اَُْهانُِزونَ  ُ٘  ًَ ِ ْوَُه
ُ
 .10التوبة:ـَِٖد اَّلّلِ َوأ
ََ تعالى: وقاؿ  َِ اَُْهخِْح َوىَاحَ ِْٔ َرتْ َٕهَو 

َ
ْٔ أ َْ ُِْٖسّ  َٔ اَل يَْصَخِٚي  َٔ اَّلِي ِ ّْ ُّ َدرََجًث  ْخَؾ

َ
ًَ أ ِ ْوَُه

ُ
أ
َُِٚن َخترِيٌ  َٓ ا َتْف َٓ ِ َد اَّلَلُ اْاُْصَِن َواَّلَلُ ة ـَ  َو

ٚا َوّلُُكً ِْٔ َبْفُد َوىَاحَُِ ٚا  َٕهُي
َ
 . 20الحديد:أ

ـُ رجػٍل فػي سػبيِل اهلِل سػاعًة أفضػُل مػن ": قػاؿ عن عمػراف بػن حصػين، عػن النبػيِّ وفي الحديث،   َلقيػا
 [.666]"ادِة ستيَن سنةعب

                                                           
يُؤثر سلباً على قوة ودرجة اإلخبلص، واحتساب األجر عنػد اهلل تعػالى، لػذا ُيحػـر الغػاِنم مػن الجهػاد ثلثػي ألف تحصيل الغنائم  663

 األجر يـو اآلخرة .. وإنو لقدر كبير 
 . والِعقاؿ؛ الحبل الذي يُعَقل بو البعير ونحوه من الدواب. 1942صحيح سنن النسائي:  664
ألف جانباً من الجهاد ػ كما تقػدـ ػ متعلػق بالقلػب واإلخػبلص والنيػة .. وىػو الجانػب ؛ "يلوقولُو " واهلل أعلُم بمن ُيجاِىُد في سب 665

األىم من عملية الجهاد .. وىو ال يعلمو إال اهلل .. فالجهاد لو ظاىر وباطن؛ الظاىر يجب أف يكوف موافقاً للشريعة وأحكامها. أما 
  أي ُيجَرح. ؛ "لنية .. وىذا ال يعلمو إال اهلل تعالى. وقولو " يُكَلمُ الباطن فيجب أف يكوف موافقاً ومحققاً لئلخبلص، وصدؽ ا

 . أفضل من عبادة ستين سنة ال جهاد فيها. 2902رواه العقيلي في الضعفاء، والخطيب في التاريخ، السلسلة الصحيحة:  666
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ـُ الر ُجػِل فػي الص ػفِّ فػي سػبيِل اهلل، أفَضػُل عنػَد اهلل مػن عبػادِة الرجػِل ": قاؿ وعنو، أف  رسوَؿ اهلل   مقا
 [.667]"ستيَن سنةً 
وعػػن مجاىػػد، عػػن أبػػي ىريػػرة أنػػو كػػاف فػػي الرِّبػػاِط، فَفزِعُػػوا، فخَرُجػػوا إلػػى الس ػػاِحِل، ثػػم قيػػل: ال بػػأس،  

 ، وأبو ىريرة واقٌف، فمػر  بػو إنسػاٌف، قػاؿ: مػا يُوقفػك يػا أبػا ىريػرة  فقػاؿ: سػمعُت رسػوَؿ اهلل فانصرَؼ الناسُ 
 [.668]"موقُف ساعٍة في سبيِل اهلِل خيٌر من قياـِ ليلِة القْدِر عند الحجِر األسودِ ": يقوؿ

القائِم الدائِم الػذي ال مثُل المجاىِد في سبيِل اهلل كمثِل الصائِم ": قاؿ أبي ىريرة أف رسوَؿ اهلل  وعن
 [. 669]"يَفتُر من صبلٍة، وال صياـٍ حتى يرجعَ 

نيا ومػا عليهػا": قػاؿ وعن سهِل بػن سػعِد، أف رسػوَؿ اهلِل  متفػق  "رِبَػاُط يػوـٍ فػي سػبيِل اهلِل خيػٌر مػن الػد 
 عليو.

لحػػَرِس فػػي أرِض أال أنبِّػػئُكم بليلػػٍة أفضػػَل مػػن ليلػػِة القػػدر  حػػاِرُس ا": قػػاؿ وعػػن ابػػن عمػػر، عػػن النبػػي 
 [.670]"خوٍؼ َلعل و أْف ال يرِجَع إلى أىلوِ 

مػن رابػَط ليلػًة حاِرسػاً ِمػن وراِء ": عػن أجػِر الرِّبػاط، فقػاؿ وعن أنس بن مالك، قػاؿ: ُسػئَل رسػوُؿ اهلل 
ـَ وصل ى  [.671]"المسلمين كاف لو أجُر من َخْلَفو ِمم ن صا

مػن رابػػَط ليلػًة فػػي سػبيِل اهلل؛ كانػػت كػػألِف ": يقػػوؿ وعػن عثمػػاف بػن عف ػػاف، قػاؿ: سػػمعُت رسػوَؿ اهلل 
 [.  672]"ليلٍة صياِمها وقياِمها

ـُ ": يقػوؿ وفي رواية عنو، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  َحػَرُس ليلَػٍة فػي سػبيِل اهلل أفضػُل مػن ألػِف ليلػٍة يُقػا
ـُ نهارُىا  [.673]"ليُلها وُيصا

                                                           
 . 2303رواه الحاكم، وقاؿ: صحيح على شرط البخاري، صحيح الترغيب:  667
  . 2068السلسلة الصحيحة: ، "، والحافظ ابن عساكر في " أربعين الجهادرواه ابن حباف 668

 .1896أخرجو مالك في الموطأ، وغيره، السلسلة الصحيحة:  669
. وحارُس الحػَرس؛ ىػو الػذي يحػرس َمػن وراءه مػن الجنػد والحػرس، وفػي 1822أخرجو الحاكم، وغيره، السلسلة الصحيحة:  670

العدو .. وىذا ال شك أنو موقف أكثر خطورة وخوفػاً .. يسػتدعي مزيػدًا مػن اليقظػة والترقػب ..  الخطوط األمامية المتاخمة لمواقع
وىػذا ال ؛ "أكثر ممن يحرس في الخطوط الخلفية البعيدة عن مواقع العدو .. كما دؿ علػى ذلػك لفػظ الحػديث " فػي أرض خػوؼ

 تحق ىذا األجر العظيم، فهنيئاً لو.  يكوف إال في الخطوط األمامية المتاخمة لمواقع العدو .. لذا فهو اس
: رواه الطبرانػػي فػػي األوسػػط، بإسػػناٍد جيػػد. وقػػاؿ الهيثمػػي فػػي مجمػػع الزوائػػد 1/101قػػاؿ الترمػػذي فػػي الترغيػػب والترىيػػب  671

: رواه الطبراني في األوسط، ورجالو ثقات. وكوف لو أجر من خلفو ممن صػلى وصػاـ؛ ألنػو سػبب فيمػا ينعمػوف بػو مػن أمػٍن 5/189
 أماٍف، يمكنهم من فعل الطاعات؛ لذا فهو شريك لهم في أجر وثواب ما يقوموف بو من طاعات. و 

 . 2114رواه ابن ماجو، صحيح الترغيب والترىيب:  672
 ، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقو الذىبي. 1/82رواه الحاكم في المستدرؾ  673
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ػػػػر، عػػػػن الن بػػػػي  زلػػػػًة: رجػػػػٌل علػػػػى َمػػػػْتِن فَرِسػػػػو؛ ُيخيػػػػُف العػػػػػدو  خيػػػػُر النػػػػاِس من": قػػػػاؿ وعػػػػن أـ ُمبشِّ
 [.674]"وُيخيفونَو

إف فػػي الجن ػػِة مائػػَة درَجػػٍة أعػػد ىا اهللُ للمجاىػػدين فػػي سػػبيِل ": وعػػن أبػػي ىريػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 البخاري. "اهلل؛ ما بين الد رجتين كما بيَن السماِء واألرض

فقػاؿ  ،"من بَػَلَغ العدو  بسهٍم، رفَع اهللُ لو درجػةً ": يقوؿ  وعن كعب من مر ة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل 
أمػا إنهػا ليسػت بَعَتبَػِة أُمِّػك؛ مػا بػين الػدرجتين ِمئػُة ": لو عبػد الػرحمن بػن الن ح ػاـ: ومػا الد رجػُة يػا رسػوَؿ اهلل  قػاؿ

ـٍ     [. 675]"عا

ال ": الجهػاَد، قػاؿعلى عمػٍل يعػِدُؿ فقاؿ: ُدل ني  ،قاؿ: جاء رجٌل إلى رسوِؿ اهلل  وعن أبي ىريرة 
ىل تستطيُع إذا خرَج المجاىػُد أف تػدخَل مسػجَدَؾ، فتقػوـَ وال تَػْفتُػػَر، وتصػوـَ وال تُفِطػَر  " قػاؿ: ": قاؿ ."أِجُده

 ومن يستطيع ذلك   البخاري.  
قػػاؿ: فأعػػادوا  ،"ال َتسػػتطيعونَو":   قػػاؿ: مػػا يَعػػدُؿ الجهػػاَد فػػي سػػبيِل اهلل وعنػػو، قػػاؿ: ِقيػػَل للنبػػي 

مثَػػُل المجاىػػِد فػػي سػػبيِل اهلل؛ كمثَػػل ": وقػػاؿ فػػي الث الثػػة ،"ال َتسػػتطيعونَو": عليػػو مػػر تين أو ثبلثػػاً، كػػل  ذلػػك يقػػوؿ
 مسلم.  "الص ائِم القائِم الَقاِنِت بتياِت اهلِل، ال يَػْفتُػُر من ِصياـٍ وال صبلٍة حتى يرجَع المجاىُد في سبيِل اهلل تعالى

أف امػػرأًة أتَػْتػػُو، فقالػػت: يػػا رسػػوَؿ اهلل، انطلػػق زوجػػي غازيػػاً، وكنػػُت ": بػػن أنػػس، عػػن النبػػي وعػػن معػػاذ 
أقتدي بصبلتو إذا صل ى، وبفعِلو كلو، فأخبرني بعمٍل يُػْبِلغُني عملَػو حتػى يرجػَع. فقػاؿ لهػا: أتسػتطيعين أف تقػومي 

حتػػػى يرجػػَع   قالػػػت: مػػػا ُأطيػػػق ىػػػذا يػػػا رسػػػوَؿ اهلل   وال تَقعُػػِدي، وتصػػػومي وال تفطػػػري، وتَػػػْذُكري اهللَ وال تَػْفتُػػػِري
ْقتِيِو ما بَػَلْغِت الُعْشَر من عَمِلوِ  َِ  [.676]"فقاؿ: والذي نْفسي بيده، لو طُوِّ

مثَػػُل المجاىػػِد فػػي سػػبيِل اهلل ػ واهلل أعلػػُم بمػػن يجاىػػد فػػي ": يقػػوؿ سػػمعُت رسػػوَؿ اهلل ": وعنػػو، قػػاؿ
 [.  677]"الخاِشِع، الر اكِع، الس اِجدِ سبيِلو ػ كمَثِل الص ائِِم، القائِم، 

مثَػػُل المجاىػػِد فػػي سػػبيِل اهلل؛ كمثَػػِل الصػػائِم نهػػارَُه، ": وعػن النعمػػاف بػػن بشػػير، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [. 678]"القائِِم ليَلُو، حتى يرِجَع متى يرِجعُ 

                                                           
 . 3333 أخرجو البيهقي في شعب اإليماف، السلسلة الصحيحة: 674
 . 2187رواه النسائي، وابن حباف، صحيح الترغيب والترىيب:  675
ْقتِيػػوِ . قولػػو " 2312رواه أحمػػد، صػػحيح الترغيػػب والترىيػػب:  676 َِ أي لػػو كػػاف لػػك القػػدرة والطاقػػة علػػى فعػػل ذلػػك. ؛ "لػػو ُطوِّ

 والُعشر؛ الواحد من عشرة. 
 . 1930صحيح سنن النسائي:  677
أي حتى يرجع من جهاده وغػزوه إلػى ؛ ". وقولو " حتى يرجع2311ني، صحيح الترغيب والترىيب: رواه أحمد والبز ار والطبرا 678

 منزلو ومسكنو مقر إقامتو، مهما تأخر رجوعو. 
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فضػػُل  قػػاؿ: مػػؤمٌن فقػػاؿ: أي  الن ػػاِس أ قػػاؿ: أتػػى رجػػٌل إلػػى رسػػوِؿ اهلل  عػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري 
ثم  مػؤمٌن فػي ِشػَعٍب مػن الشِّػَعاِب يعبػُد اهلَل، ويَػدَُع ": يجاىُد بنفِسو وبماِلو في سبيِل اهلل تعالى. قاؿ: ثم  َمن  قاؿ

 متفق عليو.  "الناَس من َشرِّه
: ا رسػوَؿ اهلل، قػاؿيػالن اِس َمنػزاًِل  "قلنػا: بلػى  أال أخِبرُُكم بخيرِ ": قاؿ وعن ابن عباس: أف  رسوَؿ اهلل 

 [. 679]"حتى يموَت أو يُقَتلَ  رجٌل آِخٌذ برأِس فَرِسِو في سبيِل اهلل "
أفضػػُل الجهػػاِد عنػػد اهلل يػػـو القيامػػة الػػذين يُػْلَقػػوَف فػػي ": قػػاؿ عػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري، عػػن النبػػي 

َرِؼ الُعَلى من الجن ِة يَنظُر إلػيهم رب ػك، إف الصفِّ األو ِؿ فبل يُلِفتوف وُجوَىُهم حتى يُقتلوا، أولئك يَػتَػَلب طوف في الغُ 
 [.680]"رب ك إذا َضِحك إلى قوـٍ فبل ِحساَب عليهم
 [.  681]"أفضُل الجهاِد من ُعِقَر جواُده وُأىريَق َدُمو": قاؿ وعن عمرو بن عبسة، عن النبي 

 ُيخرِجػػُو إال جهػػاداً فػػي تَضػػم ن اهللُ لمػػن خػػَرَج فػػي سػػبيلِو، ال": وعػػن أبػػي ىريػػرة قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
سبيلي، وإيماناً بي، وتصديقاً بُرُسلي، فهو علي  ضاِمٌن أف ُأدِخَلو الجن ػة، أو َأرِجَعػُو إلػى مسػَكِنو الػذي َخػَرَج منػو، 
نائبًل مػا نػاَؿ مػن أجػٍر أو غنيمػٍة، والػذي نفػُس محمػٍد بيػِده  مػا مػن َكْلػٍم يُكلَػُم فػي سػبيِل اهلل تعػالى، إال جػاء يػوـَ 
القيامِة كهيئِتو حين ُكِلَم؛ لونُو لوُف دـٍ وريُحُو ِمسٌك، والذي نفُس محمد بيده  لوال أف َيُشق  علػى المسػلمين، مػا 
قَعدُت ِخبلَؼ َسريٍة تغُزو في سػبيِل اهلل أبػداً، ولكػن ال أجػُد َسػَعًة فػأحِمُلهم، وال يجػدوف َسػعَة، وَيُشػق  علػيهم أف 

 "محمٍد بيده  لَوِدْدُت أف أغُزو في سبيِل اهلل فأُقَتُل، ثم  أغُزو فأُقتَػل، ثػم أغػُزو فأُقتَػلُ  يَػَتَخل ُفوا عني، والذي نفسُ 
 مسلم. 

قاؿ:"للشػهيِد عنػَد اهلِل ِسػت  ِخَصػاٍؿ: يَػْغِفػُر لػو فػي َأو ِؿ  وعن الِمقَداـ بن َمْعِد َيْكِرب، عن رسػوِؿ اهلل 
َجن ػِة وُيَجػاُر مػن عػذاِب القبػِر ويػأَمُن مػن الَفػَزِع األكبَػر، وُيَحل ػى ُحل ػَة اإليمػاِف، ُدفَعٍة مػن َدِمػو، ويػُػَرا َمقَعػَدُه ِمػَن ال

 [.682ويُػَزو ُج ِمَن الحوِر العِين، وُيَشف ُع في سبعين من أقاربِو"]

ـُ أًَٖـ٘             َٜدًُـ ُٓـ٘ بٓؿِطـ٘ َٚاِيـ٘ عًـ٢ دٗـاِدٙ، ٚ ُٜعٝ ٚ ،ٔٚ ٌٔ اهلل يًػـص َّـص اجملاٖـَد يف ضـبٝ َُٜذ ـ ؾُٝٔ 

 اَي٘ باشبري.َٚ

مػن َجه ػز غازيػاً فػي سػبيِل اهلل فقػد غػزا، ومػن َخلَػف ": قػاؿ عن زيد بن خالد الُجَهنِػي، أف رسػوؿ اهلل 
 متفق عليو. "غازياً في أىِلو بخيٍر فقد غزا

                                                           
 . 1409صحيح سنن النسائي:  679
فػػي نعػػيم أي يتقل بػػوف ويتمرغػػوف ؛ ". وقولػػو " يتلب طػػوف فػػي الغُػػرؼ1558أخرجػػو الطبرانػػي فػػي األوسػػط، السلسػػلة الصػػحيحة:  680

 الجناف.
 .551أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  681
. والفػزع األكبػر؛ يػـو بعػث النػاس مػن القبػور للحسػاب. وقيػل: يػـو يُعػرض النػاس علػى النػار، 1157صحيح سنن ابن ماجػو:  682

 . موت فبل خلود النار أىل ويا موت، فبل خلود الجنة أىل يا ويناداويُذبح الموت 
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َمْن جه َز غازِياً في سبيِل اهلل، كاف لو ِمثُل أجرِه؛ من غير أف يػنقَ  مػن ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.683]"أجِر الغازي شيئاً 

مػن جه ػَز غازيػاً فػي سػبيِل اهلل فلَػُو مثػُل أجػرِه، ومػن َخلَػَف غازيػاً ": قػاؿ وعن زيد بن ثابت، عن النبي 
 [. 684]"في أىِلو بخيٍر، أو أنَفَق على أىِلو فلُو مثُل أجرِه

جػػػػُره وأْجػػػػُر للغػػػػازي أْجػػػػُرُه، وللجاعػػػػِل أ": قػػػػاؿ وعػػػػن عبػػػػد اهلل بػػػػن عمػػػػرو بػػػػن العػػػػاص، عػػػػن النبػػػػي 
 [.   685]"الغاِزي

من لم يْغُز، أو ُيَجهِّز غازِياً، أو ُيْخِلف غازياً في أىِلػو بخيػٍر، أصػابَو ": قاؿ وعن أبي أَُماَمة، عن النبي 
 [.686]"اهللُ سبحانو بقارِعة قبَل يوـِ القيامة

القيامػِة، وَمػن جه ػَز يػوـَ  رأَس غػاٍز، أظل ػو اهللُ  من َأظل  ": وعن عمر بن الخطاب، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 687]"غازياً حتى يستِقل  بجهازِه فلو مثُل أجرِه

إف  اهللَ ليُػدِخَل  بالس ػهم الواحػِد الثبلثَػَة الجن ػة: صػانُِعُو ": قػاؿ وعن ُعقَبَة بن عامر الج هني، عن النبي 
 [. 688]"يحتِسُب في َصنعِتِو الخيَر، والر امي بو، والُمِمد  بو

: أنس بن مالك؛ أف فتًى ِمن أسَلَم قاؿ: يا رسػوَؿ اهلل  إنِّػي ُأريػُد الغػزَو ولَػيَس معػي مػا أَتَجه ػُز، قػاؿ وعن
ػػَز فَمػػِرضَ " ـُ ويقػػوؿ فأتػػاُه فقػػاؿ: إف  رسػػوَؿ اهلل  ،"ائْػػِت ُفبلنػػاً فإن ػػو قػػد كػػاَف َتَجه  َأعِطنػػي الػػذي ": يُقرِئُػػَك السػػبل

أعطيو الذي َتَجه زُت بو، وال َتحِبسي َعنػُو شػيئاً، فػَواهلل  ال َتحِبسػي منػو شػيئاً فيُبَػاَرَؾ قاؿ: يا ُفبلنة   ،"َتَجه زَت بو
 مسلم.  "لِك فيوِ 

 
 

                                                           
أي لػػو أجػػر الغػػازي كػػامبًل، مػػن دوف أف ؛ "مػػن غيػػر أف يػػنقَ  مػػن أجػػِر الغػػازي شػػيئاً . وقولػػو " 1119صػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو:  683

 ينق  من أجر الغازي شيئاً. 
 . 1690أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  684
غػػزو . والجاعػػل؛ ىػػو الػػذي يجهػػز الغػػازي لل1253رواه أبػػو داود، والطحػػاوي فػػي الُمشػػكل، وأحمػػد، السلسػػلة الصػػحيحة:  685

والجهاد. فهذا لو أجر صدقتو ونفقتو، ومعو إضافة إلػى أجػره أجػر الغػازي ذاتػو. وبالتػالي ال ينبغػي لػذوي السػعة والغنػى أف يمسػكوا 
 أموالهم عن المجاىدين، أو أف يستخفوا بدور وأجر اإلنفاؽ في سبيل اهلل 

لم لػػيس لػػو إال خيػػار مػػن ثػػبلث: إمػػا أف يغػػزو . أفػػاد الحػػديث أف المسػػ1562أخرجػػو أبػػو داود وغيػػره، السلسػػلة الصػػحيحة:  686
بنفسػػو، وإمػػا أف ُيجهػػز غازيػػاً، وإمػػا أف يخلػػف غازيػػاً فػػي أىلػػو بػػالخير .. فػػإف لػػم يفعػػل شػػيئاً مػػن ذلػػك، فلينتظػػر حينئػػٍذ قارعػػًة تنػػزؿ 

 بساحتو ػ قبل موتو ػ اهلل تعالى أعلم بحجمها وأثرىا ونوعها .. وال يَلوَمن  حينئٍذ إال نفسو.  
أي ؛ "حتػى يسػتِقل  بجهػازِه، وقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقو الذىبي. وقولو " 1/89خرجو الحاكم في المستدرؾ أ 687

 حتى يستغني فيقدر على أف يجهِّز نفسو بنفسو. 
 . 1167صحيح سنن ابن ماجو:  688
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َُكاَعؿ١. ١َََ اجملاِٖد َػًٖع١ ٚ ٌٔ هلل  يف أًٖ٘ بط٤ٛ، ٚبٝإ إٔ حس ـُ اجملاٖد يف ضبٝ َٜدً  ـ ؾُٝٔ 

ْرَمػػػُة نسػػػاِء المجاىػػػدين علػػػى القاعػػػِدين كُحْرَمػػػػِة حُ ": وعػػػن بُػَريْػػػَدَة األسػػػَلِمي، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوُؿ اهلل 
أُم هػػاتِهم، ومػػا ِمػػن رُجػػٍل مػػن القاعػػدين َيخلُػػُف رجػػبلً مػػن المجاىػػدين فػػي أىِلػػو، فيخونُػػو فػػيهم إال وقػػَف لػػو يػػـو 

 [مسلم. 689]"القياَمِة؛ فيأُخُذ من عَمِلِو ما شاء، فما ظَن كم
 "َفَمػػػا ظَػػػن ُكْم ": فقػػػاؿ فالتفػػػَت إلينػػػا رسػػػوُؿ اهلل  ،"وقػػػاؿ: فُخػػػْذ مػػػن َحسػػػناتِو مػػػا ِشػػػئتَ ": وفػػػي روايػػػة

 مسلم.
ُحْرَمػػُة نسػػاِء المجاىػػدين علػػى القاعػػِدين كُحْرَمػػِة أُم هػػاتِهم، ومػػا ِمػػن رُجػػٍل مػػن ": وفػػي روايػػة عنػػد أبػػي داود

ىِلػك فخػذ مػن القاعدين َيخُلُف رجبًل مػن المجاىػدين إال ُنصػَب لػو يػـو القيامػة، فقيػل لػو: ىػذا قػد خَلَفػَك فػي أ
 [. 690]"حسناتِو ما ِشئت

ثػم  ."قيػل لػو يػوـَ القيامػة: ىػذا خانَػَك فػي أىِلػَك فُخػْذ مػن حسػناتِو مػا شػئت": وفي روايػة عنػد النسػائي
 [.691]"ما ظَن ُكْم تُػَرْوَف يدَُع لو من حسناتِو شيئاً ": إلى أصحابو فقاؿ التفت النبي  
 

 ى آله وصحبه وسلَّم. وصلى اهلُل على محمٍد النبيِّ األمي، وعل

 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

                                                           
ة حسػنات وسػيئات؛ فػالمظلـو ينتصػف لمظلمتػو أي مػن حسػناتو؛ فػالحقوؽ تػؤد ا يػـو القيامػ؛ "فيأُخُذ من عَمِلِو ما شاءقولو "  689

المظلػػـو لُتضػػاؼ إلػػى  مػػن ظالمػػو فيأخػػذ مػػن حسػػناتو علػػى قػػدر مظلمتػػو ومػػا يسػػتحق، فػػإف نفػػدت حسػػناتو أخػػذ الظػػالم مػػن سػػيئات
 سيئاتو، فيهلك 

ائهم وأبنػائهم، ولقمػة قلت: قد بلغ ظلػم الطواغيػت وجنػدىم ػ الػذين ابتليػت بهػم األمػة ػ مبلغػاً أنهػم يػؤذوف المجاىػدين فػي نسػ    
عيشػهم، ويمنعػػوف أيػػادي الخيػػر واإلحسػػاف مػػن أف تصػػل إلػػيهم بشػػيء .. ومػػن ُيحػػاوؿ مػػن المحسػػنين أف يختػػرؽ حصػػارىم وأسػػوار 
ظلمهم .. سرعاف ما يجرِّمونو، ويُعاقبونو، ويرمونو بالموبقات .. وأنو يدعم عائبلت اإلرىابيين زعمػوا .. وىػؤالء ال تسػأؿ عػن درجػة 

 وما لهم من عقاب أليم يـو القيامة  ىلكتهم،
 . 1280صحيح سنن أبي داود:  690
 . 1990-1989صحيح سنن النسائي:  691
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 َحكُّ انجاِس عهى جاِسِ. -20

ـ يًذاز حلٌّ إقايفٌّ ع٢ً دأزٙ جملسد نْٛ٘ دازّا .. َٚا حيلُّ يًذاز ع٢ً دازٙ ال حيلُّ يػريٙ .. 

نُا إٔ اْتٗاى حسَات ازباز زبازٙ ٚاالعتدا٤ عًٝٗا، هلٛ أغدُّ غًع١ ٚحس١َ َٔ اْتٗاى حسَات 

 ٓاع ..!غريٙ َٔ اي

 بذلك نطقت نصوص الكتاب والسنة: 
ِٔ إِْخَصإاً َوبِِذي اُُْيْرََب َواِْلََخاََم تعالى: قاؿ  ْ ي اِلَ َٚ

ْ ٚا ةِِٗ َطيْئاً َوبِال َواْختُُدوا اَّلَلَ َوال تُْْشُِك
َصاٌنِِي َواْْلَارِ ذِي اُُْيْرََب  َٓ ْ ُٖب[  692]َوال [ 693]َواْْلَارِ اْْلُ َِ :36النساء . 

ما زاَؿ جبريُل يُوصيني بالجار حتى قلُت ": ، قاؿث، عن عائشة، أف  النبي وفي الحدي
 [". 694ليورِّثن و]

، وعن عبد اهلل بن عمرو، أنو ذبَح شاًة، فقاؿ: أىديتم لجاري اليهودي  فإني سمعت رسوَؿ اهلل 
 [.695ما زاَؿ جبريل يوصيني بالجاِر حتى ظننُت أنو سيورِّثُو"]": يقوؿ

أوصيُكم ": وىو على ناقَِتو الجدعاِء في ِحج ة الوداع يقوؿ ة قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وعن أبي أمام
 [. 696حتى أكثَر، فقلت إنو يُورِّثُو] ،"بالجار

ٕٔ إيٝ٘ .. ٚؾُٝٔ  ٓع َعسٚؾ٘ عٔ دازٙ. ّٔ ازباز، ٚاإلحطا ٌُ إنسا  ـ ؾك

الناس، وارَض بما قسَم اهللُ لَك تكن اتِق المحارـَ َتُكن أعبَد ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
أغنى الناس، وأحسن إلى جاِرَؾ تكن مؤِمنًا، وأحب  للناس ما ُتحب  لنفِسَك تكن مسلمًا، وال ُتكثر الضحِك، 

  [. 697]"فإف  كثرة الضحك تُميُت القلبَ 

                                                           
 القريب المبلصق ونحوه.   692
 البعيد نسبياً؛ وقيل حدوده أربعوف بيتاً من الجهات األربع، واهلل تعالى أعلم.   693
 فق عليو. أي يجعلو من جملة الورثة لعظم حقو على جاره، والحديث: مت 694
. ىذا الحديث وغيره من األحاديث والنصوص التي تتضمن 4192رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  695

اإلحساف على غير المسلمين والرفق بهم، ينبغي أف ُتحمل على ساحات العهد واألماف والذمة .. إذ لهذه الساحات أحكامها، 
ا والمختلفة، ولكل ساحة من ىاتين الساحتين النصوص الشرعية واألحكاـ المتعلقة ولساحات الحرب والقتاؿ أحكامها األخر 

 والخاصة بها، ال يجوز الخلط بينهما، وال حمل إحداىا على األخرا.  
 . 1573رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  696
فيو داللة على عبلقة ؛ "يُت القلبَ فإف  كثرة الضحك تُم. وقولو " 200رواه أحمد، والترمذي، وابن حباف، صحيح الجامع:  697

 الظاىر بالباطن، وتأثر كل منهما باآلخر 
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ؾ ووجهَك كل  معروٍؼ صدقٌة، وإف من المعروؼ أف تلقى أخا": وعن جابر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 698]"إليو ُمنبِسٌط، وأف تُصب  من دلِوَؾ في إناِء جارؾ
والذي نفسي بيده، ال يؤمُن عبٌد حتى يحب  لجاره ما ُيحب  ": وعن أنٍس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 مسلم.  "لنفِسو
 متفق عليو.  "جارهمن كاف يُؤمن باهلل واليوـِ اآلخر، فلُيحِسن إلى ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
ال يحقرف  أحدُُكم شيئًا من المعروؼ .. وإذا اشتريَت لحمًا أو ": وعن أبي ذرٍّ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 699]"طبخَت قدراً فأكثر مرقَتو، وأغِرْؼ منو لجاِرؾ

راَنك، أو يا أبا ذرٍّ إذا طبخَت مرقًة فأكثر ماَء المرقِة، وتعاىد جي": فقاؿ وعنو قاؿ: أوصاني خليلي 
 [.700]"أقسم في جيراِنك

خيُر األصحاِب عند اهلل خيُرىم لصاحبو، وخيُر ": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 701]"الجيراِف عند اهلل خيُرىم لجارِه

 أو يحب ُو اهللُ سر ه أف يحب  اهلَل ورسوَلو،  من": وعن عبد الرحمن بن أبي ُقراد، قاؿ: قاَؿ النبي 
 [. 702]"ورسولُو فلَيصُدْؽ حديَثو إذا َحد َث، وليؤدِّ أمانَتو إذا اؤتمن، ولُيحِسن ِجواَر َمن جاورَه

يا نساء المسلمات، ال تحقرف  جارٌة لجارتها ولو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 متفق عليو.  "[ شاةٍ 703ِفْرِسَن]

 مسلم.  "طبخَت مرقة فأكثر ماَءىا، وتعاىد جيرانك إذا": وعن أبي ذرٍّ، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
[ بالذي يشبُع وجارُه جائٌع إلى 704ليس المؤمُن ]": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 705]"جنِبو
 [.  706]"ما آمن بي من باَت شبعاف وجارُه جاِئٌع إلى جنبو وىو يعلُم بو": وعن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

                                                           
 . 4557رواه أحمد، والترمذي، والحاكم ، صحيح الجامع:  698
أي مهما كاف المعروؼ ضئيبًل فبل ؛ "ال يحقرف  أحدُُكم شيئًا من المعروؼ. وقولو " 7634رواه الترمذي، صحيح الجامع:  699

 و، ومهما كاف ضئيبلً فبل تتردد من تقديمو لجارؾ، أو لمن يستحقو من الفقراء.تزىدف بو، وال تستقل
 . 83صحيح األدب المفرد:  700
 . 4987رواه الترمذي، والدارمي، وصححو الشيخ ناصر: مشكاة المصابيح:  701
 رواه البيهقي في شعب اإليماف، وحسنو الشيخ ناصر في المشكاة.  702
 شاة ىو الظلف، "النهاية". ىو عظم قليل اللحم، والذي لل 703
 أي ليس من صفات المؤمن، الكامل اإليماف. وال يستفاد من الحديث انتفاء مطلق اإليماف.   704
 . 5381رواه الطبراني، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع:  705
خبار وأحواؿ جاره؛ إف  . مما ُيستفاد من الحديث ضرورة أف يتحرا الجار أ5505رواه البزار، والطبراني، صحيح الجامع:  706

 كاف من ذوي الحاجة أو ال؛ إذ ليس من وفاء وإخبلص الجار لجاره أف ينتظر الجاُر جارَه لُيخبره عن حاجتو.
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كم من جاٍر متعلٌق بجارِه يوـَ القيامة، يقوؿ: يا ربِّ  ": يقوؿ ؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وعن ابن عمر قا
 [. 707]"ىذا أغلَق بابَو دوني؛ فمنع معروَفو
إنو من ُأعطي حظ و من الرفق، فقد ُأعِطي حظ ُو من خير الدنيا ": قاؿ لها وعن عائشة، أف النبي 

 [.708]"سُن الجوار يُعمِّراف الديار، ويزيداف في األعمارواآلخرة، وِصلُة الرحم، وحسُن الخلق، وحُ 

  ـ أٚىل ازبريإ بصٜاد٠ِ ؾكًِو َٚعسِٚؾو، أقسبِٗ إيٝو بابّا َٚٓصاّل.
إلى أقربهما منِك ": عن عائشة، قالت: قلت يا رسوؿ اهلل   إف لي جارين فإلى أيهما أىدي  قاؿ

 [. 709]"باباً 

  ـ حدُٚد ازباز.
أربعين دارًا أمامو، وأربعين خلَفو، وأربعين عن يمينو، ": ئل عن الجار  قاؿعن الحسن البصري أنو سُ 

 [.710]"وأربعين عن يساره

  ـ ؾُٝٔ نإ داُزٙ َٔ غرٔي املطًُي.
عن مجاىد، قاؿ: كنت عند عبد اهلل بن عمرو وُغبلُمو يسَلخ شاًة، فقاؿ: يا غبلـ  إذا فرغَت فابدأ 

يوصي بالجار، حتى  سمعُت النبي  ": : اليهودي، أصلحك اهلل   قاؿبجارنا اليهودي، فقاؿ رجل من القـو
 [. 711]"خشينا أو ُرؤينا أنو سيورِّثُو

 ـ غٗاد٠ُ ازبأز َعترب٠ْ عٓد اهلل تعاىل. 

يا رسوَؿ اهلل كيف لي أف أعلَم إذا أحسنُت أو إذا ": وعن ابن مسعود، قاؿ: قاؿ رجل للنبي 
جيراَنك يقولوف:قد أحسنَت؛ فقد أحسنَت، وإذا سمعتهم يقولوف: قد  إذا سمعت": أسأُت  فقاؿ النبي 
 [. 712]"أسأَت، فقد أسأت

                                                           
 . 82صحيح األدب المفرد:  707
 . 529أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  708
عن جاره، وإذا نزؿ بالجار ببلء أو أمر يستلـز  رواه البخاري، وأبو داود. أقوؿ: من فساد ىذا الزماف أف الجار ال يعرؼ شيئاً  709

الغوث والمعونة، آخر من يعرؼ عنو جاره، بل آخر من يغيثو جاره .. واألعجب من ذلك أنهم يسموف ذلك تحضرًا ورقياً، تأثراً 
 بعادات النصارا في الغرب .. الذي ال يعرؼ أحدىم عن جاره شيئاً 

 بابو منك كلما كاف حقو عليك أوكد وأغلظ.    والحديث فيو: أف الجار كلما اقترب   
 . 80صحيح األدب المفرد:  710
. من ىذا الحديث وغيره ندرؾ أف الجار إذا أطلق لفظو في النصوص الشرعية يُراد بو مطلق 95صحيح األدب المفرد:  711

 الجار؛ الجار المسلم والكافر سواء، ما لم يرد ن  على تخصي  أحدىما دوف اآلخر. 
 . 4988ابن ماجو، وصححو الشيخ ناصر في المشكاة:  رواه 712
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أثنى عليك أنك ُمحِسٌن، فأنت محسٌن، وإذا  إذا أثنى عليك جيراُنك": وعنو، قاؿ: قاؿ النبي 
 [. 714["]713جيرانك أن ك مسيٌء، فأنت مسيء]

ُٜكدَّّ ع٢ً غريٙ، ٚاألٚي١َّ ي٘ عٓد بٝػ    ع ايداز أٚ األزض.ازباز 
 [. 716[" ]715جاُر الدار أحق  بداِر الجاِر أو األرض]": قاؿ عن سمرة، عن النبي 

 [. 718["]717الجاُر أحق  َبَسَقِبو]": يقوؿ وعن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع، سمع النبي 
تظُر بها وإف كاف [ جارِه، يُن719الجار أحق بشفعِة ]": وعن جابر بن عبد اهلل ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [. 720]"غائباً، إذا كاف طريُقهما واحداً 
إذا استأذف أحدُكم أخاه أف يَغِرَز خشبًة في جداره فبل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [: مالي أراكم قد أعرضتم   أللقين ها بين أكتافكم. متفق عليو. 721فنك سوا، فقاؿ] ."يمنَعو
من سألو جارُه أف يدعَم على ": وفي لفظ "من بنى بناًء فليدَعْمو حائُط جاره": وعن ابن عباس مرفوعاً 

 [. 722]"حائطو فليَدْعوُ 
ُٜؤذٟ دازٙ، ٚبٝإ إٔ حس١َ ازباز َػًٖع١.   ـ ؾُٝٔ 

 [". 723ال يَدخُل الجن َة من ال يأَمُن جارُُه بوائَِقو]": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
ال يستقيُم إيماُف عبٍد حتى يستقيَم قلُبو، وال يستقيَم ": اؿ رسوُؿ اهلل وعن أنس بن مالك قاؿ: ق

ليس ": قاؿ [.  وعنو، عن النبي  724]"قلُبو حتى يستقيَم لسانُو، وال يَدخُل رجٌل الجن ة ال يأمن جارُُه بوائَقو
 [. 726["]725بمؤمن من ال يأَمُن جارُه غوائَِلو]

                                                           
.. وىي من جملة القرائن التي تُعتبر بشرا  فلينظر كل امرئ لنفسو أين ىو من جيرانو، وما رأيهم فيو؛ فإف شهادتهم معتبرة عند اهلل  713

 خير أو سوء لصاحبها يـو القيامة.  
 . 177الجامع: رواه أحمد، وابن حباف، والحاكم، والطبراني، صحيح  714
 أي لو أراد البيع.  715
 . 3003رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  716
 السقب: القرب والمجاورة؛ والمراد أنو أحق من غيره بما عند جاره مما يريد بيعو.  717
 . 3001رواه البخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  718
  أي ما زاد عن حاجتو مما يريد بيعو.  719
 . 3004رواه ابن ماجو، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  720
 ؛ أي نك سوا رؤوسهم "القائل ىو أبو ىريرة. وقولو " فنك سوا 721
 . 1947أخرجو ابن ماجو وغيره، السلسلة الصحيحة:  722
 أي شره وأذاه. والحديث : رواه مسلم.   723
يو داللة على القاعدة الس نية الدالة على عبلقة الظاىر بالباطن وتأثر كل . والحديث ف1842أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  724

 منهما باآلخر ضعفاً وقوة.  
 أي شره.   725
 . 1282رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  726
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 متفق عليو.  "من كاف يؤمُن باهلل واليوـِ اآلخر، فبل يؤِذ جارَهُ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 727]"ليس المؤمُن الذي ال يأَمُن جارُه بوائَِقو": وعن طلق بن علي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
واهلِل ال يُؤِمُن، واهلل ال يُؤمن، واهلل ال يؤمن" قيل: َمن يا ":  وعن أبي شريح، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 728الذي ال يأَمُن جارُه بوائَِقو"]": رسوؿ اهلل  قاؿ
أَلف يزني الرجُل بعشرِة نسوٍة خيٌر لو من أف يَزني ": وعن المقداد بن األسود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [. 729]"بامرأِة جارِه، وألف َيسرَؽ الرجُل من َعشرِة أبياٍت، أيَسُر لو من أف َيسرَؽ من بيِت جارِه
أضياٌؼ من البحرين، فدعا النبي  بوضوئو، فتوض أ، فبادروا  الك، قاؿ: نزؿ بالنبي وعن أنس بن م

إلى وضوئو فشربوا ما أدركوه منو، وما انصب  منو في الرض فمسحوا بو وجوىهم ورؤوَسهم وصدوَرىم، فقاؿ 
إف كنتم ُتحبوف ": . فقاؿ ما دعاكم إلى ذلك " قالوا: حب ًا لك؛ لعل اهلَل يحبنا يا رسوَؿ اهلل":  لهم النبي 

أف ُيحب كم اهلُل ورسولُو فحافظوا على ثبلث خصاٍؿ: ِصدِؽ الحديِث، وأداِء األمانة، وُحسِن الجوار؛ فإف  أذا 
 [. 730]"الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمُس الجليدَ 

ها، وصياِمها، وصدقِتها، وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رجٌل يا رسوَؿ اهلل، إف فبلنَة تُذكُر من كثرِة صبلت
قاؿ: يا رسوؿ اهلل، فإف فبلنة تُذكر قلة صيامها،  ."ىي في النار": غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قاؿ

ىي في ": [، وال تؤذي بلسانها جيرانَها، قاؿ731وصدقتها، وصبلتها، وإنها َتصد ُؽ باألثواِر من اإِلقِط]
 [. 732]"الجنة

فأتاه مرتين أو  ،"اذىب فاصبر": ، يشكو جارَه، فقاؿجل إلى النبي وعن أبي ىريرة، قاؿ: جاء ر 
فطرَح متاَعو في الطريق، فجعَل الناُس يسألونَو فُيخبرىم  ،"اذىب فاطرْح متاَعك في الطريق": ثبلثاً، فقاؿ

 ترا [، فقاؿ لو: ارجع ال734[: فعل اهلل بو، وفعل، وفعل، فجاء إليو جارُه]733خَبره، فجعل الناُس يلعنونَو]
 [.735مني شيئاً تكرىُو]

                                                           
 . 5380رواه الطيبراني، صحيح الجامع:  727
 . 7201رواه أحمد، والبخاري، صحيح الجامع:  728
. مما ُيستفاد من الحديث أف حرمة الجار مغلظة أكثر من حرمة غيره لكونو 8043يح الجامع: رواه أحمد، والطبراني، صح 729

 جارًا، ووزر اإلساءة إليو أضعاؼ أضعاؼ وزر اإلساءة إلى ما سواه ممن ال يشتركوف معو بصفة الجوار. 
 . 1998رواه الخلعي في الفوائد، وغيره،  السلسلة الصحيحة:  730
 تحجر يطبخ بو، "النهاية". وىو ما يسميو أىل األردف "بالجميد". ىو لبن مجفف يابس مس 731
 . 4991رواه أحمد، والبيهقي، في شعب اإليماف، المشكاة:  732
 يلعنوف جاره الذي اضطره إلى طرح متاعو في الطريق.  733
 وذلك من شدة ما سمع من كبلـ الناس فيو.  734
 . 4191صحيح سنن أبي داود:  735
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 [.736]"أو ُؿ خصمين يوـَ القيامة جاراف": وعن ُعقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
حتى يحملو ذلك من جاٍر يظِلُم جارَه ويَقهُره، ما ": وعن أبي عامر الِحمصي قاؿ: كاف ثوباف يقوؿ

 [.737]"على أف يخرَج من منزِلو، إال ىَلك

 زٙ.ـ ؾُٝٔ ٜؿرب ع٢ً أذ٣ دا

رجٌل كاف لو جاُر سوٍء يُؤذيو ": منهم ،"إف اهلل ُيحب  ثبلثةً ": عن أبي ذرٍّ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 738]"فيصِبُر على أذاُه حتى يكفَيُو اهلل إي اه بحياٍة أو موتٍ 

ٌُ داَزٙ بػري حل! َٜكتٌ ايسد  ـ َٔ عالَات ايطاع١ إٔ 
 [. 739]"عُة حتى يقتَل الرجُل جارَه وأخاُه وأباهال تقوـُ السا": عن أبي موسى، قاؿ رسوؿ اهلل 

  ـ َٔ ايطَّعاد٠ِ ازباُز ايؿاحل، َٚٔ ايػكا٤ِ ازباُز ايط٤ٛ.
أرَبٌع من السعادة: المرأُة الصالحة، والمسكُن ": عن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
ء: المرأُة السوُء، والجاُر السوُء، والمركُب السوُء، الواِسُع، والجاُر الصالُح، والمرَكُب الهنيُء. وأرَبٌع من الش قا

 [. 740]"والمسكُن الضيِّقُ 
اللهم  إنِّي أعوُذ بك من جاِر الس وء في دار الُمقاـ؛ فإف ": وعن أبي ىريرة قاؿ: كاف من دعاء النبيِّ 

نيا يتحو ؿ  [. 741]"جاَر الد 

َٔعُٕر تّ يٍ جاِس  َغأُل اهلَل تعاّْ انجاَس انصانح ّّ انذٍَا ٔاَخشج،

 انغٕء ّّ انذٍَا ٔاَخشج.
 

 وصلى اهلل على محمد الىبيِّ األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * * * 
 

                                                           
 . 1557صحيح الترغيب: أخرجو أحمد وغيره،  736
 . 94صحيح األدب المفرد:  737
 . 1569أخرجو أحمد والطبراني، صحيح الترغيب:  738
 . 87صحيح األدب المفرد:  739
 . 887رواه الحاكم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب اإليماف، صحيح الجامع:  740
لى المرء يـو الحشر، أو في جهن م، بطاغوت ظالم بجواره . جار السوء في دار الُمقاـ؛ كأف يبت86صحيح األدب المفرد:  741

 فُيعذ ب بعذابو، وال يملك القدرة على التحوؿ أو االبتعاد عن مجاورتو 
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َِّتّ. -22  َحكُّ انحاِكِى آّغهِى عهى سع
يًخانِ املطًِ حكٌٛم ع٢ً زعَّت٘، َٓٗا: إٔ ٜطٝعٛٙ يف املعسٚف ـ ٚال داع١ ي٘ عًِٝٗ يف 

ٛٙ بايٓؿذ، ٚاألَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، َٔ دٕٚ تػٗري ب٘ أٚ مسع١ َعؿ١ٝ اهلل ـ ٚإٔ حيٝط

ُٜٓأشعٛٙ ع٢ً اسبهِ، أٚ خيسدٛا عًٝ٘ بايطٝـ إال إذا زأٚا َٓ٘ نؿسّا بٛاحّا [، 742]ٚزٜا٤، ٚإٔ ال 
   عٓدِٖ َٔ اهلل ؾٝ٘ بسٖإ.

ِغيفُ تعالى: قاؿ 
َ
ٚا اَّلَلَ َوأ ِغيُف

َ
ٚا أ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
ْمرِ يَا أ

َ
وِِل اْْل

ُ
ٚا الرَُشَٚل َوأ

 . 59النساء:[743]ُِْْٖسّ
ٚاتعالى: وقاؿ  ِغيُف

َ
ٚا َوأ ُف َٓ ّْ َواْش ا اْشَخَػْفخُ َْ ٚا اَّلَلَ   . 26التغابن:نَاَتُي

ّْ ذَ تعالى: وقاؿ  ْخَياةُِس
َ
َ أ ََ  ّْ َٔ َزَهُروا يَُردُّوُك ٚا اَّلِي ٚا إِْن حُِػيُف ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
ٚا يَا أ َخَْٖيِِتُ

 َٔ  . 249آؿ عمراف:َخاِِسِي
ِْٖنَِي َشبِي ً تعالى: وقاؿ  ْؤ ُٓ ْ َ ال ََ  َٔ ََ اَّلَلُ لََِِْكنِرِي َْف ََ  ْٔ  .242النساء:[744]َوَُ

                                                           
 أي صريحاً واضحاً غير متشابو ال يحتمل صرفاً وال تأويبلً، وقد ن  عليو القرآف أو السنة أنو كفر ُيخرج صاحبو من الملة.  742
تكم، ويدين بدينكم، ويعتقد عقيدتكم، أما من كاف غير ذلك فبل طاعة لو، كما جاء ذلك صريحًا في أي من كاف من مل 743

 ؛ ىم العلماء واألمراء. َوُأوِلي اأْلَْمرِ اآليات التي بعدىا. وقولو:
رفوا طواعية للكافر أي سلطانًا وسيادة تمكنهم من إذالؿ المسلمين واستئصالهم، ومفهـو اآلية أنو ال يجوز للمؤمنين، أف يعت 744

ال تقولوا للمنافق سيدنا فإنو إف يُك سيدكم فقد أسخطتم ربكم ": بالسيادة والرياسة عليهم، وفي الحديث فقد صح عن النبي 
[. ىذا إذا كاف منافقاً؛ فكيف إذا كاف كافرًا مظهرًا لكفره، وكاف ىذا الكافر حاكمًا على  372عز وجل "] السلسلة الصحيحة:

 .  والمسلمين .. ال شك  أنو أولى وأدعى لسخط الرب اإلسبلـ 
العبد  بيعوىو المنع من  ،ية الكريمة على أصح قولي العلماءاستدؿ كثير من العلماء بهذا اآل وقد"قاؿ ابن كثير في التفسير:    

  ىػ.  -"ا لما في صحة ابتياعو من التسليط لو عليو واإلذالؿ ،المسلم للكافر
 يوفق بين الن ، وبين واقع المسلمين في ىذا الزماف، الداؿ على أف للكافرين على المؤمنين سبيبًل   فإف قيل: كيف  
أقوؿ: ال يوجد تعارض وهلل الحمد؛ إنما تحقيق وعد اهلل تعالى بأف ال يجعل للكافرين على المؤمنين سبيبًل، مشروط بشروط    

، ويعتصموا بحبل اهلل جميعاً، ويجاىدوا في سبيل اهلل، وأف يعبدوه وال وضحتها وبينتها نصوص أخرا؛ وىي أف ينصروا دين اهلل
يشركوا بو شيئاً. فإف توفرت فيهم ىذه الشروط وحققوىا في أنفسهم وواقعهم، تحقق وعد اهلل لهم، وجاءىم النصر. كما قاؿ 

. مفهـو اآلية إف لم تنصروا اهلل ، ال ينصركم اهلل وال يثبت أقدامكم. 7محمد:ِإْف تَػْنُصُروا الل َو يَػْنُصرُْكْم َويُػثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ تعالى: 
ْنُصَرف  الل ُو َمْن يَػْنُصُرُه ِإف  الل َو َلَقِويٌّ َعزِيزٌ تعالى: ونحو ذلك قولو  َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم تعالى: . وقولو 40الحج:  َولَيػَ

لَنػ ُهْم ِمْن ْسَتْخِلَفنػ ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَِّنن  َلُهْم ِدينَػُهُم ال ِذي ارَْتضَ َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت لَيَ  ى َلُهْم َولَُيَبدِّ
 . 55النور:  بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يَػْعُبُدونَِني ال ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيئاً 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط "أنو قاؿ:  فقد صح عن النبي وفي الحديث    
 ."اهلل عليكم ذاًل ال ينزعو حتى ترجعوا إلى دينكم
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ْٔ ُدوِن اَّلَل تعالى: وقاؿ  ْرَباةاً ِْ
َ
ّْ أ ُٙ تَاَج ْ٘ ّْ َوُر ُ٘ ْخَتاَر

َ
 . 32التوبة:[ 745]اََتَُذوا أ
َمن أطاعني فقد أطاَع اهلل، ومن عصاني فقد ": ريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وفي الحديث، عن أبي ى

 عصى اهلل، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وَمن عصى أميري فقد عصاني "متفق عليو. 
ِـّ الحصين، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل  [ يقودكم بكتاب اهلل، 746إف أُمَِّر عليكم عبٌد ُمَجد ٌع]": وعن ُأ

 . مسلم "يعوافاسمعوا لو وأط
إف الس امَع المطيع ال ُحج ة عليو، وإف  الس اِمَع العاصي ال ُحج ة ": قاؿ وعن معاوية، عن النبي 

 [. 747]"لو
من خَلع يدًا من طاعٍة لقي اهلَل يـو القيامة ال ُحج ة ": وعن عبد اهلل بن ُعمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [" مسلم. 748ميتًة جاىلية] لو، ومن مات وليس في ُعنِقو بيعًة مات
من خَرَج من الط اعة، وفارَؽ الجَماعة، فماَت، ماَت ِميتًة جاىليًة، ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
َلُتو 749وَمن قاتَل تحت رايٍة عمي ٍة] [ يَغَضُب ِلَعَصَبٍة، أو يدعو إلى عصَبٍة، أو ينصُر عصَبٍة فُقِتل فِقتػْ

[، وال يفي ِلذي 752[ وال يتحاشى من مؤِمنها]751ي َيضِرُب بَػر ىا وفاِجرىا ][، ومن َخرَج على أمت750جاىلية]
 مسلم.  "عهٍد َعهَده، فليس مني وَلسُت منو

 
                                                                                                                                                                                           

فَاْصِبْر ِإف   تعالى: ويُقاؿ كذلك: إف حصل نوع ظفر للكافرين على المؤمنين فإف العاقبة للمتقين ولو بعد حين، كما في قولو    
 .  49ىود:اْلَعاِقَبَة لِْلُمت ِقيَن 

وذلك بطاعتهم في تحليل ما حـر اهلل، وتحريم ما أحل اهلل؛ فالمطيع لهم بهذا الوصف مشرؾ عابد لغير اهلل، والمطاع الراضي  745
 في األلوىية والربوبية.  فقد جعل من نفسو نداً للخالق 

 أي مقطوع األطراؼ.  746
امع المطيع في المعروؼ قد ُأعذر وقاـ بالواجب، فبل إثم عليو. أما السامع العاصي فبل عذر لو يعتذر بو يـو القيامة، أي الس 747

 يبرر ذنبو وعصيانو، والحجة قائمة عليو. والحديث رواه أحمد، وابن أبي عاصم في 
 .  2056السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج: 

لجاىلية، حيث أنهم كانوا يموتوف وليس عليهم إماـ مطاع .. وليس المراد أنو يموت كافرًا كما يظن أي مات ميتة شبيهة بميتة ا 748
 البعض 

ىو األمر العمي الذي ال يتبين وجهتو؛ وىو كل راية غير اإلسبلـ كالراية القبلية، أو القومية، أو الوطنية، واإلنسانية وغيرىا من  749
 لزمن التي يُقاتل في سبيلها، والتي تُغيِّب عقيدة الوالء والبراء في اهلل .. وعقيدة في سبيل اهلل  الرايات والروابط المرفوعة في ىذا ا

 أي قتلتو شبيهة بقتلة الجاىليين، الذين يقاتلوف ويُقتلوف لعصبية وليس والء هلل، وفي سبيل اهلل. 750
الطغياف في ىذا الزماف .. بل سبلطين وطواغيت أي ال يفرؽ في بطشو بين الصالح والطالح؛ كما ىو حاؿ سبلطين الجور و  751

ىذا الزماف قد فاقوا ىذا الوصف؛ حيث يسلم من بطشهم الطالحوف المفسدوف .. ويقتصر بطشهم وظلمهم واضطهادىم على 
 الصالحين المؤمنين، وال حوؿ وال قوة إال باهلل 

 أي ال يتورع من أف ينزؿ ظلمو وجوره بالمؤمنين من أبناء األمة. 752
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 ـ ايطاع١ُ يف املعسٚف؛ إِذ ال مسَع ٚال داع١َ ملدًٕٛم يف َعؿ١ِٝ اشبايل. 

ا أحب  وكرَِه، ما لم الس مُع والطاعُة على المرء المسلم فيم": عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 يؤَمر بمعصية، فإذا أُِمَر بمعصيٍة فبل َسمَع وال طاعة "متفق عليو.

 متفق عليو. "ال طاعَة في معصيِة اهلل، إنما الطاعُة في المعروؼ": وعن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 [. 753]"وهَمن أمرُكم من الوالة بمعصيٍة فبل ُتطيع": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي 

 [. 754]"ال طاعَة لمخلوٍؽ في معصيِة الخالق": وعن الن واس بن سمعاف، قاؿ: قاَؿ رسوؿ اهلل 
طاعُة اإلماـِ حقٌّ على المرِء المسلم، مالم يأمر بمعصيِة اهلل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

[. 755]"، فإذا أمَر بمعصيِة اهلل فبل طاعَة لو 

ٍُ ي٘ ـ نُا جيُب ع٢ً ا ِّٛ ََٔ ُتط  ٌِّ يسع١َِّ َٔ املطًُي إٔ ذبُٞ اشبًٝؿ١ املطًِ ايعدٍ، َٔ ن

َُربزات٘ َّّا ناْت ِؾؿ١ُ ذيو اشبازج، ٚناْت  ُ٘ اشبسَٚج عًٝ٘ بايطٝـ، أ  [.756]ْؿُط
من بايَع إمامًا فأعطاُه صفَقَة يِده، وثمرَة قلبو، فلُيطعو ": عن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 . مسلم "[فاضربوا عُنَق اآلخر757ف استطاَع، فإف جاء آخٌر يُنازُِعو]إ

[، فمن أراَد أف يُفرَِّؽ 758إن و ستكوُف ىَناٌت وىَنات]": ، يقوؿوعن َعْرَفَجَة قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 .مسلم "[، فاضربوه بالسيِف كائِناً من كاف759أمَر ىذه األمة وىي جميٌع]

 . مسلم "أذا بُويع لخليفتين، فاقتلوا اآلخَر منهما": رسوُؿ اهلل وعن أبي سعيد، قاؿ: قاؿ  
من أتاُكم وأمرُكم جميٌع على رجٍل واحٍد يريُد أف يشق  عصاكم، ": وعن َعْرَفجَة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

  مسلم. "[760أو يفرؽ جماعَتُكم فاقتلوه ]

                                                           
 . 1314رواه أحمد، وابن ماجو، وابن حباف، السلسلة الصحيحة:  753
 . 3696صححو الشيخ ناصر في المشكاة:  754
 . 751السلسلة الصحيحة:  755
اعلم أف جميع النصوص ذات العبلقة بطاعة الحاكم، والذود عنو؛ إنما يُراد منها طاعة الحاكم المسلم العدؿ ػ وفي المعروؼ  756

لعباد ػ وعلى جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية ػ باإلسبلـ، ويسوس الدنيا بدين اهلل تعالى .. ػ الذي يحكم الببلد وا
أي ال ينبغي لك أيها القارئ أف تحمل ىذه النصوص على طواغيت الحكم والكفر والفجور والظلم الذين ال يحكموف بما أنزؿ اهلل 

لوا في مواالة أعداء األمة على األمة ودينها .. وال يعرفوف من شؤوف الحكم سوا .. ودخ .. وجعلوا من أنفسهم أندادًا هلل 
 سبلمة عروشهم .. وكيف ينهبوف شعوبهم وُيشبعوف شهواتهم ونزواتهم الخاصة 

 أي يُنازعو ػ من غير مبرٍر شرعي يستدعي المنازعة ػ على الحكم واإلمارة والخبلفة. 757
 وأمور عظيمة. النهاية.أي ستكوف شرور وفساد .. وشدائد  758
 أي مجتمعة على رجٍل واحد.  759
 وذلك إف لم يتوقف عن قتالو وفتنتو إال بالقتاؿ والقتل .. وألف في قتلو أىوف الشرين. 760
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لواٌء يوـَ القيامة يُرفع لو بقدِر َغْدرِه، أال  لكل غادرٍ ": وعن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
  مسلم. "[761وال غادٌر أعظُم غدراً من أميِر عام ٍة]

ع٢ً ايٛال٠ املطًُي، ٚإٕ بدزت َِٓٗ بعض املعامل، َا مل تسَم تًو املعامل إىل [ 762]ـ ايؿرب 

  دزد١ ايهؿس ايبٛاح.
ه شيئًا َيكرىو فليصبر عليو، فإنو من فاَرَؽ من رأا من أميرِ ": عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 متفق عليو.  "الجماعة ِشبراً فماَت إال ماَت ميتًة جاىلي ةً 
[ 764[ وأمورًا]763إن كم ستروَف بعدي أثرًة]": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ لنا رسوؿ اهلل  
 ["البخاري. 765م حق هم وَسُلوا اهلل حق ُكم]أد وا إليه": قالوا: فما تأمُرنا يا رسوَؿ اهلل  قاؿ ."تُنكرونها
وعن نافع، قاؿ: لما خلَع أىُل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حَشَمو وولَده، فقاؿ: إني سمعُت  
 وإن ا قد بايعنا ىذا الرجَل على بيِع اهلِل ورسوِلو، وإني ال ،"يُنَصُب لكلِّ غادٍر لواٌء يوـَ القيامة": يقوؿ النبي  

أعلُم غدرًا أعظُم من أف يُباَيَع رجٌل على بيِع اهلِل ورسوِلو ثم يُنَصُب لو القتاؿ، وإني ال أعلُم أحدًا منكم خلَعُو 
 [. 766وال بايَع في ىذا األمِر إال كانت الفيصُل بيني وبيَنُو]

ُأِخذ مالك، فاسمْع تسمُع وتطيُع لؤلميِر، وإف ُضِرَب ظهرَؾ و ": وعن ُحذيفة بن اليماف، قاؿ لو النبي  
  مسلم. "[767وأِطْع ]
، فقاؿ: يا نبي  اهلل أرأيَت إف قامت علينا أمراٌء وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنو سأؿ رسوَؿ اهلل  

يسألوَف حق هم، ويمنعونا حق نا، فما تأُمرنا  فأعرض عنو، ثم سألو فأعرض عنو، ثم سألو الثالثة، فجذبو االشعث 

                                                           
أي من غدر بأمير عامة، وىو الخليفة الحاكم العاـ للمسلمين. .. وغدره لو يكوف بالخروج عن الطاعة .. ونقض البيعة بغير  761

 يستدعي ذلك.  موجب شرعي
المراد بالصبر؛ الصبر اإليجابي وىو عدـ الخروج عن الطاعة في المعروؼ، وىذا ال يتعارض مع األمر بالمعروؼ والنهي عن  762

المنكر الذي يجب أف تقـو بو الرعية وبخاصة العلماء منهم نحو السلطاف أو الحاكم المسلم الذي تبدر منو بعض المظالم 
  والمخالفات.

 نو يستأثر عليكم، فيفضل غيركم في نصيبو من الفيء."النهاية". أراد أ 763
 أمورًا تخالف ما تعرفونو من دينكم.  764
أي ال تقابلوا ظلمهم بظلم، وال السيئة بالسيئة؛ فإف ظلموكم في حقوقكم عليهم فبل تظلموىم في حقوقهم عليكم .. وىذا ال  765

 يعني مطلقاً عدـ إنكار المنكر والظلم.
بخاري. قاؿ ابن حجر في "الفتح": وفي ىذا الحديث وجوب طاعة اإلماـ الذي انعقدت لو البيعة، والمنع من الخروج رواه ال 766

 ىػ.  -عليو ولو جاَر في حكمو، وأنو ال ينخلع بالفسق ا
تمنعانك من  أي فاسمع وأطع السمع والطاعة اللتين تمنعانك من الخروج عن الطاعة العامة .. ومفارقة الجماعة .. ولكن ال 767

السعي لدفع الظلم عنك .. أو لتحصيل حقوقك .. ىذا الفهم للن  ىو ما يقتضيو النظر إلى مجموع النصوص ذات العبلقة 
 بالموضوع.
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[ وعليكم ما ُحمِّلُتم" 769اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما ُحمِّلوا]": رسوؿ اهلل [، فقاؿ 768بن قيس]
 مسلم. 
أال َمن ولي  عليو واٍؿ َفرآُه يأتي شيئًا من ": ، قاؿوعن عوؼ بن مالك األشجعي، عن رسوِؿ اهلل  

  مسلم. "[، فلَيكره ما يأتي من معصية اهلل وال ينزعن  يداً من طاعة770معصيِة اهلل]
[، ثم تكوُف دعاُة ضبللة، 771تكوُف ِىدنٌَة على دخٍن]": لحذيفة بن اليماف، قاؿ ومن حديث النبيِّ  

[، فإف لم تَره فاىُرب في 772قاؿ: فإف رأيَت يومئٍذ خليفًة في األرض فالزمو، وإف نهَك ِجسَمَك وأخَذ ماَلك]
 [. 774]"[؛ ولو أف تموت وأنت عاضٌّ بِجذِؿ شجرةٍ 773األرض]
اسمْع وأِطْع في ُعْسِرَؾ وُيْسِرؾ، وَمنشِطك ": ، قاؿدة بن الصامت، عن النبي وعن عبا 

 [. 776]"[، وأثَرٍة عليك وإف أكلوا ماَلك وَضربوا ظهَرؾ775وَمكرِىك]
أال أراَؾ نائماً ": ، وأنا في مسجد المدينة، فضربني برجلو، وقاؿوعن أبي ذر، قاؿ: أتاني رسوؿ اهلل  

ـَ؛ ": اهلل غلبني عيني. قاؿ فيو "، فقلت: يا رسوؿَ  كيف تصنع إذا ُأخرِجَت منو ". فقلت: إني أرضى الشا

                                                           
 . ؛ خشية أف يكوف في السؤاؿ ما يكرىو النبي لما رأا من إعراض النبي   768
عية ػ سيسأؿ يـو القيامة عما استرعاه اهلل واستأمنو عليو ..  ىل أي من واجبات ومسؤوليات ومهاـ .. وكل منكما ػ الراعي والر  769

 أدا األمانة وما يجب عليو على الوجو المطلوب شرعاً أـ ال 
 المراد بالمعصية ىنا؛ المعصية التي ىي دوف الكفر البواح. 770
ت الصبلح الظاىر، وجاء تفسيره في أي على فساد واختبلؼ، تشبيهاً بدخاف الحطب الر ْطب لما بينهم من الفساد الباطن تح 771

 ."الحديث أنو ال ترجُع قلوب قوـٍ على ما كانت عليو؛ أي ال يصفو بعضها لبعض وال يَنَصُع حبها . " النهاية
أي الـز طاعتو الطاعة العامة، وفي المعروؼ، وفيما قد أصاب فيو .. بحيث ال تخرج من مطلق الطاعة العامة .. وإف نهك  772

أخذ مالك ظلمًا لرجحاف المصلحة في ذلك .. لكن ىذا ال يمنعك شرعًا من أف تسعى في رفع الظلم عنك وفي جسمك ضربًا و 
تحصيل حقوقك بالوسائل التي ال تؤدي بك إلى الخروج عن الجماعة وعن مطلق الطاعة .. فهي طاعة إيجابية مرش دة .. وكذلك 

 ىي معارضة إيجابية عزيزة واعية.
ألرض، وتموت غريبًا وأنت عاضٌّ بجذؿ شجرة خير لك من أف تكثر سواد الفرؽ والجماعات الضالة أي ألف تهرب في ا 773

المبتدعة وما أكثرىا في زماننا .. وىذا الهروب واالعتزاؿ ػ ىو الخيار األخير ػ ينبغي أف ُيحمل في حاؿ انعدمت جميع السبل التي 
صوؿ عجز المرء عن القياـ بواجب اإلصبلح وواجب الجهاد واألمر تمكن من اإلصبلح واستئناؼ حياة إسبلمية .. أو حاؿ ح

بالمعروؼ والنهي عن المنكر .. أو أف يُكثر سواد الطائفة المنصورة المجاىدة الظاىرة بالحق .. ىذا ما يقتضيو مبدأ العمل 
 بمجموع النصوص ذات العبلقة بالموضوع والتوفيق فيما بينها.

 . 792لة الصحيحة: رواه أبو دود، وأحمد، السلس 774
أي كما ُتطيعو وأنت في نشاطك وقوتك، وعلو ىمتك، ُتطيعو كذلك وأنت في فتورؾ وكسلك، وخمولك وميلك للدعة  775

أي في حاؿ حرمك ما تستحق من العطايا والمنح، وخ  بذلك غيرؾ ممن ال ؛ "وأثرة عليك"واالسترخاء والسكوف .. وقولو: 
 يستحقوف ذلك. 

 . 2016حباف، وابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  رواه أحمد، وابن 776
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كيف تصنع إذا ُأخرجَت منو " قاؿ: ما أصنع، أضرُب بسيفي يا رسوَؿ ": [، قاؿ777األرَض المقدَسة المبارَكة]
َتسَمع وُتِطيُع وُتَساُؽ كيَف أال أدل ك على خيٍر من ذلك، وأقرب ُرشدًا ػ قالها مرتين ػ ": اهلل، قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [. 778]"َساقوؾَ 
ورجٌل سألو فقاؿ: أرأيَت إف كاف علينا أمراء يمنعونا حق نا،  عن وائل بن حجر قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  

[" 779اسمعوا وأطيُعوا؛ فإن ما عليهم ما ُحمِّلوا، وعليكم ما ُحمِّلُتم ]": ويسألونا حق هم  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
 مسلم. 
 ـ أَا إٕ ظٗس َٓ٘ ايهؿُس ايبٛاُح، ايرٟ يٓا ؾٝ٘ َٔ نتا  اهلل تعاىل ُٚض١ِِّ ْبٝ٘  

ُبسٖإ، ٚأؾسَّ عًٝ٘، حٝٓٗا ؾال داع١ ي٘ ايبت١َّ، ٜٚتعي ع٢ً األ١َ اشبسٚج عًٝ٘ بايطٝـ 

ِٕ عدٍ ِٕ َطً  [.780] ٚايك٠ٛ إىل إٔ ٜكًٝٛٙ ٜٚطتبديٛٙ حبان
، فبايعناه؛ فيما أخذ علينا أف بايَعنا على السمِع والطاعة ي دعانا النب": عن عبادة بن الصامت، قاؿ 

في َمْنَشِطنا ومكرىنا، وُعسرِنا وُيسرنا، وأثرٍة علينا، وأف ال نُنازِع األمَر أىَلو، إال أف َتروا ُكفرًا بواحًا عندكم من 
 [" متفق عليو.  781اهلل فيو برىاف]

ِـّ سلمَة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل   وُف أمراٌء، فتعرفوف وتنكروف، فمن عرؼ برئ، ومن أنكَر ستك": وعن أ
 [" مسلم. 783ال، ما صل وا]": ["، قالوا: أفبل نقاتلهم  قاؿ782َسِلَم، ولكن من رضَي وتاَبع]

                                                           
على الشاـ وأىلو، وشجع الهجرة إليها، والشاـ  أي يتوجو نحو الشاـ؛ األرض المقدسة المباركة، وذلك لكثرة ما أثنى النبي  777

 تشمل كل من سورية وفلسطين واألردف، ولبناف. 
 . 2074بي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج: رواه أحمد، وابن حباف، وابن أ 778
قلت: ىذا الصبر المشار إليو في األحاديث أعبله ال يتعارض وال يمنع من القياـ بواجب نصح السبلطين، وبالصدع بالحق  779

وج عن الجماعة والطاعة عند الظالمين منهم، وأمرىم بالمعروؼ ونهيهم عن المنكر .. فهذا شيء وىو أمر محمود شرعًا .. والخر 
 العامة شيء آخر وىو أمر مذمـو ومنهي عنو .. كما بيناه وسنبينو الحقاً إف شاء اهلل.

الذي يستلـز الخروج على الحاكم الكافر دوف الحاكم المسلم الظالم الفاسق؛ أف الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أشد  780
وىو ال يزاؿ على فسقو وظلمو، إال إذا َقِدرت األمة على إقالتو بأساليب أقل فتنة وضرر فتنة وضرراً على األمة من فتنة بقائو حاكماً 

على األمة .. بينما الخروج على الحاكم الكافر المرتد مهما ترتب عليو من ضرر وقتل وقتاؿ فهو أقل ضرر وخسارة من فتنة 
َنةُ تعالى: الرضى بالكافر حاكمًا على األمة .. كما قاؿ  َنةٌ  . وقاؿ:292البقرة: َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلِفتػْ َوقَاتُِلوُىْم َحت ى ال َتُكوَف ِفتػْ

. ىذا إذا علمنا أف الحاكم إذا ارتد ال يهنأ لو باؿ إال بعد أف يأطر من يحكمهم إلى ساحتو؛ 39ألنفاؿ:  َوَيُكوَف الدِّيُن ُكل ُو لِل وِ 
. ليشاركوه فيما ىو فيو .. ويُوافقوه على ما ىو عليو .. وليسهل عليو قيادتهم وحكمهم ساحة الكفر والردة، والطغياف والفجور .

 .. وما أكثر الشواىد الدالة على ذلك من واقعنا المعاصر  
أي ال يقتضي الخروج عليو إال في حالة تلبسو بالكفر البواح الذي عندكم من كتاب اهلل فيو دليل وبرىاف .. وطواغيت العصر  781
قموف من التكفير والتكفيريين ػ كما يسمونهم  ػ سوا خشية أف تعمل األمة بمقتضيات ىذا الحديث المتفق عليو، والمجمع ال ين

 على وجوب العمل بمقتضاه. 
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خياُر أئمتكم الذين تحبونَػُهم ويحبوَنكم، ": ، قاؿوعن عوؼ بن مالك األشجعي، عن رسوِؿ اهلل  
م، وشراُر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعونونهم ويلعنوَنُكم"، [ عليهم، وُيصلوف عليك784وُتصلوف]

ال؛ ما أقاموا فيكم الصبلة، ال ما أقاموا فيكم الصبلة ": قالوا: قلنا يا رسوَؿ اهلل أفبل ننابذىم عند ذلك  قاؿ
  [" مسلم. 785]

ال تطمئن  إليهم القلوُب، ثم يكوف أمراٌء تليُن لهم الجلود و ": وعن أبي سعيد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
ال، ما ": فقاؿ رجٌل: يا رسوَؿ اهلل   أفبل نقاتلهم  قاؿ "يكوف أمراٌء تشمئز  منهم القلوُب، وتقشِعر  منهم الجلودُ 

  [. 786]"أقاموا الصبلة

ُِسٚا ي٘ إال   ُٜك ـ َٚٔ حلِّ اسبانِ املطًِ املٛحِّد ع٢ً زعٝت٘ نريو إٔ ٜٓؿخٛا ي٘، ٚأاٖل 

  خريّا. 

هلل، ولكتابِو، ولرسوِلو ، ": قلنا: لمن  قاؿ "الديُن النصيحة": عن ابن عيينة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
  مسلم.  "وألئمة المسلمين، وعامتهم

ثبلٌث ال يغُل عليهن  قلُب المؤمن: إخبلُص العمِل هلل، ": وعن جبير بن  مطعم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 788[.."]787والن صيحُة لوالة األمر ]

                                                                                                                                                                                           
أي أف الذنب والوزر يكوف على من يرضى بحالهم، ويتابعهم على باطلهم وظلمهم. وىذا دليل على أف عدـ الخروج على  782

فاسق ال يستلـز الرضى بحالو ومتابعتو على باطلو وظلمو، فالخروج عن الطاعة العامة ووبالسيف ش ، وعدـ الحاكم المسلم ال
 المتابعة في الباطل شيء آخر. 

أي مهما اشتد فسقهم ػ مالم يأتوا بالكفر البواح ػ فإف قيامهم بالصبلة، وأمرىم بها لمن تحتهم من الرعايا، يعتبر مانعاً يمنع من  783
عليهم بالسيف. والحديث فيو أف الحاكم الذي يترؾ الصبلة ويترؾ األمر بها كافر مرتد يجب الخروج عليو كما يجب الخروج 

 الخروج عليو لو ظهر منو الكفر البواح من غير جهة ترؾ الصبلة، واهلل تعالى أعلم. 
 أي تترحموف عليهم وتدعوف لهم.  784
وعدـ نزع اليد من مطلق الطاعة .. ال يمنع من لعنهم وبغضهم إذا وجد  دؿ الحديث على أف عدـ الخروج عليهم بالسيف، 785

 فيهم شرعاً ما يستدعي لعنهم وبغضهم.
أي ما أقاموا في ؛ "ما أقاموا الصبلة". وقولو: 2077رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححو ناصر في التخريج:  786

 لبواح من جهة أخرا غير جهة أنفسهم وفيكم الصبلة .. وما لم يظهر منهم الكفر ا
 ترؾ الصبلة .. ىذا ما يقتضيو العمل بمجموع النصوص ذات العبلقة بالمسألة. 

النصيحة لوالة األمر تكوف بأمرىم بالمعروؼ، ونهيهم عن المنكر، ونصرتهم في الحق، ومنعهم عن الظلم، وإضمار الخير لهم  787
المعروؼ .. وإعانتهم على ما فيو خيري الدنيا واآلخرة .. وتعريفهم بموارد  .. وتوقيرىم من غير غلو وال تملق .. وطاعتهم في

الهلكة والنجاة .. وعدـ غشهم والكذب عليهم بتزيين الباطل أو تقبيح الحق والفضيلة في أعينهم .. كل ىذه المعاني تدخل في 
 معنى مناصحة والة األمر. 

 . 2085في التخريج:  رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر 788
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ثبلثٌة ال يغُل عليهن  قلُب المؤمن: إخبلُص العمِل ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 789هلل، والنصيحُة لوالِة األمر، ولزوـُ جماعتهم، فإف  دعوتهم تحيُط ِمن ورائهم"]

بو خيراً، جعَل لو وزيرًا صالحاً؛ من ولي منكم عمبًل، فأراَد اهلُل ": وعن عائشة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 791]"[، وإف ذَكَر أعانَو790إف نسي ذك َرُه]

ما ِمن واٍؿ إال ولو ِبطانتاف: ِبطانٌة تأمُره بالمعروؼ وتَنهاُه عن ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 793]"التي تغِلب عليو منهماِقي شر ىا فقد ُوِقي، وىو ِمن [، فمن وُ 792المنكر، وبطانٌة ال تَأُلوه َخبااًل]

إذا أراَد اهلُل باألميِر خيرًا جعَل لو وزيَر ِصدٍؽ؛ إف نسَي ذَك َره، ": وعن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  
ْرُه، وإف ذََكَر لم يُِعْنوُ   [.794]"وإف ذََكَر أعانَُو، وإذا أراد اهللُ بو غير ذلك؛ جعَل لو وزيَر ُسوٍء؛ إف نسَي لم يُذَكِّ

ثبلثٌة ال يُكلمهم اهلل يوـَ القيامِة، وال ينظُر إليهم، وال يُزكيهم، ولهم ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبي و  
عذاٌب أليم: رجٌل على فضِل ماء بالفبلِة؛ يمنعو من ابن السبيل، ورجٌل بايَع رجبًل بسلعٍة بعد العْصِر، فحلف لو 

ر ذلك، ورجٌل بايع إمامًا ال يُبايعو إال ِلُدنيا؛ فإف أعطاُه منها باهلل: ألخَذىا بكذا وكذا فصد َقو، وىو على غي
 متفق عليو. "[795وَفى، وإف لم يُعِطو منها لم َيِف] 

وعن محمد بن زيٍد أف  ناسًا قالوا لجدِّه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: إن ا ندُخُل على سبلِطيننا  
كنا نُعد  ىذا نفاقًا على عهِد رسوِؿ ": [  قاؿ ابن عمر796ن عنِدىم]فنقوؿ لهم بخبلِؼ ما نتكل ُم إذا َخرجنا م

 البخاري. "اهلل 

                                                           
 . 2086رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  789
أي ذك ره بما يجب عليو مما قد نسيو، فإف ذكَر الوالي ما يجب عليو القياـ بو نحو رعيتو وبلده .. أعانو ىذا الوزير على  790

على تذكير الوالي بالخير وعلى إعانتو على فعلو والقياـ بو أحسن  ذلك؛ أي أف مهمة الوزير غير مقصورة على التذكير وحسب؛ بل
 قياـ. 

 . 3910صحيح سنن النسائي:  791
 الخباؿ ىو الفساد؛ أي ال تُقصر وال توفر جهداً في إفساده، وإفساد الحكم عليو .. وما أكثر ىؤالء في زماننا  792
 . 1170رواه أحمد، والنسائي، السلسلة الصحيحة :  793
 . 1544سنن أبي داود: صحيح  794
قلت: كما ىو شأف األنظمة السياسية الوضعية الحاكمة في زماننا فعبلقة المعارضة، واألحزاب، والهيئات، والجمعيات،  795

والعشائر والقبائل مع ىذه األنظمة .. قائمة على مبدأ المساومة واالبتزاز، كم يمنحهم النظاـ الحاكم .. من الحص  والخصائ ، 
والعطايا .. يكوف موقفهم من الحاكم ونظامو سخطًا ورضاً، والًء وجفاًء، قربًا وبعدًا .. لكن ىؤالء ػ في ميزاف النظاـ  والوظائف،

 .ال يُكلمهم اهلل يوـَ القيامِة، وال ينظُر إليهم، وال يُزكيهم، ولهم عذاٌب أليماإلسبلمي الرباني قد عدىم ػ من المنافقين؛ الذين 
كثير من شيوخ ودعاة ىذا العصر؛ إذ تراىم يحرصوف أشد الحرص على مخالطة الحكاـ والسبلطين بحجة قلت: كما ىو شأف   796

أنهم يريدوف أف ينصحوىم، ويأمروىم بالمعروؼ، وينهوىم عن المنكر .. فيدخلوف عليهم فيزينوف لهم باطلهم وظلمهم .. 
 ويخرجوف من عندىم بوجو أو ِديٍن آخر  ويأمرونهم بالمنكر وينهونهم عن المعروؼ .. فيدخلوف عليهم بدين،
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: عن أبي َمْعَمر قاؿ: قاـ رجٌل يُثني على أميٍر من األمراء، فجعل المقداد يحثي في وجِهو التراب، وقاؿ 
 [.797]"أف َنحثي في وجوه المد احين التراب أمرنا رسوُؿ اهلل "

ُْؿٔذ  َُٜٓؿذ ِضسَّّا ـ َٔ آداِ   ِٔ، إٔ  َٗاد [،798]اسبان  [.799]ٚيٝظ عال١ْٝ أَاّ األغ
من أراَد أف ينصَح ِلذي ": عن عياض بن َغْنم،  قاؿ لهشاـ بن حكيم: ألم تسمع بقوؿ رسوؿ اهلل  

 . [800]"سلطاٍف فبل يُبِده عبلنيًة، ولكن يأخذ بيِده فيخُلو بو، فإف قَِبل منو فذاؾ، وإال كاف قد أدا الذي عليو
من كانت عنده نصيحٌة ِلِذي سلطاٍف فليأخْذ بيِده، فليخُلو ِبو، فإف ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 [. 801]"قَِبَلها قَِبَلها، وإف رد ىا كاف قد أد ا الذي عليو

ٕٕ دا٥س.   ـ ٖٚرا ال  ٓع ٚال ٜتعازض َع َبدأ ايؿَّدٔع باسبل عٓد ضًطا

 [.802]"أفضُل الجهاِد كلمُة عدٍؿ عنَد سلطاٍف جائرٍ ": وُؿ اهلل عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رس 
 ."أفضُل الجهاِد كلمُة حقٍّ عند سلطاٍف جائر": وفي رواية عنو 
 [.803]"إف  من أعظِم الجهاِد كلمُة عدٍؿ عنَد سلطاٍف جائرٍ ": قاؿ وفي رواية عنو، أف النبي   

                                                           
. قلت: الحديث ينبغي أف ُيحمل على من يمتهن مدح 158أخرجو مسلم، والحاكم، وأحمد، صحيح األدب المفرد:  797

 السبلطين والحكاـ واألمراء، وذوي الجاه والشرؼ، فيقتات ويعتاش بمدحو لهم؛ لذا جاء لفظ الحديث بصيغة المبالغة "
.. وىذا يعني أنو ال يجوز أف ُيحمل الحديث على  وما أكثر ىذا الصنف من المداحين في زمانناي كثيري المدح .. أ؛ "المد احين

   من يثني على أخيو المسلم خيراً وبما يعلم فيو، فتنبو.
من يحكمهم، وليس  فهو أدعى لئلخبلص، وألف يناؿ النصُح القبوَؿ عند الحاكم .. إال إذا كاف خطأ الحاكم عام ًا يتعدا إلى 798

متعلقًا بشخصو وحسب .. ُيجاىر بو على المؤل .. ويدعو إليو .. ويُعاقب مخالفو .. فحينئٍذ ال بد من أف يأخذ النصح طريقو 
للعلن والماكشفة على المؤل .. إذ ال موضع للنصح سرًا مع  مثل ىذا الخطأ المعَلن، ومع ىذا النوع من الحكاـ المخطئين .. 

: إف كاف خطأ الحاكم سريًا بينو وبين نفسو، ومقصورًا على شخصو .. ثم ُعرؼ عنو بطريقة من الطرؽ .. وكاف خبلصة القوؿ
االختبلء بو ممكناً، فحينئٍذ يكوف األولى أف يُنصح سرًا؛ ال تتعدا النصيحة إاله والناصح، أما إف كاف خطؤه معَلنًا .. يجاىر بو 

ليشمل عامة الناس ممن يحكمهم .. ويدعو إليو، ويُعاقب مخالفو .. فحينئٍذ ال بد من أف على المؤل، وكاف عام ًا يتعدا شخصو 
يكوف اإلنكار والنصح على المؤل .. تحذيرًا لعامة الناس من مغبة متابعة الحاكم على خطئو أو طاعتو فيما قد أخطأ فيو .. ىذا ما 

 سألة.يقتضيو العمل بمبدأ األخذ بمجموع النصوص ذات العبلقة بالم
ألنو أدعى للرياء، ولما في العبلنية من تشهير وتنقيٍ  للحاكم، وىو في حينها على الغالب ال يقبل النصح، وال ينصت إليو ..  799

ثم ىذا الخلق ػ المناصحة السرية ػ ينبغي مراعاتو والعمل بو مع من ىم دوف الحاكم أو السلطاف .. فيكوف مع الحاكم والسلطاف 
 لى. المسلم من باب أو 

 . 2096رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  800
    .2098رواه احمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  801
صلحة . قلت: وكلمة العدؿ أو الحق ىذه قد تُقاؿ للسلطاف الجائر سرًا أو عبلنية بحسب الم3650صحيح سنن أبي داود:  802

 الشرعية .. والتفصيل اآلنف الذكر.
 . 2766صحيح سنن الترمذي:  803
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ـَ إلى ِإماـٍ جائٍر فأمَره سيُد الشهداء حم": قاؿ وعن جابٍر، عن النبي   زُة بن عبد المطلب، ورجٌل قا
  [.804]"ونهاُه فقتَلوُ 
 [. 805]"أحب  الجهاِد إلى اهلِل؛ كلمُة حقٍّ تُقاؿ إلماـٍ جائرٍ ": وعن أبي أمامة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 ل.ـ نُا أْ٘ ال ٜتعازض َع َبدأ األخِر ع٢ً ِٜد ايعامل، َٚٓع٘ َٔ ايعًِ، ٚأدسٙ إىل اسب 
ما ِمن رجٍل يكوُف في قوـٍ يعمُل فيهم بالمعاصي يقدروف ": يقوؿ عن جرير قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  

 [.806]"على أف يُغيِّروا عليو فبل يغيروا إال أصابهم اهللُ بعذاٍب من قبِل أف يموتوا
ا ال يفعلوف، سيكوُف أُمراُء من بعدي؛ يقولوف م": وعن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

ويفعلوف ما ال يُؤَمروف، فمن جاىَدىم بيده فهو مؤمن، ومن جاىَدىم بلسانو فهو مؤمن، ومن جاىَدىم بقلبو 
 [.807]"فهو مؤِمن، ال إيماَف بعَده

َّ ذيو َٔ تك٣ٛ ايكًِٛ ، ٖٚٛ   ـ نُا جيُب ع٢ً ايسع١َّ أٜكّا، إٔ تٛقَِّس اسبانِ املطًِ ُٚتعصَِّزٙ؛ ؾإ

  . َسقا٠ْ يًس ِّ
ال تسب وا أمراءَكم، وال تَغش وىم، ": ، قاؿعن أنس بن مالك، قاؿ: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسوؿ اهلل  

 [. 808]"وال تبغضوىم، واتقوا اهلل واصبروا، فإف  األمَر قريب
 [. 809]"من أىاَف ُسلطاَف اهلِل، أىانَُو اهللُ ": ، يقوؿوعن أبي بكرة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [.810]"من أجل  سلطاَف اهلِل، أَجل ُو اهللُ يوـَ القيامةِ ": عنو، قاؿ: سمعت رسوَؿ اهلل و  
: من خمٌس َمن فعَل واحدًة منهن  كاف ضاِمنًا على اهلل ": وعن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

َتعزيَرُه وتوقيَرُه، أو قعَد في بيتِو فَسِلَم عاَد مريضًا، أو خرَج مع جنازٍة، أو خرَج غازياً، أو دخَل على إماِمو يريد 
 [. 811]"الناُس منو، وَسِلَم مَن الناسِ 

                                                           
 . 492أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة:  804
 . 268أخرجو أحمد وغيره، صحيح الجامع:  805
 . 3646صحيح سنن أبي داود:  806
و للباطل والطغياف والظلم سوا ألنو ليس بعد إنكار القلب ومجاىدت؛ "ال إيماَف بعَده". وقولو: 2198صحيح موارد الظمتف:  807

 اإلقرار والرضى؛ والرضى بالكفر كفر ينفي مطلق اإليماف من القلب.  
 . 2025رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  808
من  . قلت: ىذا الحديث ومثيلو2028رواه الترمذي، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنو الشيخ ناصر في التخريج:  809

األحاديث التي تدعو إلى توقير واحتراـ السلطاف .. ينبغي أف ُتحمل على السلطاف المسلم العدؿ الذي يحكم الببلد والعباد بما 
أنزؿ اهلل .. الذي يتقي اهلل في رعيتو، ويسهر على حراسة وحماية الحدود والحرمات .. والذي بذلك استحق أف يوصف بأنو 

وىذا ما يقتضيو مبدأ التوفيق بين مجموع النصوص ذات العبلقة ، "ا ما يقتضيو معنى " سلطاف اهللسلطاف اهلل في األرض .. ىذ
 بالمسألة.

 . 5952رواه الطبراني وغيره، صحيح الجامع الصغير:  810
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ـَ ِذي الشيَبِة الُمسلم، ": وعن أبي موسى األشعري، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   إف  ِمن إجبلِؿ اهلل إكرا
ـَ ذي الس لطاِف الُمْقِسط  [.812]"وحاِمِل القرآِف غيِر الغالي فيو والجافي عنو، وإكرا

 ـ َا حيلُّ يًخاِنِ َٔ املاٍ ايعاّ.  

[، 813عن عبِد اهلل بن ُزرَْيٍر الغافقي، قاؿ: دخلنا على علي بن أبي طالب يـو أضحى فقد ـ إلينا َخزِيَرًة] 
 فقلنا يا أمير المؤمنين لو قد مت إلينا من ىذا البطِّ والوزِّ، والخيُر كثير، قاؿ: يا ابن ُزرَير إني سمعت رسوؿ اهلل

[. 814]"ال يحل  للخليفِة إال قصعتاف: قصعًة يَأكُلها ىو وأىُلو، وقصعًة يُطِعُمها": ، يقوؿ 
من كاف لنا عاِمبًل فلَيكَتِسْب زوجًة، فإف لم يكن ": يقوؿ وعن المستورد بن شد اد، قاؿ: سمعُت النبي   

ـٌ فليكَتسْب خاِدمًا، فإف لم يكن لو َمسكٌن فليكَتِسب َمس كناً، من اتخذ غير ذلك فهو لو خاد
[  [. 816["]815َغاؿٍّ
ٍٔ اهلِل بػرٔي حلٍّ.    ـ َٚا شاَد عٔ ذيو ؾٗٛ ربٌّٛض يف َا

[ في ماِؿ اهلل بغيِر حقٍّ، فلهم 817إف  رجااًل يَتخو ُضوف]": عن خوَلة األنصاري ة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  
 . البخاري "الناُر يوـَ القيامة

ٕٔ امل  ٍُ ايطًطا ُِ٘ ـ اعتصا َُذاَيَطِت٘ ٚطباَيطِت٘ َعّْٛا ي٘ ع٢ً ظً ِٔ ايؿاضٔل ايعامل، إٕ نإ يف  طً

 ٚؾطٛق٘، ٚدػٝاْ٘. 

ليأتين  عليكم أمراٌء، يقربوف شراَر الناِس، ويُؤخِّروف ": عن أبي سعيد، وأبي ىريرة، قاال: قاؿ رسوُؿ اهلل  
[، وال شرطّيًا، وال جابياً، وال 819ِعرِّيفًا] [، فمن أدرَؾ ذلك منهم، فبل َيكوَنن  818الصبلَة عن مواِقيتها]

 [. 820]"خازِناً 
                                                                                                                                                                                           

 كاف ". وقولو: 2012رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  811
ف اهلل تعالى قد ضمن وكفل لو بأف يدخلو الجنة .. ويجزيو عن فعلو أحسن الجزاء .. وأي ضامٍن وكفيل أي أ؛ "ضامنًا على اهلل

 أوفى بعهده من اهلل تعالى ..   ال أحد .. ال أحد .. ال أحد  
ـَ ذي الس لطاِف الُمْقِسط". وقولو: 4053صحيح سنن أبي داود:  812 الحديث  أي العادؿ الذي يحكم بالعدؿ .. مفهـو؛ "وإكرا

أف السلطاف الظالم الذي يحكم بالبطش، والظلم والجور .. ال ينبغي إكرامو وال توقيره .. ىذا إذا كاف السلطاف الظالم مسلمًا .. 
 فكيف إذا ضّم إلى ظلمو ظلَم الكفر والردة   

 يها لحم فهي عصيدة "النهاية". الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليو ماٌء كثير، فإذا نضج ذر عليو الدقيق، فإف لم يكن ف 813
. قلت: تأمل أىكذا ىم طواغيت العرب الجاثمين على 361رواه أحمد، وابن أبي الدنيا في الورع، السلسلة الصحيحة:  814

ىوائو مقدرات وثروات الببلد والعباد .. والذين تُقدر ملكية وأمواؿ الواحد منهم بما يوازي ميزانية دولة بكاملها وأكثر، ينفقها على أ
 وشهواتو، وتثبيت ملكو وعرشو 

 من الغلوؿ؛ أي معتٍد وسارؽ.  815
 . 3752رواه أبو داود، وصححو الشيخ ناصر في المشاكاة:  816
 أي يتصرفوف في األمواؿ العامة.  817
شارين ووزراء ىؤالء أمراء مسلموف، إال إنهم يتصفوف بهاتين الصفتين: تأخير الصبلة عن مواقيتها وتقريبهم لشرار الناس؛ كمست 818

لهم يولونهم شؤوف الببلد والعباد .. ومع ذلك أمر الشارع باعتزاؿ وظائفهم والعمل عندىم، لما في ذلك من تقوية لهم على 
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يليكم عماٌؿ من بعدي، يقولوف ما يعلموف، ويَعملوَف ": وعن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
بما يَعرُِفوف، وطاعُة أولئك طاعة، فَتلبثُوف كذلك دىرًا، ثم يليكم عماٌؿ من بعدي يقولوف ماال يَعلموف، 

[، 821عملوف ماال يَعرفوف، فمن ناصَحهم، وواَزَرىم، وَشد  على أعضاِدىم، فأولئك قد ىَلكوا وأىَلكوا]ويَ 
خاِلطُوىم بأجسادُِكم، وزايلوىم بأعماِلكم، واشهدوا على المحسن بأن و محسٌن، وعلى المسيِء بأنو 

 [. 822]"مسيءٌ 
[، ويُنِكروف 823عدي يُعرِّفوَنكم ما تُنِكروف]سيليُكم أمراٌء ب": ، قاؿوعن عبادة بن الصمات، عن النبي  

 [. 825]"[، فمن أدرَؾ ذلك منكم، فبل طاعَة لمن عصى اهلل824عليكم ما تَعرفوف]
سيلي أمورَكم بعدي رجاٌؿ يُطِفئوف الس نَة، ويَعملوف ": ، قاؿوعن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي  

ِـّ ": ا رسوَؿ اهلل  إف أدركُتهم كيَف أفعل  قاؿفقلت: ي ،"بالبدعة، ويُؤخِّروف الصبلَة عن مواقيتها تسألني يا ابَن أ
  [. 826عبد كيف تفعل  ال طاعة لمن عصى اهلل ]

                                                                                                                                                                                           

باطلهم وفسقهم وظلمهم للعباد .. وإذا كاف ىذا ىو الواجب مع ىؤالء األمراء، فيكوف من األوجب واألوكد مفاصلة واعتزاؿ 
.. وال تعارض ىنا بين األحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لؤلمير، وبين  مرتدين كفرىم بواح بدين اهلل العمل عند حكاـ كفرة 

األحاديث التي تأمر بالمفاصلة واالعتزاؿ، وبياف ذلك أف األحاديث التي تأمر بالطاعة لؤلمير المسلم مشروطة بأف تكوف في 
و على الباطل والظلم، أو تقويتو على الفساد ومعصية اهلل، فإنو يتعين حينئٍذ المعروؼ، فإذا تبين أف طاعتو سوؼ تؤدي إلى نصرت

.. وأف التعاوف يكوف على  مخالفتو وعدـ طاعتو؛ ألف الثابت المحكم من ديننا أنو ال تجوز طاعة المخلوؽ في معصية الخالق 
 البر والتقوا، وليس على اإلثم والعدواف. 

سلف وعلماء األمة رضواف اهلل عليهم، كانوا يجتنبوف العمل عند سبلطين الجور ويفروف من ألجل ذلك نجد كثيرًا من ال    
وظائفهم فرار السليم المعافى من األجرب العليل، وفي المقابل كانوا يعترفوف لهم بالخبلفة واإلمارة على المسلمين، وبوجوب 

 طاعتهم في المعروؼ. 
والجابي: ىو الذي  ."الجماعة من الناس يلي أمورىم، ويتعرؼ األمير منو أحوالهم " النهاية العرِّيف: ىو القيِّم بأمور القبيلة أو 819

يقـو بمهمة جباية وتحصيل األمواؿ والضرائب من الناس لصالح خزانة الدولة. والخازف: ىو الذي يقـو بمهمة حراسة ورعاية خزانة 
 مثل في زماننا وزير المالية.الدولة المالية، وإحصاء ما يدخل إليها وما يخرج منها، وي

 . 360رواه ابن حباف، السلسلة الصحيحة:   820
أىَلكوا غيرىم من عامة الناس، ألنهم يكونوف السبب في إضبللهم نحو حقيقة أولئك الحكاـ، فيرونهم باطَل وظلَم ىؤالء   821

فاسق الظالم تعتبر شهادة حسن سلوؾ لهذا الحكاـ حقًا وعداًل .. ألف المسلم وبخاصة إف كاف عالمًا فإف مجالستو للحاكم ال
 الحاكم في أعين الناس  

 . 457رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:   822
 أي ما تنكروف من الباطل الذي يخالف دينكم.   823
 من الحق الذي يوافق دينكم.   824
 . 590رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:   825
 . 590سلة الصحيحة: رواه أحمد، وابن ماجو، والطبراني، السل  826
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اسمعوا، ىل سمعتهم أنو سيكوف بعدي أمراٌء فمن دخَل ": وعن كعب بن ُعْجَرَة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
سُت منو، وليس بوارٍد علي  الحوض، ومن لم عليهم فصد َقهم بكذِبهم، وأعانهم على ظُلِمهم فليَس مني ول

ُهم   [. 827ىو مني وأنا منو، وىو وارٌد علي  الحوض"]على ظلِمهم ولم ُيصدقهم بكِذبهم يَدُخْل عليهم ولم يُِعنػْ
: أال إن ها ستكوف بعدي أُمراء يظلموف وَيكذبوف، فمن وعن النعماف بن بشير، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

[ على ظُلِمهم، فليس مني، وال أنا منو، ومن لم ُيصدِّقهم بكذِبِهم، ولم 828وماألىم] صد قَػُهم بكذبهم،
 [. 829]"يُمالئهم على ظُلِمهم، فهو مني وأنا منو

 ."اسمعوا": ، فخرَج علينا فقاؿوعن عبد اهلل بن خباب عن أبيو، قاؿ: كنا قُعودًا على باِب النبيِّ  
إنو سيكوُف بعدي ": [. قاؿ830قلنا: سمعنا] ."اسمعوا": : قد سِمعنا. قاؿقلنا ."اْسَمعوا": قلنا: سِمْعنا. قاؿ

أُمراُء فبل ُتصدقوىم بَكِذبهم، وال تُعينوىم على ظُلمهم، فإف  من صد قهم بكذِبهم، وأعانهم على ظُلمهم، لم 
 [.831]"يرِد علي  الحوضَ 

نكروف، فمن نابَذىم نجا، وَمن سيكوُف أمراُء تَعرفوف وتُ ": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 832]"اعتزلهم َسِلم، ومن خاَلَطهم ىَلك

ستكوف أمراٌء فتعرفوف وتُنكروف، فمن َكرَِه بَِرَئ، ": وعن أـ سلمة رضي اهلل عنها قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َرأ]  [" مسلم.833وَمن أنَكَر َسِلَم، ولكن َمن َرِضَي وتاَبَع لم يَػبػْ

سيكوُف في آِخر الزماِف َشِرطٌَة يَػْغدوف في َغضِب اهلل، ": : قاؿ رسوؿ اهلل وعن أبي أُمامة، قاؿ 
 [. 835["]834ويَروحوف في سخِط اهلل]

                                                           
 . 2843صحيح سنن الترمذي:   827
 أي طاوعهم ووافقهم.  828
 . 1144أخرجو أحمد، صحيح الترغيب:  829
يأتي لشد مزيد من االنتباه، لكي يُفَقو عنو ما يريد تبليغو جيدًا، وليبلغ الحاضر الغائب  تكرار األمر بالسماع من قبل النبي  830

 الذي سيلقيو ػ بعد ىذا األمر ػ على مسامع الحاضرين من أصحابو رضي اهلل عنهم أجمعين... ولبياف أىمية وخطورة البياف 
 . 1145أخرجو الطبراني، وابن حباف، صحيح الترغيب:  831
ألف في خلطتو لهم على ما ىم عليو من الظلم والفساد ؛ "ومن خاَلَطهم ىَلك. وقولو " 3662رواه الطبراني، صحيح الجامع:  832

حاذير عدة: منها إقراره لهم على ما ىم عليو من ظلم وفساد. ومنها مماألتهم ومجاملتهم على باطلهم، والسكوت يترتب عليو م
عن بياف الحق فيما قد خالفوا فيو الحق. ومنها تحسين باطلهم وفسادىم في أعين الناس وبخاصة إف كاف المخاِلط من ذوي العلم 

في إضبلؿ الناس ممن يثقوف بو وينظروف إليو بعين القدوة  طل، كما يكوف سبباً والشرؼ، فيكوف سببًا في ترويج وتحسين البا
واالحتراـ، كما يكوف سببًا في تنفير الناس عن الحق، وصدىم عن الدخوؿ في دين اهلل أفواجًا أو فرادًا .. وىذه أسباب لو 

 اجتمعت على المرء ال شك أنها تقتلو وتهلكو. 
 ، والمساءلة.أي لم يبرأ من الوزر واإلثم 833
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[ بباطٍل لُيدِحَض بباطِلو حق اً، فقد بَِرئ من 836َمن َأعاَف ظالمًا]": ، قاؿوعن ابن عباس، عن النبي  
 [. 837]"وِذم ِة رسوِلو ِذم ِة اهلل 
إي اُكم وأبواِب السلطاِف؛ فإن و قد أصبَح صعباً ": ر الس لمي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وعن أبي األعو  
 [. 839["]838ُىبوطًا]
من أتى أبواَب الس لطاِف افُتِتَن، وما ازداَد أحٌد من الس لطاف ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 [. 840]"ُقرباً، إال ازداَد من اهلِل بُعداً 
حوضي كما بين عَدٍف وَعم اَف، فيو أكاويُب عدُد نجوـِ ": قاؿ امة الباىلي، عن النبيِّ وعن أبي أم 

ِنَسُة ثيابُهم، ال  السماء، َمن َشِرَب منو لم َيظمأ بعَدُه أبداً، وإف مم ن َيِرُدُه علي  من أمتي: الش ِعَثُة رؤوُسهم، الد 
السلطاف ػ الذين يُعطُوف كل  الذي عليهم، وال يُػْعَطوَف  ػ يعني أبواَب ُضروَف الس َدَد يَنكحوَف المنع َمات، وال َيح

 [.841]"كل  الذي لهم
 

ٌَُ ع٢ً ايطًطإ املطًِ   ٍُ: ٖرٙ األحادٜح ـ اآلْؿ١ ايرنس أعالٙ ـ ال ٜؿذ إٔ ُتخ أقٛ

ايعادٍ، ايرٟ جياٖد يف ضبٌٝ اهلل، ٚحيهِ مبا أْصٍ اهلل، ٜٚتكٞ اهلل يف زعٝت٘، ؾطًطإ ٖرٙ 

َّ اشبري.ؾ  ؿات٘ ال غو إٔ َٓاؾست٘، َٚٓاؾخت٘، َٚؤاشزت٘ ٚادب١ ٚؾٝٗا اشبري ن

ؾػايب ايرٜٔ أخطأٚا يف األحهاّ ايطًطا١ْٝ .. ٜهٕٛ خطؤِٖ بطبب إعُاهلِ يبعض  

ايٓؿٛف ايػسع١ٝ ـ ذات ايعالق١ باألحهاّ ايطًطا١ْٝ ـ ٚإُٖاهلِ يبعكٗا اآلخس .. ؾال 

ُٜخطٕٓٛ ايتٛؾٝل ؾُٝا بٝٓٗا! ُٜعًُِٕٛ صبُٛع ايٓؿٛف .. ٚيٛ أعُ  ًٖٛا ؾال 

                                                                                                                                                                                           
وذلك ألنهم أداة الظلم والبطش في أيدي طواغيت الحكم والظلم، التي بها يظلموف الناس .. ويعتدوف على حقوقهم  834

وحرماتهم .. ويفرضوف سياساتهم وأنظمتهم وقوانينهم الجائرة .. فالحاكم الظالم يظلم الناس بهم، ويفرض قانونو الباطل بهم .. 
 وعيد الشديد. لذا فقد استحقوا ىذا ال

 . 3666رواه الطبراني، صحيح الجامع:  835
من ضروب العوف للظالم على ظلمو وباطلو، إشغاؿ وظائف مؤداىا إلى إبطاؿ الحق، وإحقاؽ الباطل .. وما أكثرىا وأكثرىم  836

 اهلل تعالى ال يُطلب بمعصيتو. في زماننا .. يفعلوف ذلك ركضاً وراء الماؿ .. وطلب الرزؽ .. وفاتهم أف الرزؽ بيد اهلل، وأف ما عند
 . 2010السلسلة الصحيحة:  837
 أي ذالً يُذؿ صاحبو.  838
 . 2153رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  839
 . 2171رواه أحمد، السلسلة الصحيحة:  840
 . 3627أخرجو الطبراني، صحيح الترغيب:  841
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أٚ محًِٗ ملا قٌٝ يف ايطًطإ املطًِ ايعدٍ؛ ايرٟ حيهِ مبا أْصٍ اهلل .. ع٢ً اسبانِ  

ايؿاضل ايعامل .. ٚأحٝاّْا ع٢ً اسبانِ ايهاؾس املستد .. ٚنريو ايعهظ؛ ؾُِٓٗ َٔ حيٌُ 

ٍ .. ٚنال املٓٗذي َا قٌٝ يف اسبانِ ايؿاضل ايعامل .. ع٢ً اسبانِ املطًِ ايعد

ٚايؿسٜكي ع٢ً بادٌ ٚقالٍ؛ ؾايؿسٜل األٍٚ  جٌ أٌٖ ايتؿسٜط ٚاإلزدا٤ ع٢ً ممس 

عؿٛزِٖ .. بُٝٓا ايؿسٜل اآلخس  جٌ اشبٛازج ايػال٠ ع٢ً ممس عؿٛزِٖ املدتًؿ١ .. 

ٚاسبل ٚضط بُٝٓٗا .. ْطأٍ اهلل تعاىل إٔ جيٓبٓا َصايل ايػًٛ ٚاإلزدا٤، ٚإٔ جيعًٓا َٔ 

 يعدٍ ٚايٛضط، ٚايٛضط١ٝ؛ َٔ غري دٓٛح إىل إؾساط أٚ تؿسٜط.أٌٖ ا

 

 وصلى اهلل على محمد النبيِّ األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

 
* * * * * 
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ٍَِّح عهى انحاِكى. -21  َحكُّ انشع

ِٔ إٔ   اسبكٛم َتبادي١ بي اسباِنِ ٚاحملهّٛ؛ ؾُٔ يٛاشّ أدا٤ احملهّٛ سبكٛٔم اسبان

ّٔ ٚايسع١َّ عًٝ٘، ؾاسبكٛم ال ُتعَط٢ َٔ دسٍف ٚاحٍد ٚحطب ٜؤدِّٟ اسب ُِ حلَّ احملهٛ اِن

َٜخهِ ؾِٝٗ  َِٔ حلِّ ايسع١َِّ ع٢ً اسباِنِ، إٔ  ٚإمنا ُتعط٢ َٔ ايطسؾي يًطسؾي .. ٚ

ِٖد  ُٜذا ُِٗ بايُِّؿٔذ ٚايسِّعا١ٜ، ٚاسبُا١ٜ، ٚإٔ  ُِٜخَٝط ٍَ اهلل، ٚإٔ  بايط١َّٛ ٚايعدٍ، ٚمبا أْص

َٜكًَل يساحتِٗ ٚخدَتِٗ، ٚإٔ ٜهٕٛ زحُّٝا زؾٝكّا بِٗ، ال عِٓٗ ٚ َّ، ٚإٔ  عٔ حسَاتِٗ ايعد

َٕ حاَدِتِٗ، ٚؾكسا٥ِٗ ٚقعؿا٥ِٗ.    ُٜػًِل باَب٘ ُدٚ

ـُ ": عن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   أال ُكل ُكم راٍع، وُكلُكم مسؤوٌؿ عن رعي ِتو؛ فاإلما
[، والرجُل راٍع على أىِل بيتِو وىو مسؤوٌؿ عن رعي ِتو، 842وىو َمسؤوٌؿ عن رعيِتو] األعظُم الذي على الناِس راعٍ 

والمرأُة راعيٌة على أىِل بيِت زوِجها وولِده وىي مسؤولٌة عنهم، وعبُد الرُجِل راٍع على ماِؿ سيِِّده وىو مسؤوٌؿ 
 عنو، أال َفكل كم راٍع وُكل ُكم مسؤوٌؿ عن رعي تو"متفق عليو. 

ما ِمن عبٍد َيسترعيُو اهلُل رعي ًة، فَلم ُيِحْطها بُِنصِحو لم ": معقل بن يسار، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن 
 يجْد رائحَة الجن ِة "متفق عليو. 

[ 843ما ِمن واٍؿ يَلي رعي ًة من المسلمين فيموت وىو غاشٌّ ]": يقوؿ وعنو، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
ـَ اهللُ عليو  الجن َة "متفق عليو.  لهم إال حر 

ـَ اهلُل عليو الجن ة": وفي روايٍة لمسلم   ."ما من عبٍد َيسترعَيو اهلُل رعي ًة، يموُت يوـَ يموت وىو غاٌش لرعي ِتو، إال حر 
   ."أيما راٍع استرعى رعيًة فغش ها فهو في الن ار": وفي رواية 
ـٌ ظَلوـٌ َغُشوـٌ]رُجبلِف ما تنا":    وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  [، وآخُر غاٍؿ في 844لهما شَفاعتي: إما

 [. 845]"الديِن مارٌؽ منوُ 

                                                           
مهم بقانوف العدؿ .. وىل أدا لهم كامل حقوقهم عليو .. أـ أنو مسؤوؿ عن رعيتو؛ ىل أحاطهم بالنصح والرعاية، والحماية .. وحك 842

 فر ط بما يجب عليو نحوىم .. وحكمهم بقوانين الظلم والكفر 
من غش الحاكم لرعيتو أف يزين لهم الفساد والفجور، والحكم بالقانوف الجاىلي الوضعي .. وأف يختار لهم الذي ىو أدنى فيما ُيخير  843

ببلد وثرواتها وخيراتها لقمة سائغة سهلة ألعداء األمة وُعرضة للنهب والسلب .. وكذلك أف يهمل إعداد القوة التي ترىب فيو .. وأف يجعل ال
العدو، وتردعو من التطلع لبلعتداء على ببلد وحرمات المسلمين .. كما ىو واقع وحاؿ كثير من حكاـ العرب والمسلمين في ىذا الزماف .. 

 من زجاج ال يحتمل أدنى مواجهة مع العدو .. وبالتالي ال بد من االستسبلـ لو إذ كلهم يقولوف بيتنا 
الغشـو ىو الذي يخبط الناس خبطًا فيأخذ منهم كل ما يقدر عليو؛ ما يحق لو وماال يحق. والمراد من الحديث؛ أي الحاكم الظالم  844

 يتحرا ما يحق لو وماال يحق؛ كحاطب ليل  الذي يعدو على أمواؿ الناس وحقوقهم فيأخذىا منهم غصبًا، ومن دوف أف
 . 42رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج:  845
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نيا، أشد  الناِس َعذاباً ": وعن خالد بن الوليد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   أشد  الناِس عذابًا للناس في الد 
  [. 846]"عنَد اهلل يوـَ القياَمة

ـٌ جائرٌ أش": وعن أبي سعيٍد، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل    [. 847]"د  الناِس يوـَ القيامِة عذاباً، إما
: البي اع الحبل ؼ، والفقيُر المختاُؿ، أربعٌة يبغُضهم اهلُل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

ـُ الجائِرُ   [. 848]"والشيُخ الز اني، واإلما
ـُ الكذ اب، والعائُل ثبلثٌة ال يدخلوف الجنة: ال": وعن سلماف قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   شيُخ الز اني، واإلما
 [.849]"الَمزُىوّ 
 [" مسلم. 850إف  َشر  الر عاِء الُحَطَمة ]": يقوؿ وعن عائذ بن عمرو، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
من  ال تُػَقد َس أُم ٌة ال يُقَضى فيها بالحقِّ، وال يأخُذ الضعيُف حق وُ ": وعن معاوية، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

َر ُمتَػْعَتعٍ   [.851]"القويِّ َغيػْ
ـُ ُجن ٌة]": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   [ يُقاَتل من ورائِو، ويُػتػ َقى بو، فإف أَمَر 852إنما اإلما

 متفق عليو.  "بتقوا اهلل وعَدَؿ فإف  لو بذلك أجراً، وإف أمَر بغيرِه فإف  عليو ِوزراً 
ما ِمن رجٍل يلي أمَر عشرٍة فما فوؽ ذلك، إال أتى اهلَل َمغلواًل ": اهلل  وعن أبي أمامة، قاؿ: قاؿ رسوؿ 

 [. 853]"يَده إلى ُعِنِقو، َفك ُو بر ُه، أو أوثَقُو إثُمو، أولها مبلمٌة، وأوَسطُها ندامٌة، وآِخُرىا ِخزٌي يوـَ القيامة
                                                           

 . 998رواه البيهقي، صحيح الجامع:  846
 . 2002رواه الطبراني في األوسط، وأبو يعلى في مسنده، صحيح الجامع:  847
 . 363رواه النسائي، وابن حباف، السلسلة الصحيحة:   848
 . 3462أخرجو البز ار في مسنده، السلسلة الصحيحة:  849
 الذي يظلم الرعية ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة.  850
. قلت: العادة في ظل األنظمة الطاغية الظالمة أف الضعيف ال يمكن أف يأخذ أو 1292أخرجو الطبراني، صحيح الترغيب:  851

ف ىذا القوي من ذوي النفوذ والسلطاف ػ إال وىو خائف ترتجف شفتيو وأوصالو .. تخرج منو  ُيطالب بحقو من القوي ػ وبخاصة إف كا
كلماتو وىو يتعتع لشدة خوفو من مخاصمة القوي في ساحات القضاء .. وخوفًا من أف تنعكس عليو ىذه المخاصمة بمزيد من الشر، 

 اهلل تعالى ال يقدسها وال يباركها وضياع الحقوؽ .. عندما تصل األمة إلى ىذا الموصل من الظلم فإف 
قلت: ىذا إذا كاف ال يستطيع أف يتحصل على حقو إال وىو يتعتع .. فكيف إذا كاف ال يستطيع أف يتحصل على حقو مطلقًا ال ىو     

الطاغية التي  متعتع وال غير ذلك .. ولو حاوؿ يُقتل أو يُغيب في سجوف الطواغيت الظالمين، كما ىو حاؿ وواقع كثير من األنظمة
 تحكم ببلد المسلمين في ىذا الزماف.

أي واٍؽ ُيحتمى بو من العدو؛ ومنو نعلم أف للخليفة صفات ومهاـ ِعظاـ يُعرؼ بها وتُعرؼ بو .. مهما عجز عنها أو انتفت عنو لم  852
يزعم أي امرٍئ من األمة ػ يعيش  يعد يستحق وصف الخليفة واإلماـ .. وىذا يعني أنو ليس من السهل أو المستساغ شرعًا وعقبًل أف

ظروؼ القهر والذؿ واالستضعاؼ، ال يستطيع أف يحمي نفسو من العدو فضبًل عن أف يحمي األمة أو من يرعاىم ويحكمهم ػ بأنو 
ذلك  الخليفة العاـ للمسلمين .. حقو على المسلمين كل المسلمين البيعة على السمع والطاعة، ومن ال يفعل فهو آثم، وإف مات على

 مات ميتة جاىلية  
 . 5728رواه أحمد، صحيح الجامع:  853
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مسلمين، ثم ال يجهُد لهم ما من أميٍر يلي أمَر ال": وعن معقل بن يسار، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 مسلم.  "ويَنصح، إال لم يدخْل معهم الجن ة

كانت بنو إسرائيل تسوُسهم األنبياُء، كلما ىَلَك نبٌّي خلَفو نبي، ": ، قاؿوعن أبي ىريرة، عن النبي  
األوؿ، أعطوىم ُفوا بيعَة األوِؿ ف": قالوا: فما تأمُرنا  قاؿ ،"وإن و ال نبي  بعدي، وسيكوف ُخلفاء، فيكثروف

 متفق عليو.  "حق هم، فإف اهلل سائَلهم عم ا استرعاىم
اللهم  من ولَي من أمِر أم تي شيئًا فشق  عليهم فاشُقْق عليو، ": وعن عائشَة، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  

 مسلم.  "وَمن ولَي من أمِر أمتي شيئاً فرَفَق بهم، فارُفْق بو
إف الُمْقِسطين عنَد اهلِل على مناِبر من نوٍر ": ص، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا 

 مسلم.  "عن يمين الرحمن، وكلتا يََديو يمين، الذين يَعدلوف في ُحكِمهم، وأىِليهم، وما ُول وا
ٌؽ [ ُمتصدِّ 854أىُل الجنِة ثبلثٌة: ُذو سلطاٍف ُمقِسٌط]": وعن عياض بن ِحماد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [. 855]"ُموف ٌق، ورجٌل رقيُق القلِب لكلِّ ِذي ُقربى وُمسلم، وَعِفيٌف ُمتعفٌِّف ُذو ِعياؿٍ 
يكوُف أمراٌء فبل يُػَرد  عليهم ": يقوؿ وعن معاوية بن أبي سفياف ، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [. 857]"[، يَتهافَتوف في الن ار، يَػْتَبُع بَعُضهم بَعضاً 856قوُلهم]
أف حكيم بن ُحزاـ مر  بعمير بن سعد وىو يعذِّب الناَس في الِجزيِة في الشمس، فقاؿ: يا وعن عروة،  

ُب الذين يُعذِّبوف الناَس في الدنيا": يقوؿ ُعمير إني سمعُت رسوَؿ اهلل  اذَىْب فخلِّ  ."إف  اهلَل يُعذِّ
 [.858سبيَلهم]
، بػض ايٓعس عٔ ْطب٘، ٚاْتُا٥٘ ـ ُتعَط٢ ايٛال١ٜ يألتك٢، ٚاألؾًذ، ٚاألق٣ٛ، ٚاألنجس عداّل 

 ايكبًٞ أٚ ايكَٛٞ.

ِْٔ تعالى: قاؿ   اْاً ىَاَل َو َْ ِ َٖاِس إ ًَ لِِ ـُِِ َٔ ىَاَل إِِّنِ َجا ُٙ َٓ َت
َ
اٍت نَأ َٓ ُٗ ةَِسِِ َّ َربُّ ِإَوذِ ابْخَََل إِةَْراِ٘ي

ِٓنيَ  ِ ِْٙدي اَُؾال َٖاُل َخ  .214لبقرة:[ا859]ُذّرَِيَِّت ىَاَل اَل َح
                                                           

 أي عادؿ يحكم بالعدؿ، وينصف رعيتو؛ فيؤدي ما لهم من الحقوؽ.  854
 . 1637رواه أحمد، ومسلم، صحيح الجامع:  855
ًا أو قوالً أي ال يجرؤ أحد من الرعية أف يعقب على قولهم وحكمهم؛ لشدة ظلمهم وتجبرىم وطغيانهم، فهم ال يقبلوف رأي 856

 ُيخالف رأيهم وقولهم .. فهم فوؽ التعقيب أو المساءلة .. وما أكثر ىؤالء الطواغيت في زماننا المعاصر  
 . 2790رواه أبو يعلى، السلسلة الصحيحة:  857
ف . في ىذا الحديث وغيره رد على بعض ذوي الفهم السقيم الذين يزعمو 2300صحيح موارد الظمتف إلى زوائد ابن حباف:  858

 بأف الرحمة ينبغي أف تكوف محصورة بين المسلمين بعضهم مع بعض .. من 
 . 207 نبياء:األَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإال  رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ تعالى: دوف أف تمتد لتشمل غيرىم .. قاؿ 

 تُعطى طواعية للظالم الفاِسػق مهمػا كػاف أي ال يناؿ اإلمامة الظالمين من ذريتك .. فاآلية الكريمة فيها دليل على أف اإلمامة ال 859
 نسبو شريفاً.
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ِـّ   [ يقودكم بكتاِب اهلل، 860إف أُمَِّر عليكم عبٌد ُمَجد ٌع]": الحصين، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن ُأ
 .  مسلم "فاسمعوا لو وأطيعوا

األمراُء من ُقريٍش ػ ثبلثًا ػ ما فعلوا ثبلثاً: ما َحَكموا فَعدلوا، ": عن أبي برزة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 861]"وا، فمن لم يفعْل ذلك منهم فعليِو لعنُة اهلِل والمبلئكِة والناِس أجمعينواسُترِحموا فرِحموا، وعاىدوا فَوفَ 

إف  ىذا األمَر في قريٍش ما إذا اسُترِحموا رَِحموا، ": وعن أبي موسى األشعري قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َُ ا هلل والمبلئكِة والناِس وإذا حَكموا َعدُلوا، وإذا َقَسموا أقَسطُوا، فمن لم يفَعل ذلك منهم؛ فعليو لعنُة

 [.862]"أجمعين، ال يُقَبُل منهم َصرٌؼ وال َعْدؿٌ 
في قريب من ثمانين رجبًل من قريش، ليس  وعن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: بينا نحُن عند رسوِؿ اهلل  

إذا أّما بعد يا معشر ُقريش  فإن كم أىُل ىذا األمِر ما لم تعصوا اهلل، ف": فيهم إال من قريش .. قاؿ 
[ كما يُلحى ىذا القضيب "؛ لقضيٍب في يده، ثم لحى قضيَبو فإذا ىو 863عصيتموه بعَث إليكم من يَػْلَحاُكم]

 [.864أبيض يصلد]
إف  ىذا األمَر في قريٍش ال يُعاديهم أحٌد إال  كب ُو اهلُل في ": يقوؿ وعن معاوية قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  

 البخاري. "النار على وجهِو؛ ما أقاموا الدينَ 
إلى  لما بعثو إلى اليمن خرج معو يوصيو، ثم التفت رسوُؿ اهلل  وعن معاذ بن جبل أف رسوَؿ اهلل  

إف  أىَل بيتي ىؤالء يروَف أن هم أولى الناس بي، وليس كذلك؛ إف أوليائي منكم المتقوف، من  ": المدينة، فقاؿ
ساَد ما أصلحت، وأيُم واهلل لُتكفأف  أمتي عن دينها كما ُتكفأف  كانوا وحيُث كانوا، اللهم  إنِّي ال ُأِحل  لهم ف

 [.865]"اإلناُء في البطحاء
 [. 866]"ىبلُؾ ُأم تي على يََدْي ِغْلمٍة من ُقريش": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

َٕ حاَد١ ايٓأع ٚاملطاني.  ـ  ُٜػًِل باَب٘ دٚ ُٕ ايرٟ   ايطًطا

 [. 867]"ال يُدَفُع عنو الناُس، وال ُيضَربوا عنو ف كا": عن ابن عباس، قاؿ 
                                                           

 أي مقطوع األطراؼ .. فهذا ليس مهماً .. إنما المهم أف يقود العباد بكتاب اهلل.  860
أي أف إمارة القرشي مشروطة بالتزامو بهذه ؛ "ما فعلوا ثبلثاً ": . قولو 1289أخرجو أحمد، وغيره، صحيح الترغيب:  861

ف لم يوفها حقها .. ولم يلتـز بها .. فبل إمارة لو .. بل وعليو اللعنة .. فالقرشية صفة ُمَرجحة .. وليست شرطاً الخصاؿ الثبلث؛ فإ
لصحة اإلمارة أو اإلمامة .. وعلى أي وصف وأي حاؿ كاف عليو القرشي .. وبخاصة إف كاف ظالمًا مجروَح العدالة .. ووجد غير 

 ببلد والعباد في جميع شؤوف دينهم ودنياىم.  ، واألعلم، واألفضل للالقرشي، األتقى
 . 1290أخرجو أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  862
 يلحى؛ أي يقشر ويُزيل. 863
 . يصلد؛ أي يبُرؽ ويشع بياضاً.2551أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  864
 . 121أخرجو ابن أبي عاصم في السنة، وقاؿ الشيخ ناصر: إسناده صحيح، رجالو كلهم ثقات:  865
 . 7038أخرجو أحمد والبخاري، صحيح الجامع:  866
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[ 868ما ِمن إماـٍ أو واٍؿ يُغِلق بابَو دوَف َذوي الحاَجِة والَخل ِة]": وعن عمرو بن ُمر ة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 869]"والمْسَكَنِة، إال أغلَق اهللُ أبواَب السماِء دوَف  َخل ِتو، وحاَجِتو، وَمسكنتو

فاحتَجَب دوَف َخل ِتهم، وِلَي من أموِر المسلمين شيئًا، َمن ": مريم اأُلزدي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن أبي  
 [. 870]"وحاجِتهم، وفقرِىم، وفاقِتهم، احتَجَب اهللُ عنو يوـَ القيامِة دوَف َخل ِتو، وحاَجِتو، وفاقِتو، وَفقرِه

من أمِر الن اِس شيئًا فاحتجَب عن ُأوِلي الض عِف  من وِليَ ": وعن معاذ بن جبل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.871]"والحاجِة، احتجَب اهللُ عنو يوـَ القيامةِ 

[، وال 873أف ال تركبوا ِبْرَذونًا]": [ شرَط عليهم872، أنو كاف إذا بَعَث ُعم اَلو] وعن عمر بن الخطاب  
قوا أبواَبكم دوَف حوائِج الناِس، فإف فعلُتم شيئًا من ذلك؛ فقد [، وال تُغل875[، وال تلبسوا رقيقًا]874تأكُلوا نقي ًا]

 [. 876]"حل ت بكم العقوبَة، ثم ُيشيػُِّعهم

ُٜؿِطَد زعََّت٘ بايتَّذطُّٔظ عًِٝٗ، َٚتَتبُّٔع عٛزاِتِٗ.   ِٔ إٔ   ـ ال جيُٛش يًخان
ُُيِبُّ تعالى: قاؿ  

َ
ٚا َواَل َحْلخَب َبْفُظُسّ َبْفظاً أ يْخاً  َواَل َجََصُص َْ ِخيِٗ 

َ
َّ أ ََ َاْ ُز

ْ
ن يَأ
َ
ّْ أ َخُدُز

َ
أ

ٚهُ  ُٓ خُ ْ٘ رِ
ٍَ  . 21الحجرات:[877]نَ
إن َك إف اتػ َبعَت عوراِت الناِس أفسدَتهم أو ِكدَت أف ": ، يقوؿعن معاوية، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلِل  
   ."تُػْفِسَدُىم
 [. 878و اهللُ تعالى بها]، نفعَ قاؿ أبو الدرداء: كلمٌة سمَعها معاويُة من رسوِؿ اهلل  

                                                                                                                                                                                           
لم يكن بينو وبين ذوي الحاجة  . قلت: مما أفاد بو الحديث أنو 1207أخرجو الطبراني، وغيره، السلسلة الصحيحة:  867

 حاجب يمنعهم منو أو يردىم عنو.
 الحاجة والفقر.  868
 . 5685رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الجامع:  869
 . 6595أبو داود، وابن ماجو، والحاكم، صحيح الجامع:  رواه 870
 . 1109أخرجو أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  871
 ىم الوالة على األمصار.  872
 ىو الفرس األعجمي؛ لما يحصل لراكبو من خيبلء، وكبر.  873
 ىو الطعاـ المنقى مرة بعد مرة، لما في ذلك من التميز عن الرعية.  874
 ، وإسراؼ. لما في ذلك من تنعم 875
. قلت: ىكذا كاف األمراء في عهد الفاروؽ عمر رضي اهلل عنو .. وبمثل 3730رواه البيهقي في شعب اإليماف، المشكاة:  876

ىؤالء األمراء سادت األمة وحكمت األمصار .. فأين أمراء ىذا الزماف من أولئك األمراء .. الذين بهم وبسببهم ُذل ت األمة أيما 
  قوة إال باهلل ذؿ .. وال حوؿ وال

ذُِكَر النهي عن الغيبة بعد النهي عن التجسس مباشرة؛ ألف من لواـز التجسس الوقوع في غيبة المتجس س عليو وال بد،  877
 فالذنب يدؿ على صاحبو، ويؤدي إليو.

 . 4088صحيح سنن أبي داود:  878
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وعن جبير بن نفير، وكثير بن مرة، وعمرو بن األسود، والمقداد بن معد يكرب، وأبي أُمامة، عن النبي  
 [. 879]"إف األميَر إذا ابتغى الرِّيَبَة في الناِس أفسَدىم": قاؿ 

روا، وال تَػَباَغُضوا، وكونوا [، وال تَجس سوا، وال َتدابَ 880ال تحس ُسوا]": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 .      البخاري "عباَد اهلل إخواناً 
[فإف اهلل يُطِعُمو مثَلها من 881من أكَل برجٍل ُمسلٍم أكَلًة]": قاؿ وعن المستورد بن شد اد، أف النبي  

ـَ برجٍل مقا ـَ سمعٍة ورياٍء فإف  اهلَل جهن م، ومن ُكِسي ثوبًَا برجٍل ُمسلٍم فإف اهلَل يكُسوه مثَلُو من جهن م، ومن قا
ـَ سمعٍة ورياٍء يَوـَ القيامة  [. 882]"يقوـُ بو مقا
َمن استمَع إلى حديِث قوـٍ وىم يفر وف منو، ُصب  في ُأُذنَيِو ": قاؿ وعن ابن عباس، عن النبي 

 [. 883اآلِنك"]
ِل اإليمػػاُف قلبَػػو، ال يػػا معَشػػَر مػػن آمػػَن بلسػػانِو ولػػم يػػدخُ ": قػػاؿ وعػػن أبػػي بػػرزَة األسػػلمي، أف النبػػي  

ومػن يت بػُع اهللُ عورتَػو يَفَضػْحُو فػي اتِهم يَػت ب ػُع اهللُ عورتَػو، تَغتابُوا المسػلمين، وال تَػت بعُػوا عػوراتِهم؛ فإن ػو مػن ات بػَع عػور 
 [.  884]"بيِتو

 !١َّ  ـ خطس اسبهاّ املكًي ع٢ً األ
ػػػػػُة  أخػػػػػوؼ مػػػػػا": قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوُؿ اهلل  عػػػػػن عمػػػػػر بػػػػػن الخطػػػػػاب   أخػػػػػاُؼ علػػػػػى أمتػػػػػي األئم 
 [. 885]"الُمضل وف

                                                           
المعاصرة؛ فإنها لطغيانها وفسادىا، وعدـ ثقتها . قلت كما ىو حاؿ كثير من األنظمة الطاغية 4089صحيح سنن أبي داود:  879

بنفسها وبما تقدمو للشعوب .. فهي تقـو على عنصر التجسس على عورات الناس وخصوصياتهم، وعلى مكالماتهم ومجالسهم .. 
والكتماف فزرعوا في كل بيت جاسوساً، وعلى كل جاسوس جاسوسًا آخر، فأوقعوا الريبة فيما بين الناس، وألجؤوىم إلى الخوؼ 

 فيما ال يجوز فيو الكتماف 
 التحسس: التفتيش عن بواطن وخفايا األمور، وطلب معرفة أخبار من تتحس س عليهم وتتجس س  880
وذلك يكوف عندما يتجسس المرء على مسلم من المسلمين لصالح الطواغيت الظالمين .. ومن ثم يرفع إليهم التقارير عما  881

 مسلم .. مقابل مبلغ يُعطاه عن كل تقرير يخطو إليهم. قد الحظو أو رآه على ىذا ال
. والحديث فيو وعيد شديد لمن يكتب التقارير على من 279. وصحيح األدب المفرد: 4084صحيح سنن أبي داود:  882

 يتجسس عليهم، مقابل مبلٍغ من الماؿ يُعطَاه يأكل ويلبس منو .. وأف العقوبة تكوف من جنس العمل.
ىو الرصاص األبيض الُمذاب، وفيو أف العقوبة من جنس العمل .. وىذا كلو فيمن ؛ ". و" اآلِنك883مفرد: صحيح األدب ال 883

يستمع على وجو الفضوؿ والتطفل، واآلخروف الستماعو لهم كارىوف .. فكيف بمن يستمع على وجو التجسس على المسلمين 
 بحقو يكوف أشد وأنكى  لصالح أعدائهم من الكافرين المشركين .. ال شك  أف الوعيد 

 . 4083صحيح سنن أبي داود:  884
 .2581أخرجو أبو نعيم في الحلية، وأحمد، وغيرىما، السلسلة الصحيحة:  885
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غيػُر الػدج اِؿ أخػوُؼ علػى ": يومػاً إلػى منزلػِو، فسػمعتو يقػوؿ وعن أبػي ذرٍّ قػاؿ: كنػت ُمخاصػراً للنبػي  
 [.886]"أمتي من الدج اؿ؛ األئمة الُمضلوف

 َّ ـٌ َٚطؤٚي١ْٝ عع١ُْٝ، ٚأْٗا ٜٛ ُٕ أْٗا تهًٝ ُّ اسبسٔف ع٢ً اإلَاز٠ِ، ٚبٝا ٌٟ  ـ َذ ايكٝا١َِ ِخص

١ََْ، إال َٔ أخَرٖا حبكِّٗا، ٚأد٣َّ ايرٟ عًٝ٘ ؾٝٗا. َْدا ٚ  
يا أبا ذر ": عن أبي َذر، قاؿ: قلت: يا رسوَؿ اهلل  أال َتستعِملُني  قاؿ: فضرَب بيده على منكبي، ثم قاؿ 

  ."حقِّها، وأد ا الذي عليو فيهاإن ك ضعيٌف، وإنها أمانٌَة، وإنها يوـَ القيامِة ِخزٌي ونَداَمٌة، إال َمن أخَذىا ب
يا أبا َذر إني أراَؾ َضعيفاً، وإني ُأحب  لَك ما أحب  لنفسي، ال تأم َرف  على اثنين، وال ": وفي رواية، قاؿ لو 

 [. 887]"تَول ين  ماَؿ يتيم
ـٌ ول وا ىذا األمر، أنهم َخر  ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   وا من الثري ا، وأن هم لم ليتمنين  أقوا
 [. 888]"يَػُلوا شيئاً 
ـٌ أن هم كانوا ُمعل قين بذوائِبهم بالثري ا، وأنهم لم ": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل   ويٌل لؤلمراء  ليتمنين  أقوا

 [. 889]"يكونوا َولُوا شيئاً قط
ـٌ  يوـَ القيامة أف  ويٌل لؤلمراء، ويٌل للُعَرفاء، ويٌل ل": قاؿ وعنو، أف  رسوَؿ اهلل   ؤلُمناء؛ ليتمنػ َين  أقوا

 [.890]"ذوائَبهم معلقٌة بالث ري ا يَُدْلَدُلوف بين السماء واألرض، وأنهم لم يَلوا عمبلً 

                                                           
. قلت: ىم خطر ألف بضبللهم ضبلؿ األمة .. فالحاكم إذا ضل  أو ارتد ال يقبل 2989أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  886

ة أو من يحكمهم من الناس .. ليضمن عدـ خروجهم أو اعتراضهم عليو، عندما يروف منو بأقل من أف تضل أو ترتد معو األم
 المنكر أو الظلم والكفر 

 أي مرافقاً لو .. أسير معو، قريباً منو. ؛ "وقولو " مخاصراً     
لهجة أصدؽ وال ما أظلت الخضراء، وال أقلت الغبراء، من ذي "قاؿ في أبي ذر:  رواه مسلم. أقوؿ: قد صح أف النبي  887

بأف ال يلي أمر  ، وىو بهذه الصفات العظيمة النبيلة، ينصحو النبي فإذا كاف أبو ذر  ."أوفى من أبي ذر، شبو عيسى بن مريم
اثنين، لحري بمن كاف أقل شأنًا من أبي ذر أف ال يجترئ ويقتحم ىذا األمر الجلل العظيم .. وما أكثر الذين يعتبروف اإلمارة في 

 مغنماً يضحوف في سبيلها كل غاٍؿ ونفيس .. ويسلكوف ألجلها جميع الدروب ما صح منها وما ال يصح زماننا 
 . 5360رواه أحمد، صحيح الجامع:  888
والثري ا؛ السماء، أو  .". والذوائب: جمع ُذؤابٍَة وىي الشعر المضفور من شعر الرأس " النهاية2195صحيح موارد الظمتف:  889

 النجم في السماء. 
. العرفاء أو العريف؛ ىو المختار الذي يمثل قومو أو بلدتو أو منطقتو 1279أخرجو ابن حباف، والحاكم، صحيح الترغيب:  890

عند السلطاف الحاكم، ليعرِّفو على أحوالهم وحاجياتهم .. فيكوف الوسيط بين من يمثلهم من الناس وبين الحاكم. واألمناء؛ من 
الية ورعاية وإدارة بعض المدف أو األقطار .. وُيحمل كذلك على الجباة؛ الذين يجبوف الزكاة يستأمنهم السلطاف الحاكم على و 
 والحقوؽ .. فهؤالء كذلك أمناء.
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ما ِمن أمِير عشرٍة، إال وىو يُؤَتى بو يـو القيامِة َمغلواًل، حت ى يَػُفك و ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 891]"ُو الجورُ العدُؿ، أو يوبقَ 

إف شئتم أنبأُتُكم عن اإلمارة؛ أوُلها مبلَمٌة، وثانيها نداَمٌة، ": وعن عوؼ بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 892]"وثالِثُها عذاٌب يوـَ القيامِة؛ إال َمن عَدؿ

و، وال أحدًا َحِرَص إنا واهلل ال نُولِّي على ىذا العمِل أحدًا سألَ ": وعن أبي موسى، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 مسلم.  "عليو
إن ُكم سَتحرصوف على اإلمارِة، وإنها ستكوُف ندامًة وحسرًة يوـَ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 البخاري.  "القيامةِ 
يا عبد الرحمن ال تسأؿ اإلمارَة، فإن َك إف ": وعن عبد الرحمن بن سمرة، قاؿ: قاؿ لي رسوُؿ اهلل  

 مسلم.  "ن َمسأَلٍة وُكِّلَت إليها، وإف ُأعِطيَتها عن غيِر َمسأَلٍة ُأِعنَت عليهاُأعِطيَتها ع
تجدوَف ِمن خيِر الن اِس أشد ُىم كراىيًة لهذا األمِر حتى يقَع ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رُسوُؿ اهلل  
 متفق عليو.  "فيو
نبوٌة ورحمٌة، ثم يكوُف خبلفًة ورحمًة، ثم يكوُف أوُؿ ىذا األمِر ": وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

ـَ الُحُمِر] [، فعليكم بالجهاِد، وإف  أفضَل جهادِكم الرباُط، وإف  أفضَل 893ُملكاً ورحمًة، ثم يَتكاَدموَف عليو تكاُد
 [.894]"رباِطُكم َعْسقبلفُ 

: لما مضى ورجع إليو قاؿ لورجبًل على سري ًة، ف وعن مالك بن الحارث، عن رجٍل قاؿ: استعمل النبي   
؛ كنُت إذا ركبُت رَكبوا، وإذا نزلُت نَزلوا، فقاؿ رسوُؿ اهلل " كيف وجدت اإلمارة ". فقاؿ: كنت كبعض القـو
 :" إف  صاِحَب السلطاِف على باِب عَنٍت، إال من َعصَم اهلُل".  فقاؿ الرجُل: واهلل ال أعمُل لك وال لغيِرَؾ
 [. 895]"حتى بَدت نواِجُذه فضِحك النبي   "أبداً،

 

 

 وصلَّى اهلُل على محمٍد النبيِّ اأُلمِّي، وعلى آِله وصحِبه وسلَّم.

                                                           
 . 5695رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع:  891
 . 2410رواه الطبراني في الكبير، صحيح الجامع:  892
تتدافع الحمير فيما بينها .. ونحن في ىذا الزماف؛ زمن التكادـ على  أي يحرصوف، ويتنافسوف ويتدافعوف على اإلمارة كما 893

 اإلمارة والزعامة والمناصب .. والحديث فيو فضل الرباط في فلسطين بعامة، ومدينة َعسقبلف بخاصة.
 . 3170أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  894
أي باب مشقة وشدة وببلء، وخطر. ؛ "باب عَنتٍ . قولو " 3139ة الصحيحة: أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسل 895

لو أمره بأمر .. وإنما من قبيل طلب السبلمة ..  ليس من قبيل االعتراض أو رد أمر النبي ؛ "وقوؿ الصحابي " ال أعمُل لك
     والبعد بالنفس عن مواطن العنت والخطر 
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 َحكُّ انعاِنى، ٔيا ٌجُة عهٍّ. -23

١ٍََ، ٚأدٕس، ٚثٛا .   ٌُ دًَِب ايِعًِ، ٚاسبض ع٢ً دًب٘ .. َٚا يطاِيب ايعًِ َٔ َهُس  ـ َؾك

َُٖٚن ِِلَ تعالى: قاؿ   ِْ ْؤ ُٓ ْ ا ََكَن ال َْ ّْ َغانَِهثٌ َو ُٙ ِ نِْرىٍَث ِْْٖ
ْٔ ُكّ ْٚال َجَهَر ِْ ٚا ِْل  ْٖهُِروا ََكَنًث نََِ ُٙ ِِلََخَهَي

 ّْ ٚا إَِِلِْٙ ّْ إَِذا رََجُف ُٙ َم ْٚ ِٔ َوِِلُِْٖذُروا ىَ ّْ َُيَْذُرونَ  [896]اّلِي ُٙ  . 211التوبة:ََُفَِ
ثٌ تعالى: وقاؿ   َْ

ُ
ّْ أ ْٔ ُِْْٖس َٚن إََِل [ 897]َوَْلَُس ـُ ِٔ  يَْد ـَ َن  ْٚ َٙ ْفُروِف َويَْٖ َٓ

ْ ُمُروَن ةِال
ْ
اْْلَرْيِ َوَيأ

ْهُِِدٚنَ  ُٓ ْ ُّ ال ُ٘  ًَ ِ وَُه
ُ
رِ َوأ ٍَ ْٖ ُٓ ْ  .204آؿ عمراف:ال
 [. 898]"طلُب العلِم فريضٌة على كل مسلمٍ ": عن أنس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
كٌ  على بُرَدٍة لو أحمر، وىو في المسجِد مت   وعن صفواف بن َعس اؿ المرادي، قاؿ: أتيُت النبي   

َمرحبًا بطالِب الِعلم، إف  طالَب الِعلم تحف ُو المبلئكُة ": فقلت لو: يا رسوَؿ اهلل  إني ِجئُت أطلُب الِعلَم، فقاؿ
 [. 899]"وتظل و بأجنحتها، ثم يَرَكُب بعُضهم بعضاً حتى يبلغوا السماَء الدنيا من محبت هم لما يطلب

من سَلك طريقًا يَلتِمُس فيو علماً، سه َل اهلُل لو ": يقوؿ ؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وعن أبي الدرداء، قا 
 [. 900]"طريقاً إلى الجنة، وإف  المبلئكَة لتضُع أجنحتها لطاِلِب الِعلم ِرضاً بما يصنع

أما وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: منهوماف ال يشبعاف: صاِحُب الِعلم، وصاِحُب الدنيا، وال يستوياف؛  
لَِكَ إَِن اْْلِنَْصاَن   صاحُب العلم فيزداد رضى للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادا في الطغياف. ثم قرأ:

                                                           
تعلم الطائفة التي نفرت للغزو والجهاد إذا ما رجعوا إليهم .. مما قد فاتهم من العلم  أي الطائفة التي تنفر لطلب العلم .. 896

بسبب غزوىم وأسفارىم وبعدىم عن مجالس العلم .. وفي اآلية دليل على أف الغزاة والمجاىدين ال يلـز بالضرورة أف يكونوا دائماً 
 ن البعض   أفقو من غيرىم؛ ممن أقعدىم طلب العلم عن الجهاد .. كما يظ

المراد من األمة أي العلماء العالمين بجوانب الخير والمنكر؛ وإال فجاىل الشيء كفاقده .. ال ُيحسن أف يأمر بمعروؼ وال  897
ينهى عن منكر .. وليس كما يدعي بعض المعاصرين من دعاة التحزب ػ محملين الن  ماال يحتمل من المعاني واألفهاـ ػ أف 

د ذكرىا في اآلية الكريمة أعبله؛ أي األحزاب السياسية، ورتبوا على فهمهم الخاط  ىذا قولهم بوجوب المراد من األمة الوار 
تشكيل األحزاب السياسة ػ مهما كثر تعدادىا ػ في األمة الواحدة .. فهذا فهم شاذ غريب لم يسبقهم إليو سلف وال خلف معتبر؛ 

م الرعاع، والجاىل والعالم، وغير ذلك من طبقات الناس .. وبالتالي ال يصح فإف األحزاب السياسية ػ كما نعاصرىا ونشاىدىا ػ تض
 أف يقاؿ للجاىل بجوانب الخير والشر، عليك بأف تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر، فإف فاقد الشيء ال يعطيو  

المسلمة كذلك، فطلب العلم كما يجب  يشمل؛ "على كل مسلمٍ ": . قولو 70رواه ابن ماجو وغيره، صحيح الترغيب:  898
على الرجاؿ يجب على النساء كذلك .. فأيما خطاب تكليفي يرد في الشريعة فهو يعني الذكور واإلناث سواء، ما لم ترد قرينة في 
ث نفس الن  أو في ن  آخر يخص  الخطاب بالذكور دوف اإلناث، أو باإلناث دوف الذكور .. والمراد بطلب العلم في الحدي

 ، قاؿ الصحابة.العلم الشرعي: قاؿ اهلل، قاؿ رسوُؿ اهلل 
 أي تحوطو وتحدُؽ بو.؛ "تحف وُ ": . وقولو 72رواه أحمد، والطبراني، وابن حباف، صحيح الترغيب:  899
 . 70رواه أبو داود، والترمذي، وابن حباف، صحيح الترغيب:  900
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ْن َرآهُ اْشخَْلَِن  * َِلَْػَغ 
َ
اء . قاؿ: وقاؿ اآلخر: 7العلق:أ َٓ ِ اُُْفَِ ـِتَادِه  ْٔ ا َُيََْش اَّلَلَ ِْ َٓ  إَِج

 [.901.]18فاطر:
 متفق عليو.  "من يُرِد اهللُ بو خيراً، يُفقِّهُو في الدين": قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أبي ىريرة، قاؿ: 
فضُل العلِم خيٌر ِمن فضِل العبادة، وخيُر دينكم ": وعن حذيفة بن اليماف قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.902]"الورَعُ 
 [.903]"حتى يرجعَ من َخرَج في طلِب العلم فهو في سبيِل اهلل ": وعن أنس قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  
الدنيا ملعونٌة ملعوٌف ما فيها؛ إال ذكَر اهلل وما ": يقوؿ وعن أبي ىريرة قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [.905]"[، وعالماً ومتعلماً 904وااله]

ُ٘ َٔ نساَات ٚأدٕس ٚثٛاٍ  عَٓد اهلِل   ُِ ايٓاَع اشبرَي، َٚا َي ُٜعِّ ٌُ ايعامٔل ايرٟ   . ـ ؾك

 تعالى: قاؿ  
َ
ْٔ أ َْ ِٓنيَ َو ْصِِ ُٓ ْ َٔ ال ِْ ََ َصاِااً َوىَاَل إَِِِٕن  ِٓ ـَ ْٔ َدََع إََِل اَّلَلِ َو َٓ ْٚاًل ِم ُٔ ىَ  . 33فصلت:ْخَص

اءتعالى: وقاؿ   َٓ ـِتَادِهِ اُُْفَِ  ْٔ ا َُيََْش اَّلَلَ ِْ َٓ   [.906.]18فاطر:إَِج
َٓ تعالى: وقاؿ   ْ َٚ َوال ُ٘ ُٗ ال إََِلَ إاَِل  َٕ

َ
َٚ َطَِٙد اَّلَلُ أ ُ٘ ِّ ىَانِٓاً ةِاُْيِْصِع ال إََِلَ إاَِل  ولُٚ اُْفِِْ

ُ
ُث َوأ ٍَ ِ ن

 ُّ ٍِي  [. 907.]28آؿ عمراف:اَُْفزِيُز اْاَ
ِْلَابِ تعالى: وقاؿ  

َ
ولُٚ اْْل

ُ
ُر أ ٌَ ا َحَخَذ َٓ َٚن إَِج ُٓ َٔ ال َحْفَِ َٚن َواَّلِي ُٓ َٔ َحْفَِ َْ يَْصَخِٚي اَّلِي َ٘  َْ   . 9الزمر:ىُ

                                                           
 . 162مسعود، فهو منقطع. قالو الشيخ ناصر في المشكاة:  رواه الدارمي بسنٍد صحيح عن عوف، ولم يسمع من ابن 901
. قلت: مما يدخل في معنى العبادة طلِب العلم .. والمراد في الحديث ىنا أف فضل 68رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  902

 عبادة طلب العلم خير من عبادة التنفل في الصبلة والعبادات األخرا. 
أي ىو في جهاٍد، ولو أجر من ؛ "" فهو في سبيِل اهلل . وقولو 88صحيح الترغيب:  رواه الترمذي، وقاؿ حديث حسن، 903

 يخرج للجهاد في سبيل اهلل حتى يرجع. 
 أي وما وااله من الطاعات واألعماؿ الصالحة، وكل ما يدخل في معنى ومسمى العبادة .. فهو مستثنى من اللعن. 904
. والحديث فيو أف الناس إما عالم 74الترمذي: حديث حسن، صحيح الترغيب: رواه الترمذي، وابن ماجو، والبيهقي، وقاؿ  905

 أو متعلم إذ ال يجوز أف يكونوا إال كذلك.
دل ت اآلية الكريمة على أف الخشية من اهلل تعالى تكوف على قدر العلم؛ فإف ازداد العلم ازدادت الخشية مباشرة، وإف نق   906

 فالخشية والعلم كل منهما الـز وملزـو لآلخر. أو ضعف العلم نقصت وضعفت الخشية ..
تضم نت اآلية الكريمة أجل وأعظم شهادة من أجل وأعظم شاىد، على أجل وأعظم مشهود وىو التوحيد .. وفي اآلية داللة  907

د، وأنو ال مألوه على فضل العلماء حيث أف اهلل تعالى قرف شهادتهم ػ دوف غيرىم من الناس ػ بشهادتو وشهادة مبلئكتو على التوحي
وال معبود بحق إال اهلل تعالى .. كما دؿ  مفهـو المخالفة أف من ال يشهد بهذه الشهادة .. أو يشهد بما يُناقضها من الشرؾ .. أنو 

في جميع  عاـ وشامل لجميع أىل العلم َوُأولُو اْلِعْلمِ  ليس من العلماء مهما اتسع صيتو .. أو تزي  بزي العلماء .. فقولو تعالى
 عصورىم وأزمانهم وإلى يـو القيامة، ال يخرج منهم عالم موحد معتبر.  
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َُِٚن  تعالى:وقاؿ   َٓ ا َتْف َٓ ِ َّ َدرََجاٍت َواَّلَلُ ة
ٚا اُْفِِْ وحُ

ُ
َٔ أ ّْ َواَّلِي ٚا ُِْْٖس ُٖ َْ َٔ آ يَْرنَِؿ اَّلَلُ اَّلِي

 [.908.]22المجادلة:َخترِيٌ 
فضُل العاِلم على العاِبد، كفضِل القمِر ليلَة البدِر على سائِر ": عن معاذ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
  [. 909]"الكواكبِ 
إف العاِلَم ليستغفُر لو َمن في السماواِت وَمن في ": يقوؿ بي الدرداء، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وعن أ 

األرض، حتى الِحيتاف في الماِء، وفضُل العالِم على العابد كفضِل القمِر على سائِر الكواكب، وإف  العلماَء ورثُة 
 [. 910]"ماً، إنما ور ثوا الِعْلَم، فَمن أخَذُه أخَذ بحظٍّ وافرٍ األنبياِء، إف  األنبياَء لم يُورِّثوا ديناراً وال ِدرى

 [. 911]"ُمَعلُِّم الخيِر َيْستَػْغِفُر لو ُكل  شيٍء حتى الحيتاُف في البحارِ ": وعن جابر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
                                                           

يرفع اهلل الذين أوتوا العلم من أىل اإليماف على  يَػْرَفِع الّلُو اّلِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َواّلِذيَن ُأوتُوا الِعْلم َدرَجاتٍ  وقولو:قاؿ ابن جرير في التفسير:  908
وللحّق  ،وإف لو على أىلو حقاً  ،إف بالعلم ألىلو فضبلً ، قاؿ قتادة: إذا عملوا بما أمروا بو ،وا العلم بفضل علمهم درجاتيؤتلم المؤمنين الذين 

  ىػ.  -ا وفضلَ  ذي فضلٍ  واهلل معطى كل   ،عليك أيها العالم فضل
 . 4121صحيح الجامع:   909
؛ أي ورثة األنبياء في علمهم، "العلماء ورثُة األنبياءِ ": . وقولو 70غيب: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجو، وابن حباف، صحيح التر  910

على أذا المخالفين .. فاإلرث المور ث شامل لكل ىذه المعاني اآلنفة  وأخبلقهم، وإخبلصهم، وجهادىم، وعبادتهم، وصدعهم بالحق، وصبرىم
 الذكر. 

قلت: كوف كل شيء ُيصلي على العالم الذي يُعلم الناس الخير ويستغفر لو؛ حتى . 3014أخرجو الطبراني في األوسط، السلسلة الصحيحة:  911
فيو يشترؾ  النملة في جحرىا، والحيتاف في أعماؽ البحار .. فإف ذلك ُيضفي شعورًا عظيماً، ومعاٍف نبيلة راقية، منها: أف ىذا الوجود وما فيو ومن

فهذه المخلوقات على اختبلؼ أجناسها وأشكالها وأسمائها .. وطبائعها .. إال أف الجميع  .. في وحدة الهدؼ والغاية؛ أال وىو عبادة الخالق 
حولو متجانسوف متتلفوف في تحديد الهدؼ والغاية من وجودىم. ومنها: أف المؤمن مهما اشتدت عليو الغربة .. فلو من حولو ما يؤنسو؛ إذ كل ما 

خواف لو في الدين والعقيدة والتوحيد. ومنها: أف ىذا الشعور فيو أنس وتخفيف عن العالم الذي والتسبيح بحمده، فهم إ ُيشاركو توحيد الخالق 
.. ال يُعلِّم الناس الخير .. عندما تنزؿ بساحتو الببليا والشدائد .. فكأف لساف كل من حولو؛ بل كل مخلوقات ىذا الوجود .. تقوؿ لو: اصبر 

ة وغربة الطريق .. وشدة ما تعاني من أذا الظالمين .. أنت لست بمفردؾ .. نحن معك .. ومنذ كذا تجزع .. ال يثنيك عن الحق والصدع بو وحش
..  وكذا ونحن ندعو لك ونصلي عليك .. ونسأؿ اهلل لك الرحمة والثبات، وأنت ال تدري. ومنها: أنو يحمل العالم على اإلخبلص .. والتجرد هلل

.. حتى ال يفسد عليو ىذا العطاء الرباني .. وىذا التضامن والتكافل من جميع المخلوقات. ومنها: أف وعدـ التماس األجر على الدعوة من الناس 
عروؼ؛ ىذا التضامن والتكافل واالىتماـ من قبل جميع المخلوقات بالعالم الذي يُعلم الناس الخير فهو من قبيل رد الجميل، ومقابلة المعروؼ بم

عن المنكر، ويُعلم الناس الخير .. ينعكس ذلك بالخير والرزؽ والبركة على األرض وجميع من فيها؛ فكما أف  فالعالم الذي يأمر بالمعروؼ وينهى
معاصي اإلنساف مصدر شـؤ وأذا لؤلرض وجميع من فيها، فكذلك لو دخلوا في الطاعة واستقاموا على الطريقة فإف ذلك ينعكس بالخير على 

َناُىْم َماًء َغَدقاً األرض وجميع من فيها، كما قاؿ تعالى:  َويَا قَػْوـِ اْستَػْغِفُروا رَب ُكْم ثُم  . وقاؿ تعالى: 26الجػن:َوَأل ِو اْستَػَقاُموا َعَلى الط رِيَقِة أَلَْسَقيػْ
ًة ِإَلى قُػو ِتُكْم َوال تَػتَػَول ْوا .  فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَب ُكْم ِإن ُو َكاَف َغف اراً وقاؿ تعالى:  .51ىود:ُمْجرِِمينَ  ُتوبُوا ِإلَْيِو يُػْرِسِل الس َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَزِدُْكْم قُػو 

ِإَذا َأَرْدنَا َأْف نُػْهِلَك وَ . وقاؿ تعالى: 21-20نوح:َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجن اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَنْػَهاراً .  يُػْرِسِل الس َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً 
َها اْلَقْوُؿ َفَدم ْرنَاَىا َتْدِميراً  قَػْريَةً  َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحق  َعَليػْ . وىذا الدمار والهبلؾ الذي ينزؿ بالقرية الظالمة ينعكس على 26االسراء:َأَمْرنَا ُمتػْ

آدـ مصدر شـؤ للجميع. ومنها: أف النمل وىي في جحورىا، والحيتاف وىي في اإلنساف والدواب وكل شيء في القرية .. فتكوف معاصي بني 
..  الخيرأعماؽ البحار أكثر وفاًء للعاِلم وأكثر تقديرًا لمعروفو .. من كثير من الناس؛ إذ كثير من الناس يستكثروف كلمة إنصاؼ بحق من علمهم 

لمة رحمو اهلل يستكثرونها عليو .. بل وكثير منهم ال يتورع عن شتمو ولعنو ألدنى ىفوة وكاف سببًا في ىدايتهم .. حتى مجرد دعاء أو استغفار أو ك
 أو زلة يرونها منو .. وفي كثير من األحياف ببل زلة وال ىفوة، وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
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دناُكم. إف  اهلَل فضُل العالِم على العابد، كفضلي على أَ ": وعن أبي أمامة الباِىلي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
ومبلئكَتُو وأىَل السماوات واألرض حتى الن مَلة في ُجحرىا، وحتى الحوَت، ليصلوف على معلِّمي الناِس 

 [. 912]"الخيرَ 
 البخاري. "أفضُلُكم َمن تعل َم القرآَف وعل َموُ ": وعن عثماف بن عف اف، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.913]"خيارُُكم َمن تعل َم القرآَف وَعل َمو": قاؿ رسوُؿ اهلل وعن مصعب بن سعد، عن أبيو قاؿ:  

 ـ حط١َُٓ ايعامل َاق١ْٝ ٚداز١ٜ حت٢ بعد ممات٘، ٚع٢ً قدز َا ٜٓؿع اهلُل بعًُ٘. 

َمن غدا إلى المسجِد ال يريُد إال أف يتعلم خيراً أو يُعلَِّمو، كاف لو ": وعن أبي أمامة الباىلي، عن النبي  
 [. 914]"تام اً َحج ُتو كأجِر حاجٍّ 
أي ما داٍع دَعا إلى ضبللٍة فات ِبَع، فإف لو مثَل أوزاِر من ": ، أنو قاؿوعن أنس بن مالك، عن رسوؿ اهلِل  

ات بَعو وال ينقُ  َمن أوزارىم شيئاً، وأي ما داٍع دعا إلى الُهدا فات ِبَع فإف  لو مثَل أجوِر َمن ات بَعو وال ينقُ  من 
 [. 915]"ىم شيئاً أجورِ 
. وإف  من الناس مفاتيُح للشرِّ ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   إف  ِمن الناِس مفاتيُح للخير مغاليُق للشرِّ

مغاليُق للخير، فطوبى لمن جعَل اهلُل مفاتيَح الخيِر على يََديو، وويٌل لمن جعَل اهلُل مفاتيَح الشرِّ على 
 [. 916]"يَديو
من ": قاؿ هلل بن عمرو بن عوؼ المزني ، حدثني أبي، عن جدي، أف رسوَؿ اهلل وعن كثير بن عبد ا 

أحيا ُسن ًة من ُسن تي فَػَعِمَل بها الناُس، كاف لو مثَل أجِر َمن عمَل بها ال ينقُ  من أجورىم شيئاً، وَمن ابتدَع 
  [. 917]"عمَل بها شيئاً بدعًة فُعِمل بها، كاف عليو أوزاَر من َعمَل بها ال يَنقُ  من أوزاِر من 

إف  مم ا يَلحُق المؤمَن ِمن عمِلو وحسناتِو بعد موتِو، علماً عل َمو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 918]"ونشَره
إذا ماَت ابُن آدـ انقطَع عمُلو إال من ثبلٍث: صدقٍة جاريٍة، أو علٍم يُنتَفُع ": وعنو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 مسلم.  "و ولٍد صالٍح يدعو لوبو، أ

                                                           
 . 2838رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح. وىو أيضاً في صحيح الجامع:  912
. قلت: بهذا يُعرؼ خيار الناس وأفضلهم؛ بتعلم القرآف وتعليمو، والدعوة إلى اهلل .. وإلى 270: صحيح سنن ابن ماجو 913

 توحيده .. وليس بجمع الماؿ .. والتنافس على الدنيا وزينتها  
 . 81رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  914
 . 276صحيح سنن ابن ماجو:  915
 . 294صحيح سنن ابن ماجو:  916
 . 273جو: صحيح سنن ابن ما 917
 . 74رواه ابن ماجو، وغيره، صيح الترغيب:  918
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َمن َعل َم علمًا فلو أجُر َمن عِمَل بو، ال ينقُ  ": قاؿ وعن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيو، أف النبي  
 [. 919]"من أجِر العاملِ شيءٌ 

خير ما ُيخلُِّف الرجُل من بعده ثبلٌث: ولٌد صالٌح يدعو لو، ": وعن أبي قتادة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
  [.920]"دقٌة تجري يبلُغو أجُرىا، وِعلٌم يُعَمُل بو من بعدهوص
[، فُعِمَل بها 921َمن سن  في اإلسبلـ سن ًة حَسنًة]": وعن جرير بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

ِمَل بها بعَدُه، ُكِتَب لو مثُل أجِر من عمَل بها وال ينقُ  من أجورِىم شيٌء، وَمن سن  في اإلسبلـِ سنًة سيئًة، فعُ 
 مسلم.  "بعَدُه، ُكِتَب عليو مثُل وزِر َمن عمَل بها، وال ينقُ  ِمن أوزارِىم شيءٌ 

ـ ايعًُا٤ ايعإًَٛ ِٖ املسدع١ٝ ايرٜٔ ٜسدع إيِٝٗ ايٓاع عٓد ٚزٚد ايػبٗات، ٚحدٚخ ايٓٛاشٍ ..  

 ٚؾُٝا حيتادٕٛ إيٝ٘ َٔ غؤٕٚ دِٜٓٗ.

رِ إِ  :ىقاؿ تعال  ٌْ ََ اّّلِ ْ٘
َ
ٚا أ ل
َ
ٚنَ نَاْشأ ُٓ ّْ ال َتْفَِ ْٖخُ ٌُ  .43النحل:ْن 

وِِل تعالى: وقاؿ  
ُ
ْٚ َردُّوهُ إََِل الرَُشِٚل ِإَوََل أ َ ٚا ةِِٗ َول ـُ ذَا

َ
وِ اْْلَِْٚف أ

َ
ِٔ أ ْْ
َ
َٔ اْْل ْمٌر ِْ

َ
ّْ أ ُ٘ ِإَوَذا َجاَء

 ّْ ُٙ ِْْٖ ُٗ َٔ يَْصتَْٖتُِػَٕٚ ُٗ اَّلِي َٓ ّْ ََُفِِ ُٙ ْمرِ ِْْٖ
َ
  . 83النساء:[922]اْْل
ٚا ِْل تعالى: اؿ وق  ُٙ ّْ َغانَِهٌث ِِلََخَهَي ُٙ ِ نِْرىٍَث ِْْٖ

ْٔ ُكّ ْٚال َجَهَر ِْ َُِْٖٚن ِِلَْٖهُِروا ََكَنًث نََِ ْؤ ُٓ ْ ا ََكَن ال َْ َو
ّْ َُيَْذُرونَ  ُٙ َِ ّْ ََُف ٚا إَِِلِْٙ ّْ إَِذا رََجُف ُٙ َم ْٚ ِٔ َوِِلُِْٖذُروا ىَ   . 211التوبة:اّلِي

َٚ اَّلِ تعالى: وقاؿ   اٌت ُ٘ َٙ ِ تََظاة ُْ َخُر 
ُ
ٍِخَاِب َوأ مُّ اُْ

ُ
َٔ أ ُ٘ اٌت  َٓ ٍَ ُٗ آيَاٌت ُُّمْ ِْْٖ ٍِخَاَب  ًَ اُْ َِيْ ـَ َْٕزَل 

َ
ي أ

وِيِِِٗ 
ْ
ُٗ اةْخَِلاَء اُْهِخَْٖثِ َواةْخَِلاَء حَأ ِْْٖ  َٗ ا تََظاةَ َْ ّْ َزيٌْق َذيَتَتُِفَٚن  ِٙ ِ َٔ ِْل ىُُِٚب ا اَّلِي َْ

َ
وِيَِ  نَأ

ْ
ُّ حَأ ا َحْفَِ َْ ُٗ إاَِل اَّلَلُ َو

 ِّ ْ ِْلَابِ [ 923]َوالَراِشُفَٚن ِْل اُْفِِ
َ
ولُٚ اْْل

ُ
ُر إاَِل أ ٌَ ا يََذ َْ ـِِْٖد َرّبَِٖا َو  ْٔ ِْ َٖا ةِِٗ ُكٌّ  َْ   .7آؿ عمراف:َحُيٚلَُٚن آ

وِِل اتعالى: وقاؿ  
ُ
ٚا الرَُشَٚل َوأ ِغيُف

َ
ٚا اَّلَلَ َوأ ِغيُف

َ
ٚا أ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
ّْ يَا أ ُِْْٖس ْمرِ 

َ
 .59لنساء:[ا924]ْْل

                                                           
 . 296صحيح سنن ابن ماجو:  919
 . 79رواه ابن ماجو، صحيح الترغيب:  920
أي كاف سببًا في إظهار خيٍر ػ كالصدقة ونحوىا ػ فتابعو الناُس على فعل ىذا الخير .. فلو مثل أجرىم .. ومن دوف أف ينق   921

سببًا في إظهار سيئة فتابعو الناس على فعلها .. فلو مثل أوزارىم من دوف أف ينق  من أوزارىم من أجورىم شيء .. ومن كاف 
 شيء.

، أي لََعِلَمُو الذين يسألوف عن حقيقة األمر ػ ممن تسرعوا في إشاعة أخبار المجاىدين وما أصابهم من دوف تثبت ػ من النبي  922
 .أجمعينومن أولي األمر من كبار أصحابو رضي اهلل عنهم 

 ،تأويلوعن ابن عباس أنو قاؿ: أنا من الراسخين الذين يعلموف  ،روا ابن أبي نجيح عن مجاىد وقدقاؿ ابن كثير في التفسير:  923
 ىػ.  -ا وكذا قاؿ الربيع بن أنس ،بو آمناعن مجاىد: والراسخوف في العلم يعلموف تأويلو ويقولوف  ،وقاؿ ابن أبي نجيح

 ء .. وطاعتهم تكوف مرش دة؛ فيما ليس فيو معصية هلل. من أولي األمر العلما 924
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عن جابر، قاؿ: خرجنا في سفٍر، فأصاَب رجبًل من ا حجٌر فشج و في رأِسو، ثم احتلَم، فسأَؿ أصحابَو،  
 فقاؿ: ىل تجدوف لي رخصًة في التيم ِم  فقالوا: ما نجد لك رخصًة وأنَت تقدُر على الماء، فماَت 

قَتلوُه قتَػَلهُم اهلل، أال سألوا إْذ لم يعَلموا، فإنما ِشَفاُء العيِّ ": بذلك، فقاؿُأخِبَر  فلما قِدمنا على النبيِّ  
 [. 925]"السؤاؿ، إنما كاف يكفيو أف يتيم م

 [.926]"الَبرَكُة مع أكاِبرُكم": وعن ابن عباس مرفوعاً  

ُٜبتػ٢ ب٘ ٚد٘ اهلل تعاىل ـ يػري اهلل   َِ ـ مما  َٔ ايدْٝا، أٚ ابتػا٤َ َعَسٕض   ـ ؾُٝٔ ٜطًب ايعً

ُٜكاٍ عٓ٘ عامل، أٚ ألٟ غَسٕض آخس َٔ  َٜؿسَف إيٝ٘ ٚدٛٙ ايٓاع، أٚ يهٞ  يًُُازا٠ِ ٚاملباٖا٠، أٚ حت٢ 

 أغساض ايدْٝا! 

ً تعالى: قاؿ   َخدا
َ
ً  َصاِااً َوال يُْْشِْك ةِفَِتاَدةِ َرّبِِٗ أ َٓ َْ َخ َٓ ٚا َُِياَء َرّبِِٗ نَِْيَْف ْٔ ََكَن يَرُْج َٓ  . 220الكهف:َذ

من تعل َم ِعلمًا مما يُبتَغى بو وجُو اهلل، ال يتعل مُو إال لُيصيَب بو ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 927يعني ريحها] ."َعَرضاً من الدنيا، لم يجْد َعْرَؼ الجن ة يوـَ القيامة

لُعلماء، أو تماروا بو الس فهاء، وال تخي روا ال تعل موا الِعلَم ِلُتباىوا بو ا": وعن جابر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.929]"[، فمن فعَل ذلك فالن اُر النار928بو المجالَس]

من ابتغى الِعْلَم لُيباىي بو العلماَء، أو يماري بو ": يقوؿ وعن كعب بن مالك، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [. 931]"[، أو تُقبل أفئدُة الناس إليو، فإلى النار930الس فهاء]
من طلَب العلَم لُيباىي بو العلماَء، ويُماري بو السفهاَء، أو لَيصَرؼ وجوَه ": قاؿ وعن ابن عمر، عن النبيِّ  

 [. 932]"الناِس إليو، فهو في النار
ورجٌل تعل َم العلَم وعل َمو، وقرَأ الُقرآف، فأتي بو ": ومما جاء في الحديث الذي يرويو أبو ىريرة، عن النبي  
عَمو، فَعَرفها قاؿ: فما عملَت فيها  قاؿ: تعل مُت العلَم وعل مُتو، وقرأُت فيَك القرآف، قاؿ: كَذْبَت، ولكن ك فعر فو نِ 

                                                           
 . والمراد بالَعي؛ أي الجهل. 315صحيح سنن أبي داود:  925
. قلت: وفي الحديث حضٌّ على التزاـ غرز األكابر من العلماء العاملين 2778أخرجو ابن حباف وغيره، السلسلة الصحيحة:  926

لتفات عنهم إلى األصاغر من أىل األىواء والبدع .. والضبلؿ .. وإف كبرت الموحدين .. وإف صغرت أعمارىم .. وعدـ اال
 أعمارىم .. فإف الخير والبركة مع األكابر ػ وليس الكبار في السن لكونهم كباراً في السن ػ وفي التزاـ غرزىم. 

 . 6259جامع: . وانظر صحيح ال3205رواه الترمذي، وأحمد، وابن ماجو، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود:  927
 أي تقصدوف من علمكم أف تتصدروا المجالس العامة؛ كمجالس السبلطين، والوجاىات ونحوىا.  928
 . 201رواه ابن ماجو، وابن حباف، والبيهقي، صحيح الترغيب:  929
 ضعفاء العقوؿ لغرض الغلبة، واالنتصار للنفس.أي ليجادلوا بو  930
 . 5930رواه الحاكم والبيهقي، صحيح الجامع:  931
 . 204رواه ابن ماجو، صحيح الترغيب:  932
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تعلمت ليُػَقاَؿ: عاِلٌم، وقرأَت القرآَف لُيقاؿ: ىو قارٌئ، فقد ِقيل، ثم أُِمَر بو فُسِحَب على وجهو حتى أُلقي في 
 مسلم. "النار
َيظهُر اإلسبلـُ حتى تختِلَف الت جاُر في البحِر، وحتى ": ؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وعن عمر بن الخطاب، قا 

[ "، ثم قاؿ 933تخوُض الخيُل في سبيِل اهلل، ثم َيظهر قوـٌ يقرؤوف القرآف، يقولوف: من أقرُأ من ا  من أفقُو من ا]
منكم من ىذه األمة، وأولئَك ىم وقوُد أولئك ": ىل في أولئَك من خيٍر " قالوا: اهللُ ورسوُلو أعلم. قاؿ": ألصحابو
 [. 934]"النار
ليأتَين  على الناس زماٌف يتعلموَف فيو القرآَف؛ يتعلمونو ويقرؤونو، ثم ": قاؿ وعن أبن عباس، عن رسوِؿ اهلل  

َمن أولئك   يقولوف: قد قرأنا وَعِلْمنا، فمن ذا الذي ىو خيٌر من ا   فهل في أولِئَك من خير ". قالوا: يا رسوَؿ اهلل
 [.935]"أولئك منكم، وأولئك ىم وقوُد النار": قاؿ
وعن ُعبادة بن الصامت، قاؿ: َعل مُت ناسًا من أىِل الص ف ِة الكتاَب والُقرآف، فأىَدا إلي  رجٌل منهم َقوَساً.  

فقلُت: يا رسوَؿ اهلل  فؤلسألَن و فأتيُتو، ، آلتين  رسوَؿ اهلل فقلت: ليست بماٍؿ، وأرمي عنها في سبيِل اهلل 
إف كنَت ": رجٌل أىَدا إلي  َقوَسًا ِمم ن كنُت ُأَعلُِّمو الكتاَب والقرآَف، وليَست بماٍؿ، وأرمي عنها في سبيل اهلل، قاؿ

 َجمَرٌة بين كتفيك تقل دَتها أو": فقلت: ما ترا فيها يا رسوَؿ اهلل  فقاؿ "تحب  أف ُتطو َؽ َطوقًا ِمن ناٍر، فاقبلها
 [. 937["]936َتعل قتها]
تَعل موا القرآَف، وَسُلوا اهلل بو الجن ة قبَل أف يتعل َمُو قوـٌ ": يقوؿ وعن أبي سعيد الخدري، أنو سمع النبي   

 [.938]"يسألوَف بو الدنيا؛ فإف  القرآف يتعل مُو ثبلثٌة: رجٌل يُباىي بو، ورجٌل يستأكُل بو، ورجٌل يَقرأُه هلل
ـٌ ": يقوؿ ُحصين قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وعن عمراف بن   َمن قرَأ القرآَف فليسأؿ اهلل بو؛ فإنو سيجيُء أقوا

  [. 939]"يقرؤوف القرآَف يسألوف بو الناسَ 
، قاؿ: كيف أنتم إذا لبستُكم فتنٌة يَهَرـُ فيها الكبيُر، ويَربُوا فيها الصغيُر، ويَػت ِخُذىا وعن ابن مسعود  

تُِرَؾ منها شيٌء، قيل: تُرَِكت الس ن ة   قالوا: ومتى ذاَؾ  قاؿ: إذا ذىَب علماؤكم، وَكثُػَرت قُػر اؤكم، الناُس ُسن ًة، إذا 
 [. 940]"وقَػل ت فقهاؤكم، وَكثُػَرت أُمراؤكم، وقَػل ت ُأمناؤكم، والُتِمست الدنيا بعمِل اآلخرة، وتُِفقِّو لغيِر الدين

                                                           
 كأنهم يريدوف المباىاة والتحدي    933
 . 232رواه الطبراني، والبزار، صحيح الترغيب:  934
 . 233رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  935
ُيصَرؼ لو .. كما ىو ىذا فيمن يقبل ىدية تعينو على الجهاد في سبيل اهلل .. فكيف بمن ال يُعلم الناَس القرآف إال بعد راتب  936

 حاؿ كثير من أئمة المساجد في ىذا الزماف، وال حوؿ وال قوة إال باهلل  
 . 1925صحيح سنن أبي داود:  937
 . 158رواه ابن نصر في قياـ الليل، وغيره، السلسلة الصحيحة:  938
 . 157أخرجو الترمذي وغيره، السلسلة الصحيحة:  939
 . 4ص، "ح واآلخر حسن، والحاكم وغيرىما، قالو الشيخ ناصر في " قياـ رمضافرواه الدارمي بإسنادين أحدىما صحي 940
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ُٜٛاِؾَل قُٛي٘ ِؾ  ٍٔ ي٘ يف ـ جيُب ع٢ً ايعامٔل إٔ  ُ٘؛ ألَّْ٘ ُقد٠ْٚ ملٔ َبعَدٙ، ٖٚٛ أدع٢ يٛقٔع ايكبٛ عًَ

 األزض ٚيف ايطُا٤. 

ا ال َتْهَفَُِٚن تعالى: وقاؿ   َْ َّ َتُيٚلَُٚن  ِ ٚا ل ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
 *يَا أ

َ
ـَِْٖد اَّلَلِ أ ْيخاً  َْ ُْبَ  ا ال ٌَ َْ ٚا  ُ ْن َتُيٚل

 . 3الصف:َتْهَفُِٚنَ 
ُيَجاُء برجٍل فُيطَرُح في النار، فيطحُن فيها كما ": يقوؿ ؿ: سمعت رسوؿ اهلل عن أسامة بن زيد، قا 

َيطحُن الحماُر برحاه، فيطيُف بِو أىُل النار، فيقولوف: أي فبلف، ألسَت كنَت تأمُر بالمعروؼ وتَنهى عن 
 البخاري. المنكر  فيقوؿ: إنِّي كنُت آمُر بالمعروِؼ وال أفعُلو، وأنهى عن المنكِر وأفَعُلو " 

َمررُت ليلة ُأسِري بي بأقواـٍ تُقَرُض ِشفاُىهم بمقاريَض من نار، ": يقوؿ وعنو، قاؿ: سمعت النبي   
 متفق عليو.  "قلت: من ىؤالء يا جبريل  قاؿ: ُخطباُء أم ِتَك الذين يقولوَف ماال يفعلوف

عبٍد يوـَ القيامة حتى ُيسأَؿ عن عمره ال َتزوُؿ قدما ": وعن أبي برزََة األسلمي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 941]"ِفيَم أفناه، وعن علمِو فيَم فعَل فيو، وعن ماِلو من أين اكتسَبُو وفيم أنَفَقو  وعن ِجسِمو فيَم أببله

مثُل الذي يُػَعلُِّم الناَس الخيَر وينسى نفَسُو، مثُل الَفِتيَلِة ُتضيُء على ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 942]"وتحرُؽ نفَسهاالناِس 
يقوؿ: إن ما أخشى من ربي يوـَ القيامة أف يدعوني على رؤوِس الخبلئق، فيقوؿ لي:   وكاف أبو الدرداء  

. فيقوؿ: ما عملَت فيما عِلمَت ]  [. 943يا ُعويمر  فأقوؿ: لبيك ربِّ
منافٍق عليِم  إف أخوَؼ ما أخاُؼ على ُأمتي كل  ": وعن عمراف بن حصين، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 944]"اللساف
 ُ٘ ُُ َِ ايٓاَع عًُّا ٜعًَ َٜهُت  [. 945]ـ نُا جيُب عًٝ٘ إٔ ال 
ا تعالى: قاؿ   َْ  ًَ ِ وَُه

ُ
ٖاً ىَِِيً  أ َٓ وَن ةِِٗ َث ٍِخَاِب َويَْظََتُ َٔ اُْ َْٕزَل اَّلَلُ ِْ

َ
ا أ َْ َٚن  ُٓ َٔ يَْسُخ إَِن اَّلِي

ّْ إاَِل انلَارَ  ُزَُِٚن ِْل ُبُػِِٕٚٙ
ْ
ٌّ  يَأ ِِل

َ
َذاٌب أ ـَ  ّْ ُٙ َ ّْ َول ثِ َوال يَُزّكِيِٙ َْ ُّ اَّلَلُ يََْٚم اُْيَِيا ُٙ ُٓ ِ

ِّ ًَ  .َوال يَُس ِ وَُه
ُ
أ

 انلَارِ 
َ ََ  ّْ ُ٘ ْصَْبَ

َ
ا أ َٓ ْلهَِرةِ َذ َٓ ْ َدى َواَُْفَذاَب ةِال ُٙ ْ ُوا الَظ ََُث ةِال َٔ اْطََتَ  .275البقرة:اَّلِي

                                                           
 . 211رواه الترمذي، وقاؿ حديث حسن صحيح، صحيح الترغيب:   941
 . 216رواه البزار، صحيح الترغيب:   942
 . 215رواه البيهقي، وغيره، صحيح الترغيب:   943
 . 139رواه الطبراني، صحيح الجامع:   944
م والحرج على العالم إذا كاف ىذا العلم الذي يكتمو ال يعلمو أحد سواه .. أو وجد غيره ممن يعلمو لكن ال يشتد اإلث  945

 يحققوف الكفاية .. وكاف الناُس بحاجة إليو.
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َٔ يَسْ  تعالى: وقاؿ   َٖاِس ِْل إَِن اَّلِي َٖاهُ لِِ ا ةَيَ َْ ْٔ َبْفِد  َدى ِْ ُٙ ْ َٔ اِْلَّيَِٖاِت َوال َْٕزنْلَا ِْ
َ
ا أ َْ َٚن  ُٓ ُخ

ُٖٚنَ  ـِ ُّ الَ  ُٙ ُٖ ُّ اَّلَلُ َويََِْف ُٙ ًَ يََِْفُٖ ِ وَُه
ُ
ٍَِخاِب أ حُُٚب  * اُْ

َ
ًَ أ ِ وَُه

ُ
ٚا نَأ ٚا َوَبيَُٖ ْصَُِد

َ
ٚا َوأ َٔ حَاةُ إاَِل اَّلِي

 َٕ
َ
ّْ َوأ يِْٙ

َِ ُّ ـَ َٚاُب الرَِخي   . 260-259البقرة: ا اَلَ
ما من رجٍل يحفُظ علماً فَيكُتَمُو، إال أُِتَي بو يوـَ القيامة ُملَجَماً بلجاـٍ ": قاؿ عن أبي ىريرة،، عن النبي  
 [. 946]"من الن ار
 [. 947]"القيامة بلجاـٍ من نار من ُسِئَل عن ِعلٍم يَعَلُمو فَكَتَمُو، أُِلجَم يوـَ ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
أي ما رجٍل آتاُه اهللُ ِعلمًا فكتَمُو، ألجَمُو اهللُ يوـَ القياَمِة بلجاـٍ ": وعن ابن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
  [. 948]"من نار
نُز الكنَز مَثُل الذي يتعّلُم الِعلَم ثم ال ُيحدُِّث بو، كمثِل الذي َيك": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوؿ اهلل  

 [. 949]"ثم ال يُنِفُق منو
 [. 950]"ِعلٌم ال يُقاُؿ بو ككنٍز ال يُنَفُق منو": قاؿ وعن ابن عمر، عن النبي  
ٌَ عًٝ٘ َا اضتطاع.  ُٜكِب  ـ نُا ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜسحَِّب بطايِب ايعًِ ايطا٥ٌ عٔ أَس دٜٓ٘، ٜٚتٛاقَع ي٘، ٚ

وىو في المسجِد متكٌ  على بُردٍة لو أحمَر، فقلُت   عن صفواف بن عساؿ المرادي، قاؿ: أتيُت النبي   
 [. 951]"مرحباً بطالِب العلم": لو: يا رسوَؿ اهلل  إني جئُت أطلُب العلَم. فقاؿ

ـٌ َيطلبوف العلَم، فإذا رأيتموُىم فقولوا ": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن رسوِؿ اهلل   سيأتيُكم أقوا
 [. أي وعلِّموىم.  952]"وأقُنوىم ،لهم: مرحباً بوصية رسوِؿ اهلل 

وىو يخطُب، فقلُت يا رسوَؿ اهلل  رجل غريٌب جاَء  وعن أبي رفاعة، قاؿ: انتهيُت إلى رسوِؿ اهلل  
، وتَرؾ ُخطبَتُو حتى انتهى إلي ، فأُتي بكرسيٍّ ِخْلُت يسأؿ عن ديِنو، ال يدري ما ديَنُو  فأقبَل رسوُؿ اهلل 

 [". 953فجعَل يُعلِّمني مما عل مو اهلل، ثم أتى ُخطبَتُو فأتم ها]": ليو رسوُؿ اهلل قوائَِمو حديداً، فقعَد ع
                                                           

 . 120صحيح سنن ابن ماجو:  946
 . 123صحيح سنن ابن ماجو:  947
 . 1724رواه الطبراني، صحيح الجامع:  948
. قلػػت: كمػا أف للكنػػز والمػػاؿ زكػػاة؛ وزكاتػػو أف تنفػق منػػو فػػي أوجػػو الخيػر، كػػذلك العلػػم فلػػو زكػػاة؛ 228ترغيػػب: رواه الطبرانػي، صػػحيح ال 949

 وزكاتو أف تحدث بو الناس، وتنشره بين الناس .. فكل نعمة يمن اهلل بها على عبده لها زكاتها .. وزكاتها ينبغي أف تكوف من جنسها. 
 .4013رواه ابن عساكر، صحيح الجامع:  950
 سبق تخريج الحديث.  951
 . 102صحيح سنن ابن ماجو:  952
ومن سنتو .. وتواضعو الجم لطالب العلم .. الذين  . أين كثير من دعاة ومشايخ ىذا الزماف من النبي 4970صحيح سنن النسائي:  953

 الكبر والترفع على الخلق ػ وكأف يحتجبوف عن طلبة العلم، ومساكينهم متذرعين بضيق الوقت وسعة األشغاؿ ػ وما يحملهم على ذلك إال
   ، وأشغالهم أكثر من أشغالو أوقاتهم أغلى من أوقات النبي 
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ُٜساعٞ األِٖ ؾاألِٖ يف تعًُٝ٘ ايٓاع غؤٕٚ دِٜٓٗ، ٚأِٖ ايعًّٛ ٚأدًٗا   ـ نُا ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ 

ُٜب٢ٓ عًٝ٘ .. إ ََ٘ عًِ ايتٛحٝد .. ؾايتٛحٝد ٖٛ األضاع ايرٟ  ُٜعطٝٗا اٖتُا ِذ َٔ دْٚ٘ ال اييت ٜٓبػٞ إٔ 

ُٜكَبٌ عٌُ .. يرا نإ ايٓيب  ُٜذٝبٛٙ أٚاّل إىل  ٜتُاضو بٓٝإ، ٚال  ال ٜكبٌ َٔ ايٓاع عُاّل إال بعد إٔ 

 ايتٛحٝد. 

ـُ على قوـٍ أىَل كتاٍب، ": لما بَعث ُمعاذًا على اليمن، قاؿ عن ابن عباٍس، أف رسوَؿ اهلِل   إن ك تَقُد
[، فأخبرُىم أف  اهلل قد  فَرَض عليهم خمس 955[ فإذا عَرُفوا اهلل]954باَدُة اهلِل]فليُكن أو َؿ ما تدعوُىم إليو ع

صلواٍت في يوِمهم وليَلِتهم، فإذا فعُلوا فأخبرُىم أف  اهلَل فرَض عليهم زكاًة من أموالهم وتُرد  على فُقرائهم، فإذا 
 و. [" متفق علي957[ كرائَِم أمواِؿ الناس]956أطاعوا بها فخذ منهم وتَوؽ ]

نتعل َم الُقرآَف، ثم ياٌف، فتعل منا اإليماف قبل أف ونحن فت وعن جندب بن عبد اهلل، قاؿ: كنا مَع النبي  
 [. 958تعلمنا القرآَف فازَدْدنا بو إيمانًا]

 ُِٗ ًٓ ُِ ُٜ ٍَ ايٓاَع يف ايُّؿذ؛ حت٢ ال  َٕ ٚاملهإ [، 959]ـ نُا ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜتدَّ ٜٚساعٞ ايصَا

 ِغ ٚايتبًٝؼ. املٓاضبي يًٛع

ُر الناَس في كل خميٍس، فقاؿ لو رجٌل: يا أبا عبد الرحمن    عن شقيق، كاف عبُد اهلل بن مسعود يُذكِّ
. قاؿ: أما إن و يمنعني من ذلك أني أكره أف ُأِمل ُكم، وإني أتخو لُكم] [ 960لوددُت أن ك ذك رتنا في كلِّ يوـٍ

 [. 961ا بها مخافَة الستمِة علينا]يتخو لَن بالموعظِة كما كاف رسوؿ اهلل 
وعن عكرمة، أف  ابَن عباس قاؿ: حدِِّث الناَس ُكل  جمعٍة مر ًة، فإف أبيت فمر تين، فإف أكثرَت فثبلَث  

مر اٍت، وال تُِمل  الن اَس ىذا القرآَف، وال أُلِفيَػن َك تأتي القوـَ وىم في حديٍث من حديثهم فتق   عليهم فتقطُع 

                                                           
 أي وجوب عبادة اهلل تعالى، وإفراده سبحانو وتعالى بالعبادة من دوف خلقو.  954
 أي عرفوا اهلل بصفاتو التي وصف بها نفسو، وعرفوا حقو عليهم؛ فوحدوه ولم يشركوا بو شيئاً.   955
 أي احذر واجتنب.  956
 أي أعز وأفضل أموالهم.  957
أي تعلمنا التوحيد .. ألف أي علم أو عمل ال يتقدمو التوحيد وال يُبنى ؛ ". قولو " تعلمنا اإليماف270صحيح سنن ابن ماجو:   958

ُهْم َما َكانُوا يػَ تعالى: على أساس التوحيد فهو ال يُقبل، لقولو  . واألثر فيو دليل على 88األنعاـ:ْعَمُلوفَ َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
 القاعدة السنية التي تقوؿ: أف اإليماف يزيد وينق . 

مما ابتليت بو األمة في ىذا الزماف، كثرة الوعاظ والخطباء وقلة الفقهاء، حتى أنك ترا الواعظ منهم ُيشرِّؽ ويغرِّب .. حيثما  959
بيحو، ويُقبِّح ما ينبغي تحسينو .. ال يميز في استدالالتو بين الصحيح والضعيف يقوده حديثو يُقاد .. فُيحسِّن ما ينبغي تق

 والموضوع .. فتقوؿ: ليتو سكت فاستراح وأراح  
 التخو ؿ: التقلل والرعاية.  960
تمة، الذي ال ينطق عن الهوا، وحديثو أشهى وأحلى من العسل .. يتخو ؿ أصحابو الكراـ النصح خشية الس إذا كاف النبي  961

 فمن باب أولى على مشايخ الت قميش في ىذا الزماف أف يتخو لوا الناس في نصحهم ومواعظهم، وال يُملونهم الحديث  
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ثهم وىم يشتهونَو، وانظر الس ْجَع من الدعاِء فاجتنبُو، عليهم  حديَثهم فُتِمل ُهم، ولكن أنصْت، فإذا أمروَؾ فحدِّ
 [.962وأصحابَُو ال يفعلوف ذلك] فإنِّي عهدُت رسوَؿ اهلل 

ـ نُا ٜٓبػٞ ع٢ً ايعامل ـ عٓدَا ٜؿيت ٜٚدعٛ اآلخسٜٔ ـ إٔ ٜساعٞ عكٍٛ ايٓاع ٚدبا٥عِٗ،  

ُٜٓؿِّس .. نُا جيب عًٝ٘ إٔ جيتٓب ايتػدد ٚايػًٛ يف ايدٜٔ، ٚجيٓذ يًسؾل َٚطتٜٛاتِٗ، ؾٝ بػس ٚال 

 ٚايتٝطري َا أَهٔ ذيو غسعّا. 

ًَ تعالى: قاؿ   ِ ل ْٚ ْٔ َخ ٚا ِْ َْٖج َذّؾاً َكِِيَؼ اَُْيِِْب اَلجَْهظُّ ٌُ  ْٚ َ  . 259آؿ عمراف:َول
 مسلم.  "شِّروا وال تُنفِّروا، وَيسِّروا وال تُػَعسُِّرواادعوا الن اس، وبَ ": وعن أبي موسى، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َعلِّموا، وَيسُِّروا وال تُػَعسِّروا، وَبشِّرُوا وال تُػنَػفِّروا، وإذا َغِضَب ": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

  [. 963]"أحدُكم فلَيْسُكت
 أخَذ أيسَرُىما، ما لم يُكن إثمًا كاف أبعَد بين أمرين إال ما ُخيػَِّر رسوُؿ اهلل ": وعن عائشة، أنها قالت 

 متفق عليو.  "لنفِسو، إال أف تُنَتهك حرَمُة اهلِل فينتقُم هلل بها [، وما انتقم رسوُؿ اهلل 964الناِس منو]
[، فإنما ىَلَك من كاف قبلُكم 965إي اُكم والغُُلو في الدين]": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 [. 966]"لدينبالغلوِّ في ا
 [. 967البخاري] "إف  الديَن ُيْسٌر، ولن ُيَشاد  الديَن أحٌد إال َغلَبو": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبيِّ  
[، فإن ُو من يُغاِلب ىذا الديَن 968عليُكم ىديًا قاِصدًا]": وعن بريدة األسلمي، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 969]"يغلُُبو
 البخاري. "إف  اهلَل رفيٌق ُيحب  الرِّفَق في األمِر ُكلِّو": الت: قاؿ رسوؿ اهلل وعن عائشة رضي اهلل عنها ق 

                                                           
. قلت: قد تضمن ىذا األثر العظيم عن حبر األمة آدابًا عظيمة، تتعلق بفقو وآداب الخطاب 151رواه البخاري، المشكاة:  962

أي ال أِجَدن ك. والس جع؛ الحرص ؛ "وال أُلِفيػَن كَ الدعوة والتبليغ أف يتفط ن لها. وقولو "  والحديث، ينبغي لكل داعية يشتغل في
  على أف تكوف نهاية الُجَمل أو العبارات على نَسٍق واحد 

 . 4017روىا أحمد، صحيح الجامع:  963
منو .. وفي ذلك ردٌّ على أولئك الذين يفسروف أبعد الناس عنو، وأشدىم نفورًا  أي إذا كاف ىذا الذي ُخيِّر فيو إثمًا كاف  964

 التيسير في الدين على أنو وقوع في المحظور .. وتجاوز للمشروع .. ما داـ فيو تيسيراً على اآلخرين 
 الغلو في الدين؛ ىو كل ما زاد حّده عن المشروع المنصوص عليو في الكتاب والسنة. 965  

 . 2183م، السلسلة الصحيحة: رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجو، وغيرى 966
: والمشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى ال يتعمق أحد في األعماؿ الدينية ويترؾ الرفَق إال 2/227قاؿ ابن حجر في "الفتح"  967

 ىػ.  -عجز وانقطع فُيغلب ا
 أي طريقاً معتدالً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط وال تفريط. 968
أي يجنح للتشدد .. ويعتزؿ الرفق ؛ ". وقولو " يُغالب95ة، وصححو الشيخ ناصر في التخريج: رواه ابن أبي عاصم في السن 969

 واالعتداؿ .. فبل يأخذ بالرخ  الشرعية حيث ينبغي األخذ بها. 
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إف  اهلَل رفيٌق ُيحب  الرِّفَق، ويُعِطي على الرفِق ما ال يُعطي على ": وعنها، قالت: قاؿ رسوؿُ  اهلل  
 مسلم. "العنِف، وَما ال يُعطي على ما سواهُ 

إف  الرِّفَق ال يكوُف في شيٍء إال زانَُو، وال يُنَزُع من شيٍء إال شانَو ":  وعنها، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [" مسلم.970]

 مسلم.   "َمن ُيحَرـِ الرِّفَق ُيْحَرـِ الخيرَ ": وعن جرير بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

، فقلت:  ، إذ َعَطس رجلٌ وعن معاوية بن الحكم، قاؿ: بينما أنا ُأصلِّي مع رسوِؿ اهلل   من القـو
[ ما شأنُكم تنظروف إلي   فَجعُلوا َيضربوف 971يرحُمَك اهللُ، فرماني القوـُ بأبصارىم، فقلت: واثكل أمياه]

، فلم ا صل ى رسوُؿ اهلل 972بأيِديهم على َأفخاِذىم فلم ا رأيتهم ُيصمُِّتونَني] ػ فبأبي ىو وأمِّي،  [، لكنِّي سَكت 
إف ىذه ": وال بعَده أحسن تعليمًا منو ػ فواهلل ما كَهَرني، وال َضَربني، وال َشَتمني، ثم قاؿما رأيُت معلِّمًا قبَلو 

 مسلم.  "الصبلَة ال يصُلُح فيها شيٌء من كبلـِ الن اس، إنما ىو الت سبيُح والتكبيُر وقراءُة القرآف
ـَ  ،عرابيأَ  إذ جاءَ  اهلل  مع رسوؿِ  في المسجدِ  نحنُ  بينماوعن أنس بن مالك، قاؿ:    في يبوؿُ  فقا

حتى  وهفتركُ  "،وهعُ دَ  ،وهمُ رِ زْ تػُ  ال":  اهلل قاؿ : قاؿ رسوؿُ   مو وْ : مَ  فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل ِد،المسجِ 
إنما ىي  ،رالقذَ و  من ىذا البوؿِ  لشيءٍ  حُ صلُ ال تَ  دَ اجِ المسَ  ىذهِ  إف  ": فقاؿ لو دعاهُ  اهلل  رسوؿَ  ثم إف   .باؿَ 
  مسلم. و عليو.ن  ، فشَ اءٍ من مَ  بدلوٍ  فجاءَ  ،القـو من رجبلً  قاؿ فأمرَ  ."رآفالقُ  وقراءةِ  ،والصبلةِ ،  اهللِ  لذكرِ 

[فقاؿ لهم رسوُؿ اهلل 973وفي رواية عن أبي ىريرة، قاؿ: قاـ أعرابي فباؿ في المسجد  فتناولو الناس] 
 :"[. 974]"ُمَيسِّرين، ولم تُبَعثوا ُمَعسِّرين َدُعوه وأىرِيُقوا على بوِلو َدْلواً ِمن ماٍء، فإن ما بُِعثُتم  

عن المباشَرِة للصائِِم، فَرخ َ  لو، وأتاُه آخُر فنهاُه؛ فإذا الذي رخ   لو  وعنو، أف  رجبًل سأؿ النبي  
[  [. 975شيٌخ، والذي نهاُه شابٌّ

ثوا الن اَس بما يَعرُِفوف أتحبوَف أف يُكَ ": ، قاؿوعن علي بن أبي طالب    . البخاري "ذ َب اهللُ ورسولُوَحدِّ
 

                                                           
 الرفق زين، وخبلفو شين .. ُيشين صاحبو ولو بعد حين.  970
 وافقد أمي لي.  971
 أي يسكتونني، فغضبت.   972
 . يريدوف منعو وزجره 973
زجر الرجل ومنعو من أف يتم بولو نوع من أنواع  . أقوؿ: اعتبر النبي 55رواه البخاري، والنسائي، صحيح سنن النسائي:  974

التعسير المنافي للتيسير، فما يكوف القوؿ فيمن يعسر على المسلمين أمر دينهم     ثم لو أف جاىبًل فعل في مسجد من مساجد 
 .. ىل ترونو يخرج حياً من المسجد    ي مسجد النبي المسلمين ما فعلو األعرابي ف

. فيو: أف الفتوا تكوف أحيانا بحسب المستفتي وحالو .. وىذا فقو ال بد للفقيو من أف يتنبو 1090صحيح سنن أبي داود:  975
 لو عندما يفتي الناس. 
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ـ نُا ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜؿدع باسبل، ٜٚأَس باملعسٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهس، ٚال خيػ٢ يف اهلل ي١َٛ  

َٜعُٗس اسبلُّ يًٓاع..؟!  ـَ يٓؿط٘ ٚأخَر بايتك١َِّ، ٚاحتَذَب، ؾُت٢   ال٥ِ؛ ؾإذا ايعامل َتسخَّ

سي بيِده لتأُمُرف  بالمعروِؼ ولتَػْنهوف  عن المنكِر، والذي نف": قاؿ عن حذيفة بن اليماف، عن النبي  
 [. 976]"وليوِشَكن  اهلل أف يبعَث عليكم ِعقاباً منو؛ فتدعونَو فبل َيستجيَب لُكم

من رأا منكم ُمنكرًا فليغيْرُه بيِده، فإف لم ": يقوؿ وعن طارؽ بن شهاب، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 مسلم.  "ع فبقلِبو وذلك أضعُف اإليمافيستِطُع فبلسانِو، فإف لم َيستطِ 

ال يمنعن  رجبًل  ىيبُة الناِس أْف يقوَؿ بحقٍّ إذا َعِلَمُو؛ فإن و ال ": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي  
 [. 977]"يُقرُِّب من أجٍل وال يُبعُد من ِرْزؽٍ 

حقِّ أينما ُكن ا ال نخاُؼ في اهلِل لومَة بايَعَنا رسوُؿ اهلل على أف نقوَؿ بال": وعن عبادة بن الصامت، قاؿ 
  متفق عليو.  "الئم
ـَ إلى إماـٍ جائٍر فأمَره ": قاؿ وعن جابر، عن النبيِّ   سيُِّد الش هداء حمزُة بُن عبِد المطلب، ورجٌل قا

  [. 978]"ونهاُه فقتَػَلوُ 
 [. 979]"ُسلطاٍف جائرٍ أفضُل الجهاِد كلمُة حقٍّ عنَد ": وعن أبي سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [.980]"أحب  الجهاِد إلى اهلِل، كلمُة حقٍّ تُقاُؿ إلماـٍ جائرٍ ": وعن أبي أُمامة، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  
وعن قيس، قاؿ: قاؿ أبو بكٍر بعد أف حمد اهلل وأثنى عليو: يا أي ها الناُس، إن كم تَقرأوف ىذه اآلية،  

َِيْ  وتضعونَها على غيِر موضعها: ّْ ـَ ْ٘خََدْحخُ ََ إَِذا ا ْٔ َط َْ  ّْ ّْ ال يََُّضُُّز جُْهَصُس
َ
ّْ أ ، وإن ا سمعنا النبي ُس

 وإني سمعُت رسوَؿ  ."إف الن اس إذا رَأوا الظالَم فلم يأخذوا على يَدْيِو أوَشَك أف يَػُعم هم اهلُل بعقابٍ ": يقوؿ
دروف على أف يُغيروا، ثم ال يُغيػُِّروا، إال يوَشُك أف يعم ُهم ما ِمن قوـٍ يُعَمُل فيهم بالمعاصي، ثم  يَق": يقوؿ اهلل 

 [. 981]"اهللُ منو بعقابٍ 

                                                           
 . 2761صحيح سنن الترمذي:  976
 . 268يحة: رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجو، السلسلة الصح 977
 . 492رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة:  978
 . 492رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  979
 . 268رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع:  980
ْم ال َيُضر ُكْم َمْن َعَلْيُكْم َأنْػُفَسكُ . قلت: وعليو يكوف تأويل قولو تعالى: 3644رواه أبو داود وغيره، صحيح سنن أبي داود:  981

؛ أي إذا قمتم بمهمة وواجب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وصدعتم بالحق .. وأخذتم على أيدي َضل  ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ 
 .َمْن َضل  بعد ذلك  ال َيُضر ُكمْ الظالمين بالزجر واإلنكار والمنع بحسب استطاعتكم 
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قالوا: يا رسوَؿ اهلل كيف  "ال َيْحِقَرف  أحدُكم نَفَسو": وعن أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
يوـَ القيامة: ما منَعَك أف  ُؿ فيو، فيقوُؿ اهلُل َيرا أمرًا هلِل عليو مقااًل، ثم  ال يَقو ": َيحِقُر أحُدنَا نَػْفَسو  قاؿ

  [. 982]"تقوَؿ في  َكذا وكذا  فيقوؿ: خشيَة الن اِس. فيقوُؿ: فإي اَي ُكنَت أحق  أف تخَشى

َُٜكدَِّٛٙ   َُذاؾا٠ .. ٚإٔ  ٍّ ٚال  ُٜهٔسَٛٙ .. َٔ غري غً ُٜٛقُِّسٚٙ، ٚحيرتَٛٙ ٚ ـ يًعامٔل َحلٌّ ع٢ً ايٓأع؛ إٔ 

 ٜح ٚاملػٛز٠ عٔ غريٙ.  يف اسبد

ليَس ِمن أُمتي َمْن لم ُيِجل  كبيَرنا، ويرَحم َصِغيَرنا، ": قاؿ عن عبادة بن الصامت، أف  رسوَؿ اهلِل  
 [. 983]"ويَعِرؼ لعاِلمنا

ـَ ذي ": وعن أبي موسى األشعري، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل    إف  من إجبلِؿ اهلِل إكرا
ـَ ذي السلطاِف الُمْقِسطالش يَبِة المسلم، وحامِل ا  [. 984]"لقرآِف غيِر الَغالي فيو والج افي عنو، وإكرا

 [. 985]"ليَس ِمن ا َمن لم يَرحْم صغيَرنا، ويَعِرؼ حق  كبيرنا": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 "[فقد آذنُتُو بالحرب986إف  اهلَل تعالى قاؿ: َمن عادا لي ولي ًا]": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 البخاري. 

                                                           
َيرا أمراً : إسناده صحيح. وقولو " 2/702ه ابن ماجو، ورواتو ثقاة. وقاؿ أحمد شاكر في العمدة قاؿ المنذري في الترغيب: روا 982

؛ أي يرا أمرًا يوجب اهلل عليو أف يقوؿ فيو مقااًل، ومن حق اهلل عليو أف يقوؿ فيو مقااًل؛ كأمٍر بمعروٍؼ أو نهي عن منكر "هلِل عليو مقاالً 
 .. أو كتمو الكاتموف الذين يكتموف الحق رىبة من ظالم أو رغبة بما في يديو من فُتاٍت وعطاء .. وبياف حقٍّ قد غفل عنو الغافلوف 

أي يعرؼ حق و من توقير وإجبلٍؿ وتكريم لما لو من فضل ؛ "ويَعِرؼ لعاِلمنا": . وقولو 96رواه  أحمد وغيره، صحيح الترغيب:  983
 ومعروؼ على الناس.  

ا المعاصر قد غيبتهم سجوف الطغياف والظلم في أقطاٍر شت ى .. وال يزالوف .. ُيساموف سوء الذؿ قلت: كم من عالٍم في زمانن    
والعذاب .. على أيدي أعداء اهلل من المجرمين .. ال ذنب لهم سوا أنهم صدعوا بما يجب عليهم أف يصدعوا بو من الحق .. والناس 

 يسألوف عنهم .. وكأف ىؤالء العلماء ليس لهم حق اً على األمة  عنهم ساىوف الىوف غافلوف ال يكترثوف لحالهم .. وال 
بينما في المقابل نجد من يُعتَقل من الكافرين المجرمين لقتلهم أطفاؿ المسلمين بحقنهم جرثومة اإليدز ػ كما حصل في ليبيا مع     

ية منها والشعبية يضج وُيطالب باإلفراج عنهم .. أكثر من أربعمائة طفل  ػ ترا العالم الصليبي كلو؛ وعلى جميع المستويات الرسم
ويهدد ويتوعد بفنوف من العقوبات إف لم يتم اإلفراج عنهم .. وعلى وجو السرعة .. ىذا مثاؿ، واألمثلة الدالة على ذلك أكثر من أف 

 ُتحَصر     
بل طواغيت الكفر والظلم .. تخلى عنهم الناس نريد علماء يصدعوف بالحق .. فإف فعلوا، وتعرضوا لصنوؼ من الببلء واألذا من ق    

. فالحق يُنَصر بالعلماء والشعوب معاً، وليس بأحدىما دوف 11نجم:التِْلَك ِإذًا ِقْسَمٌة ِضيَزا.. وتفرجوا عليهم وكأنو لم يكن شيئًا ..
 اآلخر 

 . 4053صحيح سنن أبي داود:  984
 . 95ترغيب: رواه الحاكم وقاؿ: صحيح على شرط مسلم، صحيح ال 985
يز من أولياء اهلل تعالى العلماء العاملوف؛ فالوالية تتحقق بالمتابعة للسنة، والجهاد في سبيل اهلل .. وىاتاف الخصلتاف من أبرز ما يتم 986

 .بو العلماء العاملوف، وىم يتفاضلوف فيما بينهم على قدر تفاضلهم في ىاتين الخصلتين: المتابعة للسنة، والجهاد في سبيل اهلل
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 [.987]"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم": وعن عائشة، قالت: قاؿ النبي  
ـَ األكاِبرَ ": وعن ابن عمر، عن النبيِّ    [. 988]"أمَرني جبريُل أف ُأقدِّ
يهما أكثُر أ": كاف يجمُع بين الرجلين من قتلى أحٍد ػ يعني في القبر ػ ثم يقوؿ  وعن جابٍر أف  النبي   

َمو في اللحدِ   البخاري. "أخذاً للقرآف  فإذا ُأشيَر إلى أحِدىما، قد 
لَِيِلَيِني منُكم ُأوُلو األحبلـِ والن هى، ثم  الذين يَلونَهم، ثم ": قاؿ وعن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي  

 [.989]"سواؽالذين يلونهم، وال تختلُفوا فتختلَف قُلوبُُكم، وإي اكم وَىْيَشاِت األ
واألنصار؛ أف يَلَيُو المهاجروف  : أنو كاف يُعجُبو قاؿ أبو عيسى الترمذي: وقد روي عن النبي  

 ليحَفظوا عنو. 
قاؿ الش ْعبي: صل ى زيٌد بن ثابت على جنازٍة، فُقرَِّبت إليو بغلُتو ليرَكبها، فجاء ابن عباس، فأخَذ بركابِو،  

، فقاؿ ابُن عباس: ىكذا أُِمرنا أف نفعَل بالعلماِء والُكبراء، فقب ل زيد رسوِؿ اهلل  فقاؿ زيد: خلِّ عنو يا ابَن عمِّ 
 [990 .]بن ثابت يَده، وقاؿ: ىكذا ُأِمرنا أف نفَعَل بأىِل بيِت نبينا 

 

ٌَّاتًا نهحك،   َغأُل اهلل تعاّْ ِعهًًا َافعًا، ٔعًاًل خانصًا ُيتمثَّاًل، ٔلهثًا خاِشعًا أ

.. ٔأٌ ٌجعهُا يًٍ ٌعشفٌٕ نهعهًاء حمَّٓى ٔلذسْى .. ٔيٍ غري  ٔنغاًَا راكشًا

 إفشاٍط ٔال تفشٌظ ..  انهٓىَّ آيني. 

ِّ األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهى.  ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُث
 
* * * * * 

                                                           
أي كبواتهم ؛ ". قلت: من ذوي الهيئات أىل العلم والمروءة والفضل، والشرؼ. " عثراتهم361صحيح األدب المفرد:  987

وزالتهم؛ إذ لكل جواٍد كبوة فبل ينبغي أف يُنسى فضلو وثباتو وصهيلو في ميادين وساحات الوغى .. ألجل كبوتو تلك .. ويُؤَخذ 
 وُيحاَسب على أساسها   

ٍـّ ذي باؿ؛ 2555بو بكر الشافعي في الفوائد،  السلسلة الصحيحة: رواه أ 988 . والتقديم الوارد في الحديث شامل لكل أمٍر ىا
في الصف األوؿ، وتقديمهم في القياـ بالمهاـ  كتقديمهم في المجلس، والمشورة، والحديث، وتقديمهم في الصبلة خلفو 

 هلل تعالى أعلم. الكبيرة .. فالتقديم شامل لكل ىذه المعاني، وا
 . 289أخرجو الترمذي وأبو داود، صحيح سنن الترمذي:  989
: أخرجو الطبراني، والحاكم، والبيهقي، قاؿ الحاكم: صحيح اإلسناد على شرط 2/63قاؿ العراقي في تخريجو لئلحياء  990
 مسلم.
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 َحكُّ انضٍَِّف عهى ُيِضٍِفّ. -24
ٍِيٖاً تعالى: قاؿ   َ ُخّتِِٗ ِمْص ََ َٚن اَُػَفاَم  ُٓ ً  َوُيْػفِ ِشريا

َ
  .8نساف:اإلَويَتِيٓاً َوأ

ٍَ تعالى: وقاؿ   ْن َجاَء ةِفِْج
َ
ا َِلَِد أ َٓ ٚا َش ْاً ىَاَل َش ٌم َذ ُ ى ىَال َّ ةِاُْبُْْشَ َٖا إِةَْراِ٘ي َوََُيْد َجاَءْت رُُشُِ

 [. 991]69ىود: َخِٖيذٍ 
ِْنيَ  تعالى: وقاؿ   َر ٍْ ُٓ ْ َّ ال حَاَك َخِديُد َطيِْم إِةَْراِ٘ي

َ
َْ أ ٚا َش ْاً ىَاَل  * َ٘ ُ َِيِْٗ َذَيال ـَ ٚا  إِذْ َدَخُِ
ُروَن  ٍَ ْٖ ُْ ِٓنٍي  *َش ٌم ىٌَْٚم  ٍَ َش ِِِٗ نََجاَء ةِفِْج

ْ٘ ُزُِٚنَ  *نََراَغ إََِل أَ
ْ
ال حَأ
َ
ّْ ىَاَل أ ِٙ ْ ُٗ إَِِل    َذَيَربَ

  17-14الذاريات:
يُم، وىو أوُؿ من اخَتَتَن على رأِس ثمانيَن كاف أو َؿ من ضي َف الضيَف إبراى": عن أبي ىريرة، عن النبيِّ  

 [. 992]"سنٍة، واختتن بالقد وـِ 
ـِ  ّٔ ايكٝ ٌُ إنسا  [.993]ـ ؾك
من ": ، فبعَث إلى نسائو، فقْلَن ما مَعنا إال الماُء  فقاؿ رسوؿ اهلل عن أبي ىريرة، أف  رجبًل أتى النب ي  

، ، فانطلَق بو إلى امرأتِو، قاؿ: أكرمي ضيَف رسوِؿ اهلل َيضم  أو ُيِضيُف ىذا " فقاؿ رجٌل من األنصار: أنا
فقالت: ما عندنا إال قوُت صبياني، فقاؿ: ىيِّئي طعاَمِك، وأصبحي ِسراَجِك، ونوِّمي صبياَنك إذا أرادوا َعشاًء، 

،فجَعبل يُريانِو [994فهي أت طعاَمها، وأصبَحْت ِسراَجها، ونو َمت صبيانها، ثم قامت كأنها ُتصلح سراَجها فأطفأَتو]
َضحَك اهلُل الليلَة أو َعِجَب من ": ، فقاؿ[، فلما أصبَح غدا إلى رسوِؿ اهلل 995أنهما يأكبلف فباتا طاويين]

ّْ َخَصاَصثٌ  :فأنزؿ اهلل  ."ِفَعاِلُكما ِٙ ِ ْٚ ََكَن ة
َ ّْ َول ِٙ جُْهِص

َ
َ أ ََ  [. 996]9الحشر: َويُْؤذُِروَن 

                                                           
حنيذ: مشوي على الِرضف؛ وىي الحجارة  قاؿ ابن كثير في التفسير: أي ذىب سريعًا فأتاىم بالضيافة وىو عجل فتى البقر،  991

ىػ. وذلك قبل أف يعرؼ من ىم وماذا يريدوف، أو يسألهم ىل يُريدوف طعامًا وضيافًة أـ ال .. وىذا من تماـ وكماؿ  -المحماة ا
 الكـر والجود، واآليات فيها دالالت عظيمة تتعلق بتداب الضيافة، وما يجب للضيف، لو راجعتها في كتب التفسير. 

 . 715رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة:  992
الكَرـ: بذؿ المعروؼ، والعطاء، والطعاـ ػ بنفٍس طيبة راضية ػ عندما يتعين شرعًا البذؿ والعطاء، من غير تقصيٍر عن الحد أو  993

مل على االنفاؽ القْدر الواجب. وعكسو البخل: وىو اإلمساؾ عما يجب شرعًا بذلو وتقديمو. ومن عبلمات البخيل: أنو إذا حُ 
   والعطاء .. تراه يُتبع إنفاقو وعطاءه بالمن واألذا .. والرياء .. وىو بعد كل ذلك تراه كارىاً مغموماً النفاقو وخروج العطاء من يده

: 1/90"] قاؿ ابن حجر في اإلصابة  النائبة في وأعطى ،آتى الزكاة وقرا الضيف من الشح من برئ": وفي الحديث، قاؿ    
 ناده حسن [.إس

 حتى ال يراىما الضيف أنهما توقفا عن تناوؿ الطعاـ، فيتأذا من ذلك، وىما اضطرا لهذا الموقف ألف الطعاـ ال يكفي لثبلثتهم.  994
 أي باتا جائعين بطن كل واحد منهما ضامر عليو من الجوع.   995
احبها، وعظيِم كرمو أرا ذكرىا ليرا القارئ أي أضاءت. قلت: حدثت قصة عجيبة لنبل ص؛ "أصبحت"رواه البخاري. وقولو:  996

أي رجاٍؿ ىؤالء الذين صنعهم اإلسبلـ: حدثني أحد اإلخواف الفضبلء في األردف أنو ُدعي وجمع من اإلخواف على طعاـٍ عند أٍخ 
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إف اهلَل كريم يحب  الُكرَماء، َجواٌد يحب  الجَوَدَة، ": رسوُؿ اهلل  وعن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: قاؿ 
 [. 997]"يحب  معالي األخبلِؽ ويكره َسْفَساَفها

ـَ ": يقوؿ وعن ُصهيب، قاؿ: سمعُت الرسوَؿ    [.998]"خيارُكم من أطعَم الطعا
 متفق عليو.  "يوـِ اآلخر فلُيكرـِ ضيَفومن كاف يُؤمُن باهلل وال": قاؿ ومن حديٍث أبي شريٍح، أف  رسوَؿ اهلِل  
ـَ، ": أي اإلسبلـ خير  قاؿ  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أف  رجبًل سأؿ النبي    ُتطعُم الطعا

 البخاري.  "وتقرأ السبلـَ على من عَرْفَت وعلى من لم َتعِرؼ
ـَ، و ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   أفُشوا السبلـَ، تدخلوا الجن ة اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعا
 [. 999]"بسبلـ
إف  في الجن ِة ُغَرفًا تُػَرا ظُُهورُىا من بطُونِها، وبطُونُها من ": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن عليٍّ  
ـَ الصيا": فقاـ أعرابيٌّ فقاؿ: لمن ىي يا رسوَؿ اهلل  فقاؿ ."ظُُهورِىا ـَ، وأدا ـَ، لمن أطَاَب الكبلـَ، وأطعَم الطعا

ـٌ   [. 1000]"وصل ى بالليل والن اُس نيا
وعن يزيد ابن المقداـ بن شريح بن ىاني، عن المقداـ عن أبيو، عن ىاني: أنو لما وفَد على رسوِؿ اهلل  
  قاؿ: يا رسوَؿ اهلل أي  شيٍء يوجُب الجن َة  قاؿ :" ِـ ، وبذِؿ الطعا  [.1001]"عليَك بُحْسِن الكبلـِ

ََٔ ال  ٚ ٌٔ ُّ ايُبد ُٜكٝـ. ـ َذ   

 [. 1002]"ال خيَر فيمن ال ُيِضيف": قاؿ وعن ُعقبة بن عامر، عن النبي  
 [. 1003]"َشر  ما في الرجِل ِشحٌّ ىاِلٌع، وُجبٌن خاِلعٌ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

                                                                                                                                                                                           

ؽ المغلي الحامي ػ على كريم جواد .. ومع انشغاؿ األخ وعائلتو بإعداد الطعاـ لضيوفو انقلب الِقْدُر ػ وكاف مليئًا بالماء والمرَ 
طفلتهم الصغيرة .. فماتت .. فتحامل األخ على الصبر، وعلى أف ُيخفي معالم حزنو وتأثره .. وألـز زوجو بذلك .. حتى ال يتأذا 
األخوة الضيوؼ .. وحتى ينتهوا من طعامهم بهناءة وسرور ومن دوف أدنى كدٍر .. ولما انتهوا من طعامهم .. وحمدوا اهلل .. 

 وا األخ على حسن الضيافة .. وىموا بالنهوض .. استأذنهم بأف يصلوا معو على طفلتو صبلة الجنازة  وشكر 
. سفساؼ األمور أو األخبلؽ؛ أي األمر الحقير والرديء من كل شيء، وىو 2800أخرجو ابن عساكر، صحيح الجامع:  997

، وأصلو ما يطير من ُغبار الدقيق إذا ُنِخَل،   ."والتراب إذا أثير " النهاية ضد المعالي والمكاـر
ـَ ": . وقولو 44أخرجو أحمد، وابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  998 أي بذؿ الطعاـ لمستحقيو من ؛ "خيارُكم من أطعَم الطعا

  الضيوؼ وغيرىم من ذوي الحاجة.
 . 572أخرجو البخاري في األدب المفرد، والترمذي، والدارمي، وغيرىم، السلسلة الصحيحة:  999

 . 2626صحيح سنن الترمذي:  1000
 . 2939وابن أبي الدنيا، والحاكم، السلسلة الصحيحة: ، "أخرجو البخاري في " خلق أفعاؿ العباد 1001
 . 1434أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1002
َزع . الشح الهالع: ىو البخل الذي يحمل صاحبو على الج560أخرجو أحمد، وأبو داود، وابن حباف، السلسلة الصحيحة:  1003

والضجر، يظهر عليو ذلك إذا نزؿ بساحتو ضيف أو ُدعي لموقف فيو بذؿ أو عطاء. أما الجبن الخالع: ىو الجبن الذي يكاد 
 يخلع قلب صاحبو من صدره لشدة خوفو. 
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اف قبلُكم من كإي اُكم والش ح  فإنما ىَلَك ": فقاؿ وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: خطَب رسوُؿ اهلل  
 [.1004]"بالش حِّ: أمَرُىم بالُبخِل فَبِخُلوا، وأمرُىم بالقِطيعة فقَطُعوا، وأمَرُىم بالفجوِر ففَجروا

إي اُكم والش ح ، فإن و دعا َمن كاف قبَلُكم فَسَفُكوا ِدماَءىم، ": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن أبي ىريرة  
 [. 1005]"ودعا من كاف قبَلُكم فاستَحل وا ُحُرماتِهمودعا من كاف قبَلُكم فَقط عوا أرحاَمهم، 

صبلُح أو ِؿ ىذه األمة بالز ىِد ": وعن عمرو بن ُشعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 1006]"واليقين، ويَهِلُك آِخُرىا بالُبخل واألَمل

هلل وُدخاُف جهن م في جوِؼ عبٍد ال يجتمُع غباٌر في سبيل ا": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  وعن أبي ىريرة  
 [. 1007]"أبداً، وال يجتمُع ُشحٌّ وإيماٌف في قلِب عبٍد أبداً 

 [. 1008]"ال يجمُع اهلل في قلِب امرٍئ مسلٍم اإليماَف، والش ح  جميعاً ": وفي رواية 
 خصلتاف ال تجتمعاف في مؤمن: الُبخُل، وسوءُ ": قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أبي سعيد الخدري  
 [.1009]"الخُلقِ 
: قيل: يا رسوَؿ اهلل ما ىي  قاؿ ،"اجتنبوا الس بَع الموبقات": قاؿ وعن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل  
ـَ اهلل إال " َماِؿ الَيتيِم، والتَػَولِّي يَوـَ بالحق، وَأكُل الرِّبا، َوَأكُل الشِّرُؾ باهلل، والش ح ، وقَتُل الَنفِس، التي َحر 

 [.  1010]"الُمحَصناِت الغافبلت الُمؤمناتِ  الز حِف، وَقذؼُ 
 البخاري. "قالها ثبلثاً ، البخل من أدوأُ  داءٍ  وأي": قاؿ أبو بكٍر الصديق  
ـ  ت يدُ ل  قد شُ  على عائشةَ  امرأةٌ  دخلت   تحَ فأصبَ  اليدِ  صحيحةَ  البارحةَ  المؤمنين، بت   ىا فقالت: يا أ
 عطيويُ  الضيف يقرِ ويُ  الزكاة عطيراف، كاف أبي يُ واف موسِ أبَ : كاف لي ت  قالت عائشة: وما ذاؾ  قالبل ءش

 ، فماتفي مالها خيراً  ، ال تصنعُ كةً سِ ممُ  بخيلةً  و، وكانت أمي امرأةً إال فعلَ  شيئاً  الخير من وال يحقرَ  السائلَ 

، قلت : جارٍ  رٌ يديو نه بين في منامي أبي وعليو ثوباف أصفراف، حةَ البارِ  ثم ماتت أمي بعده بشهرين، فرأيتُ  أبي
                                                           

. والحديث فيو أف البخل سبب لكثير من الذنوب والمعاصي، لذا من السنة االستعاذة من 2489صحيح سنن أبي داود:  1004
إني أعوذ بك من الهم والحزف، والعجز والكسل، والجبن  اللهم"ل كما في الحديث الصحيح الذي أخرجو البخاري وغيره: البخ
 يأمر أصحابو بهذه الكلمات.   وكاف  ".ل، وغلبة الدين وقهر الرجاؿالبخو 

في معنى الشح: ىو البخل . وقيل 1603رواه ابن حّباف في صحيحو، والحاكم، وقاؿ: صحيح اإلسناد، صحيح الترغيب:  1005
 والحرص. وقيل: ىو الحرص على ما ليس عندؾ، والبخل بما عندؾ 

 . 3417أخرجو أحمد في الزىد وغيره، السلسلة الصحيحة:  1006
 .1606رواه النسائي، وابن حباف في صحيحو، والحاكم، صحيح الترغيب والترىيب:  1007
 . 1928صحيح سنن النسائي:  1008
 . 1608صحيح الترغيب: رواه الترمذي وغيره،  1009
. قلت: مجيء الشح من حيث الترتيب بعد ذنب الشرؾ باهلل، وقبل ما سواه من الموبقات 3431صحيح سنن النسائي:  1010

 الواردة في الحديث .. إنو لدليل على ِعظم ذنب وداء الشح أعاذنا اهلل وإياكم منو.
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يره، ىذا أعطانيو اهلل تعالى. قلت: فما فعلت أمي   خيراً  و ما ىذا  قاؿ: يا بنية من يعمل في ىذه الدنيايا أبَ 
عن  الشماؿ، فملتُ  نعم، قاؿ: ىيهات  عدلت عنا، فاذىبي فالتمسيها ذاتَ  :قلت قاؿ: وقد ماتت أمك 

اه. فإذا شَ واعطَ ، واحسرتاه حيمة تنادي: والهفاه،، بيدىا شُ فإذا أنا بأمي قائمة عريانة متزرة بخرقةٍ  ،شمالي
اه ما لك تنادين م  قلت: يا أُ ، جارٍ  يديها نهرٌ  بين بلغها الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستها، وإذا

، فعلتِ ك أن   منو. قلت: أفبل أسقيك  قالت: وددتُ  شربَ أف أَ  ؾُ ترَ ال أُ  :قالت  جار  ، وبين يديك نهرٌ العطشَ 
 ػ ت يمينول  من ذات اليمين: أال من سقى ىذه المرأة شُ  فلما شربت نادا منادٍ  ،فسقيتها رفةً لها غُ  فغرفتُ 
  قالت: نعم يا ةالخرقَ  تِ فْ ء اليمين، ال أستطيع أف أعمل بيميني. قالت لها عائشة: وعرَ بل  ش فأصبحتُ ػ  مرتين
ـ   ، فجاء ثوراً  يوـٍ  ذاتَ  قط، إال أف أبي نحرَ  بشيء أمي تصدقت المؤمنين، وىي التي رأيتها عليها، ما رأيت أ
جاء يسأؿ،  سائبلً  قت بشيء إال أف  ها تصد  اه، وما رأيتُ إي   فناولتو حيمةعليو شُ  فعمدت أمي إلى عظمٍ  سائلٌ 

  إياه فناولتها فعمدت أمي إلى خرقة
َْ ِْرَْياَل َذَرةٍ َخرْياً يََرهُ  :و غ رسولُ وقالت: صدؽ اهلل وبل  رضي اهلل عنها ت عائشة ر فكب    َٓ ْٔ َحْف َٓ  َذ

اً يََرهُ *  َْ ِْرَْياَل َذَرةٍ َْشّ َٓ ْٔ َحْف َْ   [.1011.]8-7الزلزلة:َو

ّٕ، ؾُا شاد عٔ ذيو ؾٗٛ عًٝ٘ ؾدق١.  َٜٓصٍ يف ؾٓا٥٘، إٔ ٜكَٝؿ٘ ثالث١َ أٜا ـِ ع٢ً َٔ   ـ حلُّ ايكٝ

، وجائَزتُو يوـٌ وليلة]": عن أبي شريح الخزاعي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   [، وال 1012الضيافُة ثبلثُة أياـٍ
يقيم عنده وال شيء ": قالوا: يا رسوؿ اهلل وكيف يُؤثُِمو  قاؿ ،"يحل  لرجٍل مسلم أف يقيم عند أخيو حتى يُؤثَِموُ 

 مسلم.  "لو يقريو بو
يَفو؛ جائزتُو يوـٌ وليلٌة، والضيافُة من كاف يؤمُن باهلِل واليوـِ اآلخِر فلُيكرِـ ض": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل  

، فما بعد ذلك فهو َصدقة، وال يحل  لو أف يَثوَي عنده حتى ُيَحرَِّجو ]  [" متفق عليو. 1013ثبلثة أياـٍ

                                                           
وسى المديني في كتاب " الترغيب والترىيب " من طريق : أخرجو الحافظ أبو م1/430قاؿ ابن رجب في مجموع رسائلو  1011

 أبي الشيخ األصبهاني الحافظ بإسناٍد حسن. 
أي االىتماـ بو في اليـو والليلة وإكرامو بما يمكن ويتيسر، وبما يزيد عن العادة، أما في اليـو الثاني والثالث فيطعمو وال   1012

اإلثم والحرج، فيضيق صدره بسبب أنو ال يجد ما يضيفو بو .. وربما يحملو  أي يوقعو في؛ "حتى يؤثمو"يزيد عن عادتو. وقولو: 
ذلك على االقتراض مع عدـ وجود الطاقة على السداد .. أو غيبة الضيف لتجاىلو إمكانيات وقدرة وظروؼ المضيف .. والفترة 

حيث أف من الضيوؼ من قد يطيب لو المقاـ .. الزمنية المناسبة التي يقدر فيها على إضافتو .. فيوقعو ذلك في اإلثم والحرج .. 
وال يكترث لظروؼ المضيف؛ فيطيل المكث واإلقامة في دار الضيافة ربما لشهٍر أو شهرين أو أكثر أو أقل .. ويكوف ذلك كلو 

 على حساب الُمضيف ومعاشو، وعملو .. وما يتعين عليو من حقوؽ وواجبات .. فيوقعو في الحرج واإلثم  
ىػ. وقاؿ الخطابي: معناه ال  -مذي: ومعنى " ال يَثوي ": ال يُقيم حتى يشتد على صاحب المنزؿ. والحرج: الضيق اقاؿ التر  1013

 ىػ.  -يحل للضيف أف يُقيم عنده بعد ثبلثة أياـٍ من غير استدعاء منو حتى يضيق صدره، فيبطل أجره ا
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فقاؿ: يُكرمو ويُتِحُفو ويحفَظو يومًا وليلة، وثبلثُة أياـٍ  ."جائزتو يـو وليلة": سئل مالك عن قوؿ النبي  
 [. 1014ضيافة]
 [.1015]"الضياَفُة ثبلثُة أياـٍ فما سوا ذلك فهو صدقةٌ ": قاؿ ىريرة، أف النبي  وعن أبي 
للضيف على َمن نَزَؿ بو من الحقِّ ثبلٌث، فما زاَد فهو صدقٌة، ": يقوؿ وعنو، قاؿ سمعُت رسوَؿ اهلل  

 [. 1016]"وعلى الضيِف أف يرتِحَل؛ ال يؤثَِّم أىَل المنِزؿ
ليلُة الضيِف حقٌّ على كلِّ مسلم، فمن أصبَح بفنائو، فهو ": اهلل وعن أبي كريمة، قاؿ: قاؿ رسوؿ  

 [. 1017]"عليو َديٌن؛ إف شاَء اقتضى، وإف شاء ترؾ
ُٜكٝؿٛٙ، ؾً٘ إٔ ٜأخَر حٖك٘ ٚنؿاٜت٘ بٝدٙ ٚال حسج   ّٕ خبال٤؛ َٓعٛٙ حٖك٘ ؾًِ  ـ ؾإٕ ْصٍ بكٛ

إىل إٔ  هٓٛٙ َٔ ذبؿٌٝ حك٘  عًٝ٘، ؾإٕ عَذَص عٔ ذبؿٌٝ حكِّ٘ بٓؿط٘ ٚدب ع٢ً املطًُي ْؿسٙ

  ممٔ ْصٍ بؿٓا٥٘.
، فأصبَح الضيُف محروماً، فلو أف يأخَذ بقْدِر ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف النبي   أيما ضيٍف نزَؿ بقوـٍ

 [. 1018]"ِقراه، وال حرَج عليو
فما ترا  فقاؿ [، 1019وعن عقبة بن عامر، قاؿ: قلنا يا رسوؿ اهلل إنك تبعثُنا، فننِزُؿ بقوـٍ فبل يُقروننا] 

إف نزلتم بقوـٍ فأمروا لكم بما ينبغي للضيِف فاقبلوا، فإف لم يفعلوا فخذوا منهم حق  ": لنا رسوؿ اهلل 
 متفق عليو. "الضيِف الذي ينبغي لهم

أي ما رُجٍل أضاَؼ قومًا فأصبَح الضيُف ": قاؿ عن النبيِّ  وعن المقداد بن َمْعِد يكِرَب الِكْنِدي  
  [.1020]"فإف  نصَرُه حقٌّ على كلِّ مسلم حتى يأخَذ بِِقَرا ليلِتو من زرِعو وماِلو محروماً،
ـِ.     َٜكدُز عًٝ٘؛ ؾاإلضالّ ٢ْٗ عٔ اسبسج ٚايتََّهًٗ  ـ يٝظ َٔ ٚادب امُلِكٝـ إٔ ٜتهًٖـ يكِٝؿ٘ َاال 

قاؿ: لوال أف رسوَؿ ، فقر ب إلينا خبزًا وملحًا، فعن شقيق، قاؿ: دخلت أنا وصاحٌب لي على َسلماف  
[، فبعَث بمطهَرتو إلى 1021نهانا عن التكل ِف لتكل فُت لكم، فقاؿ صاحبي: لو كاف في ملحنا َسْعتَػُر] اهلل 

                                                           
 . 3288صحيح سنن أبي داود:  1014
وما كاف صدقة ونافلة ليس من حق الضيف أف يُلـز ُمضيفو بو .. وإنما األمر مرده  . قلت:3289صحيح سنن أبي داود:  1015

 للمضيف إف شاء تصدؽ، ولو أجر، وإف شاء أمسك، وال حرج عليو.
 أي ال يتسبب لو باإلثم. ؛ ". وقولو " ال يؤثِّمو1590رواه أبو يعلى والبزار، صحيح الترغيب:  1016
أي أخذ ما يحق لو  ؛ "" إف شاء اقتضى . وقولو 3290ما، صحيح سنن أبي داود: رواه أبو داود، وابن ماجو، وغيرى 1017

 كضيف ممن نزؿ بفنائو وساحتو، وإف شاء ترؾ وعفا، كمن لو دين على آخر.
 . 1730أخرجو أحمد، والحاكم، صحيح الجامع:  1018
 أي ال يضيفوننا، وال يعطوننا طواعية ما يحق لنا من الضيافة.   1019
 في الترغيب: رواه أبو داود، والحاكم، وقاؿ: صحيح اإلسناد. قاؿ المنذري  1020
 ىو نبات طيب الطعم والرائحة. 1021
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البقاؿ فرىَنها، فجاَء ِبَسْعَتٍر فألقاه فيو، فلما أكلنا، قاؿ صاحبي: الحمد هلل الذي قنعنا بما رَزقنا، فقاؿ 
 [.1022َتكن مطهَرتي مرىونٌة عند البقاؿ] سلماف: لو قنعَت بما ُرزِقَت لم

 [. 1023]"ال يتكل َفن  أحٌد ِلضيِفو ماال يَقِدُر عليو": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
ىْل عندُكم شيء  "، فقلت: ال؛ ": فقاؿ وعن أـ ىان  بنت أبي طالب قالت: دخل علي  رسوُؿ اهلل  

 [. 1024]"فما أقَفَر بيٌت من أْدـٍ فيو َخلٌّ  قربيو": إال ِكَسٌر يابسٌة وَخلٌّ، فقاؿ النبي 
ـُ الخل  ": قاؿ وعن عائشة رضي اهلل عنها، عن النبي    مسلم.  "نعَم اإلَدا
ـُ االثنين ": يقوؿ وعن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل   ـُ الواحد يكفي االثنين، وطعا طعا

ـُ األربعِة يكفي الث مانيةَ   [" مسلم.1025] يكفي األربعَة، وطعا
ـَ إليهم ُخبزاً  نفٌر من أصحاِب النبيِّ  وعن عبِد اهلل بن ُعَبيد بن َعِميَرَة، قاؿ: دخل على جابٍر   فقد 

ـُ الخل  ": يقوؿ وَخبًل، فقاؿ: كلوا، فإني سمعُت رسوَؿ اهلل  إنو ىبلٌؾ بالرجِل أف يدُخَل إليو الن فُر  ،"نِْعَم اإلدا
ـَ إليهممن إخوانو فَيحتقَر م َمُو إليهم، وىبلٌؾ بالقوـِ أف يحتقروا ما ُقدِّ  [. 1026]"ا في بيِتو أف يُقدِّ

قاؿ: دَخَل عليو قوـٌ يعودونَُو في مَرٍض لو، فقاؿ: يا جاريَُة ىُلمِّي ألصحابنا ولو   وعن أنس بن مالك  
 [.1027]"َمكارـُ األخبلِؽ من أعماِؿ الجن ة": يقوؿ ِكَسراً، فإني سمعُت رسوَؿ اهلل 

َُُٜٓع عٓٗا ايؿكسا٤ ٚاملطاني.   ُٜدع٢ إيٝٗا األغٓٝا٤ ٚ ّٔ ٚايٛال٥ِ اييت   ـ َغسُّ ايطعا

ـُ الوليمِة؛ يُدَعى لها األغنياء، ويُترُؾ الفقراء، ": قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أبي ىريرة   شر  الطعاـِ طعا
 البخاري.  "وَمن ترَؾ الدعوَة فقد عصى اهللَ تعالى ورسوَلو 

ـُ الوليمِة؛ يُدعى إليو األغنياء ويُتَرُؾ المساكين": يقوؿ وكاف أبو ىريرة   ـُ طعا  مسلم.  "بئَس الطعا
 مسلم. "شر  الطعاـ طعاـِ الوليمِة؛ يُمنَػَعها من يأتيها ويُدعى إليها َمن يأباىا": قاؿ وعنو، عن النبي  

 األٜدٟ، ؾتذتُُع ٚال تتؿسم. ـ ٚأحبُّ ايطعاّ إىل اهلل تعاىل ايطعاّ ايرٟ تهجس عًٝ٘ 

إف  أحب  الطعاـِ إلى اهلل ما َكثُػَرت عليو ": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  عن جابر بن عبد اهلل  
 [.1028]"األيِدي

                                                           
 . 1391أخرجو الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة:  1022
. قلت: كم ىؤالء النسوة البلتي يحملن أزواجهن على المبالغة في التكلف للضيف طلبًا للسمعة والرياء 1440السلسلة الصحيحة:  1023
 مباىاة .. ويكوف ذلك في كثير من األحياف على حساب قدرات الرجاؿ المادية .. فالحديث ينهى عن ذلك كلو. .. وال
 ؛ أي ما خبل بيت من أدـ فيو خل. "ما أقَفرَ ": . وقولو 2501صحيح سنن الترمذي:  1024
اء أرطاؿ من الطعاـ المتبقى عن الضيف الحديث فيو نهي عن اإلسراؼ من أجل الضيف، فالكـر شيء واإلسراؼ الذي مؤداه إلى إلق 1025

 . 32ألعراؼ:اوَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإن ُو ال ُيِحب  اْلُمْسرِِفينَ أو الضيوؼ في القمامة شيء آخر، قاؿ تعالى: 
 قاؿ المنذري في الترغيب والترىيب: رواه أحمد، والطبراني، وأبو يعلى، وبعُض أسانيدىم حسن. 1026
 . 8/277المنذري في الترغيب والترىيب: رواه الطبراني في األوسط بإسناٍد جيد. ونحو قولو قاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد: قاؿ  1027
 . 1233رواه أبو يعلى والطبراني، صحيح الترغيب:  1028
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تجتمعوف ": وعن وحشي بن حرٍب، عن أبيو عن جده قاؿ: قالوا يا رسوَؿ اهلل إن ا نأكُل وال نشَبُع  قاؿ 
اجتمعوا على طعاِمُكم، واذكروا اسَم اهلل؛ يُباَرْؾ لكم ": الوا: نتفر ُؽ. قاؿعلى طعاِمكم أو تتفرقوف ". ق

 [. 1029]"فيو
 [. 1030]"كلوا جميعاً وال تَتفر قوا": وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

١َّ تتعًُٖل بايصٜاز٠ِ ٚايكٝاؾ١ ٜٓبػٞ َساعاتٗا.   ـ آداٌ  عا
كاف إذا أتى بابًا يريُد أف يستأِذَف لم يستقبْلُو؛ جاء   أف  النبي  ": ِب النبيِّ عن عبد اهلل بن ُبْسر صاح 

 [.1031]"يميناً وشمااًل؛ فإف ُأِذَف لو وإال انصَرؼَ 
ِمْدَرا يحك  بو رأَسو،  ، ومع النبيِّ وعن َسْهل بن سْعد: أف رجبًل اط لَع من جحٍر في باب النبيِّ  

 [. 1032]"لو أعلُم أن َك تنظُرني لطعنُت بو عيَنَك، إن ما ُجِعَل اإلذُف من أجِل البَصرِ ": قاؿ فلما رآُه النبي  
لو اط َلع رجٌل في بيِتك، فخذفتو بحصاٍة، ففقأت عيَنو، ما كاف ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  

 [.1033]"عليَك جناح
أما عيُنك فقد ": َع وقاؿ: أدخُل   قاؿ حذيفةوعن مسلم بن نَُذير قاؿ: استأَذَف رجٌل على ُحذيفة، فاط لَ  

 [. 1034]"دخلت، وأما اسُتَك فلم تدخل
فقلُت: أنا،  ،"َمن ذا ": في َديٍن كاف على أبي، فدقَػْقُت الباَب، فقاَؿ  وعن جابر قاؿ: أتيُت النبي   
 [. 1035كأنو كرىو]  ،":"أنا، أنا  فقاؿ 
فقاؿ: السبلـ على رسوؿ اهلل، السبلـ عليكم، أيَدخُل   وعن ابن عباس قاؿ: استأذَف عمر على النبيِّ  
 [.1036]"عمر
متفق  "إذا استأَذَف أحدُُكم ثبلثًا فلم يؤَذف لو؛ فليرِجعْ ": وعن أبي موسى األشعري، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 عليو. 

                                                           
 .1218رواه أبو داود وابن ماجو وابن حباف، صحيح الترغيب:  1029
 . 1231ب: رواه الطبراني في األوسط، صحيح الترغي 1030
. قلت ألف استقباؿ الباب وتوسطو مدعاة لبلطبلع على عورات البيت ومن في داخلو قبل أف يؤذف للزائر 811صحيح األدب المفرد:  1031

 لغدر.. لذا من السنة الوقوؼ يمينًا أو شمااًل .. وىذا أدب نبوي عظيم قل  من يلتـز بو .. وأزيد فأقوؿ: من خيانة الصاحب لصاحبو وغشو وا
 بو أف يسترؽ النظر في مواضع من بيتو وحجراتو مما ال يأذف بو صاحُبو.

 . والمدرا عبارة عن عوٍد نحيف ُيشبو المسل ة. 826صحيح األدب المفرد:  1032
 ؛ أي من حَرج.". وقولو " ما كاف عليَك جناح824صحيح األدب المفرد:  1033
دخل بصرؾ وجاؿ في أطراؼ البيت قبل أف يؤذف لك .. وأست الرجل . أي ما قيمة استئذانك بعد أف 830صحيح األدب المفرد:  1034
 مؤخِّرتو.

، وىذا أدب ". فمن السنة عندما يستأذف الرجل أو الزائر أف يذكر اسمو .. وال يكتفي بعبارة " أنا .. أنا818صحيح األدب المفرد:  1035
 قل  من يلتـز بو في زماننا 

 . 817صحيح األدب المفرد:  1036
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 [.1037]"االستئذاُف ثبلٌث؛ فإف ُأِذف لك وإال فارِجعْ ": وفي رواية عند الترمذي 
إذا انتهى أحدُكم إلى المجلِس فإف ُوسَِّع لو فليجِلس، وإال فلينظر ": بن َشيَبة، عن أبيو مرفوعاً وعن مصعب  

 [.1038]"أوسَع مكاٍف يراُه فليجِلس فيو
إذا انتهى أحدُكم إلى المجلس؛ فلُيسلِّم فإذا أراَد أف يقوـَ فُيسلِّم؛ فليَست األولى ": وعن أبي ىريرة مرفوعاً  

 [.1039]"بأحقِّ من اآلخرةِ 
ـٌ، فقاؿ:   وعن أبي مسعود األنصاري، قاؿ: كاف من األنصار رجٌل يُقاُؿ لو أبو ُشَعيب، وكاف لو غبلـٌ لح ا

خاِمَس خمسٍة فتبَعُهم رجٌل، فقاؿ النبي   خاِمَس خمسٍة، فدعا رسوَؿ اهلل  اصَنْع لي طعامًا أدعو رسوَؿ اهلل 
 :" َفإف شئَت أِذنَت لو وإف ِشئَت ترَْكَتُو  "، قاؿ: بل أِذنُت د تَِبَعنا، خمسٍة، وىذا رجٌل ق إن ك دعوتَنا خاِمس
 [. متفق عليو. 1040لو]
إذا زاَر أحدُكم أخاُه فَجلَس عندُه، فبل يَقوَمن  حتى ": وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [. 1041]"يستأِذنَوُ 
ـَ أحدُُكم من م": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل    مسلم. "جلِسو ثم  رَجع إليو فهو أحق  بوإذا قا
 [.1042]"ال يقوـُ الرجُل للرجِل من مجِلِسو، ولكن أفِسُحوا يَػْفَسِح اهللُ لُكم": وعن أبي ىريرة مرفوعاً  
 [.1043]"قاؿ: إذا كاف ثبلثٌة جميعاً فبل يتناَج اثناِف دوَف الث اِلثِ  وعنو، أف رسوؿ اهلل  
 [.1044]"نَهى أف يجِلَس الرُجُل بين الر ُجَليِن إال بإذنهما": اص مرفوعاً وعن عبد اهلل بن عمرو بن الع 
 [.1045]"ال يجلس الرجُل بين الرجِل وابنِو في المجلسِ ": وعن سهل بن يعد قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

                                                           
ذي: حديث حسٌن صحيح. قلت: ونحو ذلك الهاتف ينبغي أف ال يزيد مقدار رناتو وعددىا وزمنها عن زمن وعدد قرع الباب قاؿ الترم 1037

ت .. ثبلثًا .. فإف رُد  على المهاتف خير .. وإال فأمسك وأطفأ ىاتفو .. إذ من الناس ال يُبالي أف يكرر اتصالو في الوقت الواحد عشر مرا
 هاتف عشر رنات .. فهذا ال شك أنو مخالف لؤلدب اآلنف الذكر في الحديث أعبله وفي كل مرة قد يرف ال

 . 2312رواه ابن عساكر وغيره، السلسلة الصحيحة:  1038
 . 283رواه البخاري في األدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، السلسلة الصحيحة:  1039
الة التي ُيدعى فيها شخ  أو عدد من األشخاص ال يتجاوزوف أصابع قلت: وىذا أدب قل  من يتنبو لو في ىذا الزماف .. كم ىي الح 1040

اليد على طعاـ أو وليمة .. فيأتي كل  شخ  بمن يجد من معارفو وأقاربو وقبيلتو .. ومن دوف أف يستأذف صاحب الطعاـ أو الوليمة .. 
 فيحصل الحرج والتقصير 

 . 281رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهاف، السلسلة الصحيحة:  1041
 .118أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1042
 . قلت: ألف ىذا يؤذي الثالث، وقد يظن أنو ىو المعني من ىذه المناجاة .. فيرتاب منهما   2401أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1043
من ثبلثة، والعلة من . قلت: وىذا ُيحمل على المجلس الذي يضم أكثر 1385رواه البيهقي في السنن وغيره، السلسلة الصحيحة:  1044

النهي ىنا احتماؿ أف يكوف بين الرجلين حديث خاص بهما يكرىاف أف يشاركهما غيرىما في حديثهما أو ما يعنيهما ويهمهما .. وىذا ما 
 يدخل في الحقوؽ الشخصية الفردية التي صانها الشرع ومنع من التطفل عليها 

 . 3556أخرجو الطبراني في األوسط، السلسلة الصحيحة:  1045
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إذا دخَل أحدُُكم على أخيو المسلم، فأطَعَمُو من طعاِمو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1046]"أُكْل وال َيسأْلُو عنو، وإف َسقاُه من شرابِو فليْشَرْب من شرابِو وال َيسأَْلُو عنوفلي

 متفق عليو.  "طعاماً قط؛ إف رضَيو أكَلو، وإال ترَكو ما عاَب رسوُؿ اهلل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ 
 [.1047]"ىُن، والل َبنُ ثبلثٌة ال تُػَرد : الوسائُِد، والد  ": وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
غط وا اإلناَء، وَأوُكوا السِّقاَء؛ فإف  في الس َنِة ": يقوؿ وعن جابر بن عبد اهلل، قاؿ سمعُت رسوَؿ اهلل  

 "ليلًة ينزُؿ فيها وباٌء، ال يمر  بإناٍء ليس عليو غطاٌء، أو ِسقاٍء ليس عليو وَِكاٌء، إال نَزَؿ من ذلك الوبَاء
 [.1048مسلم]
َيكَره أف يُؤَخَذ من رأِس  كاف ": اهلل بن علي بن أبي رافع، عن جدتو سلمى، قالت عن عبيد 
ـِ   [. 1049]"الطعا
 [.1050]"إف البرَكَة وسُط القصعِة؛ فكلوا من نواِحيها، وال تأكلوا من رأِسها": وعن ابن عباس مرفوعاً  
في الصحفِة، ي تطيُش ، كانت يدوعن عمر بن أبي سلمة، قاؿ: كنُت غبلمًا في حجِر رسوِؿ اهلل  

 [.1051]"يا غبلـ  إذا أكلَت فقْل: بسِم اهلَل، وُكْل بيميِنك، وُكْل مم ا يَليك": فقاؿ لي رسوُؿ اهلل 
 [.1052]"ال تأُكْل ُمت ِكئاً ": وعن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1053]"وال يطَأُ َعِقَبُو رُجبلفِ  يأُكُل ُمت ِكئاً قط، ما رُئَي رسوُؿ اهلل ": وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ 
عن َمطعَمين: عن الجلوِس على مائدٍة ُيشَرُب عليها الخمُر، وأف ياكَل  نهى ": وعن ابن عمر، قاؿ 

 [.1054]"الرجُل وىو منبطٌح على بطِنو

                                                           
. قلت: وىذا بخبلؼ ما عليو كثير من المتنطعين والمتكلفين إذ ترا 617أخرجو الحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1046

أحدىم إذا ُدعي إلى طعاـ فبل يأكل منو حتى يستجوب صاحب الطعاـ بعشرات األسئلة، ىل طعامك حبلؿ .. وىل ُذبح على 
ـ بالذبح .. ومن أين اشتريتو .. إلى آخر قائمة األسئلة المعروفة .. وىذا كلو من الطريقة الشرعية الصحيحة .. ومن الذي قا

 التكلف الذي نُهينا عنو 
 . والدىن: ما يُد ىن بو من العطور. 629أخرجو الترمذي وغيره، السلسلة الصحيحة:  1047
 والوكاء ما يُربط بو أعلى أو فوىة الوعاء أو القربة التي ُيسقى بها. 1048
. رأس الطعاـ: وسطو وأعبله .. والسنة أف يُتناوؿ الطعاـ من 3215الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة: أخرَج  1049

 الحواؼ واألطراؼ .. ومما يليك. 
 . 2587السلسلة الصحيحة:  1050
  .344أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  1051

 .3211لسلة الصحيحة: أخرجو ابن عساكر في تاريخ دمشق، الس 1052
يكره أف يمشي أحٌد  أي كاف النبي ؛ ". وقولو " وال يطأ عقبو رجبلف1204أخرجو أبو داود، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1053

 خلفو، وإنما على يمينو أو شمالو، وىذا من كماؿ تواضعو للمؤمنين صلوات ربي وسبلمو عليو. 
 . 1394لسلة الصحيحة: أخرجو أبو داود، والحاكم، وابن ماجو، الس 1054
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بكٍر، أِتي بلبٍن قد ِشيَب بماٍء، وعن يمينو أعرابي، وعن شماِلو أبو  وعن أنس بن مالك، أف  رسوَؿ اهلِل  
، وقاؿ متفق عليو.  "األيَمُن فاأليمُن ػ وفي طريق ػ: األيمنوف، األيمنوف، أال فيمِّنوا": فَشِرَب ثم  أعطى األعرابي 

 ِشيَب "؛ أي ُخِلط وُمِزج. "وقولو
بيمينِو؛  ليأُكْل أحدُكم بيميِنو، ولَيشَرْب بيميِنو، وليأُخْذ بيمينو، وليُػْعطِ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف النبي   

 [. 1055]"فإف  الشيطاَف يأكُل بشماِلو، وَيشَرُب بشمالو، ويُعِطي بشماِلو، ويأخُذ بشماِلو
إذا َشِرَب أحدُكم فبل يتنفس في اإلناء؛ فإذا أراد أف يعود؛ فلُيِنح ": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  

 [.1056]"اإلناَء، ثم لِيَػُعْد إف كاف يُريد
عن النفِخ في الشراب، فقاؿ لو رجٌل: يا رسوَؿ اهلل إني ال ُأرَوا من  نهى ": جهني قاؿوعن أبي المثنى ال 

: فأِبِن القَدح عن ِفيَك، ثم  تنف س، قاؿ: فإني أرا القذاَة فيو  قاؿ: نَفٍس واحٍد  فقاؿ لو رسوُؿ اهلل 
 [.1057]"فأىرِقها
 مسلم. "، وقاؿ: ىو َأىَنأ وأمَرأُ وأبَرأُ إذا َشِرَب تنف س َثبلثاً  كاف ": وعن أنس بن مالك، قاؿ 
ُكف  عن ا ُجشاَءَؾ؛ فإف  أكثَرُىم َشبَعًا في الدنيا ": ، فقاؿوعن ابن عمر، قاؿ: تجش أ رجٌل عنَد النبيِّ  

 [.1058]"أطوُلُهم جوعاً يوـَ القيامةِ 
 [.1059]"لس وَس منوكاف يُؤَتى بالتمِر فيو دوٌد، فُيفتِّشو ُيخِرُج ا": وعن أنس بن مالك، قاؿ 
من نسَي أف َيذكَر اهلَل في أو ِؿ طعاِمو؛ فيُقل حين يذكَر: بسِم اهلل في أو ِلو ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ 

 [.  1060]"وآِخرِه؛ فإن و يستقبُل طعاماً جديدًا، ويمنُع الخبيَث ما كاف يصيُب منو
ليرضى عن العبِد أف يَأكَل األكلَة فَيحَمَدُه عليها، أو  إف  اهلل": وعن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 مسلم. "َيشَرَب الش ْربََة فَيحَمَدُه عليها
ـَ رسوَؿ اهلل   إذا   ثماِف سنين: أنو كاف يسمُع رسوَؿ اهلل  وعن عبد الرحمن بن جبير، أنو حدثو رجٌل خَد

ـُ؛ يقوؿ اللهم أطعمَت، وأسقيَت، وَأقَنيَت، وَىَديَت، وأحييَت، فلك ": ؿفإذا فَرَغ، قا ،"بسم اهلل": قُػرَِّب إليو الطعا
 [.  1061]"الحمُد على ما أعطيتَ 

                                                           
 . 2136أخرجو ابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  1055
؛ أي يُبعده عن فيو ثم يتنفس، ثم يُعاود الشرب ثانية إف ". وقولو " فلينح اإلناء386أخرجو ابن ماجو، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  1056
 أراد.  

. " والقذاة " الشوائب ودقائق األمور التي تقع في 385صحيحة: أخرجو مالك، والترمذي، وابن حباف، والحاكم، وأحمد، السلسلة ال 1057
 الماء.
 . 343أخرَجو الترمذي، وابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  1058
النهي عن تفتيش التمر، ولكنو ال  . قاؿ الشيخ ناصر: وقد روي عن النبي 1223أخرجو أبو داود، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1059

 ىػ.  -"ا 5118" يصح كما بينتو في الضعيفة 
 . 298رواه ابن حباف وغيره، السلسلة الصحيحة:  1060
 ؛ أي أعطيت ورزقت الماؿ والطعاـ وغير ذلك من النعم والخيرات، فكفيتنا.". وقولو " وأقنيت72رواه أحمد، السلسلة الصحيحة:  1061
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الحمُد هلل الذي أطعَم ": إذا أكَل أو َشِرَب قاؿ وعن أبي أيوب األنصاري، قاؿ: كاف رسوُؿ اهلل  
 [.1062]"وَسَقى، وسو َغو، وجَعَل لو مخَرجاً 

من أَكَل طعامًا فقاؿ: الحمُد هلل الذي أطعمني ىذا ": قاؿ  وعن معاذ بن أنس الجهني، عن النبي 
ـَ من َذنِبو ٍة، ُغِفَر لُو ما تقد   [. 1063]"ورزَقَِنيو من غيِر حوٍؿ وال قو 

ْزِ تعض اَداب انعايح راخ انعاللح تانضٌاسج ٔانضٍافح انتً ٌُثغً يشاعاتٓا  

ِّم أخاللُا تانكشو  ٔاالنتضاو تٓا .. َغأُل اهلل تعاّْ أٌ ٌؤدَِّتُا تأدِب اإلعالو .. ٔأٌ ٌج

 ٔانتٕاضع ٔانغخاء .. ٔأٌ ٌعٍزَا يٍ انُجنب ٔانثخم .. إَّ تعاّْ عًٍع لشٌة يجٍة.

 ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُثً األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهَّى.
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 1062أخرجو أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:  1062
 . 1656صحيح سنن ابن ماجو:  1063
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َّْفظ. -25 َّْفِظ عهى ان  َحكُّ ان

ُٕ ممًْٛى ٚطبًٛم هلل  َٜخلُّ ي٘ إٔ ٜتؿسََّف يف ْؿط٘ يف غ٤ٞ إال ٚؾل   ـ اإلْطا ٚحدٙ .. ٚبايتايٞ ال 

ُُِٜطو  َٜكخٞ، ٚ ُٜكِدّ ٚ ُِٝكِدّ ٜٚكخٞ حٝح أَسٙ اهلل تعاىل إٔ  َػ١٦ٝ ٚإذٕ خايك٘ َٚايه٘ ٚحدٙ، ؾ

ـٌ ع٢ً ْؿط٘ ٚع٢ً حؿعٗا ٚزعاٜتٗا،  ُُٜطو ٚحيذِ .. ؾايعبد َطتدً ٚحيذِ حٝح أَسٙ اهلل تعاىل إٔ 

.. ؾُٝا أؾ٢ٓ دطدٙ ٚأبالٙ، ٌٖٚ اتك٢ اهلل تعاىل  ٍ عٓٗا ٚعٔ دطدٙ ّٜٛ ايكٝا١َ أَاّ خايك٘ ٖٚٛ َطؤٚ

 ؾٝ٘ أّ ال.

ّْ رَِخيٓاً تعالى: قاؿ   ّْ إَِن اَّلَلَ ََكَن ةُِس جُْهَصُس
َ
ٚا أ  .  19النساء:َوال َتْيُخُِ

ْٔ َخَرجتعالى: وقاؿ   ِْ  ِٔ ّْ ِْل اّلِي َِيُْس ـَ  
ََ ا َجَف َْ  . 78الحج:َو

ُّ اُُْفْرَ تعالى: وقاؿ   ُّ اُْيُْرَ َوال يُرِيُد ةُِس   .285البقرة:يُرِيُد اَّلَلُ ةُِس
تََصَتْج تعالى: وقاؿ   ٌْ ا ا َْ ا  َٙ َِيْ ـَ َصَتْج َو ٌَ ا  َْ ا  َٙ َ ا ل َٙ  . 186البقرة:ال يَُسُِِّم اَّلَلُ َجْهصاً إاَِل وُْشَف
ّْ تعالى: وقاؿ   يِْديُس

َ
ٚا ةِأ ثِ  َوال حُُِْي ٍَ ُِ ْٙ  . 295البقرة:[1064]إََِل اَلَ

َٖثٌ تعالى: وقاؿ   َصَتْج رَِ٘ي ٌَ ا  َٓ ِ  . 38لمدثر:[ا1065]ُكُّ َجْهٍس ة
ّْ َمْصُؤولُٚنَ تعالى: وقاؿ   ُٙ ّْ إَِج ُ٘  . 14الصافات:َوىُِهٚ
عن أربٍع: عن ال تزوُؿ قدما عبٍد يوـَ القيامة حتى ُيسأؿ ": قاؿ وفي الحديث، عن أبي برزة، أف رسوَؿ اهلل  

 [. 1066]"ُعُمرِِه فيَم أفناُه، وعن علِمو ماذا عِمل بو، وعن ماِلو من أين اكتسَبو وِفيَم أنَفَقُو، وعن جسِمو ِفيَم أببلهُ 
لن تزوَؿ قدما عبٍد يوـَ القيامِة حتى ُيسأَؿ عن أربِع ": وفي رواية عن معاذ بن جبل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

أفناه، وعن شباِبو فيَم أببله، وعن ماِلو من أيَن اكتسَبُو وفيَم أنفَقو، وعن ِعلِمو ماذا َعِمَل ِخصاٍؿ: عن عُمرِه فيَم 
 [.1067]"فيو

                                                           
التهلكة ىنا شاملة لكل ما يترتب عليو ىبلؾ النفس في الدنيا واآلخرة؛ وذلك يكوف بالسماح للنفس أف تركب المحظور  1064

المنهي عنو وتعمل بو، وبإبعادىا وإقبلعها عن العمل بالطاعات التي فيها صبلحها وسبلمتها في الدنيا واآلخرة .. فكل من سلك 
.. ُتحمل عليو اآلية  ولرسولو  نواعها ومسمياتها ػ وابتعد عن طريق الطاعة لربو سبل الخطأ والعصياف ػ على اختبلؼ أ

الكريمة، ويُقاؿ لو: ال تلق بنفسك إلى التهلكة .. فاآلية الكريمة شاملة لكل أنواع المعاصي الظاىرة منها والباطنة، الكبيرة منها 
 كمها ػ في ىبلؾ النفس في الدنيا واآلخرة والصغيرة؛ ألف ما من معصية إال ولها أثرىا ػ بحسب نوعها و 

أي كل نفٍس بما كسبت من سوء وشرٍّ وعمل طالح مرتهنة وموثقة، مأخوذة بو ومحاسابة عليو، ومسؤولة عنو .. وبالتالي ليس  1065
 من حقِّ اإلنساف أف يقوؿ: ىذه نفسي ولي الحق في أف أفعل بها ما أشاء  

 . 3591، صحيح الترغيب والترىيب: رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسٌن صحيح 1066
. الشاىد من الحديث أف المرء 3593قاؿ المنذري: رواه البزار، والطبراني بإسناٍد صحيح، صحيح الترغيب والترىيب:  1067

 سُيسأؿ وُيحاسب يـو القيامة ػ قبل أف يعرؼ سبيلو إلى الجنة أو النار ػ عن جسمو وشبابو ىل أببله في الطاعة وفيما يُرضي اهلل
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إف أو َؿ ما ُيحاَسب بو العبُد يوـَ القيامة أف يُقاؿ لو: ألم ُأِصح  لَك جسمَك، ": وعن أبي ىريرة مرفوعاً  
 [.1068وأرِوَؾ من الماِء البارِِد "]

ُِ االْت  َِٓؿِط٘.ـ ذبسٜ َِٓؿِط٘ ب ٕٔ ي ٌٔ اإلْطا  خاز، ٚقت

من قَتَل نَػْفَسُو بحديدٍة فحديَدتُو في يِده يَتوج ُأ بها في بطنِو في ": عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
ناِر جهن م خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن َشِرَب سمًا فقتل نفَسو فهو يتحس اُه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 

 [" مسلم. 1069أبَداً، ومن َترد ا من جبٍل فقتَل نفَسُو فهو يَترد ا في ناِر جهن م خالداً مخلداً فيها أبدًا]
الذي َيطعُن نفَسُو، إنما يطعنها في الناِر، والذي يتقح م فيها يتَقح ُم في النار، ": وعنو، عن النبيِّ  

 [. 1070]"والذي يخنُق نْفَسُو يخنقها في الن ار
 مسلم. "َمن قَتَل نْفَسُو بشيٍء في الدنيا ُعذَِّب بو يوـَ القيامة": قاؿ ن ثابت بن الضح اؾ، عن النبي وع 
ُجِرَح رجٌل فيَمن كاَف قبَلكم جرحاً، فَجزَع منو، فأخَذ سكيناً ": وعن جندب بن عبد اهلل البجلي مرفوعاً  

ـُ حتى ماَت، فقاؿ اهلل   [. 1071]"عبدي بادرني نْفَسو، حر مُت عليو الجن ة: فحز  بها يَده، فما رقي الد
ىذا من أىِل ": ُحَنيناً، فقاَؿ لرجل ممن يُدعى باإلسبلـ وعن أبي ىريرة قاؿ: َشِهْدنا مَع رسوِؿ اهلل  
و فلما َحَضرنا القتاَؿ قاتَل الرجُل قتااًل شديدًا فأصابتو ِجراَحٌة، فقيل يا رسوَؿ اهلل الرجل الذي قلت ل ،"النار

                                                                                                                                                                                           

 أـ أنو أببله في المعصية، وفيما يُغضب اهلل تعالى .. ىل سل ط على جسمو المعاصي، والعادات السيئة فأىلكو بذلك، أـ أنو ،
أببله بالطاعات، والعادات الحسنة الحميدة .. فالمرء ليس حراً في أف يفعل في نفسو ما يشاء ػ بغير سلطاف وال إذٍف من اهلل تعالى 

 عند اإلباحيين من الديمقراطيين والليبراليين العلمانيين ػ كما ىو الحاؿ 
 . 539أخرجو الترمذي، وابن حباف، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  1068
ال ُيستفاُد منو الخلود األبدي الذي يجب لمن يموت على الكفر والشرؾ، وإنما يستفاد منو ؛ "قولو " خالدًا مخلدًا فيها أبداً  1069

َظم الذنب، والترىيب من اقترافو، وذلك لوجود أدلة وقرائن أخرا تصرؼ الكفر عمن يموت من أىل العذاب الطويل، وبياف عِ 
 القبلة منتحراً أو قاتبلً لنفسو بنفسو، واهلل تعالى أعلم. 

أي نار ؛ "أي يتقحم في نار الدنيا، " يتقحم في النار؛ ". وقولو " يتقحم فيها3412أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1070
 خرة؛ فالعذاب من جنس العمل.اآل
مسألة: يتكرر السؤاؿ عن حكم اإلضراب عن الطعاـ  لمن ابتلي من المسلمين بالسجن عند طواغيت الظلم .. من قبيل لفت    

 النظر إلى قضيتو العادلة، عسى أف يُرفع الظلم عنو، أو ُتحس ن معاملة الظالمين لو  
هلكة والموت .. قواًل واحدًا؛ ال يجوز، وىو من االنتحار وقتل المرء لنفسو بنفسو، أقوؿ: اإلضراب عن الطعاـ إلى درجة ال   

 مهما كانت األسباب والدواعي الحاملة على ىذا اإلضراب. 
أما إف كاف اإلضراب عن الطعاـ جزئياً ومحدودًا ػ ال يمكن أف يرقى إلى درجة الهلكة والموت ػ تُرجى منو مصلحة راجحة، ودفع    

كبر يعلو الضرر الجزئي المتحصِّل بسبب اإلضراب عن الطعاـ .. وكاف ىذا الضرر األكبر ال يُمكن دفعو إال من خبلؿ ىذا ضرٍر أ
 النوع والقدر من اإلضراب .. فحينئٍذ ال حرج من اإلضراب عن الطعاـ إف تحققت فيو الشروط اآلنفة الذكر، واهلل تعالى أعلم.  

أي استعجل قدومو على اهلل تعالى بغير وجو حق، ومن ؛ ". وقولو " بادرني نفسو461يحة: رواه الطبراني، السلسلة الصح 1071
 فعل بنفسو ذلك فالجنة عليو حراـ.   
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فكاَد بعُض  ،"إلى النارِ ": آنفًا أنو من أىل النار فإنو قاتل اليـو قتااًل شديدًا وقد ماَت، فقاؿ النبي  
المسلمين أف يرتاَب. فبينما ىم على ذلك إْذ ِقيَل إنو لم يمْت، ولكن بو ِجراحًا شديدًا فلما كاف من الليِل لم 

أمر  اهلل أكبر، َأشهُد أني عبُد اهلِل ورسولُو، ثم": بذلك، فقاؿ بي  يصبْر على الجراِح فقتل نْفَسُو، فُأخِبَر الن
ال يدخُل الجن َة إال نفٌس مسلمٌة، وأف  اهلَل يؤيد ىذا الدين بالرجِل ببلاًل فنادا في الناس أنو 

 [مسلم. 1072]"الفاِجر
نبوا الكبائر السبع: اجت": على المنبر يقوؿ وعن سهل بن أبي حثمة، عن أبيو، قاؿ: سمعُت النبي   

الشرُؾ باهلل، وقتُل النػ ْفِس، والفرار من الزحِف، وأكُل ماِؿ اليتيم، وأكُل الربا، وقذُؼ الُمحَصَنِة، والتعر ُب بعد 
 [. 1073]"الهجرة
من باَت فوَؽ ": عن أبي عمراف الجوني، قاؿ: حدثني بعُض أصحاب محمٍد، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

م ُة، ومن رَِكَب البحَر عنَد ارتجاِجو فماَت؛ فقد بَرِئت منو بيٍت ليَس لو ِإج ا ر فوقَع فماَت؛ فبرِئت منو الذِّ
 [.1074]"الذِّم ة

  ـ االقتؿاُد يف ايطاعات زؾكّا بايٓؿظ، َٚساعا٠ سبلِّ ايٓؿٔظ ع٢ً ؾاحبٗا.  
ار سلماُف أبا بين َسلماف وأبي الدرداء، فز  قاؿ: آخى النبي  عن أبي جحيفة وىب بن عبد اهلل  

َلًة] ـ  الدرداء ُمتَبذِّ [، فقاؿ: ما شأُنِك  قالت: أخوؾ أبو الدرداء ليس لو حاجًة في 1075الدرداء، فرأا أ
[، فجاء أبو الدرداء فصنع لو طعامًا، فقالو لو: كل فإني صائم قاؿ: ما أنا بتِكٍل حتى تأكَل، فلما  1076الدنيا]

، فقاؿ  لو: نْم، فناـ ثم ذىب يقوـُ، فقاؿ لو: نْم، فلما كاف آخُر الليِل قاؿ كاف الليُل ذىَب أبو الدرداُء يقـو
سلماف: قم اآلف، فصل يا جميعًا، فقاؿ لو سلماف: إف  لربَِّك عليك حق ًا، وإف  لنفِسَك عليَك حق ًا، وألىلك 

 البخاري.  "َدَؽ َسلمافصَ ": فذكر ذلك لو، فقاؿ النبي   عليك حقًا، فأعِط كل  ذي حقٍّ حقو، فأتى النبي  

                                                           
أفاد الحديث أف المعين ػ ممن لم يرد بحقو ن  ػ ال يُقاؿ عنو شهيد، وال ُيشهد لو بالجنة على وجو الجـز والتأكيد، حتى لو   1072

  تعالى أعلم بمن يُكلم ويُقتل في سبيلو. كاف ظاىره أنو ُيجاىد؛ اهلل
يشمل قتل المرء لغيره من ؛ "وقتل النفس": . قولو 1144أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  1073

أف ىاجر إلى اهلل أي االرتداد إلى البادية والبداوة، بعد ؛ "األنفس بغير حق، وقتل المرء لنفِسو بنفسو. وقولو " التعر ُب بعد الهجرة
 . ورسولو 

أي ليس محاط بسياج أو َسور أو ما يمنع سقوطو. ومن ؛ "ليَس لو ِإج ار. وقولو " 818أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1074
 يفعل ذلك فقد برئت منو الذمة؛ ألف فعلو ينم عن تهور واستهتار بسبلمة نفسو، وىذا ال يجوز 

لق بسبلمة المرء مما يتعلق بقوانين وضوابط المرور والسياقة كاستخداـ الحزاـ ونحوه من وقياسًا عليو أقوؿ: كل ما يتع    
 إجراءات تقتضيها السبلمة العامة والخاصة، يجب االلتزاـ بو.     

 أي البسة ثياباً ال تشد رغبة زوجها نحوىا.  1075
. أي ال يكترث لشؤوف الدنيا، ومن ذلك االقتراب من نسائو، فهو منقطع للع 1076  بادة والصـو
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، فلما ُأخِبروا ، َيسألوف عن عبادِة النبي قاؿ: جاء ثبلثُة رىٍط إلى بيوِت أزواِج النبي  وعن أنس  
ـَ من ذنبِو وما تأخ َر، قاؿ أحدىم: أم ا أنا  كأنهم تَػَقال وىا، وقالوا: أين نحن من النبي  وقد ُغِفر لو ما تقد 

قاؿ اآلخر: وأنا أصوـُ الد ىَر أبدًا وال أُْفِطر، وقاؿ اآلخر: وأنا أعتزؿ النساء فبل أتزوج فأصلي الليل أبداً، و 
أنتم الذين قلُتم كذا وكذا   أَما واهلل إني ألخشاُكم هلل وأتقاُكم لو، لكنِّي ": إليهم فقاؿ أبداً، فجاء رسوُؿ اهلل 

 متفق عليو.  "فَمن َرِغَب عن ُسن تي فليس منيأصوـُ وأُفِطُر وُأصلِّي وَأرُقد، وأتزو ُج النساَء، 
ما ىذا الحبُل " قالوا: ": قاؿ: دخل النبي  المسجَد فإذا حبٌل ممدوٌد بين الس اريتين، فقاؿ وعن أنس  

 "ُحل وه؛ ليصلِّ أحدُُكم نشاطَو فإذا فتَػَر فليرُقدْ ": [ تَعل َقت بو. فقاؿ النبي  1077ىذا حبٌل لزينب فإذا فتَػَرت]
 متفق عليو. 
إذا نَعَس أحدُُكم وىو ُيصلي فلَيرُقْد حتى َيذىَب عنو النوـُ؛ فإن و ": قاؿ أف رسوؿ اهلل  وعن عائشة  

  متفق عليو.  "إذا صل ى وىو ناِعٌس ال يدري لعل و يَذىُب يستغفُر فَيُسب  نفَسو
ألصومن  الن هاَر، وألقومن  الليَل ما ِعشُت، أني أقوؿ: واهلل  وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: ُأخَبر النبي   

فإنك ال ": أنت الذي تقوؿ ذلك " فقلت لو: قد قُلُتو بأبي أنت وأمي يا رسوَؿ اهلل. قاؿ": فقاؿ رسوُؿ اهلل 
صياـِ  تستطيَع ذلك فصْم وَأفِطْر، ونَْم وُقْم، وُصْم من الشهِر ثبلثَة أياـٍ فإف  الحسنَة بعشِر أمثالها، وذلك مثلُ 

 متفق عليو.  "الدىرِ 
عليك أيسر  أي  ذلك": عن الصياـِ في السفر  فقاؿ وعن حمزة بن عمرو، أنو سأَؿ رسوَؿ اهلِل  
 [. 1078"؛ يعني إفطاَر رمضاَف أو صياَمو في الس َفِر]فافَعلْ 
سَرُىما ما لم يكن بين أمرين َقط  إال أخَذ أي ما ُخيػَِّر رسوُؿ اهلل ": وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت 

لنْفِسو في شيٍء قط  إال أف تُنتَهَك ُحرَمُة اهلل،  إثماً؛ فإف كاف إثمًا كاف أبعَد الناِس منو، وما انتقَم رسوُؿ اهلل 
 البخاري. "فينتقَم بها هلل

اىَد في شيئًا قط  إال أف ُيج بيِده خادمًا وال امرأًة، وال ضرَب رسوُؿ اهلل  ما َضرَب ": وعنها، قالت 
سبيِل اهلل، وال ُخيػَِّر بين أمرين قط  إال كاف أحب هما إليو أيَسَرىما حتى يكوف إثماً؛ فإذا كاف إثمًا كاف أبعَد الناِس 

 [. 1079]"عن اإلثم
ػ قاؿ: لقيني أبو بكٍر فقاؿ: كيف أنت يا حنظلة   وعن َحْنظََلة األسيدي ػ وكاف من كت اب رسوِؿ اهلل  

يُذكِّرنا بالناِر  حنظلة  قاؿ: سبحاَف اهلل، ما تقوؿ   قاؿ: قلت: نكوف عند رسوِؿ اهلل  قاؿ: قلُت: نافقَ 
عاَفْسنا األزواج واألوالد والض يعات فنسينا   والَجن ِة حتى كأنها رَأي عيٍن، فإذا خرجنا من عنِد رسوِؿ اهلل 
، قلت: وأبو بكٍر حتى دخلنا على رسوِؿ اهلل  كثيرًا، قاؿ أبو بكٍر: فواهلل إن ا لنلقى مثل ىذا، فانطلقت أنا

                                                           
 أي كسلت وتعبت.    1077
 . 1884أخرجو تماـ في الفوائد، السلسلة الصحيحة:   1078
 . 507أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1079
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قلت: نكوف عندؾ تذكِّرنا بالنار والجنة حتى كأنها  ،"وما ذاَؾ ": ناَفَق حنظلُة يا رسوَؿ اهلل  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
: رأي العين، فإذا خرجنا من عنِدؾ عاَفْسنا األزواَج واألوالَد والض يعات فنسينا كثيراً، فقاؿ رسوؿ اهلل 

والذي نفسي بيده إف لو تدوموف على ما تكونوف عندي وفي الذِّكِر، لصافحتكم المبلئكُة على ُفرِشُكم وفي "
 [. 1080]"طُرِقُكم، ولكن يا حنظلة  ساعًة وساعة، ثبلَث مرات

ُٙ إىل اسبَسٔج ٖٚالِى ايَّٓؿظ ٚتعرٜبٗا.  َُؤدَّا  ـ ال ٚؾا٤َ بٓرٕز 

ب إذا ىو برجٍل قائم فسأؿ عنو، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَر أف يخطُ  قاؿ: بينما النبي  عن ابن عباس  
ُمروُه فليتكل م، وليستِظل  وليقُعد ": يقوـَ في الشمِس واليْقُعَد وال يستِظل ، وال يتكلَم ويصوـَ، فقاؿ النبي 

 البخاري.  "وليتم  صوَموُ 
ما باُؿ ىذا "، قالوا: نذَر أف يمشي ": اؿ[ بين ابنيو، فق1081رأا َشيخًا يُهاَدا ] وعن أنس أف النبي   

 وأمَرُه أف يركب. متفق عليو. ،"إف  اهللَ تعالى عن تعذيِب ىذا نفَسُو لغني": إلى بيِت اهلل، قاؿ
  ."ارَكْب أيها الشيخ  فإف  اهلَل غنيٌّ عنك وعن َنْذِرؾ": وفي رواية لمسلم، عن أبي ىريرة قاؿ 

ْٝا، ال ٜٓبػٞ يًُس٤ إٔ ٜػدد ع٢ً ْؿط٘؛ ؾٝخسَٗا َٔ حعِّٗا ـ يًٓؿٔظ حعٗا املػسٚع َٔ ايد 

 ٚحكِّٗا. 

َٔ تعالى: قاؿ   ْخَص
َ
ا أ َٓ ٌَ  ْٔ ْخِص

َ
جْيَا َوأ َٔ الُّ ِْ ًَ ا آحَاَك اَّلَلُ اَلاَر اْ ِخَرةَ َوال حَنَْس َِٕصيتَ َٓ َوابْخَِق ذِي

َِ إَِن ا ْر
َ
ًَ َوال َتتِْق اَُْهَصاَد ِْل اْْل َٔ اَّلَلُ إَِِلْ ْهِصِدي ُٓ ْ   . 77القص :َّلَلَ ال ُُيِبُّ ال

قاؿ:  ."أنفقو على نفِسك": بصَدقٍة، فقاؿ رجٌل: عندي ديناٌر  قاؿ عن أبي ىريرة قاؿ: أمَر النبي   
 [.1082]"أنفقو على خاِدِمك، ثم أنت أبَصر": قاؿ عندي آخر  قاؿ ."أنفقو على زوجِتك": عندي آخر  قاؿ

إف  اهلل إذا أنعم على عبٍد نعمًة، ُيِحب  أف يرا أثَر نعمِتو على ": وعاً وعن عمراف بن ُحصين مرف 
 [.1083]"عبِده

                                                           
أي خاَلطنا وانشغلنا، ؛ ". وقولو " عافسنا2948أخرجو مسلم، والترمذي، وابن ماجو، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1080

أي ساعة تمارسوف ىذه الطاعة، وىذا ؛ "وقولو " ساعة وساعة  ذلك يدخل في معنى المعاَفَسة.وعالجنا، ومارسنا، والعبنا .. كل 
المباح المتعلق بحقِّ اهلل عليك، وساعة أخرا تمارسوف طاعة أخرا ومباحًا آخر متعلقًا بحق نفسك، وحق العباد عليك .. لكن 

، وتؤد ا كعبادة هلل تعالى .. ومنو نعلم خطأ المقولة الشائعة السائدة: ىذه الساعات ػ بما فيها ساعات اللهو المباح ػ كلها هلل تعالى
ساعة لربك، وساعة لنفسك، وساعة ألىلك وزوجك، وساعة إلخوانك وضيوفك، وساعة .. فهذا التعبير واإلطبلؽ خاط ، وىو 

بناء، واإلخواف والضيوؼ، وغيرىم ػ  تعبير شركي؛ ألف الساعات ػ بما في ذلك الساعات التي تُنفق وُتصرؼ للنفس، والزوجة واأل
. فحياتك كلها إلى 261األنعاـ:ُقْل ِإف  َصبلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلل ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ تعالى: كلها هلل تعالى وحده، كما قاؿ 

  ير رب العالمين.ال يجوز أف ُتصَرؼ منها ساعة واحدة لغ ِلل ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ مماتك 

 أي يتمايل ويترنح بينهما لعجزه وَضعفو.  1081
 . أفاد الحديث أف أولى الناس بمعروفك: نفسَك، ثم األقرب فاألقرب.245صحيح األدب المفرد:  1082
 . 2190رواه ابن سعد، والطحاوي في المشكل، والبيهقي في الشعب، السلسلة الصحيحة:  1083



086 
 

إذا أنعَم على عبٍد نعمًة؛ ُيحب  أف يرا أثَر النعمِة  إف  اهلل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.   1084]"الحيي العفيف المتعفِّف عليو، وَيكرُه البؤَس والت باؤس، ويبَغُض الس اِئَل الملحَف، وُيحب  

ُحبَِّب إلي  من ُدنياُكم: النساُء، والطِّيُب، وُجِعَلت قُػر ُة ": وعن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1085]"عيني في الص بلة

: وعن ابن شهاب، أف عثماف بن مظعوف أراَد أف يختصي وَيسيَح في األرِض، فقاؿ لو رسوُؿ اهلل  
لك في  أسوٌة حسنٌة؛ فأنا آتي النساَء، وآكُل اللحَم، وأصوـُ وأفطر، وإف  خصاَء أم تي الصياـ، وليس من أليس "

 [.1086]"أمتي من خصى أو اختصى
 [.1087]"في المسجد الخبَز واللحمَ  كنا نأكُل على عهِد رسوِؿ اهلل ": عن عبد اهلل بن الحارث يقوؿ 
ال ُتَشدِّدوا على أنُفِسكم؛ فإن ما ىَلَك من ": قاؿ ه، عن النبي وعن سهل بن ُحنَػْيف، عن أبيو، عن جدِّ  

يارات  [.1088]"قبَلكم بتشِديِدىم على أنُفِسهم، وستجدوَف بقاياىم في الصوامع والدِّ

ـ َٔ حلِّ ايٓؿظ ع٢ً ؾاحبٗا االبتعاد عٔ مجٝع ايعادات ٚايطًٛنٝات ٚاألعُاٍ اشباد١٦  

 [. 1089]ٚايكَّاز٠َِّ بازبطد ٚايٓؿظ
 [.1090]"ال َضَرَر وال ِضرارَ ": قضى أف عن عباَدة بن الص امت، أف  رسوَؿ اهلل  

                                                           
أي الذي يلح ويُبالغ في ؛ "ويبَغُض الس اِئَل الملحفَ . وقولو " 2310السلسلة الصحيحة: أخرجو البيهقي في الشعب وغيره،  1084

. أي ال 173البقرة:ال َيْسأَلوَف الن اَس ِإْلَحافاً تعالى: سؤاؿ المخلوؽ، وبخاصة إف لم يكن من ذوي الحاجة والفاقة، ومنو قولو 
، فاهلل تعالى ىو ة والبلئق بو أف يلح ويُبالغ في سؤاؿ الخالق المالك يلحوف في سؤاؿ الناس  .. إذ كاف الصواب من ذي الحاج

 يحب من عبده أف يلح عليو في السؤاؿ والطلب.  الرازؽ، وىو الغني، وىو 
 . 3213أخرجو أحمد، والنسائي، والحاكم، وغيرىم، صحيح الجامع:  1085
 .4/445قاؿ الشيخ ناصر: إسناده جيد، السلسلة الصحيحة:  1086
 . فيو أف األكل في المسجد على غير وجو العادة جائز.1669ح سنن ابن ماجو: صحي 1087
أي بقايا أحبار ورىباف أىل الكتاب ؛ ". وقولو " ستجدوف بقاياىم3214أخرجو البخاري في التاريخ، السلسلة الصحيحة:  1088

رىبانية التي ابتدعوىا من عند أنفسهم؛ في صوامعهم وديرىم منقطعين عن النساء والدنيا بسبب تشديدىم على أنفسهم، وبسبب ال
َناَىا َعَلْيِهمْ تعالى: من دوف أف يأمرىم بها اهلل، كما قاؿ  يحذر وينهى أمتو عن  . والنبي 17الحديد:َوَرْىَبانِي ًة ابْػَتَدُعوَىا َما َكَتبػْ

 اتباع سنتهم في ذلك. 
في اليمن وغيرىا من البلداف ػ وكل مخدر أو مفتر، والكسل،  كعادة شرب الخمر، والتدخين، وتناوؿ نبتة القات ػ المنتشرة  1089

والنـو الزائد، وإىماؿ نظافة البدف، واألكل الكثير الذي يؤدي إلى التخمة والسمنة، وغيرىا من العادات والسلوكيات السيئة 
ببًا في وفاتو مبكرًا .. فهذا يُعد الضارة التي تمنع الجسد من أف يؤدي وظيفتو على الوجو األكمل في ىذه الحياة، وربما تكوف س

 من السمِّ الخفي .. واالنتحار الخفي البطيء الذي ال يتفطن لو كثير من الناس 
. فالحديث تناوؿ النهي عن كل ما ىو ضار؛ سواء كاف الضرر معنويًا باطنيًا أو كاف مادياً 2895صحيح سنن ابن ماجو:  1090

 فس أو أنو يتعدا إلى اآلخرين .. فكل أنواع الضرر ىذه الحديث قد نهى عنها.ظاىرًا، وسواء كاف الضرر مقصوراً على الن
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 [.1091]"من ضار  أضر  اهللُ بو، ومن َشاؽ  شق  اهللُ عليو": قاؿ وعن أبي ِصْرَمة، عن رسوِؿ اهلل  
شر ًا من  ما مؤل آدميٌّ وعاءً ": يقوؿ عن المقداـ بن معد يكرب الكندي، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  

ـَ ُأكبلٍت يِقمَن ُصلَبو، فإف  كاف ال محالَة فثُلٌث لطعاِمو، وثُلٌث ِلشرابِو، وثلٌث  بطٍن، بحسِب ابن آد
 [.1092]"لِنَػَفِسو
يِم؛ الذين يطلبوَف ": وعن أُبي بن كعب، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   َِ إف  من شرار أمتي الذين ُغذ وا بالنع 

 [. 1093]"ياِب، يتشد قوف بالكبلـِ ألواَف الطعاـِ وألواَف الث
َفة قاؿ: تجش أُت عنَد النبيِّ   ما أكلَت يا أبا ُجحيفة  "، فقلُت: خبٌز ولحٌم، ": ، فقاؿوعن أبي ُجَحيػْ
نيا"]": فقاؿ  [.1094إف  أطوَؿ الناِس جوعاً يوـَ القياَمِة؛ أكثُرىم ِشَبعاً في الد 
من استطاَع أف ال يجعَل في بطِنِو إال طَيِّبًا؛ فإف  أو َؿ ":  وعن ُجنُدب بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.1095]"ما يُػْنِتُن من اإلنساِف بطنو
: قالوا: وكيف يذؿ  نْفَسُو قاؿ ،"ال ينبغي لمؤمٍن أْف يُِذؿ  نْفَسوُ ": وعن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1096]"يتعر ض من الببلء لما ال يُِطيق"

                                                                                                                                                                                           

قاؿ ابن دقيق العيد في شرحو للحديث: قاؿ بعضهم: ىما لفظاف بمعنى واحد؛ تكلم بهما ، "وفي معنى " الضرر والضرار    
أي ال يدخل أحٌد ؛ "الفعل، فمعنى " ال ضررجميعًا على وجو التأكيد. وقاؿ ابن حبيب: الضرر عند أىل العربية االسم، والضرار 

أي ال ُيضار أحد بأحد. وقاؿ المحسني: الضرر ىو الذي لك فيو منفعة ؛ "على أحٍد ضررًا لم يدخلو على نفسو، ومعنى " ال ضرار
ن ال يضرؾ، وعلى جارؾ فيو مضرة، وىذا وجو حسن المعنى. وقاؿ بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتاؿ؛ فالضرر أف تضر م

والضرار أف تضر من أضر بك على غير وجو االعتداء بالمثل واالنتصار بالحق ... وعن أبي داود قاؿ: الفقو يدور على خمسة 
 ىػ.  -أحاديث، وعد  ىذا الحديث منها ا

، ابتبله اهلل بالضر، أي من أضر نفسو أو غيره بغير وجو حقِّ ؛ "من ضار  أضر  اهللُ بو. وقولو " 2897صحيح سنن ابن ماجو:  1091
 وأنزؿ بو الضر، وعاقبو من جنس عملو وضرره.

. قلت: لو تأملت األمراض التي ُتصيب اإلنساف وتنهك 1165أخرجو الترمذي، وابن حباف، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  1092
اـ والشراب، وبكمية تزيد عن جسده، والتي تكوف سببًا في وفاتو، لوجدت أكثرىا سببها البطن، وما ُيحشى فيو من ألواف الطع

 حاجة اإلنساف 
 . 2892أخرجو أحمد في الزىد، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1093
 . 3371أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  1094
 . 3379أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1095
الحديث نهي عن استشراؼ مواطن الضرر والهلكة، والشدة، والفتنة، والببلء . قلت: وفي 3143صحيح سنن ابن ماجو:  1096

مما ال طاقة للمرء بتحملو وتحمل عواقبو ونتائجو .. وما أكثر الذين يُفتنوف عن دينهم، وينقلبوف على أعقابهم، بسبب عدـ 
 مراعاتهم لما تضمنو ىذا الحديث من معنى وتوجيو.
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أما  ": زائرًا في منزلنا، فرأا رجبًل َشِعثًَا قد تَػَفر َؽ شعُره، فقاؿ بِد اهلل، قاؿ: أتانا رسوُؿ اهلل عن جابر بن ع 
أما كاَف ىذا يجُد ماًء يَغِسُل بو ": ورأا رجبًل آخَر وعليو ثيابًا َوِسخة، فقاؿ ،"كاف يجُد ىذا ما ُيَسكُِّن بو شعَره  

 [.1097]"ثوبَو  
من ِفطرة اإلسبلـِ الُغسُل يوـَ الُجمَعِة، واالسِتناُف، وأخُذ الش ارب، ": قاؿ اهلل  وعن أبي ىريرة، أف رسوؿَ  

 [. 1098]"وإعفاء اللحى؛ فإف  المجوَس تُعفي شوارِبَها، وُتحفي ِلحاىا، فخالفوىم: ُخذوا شوارَبكم، وأعُفوا لحاُكم
 [. 1099]"أكرموا الش ْعرَ ": قاؿ وعن عائشة، أف النبي   
 [.1100]"إف اتخذَت َشعراً فأكرِْمو": قاؿ ألبي قتادة بن عبد الرحمن الجحشي، أف النبي  وعن سعيد 
 [. 1101]"عليُكم بالسِّواِؾ؛ فإن و مطيبٌة للفِم، ومرضاٌة للربِّ ": قاؿ وعن ابن عمر، أف النبي   
 [.1102]"ومن باَت وفي يِده َغَمٌر فأصابَو شيء فبل يلومن  إال نْفسَ ": وعن ابن عباس مرفوعاً  
ال ُتكِثروا من الض ِحك؛ فإف  كثرَة الضحك ُتميُت ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1103]"القلبَ 
 "ليَس الشديُد بالص رَعِة، إن ما الشديُد الذي يملُك نْفَسُو عند الغضبِ ": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل  
 البخاري.
 [البخاري. 1104]"ال َتغضب": فرد َد مرارًا، قاؿ ."ال تَػْغَضبْ ": قاؿ: أوصني، وعنو، أف رجبًل قاؿ للنبي  
 [.1105]"يمشي مشياً يُعَرُؼ فيو أنو ليَس بعاجٍز وال َكسبلف كاف ": عن ابن عباس 

                                                                                                                                                                                           

ء ومظانو، وطلبو، وبين الصبر على الببلء إذا ما نزؿ: فاألوؿ ال نتجرأ عليو، وال نطلبو؛ ألف في يوجد فرؽ بين استشراؼ الببل    
طلبو والحرص عليو تزكية للنفس على اهلل، وىذا يتنافى مع كماؿ اإليماف، واآلخر ػ إذا ما نزؿ ػ نسأؿ اهلل تعالى أف يلهمنا الصبر 

 والثبات واالحتساب، وأف يعيننا على ذلك.
 . 493خرجو أبو داود، والنسائي، وأحمد، السلسلة الصحيحة: أ 1097
. واالستناف؛ تنظيف األسناف بالسواؾ، أو ما ينوب عنو من الفرشاة والمعجوف  3213أخرجو ابن حباف، السلسلة الصحيحة:  1098

 كما في زماننا. 
  .666أخرجو ابن عدي في الكامل، السلسلة الصحيحة:  1099

 . 1151صن ف، وغيره، السلسلة الصحيحة: أخرجو عبد الرزاؽ في الم 1100
 . 1527أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1101
. والغَمر؛ زنخ اللحم 1956أخرجو البخاري في الدب المفرد، والطبراني في المعجم األوسط، السلسلة الصحيحة:  1102

بإزالة ما علق بو من زنخ .. ثم  والشحم؛ فمن بات وعلى يديو، وكذلك فمو أثر زنخ اللحم والشحم، ولم يقم يتنظيف نفسو
 اجتمعت عليو اآلفات والحشرات، والمكروبات فأصابو منها مكروه فبل يلومن  حينئٍذ إال نفسو.

 . قلت: والحديث فيو داللة على أثر الظاىر على الباطن، وأثر وتأثر كل منهما باآلخر.506أخرجو ابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  1103
إلى كونو سببًا للوقوع في الظلم والشرِّ والعدواف على اآلخرين، فهو كذلك سبب لكثير من أمراض  الغضب الشديد إضافة 1104

 الدـ والقلب 
 . 1240رواه المخل  في الفوائد المنتقاة، السلسلة الصحيحة:  1105
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 ـ األَُس بايتداٟٚ؛ زمح١ بايٓؿظ ٚازبطد. 

قالوا: يا رسوَؿ اهلل،  ." أال تدعو لو طبيباً ": عاَد مريضاً، فقاؿ عن جابر بن عبد اهلل، أف رسوَؿ اهلل  
 [.  1106]"لم يُنِزؿ داًء إال أُنِزَؿ معو دواءٌ  إف  اهلل ": وأنت تأُمرنا بهذا  قاؿ: فقاؿ

 [. 1107]"إف  اهللَ خلَق الداَء والدواَء، فتداَووا، وال تتداَووا بحراـ": قاؿ وعن أبي الدرداء، عن النبيِّ  
إف  اهلَل لم يُنِزؿ داًء أو لم يخلق داًء إال أنزَؿ أو خلَق لو ": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ  

ـَ  ـُ  قاؿ ،"دواًء، َعِلَمو من َعِلَمو، وَجِهَلُو من َجِهَلو إال الس ا  [.1108]"الموت": قالوا: يا رسوَؿ اهلل وما الس ا
ادعوا لو طبيب بني ": وعن رجٍل من األنصار، قاؿ: عاَد رسوُؿ اهلل رجبًل بو جرٌح، فقاؿ رسوُؿ اهلل  
سبحاف اهلل، وىل أنزَؿ اهلُل من داٍء ": قاؿ: فدَعوُه فجاء، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل ويُغني الدواُء شيئًا  فقاؿ ."فبلفٍ 

 [.1109]"في األرِض إال َجعَل لو شفاءً 

ـ حسُف اإلضالّ ع٢ً إٔ ٜبك٢ دطد املطًِ ضًُّٝا ٚقّٜٛا َا أَهٔ؛ يٝك٣ٛ ع٢ً ايكٝاّ بايٛادبات  

 ايػسع١ٝ، ٚأدا٤ اسبكٛم ألؾخابٗا، ٚاييت َٓٗا إعُاز األزض مبا ٜٓؿع ايٓاع.

ةٍ  تعالى: قاؿ   َٚ ْٔ ىُ ِْ ّْ ا اْشخََػْفخُ َْ  ّْ ُٙ َ وا ل ـِدُّ
َ
  . 60ألنفاؿ:[ا1110] َوأ

المؤمُن القوي خيٌر وأحب  إلى اهلل من المؤمِن الضعيِف، وفي  ": عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
ير، احرص على ما ينفُعك واستِعن باهلل، وال تعَجز، وإف أصاَبَك شيٌء فبل تُقل: لو أنِّي فعلُت كاف كذا كلٍّ خ

 مسلم. "وكذا، ولكن قل: َقَدُر اهلِل، وما شاَء فعل، فإف  لو تفتح عمَل الشيطاف

                                                           
 . 1873رواه ابن الحمامي الصوفي في منتخب مسموعاتو، السلسلة الصحيحة:  1106
 . 2633الصحيحة: رواه الدوالبي، السلسلة  1107
 . 2650أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة:  1108
. قلت: يوجد فرؽ بين تناوؿ الدواء كسبب مع االعتقاد أف اهلل تعالى ىو الشافي، 527أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1109

ء؛ وأف الشفاء من الداء وىو الذي أودع في الدواء خاصية اإلشفاء، إف شاء أمضاه وإف شاء أمسكو .. وبين تعلق القلب بالدوا
مرىوف بالدواء وتناولو من دوف اهلل تعالى .. فالمعنى األوؿ حق ومشروع .. بينما المعنى اآلخر باطل وىو من الشرؾ، ومخالف 

 . 80الشعراء:َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفينِ تعالى: لقولو 
لة لجميع معاني القوة الظاىرة منها والباطنة، بما في ذلك قوة القوة الواردة في اآلية والتي ينبغي إعدادىا وتحقيقها شام 1110

النفس والجسد؛ إذ ال يُمكن استخداـ واستغبلؿ وسائل القوة األخرا بصورة جيدة وصحيحة إذا كاف الجسد ضعيفًا ال يقوا على 
 استخداـ تلك الوسائل القتالية الحربية التي ُتستخدـ عادة في ميادين الحرب والقتاؿ. 

ويُقاؿ كذلك: أف جميع الشرائع العملية الظاىرة ُيشترط لها القوة والقدرة؛ فالمرء ال يُمكن أف ُيحيي تلك الشرائع وىو عاجز     
أو ال يملك القوة أو القدرة على القياـ بها؛ فانتفاء القدرة يرفع التكليف والحرج إلى حين تحققها بن  الكتاب والسنة، واتفاؽ 

فَاتػ ُقوا الل َو َما تعالى: . وقاؿ 186البقرة:ال يَُكلُِّف الل ُو نَػْفسًا ِإال  ُوْسَعَهاتعالى: قاؿ  جميع أىل العلم، كما
. ومنو نعلم أف القوة الجسدية والتربية البدنية مطلب من مطالب الشرع؛ ألف كثيرًا من الواجبات الشرعية ال 26التغابن:اْسَتَطْعُتمْ 

 توفر تلك القوة، وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.يُمكن القياـ بها من دوف 
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وتُقيُمها مرًة أخرا،  مثُل المؤمِن الضعيف كمثل الخامِة من الزرِع؛ تميُلها الريُح،": وعن أبي ىريرة قاؿ 
 [. 1111]"والمؤمُن القوي ؛ مثل النخلة تؤتي ُأُكَلها كل حيٍن في ظلِّها ذلك، وال تقلبها الريحُ 

وعن عطاء بن أبي رباح، قاؿ: رأيُت جابر بن عبد اهلل، وجابر بن عمير األنصاري يرتمياف، فمل  أحُدىما  
فهو لهو أو  كل  شيء ليس من ذكر اهلل ": يقوؿ  فجلس، فقاَؿ لو اآلخُر: كسلَت   سمعُت رسوَؿ اهلل

 [.1112]"سهٌو، إال أربُع خصاٍؿ: مشُي الر جِل بين الَغَرضين، وتأديُبو فرَسو، وُمبلعبُتو أىَلو، وتعليُم السِّباحة

ـ يًرْٛ  ٚاملعاؾٞ آثاٌز َدَس٠ ع٢ً اإلْطإ؛ ع٢ً إ اْ٘ ٚدطدٙ ٚدٛازِح٘ ضٛا٤، ٚبايتايٞ َٔ  

ُٜع٢ٓ بتصنٝتٗا ٚتكٜٛتٗا بايطاعات ٚاألعُاٍ ايؿاسب١، ٚادتٓا  اآلثاّ  حلِّ ايٓؿظ ع٢ً ؾاحبٗا إٔ 

ٍّ َُٓٗا حل ع٢ً ؾاحب٘؛ ؾٝٗتِ بك٠ٛ إ اْ٘ نُا ٜٗتِ بك٠ٛ  ٚايرْٛ ؛ ؾاإلْطإ زٚح ٚدطد، ٚيه

 ٚضال١َ دطدٙ، ٚأعكا٥٘، ؾتتهاٌَ ايكٛتإ ـ اإل ا١ْٝ ٚازبطد١ٜ ـ ٚتتخدا ع٢ً ذبكٝل ايػاٜات َٔ

 [. 1113]ٚدٛد اإلْطإ ع٢ً ٖرٙ األزض

َٚى تعالى: قاؿ   َٙ ْ ِٔ ال ـَ َياَم َربِِّٗ َوَجََه انلَْهَس  َْ ْٔ َخاَف  َْ ا  َْ
َ
ََٖث ِِهَ  .َوأ نَإَِن اْْلَ

َوى
ْ
أ َٓ ْ  [.1114]42النازعات:ال
ُٚم اَّلِي حَ تعالى: وقاؿ   ا َحُي َٓ ٌَ ُزَُِٚن الّرِبا ال َحُيُٚمَٚن إاَِل 

ْ
َٔ يَأ َٔ اَّلِي ِْ ُٗ الَظيَْػاُن  َخَفَتُػ

ّسِ  َٓ ْ  . 175البقرة:ال
 وىواَؾ في ذاِت اهللأف ُتجاىَد نفَسَك ": : أي  الجهاِد أفضل  قاؿعن أبي ذرٍّ، قاؿ: سألُت رسوَؿ اهلل  
 ["[

1115 . 
ـَ ُمضغًة إذا َصُلحت صُلحَ ": يقوؿ وعن النعماف بن بشير، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل   سائُر  إف  في ابِن آد

 [. 1116]"جسِده، وإذا فسدت فسَد سائُر جسِده؛ أال وىي القلب
                                                           

 ": إسناده صحيح. 88قاؿ الشيخ ناصر في تخريجو لكتاب اإليماف البن أبي شيبة "  1111
، "مشُي الر جِل بين الَغَرضين. وقولو " 325أخرجو النسائي، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم، السلسلة الصحيحة:  1112

الرماية. والغرضين: المكاف أو الخط الذي ُترمى منو السهاـ، والخط أو المكاف الذي تُوضع فيو األىداؼ وتكوف  الغَرض: ميداف
 ىدفاً للسهاـ؛ فهو يمشي بين الغرضين ليلتقط السهاـ ويعود للرماية من جديد.

 بو ػ على إيماف المرء وجسده سواء.لو تأملت الذنوب والمعاصي لوجدت أف ما من ذنب إال ولو آثاره السيئة والمدمرة ػ بحس 1113
؛ أي نهى النفس عن شهواتها الضػارة، ومػن ذلػك تلبيػة نػداء وحاجيػات شػهوة الػبطن َونَػَهى النػ ْفَس َعِن اْلَهَواتعالى: قولو  1114

 والفرج عن طريق الخطأ والحراـ.
. والمراد من الحديث: أف تحمل 2496 رواه ابن ملو في األمالي، وأبو نعيم في الحلية، والديلمي، السلسلة الصحيحة: 1115

 .، ومخالفتها فيما فيو معصية هلل ولرسولو نفسك على طاعة اهلل ورسولو 
. والحديث ػ والذي يليو ػ فيو دليل على العبلقة المتبادلة والمؤثرة 1708أخرجو أبو داود الطيالسي، السلسلة الصحيحة:  1116

 ن الظاىر والباطن بريد ودليل على اآلخر.والمتأثرة بين الظاىر والباطن، وأف كبًل م
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اإلثم حو از القلوب، وما من نظرٍة إال وللشيطاف فيها ": وعن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 [.1117]"َمطَمعٌ 
 وداً عَِ  يركالحصِ  على القلوبِ  تنُ الفِ  ضُ عرَ تُ : "يقوؿ  سمعت رسوؿ اهلل وعن حذيفة بن اليماف قاؿ:  
على  صيرَ حتى تَ ، بيضاءُ  ةٌ كتَ نُ  فيو تَ كِ ا نُ ىَ أنكرَ  قلبٍ  وأي   ،سوداءُ  ةٌ كتَ نُ  فيو تَ كِ ا نُ هبَ شرِ أُ  قلبٍ  فأي   ،عوداً 
 وزِ كالكُ   ؛اداً ربَ مِ  دُ أسوَ  واآلخرُ ، واألرض السماواتُ  ما دامتِ  فتنة هُ ضر  فبل تَ  ؛فاالص   ثلِ مِ  على أبيضَ  :قلبين
 . مسلم" ىواهُ من  بَ شرِ إال ما أُ ، منكراً  رُ نكِ يُ  وال معروفاً  ؼُ عرِ ال يَ  اً يَ خِّ جَ مُ 

إف  العبَد إذا أخطأَ خطيئًة نُِكَتت في قلِبو ُنكَتٌة سوداء، فإذا نَزَع ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن رسوؿ اهلل  
َ  ذَكَر اهلل: واستغَفَر وتاَب ُسِقَل قلُبو؛ وإف عاَد زِيَد فيها حتى َتعُلَو قلَبُو؛ وىو الر اف الذي ََ َْ َراَن  لَِكَ ةَ

ٚا يَْسِصتُٚنَ  ا ََكُٕ َْ  ّْ ]" ىُُِٚبِِٙ
1118 .] 

من وقَاه اهلُل شر  ما بين َلْحَييِو، وشر  ما بين رجليو دخَل ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1119]"الجن ةَ 
 [. 1120]"ي بالحراـال يدخُل الجن َة جسٌد ُغذِّ ": وعن أبي بكٍر الصديق مرفوعاً  
ال يدخُل الجن َة لحم نبَت من الس حِت، وكل  لحٍم نبَت ": وعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [.1121]"من الس حِت كانت الناُر أولى بو
 وعن عائشة قالت: كاف ألبي بكر غبلـٌ ُيخِرُج لو الَخراَج، فكاف أبو بكٍر يأكُل من َخراِجو، فجاَء يوماً  

ـُ: تدري ما ىذا  فقاؿ أبو بكر: وما ىو  قاؿ: كنُت تَكه نُت إلنساٍف  بشيٍء، فأكل منو أبو بكٍر، فقاؿ لو الغبل
في الجاىلي ة، وما ُأحِسُن الكهانََة إال أني خَدعُتو، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منو  قالت: 

 . البخاري.فأدَخَل أبو بكٍر يَدُه، فقاَء كل  شيٍء في بطِنو
ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمٌن، وال يشَرُب الخمَر حيَن يشَربها ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  

وىو مؤِمٌن، وال َيسرُؽ حين يسِرُؽ وىو مؤمٌن، وال ينتهُب نُهبًة يرفُع الناُس إليو أبصاَرىم وىو مؤمٌن "متفق 
 عليو. 

                                                           
 . 1623أخرجو البيهقي في شعب اإليماف، السلسلة الصحيحة:  1117
 . 1654صحيح سنن الترمذي:  1118
 . والمراد من شرِّ ما بين لحييو، وشر ما بين رجليو؛ أي شر  اللساف، والفرج.520أخرجو الترمذي، السلسلة الصحيحة:  1119
 . 1609السلسلة الصحيحة:  أخرجو أبو يعلى وغيره، 1120
. والسحت: ىو كل كسب أو ماؿ حراـ؛ 1771أخرجو أحمد، والدارمي، والبيهقي في شعب اإليماف، مشكاة المصابيح:  1121

وحرمتو قد تكوف من جهة نوع الكسب؛ كحرمة ثمن الخمر والخنزير، وقد تكوف من جهة طريقة تحصيلو؛ كالغش، واالحتكار، 
 وة، والسرقة، ونحو ذلك. والربا، والميسر، والرش
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ـ  الفواِحش، وأكبر الكبائِر؛ من َشرِبَها وقَع على أمِّو ا": قاؿ وعن ابن عباس، عن النبي   لخمُر أ
 [.1122]"وخالتِو وَعم ِتو

ما نقَض قـو العهد قط ؛ إال كاف القتُل بينهم، وما ظهرت ": وعن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو مرفوعاً  
 [.  1123]"حبَس عنهم الَقْطرَ  عليهم الموت، وال منع قوـٌ الزكاَة إال فاحشٌة في قوـٍ قط إال سل ط اهلل 

يا معَشَر المهاجرين  خمٌس إذا ابتليُتم بهن ، ": فقاؿ وعن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: أقبَل رسوُؿ اهلل  
وأعوُذ باهلل أف تدركوىن : لم تظهر الفاِحشة في قوـٍ قط حتى يُعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعوف واألوجاع التي 

م الذين مضوا، ولم يُنقصوا الكيَل والميزاف إال ُأِخذوا بالسِّنين وِشد ة المؤنِة لم تكن قد مضت في أسبلِفه
وَجْوِر السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاَة أموالهم إال ُمنعوا القطَر من السماء، ولوال البهائُم لم يُمَطروا، ولم 

؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم ينقضوا عهَد اهلل وعهَد رسوِلو إال سل َط اهللُ عليهم عدوًا من غيرىم
 [.  1124]"أئمتهم بكتاب اهلل ويتخي روا مما أنزَؿ اهللُ إال جعَل اهللُ بأَسهم بينهم

َخمٌس بخمٍس: ما نقَض قوـٌ العهَد إال سل َط عليهم عدو ُىم، ": وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
يهم الَفقُر، وال َظهرت فيهم الفاِحشُة إال فشا فيهم الموت، وال َمنعوا وما حكموا بغيِر ما أنزَؿ اهلل إال فشا ف

 [.1125]"الزكاَة إال ُحِبَس عنهم الَقطُر، وال طف فوا المكياَؿ إال ُحِبَس عنهم الن باُت، وُأِخُذوا بالسِّنين

، ٗالُ ُيعيزّب ٍِ ّسأُه اهلل حعبىى الُ ُيضمي ّ ٘سْب ب،بعخٔ ٗطبعت سس٘ىٔ   

ْب، ٍِٗ سيئبث العَبىْب، ٗالُ يجعيْب ٍَِ ُيجبٕذُٗ الّ سٌٖ ششٗس الّ س

 .ٗالٕ٘اءٌٕ في راث اهلل 

 األٍي، ٗعيى آىٔ ٗطحبٔ ٗسيٌَّ. ٗطيى اهلل عيى ٍحَذ اىْبي 

 

* * * * * 
 

                                                           
  .2853رواه الطبراني، السلسلة الصحيحة:  1122

 . 207رواه الحاكم والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  1123
 . 206رواه ابن ماجو وغيره، السلسلة الصحيحة:  1124
المقحط الذي لم جمع " َسَنة " وىي العاـ ؛ ". قاؿ المنذري: و " السِّنين765رواه الطبراني في الكبير، صحيح الترغيب:  1125

ىػ. والذي أردناه من ىذا الحديث واألحاديث التي قبلو التابعة لهذا الباب أف  -تنبت األرُض فيو شيئاً، سواء وقع قطٌر أو لم يقع ا
يُدرؾ القارئ حجم الدمار والهبلؾ والضرر الذي تسببو المعاصي والذنوب للنفس اإلنسانية، وبالتالي من حق النفس عليك ػ يا 

 اهلل ػ أف تجنبها ىذا الضرر والهبلؾ وكل ما يؤدي إليو. عبد 
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 َحكُّ آّاِل عهى َصاحِثّ. -26

ـٌ عًٝ  َُطتدًَ ٚ ََٔ َُطتأ  ُٕ ٍُ اهلِل، ٖٚٛ املاِيُو اسبكٝكٞ ي٘، ٚاإلْطا ٍُ َا ٌَ ـ املا ٘، يٝعُ

ُ٘ عًٝ٘، ٖٚٛ ّٜٛ ايكٝا١َ  ُ٘ ٚاضتدًََؿ َٓ ََ ََٔ اضتأ  ٕٔ ؾٝ٘ ـ َنطبّا ٚإْؿاقّا ـ ٚؾَل َػ١ِ٦ٝ ٚإذ

ُ٘ املؿسٚض عًٝ٘، أّ ال ..؟ َِ أْؿَك٘، ٌٖٚ أد٣َّ حٖك َِ انتطَب٘، ٚؾٝ ُٜخاَضب عٓ٘؛ ؾٝ  ضُٝطأٍ ٚ

ًَ تعالى: قاؿ   ِْ ُٓ ْ ًِ حُْؤِِت ال ِْ ُٓ ْ ًَ ال ِ ال َْ  َّ ُٙ َِ الَِ ْٔ ىُ َْ ْٔ تََظاُء َوحُفِزُّ  َٓ ًَ مِ ِْ ُٓ ْ ْٔ تََظاُء َوَتْْنُِع ال َْ

ٍء ىَِديرٌ  ِ ََشْ
َ ُكّ ََ  ًَ ْٔ تََظاُء بَِيِدَك اْْلَرْيُ إَِٕ َْ  .16آؿ عمراف:تََظاُء َوحُِذلُّ 

 تعالى: وقاؿ  
ُ
َِ ِإَوََل اَّلَلِ حُرَْجُؿ اْْل ْر

َ
ا ِْل اْْل َْ اَواِت َو َٓ ا ِْل الَص َْ  ِ  .209آؿ عمراف:ُمٚرُ َوَّلِلَ

ّْ تعالى: وقاؿ   ُك َٚ َْٚق َبْفٍض َدرََجاٍت ِِلَتُِْ ّْ نَ َِ َوَرَذَؿ َبْفَظُس ْر
َ
ّْ َخ نَِم اْْل َٚ اَّلِي َجَفَُِس ُ٘ َو

 ٌّ ُٗ ََُلُهٌٚر رَِخي ًَ َِسِيُؿ اُْفَِياِب ِإَوَٕ ّْ إَِن َرَب ا آحَاُز َْ   .265األنعاـ:ِْل 
َّ َجفَ تعالى: وقاؿ   ُِٚنَ ُث َٓ يَْم َتْف ٌَ ّْ نِلَُْٖؾَر  ْٔ َبْفِدِ٘ ِْ َِ ْر

َ
ّْ َخ نَِم ِْل اْْل  .24يونس:َِْٖاُز

ّْ تعالى: وقاؿ   ٚا ُِْْٖس ُٖ َْ َٔ آ ّْ ُمْصَخْفَِهِنَي ذِيِٗ نَاَّلِي ا َجَفَُِس َٓ ٚا مِ ْٕهُِي
َ
ٚا ةِاَّلَلِ َورَُشَِٚلِ َوأ ُِْٖ آ

ترِيٌ  ٌَ ْجٌر 
َ
ّْ أ ُٙ َ ٚا ل جَْهُي

َ
  .7:الحديدَوأ

ْٔ ُحْهِصُد تعالى: وقاؿ   َْ ا  َٙ َُ ذِي َجَْف
َ
ٚا أ ُ َِ َخِِيَهًث ىَال ْر

َ
ٌَ ِْل اْْل ـِ ثِ إِِّنِ َجا ٍَ ِ َٓ ن

ًَ لِِْ ِإَوذْ ىَاَل َربُّ
ٚنَ  ُٓ ا ال َتْفَِ َْ  ُّ َِ ـْ

َ
ًَ ىَاَل إِِّنِ أ َ ُس ل ِدَك َوُجَيّدِ ْٓ ُٔ نَُصّتُِح ِِبَ اَء َوََنْ َْ ًُ اّلِ ا َويَْصهِ َٙ  . 30بقرة:ل[ا1126]ذِي

ال تزوُؿ قدما عبٍد يوـَ القيامة حتى ُيسأؿ عن أربٍع ػ ": قاؿ وفي الحديث، عن أبي برزة، أف رسوَؿ اهلل  
 [. 1127منها ػ: وعن ماِلو من أين اكتسَبو وِفيَم أنَفَقُو .."]

                                                           
، والصالحوف من ذريتو، استخلفهم اهلل تعالى في األرض ليسكنوىا، ويعمروىا بالخير والطاعة وكل المراد بالخليفة آدـ  1126

لم ذلك ال يصح أف يُقاؿ: ما ينفع اإلنساف، ويعيشوا فيها وفق مشيئة اهلل وأمره، ىذا ىو معنى الخليفة واالستخبلؼ. فإف عُ 
الخليفة الوارد في اآلية يعني أف اإلنساف خليفة اهلل تعالى في األرض؛ بمعنى أنو نائبو ينوب عنو فيما استخلف عليو، فهذا المعنى 

ٍب يمنعو اب لسبال يصح لغة وال شرعاً؛ ألف الخليفة ىو من يقـو مقاـ من كاف قبلو من الخلفاء، ثم طرأ على الخليفة السابق الغي
 الحضور، وىذا المعنى ال يليق بجبلؿ وأسماء وصفات اهلل تعالى.من االستمرار أو 

ويُقاؿ كذلك: أف النائب لكي يكوف نائبًا عمن قبلو ال بد من أف تكوف صفاتو وقدراتو متقاربة لمن كاف قبلو من الخلفاء ..     
 . 22الشورا:لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ لى: تعا، كما قاؿ وىذا المعنى ُمحاٌؿ بأف يُنسب إلى الخالق 

وقد أورد بعض المفسرين بأف المراد بالخليفة في اآلية ىو اإلنساف الخالف لمن كاف قبلو في األرض من الجن الذين أفسدوا     
 في األرض، واهلل تعالى أعلم. 

 . 3591ح الترغيب والترىيب: رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسٌن صحيح، صحي 1127
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نيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، وإف  اهلَل ": وعن أبي سعيد الخدري، عن رسوِؿ اهلل   ُمستخلَفُكم فيها؛  إف  الد 
نيا، واتقوا النِّساَء، فإف  أو َؿ فتنِة بني إسرائيل كانت في النِّساءِ   [. 1128]"لينظَر كيف تعملوف، فات قوا الد 

ٕٔ ٚاملباْٞ اييت ُبين عًٝٗا   ٍٔ؛ ؾايصنا٠ َٔ مج١ًِ األزنا ـ ٚدُٛ  أدا٤ِ شنا٠ِ األَٛا

.ُّ   اإلضال
ٚا الَص ةَ تعالى: قاؿ    ُٓ رِي

َ
َؿ الَراٌِفنِيَ  َوأ َْ ٚا  ُف ٌَ ٚا الَزََكةَ َواْر  . 43البقرة:َوآحُ

ُٚا الَزََكةتعالى: وقاؿ   ٚا الَص ةَ َوآحَ ىَاُم
َ
َِ أ ْر
َ
ّْ ِْل اْْل ُ٘ َٖا ٍَ َْ َٔ إِْن   .  42الحج:اَّلِي

ا َوَص تعالى: وقاؿ   َٙ ِ ّْ ة ّْ َوحَُزّكِيِٙ ُ٘ ُِر ّٙ ّْ َصَدىًَث ُتَػ الِِٙ َٚ ْم
َ
ْٔ أ َِيُِّْٙخْذ ِْ ـَ  ِ

َّ
:203التوبة . 

ْدُرومِ تعالى: وقاؿ   َٓ ْ َِ َوال ِ ّْ َخوٌّ لَِِصان َٚالِِٙ ْم
َ
 .29الذاريات:َوِِف أ

ْفُِٚمٌ تعالى: وقاؿ   َْ ّْ َخوٌّ  الِِٙ َٚ ْم
َ
َٔ ِْل أ ْدُرومِ  . َواَّلِي َٓ ْ َِ َوال ِ  .15-14لمعارج:[ا1129]لَِِصان

ُٗ يََْٚم َخَص تعالى: وقاؿ   ٚا َخَي ْرِذنِيَ َوآحُ ُٓ ْ ُٗ ال ُُيِبُّ ال ٚا إَِٕ   .242األنعاـ:[1130]ادِهِ َوال تُْرِنُ

ـُ على خمٍس: شهادِة أف ال إلو إال ": قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وفي الحديث، عن ابن عمر   بُني اإلسبل
 تفق عليو.م "اهللُ، وأف  محمداً رسوُؿ اهلل، وإقاـِ الصبلِة، وإيتاِء الزكاِة، والحجِّ، وصوـِ رمضافَ 

                                                           
 .922أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1128
 ؛ أي نصيب أو َقْدٌر معلـو ومحدد بحسب نوع الماؿ، وكمِّو، وفق شرطيو: الحوؿ، والنصاب.َحقٌّ َمْعُلوـٌ تعالى: قولو  1129

، وكاف مما ُيَجفف ويُقتنى، ويُد خر، وبلغ النصاب ػ ؛ ىو كل ثمر أمكن كيلو وتقديرهَوآُتوا َحق ُو يَػْوـَ َحَصاِدهِ تعالى: وقولو   1130
ليست ": ونصابو خمسة أوساؽ، والوسق ستوف صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدؿ الكفين، لقولو 
لنضح ففيو نصف فيما دوف خمسة أوساؽ تمٍر وال حبٍّ صدقة " ػ فحقو إف كاف ممن سقت السماء ففيو الِعشر، وإف ُسقي با

في ما سقت السماء واألنهاُر والعيوف أو كاف بعبًل الُعشر، وفي ما ُسقي بالس واني ػ "في الحديث المتفق عليو:  الِعشر، لقولو 
أما إف كاف الثمر مما ال يُوَسق وال يُد خر كالخضار، أو كاف  ."وىو ما يخرج بو الماء من باطن األرض ػ أو الن ضح نصف الِعشر

وسق لكنو لم يبلغ النصاب، فحينئٍذ يكوف حقو أف ُيخرج صاحب الحصاد والثمر وقت حصاده للفقراء والمساكين وذوي الحاجة يُ 
يَا َأيػ َها تعالى: بالقدر الذي يوازي كم الحصاد أو الثمر الناتج ػ من غير تقطير وال إسراؼ ػ وتطمئن إلى ذلك نفسو، كما قاؿ 

. فالنفقة تجب في كل ما تنبت وتخرج األرض؛ 167البقرة:ُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِمم ا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأْلَْرضِ ال ِذيَن آَمُنوا َأْنفِ 
تعالى: منها المقد رة بنصاب محدد، ومنها غير محددة تُتَرؾ إلى طيب نفس المتصدؽ وتقديره، وِغناه، وكذلك يُقاؿ في قولو 

  ُو يَػْوـَ َحَصاِدهِ َوآُتوا َحق وُيشترط لو النصاب، ومنو غير محدد وال ، ؛ فكل حصاد لو حق يجب أف يُؤد ا؛ منو المقد ر والمعلـو
  معلـو إنما يُترؾ لتقدير وطيب نفس المتصدؽ على أف ال يجنح إلى التقطير أو اإلسراؼ في التقدير فيقعد ملوماً محسورًا.

 ."يا معشر التجار، إف البيَع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة"فقاؿ:  مر  بنا رسوؿ اهلل  عن قيس بن أبي غرزة، قاؿ:    
قاؿ ابن حـز في المحلى: فهذه صدقة مفروضة غير محددة، لكن ما طابت بو أنفسهم، وتكوف كفارة لما يشوب البيع مما ال     

 ىػ.      -يصح من لغو وحلف ا



095 
 

ـُ على خمٍس: على أف يُعَبَد اهللُ، ويُكَفَر بما ُدونِو]": قاؿ وعنو، عن النبيِّ   [، وإقاـِ 1131بُني اإلسبل
 مسلم.   "الصبلة، وِإيتاِء الزكاِة، وحجِّ البيِت، وصوـِ رمضاف

ـُ عل": لم ا بعَث معاذًا على اليمن، قاؿ وعن ابن عباس، أف  رسوَؿ اهلل   ى قوـٍ أىَل كتاٍب، إن ك تقد
فلَيُكْن أو ُؿ ما تدعوىم إليو عبادَة اهلِل فإذا َعرُفوا اهلَل، فأخبرىم أف اهلَل قد َفرَض عليهم خمَس صلواٍت في 
يوِمهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرىم أف اهلل فَرَض عليهم زكاًة من أموالهم وتُرد  على فقرائِهم، فإذا أطاعوا بها 

 [.1132]"كرائَم أمواِؿ الناسِ   فخذ منهم وَتوؽ  
إنَك تأتي قومًا أىَل كتاٍب، فادعهم إلى شهادة أف ال إلو إال اهلل، وَأنِّي رسوُؿ اهلل، فإف ىم ": وفي رواية 

أطاعوَؾ لذلك فأعلمهم: أف اهلل افتَرَض عليهم خمَس صلواٍت في كلِّ يوـٍ وليلٍة، فإف ىم أطاعوؾ لذلك 
يهم صَدقًة في أموالهم؛ تؤَخذ من أغنيائهم وتُػَرد  في فقرائهم، فإف ىم أطاعوؾ فأعلمهم: أف اهلَل افتَرَض عل

؛ فإنها ليس بينها وبين اهلِل ِحجابٌ   متفق عليو. "لذلك، فإي اَؾ وكرائَم أمواِلهم، وات ِق َدعوَة المظلـو
ِعَم َطْعَم اإليماف: َمن ثبلٌث من فعَلُهن  فقد طَ ": وعن عبد اهلل بن معاوية الغاضري، قاؿ: قاؿ النبي  

عبَد اهلل وحَده، وأن و ال إلو إال اهلل، وأعطى زكاة ماِلو طيبًة بها نْفُسو رافدًة عليو كل  عاـ، وال يُعطي الَهرَِمِة، وال 
ُكم الد رِنَة، وال المريَضة، وال الش َرَط اللئيمِة، ولكن من وسط أموالكم، فإف  اهلل لم يسألكم خيَره، ولم يأمْر 

 [.1133]"بشرِّه
َُٔ  ٓع شنا٠َ َاِي٘.   ـ ِؾٝ

ّْ ةَِفَذاٍب  تعالى: قاؿ   ُ٘ ْ َِ اَّلَلِ نَبَّْشِ ا ِْل َشبِي َٙ َب َواُْهَِظَث َوال ُحْٖهُِيَٚج َ٘ وَن اَّل َٔ يَْسِْنُ َواَّلِي
ِِلمٍ 
َ
ّْ وَجُ  * أ ُٙ ُ٘ ا ِجتَا َٙ ِ َٚى ة

ٍْ َّ َذخُ َٖ َٙ ا ِْل َٕارِ َج َٙ يْ
َِ ـَ َْٚم ُُيََْم  ّْ يَ ُت َْنْ ٌَ ا  َْ َذا  َ٘  ّْ ُ٘ ُٚر ُٙ ّْ َوُؽ ُٙ ُُٖٚب

ونَ  ّْ حَْسِْنُ ْٖخُ ٌُ ا  َْ ٚا  ّْ نَُذوىُ  . 35-34التوبة: الجُْهِصُس
أُِمرُت أف أقاِتَل الناَس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف محمداً ": قاؿ عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل   

، فإذا فعلوا ذلك عَصُموا مني دماَءىم وأمواَلهم إال بحقِّ اإلسبلـ رسوُؿ اهلل، ويُقيموا الصبلَة، ويُؤتُوا الزكاةَ 
 متفق عليو.  "وحسابُهم على اهلل

                                                           
شهادة أف ال "السابق أعبله: في الحديث  ىو تفسير للركن األوؿ من قولو ؛ "اهللُ، ويُكَفَر بما ُدونِو على أف يُعَبدَ ": قولو  1131

إلو إال اهلل " فاألحاديث تفسر بعضها البعض؛ فدؿ أف الشهادة ال يكفي التلفظ بها من دوف االتياف بمعناىا ومقتضاىا والزمها 
فمن  َفَمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل وِ تعالى: وىو نفس المعنى المراد من قولو  ."بما ُدونِو وشرطها، وىو " أف يُعَبَد اهللُ، ويُكَفرَ 

ـَ َلَها؛ وىي ال إلو إال اهلل فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقىحقق ىذا الوصف في نفسو   .156البقرة:ال اْنِفَصا
ليل على مراعاة األولويات عند دعوة الناس، وبياف أف أىم العلـو وأوكدىا وأشرفها الذي ينبغي متفق عليو، والحديث فيو د 1132

أف يُبادأ بو الناس علم التوحيد ػ البعيد عن بدع وتحريفات أىل الكبلـ وضبلالتهم ػ الذي يعرِّؼ العبَد على ربو وخالقو وصفاتو، 
أي أنفس وأعز وأفضل أموالهم؛ فاحذر أف تقترب منها بغير حق وسلطاف ؛ "الناسومالو عليو من حق. وقولو " وَتوؽ  كرائم أمواِؿ 

 من اهلل تعالى .. كما عليك أف ال تقصدىا وتتخيرىا من دونها من األمواؿ.
 ."أي رَُذاؿ الماِؿ، وقيل: ِصغاره وِشراره. " النهاية؛ "الش َرَط اللئيمةِ . وقولو " 2400صحيح سنن أبي داود:  1133
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، واسُتْخِلَف أبو بكٍر بعده، وكَفَر من كفَر من العرب، قاؿ عمر وعن أبي ىريرة، قاؿ: لما توفي النبي   
أُِمرُت أف أقاِتَل الناَس حتى يَقولُوا: ال إلو ": بن الخطاب ألبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قاؿ رسوُؿ اهلل 

فقاؿ أبو بكر: واهلل ألقاتَِلن   ،"إال اهلل؛ فمن قاؿ ال إلو إال اهلل َعصَم مني ماَلُو ونَػْفَسُو إال بحقِّو وحسابُو على اهلل
كانوا يؤدونها إلى رسوِؿ اهلل   [1134َمن فَػر ؽ بين الصبلة والز كاة، فإف  الزكاَة حق  الماِؿ، واهلل لو منعوني َعناقًا]

   لقاتلُتهم على منعها. قاؿ عمر: فواهلل ما ىو إال رأيُت أف  اهلل شرَح صدَر أبي بكٍر للقتاؿ، فعرفُت أن و الحق
  متفق عليو. 
قرع لو َمن آتاه اهلُل مااًل فلم يؤدِّ زكاتَو، مُثَل لو يوـَ القيامِة شجاعًا أ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 متفق عليو.  "[، يُطوِّقُو يـو القيامِة ثم يأخذ بُِلهُزَمتيو يعني بِشْدقَيو، ثم يقوؿ: أنا ماُلك، أنا كنُزؾ1135زبيبتاف]
[، إال إذا كاف 1136ما من صاِحب َذىٍب وال فض ٍة ال يُؤدي منها حق ها]": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

اٍر، فأحمي عليها في ناِر جهنم، فُيكوا بها َجنُبو وَظهُره، ُكل ما ُرد ت يوـُ القيامِة ُصفَِّحت لو صفائُح من ن
أعيَدت لو في يوـٍ كاف ِمقدارُه خمسين ألَف سنٍة، حتى يُقَضى بين العباد، فيرا سبيلو: إما إلى الجن ِة وإم ا إلى 

 [. 1137]"النارِ 
[؛ إال أُتَِي 1138بقٌر أو غَنٌم ال يُؤدي حق ها] ما من رجٍل يكوُف لو إبٌل أو": قاؿ وعن أبي ذرٍّ، عن النبي  

بها يوـَ القيامِة أعظَم ما يكوُف وأسمَنو، تطوؤه بأخفاِفها، وتنطُحو بقرونِها، كلما جاَزت ُأخراىا ُرد ت عليو 
  متفق عليو.  "ُأوالىا، حتى يُقضى بين الناسِ 

                                                           
في مقاتلة مانعي الزكاة، ومن ثم لجوء  بادئ ذي بدئ على قرار أبي بكر  نثى من المعز. أقوؿ: اعتراض عمر ىي األ 1134

؛ إذ الصديق إلى قياس الزكاة على الصبلة .. دؿ على أنهما لم يكونا يعلماف الحديث اآلنف الذكر أعبله الذي رواه ابن عمر 
أبو بكٍر إلى القياس. وفيو أف الصحابي الصغير قد يعلم ما ال يعلمو الكبير، وقد  لو كانا يعلمانو لما اعترض عمر، ولما احتاج

 يستدرؾ على الكبير في مسألة أو بعض المسائل؛ وىذا ال يعني وال يلـز أف يكوف أعلم وأفضل من الكبير. 
 سوداوتاف فوؽ عيني الحي ة.الشجاع: حية ذكر. أقرع، ليس على رأسو شعر لطوؿ عمره وكثرة سمو. والزبيبتاف: نُكتتاف  1135
نصاب الفضة قدره مائتي درىم من الفضة، فيها خمسة دراىم، إذا حاؿ عليو الحوؿ؛ وىو عاـ كامل. أما نصاب الذىب:  1136

عشروف دينارًا من الذىب، فيها نصف دينار، فإذا بلغت المائة ففيها دينارين ونصف الدينار، إذا حاؿ عليو الحوؿ. وعلى ىذين 
 تُقاس العمبلت الورقية النقدية المعاصرة.النقدين 

رواه مسلم. والحديث فيو داللة على أف تارؾ الزكاة من غير جحود لوجوبها ليس كافراً، إذ الكافر الذي يموت على الكفر  1137
إلى المشيئة: فػ " إما والشرؾ ليس لو يـو القيامة سوا الخلود في النار، وكوف تارؾ الزكاة يُترؾ ػ بعد عذاب يقدره اهلل تعالى ػ إلى 

 دؿ أنو يموت مسلماً عاصياً.؛ "الجن ِة وإم ا إلى النارِ 
نصاب المواشي كالتالي: اإلبل: في كل خمٍس من اإلبل ُتخرج شاة، وفي عشٍر شاتاف، وفي خمس عشَرة ثبلث شياه، وفي  1138

الثانية ػ، إلى خمس وثبلثين. فإف زادت  عشرين أربُع شياه، وفي خمٍس وعشرين ابنة مخاض ػ وىي التي لها سنة فدخلت في
واحدة ففيها ابنة لبوف ػ وىي التي لها سنتاف فدخلت في الثالثة ػ، إلى خمٍس وأربعين. فإذا زادت واحدة ففيها ُحق ة ػ وىي التي لها 

ودخلت في الخامسة ػ،  ثبلث سنوات فدخلت في الرابعة ػ، إلى ستين. فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ػ وىي التي لها أربع سنوات
إلى خمس وسبعين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبوف، إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتاف، إلى عشرين ومائة. فإف كانت 
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لو ماالٌ، ال يُؤدِّي َحق  ماِلو إال ُجِعَل لو  ما ِمن رجلٍ ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َٔ  َطوقًا في ُعُنِقو؛ ُشجاٌع أقَرُع، وىو يفر  منو، وىو يتبَػُعُو، ثم قرأ ِمصداَقُو ِمن كتاِب اهلل: َوال َُيَْصََبَ اَّلِي

َٚ َْشٌّ  ُ٘  َْ ّْ ةَ ُٙ َ َٚ َخرْياً ل ُ٘ ْٔ نَْظِِِٗ  ُّ اَّلَلُ ِْ ُ٘ ا آحَا َٓ ِ ثِ  َحتَْفَُِٚن ة َْ ٚا ةِِٗ يََْٚم اُْيَِيا ا ََبُِِ َْ َٚىَُٚن  ّْ َشُيَػ ُٙ َ ل
َُِٚن َخترِيٌ  َٓ ا َتْف َٓ ِ َِ َواَّلَلُ ة ْر

َ
اَواِت َواْْل َٓ ِ ِْرَياُث الَص  . 280[آؿ عمراف:1139]َوَّلِلَ

ثنا، فقاؿ لنا ذات يوـٍ  وعن أبي واقد الليثي، قاؿ: كنا نأتي النبي     إف  اهلل ": إذا أُنِزَؿ عليو، فُيحدِّ
ـَ واٍد ػ وفي رواية: من َذَىٍب ػ ألحب  أف  قاؿ: إن ا أنزلنا الماَؿ إلقاـِ الصبلِة، وإيتاِء الز كاِة، ولو كاف البِن آد
يكوف إليو ثَاٍف، ولو كاف لو وادياف ألحب  أف يكوف إليهما ثالٌث، وال يمؤل جوَؼ ابَن آدـ إال الت راُب، ثم يتوُب 

 [.1140]"تاباهللُ على من 
ٍٔ ايرٟ ال خيَكُع ِيٓؿاِ  ايصَّنا٠ِ ٚأؾٓاِؾ٘ ـ يف دزِٚ    َٔ املا ـ اسبضُّ ع٢ً اإلْؿأم ٚايتَّؿدُّٔم ـ َ

ََسقا٠ اهلل  [.1141]اشبري ابتػا٤ 
ِٔ انلَاتعالى: قاؿ   ـَ ِٓنَي اَُْليَْؼ َواَُْفاذنَِي  اءِ َواََُْكِؽ اءِ َوالََّضَ َٔ ُحْٖهُِيَٚن ِْل الَرَ ِس َواَّلَلُ ُُيِبُّ اَّلِي

ْدِصننِيَ  ُٓ ْ   .234آؿ عمراف:[1142]ال
رْ تعالى: وقاؿ   َٙ ََ نَ  َتْٖ ِ ا الَصان َْ

َ
  .20الضحى:َوأ

ما ِمن يوـٍ ُيصِبُح العباُد فيو، إال َمَلَكاف ينزالف، فيقوؿ أحُدىما: ": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 متفق عليو.  "ؿ اآلخر: اللهم  أعِط ُممِسكاً تَػَلفاً اللهم  َأعِط ُمْنِفقاً خَلفًا، ويقو 

                                                                                                                                                                                           

اإلبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبوف. وذلك بعد أف يحوؿ عليها الحوؿ وىو عاـ كامل. والحقة 
 اللبوف لمن شاء أف يتطوع بينما اللبوف ال ُتجزئ عن الحقة، وىكذا فاألكبر ُيجزئ عن األصغر دوف العكس.   ُتجزئ عن
نصاب الغنم والماعز: في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتاف، إلى أف تبلغ مائتين، فإذا زادت     

أف تبلغ ثبلث مائة، فإف كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاٍة شاة، وذلك بعد واحدة على المائتين ففيها ثبلث شياه إلى 
 أف يحوؿ عليها الحوؿ.

نصاب البقر: في كل ثبلثين بقرة بقرة تبيع؛ عمرىا سنة، وفي األربعين بقرة بقرة ُمِسن ة؛ عمرىا سنتين فما فوؽ لمن شاء، فإذا     
ذا بلغت السبعين فيها مسنة وتبيع، وفي الثمانين فيها مسنتاف، وفي التسعين فيها ثبلثة أتباع، بلغ عددىا السِّتين ففيها تبيعاف، فإ

 وفي المائة فيها مسنة وتبيعاف .. وىكذا في كل ثبلثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
 . 1189صحيح سنن النسائي:  1139
لحديث داللة على أف الماؿ وسيلة لتحقيق سبلمة . وفي ا2639أخرجو أحمد، والطبراني في الكبير، السلسلة الصحيحة:  1140

العبادة على الوجو األكمل، وبالتالي ال يجوز أف ُيضحى بالغاية؛ وىي سبلمة العبادة والدين، وُيشغل عنها من أجل الوسيلة التي ىي 
 تكثير الماؿ .. فالماُؿ نعمة ما كاف وسيلة إلحياء طاعة، وما سوا ذلك فهو نقمة، وربِّ الكعبة  

اإلنساف الكريم الحري  على سبلمة آخرتو ال ينبغي أف يكتفي بما يجب عليو من الزكاة؛ وإنما يتنفل ويتوسع في اإلنفاؽ  1141
 من العَوض واألجر الجزيل ػ قدر طاقتو واستطاعتو. والتصدؽ في سبل الخير ػ ابتغاء مرضاة اهلل، والتماس ما عنده 

 ؛ أي في اليسر والعسر، بالمتيسر والمقدور عليو.ر اءِ ِفي الس ر اِء َوالض  تعالى: قولو  1142
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ـَ أُنِفق عليكتعالى: قاَؿ اهللُ ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل    متفق عليو. "أنِفْق يا ابَن آد
 لو كاف لي ِمْثُل ُأُحٍد َذَىبًا َلَسر ني أف ال تُمر  علي  ثبلُث لياؿٍ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [ متفق عليو. 1143]"وعندي منو شيٌء؛ إال شيئاً أرُصُده ِلَدْينٍ 
ما أِحب  أف  ُأُحدًا ذاَؾ عندي ذَىٌب، أمَسى ثالثًة عندي منو ديناٌر، إال ": قاؿ وعن أبي ذرِّ، عن النبيِّ  

متفق  "يمينو، وىكذا عن شماِلو دينارًا أرُصُده ِلَدْيٍن، إال أف أقوَؿ بو في عباِد اهلل ىكذا ػ حثا بين يَديو ػ وىكذا عن
 عليو. 
يا أبا َذرٍّ  ": وعن عبيِد اهلل بن عباس، قاؿ: قاؿ لي أبو َذرٍّ: يا ابَن أخي كنُت مَع رسوِؿ اهلِل آِخذاً بيِده، فقاؿ 

: يا رسوَؿ اهلل قلت ،"ما ُأِحب  أف  لي أُحَدًا ذىبًا وفض ًة أُنفقو في سبيل اهلل؛ أموُت يوـَ أموُت فأدُع منو ِقيراطاً 
نيا   قيراطاً ": ِقنطارًا  قاؿ أعاَدىا علي   ،"يا أبا ذرٍّ  أذىُب إلى األقلِّ وتذىُب إلى األكَثِر   أريُد اآلِخرِة وتُريُد الد 
 [.1144ثبلَث مراٍت]

ِعَي اهللُ [ فيو 1145أنِفِقي وال ُتحصي فُيحِصَي اهللُ عليِك، وال ُتوِعي]": وعن أسماِء، قالت: قاَؿ رسوُؿ اهلِل  
 متفق عليو. "[ ما اسَتَطْعتِ 1146عليِك، أرِضِخي]

ـَ إف تَبُذِؿ الفضَل خيٌر لك، وإف ُتْمِسْكُو َشرٌّ لك، وال ": وعن أبي أمامة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   يا ابَن آد
 مسلم. "[، وابدأ بمن تَػُعوؿ1147ُتبلـُ على كَفاٍؼ]

أف َتصد َؽ وأنت َصحيٌح ": ي  الص َدقِة أعظم أجرًا  قاؿوعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رجٌل: يا رسوَؿ اهلل أ 
[، قلت: لفبلٍف كذا، ولفبلف كذا، 1148َشحيٌح؛ تخشى الَفْقَر، وتأَمُل الِغنى، وال ُتمِهل حتى إذا بَلغت الحلقوـَ]

 متفق عليو.  "وقد كاف لفبلف
ـَ أَن ى تُعِجُزني وقد َخلقُتك من يقوُؿ اهلل: يا اب": وعن بسر بن جحاش القرشي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   َن آد

لُتَك مشيَت بين بُردتين، ولؤلرِض منَك وئيٌد ػ يعني شكوا ػ فجمعَت وَمنعَت،  مثِل ىذه، حتى إذا سويُتَك وعد 
 [.  1149]"حتى إذا بَلَغِت التراقي، قلت: أتصد ُؽ، وأن ى أواُف الص َدقةِ 

                                                           
  أي مثل جبِل أحد. ؛ "ِمْثُل ُأُحدٍ "قولو:  1143

 . والقيراط: نصف درىم من الفضة.3492أخرجو البزار في مسنده، السلسلة الصحيحة:  1144
إف فعلِت يحجُب اهلل عنِك الماَؿ أي ال تجعلي مالِك في وعاء فتحجبيو عن اإلنفاؽ في سبل الخير ابتغاء مرضاة اهلل، ف 1145

 ويمنعو، فالعقوبة من جنس العمل. 
 أي أعطي وتصدقي ولو بالشيء اليسير ما استطعِت.  1146
أي ال تبلـ وال ُتحاَسب على إمساؾ وادخار ما يكفيك ومن تُعيلهم وتنفق عليهم .. لكن الحرج لو توسعت في اإلدخار  1147

 والكنز أكثر من ذلك. 
؛ وذلك عند الغرغرة، واالحتضار .. فحينئٍذ يقل االنتفاع مما يوصي بو، وربما ينتفي؛ بحسب درجة  أي بلغت الروح 1148 الحلقـو

 االحتضار والغرغرة والمعاينة. 
أي أن ى لك أف تفوتني أو تفلت ؛ "َأن ى تُعِجُزني". وقولو: 2243أخرجو ابن ماجو، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1149

؛ "فجمعت ومنعت"أي من ماٍء مهين؛ وىو النطفة. وقولو: ؛ "وقد َخلقُتك من مثِل ىذه"ي ومحاسبتي لك. وقولو: مني ومن مساءلت
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َر األنصاِر بالمدينِة مااًل من نْخٍل، وكاف أحب  أمواِلو إليو وعن أنس بن مالك، قاؿ: كاف أبو طلحَة أكث 
يَدخُلها وَيشرُب من ماٍء فيها طيب. قاؿ أنس: فلما  بيُرَحاَء، وكانت مستقبَلَة المسجِد، وكاف رسوُؿ اهلل 

ا َُتِتُّٚنَ  أُنزلت ىذه اآلية: َٓ ٚا ِم ٚا اُِْْبَ َخََّت ُتْٖهُِي ُ ْٔ َتَٖال َُـَ أبو ط فقاؿ: يا  لحة إلى رسوِؿ اهلل ، قا
ا َُتِتُّٚنَ َُ  رسوَؿ اهلل  إف اهلَل تبارَؾ وتعالى يقوؿ: َٓ ٚا مِ ٚا اُِْْبَ َخََّت ُتْٖهُِي ُ ؛ وإف  أحب  أموالي إلي ْٔ َتَٖال

قاؿ: فقاؿ رسوُؿ بيُرحاَء، وإنها صدقٌة هلل؛ أرجو ِبر ىا وُذخَرَىا عند اهلل، فَضعها يا رسوَؿ اهلل حيُث أراَؾ اهللُ. 
فقاؿ  ،"َبٍخ، ذلك ماٌؿ رابٌح، ذلك ماٌؿ رابٌح  وقد سمعُت ما قلَت، وإني أرا أف تجعَلها في األقربين": اهلل 
 طلحة: أفعُل يا رسوَؿ اهلل؛ فقس مها أبو طلحَة في أقاربِو وبني َعمِّو. متفق عليو.أبو 
قالت: ما بقي منها إال   ،"ما بقي منها ": لنبي  وعن عائشة رضي اهلل عنها: أنهم ذبحوا شاًة، فقاَؿ ا 

 [.  1150]"بقي كل ها غير كِتِفها": َكِتُفها. قاؿ
اتقوا الظ لَم؛ فإف  الظلَم ظُلماٌت يوـَ القيامة، واتػ ُقوا الش ح ؛ فإف ": وعن جابر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 مسلم. "دماَءىم، واستحل وا محارَِمهم الش ح  أىلَك َمن كاف قبَلُكم؛ حملهم على أف سَفُكوا
ىم األخسروف ": وىوجالٌس في ظلِّ الكعبِة، فلم ا رآني قاؿ وعن أبي َذرٍّ، قاؿ: انتهيُت إلى النبيِّ  

ىم األكثروف مااًل؛ إال من قاؿ: ىكذا وىكذا وىكذا، ": فقلت: فداؾ أبي وأمي، من ىم  قاؿ ."وربِّ الكعبةِ 
 متفق عليو. "و وعن يمينو وعن شماِلو، وقليٌل ما ىممن بين يديو ومن َخلفِ 

إف  الصدقَة لُتطف  عن أىلها حر  القبوِر، وإنما َيستظل  ": وعن ُعقبة بن عامر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1151]"المؤمُن يوـَ القيامة في ظلِّ صَدقِتو

 [. 1152]"َغَضَب الربِّ َصَدقُة السرِّ ُتطِفُ  ": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي  
ِظل و ػ منهم ػ: في ِظلِّو يوـَ ال ِظل  إال   سبعٌة يُِظل ُهُم اهلُل يوـَ الِقياَمةِ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبيِّ  

 [ متفق عليو.1153]"ورجٌل َتصد َؽ ِبَصَدقٍة فأْخَفاىا حت ى ال تَعَلَم ِشمالُُو ما َصَنعت يميُنو
                                                                                                                                                                                           

أي قد فات أواف ؛ "وأن ى أواُف الص َدقةِ "أي جمعت الماؿ ثم منعتو عن مستحقيو، وعن أف يُنفق في سبل ودروب الخير. وقولو: 
  ووقت الصدقة التي تنتفع بها.

. معنى الحديث: أف الذي أُنِفق وُتصدِّؽ بو ىو الباقي أجره وثوابو عند 1544ترمذي وأحمد، السلسلة الصحيحة: أخرجو ال 1150
 اهلل تعالى، وأما الباقي منها وىو كتفها فهو ذاىب كما يذىب غيره من الطعاـ عبر السبيلين. 

قدر الصدقة وكبرىا وأثرىا النافع يكوف سعة  . قلت: وعلى3484أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  1151
 الظل يـو القيامة، فمن أراد أف يتوسع عليو الظل يـو القيامة، فليتوسع في صدقتو في الدنيا.

. قلت: من فقو الحديث أف يتبع المسلم العاصي معصيتو بالصدقة؛ 2908أخرجو الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  1152
، وتُزيل وُتضِعف من آثار المعصية على النفس، وبخاصة منها صدقة السر؛ ألنها أدعى لئلخبلص فالصدقة ُتطف  غضب الرب 

 .. فأحب  األعماؿ إلى اهلل تعالى أصوبها وأخلصها.
؛ يوضح ذلك الروايات األخرا الدالة على أف المراد من الظل ظل العرش، كما في أي في ظلِّ عرشو ؛ "قولو " في ظلِّو 1153

 [.  3029لمتحابوف في اهلل يُظلهم اهلل في ظلِّ العرش يوـَ ال ظل  إال ِظل و "] صحيح الترغيب:ا"الحديث: 
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قلُت:  ،"أال أدل َك على أبواِب الخيِر ": في سَفٍر، فقاؿ  كنُت مع النبيِّ " :وعن معاذ بن جبل قاؿ 
 [.1154]"الص وـُ ُجن ٌة، والص دقُة ُتطفُ  الخطيئَة كما ُتطفُ  الماُء النارَ ": بلى يا رسوَؿ اهلل، قاؿ

َر من الن اِر ولو ِبِشقِّ تمرٍة، َمن استطاَع منُكم أف يسَتتِ ": يقوؿ وعن َعِديِّ بِن حاتِم قاؿ: سمعُت النبي   
 مسلم. "فليْفَعل
ما ىذا يا ببلُؿ "، قاؿ: ": دخَل على ببلٍؿ، وعنده  ُصبرٌة من تمٍر، فقاؿ وعن أبي ىريرة، أف  النبي   

ال تخشى أَما تخشى أف ترا لو غدًا بخارًا في ناِر جهن م يوـَ القيامة؛ أنِفق ببلُؿ، و ": شيٌء اد َخرتو ِلَغٍد. فقاؿ
 [.1155]"من ِذي العرِش إقبلالً 

ما تَرَؾ  " قالوا: ترَؾ ": بجنازِة رجٍل من األنصار، فصلى عليو، ثم  قاؿ وعنو، قاؿ: أُتَي رسوُؿ اهلل  
 [.1156]"ترَؾ َكي تَػْيِن، أو ثبلَث كي ات": دينارين أو ثبلثة، قاؿ

بالنػَِّعِم لمناِفِع العباِد، ويُِقر ىم فيها ما بذلوىا،  إف  هلل أقوامًا يختص هم": قاؿ وعن ابن عمر، عن النبي  
 [. 1157]"فإذا منعوىا نزَعها منهم، فحو لها إلى غيرِىم

وعن عبد اهلل بن عمرو، كتَب إلى عامٍل لو على أرٍض لو، أف ال تمنَع فضَل ماِئَك فإنِّي سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [.1158]"نعو اهللُ فضَلُو يوـَ القياَمةِ َمن منَع فضَل مائِو أو فضَل َكَلِئو م": يقوؿ 

المسلموف ُشركاَء في ثبلٍث: في الماء، والَكؤل، ": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1159]"والنار
 [.1160ثبلٌث ال يُْمنَػْعَن: الماُء، والكؤلُ، والن اُر"]": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوَؿ اهلل  
تعالى: فأنَزَؿ اهلُل  ،"ال َتَصد ُقوا إال على أىِل ديِنُكم": ُؿ اهلل وعن سعيد بن جبير، قاؿ: قاؿ رسو  
 ّْ ُ٘ َدا ُ٘  ًَ َِيْ ـَ ّْ  إلى قوِلو: َُيَْس  ْٔ َخرْيٍ يََُٚف إَِِلُْس ٚا ِْ ا ُتْٖهُِي َْ : [، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل1161]َو
 [.  1162]"تَصد قوا على أىِل األديافِ "

                                                           
وقاء يقي المؤمن من أذا الشهوة ؛ أي "الص وـُ ُجن ةٌ . وقولو " 868رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسٌن صحيح، صحيح الترغيب:  1154

 نار، ومن عذاب جهنم يـو القيامة .. فالصـو وقاء من المعنيين اآلنفي الذكر معاً. ومن أف يُلبي نداءىا بالحراـ، كذلك فهو يقيو من ال
  

 . قاؿ األلباني: حديث صحيح لطرقو. 2885مشكاة المصابيح: 1155
 ؛ أي كيتين من نار ". وقولو " ترؾ كيتين3483أخرجو ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1156
 . 2691في قضاء الحوائج، والطبراني في األوسط، وأبو نعيم في الحلية، السلسلة الصحيحة:  أخرجو ابن أبي الدنيا 1157
، والحديث فيو: أف العقوبة ". والكؤل: النبات والُعشب، وسواء َرْطُبو وياِبُسو " النهاية2411أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1158

 من جنس العمل. 
 . 1004صحيح سنن ابن ماجو:  1159
 . 1005ن ابن ماجو: صحيح سن 1160
وَف ِإال  اْبِتغَاَء َوْجِو الل ِو َوَما َلْيَس َعَلْيَك ُىَداُىْم َوَلِكن  الل َو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفؤِلَنْػُفِسُكْم َوَما تُػْنِفقُ  اآلية كاملة: 1161

 . 171البقرة: ال ُتْظَلُموفَ تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يُػَوؼ  ِإلَْيُكْم َوأَنْػُتْم 
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إف اهلَل كريٌم يحب  الكرماء، جواٌد يحب الجَوَدة، ": اهلل  وعن سعد بن أبي وقاص، قاؿ: قاؿ رسوؿُ  
 [. 1163]"يحب  معالي األخبلِؽ، وَيكره َسْفَساَفها

دَخَل رجٌل الجن ة فرأا على بابها مكتوباً: الص َدقُة بَِعْشِر ": قاؿ وعن أبي أماَمة، عن رسوِؿ اهلل  
 [. 1164]"أمثالها، والَقْرُض بثمانية َعَشر

  َِٔ ٌُ ـ  َٜكب ٍٕ؛ ؾاهلل تعاىل دٌِّٝب ال  َِٔ َنِطٍب دٍِّٝب حال  َٕ غسِٚط ؾخ١َِّ ايؿَّدَق١ِ ٚقبِٛيٗا إٔ تهٛ

 [. 1165]إال دِّبّا
َِ تعالى: قاؿ   ْر

َ
َٔ اْْل ِْ ّْ ْخرَْجَٖا َُُس

َ
ا أ َٓ ّْ َومِ َصبْخُ ٌَ ا  َْ ْٔ َغّيَِتاِت  ٚا ِْ ْٕهُِي

َ
ٚا أ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
يَا أ

 ُٓ َٓ َن اَّلَلَ َكِِنٌّ َوال َتيَ
َ
ٚا أ ُٓ َِ ـْ ٚا ذِيِٗ َوا ُِٓظ ْن ُتْل

َ
ّْ ةِآِخِذيِٗ إاَِل أ ُٗ ُتْٖهُِيَٚن َولَْصخُ ٚا اْْلَتِيَد ِْْٖ

 . 167البقرة:[1166]ََحِيدٌ 
                                                                                                                                                                                           

. قلت: مما ُيستفاد من الحديث جواز إغاثة المسلمين 1766أخرجو ابن أبي شيبة في المصن ف، السلسلة الصحيحة:  1162
لغيرىم ػ على اختبلؼ أديانهم وانتماءاتهم ػ من المنكوبين وذوي الحاجة، واإلحساف والتصدؽ عليهم .. ومن يفعل ذلك ابتغاء 

 تعالى فلو أجر. وجو اهلل 
 . 2800صحيح الجامع الصغير:  1163
. وصاحب القرض لو ثمانية عشر 3407أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في الش َعب، السلسلة الصحيحة:  1164

ف دعا األمر ضعف من األجر ىذا إف أحسن معاملة المقتِرض، وصبر عليو، وأقاَؿ عثرتو، وأمد  لو من أَجل الس داد ما استطاع إ
ذلك .. ثم ىو لم يتبع معروفو ىذا بالمن واألذا، فهذا الذي يعلو أجره أجر الصدقة، وُيضاَعف لو باألجر ثمانية عشر ضعف .. 

 فهنيئاً لمن فعل.
إذ جرت العادة عند كثير من الناس أف ينفقوا ويتصدقوا من فائض مالهم الحراـ؛ الناتج عن معامبلت وتعامبلت محرمة ..  1165
لهؤالء نقوؿ: ال يقبُل اهلل من الصدقات إال ما كاف طيبًا حبلالً، فدرىم حبلؿ يُتصدؽ بو أبرؾ لصاحبو، وأحب إلى اهلل تعالى من و 

 مبليين الدنانير من الحراـ أو أف تكوف ملوثة بالحراـ.
 برذالةونهاىم عن التصدؽ  ،ابن عباس: أمرىم باإلنفاؽ من أطيب الماؿ وأجوده وأنفسو قاؿقاؿ ابن كثير في التفسير:  1166

ِمْنُو تُػْنِفُقوَف  أي تقصدوا الخبيث ؛َوال تَػَيم ُموا اْلَخِبيثَ  ولهذا قاؿ: ،فإف اهلل طيب ال يقبل إال طيباً  ؛الماؿ ودنيئو وىو خبيثو
 :معناهوقيل  ،تجعلوا هلل ما تكرىوففبل  ،فاهلل أغنى عنو منكم ،إال أف تتغاضوا فيو ،أخذتموهأي لو أعطيتموه ما  ؛َوَلْسُتْم ِبتِخِذيوِ 

 ََوال تَػَيم ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُو تُػْنِفُقوففتجعلوا نفقتكم منو الحراـأي ال تعدلوا عن الماؿ الحبلؿ وتقصدوا إلى  ؛. 
على أحد حق فجاءكم  لكمف يقوؿ: لو كا ؛َوَلْسُتْم ِبتِخِذيِو ِإال  َأْف تُػْغِمُضوا ِفيوِ  :عن ابن عباس ،علي بن أبي طلحة وقاؿ    

فكيف ترضوف لي ما  ؛ِإال  َأْف تُػْغِمُضوا ِفيوِ  :قولوقاؿ فذلك  ،لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه ،بحق دوف حقكم
 ىػ.  -ا وأنفسو   أموالكموحقي عليكم من أطيب  ،الترضوف ألنفسكم

اإلنفاؽ مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من األرض  الباري عباده على يحث وقاؿ عبد الرحمن السعدي في التفسير:    
 ،األرض من الحبوب والثمار منوىذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج  ،والثمار الحبوبمن 

ولو ، يء الدوف يجعلونو هللوىو الرد ؛وال يقصدوا الخبيث ،منها الطيبوأمر تعالى أف يقصدوا  ،ويدخل في عمومها الفرض والنفل
، األشياء ىذهفالواجب إخراج الوسط من  ،لم يرتضوه ولم يقبلوه إال على وجو المغاضاة واإلغماض عليوبذلو لهم من لهم حق 
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ين أي ها الناُس إف  اهلَل طيٌِّب ال يَقبُل إال طيِّباً، وإف اهلل امَر المؤمن": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َُِٚن   بما أَمَر بو الُمرَسلين، فقاؿ: َٓ ا َتْف َٓ ِ ٚا َصاِااً إِِّنِ ة ُِ َٓ َٔ اَُػّيِتَاِت َواْخ ِْ ٚا  َُ ُُكُ ا الرُُّش َٙ حُّ

َ
يَا أ

 ٌّ ِِي ّْ  . وقاؿ:52المؤمنوف:ـَ َٖاُز ا َرزَْر َْ ْٔ َغّيِتَاِت  ٚا ِْ ٚا ُُكُ ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
. ثم  ذََكَر 271البقرة:يَا أ

ـٌ، ا ـٌ، وَمْشَربُُو حرا ، يا َربِّ  وَمطَعُمُو َحرا وَملَبُسُو لرجَل يُطيُل الس َفَر أشَعَث أغبَػَر يَُمد  يََدْيِو إلى السماِء: يا َربِّ
؛ فأن ى ُيستَجاُب لذِلك َي بالَحراـِ ـٌ، وُغذِّ  مسلم. "حرا

ؽ بو، لم يكن لو فيو أجٌر، وكاف إْصُره َمن جَمَع مااًل حرامًا ثم  تصد  ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1167]"عليو
من كَسَب مااًل من حراـٍ فأعتَق منو، ": وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [. 1168]"ووصَل رحَمُو؛ كاف ذلك إصراً عليو
ثٍَم، فوَصَل بو َرِحَمُو، أو من اكتَسَب مااًل من مأ": وعن القاسم بن مخيمرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [. 1169]"َتصد َؽ بو، أو أنفَقُو في سبيِل اهلل؛ ُجِمَع ذلك كل ُو جميعاً فُقِذَؼ بو في جهن مَ 
َؽ ِبَعدْ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   يَقبُل اهللُ إال الطيَِّب، ِؿ تمرٍة من َكْسٍب طيٍِّب، وال َمن َتصد 

ُه، حتى تكوَف ِمثَل الَجَبلِ وإف  اهلل يتَقبػ    [متفق عليو.1170]"ُلها بيمينو، ثم يُػَربِّيَها لصاحِبها كما يُربي أَحدُُكم فَػُلو 
َو َحَشٍف، فجعَل يطعُن  وعن عوؼ بن مالك، قاؿ: َخَرج رسوُؿ اهلل   وبيِده َعَصا، وقد عل َق رجٌل ِقنػْ

َو، فقاؿ صد َؽ بأطيَب من ىذا، إف  رب  ىذه الصدقة يأكل َحَشَفاً لو شاَء َرب  ىذه الصدقِة ت": في ذلك الِقنػْ
 [.1171]"يوـَ القيامة

ٍٕ َػسٕٚع، ٚإٔ ٜبتعَد ؾاِحُب٘ عٔ َؿادز   َِٔ َنِطٍب حال  َٕ ٍٔ ع٢ً ؾاِحِب٘ إٔ ٜهٛ ِٔ َحلِّ املا َِ ـ 

ِّٗا، َٚا ٜؤدِّٟ إيٝٗا.  ايهطِب اسبساّ، َٚعا

ْفَ  تعالى: قاؿ   ََ ْٔ َحَخِو اَّلَلَ  َْ ْٔ َخيُْد ال َُيْتَِصُب  * َْ ََلُ َُمْرَجاً َو ِْ ُٗ  . 3-1الطبلؽ: َويَْرزُىْ
                                                                                                                                                                                           

 -ا وال يحصل فيو الثواب التاـ في المندوب ،الواجبفإف ىذا ال يجزاء عن  ؛والممنوع إخراج الرديء ،والكماؿ إخراج العالي
 ىػ. 

 أي وكاف ذنبو وإثمو عليو. ؛ ". وقولو " وكاف إصره880رواه ابن خزيمة، وابن حباف، صحيح الترغيب والترىيب:  1167
 . 2710رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  1168
. قلت: أحاديث الباب أعبله فيها رد على من ُتطاوعو نفسو األمارة بالسوء على 2712رواه أبو داود، صحيح الترغيب:  1169
الخيانة والسرقة في ديار العهد واألماف، بحجة أف ما يحتطبو من حراـ سيصرؼ جزءًا منو للجهاد وفي مصاريف الجهاد الغدر و 
  .. 

 الَفُلو: ىو المهر  الصغير؛ أوؿ ما يولد. 1170
 ."أقناء الِعذؽ بما فيو من الرطب، وجمعو". القنو: 879رواه النسائي، وأبو داود، وابن ماجو، وغيرىم، صحيح الترغيب:  1171

ورب الصدقة: صاحبها الذي تصد ؽ بها. قلت: ىذا الوعيد  ."أردأ التمر؛ وىو الذي يجف  من غيِر نضٍج وال إدراؾ"والحشف: 
 الشديد الوارد في الحديث ىو لمن يتصدؽ بتمٍر رديء، فما يكوف القوؿ: فيمن يتصدؽ بالحراـ، وبماٍؿ من كسٍب حراـ ...   
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ْمُرهُ تعالى: قاؿ  
َ
ا َشََِم َوأ َْ  ُٗ ْٔ َرّبِِٗ نَاجْخَََه نََِ ـَِؾٌث ِْ ْٚ ْٔ َجاَءهُ َم َٓ ََ اَّلَلُ اِْلَيَْؿ وََخَرَم الّرِبا َذ َخ

َ
َوأ

ْصدَ 
َ
ًَ أ ِ وَُه

ُ
ْٔ ََعَد نَأ َْ ونَ إََِل اَّلَلِ َو ا َخاِلُ َٙ ّْ ذِي ُ٘  . 175البقرة:اُب انلَارِ 

ثِيمٍ تعالى: وقاؿ  
َ
َهاٍر أ ٌَ َْٓدُو اَّلَلُ الّرِبا َوُيْرَِب الَصَدىَاِت َواَّلَلُ ال ُُيِبُّ ُكَ   .176البقرة:َح

َْٕص تعالى: وقاؿ  
َ
يِْرُ َواْْل َٓ ْ ُر َوال ْٓ ا اْْلَ َٓ ٚا إَِج ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
َِ يَا أ َٓ ْٔ َخ ْزالُم رِْجٌس ِْ

َ
اُب َواْْل

ّْ ُتْهُِِدٚنَ  ٚهُ ََُفَُِس   . 90المائدة:[1172]الَظيَْػاِن نَاْجخَنِتُ
ـُ بَػيٌِّن، وبينهما ُمَشب هاٌت ال ": يقوؿ عن الن عماف بن بشيٍر قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل   الحبلُؿ بَػيٌِّن، والحرا

[ كراٍع يرعى 1173المَشب هاِت استبرأ لديِنو وِعرِضو، ومن وَقع في الش بُػَهاِت]يعَلُمها كثيٌر من الناِس، فمن ات قى 
 متفق عليو. "حوَؿ الِحَمى؛ يُوِشُك أف يُواِقَعو، أال وإف  لكلِّ َمِلٍك حمًى؛ أال إف ِحَمى اهلِل في أرِضو محارُِمو

الي الرجُل من أيَن أصاَب الماَؿ؛ يأتي على الناِس زماٌف ما يُب": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
ـٍ   البخاري.  "من حبلٍؿ أو حرا

 [. 1174]"ِدرَىُم رِبَا يأُكُلو الر جُل ػ وىو يَعَلم ػ أشد  عند اهلِل من ِست ٍة وَثبلثيَن زَنِي ةٍ ": وقاؿ رسوُؿ اهلل  
، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   [، أدناُه  1175وسبعوف ُحوباً] إف  أبواَب الرِّبا اثناف": وعن عبد اهلل بن سبلـ 

 [. 1176]"كالذي يأتي أُم ُو في اإلسبلـِ 
من َغش نا فليس ِمن ا، والمكُر والِخداع في ": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1177]"الن ار

                                                           
والحجارة كانوا يذبحوف مواشيهم وقرابينهم عندىا. واألزالـ: ىي األقداح؛ وىي عبارة عن ثبلثة أقداح: األنصاب: ىي األصناـ  1172

مكتوب في إحداىا افعل، وفي الثاني ال تفعل، وفي الثالث غفل أو فارغ ليس عليو شيء. فيأتي الرجل فيستقسم فإف خرج لو افعل 
غ أو ليس عليو شيء، أعاد المحاولة .. فهذا من الشر والرجس والطيرة يجب فعَل، وإف خرج لو النهي انتهى، وإف خرج لو الفار 

و ال اجتنابو. ومن صور االستقساـ باألزالـ الرائجة بين الناس: أف من الناس من تراه إذا أراد أف يفعل شيئًا عد  على أصابع كفيو: يفعل أ
ف افعل فعل، وإف جاء بالنهي انتهى، ونحو ذلك استخداـ أوراؽ الزىور يفعل؛ وتراه يلتـز بما ينتهي عليو العد عند آخر اصبع؛ فإف كا

ي والورود؛ فترا المستقسم يلتـز بما ينتهي عليو العد عند آخر ورقة من أوراؽ الزىرة أو الوردة .. فهذا كلو من االستقساـ باألزالـ الذ
 نهى اهلل تعالى عنو.  

 يُعَلم ِحلها وال حرمتها بن  صريح محكم؛ قد تحتمل الحل من وجو، والحرمة المشبهات والشبهات، بمعنى واحد: وىي التي ال 1173
من وجو آخر، تتباين فيها آراء وأفهاـ الفقهاء؛ فمنهم المحل لها ومنهم المحـر أو الكاره .. والتقوا وكذا الورع يستدعي في مثل ىذه 

 يث يدري المرء أو ال يدري.  الحالة االبتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في المحظور والحمى من ح
 . 2033رواه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  1174
 أي ضرباً من اإلثم.  1175
 . 253رواه الطبراني، صحيح الجامع:  1176
؛ ذلك عندما يوضعاف "والمكُر والِخداع في الن ار. وقولو " 2058أخرجو ابن حباف، والطبراني، وأبو نعيم، السلسلة الصحيحة:  1177
قد سأؿ ربو بأف يمكر لو  ر موضعهما المباح، وُيستخدماف في المعصية وموارد الغش والغدر؛ وإال فإف الحرب خدعة، والنبي في غي
 ال بو. 
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ثمن  نهى عن ثمن الخمِر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقاؿ: إذا جاءَؾ َيطلبُ  أنو ": وعن ابن عباس 
 [.1178]"الكلب فامؤل كفيو تراباً 

، ومهُر البغي، وثمُن الكلِب؛ إال ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي   ثبلثٌة كلهن  سحٌت: كسُب الَحج اـِ
 [.  1179]"الكلَب الض اري

ـ الخنزيَر إف  اهلل حر ـ الخمر وثمَنها، وحر ـ الميَتَة وثمَنها، وَحر  ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوَؿ اهلل  
 [. 1180]"وثَمَنوُ 
 [.  1181]"نهى عن َكسِب الز م ارِ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
ال تبيعوا الَقْيناِت، وال َتشتروىن ، وال تُعلِّموىن ، وال خيَر في تجارٍة ": وعن أبي أمامة، عن رسوِؿ اهلل  

ـٌ، وفي مثل ىذا أنزَِلت ى ْٔ  ذه اآلية:فيهن ، وثمنهن  حرا ََ َخ َٚ اْاَِديِد ِِلُِظ ْٙ َ ْٔ يَْظََتِي ل َْ َٔ انلَاِس  ِْ َو
َذاٌب ُمِٙنيٌ  ـَ  ّْ ُٙ

َ ًَ ل ِ وَُه
ُ
ُزواً أ ُ٘ ا  َ٘ ـٍِِْم َويََخِفَذ َِ اَّلَلِ ةَِلرْيِ   [. 1182.]6لقماف:َشبِي

، وَمْسٌخ، وذلك إذا ليكوَنن  في ىذه األُم ِة َخْسٌف، وَقْذؼٌ ": قاؿ وعن أنس بن مالك، عن النبيِّ  
 [.1183]"َشرِبوا الخموَر، وات خذوا الَقْيناِت، وَضَربوا بالمعاِزؼِ 

َيشَرُب ناٌس من أم تي الخمَر؛ ُيضَرُب على ": يقوؿ وعن أبي مالك األشعري، أنو سمَع رسوَؿ اهلل  
 [.1184]"الِقَرَدَة والخنازيرَ  رؤوِسهم بالمعاِزِؼ والَقْيناِت، َيْخِسُف اهللُ بهُم األرَض، ويجعُل اهللُ منهم

                                                           
 . ومهر البغي: ىو الكسب الذي تتحصل عليو الزانية بزناىا. 2303أخرجو أبو داود، والبيهقي، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1178
. والكلب الضاري: ىو كلب الصيد، فهذا لو ثمن؛ وىو مستثنى من النهي 1990سلة الصحيحة: أخرجو الدارقطني، السل 1179

 عن ثمن الكلب.
 . 1976صحيح سنن أبي داود:  1180
. قلت: ونحوه الذي يكتسب ويقتات من وراء 3175السلسلة الصحيحة: ، "أخرجو أبو بكر الخبلؿ في " األمر بالمعروؼ 1181

حكم الزمر، والزّمار. ومن العادات السائدة الخاطئة في بعض أمصار المسلمين، أف الناس إذا  آالت العزؼ األخرا، فكلها لها
أرادوا أف يحتفلوا بمناسبة من المناسبات أتوا بزم ار ليزمر ويُطبل لهم، والناس ترمي لو الفلوس مقابل أف يهتف بأسمائهم أماـ 

 الجميع .. 
. القينات: ىن المغنيات، البلتي 1911تفسير، وأحمد، السلسلة الصحيحة: أخرجو الترمذي، وابن جرير الطبري في ال 1182

أي ال تعلمونهن ما داموا على ىذا الوصف؛ حتى ال ؛ "يحترفن الغناء، والمسميات في زماننا بالمطربات. وقولو " ال تعلمونهن
وبة واإلنابة إلى الحق فبل حرج فيو إف شاء يتقوين بما يتعلمنو على باطلهن وفسادىن وفجورىن، أما تعليمهن ما يحملهن على الت

اهلل. والحديث قد بين بوضوح منزلة المغنية المتدنية إلى حدٍّ جعلها ػ إف كانت من اإلماء ػ وكسبها حراـ .. ومع ذلك فمكانتها في 
 يُمنح غيرىن من العلماء األمة ػ في ىذا الزماف ػ تعلوا مكانة العلماء العاملين، ويمنحن من التكريم والعطاء، والتعظيم ماال

والمبدعين .. ويُعطين المساحة الواسعة والرئيسية من وسائل اإلعبلـ ماال يُعطى لغيرىن .. ولما ال؛ وىن مادة اإلغواء، واإلفساد، 
  والتخدير، والفتنة، والصد عن دين اهلل عند الظالمين. 

 . 1103أخرجو ابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي، السلسلة الصحيحة:  1183
 . 1378رواه ابن ماجو، وابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب والترىيب:  1184
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قاؿ رجٌل من  ،"في ىذه األمِة خْسٌف وَمْسٌخ وَقْذؼٌ ": قاؿ وعن عمراف بن ُحصين، أف  رسوَؿ اهلل  
 [.1185]"إذا ظَهَرت القياُف والمعاِزُؼ، وُشرَبِت الخمور": المسلمين: يا رسوَؿ اهلل متى ذلك  قاؿ

أطيُب الكسِب عمُل الرجِل ": أي  الَكْسِب أطيب  قاؿ": وعن رافع بن خديج، قاؿ: ُسئَل رسوُؿ اهلل  
 [. 1186]"بيده، وكل  بيٍع مبرورٍ 

 [.1187]"ػ منهم ػ: البي اُع الحبل ُؼ ... أربعة يبغضهم اهلل ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوَؿ اهلل  
اهلل أوليَس قد يا رسوَؿ قيل:  ،"إف  التج ار ىم الُفج ار": قاؿ وعن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي  

 [.1188]"بلى؛ ولكنهم ُيحدِّثوف فَيكِذبوف، وَيحِلفوَف فيأثموف": أحل  اهللُ البيَع  قاؿ
حتى إذا اشَرأب وا،  ،"يا َمْعَشَر التجارِ ": على البقيع، فقاؿ وعن البراء بن عازب، قاؿ: أتانا رسوُؿ اهلل  
 [.1189]"ج اراً؛ إال من اتقى وبَػر  وصَدؽَ إف  التج اَر ُيحشروف يـو القيامِة فُ ": قاؿ
وعن أبي سعيد، قاؿ: مر  أعرابيٌّ بشاٍة، فقلُت: تبيعها بثبلثِة دراىم  فقاؿ: ال واهلل. ثم باعها، فذكرُت  

 [. 1190]"باَع آِخَرتَُو بُدنياه": ، فقاؿذلك لرسوِؿ اهلل 
دوُؽ المسلُم: مع النبيين، والصِّديقين، التاجُر األميُن الص  ": وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [. 1191]"والش هداِء يوـَ القيامةِ 
أف يبيَع حاضٌر لِباٍد، وكاف يقوؿ: ال تَػَلق وا البيوَع، وال يَِبْع بَعٌض  نهى رسوُؿ اهلل ": وعن ابن عمر، قاؿ 

 [. 1192على بعٍض ..."]

                                                           
أي فَشت وكثرت، وعبل شأنها .. كما في زماننا ؛ ". وقولو " ظهرت الِقياف1379رواه الترمذي، صحيح الترغيب والترىيب:  1185

يا الطواغيت الظالمين في إفساد الشعوب، .. فأصبحن ػ ولؤلسف ػ المثل األعلى لكثير من الفتيات المسلمات .. وىن  تكا
 وإلهائها عن الجد، وتخديرىا 

. والبيع المبرور: ىو البيع الذي ال ُيخالطو الغش 607أخرجو أحمد، والطبراني في األوسط، والحاكم، السلسلة الصحيحة:  1186
 وال الحراـ. 

ىو الذي يستعين على بيع سلعو بكثرة الحلف . والبي اع الحبل ؼ: 363أخرجو النسائي وغيره، السلسلة الصحيحة:  1187
 واأليماف.  

  . 366رواه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  1188

 . 2458أخرجو البيهقي في ُشعب اإليماف، السلسلة الصحيحة:  1189
 . 364أخرجو ابن حباف، السلسلة الصحيحة:  1190
 . 3453حة: أخرجو ابن ماجو، وابن أبي الدنيا في إصبلح الماؿ، السلسلة الصحي 1191
ألف ابن البادية ال يعرؼ األسعار جيداً، فيخشى ؛ "ال يبيع حاضر لبادٍ ". وقولو: 2030أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1192

أف يُغرر بو إذا ما ابتاع أو اشترا، من ابن الحاضر فُيغَبن. أما إف كاف عالمًا باألسعار وقيمة السلع جيدًا فبل حرج. ونحو ذلك أف 
ار الباعة فيشتروف منهم قبل أف يدخلوا السوؽ، وقبل أف يتعرفوا على األسعار .. فيقع الغش والغبن والغرر .. فهذا يتلقى التج
 منهي عنو.
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ي تمٍر بصاٍع، وال َصاَعي ِحنطٍة بصاٍع، وال ال صاعَ ": وعن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  
 [ متفق عليو.1193]"ِدرىَم ِبدْرَىَمِين

من احَتَكَر ُحْكَرًة يُريُد أف يُػْغِلي بها على المسلمين فهو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1194]"خاِط 
 [.1195]"ما أو الرِّباَمن باَع بيعتين في بيعٍة، فلو أوَكُسهُ ": وعن أبي ىريرة، عن النبي  
وعن عبد اهلل بن أنيس، أنو تذاكر ىو وعمر بن الخطاب يومًا الص َدقَة، فقاَؿ عمر: ألم تسَمع رسوَؿ اهلِل  
 من غل  منها ػ يعني الص َدقة ػ بعيرًا أو شاًة أُتَي بو يوـَ القياَمِة يحمُلو "  قاؿ ": حين يذكر غلوَؿ الّصدقة أنو

 [.  1196بلى.]عبد اهلل بن أنيس: 
 [. 1197]"أدِّ األمانَة على َمن ائَتَمَنَك، وال َتُخْن من خاَنك": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 [.1198]"إف  صاِحَب الَمْكِس في الن ارِ ": يقوؿ وعن أبي الخير قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
ـَ ": وعن عبد اهلل بن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ـَ عليهم إف  اهلَل إذا حر  على قوـٍ أكَل شيٍء، حر 
 [. 1199]"ثَمَنوُ 

أجِمُلوا في طلِب الدنيا؛ فإف  كبلف ُمَيس ٌر لما ُخِلَق ": وعن أبي حميد الساعدي قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1200]"لو

                                                           
 قولو ال صاعي تمر بصاع: أي ال صاعي تمٍر رديء بصاع تمر جيد، وإف كاف وال بد بع التمر الرديء ثم اشتري بثمنو تمراً جيدًا. 1193
. واالحتكار: أف يمنع التاجر عن الناس ما يحتاجونو من السلع ػ رغم 3361السلسلة الصحيحة: أخرجو أحمد وغيره،  1194

 توفرىا في مخازنو ػ رجاء ارتفاع أسعارىا بعد أف يشتد عليها الطلب 
ن: . ومعنى البيعتين في بيعة: أف تباع السلعة في بيعتي1316رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، السلسلة الصحيحة:  1195

نقدًا بسعر، ونسيئة بعد أجل بسعر آخر أكبر؛ كأف يُقاؿ للمشتري: ىذه السلعة ثمنها نقدًا مائة، ونسيئة بعد زمن بمائتين، فهذا 
 حراـ وىو من ضروب الربا.

. قلت: ونحوه الذي يغل من األمواؿ العامة؛ سواء كاف الغاؿ  حاكمًا أو 1354أخرجو ابن ماجو، السلسلة الصحيحة:  1196
 ومًا.محك
. قلت: من دالالت وفقو الحديث أف مقابلة العدواف بعدواٍف مماثل 413أخرجو الترمذي، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1197

ليس على إطبلقو؛ إذ ىناؾ أمور محرمة لذاتها ال يجوز أف يُعامل العدو بها، حتى لو اعتدا العدو بها. فإف قيل: ما ىو الضابط 
 فيها المقابلة ومعاملة العدو بالمثل مما سواىا  أقوؿ: الضابط ىو الن : قاؿ اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل في معرفة األعماؿ التي ُيجوز 
 .. وال شيء غير الن . 

. الَمْكس: الضريبة، والماِكس، أو صاحب الَمْكس: الذي يسعى على تحصيل 3405أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1198
 الضرائب من الناس بغير حق 

 . قلت: دؿ  الحديث على قاعدة مضطردة، وىي: أف ما حـر أكلو حـر بيعو وثمنو.1978بي داود: صحيح سنن أ 1199
أي التزموا جادة االعتداؿ ؛ ". وقولو " أجملوا ...898أخرجو ابن ماجو، وابن أبي عاصم في السنة، السلسلة الصحيحة:  1200

 قلق على فوات الرزؽ .. فكل ميسر لو رزقو الذي قدِّر وُخلق لو.  والتأدة في طلب الدنيا، من غير طمٍع، وال ىلٍع، وال توسع، وال 
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ـَ َىرَب من ِرزِقو كما يَهرُب من الموِت؛ ألدرَكُو ِرزْ ": قاؿ وعن جابر، عن النبيِّ   قُو كما لو أف ابَن آَد
 [.1201]"يُدرُكو الموتُ 

ال تستبطئوا الرِّزَؽ؛ فإن و لم يكن عبٌد ليموَت حت ى يبُلَغ ": قاؿ وعن جابر بن عبد اهلل، أف  رسوَؿ اهلل  
ـِ   [.1202]"آِخَر رزٍؽ ىو لو، فأجِمُلوا في الط َلِب؛ أخِذ الحبلِؿ، وترِؾ الحرا

يناَر والدِّرىَم أىلكا َمن كاف قبُلُكم، وىما إف  ىذا الد": قاؿ وعن أبي موسى، عن النبي  
 [. 1203]"ُمهِلكاُكم

ُٜؿَسف يف َؿازِٜؿ٘ املػسٚع١ املباح١، َٔ غري إضساٍف ٚال تبرٜٕس، ٚال َتِكِطري.   ٍٔ إٔ   ـ َٔ حلِّ املا

ٚا َوالتعالى: قاؿ   بُ ٚا َواْْشَ ِ َمْصِجٍد َوُُكُ
ـَِْٖد ُكّ  ّْ ُٗ ال ُُيِبُّ  يَا ةَِِن آَدَم ُخُذوا زِينَخَُس ٚا إَِٕ تُْرِنُ

ْرِذنِيَ  ُٓ ْ  . 32ألعراؼ:اال
ْر َتتِْذيراً تعالى: وقاؿ   َِ َوال ُتَتّذِ َٔ الَصبِي ٍِنَي َوابْ ِْٓص

ْ ُٗ َوال َٔ  . َوآِت ذَا اُُْيْرََب َخَي رِي َتّذِ ُٓ ْ إَِن ال
ُهٚراً  ٌَ َٚاَن الَظيَاِغنِي َوََكَن الَظيَْػاُن لَِرّبِِٗ  ٚا إِْخ  .17-16سراء:اإل[1204]ََكُٕ

اً تعالى: وقاؿ   ا ُكَ اُْبَْصِع َذخَْيُفَد َمُِْٚ َٙ ًَ َوال حَبُْصْػ ْلًَُُِٚث إََِل ُخُٖيِ َْ َْ يََدَك  َوال َجَْف
 . 19سراء:إلا[1205]َُّمُْصٚراً 
 [. 1206]"عن األكِل والشِّرِب في آنَِيِة الذ ىِب والِفض ةِ  نهى ": وعن أنس بن مالك 
إف  الذي َيشرُب في إناِء الفض ِة والذ ىِب؛ إن ما يجرِجُر في بطِنو ناَر ": قاؿ أف  رسوَؿ اهلل  عن أـ سلمة، 

  [.1207]"جهن َم؛ إال أف يتوب

                                                           
 . 951رواه أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر، السلسلة الصحيحة:  1201
أي ؛ "ال تستبطئوا الرِّزؽَ . وقولو " 1607أخرجو ابن حباف في صحيحو، والحاكم، والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  1202

ه على أف تطلبوه بالحراـ، فما عند اهلل ال يُطلب بمعصيتو. وفي الحديث تفسير لمعنى اإلجماؿ اليحملنكم استبطاء الرزؽ وتأخر 
 في الطلب، وىو: أخذ الحبلؿ، وترؾ الحراـ، فمن فعل ذلك فقد أجمل في الطلب.   

ماؿ مكانو في . قلت: ويكوف ذلك، عندما يكوف ال2703رواه أبو محمد بن شيباف العدؿ في الفوائد، السلسلة الصحيحة:  1203
  القلب وليس في اليد، ويكوف غاية يُطلب لذاتو، وليس وسيلة لغيره.

اإلسراؼ: التوسع في اإلنفاؽ أكثر من الحاجة، فيؤوؿ الزائد منو إلى التلف أو اإللقاء في سل ة القمامة. والتبذير: ىو إنفاؽ  1204
الذين "عن المبذِّرين  فقاؿ:  ذلك. وقد ُسئل ابن مسعود الماؿ وىدره في المعاصي، وفيما ىو حراـ؛ كالخمر والدخاف، ونحو 

  ."ينفقوف بغير حق
اإلنفاؽ المحمود ىو اإلنفاؽ الذي يميل إلى االعتداؿ من غير جنوح إلى الشح والتقطير، وال إلى اإلسراؼ، وإنما وسط  1205
 بينهما.

 . 3568أخرجو النسائي، والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  1206
 . 3427ي في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة: أخرجو الطبران 1207
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كلوا، واشَربوا، وتصد قوا، والَبسوا ما ": قاَؿ رسوُؿ اهلل ": وعن عمرو بن ُشعيب عن أبيو، عن جده، قاؿ 
 [.1208]"لَ لم ُيخاِلْطو إسراٌؼ أو َمِخي

والذي نفسي بيده َلَيِبيَتن  أُناٌس من أم تي على أَشٍر وَبَطٍر، ": قاؿ وعن عبادة بن الص امِت، عن رسوِؿ اهلل  
َناِت، وُشرِبُهُم الخمَر، وبأكِلهم الرِّبا،  وَلِعٍب ولهٍو، فُيصبحوا ِقردًة وخنازيَر باسِتحبللهم المحاِرـَ، واتخاِذىم الَقيػْ

 [.1209]"رَ ولبِسهم الحري

إف  ِمن ِشراِر أُم تي الذين ُغذ وا بالن عيِم؛ الذين ": قاؿ وعن فاطمة رضي اهلل عنها قالت: إف  رسوَؿ اهلل  
، وألواَف الثِّياِب، يَتشد قوَف بالكبلـِ   [.1210]"يطلبوَف ألواَف الطعاـِ

، ويشربوف ألواَف سيكوف رجاٌؿ من أم تي يأكلو ": وعن أبي أُماَمة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   ف ألواَف الطعاـِ
؛ فأولئك ِشراُر أم تي  [.1211]"الش راب، ويلبسوَف ألواَف الثياِب، ويتشد قوَف في الكبلـِ

يبيُت الليالَي الُمتتاِبعَة طاويًا وأىُلُو؛ ال يجدوف َعَشاًء، وكاف أكثَػُر ُخبزِىُم  كاف ": وعن ابن عب اس 
 [. 1212]"الش عيرَ 

ََٔ حلِّ امل  َُُٜٓع عٔ ايطُّؿٗا٤ِ إٔ ٜتًُهٛٙ، ٜٚتؿسؾٛا ب٘ حبس١ٜ َٔ غري َساقب١، ٚال زعا١ٜ، ـ  ٍٔ إٔ  ا

َُطا٤ي١  [. 1213]ٚال 
ّْ رَِياْاً  تعالى: قاؿ   ََ اَّلَلُ َُُس ُّ اََُِّت َجَف َٚاَُُس ْم

َ
اَء أ َٙ َه ٚا الصُّ  . 5النساء: َوال حُْؤحُ

فبل ُيستجاُب لهم: رجٌل كانت  بلثٌة َيدعوف اهلل ثَ ": وعن أبي موسى األشعري، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل  
تحتو امرأٌة َسيئُة الُخُلِق فلم ُيطلِّْقها، ورجٌل كاف لو على رجٍل ماٌؿ فلم ُيشِهْد عليو، ورجٌل آتى َسفيهًا ماَلو، وقاؿ 

َٚاَُُسّتعالى: اهلل  ْم
َ
اَء أ َٙ َه ٚا الصُّ    [1214.]َوال حُْؤحُ

                                                           
 . 1246رواه النسائي، وابن ماجو، صحيح الترغيب والترىيب:  1208
. البطر: الطغياف عند النعمة وطوؿ الغنى، واألَشر: أشد  1377رواه عبد اهلل بن اإلماـ أحمد في زوائده، صحيح الترغيب والترىيب:  1209

 .  . أي أشد أنواعو"البطر " النهاية
؛ "يَتشد قوَف بالكبلـِ . وقولو " 2892أخرجو أحمد في الزىد، وابن أبي الدنيا في الجوع، وابن عدي في الكامل، السلسلة الصحيحة:  1210

 أي يتكل فوف، ويتوسعوف في الحديث فيما ال ينبغي، ويلووف 
 بأشداقهم فيما ال يعنيهم، وال يجوز، ومن دوف احتراز لما يصدر منهم 

 .1247بن أبي الدنيا، والطبراني، صحيح الترغيب والترىيب: رواه ا 1211
. قلت: أعلم أف ىذا الحديث ليس ىنا موضعو، وموضوع الباب 1229أخرجو الترمذي، وابن ماجو، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1212

وتحت ىذا الباب، ىو أف أقوؿ ليس للحديث عن حياة النبي صلوات ربي وسبلمو عليو .. وإنما الذي حملني على ذكره في ىذا الموضع، 
ػ : ارعوا على أنفسكم .. واتقوا اهلل .. ال تحسبوا المجد أو الشرؼ يُطلب  للمبذرين والمسرفين ػ الذين ينسبوف أنفسهم ألمة محمٍد 

ت الليالي طاوياً وأىلو من باإلسراؼ أو التبذير .. فها ىو سيد الخلق .. وأكـر الخلق .. وأشرؼ الخلق .. وأحب الخلق إلى اهلل تعالى .. يبي
 لو أراد أف ُتحو ؿ لو الجباؿ ذىباً لحوِّلت بإذف اهلل. الجوع .. ال يجدوف َعشاًء .. وكاف أكثر خبزىم من الشعير .. وىو 

يتصرؼ السفيو ىو الذي ال يحسن التصرؼ وال التدبير؛ فيضع الماؿ في غير موضعو المناسب، وفي غير األوجو المشروعة والمباحة، و  1213
 بو إسرافاً وتبذيراً من غير اكتراث للعواقب  

 . 3075رواه الحاكم، صحيح الجامع الصغير:  1214
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ٌٔ اهلل دٕٚ  ٍُ يف ضبٝ  [. 1215]املاٍ، إٕ أزٜد أخرٙ ع٠ٛٓ بػري ٚد٘ حل ـ ايكتا
ونَ تعالى: قاؿ   ّْ يَنَْخُِصُ ُ٘ ُّ اِْلَْغُ  ُٙ َصاَب

َ
َٔ إَِذا أ   . 39الشورا:َواَّلِي

، فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل أرأيَت إف جاَء رجٌل يريُد أخَذ مالي  عن أبي ىريرة قاؿ: جاء رجٌل إلى رسوِؿ اهلل  
قاؿ:  ،"فأنَت شهيدٌ ": قاؿ: أرأيَت إف قَتَلني  قاؿ ،"قاتِْلوُ ": قاؿ: أرأيَت إف قاتَلني  قاؿال تُػْعِطو ماَلك"، ": قاؿ

 مسلم.  "ىو في الن ارِ ": أرأيَت إْف قَػتَػْلُتو  قاؿ
 متفق عليو.  "َمن قُِتَل دوَف ماِلو فهو َشهيدٌ ": وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [. 1216]"من ُأرِيَد مالُو بغيِر َحقٍّ فقاتَل فَػُقِتَل فهو َشهيدٌ ": هلل وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ ا 
 [.1217قاؿ ابن المبارؾ: يُقاِتُل عن ماِلو ولو درىمين] 

ًَُٜذأ إيٝ٘ نٛض١ًٝ يسد املعتدٟ.  ٍَ آخس َا    ـ يهٔ ايكتا
 ،"ذَكِّرُه باهلل": [  قاؿ1218، فقاؿ: الرجُل يأتيني فيريُد مالي]عن مخارؽ قاؿ: جاء رجٌل إلى النبيِّ  

قاؿ: فإف لم يكن حولي أحٌد من  ،"فاستِعن عليو َمن حوَلك من المسلمين": قاؿ: فإف لم يَذُكر  قاؿ
قاِتْل دوَف ماِلك؛ ": [ السلطاُف عني  قاؿ1219قاؿ: فإف نأا] ،"فاستعن عليو بالسلطاف": المسلمين  قاؿ

 [.1220]"حتى تكوَف من ُشهداِء اآلخرِة أو تمنع ماَلكَ 

 

ٌُغٍُُا تحالِنّ عٍ حشاِيّ، َ  ٌَحفَظُا تانحالِل عٍ انحشاِو، ٔأٌ  غأُل اهلَل تعاّْ أٌ 

ٍَّ عٕاِ، إَّ تعاّْ عًٌٍع لشٌة، يجٍة.   ٔتفضِهّ ع

 ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُثً األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهَّى.

                                                           
 من مقاصد اإلسبلـ، ومقاصد الجهاد في اإلسبلـ الحفاظ على سبلمة الماؿ من أف يُقَصد بسوء. 1215
 . 2274صحيح سنن الترمذي:  1216
القتاؿ ال بد من حسن تقدير الموقف، وتقدير قوة صاحب . أقوؿ: لكن قبل الشروع في 1/61صحيح سنن الترمذي:  1217

الماؿ وقوة المعتدي، وتقدير النتائج؛ فإف كانت قوة صاحب الماؿ متقاربة لقوة المعتدي، وكاف احتماؿ إمكانية إنقاذ الماؿ من 
وعليو وعلى أمثالو ُتحَمل  % .. فحينئٍذ توجد للقتاؿ مبرراتو، أيًا كانت نتائجو، 50السلب ممكنة وواردة بنسبة ال تقل عن 

النصوص اآلنفة الذكر أعبله. أما إف كاف صاِحُب الماِؿ يعلم أنو ال طاقة لو بالمعتدين، لقوتهم، ولعددىم، ولما يحملونو معهم من 
طالبانو بأف سبلح وغير ذلك .. ثم ىو لو بادأىم القتاؿ لن يستنقذ مالو منهم، بل سيفقد نفسو مع مالو .. فحينئٍذ النقل والعقل يُ 

يُمسك عن القتاؿ، ويدفع الضرر األكبر بالضرر األصغر؛ والضرر األصغر يكوف حينئٍذ في االقتصار على خسارة الماؿ وفقده، 
 لدفع الضرر األكبر الذي يكمن في فقد الماؿ والنفس معًا 

 أي يريد أف يأخَذ ماَلو عنوة بغير وجو حق. 1218
 يث فيو أف من المنكر ما يجوز تغييره باليد من دوف الرجوع إلى السلطاف. أي أعرض ولم يجبو إلى حاجتو، والحد 1219
 . 3803صحيح سنن النسائي:  1220
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 َحكُّ انغَِّشٌِك. -27

َٕ أحد؛ ؾُ  ٌّّ؛ ؾٗٛ يٝظ ألحٍد دٚ ٔ أزاَد إٔ جيًظ يف ايطُسقاِت ٚال ُبدَّ، عًٝ٘ إٔ ـ ايطسُٜل حلٌّ عا

َٟ حٖكٗا  [. 1221]ٜؤدِّ
ّْ تعالى: قاؿ   ُٙ ٚا نُُروَج ّْ َوَيْدَهُؾ ةَْصارِِ٘

َ
ْٔ أ ٚا ِْ ْؤِْٖنَِي َحُلظُّ ُٓ َْ لِِْ  . 30النور:ىُ

: يا قالوا ،"إي اُكم والجلوس في الط ُرقاتِ ": قاؿ وفي الحديث، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي  
فإذا أبيُتم إال المجِلَس فَأعطُوا الطريَق ": رسوَؿ اهلل ما لَنا ِمن مجاِلسنا بُدٌّ؛ نَتَحد ث فيها. فقاؿ رسوُؿ اهلل 

، واألمُر بالمعروِؼ ": قالوا: وما َحق  الطريِق يا رسوَؿ اهلل  قاؿ ،"َحق وُ  َغض  الَبَصِر، وَكف  األَذا، وَرد  الس بلـِ
 متفق عليو.  "المنكر والن هي عن
ـَ  [ نتحد ُث فيها، فجاَء رسوُؿ اهلِل 1222وعن أبي طلحة زيد بن سهل، قاؿ: كن ا قُػُعودًا باألفِنَيِة]  فقا

: فقلنا: إنما قَػَعدنا لغيِر ما بأٍس؛ قعدنا نتذاَكُر، ونتحد ُث. قاؿ ،"ما َلُكم وِلَمَجاِلس الص ُعدات": علينا، فقاؿ
، وُحسُن الكبلـِ " مسلم. [ فأد  1223إم ا ال]"  وا حق ها: غض  الَبصِر، وَرد  الس بلـِ

إي اُكم والجلوس في الص ُعداِت ػ وفي روايٍة: الطرؽ ػ فإف كنتم ال بُد  ": قاؿ وعن عمر، أف رسوَؿ اهلل  
، وإرشاد  الض اؿِّ البَصِر، وَرد  الس بلَغض  ": قيل: وما حق و  قاؿ ."فاعلين، فَأعطوا الطريَق َحق وُ   [. 1224]"ـِ

إف أبيُتم إال أف تجِلُسوا فاْىُدوا ": على مجلٍس من األنصاِر، فقاؿ وعن البراء، قاؿ: مر  رُسوُؿ اهلِل  
 [. 1225]"الس بيَل، ورُد وا الس بلـَ، وأعينوا المظلوـَ 

                                                           
 ونحو ذلك الذي يجلس في المقاىي المطلة على الطرقات أو التي تتوسط الطرقات. 1221
 وىي الفسحة التي تكوف أماـ البيت.  1222
؛ فإف لم تؤدوا حقها كما ىو مبين في الحديث أعبله، أو ال تستطيعوف أف افأد وا حق هأي إف أبيتم إال الجلوس في الطرقات،  1223

 تؤدوا حقها فبل يحق لكم الجلوس. 
قلت: من العادات الخاطئة في كثير من أمصار المسلمين بناء المقاىي في طرقات المسلمين، وأحياناً تكوف مطلة على شواط      

الفس اؽ والعاطلين عن العمل، وإلى أوقاٍت متأخرة من الليل، ال تسلم منهم مار ٌة إال البحر كما في المدف الساحلية، لتكوف ملتقى 
واعتدوا عليها بالنظر، والغمز، والكبلـ، وفي كثير من األحياف باللمس، والتصوير، واالعتداء المباشر على الجسد. فهؤالء أتوا 

ف يجلسوا في الطرقات ػ فيؤذوا المارة ػ ما دامت ىذه ىي بخبلؼ ما يجب عليهم من حق الطريق .. وىؤالء ليس من حقهم أ
 أخبلقهم وتصرفاتهم.

أي إف صادفك ؛ ". " وإرشاد الضاؿ1502أخرجو الطحاوي في مشكل اآلثار، والبزار في مسنده، السلسلة الصحيحة:  1224
 فرأيت رجبلً قد ضل  الطريق ومبتغاه، فترشده وتدلو. 

أي دلوا الغريب ابن السبيل على العنواف أو المكاف ؛ ". " فاىدوا السبيل2562حيحة: أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الص 1225
أي على دفع الظلم عنو، ورد المعتدي عن عدوانو؛ فمن أبى إال ؛ "الذي يبتغيو، والطريق الذي يؤدي إليو. " وأعينوا المظلـو
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ٌٕ، َٚحلٌّ َٔ ُحُكٛٔم ايطسٜ    ٔل.ـ إَاَد١ُ األَذ٣ عٔ ايطسٜٔل َؾَدق١ْ، ٚإ ا
ُعِرَضْت علي  أعماُؿ ُأم تي َحَسُنها وَسيُِّئها، فوَجْدُت في محاِسِن أعماِلها ": عن أبي َذرٍّ قاؿ: قاؿ النبي  

 [ مسلم. 1226]"األذا يُماُط عن الطريِق، ووجدُت في َمساِوئ أعماِلها الن َخاَعُة تكوُف في المسجِد ال ُتدَفنُ 
 متفق عليو.  "ُتميُط األَذا عن الط ريِق َصَدقةٌ ":  وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ـَ على ِستِّيَن وثبلثمائة ِمْفَصٍل؛ فَمن  ": وعن عائشة، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل   إنو ُخِلَق كل  إنساٍف من بني آد

ن اِس، أو َشوكًة أو عظمًا عن طريِق كبػ َر اهلَل، وحَمَد اهلَل، وىل َل، وَسب َح، واستْغَفَر اهلَل، وَعَزَؿ َحَجرًا عن طريِق ال
 "الناس، أو أمَر بمعروٍؼ، أو نهى عن ُمنكٍر عَدَد الستين والثبلثمائة فإن و يمشي يومئٍذ وقد زَْحَز نَػْفَسُو عن الن ار

 مسلم. 
ريق، فإن و أِمْط األذا عن الط  ": وعن أبي برزة األسلمي، قاؿ: قلت: يا رسوَؿ اهلل ُمْرِني بعمٍل أعَمُلو، قاؿ 

 [. 1227]"لك صدقةٌ 
 [. 1228]"َنحِّ األَذا عن طريِق المسلمين": وعنو، قاؿ: قلُت يا رسوَؿ اهلل دل ني على عمٍل أنتِفُع بو  قاؿ 
تَبس ُمَك في وجِو أخيَك َلَك صدقٌة، وأمُرَؾ بالمعروِؼ ونهُيَك عن المنكِر ": قاؿ وعن أبي َذرٍّ، عن النبي  

جَل في أرِض الض بلِؿ لك َصدقٌة، وَبَصُرَؾ الرجَل الرديَء البصِر لك َصدقٌة، وإماطَُتَك الحَجَر صدقٌة، وإرشاُدَؾ الر 
 [.  1229]"والش وَكَة والعظَم عن الط ريِق لك َصدقٌة، وإفراُغَك من َدلِوَؾ في َدْلِو أِخيَك لك صدقة

جن ِة في شجَرٍة قَطَعها من َظهِر الطريِق  لقد رأيُت رجبًل يَتقل ُب في ال": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 مسلم.  "كانت ُتؤِذي المسلمين

َمر  رجٌل بغصِن شجرٍة على ظهِر طريٍق، فقاؿ: واهلل ألنحين  ىذا عن المسلمين ال يُؤذيهم، ": وفي روايةٍ  
  ."فُأدِخَل الجن ةَ 

 مسلم. "يِق فأخ َرُه، فشَكَر اهللُ لو، فُغِفَر لوبينما رجٌل يمشي بطريٍق وجَد ُغصَن َشوٍؾ على الطر ": وفي روايةٍ  
َمن َأخَرَج من طريِق المسلمين شيئًا يؤذيهم، كَتَب اهلُل لو بو حسنًة؛ ومن  ": وعن أبي الدرداء، عن النبي  

 [.1230]"كتَب لو عنده حسنًة، أدخَلو اهللُ بها الجن ةَ 
                                                                                                                                                                                           

ف رأا شيئًا من ذلك تعين عليو نصرة المظلـو الجلوس في الطرقات فإنو سيرا ىيشات الناس، وتعدي بعضهم على بعض؛ فإ
 ودفع الظالم، وإال فليعتزؿ؛ فبل يستشرؼ الجلوس في الطرقات .. 

 النخاعة: ىي البزقة التي تخرج من الفم. 1226
 . 2558رواه البخاري في األدب المفرد، وابن نصر في الصبلة، وأحمد وغيرىم، السلسلة الصحيحة: 1227
 . 1373بة في األدب، السلسلة الصحيحة: رواه أبو بكر ابن أبي شي 1228
أي ؛ "وَبَصُرَؾ الرجَل الرديَء البصرِ "  .571أخرجو الترمذي، والبخاري في األدب المفرد، وابن حباف، السلسلة الصحيحة:  1229

 إرشادؾ لضعيف البصر ومساعدتك لو على تجاوز الطريق أو قضاء حاجتو .. فلك بذلك صدقة.

. قلت: رغم ىذا الترغيب، وىذا األجر العظيم لمن يميط األذا عن 1306ط، السلسلة الصحيحة: رواه الطبراني في األوس 1230
طريق الناس، كثير ىم ػ في زماننا ػ الذين يترفعوف عن إزالة أوساخهم من الطريق بل ومن أماـ بيوتهم .. ويزدروف من يمتهن ىذا 

 العمل، وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
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ٌل ػ لم يعمْل خيرًا قط  ػ ُغْصَن شوٍؾ عن الطريق؛ إم ا نَػَزَع رج": أنو قاؿ وعن أبي ىريرة، عن رسوِؿ اهلل  
 [.1231]"كاف في شجرٍة فقَطَعُو وألقاُه، وإم ا كاف موضوعاً فأماطَُو، فشَكَر اهللُ لو بها فأدخَلو الجن ة

 ٕٔ  [.  1232]ـ إَاد١ُ األذ٣ عٔ ايطسٜٔل، ُغعب١ْ َٔ ُغَعِب اإل ا
ْضٌع وَسبعوَف ُشعبًة: فأفَضُلها قوُؿ ال إلو إال اهلل، وأدناىا ِإماطَُة اإليماُف بِ ": عن أبي ىريرة، عن النبي  

 [ متفق عليو.1233]"األَذا عن الطريِق، والحياُء ُشعبٌة من اإليماف
َُّط يف دسٜٔل ايٓأع أٚ ِظِِّٗ  ََٜتَػ  َُٔ ِّ ْٕٛع َٔ أْٛأع األذ٣.[، 1234]ـ ؾٝ ُٜؤِذِٜٗ يف ُدُسِقِٗ بأ  أٚ 

الذي يَتخل ى ": قالوا: وما البل ِعَنِيِن  قاؿ ،"[1235ات قوا البل ِعَنيِن]": قاؿ وَؿ اهلل عن أبي ىريرة، أف رس 
 مسلم.  "في طريِق الن اِس أو ِظلِّهم

اتػ ُقوا المبلِعَن الث بلَث: البُػَراَز في الموارِد، وقارَِعِة الطريِق، ": وعن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1236]"والظِّلِّ 
 [.  1237]"َمن آَذا المسلمين في طُُرِقهْم، وُجَبت عليو َلْعَنتُػُهم": قاؿ وعن أبي َذرٍّ، عن النبيِّ  
َمْن َسل  َسِخيَمَتُو على َطريٍق عاِمٍر من ُطِرِؽ ": يقوؿ وعن أبي ىريرة، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  

 [. 1238]"المسلمين، فعليو لعنُة اهلِل والمبلئكِة والناِس أجمعين
ال تَنزلوا على َجَوادِّ الط ُرِؽ، وال تَػْقُضوا عليها ": قاؿ وعن جابر بن عبد اهلل، عن النبي  

 [. 1239]"الحاجاتِ 
                                                           

؛ أي لم يعمل خيرًا زائداً عن التوحيد؛ ألف الشرؾ ال تنفع معو الحسنات "لم يعمْل خيراً قط  ": . قولو 4367 صحيح سنن أبي داود: 1231
. 65الزمر: ِسرِينَ َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلَك َلِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلَك َوَلَتُكوَنن  ِمَن اْلَخامهما عظمت، كما قاؿ تعالى: 

ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  وقاؿ تعالى:    . 88األنعاـ:َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
أعجُب ألمٍة إماطة األذا عن الطريق في دينها عبادة، وصدقة، وشعبة من شعب اإليماف .. ثم مع ذلك تجد طرقهم .. وشوارع مدنهم  1232

 مليئة باألوساخ، واألذا  
ديث فيو أف األعماؿ تدخل في مسمى اإليماف، وأف اإليماف يتفاضل؛ بعضو يفضل ويعلو بعض؛ أفضلو وأرفعو شهادة التوحيد، الح 1233

 وأدناه إماطة األذا عن الطريق.  
 للناس.  وىو المكاف الذي يستظل بو الناس في متنزىاتهم، وطرقهم، وأسفارىم، كاألشجار ونحوىا من األشياء التي تكوف مظنة استراحة 1234
 أي األمرين أو المكانين الباعثين على اللعن، واللَذين يجلباف ويسبباف اللعن لصاحبهما من قبل الناس   1235
 . الموارد: أي موارد المياه التي ينتفع  الناس بها ألنفسهم ومواشيهم.12صحيح سنن أبي داود:  1236
المراد في الحديث، والموجب اللعن لصاحبو .. يشمل جميع أنواع . قلت: واألذا 1194رواه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة:  1237

 األذا؛ كل ما يؤذي الناس في طرقهم.
: لو شاىداف يُقو ا بهما. والسخيمة: 2/202، ووافقو الذىبي. قاؿ الشيخ ناصر في اإلرواء 2/286صححو الحاكم في المستدرؾ  1238

 الغاِئُط أو الَخَراُء. 
؛ أي ال تقيلوا، وال تحطوا "ال تَنزلوا على َجَوادِّ الط ُرؽِ . " 1433ة في األدب وغيره، السلسلة الصحيحة: رواه أبو بكر بن أبي شيب 1239

متاعكم وحوائجكم ورحالكم في وسط الطرؽ، وبخاصة منها الطرؽ الرئيسية التي يحتاجها الناس في حركتهم وتنقبلتهم وقضاء حوائجهم .. 
 على حق عاـ ال حق لفرد أو مجموعة أفراد أف يتجرأوا عليو. أقوؿ: والنهي يشمل كذلك أصحابفهذا مما يؤذي الناس، وىو اعتداء 
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غزَوَة َكذا وكذا، فَضي َق الناُس المناِزَؿ، وقطعوا  وعن معاذ بن أنس الجهني، قاؿ: غزوُت مع نبيِّ اهلل  
 [.1240]"أف  َمن ضي َق َمنزاًِل، أو قَطَع طريقًا، فبل ِجهاَد لو": ي في الن اسِ ُمنادياً يُناد الطريَق، فبعَث نبي  اهلل 

 [. 1241]ـ ايٓٗٞ عٔ ايؿال٠ِ يف قأزَع١ ايطسٜل 
 [.1242]"ال تصلوا على َجوادِّ الطريِق، وال تنزلوا عليها ...": وعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
اُكم والتْعرِيَس على جوادِّ الطريِق، والصبلَة عليها؛ فإنها مأوا الحي اِت إي  ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 [.1243]"والسِّباع، وقضاَء الحاجِة عليها؛ فإن ها المبلِعنُ 
بنى ىذا المسجِد ونحُن  يخطُب ويقوؿ: إف رسوَؿ اهلِل  وعن َسي ار بن المعرور قاؿ: سمعُت عمر  

ـُ فليسُجِد الرجُل منكم على ظهِر أخيو، ورأا قومًا ُيصلوَف في معُو المهاجروَف واألنصار، فإذا  اشَتد  الزِّحا
 [.1244الطريِق، فقاؿ: صل وا في المسجِد]

َٔ ايطسٜلػ   ََٜتٛضَِّط  [. 1245]يٝظ يًٓطا٤ِ إٔ 
 [. 1246]"ليَس للنساِء وَسُط الطريقِ ": عن أبي ىريرة، عن النبي  
وىو خارٌج من المسِجِد، فاختَلَط الرِّجاُؿ مع النِّساء  اهلِل  وعن أبي أسيد األنصاري، أن و سمَع رسوؿَ  

 ."اْسَتأِخْرَف؛ فإنو ليَس لكن  أف َتْحُقْقَن الطريَق؛ عليُكن  ِبحاف اِت الطريقِ ": في الطريِق، فقاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 1247ها بو]فكانت المرأُة تَلَتِصُق بالجداِر؛ حتى إف  ثوبَها ليتعل ُق بالجداِر من لُصوقِ 

                                                                                                                                                                                           

ؽ السيارات والشاحنات في زماننا الذين ال يُبالوف أف يوقفوا سياراتهم في أي مكاف يجدونو ويكوف مريحًا لهم، وإف أدا صنيعهم إلى اختنا
 العباد، وما أكثر من يفعل ذلك في زماننا .. ثم يحسب أنو ممن ُيحسنوف صنعًا  المرور، وإغبلؽ الشوارع .. وعرقلة السير وحركة 

ونقوؿ لدعاة حفظ البيئة في ببلد الغرب وغيرىم: ىذه التوجيهات النبوية الشريفة حوؿ البيئة، والحفاظ على جمالها ونظافتها، وطهارتها     
.. يـو أف كانت األرض ومن عليها ال يُراعوف حقًا إلنساف فضبًل عن أف يُراعوا حقًا  بها أمتو قبل أكثر من أربعة عشر قرناً  .. قد أمر النبي 

 لبيئة أو حيواف .. فأين أنتم منها .. ثم لماذا لم تحظ منكم على كلمة إنصاؼ  
 . 1619صحيح سنن أبي داود:  1240
 لما في ذلك من أذا للناس، ولمصالحهم، وحركتهم. 1241
: رواه أبو داود وغيره باختصار كثير، ورواه أبو يعلى ورجالو رجاؿ الصحيح. قلت: وىذا 3/123ائد قاؿ الهيثمي في مجمع الزو  1242

بخبلؼ ما عليو كثير من المسلمين في ىذا الزماف؛ حيث اعتادوا ػ إذا ما ضاقت بهم مساجدىم ػ أف يفرشوا الحصر وسجاجيد الصبلة على 
 ذلك على الناس حركتهم وسيرىم، وىذا ال يجوز. الطريق خارج المسجد، فيفترشوا الطريق فيقطعوا ب

 ىػ. والتعريس: النزوؿ لبلستراحة بعد سفر.  -قاؿ المنذري في الترغيب والترىيب: رواه ابن ماجو، ورواتو ثقات ا 1243
 ، وقاؿ أحمد شاكر في التخريج: إسناده صحيح.127أخرجو أحمد في المسند  1244
قهن ػ كما يصور الذين يحبوف أف تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ػ وإنما لكي ال ُتؤِذي وال وىذا ليس من قبيل االستخفاؼ بهن وبحقو  1245

ها ُتؤَذا؛ فمن توسطت الطريق ػ وبخاصة الطريق الذي يُعَرؼ بازدحاـ الناس ػ زاحمت الرجاؿ، ودافعتهم ودافعوىا، وارتطمت بهم، وارتطموا ب
 لناس .. لذا من السبلمة ودفع األذا أف يعتزلن وسط الطريق ويلتزمن أطرافو وحواف و ما أمكن. .. وىذا فيو من األذا ما فيو لها ولغيرىا من ا

 . 856رواه المخل  في الفوائد، وابن حباف في صحيحو، وابن عدي، وغيرىم، السلسلة الصحيحة: 1246
 و.؛ أي تتوسطن الطريق، فتمشين في وسط"َتْحُقْقَن الطريقَ  . "4391صحيح سنن أبي داود:  1247
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ّٔ يف ايٗطُسَقاِت.   ـ أَدُ  ايطَّال

إذا مر  رجاٌؿ بقوـٍ فَسل َم رجٌل عن الذين َمر وا على ": عن أبي سعيد الخدري، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.  1248]"الجاِلسين، وَرد  من ىؤالِء واحٌد؛ أجَزأ عن ىؤالِء وعن ىؤالء

ُيَسلُِّم الراِكُب على الماشي، وإذا سل َم من القوـِ أحٌد أجَزأ ": ؿقا وعن زيد بن أسلم، أف  رسوَؿ اهلِل  
 [.  1249]"عنهم
ُيَسلُِّم الراِكُب على الرا ِجِل، والر اِجُل على ": قاؿ وعن عبد الرحمن بن شبل، قاؿ: سمعُت النبي   

 [.1250]"ْب فبل شيء عليوالجاِلِس، واألق ل  على األكثِر، فمن أجاَب الس بلـَ كاف لو، وَمن لم ُيجِ 
ُيسلُِّم الراِكُب على الماِشي، والماشي على القاِعد، والقليُل على ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 [ متفق عليو. 1251]"الكثيرِ 

ٍُ يف املطرٔي، ٚادتٓاُ  ايطُّسَع١ِ.   ـ االعتدا

ى الصبلِة، وعليُكم بالس كيَنِة والَوقَار، إذا سِمْعُتم اإلقاَمَة فامُشوا إل": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبيِّ  
 [متفق عليو.1252]"وال ُتْسرُِعوا، فما أدرَكُتم فَصل وا، وما فاَتُكم فأتِم وا

                                                           
أي إذا سلم واحد من المارين فرد ؛ "أجَزأ عن ىؤالِء وعن ىؤالء. " 2421أخرجو أبو نعيم في الحلية، السلسلة الصحيحة:  1248

 واحد من الجالسين؛ فكل واحد منهما ُيجزئ وُيسقط الفرض عن فريقو، ويبقى سبلـ اآلخرين مندوباً لمن شاء أف ُيسلِّم. 
 . 2248أخرجو مالك، السلسلة الصحيحة:  1249
 . والراجل: الماشي.2247أخرجو البخاري في األدب المفرد، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1250
ىذا إذا استويا في الوصف؛ فكاف كبل الفريقين ماشيين أو راكبين، أما إف اختلفا في ؛ "والقليُل على الكثيرِ "  قولو  1251

ه؛ فالراكب ُيسلم على الماشي، وإف كاف الراكب أكثر من الماشي، الوصف، فالحكم ما تقدـ بيانو في األحاديث اآلنفة الذكر أعبل
 وكذلك الماشي يسلم على القاعد وإف كاف الماشي أكثر من القاعد، واهلل تعالى أعلم. 

أقوؿ: ىذا إذا كنت تتحرؾ يا عبد اهلل إلى الصبلة؛ وىي أعظم وأحب عمٍل إلى اهلل تعالى ينهض ويتحرؾ إليو اإلنساف ..  1252
حتى لو فاتتك الصبلة أو بعض الركيعات مع الجماعة .. ؛ "عليُكم بالس كيَنِة والَوقَار، وال ُتْسرُِعوا"يقوؿ:  لك فالنبي ومع ذ

والنهي عن السرعة ىنا يشمل الماشي والراكب سواء .. وإذا كاف ىذا الذي ينبغي التزامو وأنت تتحرؾ نحو الصبلة .. فمن باب 
تتحرؾ نحو أعماؿ وأىداؼ أخرا ىي أقل شأنًا من الصبلة .. وبخاصة إف كنت تمتطي سيارة  أولى أف تجتنب السرعة وأنت

 اإلسراع فيها فوؽ القدر المسموح بو يترتب عليو حوادث مؤلمة، وزىق األنفس البريئة، وكسر للعظاـ والحديد معاً.
طور ىائل في حركة وشبكة ووسائل المرور: من سيارات، ومما ينبغي مراعاتو واإلشارة إليو ىنا: ما يشهده زماننا المعاصر من ت    

وشاحنات، وقطارات، وغيرىا من وسائل النقل والمرور .. والتي ال يُمكن أف تتحرؾ بسبلمة وسبلسة من دوف أف ُتحاط بجملة من 
ا ونحو ذلك، وما ال يتم القوانين واألنظمة تنظم حركة المرور والمشاة، وسرعة السيارات، ومتى تقف ومتى تتحرؾ، وزِنة حمولته

الواجب إال بو فهو واجب، وعليو فإننا نقوؿ: من حق الطريق أف يلتـز الناس الراكب منهم والماشي بقواعد وقوانين وأنظمة المرور 
قيم المستحدثة التي تنظم حركة المرور والمشاة معًا .. فهذه القوانين من جهة ىي إدارية تنظيمية ال تتعارض مع شرائع ومبادئ و 

اإلسبلـ .. ومن جهة أخرا االلتزاـ بها يترتب عليو تحقيق مصلحة راجحة تعم جميع الناس .. ودفع مضرة راجحة ظاىرة، ومحققة 
 في حاؿ لم يتم االلتزاـ بها .. وما كاف كذلك فالنقل والعقل يُلزماف بالتزامها، ويؤثماف من ُيخالفها، واهلل تعالى أعلم. 
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َٕ ِضَع١ُ ايطسٜٔل    [.1253]ـ نِ ٜٓبػٞ إٔ تهٛ
 سلم. م "إذا اختَلْفُتْم في الطريِق؛ ُجِعَل َعْرُضُو َسْبَع أْذرُعٍ ": قاؿ عن أبي ىريرة، أف  النبي   
 [.1254]"اجعلوا الط ريَق َسبعَة أْذرُعٍ ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 [.1255]"إذا اختلفُتْم في الطريِق فاجعلوه َسبعَة أذرُعٍ ": وعن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
َعَة َأْذرُعٍ من بَنى إلى َجْنِب الطريِق فليت": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   وَمن بنى بناًء ، ُرؾ للطريِق َسبػْ

 [.1256]"فَػْلَيْدَعم على حائط جارِه، وال تتخاَلُفوا، وال تَناَجُشوا، وال َتْستَػْقِبُلوا الس وؽَ 
 

  
 ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُثً األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهى.

 ٔآخش دعٕاَا أٌ انحًذ هلل سب انعآّني.
 
 

 
* * * * * 

 
 

 

                                                           
وعو نفسو األمارة بالسوء على أف يمد بنيانو ليدخل في الطريق، فيضّيق على الناس طريقهم؛ فيظلم حق  ألف من الناس من ُتطا 1253

 الطريق، وحقوؽ المارة على الطريق.
 . 2893صحيح سنن ابن ماجو:  1254
 . 2894صحيح سنن ابن ماجو:  1255
ىػ. "  -: صحيح سنده ا1/774 رواه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس، وقاؿ محمود محمد شاكر في التخريج 1256
أي ال يغش وال يخدع بعضكم بعضاً، فيزيد أحدكم في سعر ؛ "نوع من أنواع الغش والخداع في البيع. " وال تناجشوا؛ "الن َجش

المزاد  الشيء أكثر مما يستحق، ويزيِّن ثمنو ويمدحو، ال لحاجة إليو أو ليشتريو، وإنما ليوقع غيره في شرائو، كما يحصل أحيانًا في
العلني؛ فيتفق صاحب السلعة مع شخ  على أف يزيد في ثمن السلعة ال لكي يشتريها لنفسو، وإنما لكي يوقع غيره بأف يزيد 
عليو، أو يشتريها بثمٍن مرتفع. ونحو ذلك الذي يضع على السلعة سعرًا مضاعفاً، ثم يضع أسفل ىذا السعر سعرًا جديدًا آخر 

موحيًا بتنزيل السعر وتخفيضو أقل مما تستحقو السلعة أساساً، ليجرِّئ الناس على الشراء، وما أكثر  مضاعفًا لكنو أقل من األوؿ
ْقِبُلوا الس وؽَ وال ": التجار الذين يفعلوف ذلك في زماننا. وقولو  أي ال تجعلوا مداخل بيوتكم مستقبلة السوؽ، فتتأذ وف ؛ "َتْستػَ

 بالسوؽ، ويتأذا السوؽ بكم. 
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ْٕالِ. َحكُّ انخاِدِو أٔ انَعْثِذ آًّه -28  ِٕن عهى يغَتْخِذِيّ أٔ َي

  َٞ ًِ َِٝبَت ٌَ ايٓاَع يف املعأؽ ٚايسِّشٔم دزداٍت؛ ي ِٕ دع َّا ؾطَس اهلُل عًٝ٘ اشبًَل يف اسبٝا٠ ايدْٝا، أ َِ ـ 

َّّا َٜتَِّدَر َبعُكِٗ َبعَكّا ُضِدٔس  [.1257]بعَكِٗ ببعٕض، ٚ
ّْ ِْل تعالى: وقاؿ  ُٙ فِيَظخَ َْ  ّْ ُٙ َٖا ةَيَْٖ ْٓ ُٔ ىََص َْٚق َبْفٍض َدرََجاٍت  ََنْ ّْ نَ ُٙ َٖا َبْفَظ جَْيا َوَرَذْف اْاَيَاةِ الُّ

ُفٚنَ  َٓ ْ ََ ا  َٓ ًَ َخرْيٌ مِ ِ ّْ َبْفظاً ُشْفرِّياً َورََْحَُج َرّب ُٙ  [.1258.]31الزخرؼ:ِِلََخِفَذ َبْفُظ
َ َبْفٍض ِْل الّرِْزقِ تعالى: وقاؿ  ََ  ّْ ََ َبْفَظُس  . 72النحل:َواَّلَلُ نََظ
َُيَْس اَّلَلُ تعالى:  وقاؿ

َ
ْٔ ةَيَِْٖٖا أ ِْ ّْ يِْٙ

َِ ـَ َٔ اَّلَلُ  َْ ُؤالءِ  َ٘
َ
ٚا أ ُ ّْ ةَِتْفٍض ِِلَُيٚل ُٙ َٖا َبْفَظ ًَ َذخَ ِ َذل ٌَ

 َٔ َّ ةِالَظاٌِرِي َِ ـْ
َ
  [.  1259.]53األنعاـ:ةِأ

ُلَو بَػْعَضُكْم بِبَػْعٍض  تعالى: وقاؿ   .4محمد:َوَلِكْن لَِيبػْ

                                                           
ػل النػاس  مػن نعػم  1257 اهلل تعػالى علػى خلقػو فػي الحيػاة الػدنيا أنػو تعػالى لػم يجعػل النػاس سػواء فػي الػرزؽ والمعػاش، وتعػاطي األسػباب، ليكمِّ

ين بعضهم بعضًا، وبذلك تعمر الحياة وتزدىر وتنهض وتمضي .. تصور لو أف الناس كلهم كانوا ملوكاً أو أطباء أو نجػارين أو حػدادين أو مػزارع
تجػػارًا، أو مػػن ذوي المهنػػة الواحػػدة، أو االىتمامػػات الواحػػدة، والميػػوؿ الواحػػد .. أو المسػػتوا الواحػػد فػػي كػػل شػػيء .. كيػػف أو فبلحػػين أو 

 ستكوف ىذه الحياة .. ال شك أف الحياة حينئٍذ ستكوف مستحيلة على بني البشر، إذ أف الدنيا ال يُمكن أف تعمر بمثل ىكذا نظاـ.
س فػػػي الػػػرزؽ والمعػػػاش واالىتمامػػػات الػػػذي قػػػدره اهلل تعػػػالى ال يجػػػوز أف يكػػػوف سػػػبباً أو مػػػدعاة لظلػػػم القػػػوي لكػػػن ىػػػذا التفػػػاوت بػػػين النػػػا    

للضػػعيف، أو اسػػتعبلء الكبيػػر علػػى الصػػغير، والغنػػي علػػى الفقيػػر .. كمػػا ال يجػػوز أف يكػػوف سػػبباً لتطػػاوؿ الصػػغير علػػى الكبيػػر .. وسػػطو الفقيػػر 
 شريعة السماء التي دعت إلى عطف وإحساف الكبير على الصغير، واحتراـ الصغير للكبير. على ما في يد الغني .. فهذا مما منعتو 

 فإف قيل: لماذا لم يقدر اهلل أف يكوف الناس جميعهم سواء في الرزؽ والمعاش والمنصب ...        
أف الحيػاة الػػدنيا ليسػت دار مقػػاـ وجػزاء، وإنمػػا ىػػي دار أقػوؿ: أواًل ىػػي مشػيئة وإرادة اهلل تعػػالى .. واهلل تعػالى ال ُيسػػأؿ عمػا يفعػػل. وثانيػػًا:     

عمل وتمحي  وببلء ومدافعة .. وىذا من مقتضاه إيجاد ىذا النوع من التفاوت فػي القػوا وفػي الػرزؽ وُسػبل الكسػب والػرزؽ بػين بنػي البشػر 
ـ كل منهما نحػو اآلخػر بمػا قسػم اهلل لكػل منهمػا مػن .. ليبتلى الغني بالفقير، والفقير بالغني .. والقوي بالضعيف والضعيف بالقوي .. ىل يلتز 

فيمػػا ىمػػا فيػػو أـ ال ..  رزؽ ومعػػاش .. بمػػا أمػػر اهلل تعػػالى بػػو عػػن طريػػق أنبيائػػو ورسػػلو أـ ال .. ىػػل يحقػػق كػػل منهمػػا الطاعػػة والعبوديػػة هلل 
رؽ األرضػية .. ليبقػى التفاضػل علػى أسػاس العمػل ليترتب على ذلك الجزاء يـو الخلود؛ يػـو القيامػة؛ ذلػك اليػـو الػذي تػذىب فيػو جميػع الفػوا

 والتقوا، وأيهم أحسن عمبًل.
 مبيناً أنو قد فاوت بين خلقو فيما أعطاىم من األمواؿ  قاؿ  ثم قاؿ ابن كثير في التفسير: 1258

نَػُهْم مَ  فقاؿ:، والفهـو وغير ذلك من القوا الظاىرة والباطنة والعقوؿواألرزاؽ  نْػَياَنْحُن َقَسْمَنا بَػيػْ يػة. وقولػو جلػت آلا ِعيَشتَػُهْم ِفػي اْلَحيَػاِة الػد 
 السػػديقالػو  ،وىػذا إلػى ىػػذا، ر بعضػهم بعضػاً فػػي األعمػاؿ الحتيػاج ىػػذا إلػى ىػػذامعنػاه ليسػػخّ  قيػػل ؛لَِيت ِخػَذ بَػْعُضػػُهْم بَػْعضػاً ُسػْخرِيّاً  عظمتػو:
 ىػ. -ا وغيره
، شػػػريفاً ، وبعضػػهم وبعضػػهم فقيػػراً ، حيػػث جعػػل بعضػػهم غنيػػػاً ؛ بلء اهلل لعبػػادهىػػذا مػػن ابػػػت أيقػػاؿ عبػػد الػػرحمن السػػعدي فػػػي التفسػػير:  1259

فػإف كػاف قصػده الحػق واتباعػو، آمػن وأسػلم، ؛ للغني والشػريف محنةاهلل باإليماف على الفقير، أو الوضيع؛ كاف محل  . فإذا من  وبعضهم وضيعاً 
 ،عقبػة تػرده عػن اتبػاع الحػق ىػذهفػي طلػب الحػق، كانػت  لػم يكػن صػادقاً الػذي يػراه دونػو بػالغنى أو الشػرؼ. وإف  مشػاركةولم يمنعو من ذلك 

 ىػ.   -ا َأَىُؤالِء َمن  الل ُو َعَلْيِهْم ِمْن بَػْيِنَنا وقالوا ػ محتقرين لمن يرونهم دونهم ػ:
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ُِ مما ٜأنٌ ضُٝدٙ، ًٜٚبظ مما ـ األَس بايتٛاقع ٚاي ُِٝطَع سؾل ٚاإلحطإ إىل اشبادّ أٚ ايعبد املًُٛى؛ ؾ

ُٜهًٖـ َٔ األعُاٍ َا ال ٜطٝل.  ًِٜبظ .. ٚال 

ِٔ إِْخَصإاً َوبِِذي اُُْيْرََب َواِْلََخاََم تعالى: قاؿ  ْ ي اِلَ َٚ
ْ ٚا ةِِٗ َطيْئاً َوبِال َواْختُُدوا اَّلَلَ َوال تُْْشُِك

َصا َٓ ْ ّْ َوال إُُس َٓ ْح
َ
ْج أ ٍَ ا َمَِ َْ َِ َو ِٔ الَصبِي ْ  ٌنِِي َواْْلَارِ ذِي اُُْيْرََب َواْْلَارِ اْْلُُِٖب َوالَصاِخِب ةِاْْلَِْٖب َواة

ْٔ ََكَن ُُمَْخااًل نَُفٚراً  َْ  [.1260.]36النساء:إَِن اَّلَلَ ال ُُيِبُّ  
عاـٍ قد َوِلَي َحر ه وَمش َقَتو ومؤنَػَتُو، إذا أتى أحدَُكم خاِدُمُو بط": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبي 

 [. 1261]"فْلُيجِلْسُو معو، فإف أبى فليُناوْلو ُأْكَلًة بَيِدهِ 
ـُ أَحدُِكم بطعاِمو": قاؿ وعنو، عن النبي   لم يُقِعْده معو ؛ قد كفاُه حر ُه وعمَلُو، فإف إذا جاَء خاد

 [.1262]"لياُكَل، فليُناِوْلو ُأْكَلًة من طعاِمو
إذا َصَنَع ألحدُِكم خاِدُمُو طعاَمُو ثم جاَءُه بو، وقد وِلَي َحر ُه وُدخانَو، ": و، قاؿ: قاَؿ رسوُؿ اهلل وعن 

ـُ مْشفوىًا قليبًل فلَيَضْع في يَِدِه منُو ُأْكَلًة أو أكَلَتينِ  قاؿ داود: يعني لُقَمًة  "فْليُػْقِعْدُه معُو فليأُكْل، فإف كاَف الطعا
 لم.  [مس1263أو لُْقمتين.]

ـُ أَحدُِكم بطعاِمو فْليُػْقِعْدُه معو أو لُيناوْلُو ": قاؿ وعن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي  إذا جاء خاد
 [.1264]"منو؛ فإن و ىو الذي وِلَي حر ُه وُدخانَوُ 

عموىم مما أرِق اءَُكم، أرِق اءَُكم، أرِق اءَُكم؛ َأط": في حج ة الوداع عن زيد بن جارية، قاؿ: قاؿ النبي  
بوُىم  [.1265]"تأكلوف، وَأْكُسُهم مما تلِبسوَف، فإف جاُؤوا بَذنٍب ال تُريدوَف أف تَغِفُروُه؛ فبيعوا عباَد اهلل وال تُػَعذِّ

َمن الَءَمُكم من َخَدِمُكم فأطعموىم ِمم ا تأكلوف، وألبسوُىم مما ": قاؿ وعن أبي ذر، عن النبي 
بوا َخْلَق اهللِ تْلبُسوَف، ومن ال ُيبلئُِمُكم من خ ]"]  َدِمكم فبيعوا، وال تُػَعذِّ

1266  . 

                                                           
نػو قرابػة. وقيػل: األوؿ ىػو ؛ الجار غير القريػب الػذي لػيس بينػك وبيَواْلَجاِر اْلُجُنبِ الجار ذي القربى؛ ىو الجار القريب.  1260

الجار المسلم. واآلخر ىو الجار اليهودي أو النصراني، فهذا أيضاً مما أمر اهلل تعالى باحترامو واإلحساف إليو، وقد تقػدـ الحػديث 
 عن حق الجار على جاره، فراجعو إف شئت. 

أي تػولى إعػداده وطبخػو ؛ "" َولِػَي َحػر ه . قولػو2185أخرجو البخػاري، والػدارمي، وأحمػد، واللفػظ لػو، السلسػلة الصػحيحة:  1261
 وتجهيزه.

 . 2043أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1262
المشػػفوه: القليػػل؛ وأصػػلو المػػاء الػػذي كثُػػػَرت عليػػو الشػػفاه حتػػى قَػػل ، وقيػػل: أراد فػػإف كػػاف مكثػػورًا عليػػو؛ أي كثُػػرت أكَلتُػػو."  1263
 ."النهاية
 . 2041 أخرجو ابن ماجو، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 1264
 . 740أخرجو أحمدف والطبراني، السلسلة الصحيحة:  1265
 . 739أخرجو أحمد، وأبو داود، السلسلة الصحيحة:  1266
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إف  إخواَنُكم خَوُلُكم، جعَلُهم اهلُل تحَت أيديُكم؛ فمن كاف أخوه ": قاؿ وعن أبي ذر، عن النبيِّ 
م ما يَغِلبُػُهم تحت يديو فلُيْطِعمُو مم ا يأُكُل، ولُيلِبْسُو مما يلَبُس، وال ُتكلِّفوُىم ما يْغِلبُػُهم؛ فإْف كل فُتُموى

 [متفق عليو.1267]"فأعينوىم
حاَجٌة  قاؿ: حت ى كاَف للخاِدـِ ألَك  كاَف مما يقوُؿ ": ػ رَُجٌل أو امرأٌة ػ، قاؿ وعن خاِدـٍ للنبي 

وَمن ": وما حاَجُتك  " قاؿ: حاجتي أف َتْشَفَع لي يوـَ القيامة. قاؿ": ذاَت يوـٍ فقاؿ: يا رسوَؿ اهلِل حاَجِتي  قاؿ
 [. 1268]"أم ا ال؛ فَأِعنِّي بكثرِة السجودِ ": َك على ىذا  قاؿ: ربِّي. قاؿدل  

ما اسَتْكبَػَر َمْن أكَل معُو خاِدُمُو، ورَِكَب الِحماَر باألسواِؽ، ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [. 1269]"واعتَػَقَل الش اَة فَحَلَبها

خوَؾ؛ فإذا صَنَع لَك طعامًا فأْجِلْسُو مَعَك، فإْف أَبى المملوُؾ أ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  
 [. 1270]"فَأطِعْمُو، وال َتضرِبوا وُجوَىُهم
، إذ جاء صفواف بُن أُمي َة ِبَجْفَنٍة يحِمُلها نفٌر في كنُت جاِلسًا عند عمر ": وعن أبي َمْحُذورٍة قاؿ

رِق اَء من أرِق اء الن اس حوَلو، فأكلوا معو، ثم  قاؿ عباَءٍة، فوضعوىا بين يَدي عمر، فدعا عمُر ناسًا مساكين وأ
 [. 1271عنَد ذلك: فعَل اهللُ بقوـٍ ػ أو قاؿ: لحا اهللُ قوماً ػ يرغبوف عن أرِق ائِهم أف يأكلوا معهم.]

يجلُس على األرِض، ويَعَتِقُل الش اَة، وُيجيُب دعوَة المملوِؾ على  كاف ": وعن ابن عباس مرفوعاً 
 [.1272]"الش ِعيرِ ُخبِز 

ما َأْطَعْمَت نفَسَك فهو لك صدقٌة، وما أطعمَت ولَدَؾ فهو لك ": وعن المقداـ بن معدي كرب مرفوعاً 
 [. 1273]"فهو لك صَدقةٌ لك صدقٌة، وما أطعمَت خاِدَمَك  صدقٌة، وما أطعمَت زوَجَك فهو

ـَ رسوُؿ اهلل  ـٌ، فأخَذ أبو وعن أنٍس قاؿ: قِد طلَحَة بيدي، فانطلَق ِبي إلى  المديَنَة ليس لو َخاد
فَخَدمُتو في الَحَضِر والس فِر، فواهلِل ما ": فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل إف  أَنَسًا غبلـٌ كيٌِّس فليْخُدمَك، قاؿ رسوِؿ اهلل 

 متفق عليو.  "قاؿ لي لشيٍء َصنعُتُو: ِلَم َصنعَت ىذا ىَكذا  وال لشيٍء لم أصنَػْعُو: ِلَم لم تصَنْع ىذا ىكذا
                                                           

 .  "الخوؿ: حَشُم الرجل وأتباعو، واحدىم خائل. ويقع على العبد واألمة، وىو مأخوذ من التخويل؛ التمليك، وقيل الرعاية " النهاية 1267
أي إف كنت ترغب في أف أشفع لك يـو ؛ ". وقولو " أم ا ال؛ فَأِعنِّي بكثرِة السجودِ 1201: أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة 1268

فػبل ُيشػرع،  في حياتو كػاف مشػروعاً، أمػا بعػد وفاتػو  القيامة؛ فأعني على ذلك بكثرة السجود هلل. ومثل ىذا الطلب من النبي 
   لسؤاؿ أو الدعاء أو طلب الشفاعة ونحو ذلك.  في ا ولم يثبت عن أحٍد من الصحابة أنو كاف يتوجو للنبي 

 . 1128أخرجو البخاري في األدب والمفرد، والديلمي، السلسلة الصحيحة:  1269
. ىكػػذا ىػػي العبلقػػة بػػين المملػػوؾ وسػػيده فػػي اإلسػػبلـ؛ ىػػي عبلقػػة 1517أخرجػػو الطيالسػػي، وأحمػػد، السلسػػلة الصػػحيحة:  1270

 د عن مظاىر االستعبلء أو الظلم أو القهر.أخو ة، وعبلقة األخ بأخيو، بعيدة كل البع
 . " لحا قوماً .."؛ أي قبحهم وأبعدىم ولعنهم. 248صحيح األدب المفرد:  1271
 . 1215أخرجو الطبراني في الكبير، السلسلة الصحيحة:  1272
 . 451أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1273
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وعنو، قاؿ: خَدمُت رسوَؿ اهلِل َعْشَر ِسنيَن، واهلل ما قاَؿ لي أُف ًا َقط ، وال قاَؿ لي لشيٍء: ِلَم فَػَعلَت كذا، 
 وَىبل  َفعْلَت كذا " مسلم. 

ِـّ سَلَمة، أف رسوَؿ اهلِل  َل وجع "ات قوا اهلل في الص بلِة، وما َمَلكت أَْيَماُنُكم": كاَف يقوُؿ في مَرِضو  وعن أ
 [.1274ُيكرِّرىا.]

 "للمملوِؾ طعاُمُو وُكْسَوتُُو، وال ُيكل ُف من العمِل إال ما ُيطيقُ ": أن و قاؿَ  وعن أبي ىريرَة، عن رسوِؿ اهلل 
 مسلم. 

أطعموىم مما تأكلوف، ": يوصي بالمملوكين خيرًا، ويقوؿ وعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: كاف النبي  
بوا خلَق اهلل وألبسوىم من لبوِسكم، وال تػُ  ]"َعذِّ

1275 .] 
وعن المعروِر بِن ُسَوْيٍد قاؿ: مَررنا بأبي ذرٍّ بالر َبَذِة، وعليو بُرٌد وعلى ُغبلِمو مثُلُو، فقلنا: يا أبَا َذرٍّ لو 

بأُمِّو،  جمعَت بينهما كانت ُحل ًة، فقاؿ: إن و كاف بيني وبين رجٍل من إخواني كبلـٌ، وكانت أُم و أعجمي ًة، فَعيػ ْرتُوُ 
يا أبَا َذرٍّ إن َك امرٌؤ فيَك جاىلي ٌة، ىم إخواُنُكم، جعَلُهُم اهلُل تحَت ": فقاؿ ، فلقيُت النبي  فشكاني إلى النبيِّ 

 "ُىمأيِديُكم، فأطعموُىم ِمم ا تأكُلوف، وألِبُسوُىم ِمم ا تْلَبُسوَف، وال ُتَكلُِّفوىم ما يَغِلُبهم، فإف كل فُتُموىم فأعيُنو 
 مسلم.

عن ُعبادَة بِن الوليِد بِن ُعبادَة بُن الص امِت قاؿ: خرجُت أنا وأبي َنطُلُب العلَم في ىذا الحيِّ من األنصاِر، 
، ومَعُو غبلـٌ لو، معُو ِضمامٌة من ُصُحٍف، قبل أف َيهِلُكوا، فكاف أو ُؿ َمن َلِقينا أبا الَيَسِر؛ صاِحَب رسوِؿ اهلل 

بُرَدٌة وَمَعاِفِريٌّ، وعلى ُغبلِمو بُرَدٌة ومعافِريٌّ، قاؿ: فقلت لو: ياَعمِّ لو أن َك أخذَت بُرَدَة غبلِمَك  وعلى أبي الَيَسر
م  وأْعطَيَتُو مَعاِفرِي َك، وأخذَت َمَعافرِي ُو وأعطيَتُو بُرَدَتَك، فكانت عليك ُحل ٌة وعليو ُحل ٌة، فمَسَح رأسي وقاؿ: الله

 َن أخي َبَصُر عيَني  ىاتَيِن، وَسْمُع ُأُذَني  ىاتَػْيِن، ووَعاُه قلبي ىذا ػ وأشار إلى َمناِط قلِبو ػ رسوَؿ اهلل بارْؾ فيو، يا اب
ا تَػْلَبُسوفَ ": وىو يقوؿ وكاف أف أعطيُتُو من متاِع الدنيا أىوَف علي  من أف  ،"أطِعُموُىم ِمم ا تأكلوَف، وألِبسوُىم ِمم 

 [.1276وـَ القيامِة.مسلم]يأُخَذ من حَسناتي ي
ثبلٌث َمن ُكن  فيو َنشَر اهلُل عليو كنَػَفُو، وأدخَلُو الجن ة: ": وعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.  1277]"رِفٌق بالضعيِف، والش َفَقُة على الوالدين، واإلحساُف على المملوؾِ 
                                                           

التي أوصى بهػا أمتػو " الصػبلة  . إذا كانت من آخر كلمات النبي 868أخرجو الخطيب في تاريخ بغداد، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1274
، أدركت كم ىي المساحة الواسعة من العناية والرعاية التي خصها اإلسبلـ للخادـ المملوؾ .. وأدركػت كػذلك أف "الصبلة وما ملكت أيمانكم

حػرار فػي بعػض الػببلد العربيػة وغيرىػا .. مسػتغلين ضػعفهم ىذه الممارسات الخاطئة والظالمػة التػي تُمػارس بحػق مػن ُيسػتدعوف للخدمػة مػن األ
 وفقرىم وحاجتهم .. ال تمت إلى اإلسبلـ وأخبلؽ اإلسبلـ بأدنى صلة .. وأف اإلسبلـ بريء منها .. وقد توعد أصحابها بالعػذاب الشػديد يػـو

 القيامة.
 . 239صحيح األدب المفرد:  1275
؛ بػرود يمنيػة منسػوبة إلػى "كػانوا رضػي اهلل عػنهم مػادة الجهػاد واالستشػهاد. وقولػو " معػاِفري؛ أي في الجهاد .. ف"قولو " قبل أف يهلكوا 1276

 ."قبيلة معاِفر ." النهاية
 ؛ أي نشر عليو ستره وعطفو ورحمتو."، وقاؿ: حديٌث حسن غريب. " نشر عليو كنفو"1494أخرجو الترمذي في السنن "  1277
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ُٙ عٔ خاِدَ٘، أٚ ٜعًُ٘ يف أِد ُ٘ ٚخرَي  ٔسٙ.ـ ؾُٝٔ  ٓع ؾكًَ

ال يأتي رجٌل موالُه يسألُُو فضبًل عنَدُه فيْمنعُو إي اه إال ُدِعَي لو ": قاؿ عن معاوية بن حيَدة، عن النبي 
 [. 1278]"يوـَ القياَمِة ُشَجاعاً يتلم ُظ فضَلو الذي مَنعَ 
رتو إف أعظَم الذنوِب عند اهلل رجٌل استعمَل رجبًل فذىَب بأج": قاؿ وعن ابن عمر، عن النبيِّ 

..."[1279.] 
قاَؿ اهللُ: ثبلثٌة أنا َخصُمُهم يوـَ القيامة ػ منهم ػ: ورجٌل استأجَر ": قاؿ  وعن أبي ىريرة، عن النبي
 [" البخاري. 1280أجيراً فاستوفى ِمْنُو ولم يُػْعِطِو أجَره]

ُٜٓاِدٟ ب٘ املًُُٛى ضَٝد ََ٘ املًُٛى .. ٚاالضِ ايرٟ  ُٜٓاَد٣ ايطُِّٝد ب٘ خاد  ٙ.ـ االضِ ايرٟ 

ال يَقوَلن  أحدُُكم: َعبِدي؛ فكل ُكم عبيُد اهلِل، ولكن ليُقْل: فتاي، وال ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبيِّ 
 مسلم. "يَقل العبُد: ربِّي، ولكن ليُقْل: سيدي

ل: ال يقوَلن  أحدُُكم: عبدي وأَمتي، وال يقوَلن  المملوُؾ: ربِّي ورب تي، وليقُ ": قاؿ وعنو، عن النبي  
 عليو. متفق  "فتاي، وفتاتي، وسيدي وسيدتي؛ كل ُكم مملوٌؾ، والرب  اهللُ عز  وجل

ال يَػُقْل أحدُُكم: أطِعْم رب َك، وضِّْ  رب َك، اسِق رب َك، وليُقل سيدي ": أنو قاؿ وعنو، عن النبي  
 [ متفق عليو.1281]"موالي، وال يُقْل أَحدُُكم: عبدي أَمتي، وليَػُقل: فَتاَي وفتاتي، وُغبلمي

َٞ أَريّا َٔ ِقَبٌ  ١ََُ ايعبِد املًُِٛى يًخس يف ايؿال٠، ٚغؤٕٚ اسبهِ، ٚايطٝاض١، إٕ ٚيِّ ـ إَا

ِٔ ايعاّ.   اشبًٝؿ١ِ أٚ اسباِن

فيهم  عن أبي سعيد مولى أبي ُأسيد، قاؿ: تزوجُت وأنا مملوٌؾ، فَدعوُت نَفرًا من أصحاِب النبيِّ 
[  قاؿ: 1282قاؿ: وأُقيَمت الصبلة، قاؿ: فذىَب أبو ذر ليتقد ـ، فقالوا: إليك] ابن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة،

 [. 1283أوََكذلك  قالوا: نعم، قاؿ: فتقد مُت بهم وأنا عبٌد مملوؾ]
                                                           

 . 1438الصحيحة:  رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، السلسلة 1278
 . 999أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة: 1279 
أي استوفى حقو من األجير، فقاـ األجير بما طلب منو المستأجر ثم بعد ذلك يمتنػع المسػتأجر عػن أداء حقػو وأجػره .. ومػا  1280

قهم .. ثػم بعػد ذلػك أربػاب أكثر من يفعل ذلك في زماننا .. فكم من جسر وشركة وعمارة شامخة تشي ُد علػى أكتػاؼ العمػاؿ وبعػر 
 العمل يظلمونهم في حقوقهم وأجورىم  

قلت: الغاية من ىذا التوجيو النبوي: أمراف مراعاة واحتراـ إنسانية المملوؾ، وحتى ال تختلط المعاني والكلمات التي ُتصرؼ  1281
 ضياتو... وىذا من تماـ العمل بالتوحيد ومقت للعباد بالمعاني والكلمات التي ُتصرؼ للخالق 

اإلسػبلـ، وكػاف ذلػك قبػل لمػرء فػي بيتػو وسػلطانو .. ىػذا فػي أي تأخر وارجع فاإلمامة ليست لك؛ ألف من السػنة أف ال يُػـؤ ا 1282
أكثر من ألف وأربعمائػة عػاـ ..  أمػا عنػد األمػم األخػرا فػالقوانين األمريكيػة والغربيػة العنصػرية كانػت تقضػي بػأف ال يجلػس األسػود 

يدخل أو يخرج من الباب الذي يدخل أو يخرج منو األبيض؛ حتى ال يتأذا نظر األبيض، ولما في ذلك مػن  أماـ األبيض، وأف ال
 انتقاص من قدره .. وظلت ىذه القوانين نافذة ويُعمل بها عند القـو إلى مطلع القرف العشرين  

 . 11زفاؼ،صوصححو الشيخ ناصر في كتابو آداب ال، "أخرجو أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف 1283
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ِـّ الحصين، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل  [ يقودُكم بكتاِب اهلل، 1284إف أُمَِّر عليكم عبٌد ُمَجد ٌع]": وعن ُأ
 لم.مس "فاسمعوا لو وأطيعوا

اسمُعوا وَأطيُعوا، وإف اسُتعِمَل عليكم عبٌد حَبشيٌّ، كأف  ": وعن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 . البخاري "رأَسُو زَبيَبةٌ 

، ثم أقبَل علينا، فوَعظنا موِعَظًة بليغًة،  وعن الِعرباض بن سارية قاؿ: صل ى بنا رسوُؿ اهلل  ذاَت يوـٍ
َلت منها القلوب، فقاؿ قائٌل: يا رسوَؿ اهلل كأف ىذه موِعظُة ُمودٍِّع، فماذا تعهد إلينا  ذرَفت منها العيوف، وَوج

ُأوصيُكم بتقوا اهلل، والس ْمِع والط اعِة وإف عبدًا حَبشي ًا، فإن و َمن يَِعْش منكم بعدي فسيَػَرا اختبلفًا  ": فقاؿ
يَن الر اشدين؛ تَمس كوا بها، وَعض وا عليها بالن واِجِذ، وإي اُكم كثيراً، فعليُكم ِبُسن تي وُسن ِة الُخلفاِء المْهِديِّ 

 [.1285]"وُمْحَدثاِت األموِر فإف  ُكل  ُمْحَدثٍة ِبْدَعٍة، وُكل  بدعٍة ضبللةٌ 
 [. 1286]ـ األَس بعتٔل ايسقا  ٚذبسٜسٖا

                                                           
لفظة كلمة العبد ال يُراد منها في األحاديث النبوية من كاف لونو أسػودًا أو غيػر ذلػك، وإنمػا يُػراد منهػا العبػد المملػوؾ لسػيده   1284

 أي مقطوع األطراؼ. ؛ "ُمَجد عٌ ومواله، وقد يكوف السيد أسود البشرة والعبد المملوؾ أبيض البشرة، فتنبو لذلك .. وقولو " 
أي وإف ولي عليكم عبد مملوؾ حبشي فاسمعوا لػو وأطيعػوا ؛ "وإف عبدًا حبشي اً ": . وقولو 3852نن أبي داود: صحيح س 1285

 في المعروؼ. 
لحقػوؽ العبػد المملػوؾ ولمكانتػو .. ىػو الػذي سػمح  أقوؿ: ىذه التوجيهات النبويػة العظيمػة .. وىػذا التعزيػز مػن قبػل النبػي     

سوا حقوقهم ودورىم السياسي على أكمل وجو .. مما مكنهم أف يقيموا فيما بعد دولة في مصر ُعرفت للمماليك بأف ينطلقوا ويُمار 
 وكاف لهم الفضل الكبير في نصرة اإلسبلـ والذود عن حرماتو، وحرمات المسلمين.، "باسمهم " دولة المماليك

و ػ شػأنو شػأف المسػلم الحػر ػ أف يػؤمِّن مػن شػاء مػن ومن حقوؽ المسلم المملوؾ السياسية واالجتماعية في اإلسػبلـ أنػو يحػق لػ    
األحػرار مػن غيػر المسػلمين .. فأمانػو وعهػده لهػم نافػذ وملػـز لسػيده ولجميػع المسػلمين .. كمػا لػو أم ػنهم المسػلم الحػر .. وىػػذا 

 الذي عليو جمهور أىل العلم. 
.. يـو أف كاف العبػد المملػوؾ ػ  بل أكثر من ألف وأربعمائة عاـىذه الحقوؽ والقوانين والقيم جاء بها اإلسبلـ وألـز بها أتباعو ق    

عند الشعوب واألمم األخرا كلهػا ومػن دوف اسػتثناء ػ شػيئاً مػن أشػياء ومتػاع سػيده ومالكػو يفعػل بػو مػا يشػاء مػن دوف أف ُيسػأؿ أو 
عػن المػألوؼ الػذي تتلفػت عليػو ُيحاَسب .. وكػاف الحػديث عػن حقػوؽ العبيػد يومئػٍذ ضػرٌب مػن ضػروب الخيػاؿ والشػذوذ والتمػرد 

جميع شعوب وأمم األرض .. فتأمل ذلػك لتعػرؼ عظمػة اإلسػبلـ، وعظمػة نبػي اإلسػبلـ ػ صػلوات ربػي وسػبلمو عليػو ػ وفضػلو علػى 
 . 207اء:األنبيَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإال  رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمين البشرية جمعاء، صدؽ اهلل العظيم إذ قاؿ في نبيو صلوات اهلل عليو:

قد عمل اإلسبلـ على تحرير العبيد ػ بطريقة سلسلة ومنظمة، ومن دوف مضاعفات سيئة ترتد على العبيد والمجتمعات في آٍف  1286
واحد ػ من خبلؿ ثبلثة طرؽ: أواًل من خبلؿ الحض والترغيب على عتق الرقاب وتحريرىا. ثانياً: من خبلؿ جعل عتق الرقاب كفارة 

لذنوب؛ كالقتػل الخطػأ، وكفػارة اليمػين، وكفػارة مػن يُظػاىر زوجتػو .. وغيرىػا مػن الػذنوب والخطايػا التػي توجػب لكثير من الخطايا وا
على صاحبها أف يعتق رقبة من العبودية ويحررىا. ثالثاً: مػن خػبلؿ المكاتبػة فُيكاتػب العبػد سػيده علػى مبلػغ محػدد فػي زمػن محػدد 

َوال ػِذيَن يَػْبتػَغُػوَف اْلِكَتػاَب ِمم ػا تعػالى: تجيب للكتابة ال مناص لو من ذلك، كمػا قػاؿ مقابل حريتو، والسيد ال بد لو شرعًا من أف يس
. من خبلؿ ىذه الطرؽ الثبلث ضػمن 33النور: َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا َوآُتوُىْم ِمْن َماِؿ الل ِو ال ِذي آتَاُكمْ 

 حرير العبيد بصورة سلسة ومنظمة من دوف مشاكل وال ُمضاعفات سيئة. اإلسبلـ ت
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َّ اَُْفَيتَثَ تعالى: قاؿ   ا اَُْفَيتَ  * نََ  اْرخََد َْ دَْراَك 
َ
ا أ َْ ًُّ َرَرتَثٍ  . ثُ َو  . 23-22البلد:نَ

َٔ ةِاَّلَلِ تعالى: وقاؿ   َْ ْٔ آ َْ َٔ اُِْْبَ  ْلرِِب َوَُِس َٓ ْ ْْشِِق َوال َٓ
ْ ََ ال ّْ ىِتَ ُس َ٘ ٚا وُُجٚ ُُّ َٚ ْن حُ

َ
َُيَْس اُِْْبَ أ

 ِ  ُخّت
َ ََ اَل  َٓ ْ ٍَِخاِب َوانلَبِّينَِي َوآَِت ال ثِ َواُْ ٍَ ِ َٓ ن

ْ ِْٚم اْ ِخرِ َوال َٔ َواِْلَ َصاٌنَِي َوابْ َٓ ْ ِٗ ذَوِي اُُْيْرََب َواِْلََخاََم َوال
ُدوا  َ٘ ّْ إِذَا ََع ِْٙدِ٘ ٚنَُٚن ةَِف ُٓ ْ ىَاَم الَص ةَ َوآَِت الَزََكةَ َوال

َ
َِ َوالَصانِِنَِي َوِِف الّرِىَاِب َوأ َشاءِ الَصبِي

ْ
َٔ ِْل اِْلَأ َوالَصاةِرِي

 ِ وَُه
ُ
ِس أ
ْ
اءِ وَِخنَي اِْلَأ َخُيٚنَ َوالََّضَ ُٓ ْ ُّ ال ُ٘  ًَ ِ وَُه

ُ
ٚا َوأ َٔ َصَدىُ  . 277البقرة:ًَ اَّلِي

ّْ َوِِف الّرِىَاِب تعالى: وقاؿ  ُٙ َؤََُهثِ ىُُِٚبُ ُٓ ْ ا َوال َٙ َِيْ ـَ َصاٌنِِي َواَُْفاِمِنَِي  َٓ ْ ا الَصَدىَاُت لُِِْهَيَراءِ َوال َٓ إَِج
ِٔ الَصبِ  ْ َِ اَّلَلِ َواة ِْنَي َوِِف َشبِي ٌّ َواَُْلارِ ٍِي ٌّ َخ ِِي ـَ َٔ اَّلَلِ َواَّلَلُ  ِْ َِ نَرِيَظًث    . 60لتوبة:[ا1287]ي

ّْ َخرْياً تعالى: وقاؿ  ِٙ ّْ ذِي خُ ْٓ ِِ ـَ ّْ إِْن  ُ٘ ّْ نَََكحِتُٚ إُُس َٓ ْح
َ
ْج أ ٍَ ا َمَِ َٓ ٍِخَاَب ِم َٔ يَبْخَُلَٚن اُْ َواَّلِي

 ّْ اِل اَّلَلِ اَّلِي آحَاُز َْ  ْٔ ِْ  ّْ ُ٘  .33النور: َوآحُٚ
                                                                                                                                                                                           

 فإف قيل: عبلـ اإلسبلـ لم يصدر أمرًا فورياً بتحرير الرقاب، وتحريم اقتنائها ..      
عبيػد أواًل، واألسػياد أقوؿ: لسببين: أولهما أف إصدار مثل ىذا القرار الفوري سيشكل كارثػة ػ بكػل مػا تعنػي معنػى الكارثػة مػن معنػى ػ علػى ال    

وأعمػػالهم ثانيػػًا، والمجتمػػع ككػػل ثالثػػاً .. نحػػن فػػي زماننػػا المعاصػػر ال يُقبػػل مػػن صػػاحب عمػػل أف يسػػتخدـ عػػامبًل عنػػده لعشػػر سػػنوات مػػثبًل ثػػم 
صػػة كافيػػة فجػػأة يقػػوؿ لػػو إذىػػب .. قػػد سػػر حتك مػػن العمػػل .. ابحػػث عػػن عمػػل عنػػد غيػػري .. مػػن دوف سػػابق إشػػعار أو إنػػذار .. وال إعطػػاء فر 

للبحث عن بديل قبل الطرد .. وال تعويض .. ولُعد ذلك من الجور والظلم للعامل .. وكذلك أف يتػرؾ العامػل رب العمػل مػن دوف سػابق إنػذار 
أو فرصة تمكن صاحب العمل من البحث عن البػديل .. لعػد ذلػك مػن الظلػم لصػاحب العمػل أيضػاً .. فمػا بالػك بػأف يصػدر قانونػاً يلػـز األمػة 

لشػػعوب بشػػكل فػػوري بتحريػػر مئػػات المبليػػين مػػن الرقػػاب، وعلػػى كػػل سػػيد أف يطػػرد مػػن عنػػده مػػن المماليػػك .. ومػػن دوف أف يُعػػد وا ماديػػاً وا
 ونفسيًا وثقافياً لهذه الخطوة .. لذا كاف ال بد من التدرج في عملية التحرير كما فعل اإلسبلـ 

ى فرصػػة معاملػػػة اآلخػػرين بالمثػػل ممكنػػػة وىػػو مػػن تمػػػاـ  العػػدؿ واإلنصػػاؼ .. إذ أف األمػػػم ثانيػػًا: لػػم يغلػػق اإلسػػػبلـ بػػاب الػػرؽ كليػػػًا؛ لتبقػػ    
مػن  والشػعوب األخػرا كلهػا كانػت ػ وال تػزاؿ ػ تقػـو ثقافاتهػا وعاداتهػا واعتقاداتهػا علػى اسػترقاؽ العبيػد وبصػورة ال تليػق بالحيوانػات .. فلػيس

أي فرصػة تكػوف لهػم فيهػا الغلبػة علػى المسػلمين .. ثػم فػي المقابػل يُقػاؿ للمسػلمين ال العدؿ أف يقومػوا باسػترقاؽ أبنػاء ونسػاء المسػلمين فػي 
والعادلػة  يحق لكم أف تُقابلوىم بالمثل أو تنالوا منهم مثل ما نالوا منكم .. مع التنبيو لبلختبلؼ الضخم والواسع بػين معاملػة المسػلمين الراقيػة

 لمتخلفة   للمماليك وبين معاملة غيرىم لهم .. الظالمة وا
ويُقػػاؿ كػػذلك: عنػػدما عمػػل اإلسػػبلـ علػػى تحريػػر العبيػػد وفػػق إسػػلوبو الربػػاني العػػادؿ والهػػادئ .. جعػػل مبػػدأ التحريػػر دينػػاً وثقافػػة تسػػري فػػي     

اىتػػدت  ضػػمائر واعتقػػادات النػػاس .. وعبػػادة يُتقػػرب بهػػا إلػػى اهلل تعػػالى .. قبػػل أف ُيكتػػب كقػػانوف علػػى الػػورؽ .. بينمػػا األطػػراؼ األخػػرا لمػػا
س مؤخرًا في مطلع القرف العشرين إلى تحريم الرؽ .. نجدىم قد حرموه كقانوف وحبر على ورؽ .. من دوف أف ُيبلمس اعتقاد وثقافػة وقػيم النػا
فػي .. فهم يحرموف الرؽ والعنصػرية كقػانوف علػى الػورؽ .. وفػي المقابػل تػراىم يُمارسػونها فػي حيػاتهم العامػة والخاصػة فػي أبشػع صػوره ػ حتػى 
ارة بػالرؽ زماننا ىذا ػ وبخاصة عند غياب رقابة القانوف .. وما أكثر ما يغيب .. وما أكثر التقػارير واإلحصػائيات التػي تحػدثنا وُتطالعنػا عػن التجػ

اؿ األبػػيض .. وعػػن المبليػػين مػػن النسػػاء البلتػػي يتعرضػػن لبلسػػترقاؽ والتجػػارة الجنسػػية .. بػػثمن بخػػس .. وكػػذلك األطفػػاؿ .. وبخاصػػة األطفػػ
لتػي الذين ينتموف إلى الببلد الفقيرة .. مستغلين حاجتهم وحاجة أىاليهم .. ىذا غير االستعباد غير المباشر، الذي يدخل فيو عمػـو الشػعوب ا

 .  .. فاتخذوا بعضهم بعضًا أرباباً ومشرعين ُيحلوف ويحرموف .. من دوف اهلل ارتضت لنفسها أف تدخل في طاعة وربوبية البشر من دوف اهلل 
فمن مصاريف الزكاة السعي في عتق الرقػاب، ومسػاعدة العبيػد علػى سػداد مػا كػاتبوا عليػو أسػيادىم. كمػا فػي األثػر عػن يحيػى بػن سػعيد،  1287
بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فجمعتهػا ثػم طلبػت فقػراء نعطيهػا لهػم فلػم نجػد فقيػرًا، ولػم نجػد مػن يأخػذىا منػا، فقػد "قاؿ: 
 ."ر بن عبد العزيز الناَس، فاشتريت بها عبيدًا فاعتقتهمأغنى عم
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فقاؿ: يا رسوَؿ اهلل  علِّمني عَمبًل  قاؿ: جاء أعرابي إلى رسوِؿ اهلل  البراء بن عازب وعن 
قاؿ:  ."إف كنت أقَصرَت الُخطَبة لقد أعَرضَت المسألة؛ أعِتِق الن سمَة، وُفك  الرقَبةَ ": يُدِخَلني الجن ة. قاؿ
 [. 1288]"ها، وفك  الر قَبِة َأف تُعطي في َثَمنهاال؛ ِعتُق الن سَمِة أف تَفر َد بعتقِ ": أليستا واحدًة  قاؿ

، وقاؿ وعن أبي ُأمامة، قاؿ: أقَبَل النبي   ال تْضرِبُو؛ فإنِّي نُهيُت ": معُو ُغبلماف، فوىَب أحَدُىما لعليِّ
 ،"روفاً استوِص بو مع": وأعطى أبا ذرٍّ غبلماً، وقاؿ ."عن ضرِب أىِل الصبلِة، وإنِّي رأيُتُو ُيصلي منُذ أقبلنا

 [.  1289قاؿ: أمرتني أف أستوصي بو خيراً؛ فأعَتقُتو.] ،"ما فعل ": فأعتَقُو، فقاؿ
 البخاري. "الشمسبالعَتاَقِة في ُكُسوِؼ  أَمَر النبي  ": وعن أسماء بنت ابي بكر رضي اهلل عنها، قالت

 [البخاري.1290]"كن ا نؤَمر ِعنَد الُخُسوِؼ بالَعَتاَقةِ ": وعنها، قالت
ما زاَؿ جبريُل يُوصيني بالجاِر حتى ظننُت أنو ": ئشة رضي اهلل عنها، قالت: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن عا

 [.1291]"يُورِّثُو، وما زاؿ يوصيني بالمملوِؾ حتى ظننُت أنو َيضرُب لو أَجبًل أو وقتاً إذا بلَغو ُأعِتق
 [. أي ىو حر. 1292]"كل  مملوٍؾ لي َعِتيق": حين طُِعن، وحضرتو الوفاة ومما أوصى بو عمر 

 ـ ؾُٝٔ ٜعتل زقا  ايعباد نِ ي٘ َٔ األدس ٚايجٛاٍ . 

أي ما رجٍل أعَتَق امرأ مسلمًا؛ استنَقَذ اهلُل بكلِّ ُعضٍو منُو ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ي  بُن الحسين إلى قاؿ سعيد بن ُمرجانَة: فانطلقُت بو إلى عليِّ بن الُحسين، فعَمَد عل ."عضوًا منو مَن النارِ 

 عبٍد لو ػ قد أعطاُه بو عبُد اهلل بن جعفر عشَرَة آالِؼ ِدرىم أو ألَف ديناٍر ػ فَأعتَػَقو. متفق عليو.
َمن أعَتَق رقبًة ُمسلمًة؛ أعَتَق اهلُل بكلِّ ُعْضٍو منو عضوًا من الناِر ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي  

 . متفق عليو "حتى فَػْرَجُو بَِفْرِجو
: َمن كانت لو جاريٌة فَػَعاَلَها فأحَسَن إليها، ثم أعتَػَقها وتزوَجها  وعن أبي موسى قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 متفق عليو. "كاف لو أجراف
أيما امرٍئ مسلم أعتَق امرًأ مسلماً؛ كاف فكاَكو من النار؛ ُيجزُئ  ": قاؿ وعن أبي أَُماَمَة، عن النبيِّ 

. وأي ما امرئ مسلٍم أعتَق امرأتين ُمسلمتين كانت فَكاَكُو من النار؛ ُيجزُئ كل  عضٍو كل  عضٍو منو ُعضوًا منو
مسلمًة؛ كانت َفكاكها من النار؛ ُيجزُئ كل  عضٍو منها امرأٍة ُمسلمٍة أعتَػَقت امرأًة  منهما ُعضوًا منو. وأيُما

 [.  1293]"عضواً منها
                                                           

؛ "إف كنت أقَصرَت الُخطَبة لقد أعَرضػَت المسػألة": . وقولو 2898رواه أحمد، وابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب والترىيب:  1288
 أي وإف كاف سؤالك قصيرًا وموجزاً كلماتو قليلة إال أف معناه واسع وعريض وعظيم. 

 .  212األدب المفرد: صحيح  1289
 . "إطبلؽ الخسوؼ على الشمس منفردة؛ فبلشتراؾ الخسوؼ والكسوؼ في معنى ذىاب نورىما وإظبلمهما " النهاية 1290
 ، وقاؿ: حديث صحيح على شرط الشيخين. "8554أخرجو البيهقي في شعب اإليماف "  1291
 " إسناده صحيح.  2686قاؿ الشيخ ناصر في اإلرواء "  1292
 .2892رمذي وقاؿ حديث حسن صحيح، صحيح الترغيب: رواه الت 1293
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 [. 1294]"أعَتَق رقبًة مؤِمنًة فهي َفَكاُكو من النارِ  َمن": وعن عقبة بن عامر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
وعن ُشعبة الكوفي قاؿ: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقاؿ: أي بَني   أال ُأحدثُكم حديثًا حد ثني 

 [. 1295]"من أعتَق رقبًة؛ أعَتَق اهللُ بكلِّ عضٍو منها عضواً منو من النارِ ":   قاؿأبي عن رسوؿ اهلل 
أي ما امرٍئ مسلٍم أعَتَق امرًأ ُمسلماً، فهو ": قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  من بن عوؼ وعن عبد الرح

فكاُكو من الن اِر، ُيجَزا بكلِّ عظٍم منو عظمًا منو. وأي ما امرأٍة ُمسلمٍة أعتَػَقت امرأًة ُمسلمًة فهي فكاُكها من 
أعَتَق امرأتين ُمسلمتين فهما َفكاُكُو من الن اِر؛  الناِر؛ ُيجزا بكلِّ عظٍم منها عظمًا منها، وأي ما امرٍئ ُمسلمٍ 

 [. 1296]"ُيجزا بكل عظمين من ِعظامها عظماً منو
: يقوؿ الطائَف، وسمعُت رسوَؿ اهلل  حاَصرنا مع رسوِؿ اهلل ": قاؿ وعن أبي نجيح السلمي 

ن عظاِمو َعْظمًا من ِعظاـِ محر رِه . جاعٌل ِوقاَء كلِّ عظٍم م أيما رجٍل مسلٍم أعتَق رجبًل مسلماً؛ فإف  اهلل "
جاعٌل ِوقاَء كلِّ عظٍم من عظاِمها عظمًا من عظاـِ  وأيما امرأٍة مسلمة أعتقت امرأًة مسلمًة؛ فإف اهلل 

 [. 1297]"ُمحر رِتها من النار
 [ 1298َمن أعَتَق رقبًة مؤمنًة؛ كانت ِفداَءُه من النار"]": وعنو قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

خمٌس من عِمَلُهن  في يوـٍ َكَتبُو اهلل من ": يقوؿ ؛ أنو سمَع رسوَؿ اهلل سعيٍد الخدري وعن أبي  
ـَ يوماً   [.1299]"رَقَبةً ، وراَح إلى الجمَعِة، وأعَتَق أىل الجنة: من عاد مريضًا، وشِهَد جنازًة، وصا

، وكاف قد أعَتق في الجاىلي ِة مائَة رقَػَبة، وَحَمَل ع لى مائِة بعيٍر، فلما أسلم حَمَل وعن حكيم بُن ِحزاـٍ
، أرأيَت أشياَء كنُت أصنَػُعها في الجاىلية، كنُت على مائة بعيٍر، وأعَتَق مائَة رقبٍة، قاؿ: فسألُت رسوَؿ اهلل 

 [ متفق عليو. 1300]"أسلْمَت على ما َسَلَف من خيرٍ ": أتَحن ُث بها؛ يعني أتبر ُر بها  قاؿ: فقاؿ رسوُؿ اهلل 
 "ال يجزي وَلٌد واِلَدُه إال أف يِجَده مملوكًا فيشتريَُو فيُػْعِتَقوُ ": رة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أبي ىري

 مسلم. 
 

                                                           
 .2893رواه أحمد بإسناد صحيح، وغيره، صحيح الترغيب:  1294
 . 2894رواه أحمد، ورواتو ثقاة، صحيح الترغيب:  1295
 .2869رواه الطبراني، صحيح الترغيب:  1296
 .2897رواه أبو داود، وابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب:  1297
 .2897لنسائي، صحيح الترغيب: رواه أبو داود وا 1298
 .2899رواه ابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب:  1299
الحديث تضمن فوائد عدة منها: أف الحسنات التي تُفعل قبل اإلسبلـ مما يتقػرب بػو إلػى اهلل تنفػع صػاحبها بعػد اإلسػبلـ لػو  1300

مػن العبوديػة .. والمسػلم الػذي يفعػل ذلػك لػو أسلم. ومنها جواز التصدؽ واإلحسػاف علػى غيػر المسػلمين ومػن ذلػك عتػق رقػابهم 
 أجر.
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ِ٘ َٚشٖياِت٘ َا أَهٔ يريو ضبٝاّل، َا مل ٜهٔ قد  ٛٔ عٔ أخطا٥ ّٔ، ٚايعؿ ـ األَُس بايؿَِّبس ع٢ً اشباِد

 أؾاَ  َحدَّّا َٔ حدِٚد اهلل.

فقاؿ: يا  قاؿ: سمعُت عبد اهلل بن عمرو يقوؿ: جاَء رجٌل إلى النبيِّ عن العباس بن ُجليٍد الحجري، 
اْعُفوا عنو ": رسوَؿ اهلل كم نعفو عن الخاِدـِ  َفَصَمَت، ثم  أعاَد عليو الكبلـَ، فَصَمت، فلما كاف في الث الِثِة، قاؿ

 [.1301]"في ُكلِّ يوـٍ َسبعيَن مرةً 
: قاؿ ن عمرو بن عثماف: أَما عِلمَت أف  رسوَؿ اهلِل عن عمرو بن حبيب أنو قاؿ لسعيد بن خالد ب

 [.1302]"خاَب عبٌد وَخِسَر لم يجَعِل اهللُ تعالى في قلِبِو رحمًة لِلَبَشرِ "
َٜكسُ  عبدّا ممًٛنّا.   ـ ؾُٝٔ ٜكتٌ أٚ ٜعرُِّ  أٚ 

ل ُو أقَدُر اعَلم أبا مسعوٍد ل": وعن أبي مسعود، قاؿ: كنُت أضرُب غبلمًا لي فسمعُت من خلفي صوتاً 
أَما لو لم ": ، قلُت: يا رسوَؿ اهلل ىو ُحرٌّ لوجِو اهلل، فقاؿفالتَفت  فإذا ىو رسوُؿ اهلِل  ،"عليك منك عليو

 مسلم. "تفَعْل للَفَحتَك الناُر أو َلَمس ْتَك الن ارُ 
  قاؿ: ال، قاؿ: فأنَت وعن زَاَذاف أف  ابن ُعمر دعا بُِغبلـٍ لو، فرأا بظهره أثَراً، فقاؿ لو: أوجعُتكَ  

م  أخَذ شيئًا من األرِض ػ وفي رواية: عودًا ػ، فقاؿ: ما ِلي فيو من األجِر ما يَِزُف ىذا؛ إنِّي سمعُت ثُ َعِتيٌق. قاؿ: 
اً لم يأتِِو، أو َلَطَمُو، فإف  كف ارَتُو أف يُػْعِتَقوُ ": يقوؿ رسوَؿ اهلل   مسلم. "َمن ضَرَب ُغبلماً لو حد 
َمن لطَم مملوَكُو أو َضَربَو فكف ارَتُُو أف ": يقوؿ اية عن ابن عمر قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل وفي رو  
 [. 1303]"يُػْعِتَقوُ 

وعن ِىبلِؿ بن َيَساٍؼ، قاؿ: َعِجَل شيٌخ فَلَطَم خاِدمًا لو، فقاؿ لو ُسَوْيُد بُن ُمَقرٍِّف: عَجَز عليَك إال  ُحر  
ـٌ إال واحدًة لطَمها أصَغُرنا، فأَمرنا رسوُؿ اهلل  وجهها   لقد رأيتُني ساِبَع َسبعةٍ  أف  من بني ُمَقرٍِّف، ما لَنا خاِد

 نُػْعِتَقها. مسلم. 
ـُ عليو الحد  يوـَ القياَمِة؛ إال أف ": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ أبو القاسم  َمْن َقَذَؼ َمْملوَكُو بالزِّنا، يُقا

 مسلم. "يكوَف َكما قاؿَ 
                                                           

. قلت: الذي أريده منك أيهػا القػارئ أف تتأمػل ىػذا الرفػق واإلحسػاف فػي 488أخرجو أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:  1301
ع مػػػن المعاملػػػة التػػػي يحظػػػى بهػػػا العبػػػد المملػػػوؾ فػػػي اإلسػػػبلـ، ثػػػم تقػػػيس علػػػى ذلػػػك وتنظػػػر ىػػػل األحػػػرار فػػػي زماننػػػا يتعػػػاملوف مػػػ

يسػػتخدمونهم مػػن األحػػرار .. بشػػيء مػػن ىػػذا اإلحسػػاف والرفػػق والرحمػػة .. وىػػل القػػوانين العصػػرية ذات العبلقػػة بحقػػوؽ العمػػاؿ 
والخد اـ األحرار تُلـز أرباب األعماؿ نحو عمالهم األحرار بما يُلـز اإلسبلـ السيد نحو خادمو ومملوكو .. لتدرؾ أف نظػاـ وقػوانين 

 ـ أرقى من نظاـ وقوانين األحرار عند اآلخرين من غير المسلمين  العبودية في اإلسبل
عػػاـ لجميػػع البشػػر؛ ؛ "" للبشػػر . وقولػػو 456أخرجػػو الػػدوالبي، وابػػن عسػػاكر فػػي تػػاريخ دمشػػق، السلسػػلة الصػػحيحة:  1302

 مسلمهم وغير مسلمهم.
كػاف السػبب األكبػر ػ كمػا تقػدمت . قلػت العمػل بمقتضػى ىػذه األحاديػث ػ الملػـز لؤلمػة ػ  4305صػحيح سػنن أبػي داود:  1303

اإلشارة ػ في عتق الرقاب وتحريرىا، وإلغاء ظاىرة العبودية في األمة اإلسبلمية في وقت مبكٍر جػدًا قياسػاً لؤلمػم والشػعوب األخػرا 
 التي الحقتها مظاىر العبودية والرؽ إلى منتصف القرف العشرين المنصـر 
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 [. 1304]"َمن ضرَب مملوَكُو ظلماً اقُت   منو يوـَ القياَمةِ ": رسوُؿ اهلل  وعنو، قاؿ: قاؿ
 [.1305]"وعن عم ار بن ياسر قاؿ: ال يضرُب أحٌد عبداً لو، وىو ظالٌم لو، إال أُِقيَد منُو يوـَ القياَمةِ 

، كذبوننيي ن؛مملوكي لي اهلل إف   يا رسوؿَ  :فقاؿ اهلل  قعد بين يدي رسوؿِ  رجبلً  أف  عن عائشة: 
  فكيف أنا منهم، وأضربهم مهموأشتُ  ،عصوننيويَ  ،ويخونونني
 ؛اً افَ كاف كفَ  همْ ذنوبِ  رِ دْ اىم بقَ فإف كاف إي   ؛ماىُ ك إي  وعقابُ  وؾُ بُ وكذ   وؾَ صَ وعَ  وؾَ ما خانُ  بُ حسَ يُ ": قاؿ 

هم ذنوبِ  م فوؽَ اىُ إي   كَ قابُ عِ  كاف وإف ،لك بلً ضْ نوبهم كاف فَ ذُ  م دوفَ اىُ إي   كَ قابُ وإف كاف عِ  ،وال عليك كَ ال لَ 
 ."لُ ضْ نك الفِ لهم مِ     اقتُ 

َٔ  :اهلل أما تقرأ كتابَ  اهلل  رسوؿُ  فقاؿ ،يبكي ويهتفُ  فجعلَ  ى الرجلُ فتنح   :قاؿ َٚازِي َٓ ْ َوََٕظُؿ ال
ُّ َجْهٌس َطيْئاً  ثِ نََ  ُتْؾَِ َْ   .اآلية.47األنبياء:اُْيِْصَع ِِلَِْٚم اُْيَِيا

  هم أحرارٌ ؾ أن  دُ شهِ أُ  ؛همتِ فارقَ من مُ  خيراً  شيئاً  لي ولهم اهلل ما أجدُ  يا رسوؿَ  واهللِ  :فقاؿ الرجلُ 
1306]همكل  

 .]  

َمن قَتَل عبَده قتلناُه، وَمن جدََع عبَدُه جَدْعناُه، وَمن أخَصى ": قاؿ وعن َسُمَرَة بن ُجندب أف  النبي  
 [.1307]"عبَدُه أْخصيناه

: فقاؿ: جاريٌة لو يا رسوَؿ اهلل  فقاؿ جاء رجٌل ُمستصِرخ إلى النبيِّ  وعن عبد اهلل بن عمرو قاؿ:
علي  ": َوْيَحك ما َلك "  قاؿ: شر اً؛ أبصَر لسيِدِه جارية لو، فغاَر؛ فجب  مذاكيَرُه، فقاؿ رسوُؿ اهلل "

: يا رسوَؿ اهلل على َمن فقاؿ ،"اذَىْب فأنَت ُحرٌّ ": فطُِلَب فلم يُقَدر عليو، فقاؿ رسوُؿ اهلل  ،"بالرجلِ 
 [.1308]"ُكلِّ ُمسلمٍ ": أو قاؿ "على كلِّ مؤمنٍ ": ُنصَرتي  قاؿ

                                                           
 .3607حيح الترغيب: رواه البزار، والطبراني بإسناٍد حسن، ص 1304
 . 234صحيح األدب المفرد:  1305
 . 1532صحيح سنن الترمذي:  1306
. ونصر العمل بمقتضى 8/106أخرج البغوي في شرح السنة، وقاؿ: حديث حسن غريب. وصححو ابن حـز في المحلى:  1307

 الحديث من غير تأويل.
ربعمائة عاـٍ .. بينما كاف قانوف الرؽ في أمريكا وببلد الغرب أقوؿ: ىذا ىو القانوف اإلسبلمي ..وكاف ذلك قبل أكثر من ألف وأ    

ػ وظل ذلك إلى أوائػل القػرف المنصػـر ػ يسػمح للسػيد الحػر بػأف يجػرب سػبلحو علػى جسػد العبػد المملػوؾ .. ليختبػر مػدا جػودة 
 وفاعلية سبلحو 

؛ أي علػػى كػػل "علػػى كػػلِّ مػػؤمنٍ ": لػػو ؛ أي قطػػع لػػو ذكػػَره.  وقو "فجػػب  مػػذاكيَرهُ ". وقولػػو: 3789صػػحيح سػػنن أبػػي داود:  1308
 مؤمن نصرتك في إحضار الجاني إلى القضاء العادؿ ليناؿ القصاص والجزاء العادؿ الذي يستحقو .. وإف كاف الجاني ىو سيدؾ  
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 [.1309]ـ يًدادّ املًُٛى ٚادٌب عبٛ ضِٝدٙ
َأال كل ُكم راٍع، وكل ُكم مسؤوٌؿ عن رعي ِتو؛ فاألميُر الذي على ": أنو قاؿ وعن ابن عمر، عن النبيِّ  

و، والرجُل راٍع على أىِل بيِتِو وىو مسؤوٌؿ عنهم، والمرأُة راعيٌة على بيِت الن اس راٍع، وىو مسؤوٌؿ عن رعي تِ 
بَعِلها وَوَلِده، وىي مسؤولٌة عنُهم، والَعْبُد راٍع على ماِؿ سيِِّده وىو مسؤوٌؿ عنو، َأال فكل ُكم راٍع، وكل كم 

ـُ في ماِؿ سيِِّده راٍع، وىو َمسؤوٌؿ والخ": متفق عليو. مسلم.  وفي رواية عند البخاري "مسؤوٌؿ عن رِعي ِتوِ  اِد
 [.1310]"عن رعي ِتو
نِِعم ا ألَحِدىم أف يُطيَع اهلل، ويؤدِّي حق  سيِِّده "؛ يعني ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف  رسوَؿ اهلل  
 [. 1311المملوؾ]

ٍٔ ضٝدٙ َٔ دٕٚ عًُ٘.  ـ يًدادّ املًُٛى إٔ ٜتؿدََّم َٔ َا
: َأَأتصد ُؽ من ماِؿ مواِلي  قاؿ: ُكنُت مملوكاً، فسألُت رسوَؿ اهلِل  عن ُعمير مولى آِبي الل حِم،

 مسلم.  "نعم، واألجُر بينكما": بشيٍء  قاؿ
  ـ َا يًداِدّ املًُِٛى َٔ أدٕس إٕ أد٣ حلَّ ضِٝدٙ عًٝ٘.

 مسلم.  "أجراف إذا أد ا العبُد حق  اهلِل وحق  مواليو؛ كاَف لو": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 "العبُد إذا نصَح سيَِّدُه، وأحسَن عباَدة ربِو، كاف لو أجُرُه مرتين": قاؿ وعن ابن عمر، أف رسوَؿ اهلل 

 متفق عليو. 
للعبد المملوؾ الُمْصِلح أجراف"؛ والذي نفُس أبي ىريرة بيده، ": عن أبي ىريرَة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 الَحج ، وِبر  أُمي؛ ألحببُت أف أموَت وأنا مملوٌؾ. متفق عليو.لوال الجهاُد في سبيِل اهلل، و 
 "إف  العبَد إذا نصَح لسيِِّده، وَأْحَسَن ِعباَدَة اهلل؛ فلو أجُرُه مرتين": قاؿ وعن ابن عمر، أف رسوَؿ اهلل 

 متفق عليو.
 مسلم.  "موالِيو، كاف لو أجراف إذا أد ا العبُد حق  اهلِل وَحق  ": وعن أبي ىريرة، قاؿ:  قاؿ رسوُؿ اهلل  
نِِعم ا للَمْمُلوِؾ أُف يُػَتوف ى؛ ُيحِسُن ِعباَدة اهلل، وصَحابََة ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

 مسلم.  "سيِِّدِه، نِِعم ا لو

                                                           
الحقوؽ متبادلة؛ فكما أف للملوؾ حق على سيده ومواله، وقد تقدـ ذكره، كذلك السػيد فلػو حػق علػى مملوكػو وخادمػو؛ مػن  1309
لك الطاعة في المعروؼ؛ إذ ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخػالق، وأف ُيخلػ  فػي رعايػة مػا يسػتخلفو عليػو سػيده مػن مػاؿ وغيػر ذ

 ذلك.
 الراعي ىو الذي  ُيحيط ما اسُتخلف واستؤمن عليو بالحفظ والرعاية واإلصبلح .. ويبذؿ قصارا جهده المستطاع في ذلك. 1310
 .2884يح، صحيح الترغيب: رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسن صح 1311
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يؤدِّي على المملوُؾ الذي ُيحِسُن عباَدَة رَبِّو، و ": وعن أبي موسى األشعري قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 البخاري.  "سيِِّده الذي عليو من الحقِّ والنصيحة والطاعة؛ لو أجراف

، ثبلثٌة لهم أجراف: رجٌل من أىِل الكتاِب آمَن بنبيِِّو وآَمَن بمحمٍد ": وعنو، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ََ مواليِو، ورجٌل كانت لو أَمٌة فأد ب ها فأحسَن تأديَبها، وعل َمها فأحَسَن والعبُد المملوُؾ إذا أد ا حق  اهلل وحق 

 متفق عليو.  "تعليَمها، ثم  أعتَقها فتزو جها؛ فلو أجراف
، وال خائٌن، وال سيُء الملَكِة، وأوؿ ": قاؿ وعن أبي بكر الصديق  ال يدخل الجن َة بخيل، وال خبٌّ

 [. 1312]"فيما بينهم وبين مواليهم، و من يقرع باَب الجنِة المملوكوف إذا أحسنوا فيما بينهم وبين اهلل 
وعن أبي رافع قاؿ: مر  بي عمر بن الخطاب وأنا أصوُع وأقرأ القرآَف، قاؿ: يا أبا رافٍع ألنَت خيٌر من 

 [. 1313]"عمر؛ تؤدي حق  اهلل، وحق  مواليك
بو في مر  في بعِض ِسكِك المدينة، فرأا رجبًل أسوَد ميتًا قد رموا  وعن أنس بن مالك أف النبي  
أكنتم ترونَو ": مملوُؾ َمن ىذا "  قالوا: مملوٌؾ آلِؿ فبلٍف، فقاؿ": الطريق، فسأَؿ بعَض من ثم  عنو، فقاؿ

فقاموا فغس ُلوه  ،"قوموا فاغسلوه وكفُِّنوه ":ُيصلي "  قالوا: كنا نراُه أحيانًا ُيصلي وأحيانًا ال ُيصلي، فقاؿ
ـَ رسوُؿ اهللِ   فلما قَضى رسوُؿ اهلل  ،"ُسبحاَف اهلل، سبحاف اهلل": ليو، فلم ا كب ر، قاؿفصل ى ع  وكف نوه، وقا

فِلَم قلَت سبحاف  ،"سبحاف اهلل، سبحاف اهلل": صبلَتو قاؿ لو أصحابُو: يا رسوَؿ اهلل سمعناؾ لما كب رت تقوؿ
 [. 1314]"وا عليوكاَدِت المبلئكُة أف تحوَؿ بيني وبيَنُو من كثرِة ما صل  ": اهلل سبحاف اهلل  قاؿ

 ـ يف ايعبِد اآلبٔل ٚايعامِّ يطِِّٝدٙ.

م ةُ ": وعن جرير قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل   مسلم. "اي ما عبٍد أَبَق فقد َبرَِئْت منُو الذِّ
فقد كَفَر حتى يَػْرِجَع ": وفي رواية "إذا أَبَق العبُد لم تُقَبل لو صبلةٌ ": قاؿ وعنو، عن النبي  
 [ مسلم. 1315]"إليهم

                                                           
ػنو الترمػذي بهػذا اإلسػناد ا20/422قاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد  1312 ىػػ.  -: رواه الترمػذي، وابػن ماجػو، وأحمػد، وأبػو يعلػى، وحس 

    الخب: المخادع الذي ُيخادع الناس، فيفسد بخداعو في األرض. سيء المَلَكة: أي سيء المعاملة لمملوكيو، فبل ُيحسن معاملتهم
أي يكتاؿ بالصاع فيما لو عبلقة بماؿ سيده. والصاع عبػارة ؛ ". وقولو " وأنا أصوع8623أخرجو البيهقي في شعب اإليماف:  1313

 عن مكياؿ بأربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدؿ.
والحػديث فيػو دليػل علػى ىػ. قلػت:  -: رواه الطبراني في األوسط، وإسناده جيد ا20/166قاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد  1314

صحة ما ذىبنا إليو في كتابنػا " حكػم تػارؾ الصػبلة " مػن التفريػق بػين التػرؾ الكلػي للصػبلة، والتػرؾ الجزئػي؛ فػاألوؿ يُكفػر ويخػرج 
صػاحبو مػن الملػة، بينمػا اآلخػر ػ إف لػم يكػن ىػو الغالػب ػ ال يكفػر صػاحبو وال ُيخرجػو مػن الملػة، وإنمػا يُتػرؾ للمشػيئة شػأنو شػأف 

تكبػػي الكبػػائر  مػػن أمػػة التوحيػػد. كمػػا أف الحػػديث فيػػو دليػػل علػػى جػػواز السػػؤاؿ عػػن ديػػن عمػػن ُيشػػكل أو يُػػبهم أمػػره ممػػن يُقػػد ـ مر 
 للصبلة عليهم، واهلل تعالى أعلم.   

روؼ لػيس الكفػػر األكبػػر الػذي ُيخػػرج صػػاحبو مػن الملػػة، وإنمػػا المػراد كفػػر النعمػػة؛ أي كَفػَر نعمػػة ومعػػ؛ "" فقػػد كَفػػرَ  قولػو  1315
 وفضل سيده عليو، واهلل تعالى أعلم.  
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َأَبَق من سيِِّده ة ال تسأؿ عنهم ػ منهم ػ: وعبٌد ثبلث": قاؿ فضالة بن ُعبيٍد، عن النبيِّ  وعن
 [. 1316]"فماتَ 

اثناِف ال ُتجاِوُز صبلُتهما رؤوَسهما: عبٌد أَبَق من مواليو حتى ": وعن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 [.1317]"يرِجَع، وامرأٌة عَصت زوَجها حتى تَػْرِجعَ 

ُٜ ُٜدبِّب ممًٛنّا ع٢ً ضِٝدٙ.ـ ؾُٝٔ   ؿِطد ٚ

 [.1318]"َمن َخب َب زوجَة امرٍئ، أو مملوَكُو فليس ِمن ا": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
ليس من ا من حَلَف باألمانِة، وَمن َخب َب على امرٍئ زوَجَتُو أو ": عن بُػَرْيدَة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.1319]"َمْمُلوَكُو فليس ِمن ا
 

 

ِّ األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهَّى.  ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُث

 ٔآخش دعٕاَا أٌ انحًذ هلل سب انعآّني. 
 
 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أي ال تسػأؿ عػن ىلكػتهم ومػا لهػم مػن ؛ "" ال تسأؿ عنهم . وقولو 2887رواه ابن حباف في صحيحو، صحيح الترغيب:  1316

 وعيد وخزي وعذاب يـو القيامة. 
اآلبػػق: أي العبػػد الهػػارب،  . والعبػػد2888رواه الطبرانػػي فػػي األوسػػط، والصػػغير بإسػػناٍد جيػػد، والحػػاكم. صػػحيح الترغيػػب:  1317

 المستخفي، والممتنع عن الخدمة، وحق سيده عليو.  
. خب ب المملوؾ: أي أفَسَده وخَدَعو وجر أه على العصياف من غير مبرر شرعي، فيكوف بمثابة 4307صحيح سنن أبي داود:  1318

 المخادع الداؿ لغيره على الشر.
  . 1023اف في صحيحو، صحيح الترغيب: رواه أحمد بإسناٍد صحيح، والبزار، وابن حب 1319
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ٍَِتٍِى. -29  َحكُّ ان
ُطَدهُ تعالى: قاؿ  

َ
ُٔ َخََّت َحتَُِْق أ ْخَص

َ
ََُِّت ِِهَ أ ِّ إاَِل ةِا اَل اِْلَتِي َْ ٚا   . 251األنعاـ:َوال َتْيَرُب

ّْ إََِل تعػالى: وقاؿ  ُٙ َ ال َٚ ْما
َ
ٚا أ ُزُِ

ْ
ٚا اْْلَتِياَد ةِاَُػّيِاِب َوال حَاأ ُ ّْ َوال حَتََتَدل ُٙ َ ال َٚ ْم

َ
ٚا اِْلََخاََم أ َوآحُ
ترِياً  ٌَ ُٗ ََكَن ُخٚباً  ّْ إَِٕ َٚاُُِس ْم

َ
  .1النساء:أ

ّْ َخرْيٌ ِإَوتعالى: وقاؿ   ُٙ َ َْ إِْص ٌح ل ِٔ اِْلََخاََم ىُ ـَ  ًَ لَٕٚ
َ
ّْ َواَّلَلُ َويَْصأ َٚإُُس ّْ نَاإِْخ ُ٘ ْن َُتَااُُِػٚ

 ٌّ ٍِي زِيٌز َخ ـَ ّْ إَِن اَّلَلَ  ََٖخُس ْٚ َطاَء اَّلَلُ الْخ
َ ْصِِِح َول ُٓ ْ َٔ ال ِْ ْهِصَد  ُٓ ْ ُّ ال  .110البقرة:َحْفَِ

ُزَُِٚن ِْل تعػالى: وقػاؿ 
ْ
اا يَاأ َٓ َٚاَل اِْلََخااََم ُؽِْٓااً إَِج ْما

َ
ُزَُِٚن أ

ْ
َٔ يَاأ ّْ َٕااراً  إَِن اَّلِي ِٙ ِ ُبُػإٚ

ْٚنَ    . 20النساء:[1320]َشفِرياً  وََشَيْصَِ
َّ تعالى: وقاؿ   ال حُْسرُِمَٚن اِْلَتِي

َْ ٍِنيِ  . لَِكَ ةَ ِْٓص ْ َ َغَفاِم ال ََ َٚن    .28 -27الفجر:َوال ََتَاطُّ

رْ تعالى: وقاؿ  َٙ َّ نَ  َتْي ا اِْلَتِي َْ
َ
رْ  . نَأ َٙ ََ نَ  َتْٖ ِ ا الَصان َْ

َ
 .20 -9لضحى:اَوأ

َّ تعالى: وقاؿ  ًَ اَّلِي يَُدعُّ اِْلَتِي ِ ٍِنيِ  . نََذل ِْٓص ْ َ َغَفاِم ال ََ  [.1321]3 -1:الماعوفَوال َُيُضُّ 

ِٔ ظًُّا ٚعدٚاّْا. ٍٔ ايٝتٝ ٌُ َا  ـ َٔ املِٛبَكاِت ٚايهبا٥ٔس ايطَّبٔع أن

: ا: يا رسوَؿ اهلل، وما ُىن   قاؿقالو  ."اجتنبوا الس بَع الموبِقات": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبيِّ 
ـَ اهلُل إال بالحقِّ، وأكُل الرِّبا، وأكُل ماِؿ الَيِتيِم، والتولِّي يوـَ " الشِّرُؾ باهلل، والسِّحُر، وقتُل الن فِس التي حر 

 متفق عليو.  "الز ْحِف، وَقذُؼ الُمحَصناِت المؤمناِت الغاِفبلت
 فقد ـ أكَل ماِؿ اليتيم على أكِل الرِّبا. ."اليتيِم، وأكُل الرِّبا وأكُل َماؿِ ": وفي رواية عند مسلم 
: أْبِشروا، أْبِشروا؛ إنو َمن صل ى الصلواِت وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  

، وقتَل الن فِس، الَخْمس، واجتنَب الكبائَر، دخَل من أيِّ أبواِب الجن ِة شاء: ُعقوَؽ الوالدين، والشِّرَؾ باهلل
1322]"وَقذَؼ الُمحصناِت، وأكَل ماِؿ اليتيِم، والِفراَر من الز حِف، وأكَل الرِّبا

]. 

                                                           
ىذا الوعيد الشديد الوارد في اآلية الكريمة يشمل من يأكل مػاؿ اليتػيم ظلمػاً المتػروؾ لػو مػن قبػل المػورِّثين، كمػا يشػمل مػن  1320

أولئػػك الػػذين يأكػػل األمػػواؿ التػػي ُتجبػػى مػػن المحسػػنين لليتػػامى وباسػػم اليتػػامى .. فيحػػرمهم منهػػا، وال يُوصػػلها إلػػيهم .. ومػػا أكثػػر 
 يفعلوف ذلك في ىذا الزماف .. يجبوف األمواؿ باسم اليتامى .. ثم يصرفونها على أنفسهم، وشهواتهم 

1321  ََيدُع  اْلَيِتيم .. ً؛ أي يقهره، ويدفعو بقػوة وعنػف عػن حقػو .. فيغلبػو ويقهػره علػى حقػو .. فيبيػت اليتػيم مغلوبػاً مقهػورًا حزينػا
 ب وخسر خسراناً عظيماً ومن يفعل ذلك باليتيم فقد خا

 . 3452أخرجو الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة:  1322
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الكبائُر ِتسٌع: أعظَمهن  إشراٌؾ باهلل، وقتُل الن فِس بغيِر ": قاؿ وعن ُعمير بن قتادة الليثي، عن النبي  
ُمحصنِة، والِفراُر يوـَ الز حِف، وُعقوُؽ الوالدين، واستحبلُؿ البيِت حقٍّ، وأكُل الرِّبا، وأكُل ماِؿ اليتيِم، وقذُؼ ال

؛ ِقبَلِتُكم أحياًء وأمواتاً  1323]"الحراـِ
] . 

1324]"الل ُهم  إنِّي أَحرُِّج َحق  الض ِعيَفين: اليتيِم، والمرأةِ ": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
].  

ٌُ ايؿكري؛ ؾً٘ إٔ ٜأن ُٜطتج٢ٓ ايهؿٝ ُٜؿًُِخ٘ ُٜٚٓٝ٘ ـ  ٚ ُٙ ٍٔ ايٝتِٝ ايرٟ ٜسعا ٌَ َٔ َا

 بكدز َا َي٘ َٔ أدٕس باملعسٚف.

ٔ ََكَن  عن عروة بن الزبير أنو سمع عائشة رضي اهلُل عنها تقوؿ:  َْ ٔ ََكَن َكِّٖياً نَِْيَْصخَْفهِْم َو َْ َو
ْفُروِف  َٓ ْ َْ ةِال ُز

ْ
ي يُقيم عليو وُيصِلُح في ماِلو، إف كاف فقيراً . أُنزَِلت في والي اليتيم الذ6:النساءنَيِرياً نَِْيَأ

 متفق عليو.  "أكل منو بالمعروؼ
  ."أُنزَِلت في والي ماِؿ اليتيِم الذي يَقوـُ عليو وُيْصِلُحُو، إذا كاف ُمحَتاجاً أف يَأكَل منو": وفي رواية عند مسلم 

   ."بالمعروؼِ  وُ لَ  امَ  رِ دْ قَ بِ  و، إذا كاف محتاجاً من مالِ  صيبَ أف يُ ": وفي رواية

َُُّٜص عٔ غريٙ ُٜعسُف ايٝتِٝ، ٚ   [.1325]ـ اسبدُّ ايرٟ ب٘ 
ّْ تعػالى: قػاؿ  ِٙا ٚاْ إَِِلْ ّْ رُْطاداً نَااْدَذُف ُٙ ِاْٖ ّْ ٚاْ انلََِّكَح نَإِْن آنَْصاُخّ  ُل

ٚاْ اِْلََخاََم َخََّتَ إَِذا ةََِ َوابَْخُِ
 ّْ ُٙ َ ال َٚ ْم

َ
 . 6النساء:أ

، وال يػُػْتَم ": جدِّي حنظَلة يقوؿ: قاؿ رسػوُؿ اهلل  عن َذي اؿ بن عبيد، قاؿ: سمعتُ  ال يػُػْتَم بعػَد احػتبلـٍ
 [.1326]"على جاريٍَة إذا ىي حاَضت

 [.1327]"ال يُتَم بعد احتبلـٍ ": قاؿ ، عن النبي وعن علي بن أبي طالب 
 [.1328]"أما الصبي فينقطُع عنو اليُْتُم إذا احتَلمَ ": وعن ابن عباس قاؿ

                                                           
 . قبلتكم أمواتاً؛ إشارة لطريقة دفن الميت، وتوجيهو نحو القبلة.4605أخرجو أبو داود وغيره، صحيح الجامع الصغير:  1323
أمتػػي حػػق الضػػعيفين، اليتػػيم والمػػرأة، وألحػػق  أي أشػػدد علػػى رجػػاؿ؛ "أَحػػرِّجُ ": . وقولػػو 1967صػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو:  1324

 الحرج واإلثم في كل من قصر بحقهما. 
اليتيم ىو الذي يموت عنو والده وال يزاؿ في سن ما قبل البلوغ واالحتبلـ؛ ألف حق الرعاية والوالية والنفقة على الوالػد دوف  1325

ة والنفقػة؛ كػأف يكػوف مجنونػاً فاقػدًا لعقلػو ال ُيحسػن التصػرؼ وال سواه، ويلحق باليتيم مػن كػاف والػده فاقػدًا لشػروط الواليػة والرعايػ
. التدبير، أو مريضًا مرضاً يُعيقو كلياً من التصرؼ والقياـ بواجبو نحو أطفالو .. ويلحق بػاليتيم كػذلك اللقػيط الػذي ال يُعػَرؼ أبػواه .

تعػالى: كد وأوجب من غيره لتضػاعف الػببلء عليػو، كمػا قػاؿ وال نسبو .. فهذا ببلؤه أشد من اليتيم الفاقد لوالده فقط .. ورعايتو أو 
 ْيِن َوَمَوالِيُكم  . 5:األحزابفَِإف ل ْم تَػْعَلُموا آبَاءُىْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ

 . 3280أخرجو الطبراني في الكبير، السلسلة الصحيحة:  1326
 .2144أخرجو أبو داود وغيره، وصححو الشيخ ناصر في اإلرواء:  1327
 . 2144خرجو أحمد في المسند، وصححو الشيخ ناصر في اإلرواء: أ 1328
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إف  ": وفػػي روايػػة ."ال ينقطػػُع عنػػو اسػػُم اليُػػتِم حتػػى يبلُػػَغ، ويُػػؤنَس منػػو ُرْشػػدٌ ": سػػلموفػػي روايػػة عنػػو عنػػد م
[، فػػإذا أخػػَذ لنفِسػػو مػػن صػػالِح مػػا 1329الرجػػَل لتنبػػُت ِلحَيتُػػُو وإن ػػُو لضػػعيُف األخػػِذ لِنفِسػػو، ضػػعيف العطػػاِء منهػػا]

 مسلم.  "يأخُذ الن اُس، فقد ذىَب عنو اليُتمُ 

ٌُ ٜتُٝاّ ٜٚ  طع٢ ع٢ً زعاٜت٘ ٚتسبٝت٘ ٚايٓؿك١ عًٝ٘، َٚا ي٘ َٔ أدٕس ٚثٛاٍ ، ٚؾكٌ.ـ ؾُٝٔ ٜهؿ

وأشاَر بالس ب ابِة اليتيِم في الجن ِة ىَكذا "؛  أنا وكاِفلُ ": قاؿ عن سهل بن سعد الس اعدي، عن النبيِّ 
 والوسطى، وفر َج بينهما شيئًا. البخاري.

 "[، أنا وىو كهاتيِن في الجنةِ 1330اليتيِم، لو أو لغيره] كاِفلُ ": وعن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
 وأشاَر ماِلٌك بالس ب ابِة والُوْسَطى. مسلم.

  ."كاِفُل اليتيِم، لو أو لغيره، أنا وىو كهاتيِن في الجنِة، إذا اتقى اهلل": وفي رواية عند أحمد
وأنػا أبكػي،  تِػِو، فمػر  بػي النبػي  فػي بعػِض غزوا وعن ِبشر بن عقربػة، قػاؿ: اسُتشػِهَد أبػي مػع النبػيِّ 

 [.  1331]"اسُكْت أما ترضى أف أكوَف أنا أبوَؾ، وعائشُة أم كَ ": فقاؿ لي
َمػػػن َضػػم  يتيمػػػاً بػػين أبػػػوين مسػػلمين إلػػػى طعاِمػػػو ": يقػػػوؿ وعػػن مالػػػك بػػن الحػػػارث، أنػػو سػػػمَع النبػػي  

 [.1332]"وَشرابِو حتى يستغني عنو؛ وَجَبت لو الجن ةُ 
إف ىػذا المػاَؿ َخِضػٌر ُحلػٌو، ونِعػَم صػاِحُب المسػلِم ": الخػدري قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل وعن أبي سػعيد 

ىػػو لمػػن أعطَػػى منػػو المسػػكيَن واليتػػيَم وابػػَن السػػبيِل، وإنػػو مػػن يأُخػػُذه بغيػػِر حقِّػػِو كػػاف كالػػذي يأُكػػُل وال َيشػػَبُع، 
 متفق عليو.  "ويكوُف عليِو شهيداً يوـَ القيامةِ 
الس ػػاعي علػػى األرملَػِة والِمْسػػِكيِن كالمجاىػػِد فػػي سػػبيِل اهلل، ": اؿ رسػػوُؿ اهلل وعػن أبػػي ىريػػرة قػػاؿ: قػ

 متفق عليو.  "وكالقائِم ال يَػْفتُػُر، وكالص ائِم ال يُػْفِطرُ 
أف  عبػػػَد اهلل ػ أي ابػػػن مسػػػعود ػ كػػػاف ال يأكػػػُل طعامػػػاً إال وعلػػػى ِخوانِػػػو ": وعػػػن أبػػػي بكػػػر بػػػن َحْفػػػ 

 [.  1333]"يَتيم
                                                           

أي ال يحسن التصػرؼ؛ فػبل يسػتطيع أف ينصػف نفسػو مػن اآلخػرين لضػعفو، وال أف ينصػفهم مػن نفسػو بالعػدؿ؛ فهػو ضػعيف  1329
 مغلوب سواء كاف الحق لو أو عليو 

قاربو. ولغيره؛ أي أف يكوف الكافل لليتيم ليس من أقاربو وال فلو أي أف يكوف اليتيم لصيقاً بالكافل ومن أ؛ "لو أو لغيره"قولو:  1330
لػو أو لغيػره؛ فالػذي لػو أف يكػوف قريبػاً لػو كجػده وأمػو وجدتػو "من عائلتو وإنما يتبع لعائلة أو قبيلة أخرا. قاؿ النووي فػي الشػرح: 

ىػػ. قلػت: والكفالػة تكتمػل ويكتمػل  -بيػاً "اوأخيو وأختو وعمو وخالو وعمتو وخالتػو وغيػرىم مػن أقاربػو، والػذي لغيػره أف يكػوف أجن
 أجرىا عندما تشمل الجانب المادي من نفقة ونحوىا، والجانب المعنوي؛ كالتعليم، والتأديب والتربية معاً.

. قلت: األبوة المرادة في الحديث أبوة الرعاية والعطف واإلحساف 3149أخرجو البخاري في التاريخ، السلسلة الصحيحة:  1331
 أبوة التبني لنزوؿ الن  في تحريمها... وليس 

 . 2895أخرجو أحمد، صحيح الترغيب والترىيب:  1332
 . خوانو، المجلس أو الشيء الذي يوضع عليو الطعاـ.203صحيح األدب المفرد:  1333
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ًُِي ايكًُٛ ، ُٚتدَزُى اسبادات. ـ بايسِّؾٔل ب ِٔ، ٚزمحت٘، َت  ايٝتٝ

إف أَرْدَت تليػػيَن قلبِػػَك؛ فػػأطعم ": َقسػػوَة قلبػػِو، فقػػاؿ لػػو عػن أبػػي ىريػػرة أف  رجػػبلً شػػكا إلػػى رسػػوِؿ اهلل 
 [.  1334]"المسكَين، وامَسح رأَس اليتيم

ْح برأِسػِو، وأطعمػُو مػن طعاِمػَك، أدِف اليتػيَم منػَك، وألطفػُو، وامَسػ": قػاؿ وعن أبي الدرداء، عن النبي 
 [.1335]"فإف  ذلك يليُن قلَبَك، ويُدرُؾ حاجَتكَ 
أتحػػب  أف يَلػػيَن قلبُػػَك، وتُػػدِرَؾ حاَجتَػػَك  ارحػػم اليتػػيَم، وامَسػػْح ": قػػاؿ وفػػي روايػػة عنػػو، عػػن النبػػيِّ 

 اه يشكو إليو َقسوة القلب.[. قالو لرجٍل أت1336]"رأَسُو، وأطِعْمُو من طعاِمَك، يِلْن قلُبَك، وتُدِرؾ حاَجَتكَ 
اللُهػم  أْحينِػي ِمسػكيناً، وأمتنػي مسػكيناً، واْحُشػْرني فػي زُْمػَرِة ": قػاؿ عن أنس بن مالك أف رسػوَؿ اهلل 

إنهم يدخلوف الجن َة قبل أغنيػائهم بػأربعين خريفػاً، ": قالت عائشُة: ِلَم يا رسوَؿ اهلل  قاؿ ."المساكين يوـَ القيامة
ُردِّي الِمسػػػػكيَن ولػػػػو ِبشػػػػقِّ تمػػػػرٍة، يػػػػا عائشػػػػُة أحبػػػػي المسػػػػاكيَن وقػػػػرِّبيهم فػػػػإف  اهللَ يُقرِّبُػػػػِك يػػػػوـَ يػػػػا عائشػػػػُة ال تػػػػ

 [.1337]"القياَمةِ 
َغأل اهلل تعاّْ أٌ ًٌأل لهٕتُا تانشحًح ٔانءفمح ٔانشفك عهى انفمشاء ٔآّغاكني، 

    ٕ ْى .. ٔأٌ ٔانضعفاء، ٔتخاصح يُٓى انٍتايى .. ٔأٌ ٌعٍُُا عهى انمٍـاو تًـا ٌجـة َحـ

ٌجعهُا يًٍ ٌحثٌٕ آّغاكني .. ٔأٌ ٌحءشَا ٌٕو انمٍايح يع آّغـاكني ّّٔ صيـشتٓى ..   

 إَّ تعاّْ عًٍع لشٌة.

 ٗطيى اهلل عيى ٍحَذ اىْبي األٍي، ٗعيى آىٔ ٗطحبٔ ٗسيٌ.

 

* * * * * 
 

                                                           
 . 854أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  1334
 . 150غير: أخرجو الخرائطي في مكاـر األخبلؽ، وابن عساكر، صحيح الجامع الص 1335
. قلت: ىذه وصػفة نبويػة عظيمػة لكػل مػن يشػكو ىمػاً أو كربػاً يريػد 80أخرجو الطبراني في الكبير، صحيح الجامع الصغير:  1336

زوالو أو لو حاجة من حوائج الدنيا لو فيها صبلح .. تستعصي عليو .. فعليو أف يجرب ىذا الدواء والعبلج النبػوي العظػيم المشػار 
 ه. إليو في الحديث أعبل

 . 2926وصححو الشيخ ناصر، صحيح سنن الترمذي: ، "1351أخرجو الترمذي في السنن "  1337
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ِِْذ عهى آّغهًني] -10 ِّ آّعا  [.1338َحكُّ انزِّي

َّ ِّٞ املعاٖد ايرٟ ٜدخٌ يف ِذ ُٜٖٛؾ٢ ي٘ بعِٗدٙ ٚأَاْ٘، ـ يًِر ١ِ ٚعِٗد ٚأَإ املطًُي إٔ 

ُٜطا٤َ إيٝ٘ يف غ٤ٞ َٔ حسَات٘ ٚحكِٛق٘؛ ال يف ْؿِط٘، ٚال َاِي٘، ٚال ِعسق٘ .. ٚنريو  ٚإٔ ال 

َٔ ٜدخٌ َٔ املطًُي يف عٗدِٖ ٚأَاِْٗ يف بالدِٖ إٔ ٜٛؾِّٞ هلـِ مبـا عاٖـدِٖ ٚآَـِٓٗ     

 عًٝ٘، ٚإٔ ال ٜػدز بِٗ يف غ٤ٞ.

ُّ اَّلَل تعػالى: قػاؿ  ا َوىَاْد َجَفِْاُخ َ٘ ٌِْٚياِد اَن َبْفاَد حَ َٓ ْح
َ
ٚاْ اْل ّْ َواَل حَُٖيُظ دتُّ َ٘ ِد اَّلّلِ إَِذا ََع ْٙ ٚاْ ةَِف ْونُ

َ
َوأ

ا َتْهَفُِٚنَ  َْ  ُّ هِيً  إَِن اَّلَل َحْفَِ ٌَ  ّْ َِيُْس  . 92النحل:ـَ
َد ََكَن تعالى: وقاؿ  ْٙ ِد إَِن اَُْف ْٙ ٚاْ ةِاَُْف ْونُ

َ
 . 34اإلسراء:َمْصُؤوالً َوأ

ٚاْ ةِاُُْفُيٚدِ تعالى: وقاؿ  ْونُ
َ
ٚاْ أ ُٖ َْ َٔ آ ي ا اَّلِ َٙ حُّ

َ
 .2المائدة:يَا أ

ّْ تعالى: وقاؿ  وُك اِجُرواْ ِإَوِن اْشتََُٖصُ َٙ ٍء َخََّت ُح ِٔ ََشْ ّْ  ِّٙ ِ ِٔ َواَليَخ ّْ ُسّ 
ا َُ َْ اِجُرواْ  َٙ ّْ ُح َ ٚاْ َول ُٖ َْ َٔ آ َواَّلِي

ِٔ َذفَ  َُِٚن ةَِصريٌ ِْل اّلِي َٓ ا َتْف َٓ ِ ِيَراٌق َواَّللُّ ة ّْ  ّ ُٙ َٖ ّْ َوَبيْ َُٖس ٍم ةَيْ ْٚ  ىَ
َ ََ ُّ انلَُْصُ إاَِل   . 71األنفاؿ:[1339]َِيُْس

ُٗ ذَ تعػالى: وقاؿ  َٖ َْ
ْ
أ َْ  ُٗ ةِِْْل

َ
َّ أ َؿ لَِكََم اَّلّلِ ُث َٓ ِجْرهُ َخََّت يَْص

َ
ْْشِكنَِي اْشَخَجاَرَك نَأ ُٓ

ْ َٔ ال ِ ّْ َخٌد 
َ
ًَ ِإَوْن أ ِ ل

ٚنَ  ُٓ ٌْٚم اَل َحْفَِ ّْ ىَ ُٙ َج
َ
 . 6التوبة:ةِأ

ِٓيَراَق تعػالى: وقاؿ  ْ ِد اَّلّلِ َواَل يُِٖيُظَٚن ال ْٙ َٔ يُٚنَُٚن ةَِف ي ن  .اَّلِ
َ
َماَر اَّللُّ ةِاِٗ أ

َ
اا أ َْ َٔ يَِصاَُِٚن  ي َواَّلِ

َٚء ااَِصاِب  ّْ َوَيَفانَُٚن ُش ُٙ َن َرَب ْٚ ََ َوَيْفَظ َِ اَلارِ ى: تعػال. إلى قولو يَُٚص ّْ ُخْي ُٙ
َ ًَ ل ِ ْوَُه

ُ
ْدٍن  * أ ـَ َٖاُت  َج

ِأ ُكِّ  ّْ  ِّٙ يْ
َِ ـَ ُث يَْدُخَُِٚن  ٍَ ِ َ ن َٓ ّْ َوال ِٙ ِ ّْ َوُذّرَِياح ِٙ ْزَواِج

َ
ّْ َوأ ِٙ ِ ْٔ آةَان ِْ َح 

ْٔ َصَِ َْ ا َو َٙ َشاَ ٌم  * ةَااٍب يَْدُخَُِٚج
َِ اَلارِ  َّ ُخْي ّْ نَِْٖف ُت ا َصَْبْ َٓ ِ يُْسّ ة

َِ  .14-10رعد:الـَ

                                                           
ىذا الحق وكل ما يُدرج تحتػو مػن مسػائل وأدلػة وحقػوؽ فهػو يشػمل الػذمي المعاىػد الػذي يػرتبط مػع المسػلمين فػي ببلدىػم  1338

بعقد وعهد استثنائي خاص بو ومؤقت، وكػذلك مػن بعهد أو عقد ذمة دائمة أو عهد صلح مؤقت؛ أو من أتى منهم ببلد المسلمين 
يأتيهم من المسلمين وىم في ببلدىم بعهد أو عقد دائم أو مؤقت، وما لهم حينئٍذ على المسلم الوافد إليهم بعهد استثنائي خػاص 

.. أمػا كيػف تػتم بو من حق .. وكذلك المواطن المسلم المقيم في ببلدىم؛ الرتباطو بعقد اجتمػاعي مػع المجتمػع الػذي يعػيش فيػو 
صػيغة ىػػذا التعاقػػد أو التعاىػػد .. والقػػدر الػػذي بػػو يػػتم العقػػد .. ومػػن لػػو الحػػق فػػي إبرامػػو .. وكيػػف ومتػػى ينتهػػي .. وغيػػر ذلػػك مػػن 

 فراجعو إف شئت. ، "المسائل التفصيلية .. فهذا لو موضع آخر تجده في كتابنا " االستحبلؿ
يِن فَػَعَلػػْيُكُم الن ْصػػرُ َوِإِف اسْ  وقولػػوقػػاؿ ابػػن كثيػػر فػػي التفسػػير:  1339  ىػػؤالءيقػػوؿ تعػػالى وإف استنصػػركم ، يػػةاآل َتنَصػػُروُكْم ِفػػي الػػدِّ

إال أف  ،ألنهم إخوانكم في الدين ؛نصرىم عليكمفإنو واجب  ،الذين لم يهاجروا في قتاؿ ديني على عدو لهم فانصروىم، األعراب
فػػبل تخفػػروا ذمػػتكم وال تنقضػػوا أيمػػانكم مػػع الػػذين  ،ادنػػة إلػػى مػػدةميثػػاؽ أي مه وبيػػنهمبيػػنكم  ،يستنصػػروكم علػػى قػػـو مػػن الكفػػار

 ىػ.  -ا وىذا مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنو ،عاىدتم
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ٚنَ تعالى: وقاؿ  ـُ ّْ َرا ِدِ٘ ْٙ ّْ وََخ ِٙ ِ إَاح َْ
َ
ّْ ِْل ُ٘  َٔ  .31المعارج:َواَّلِي

ََ تعػالى: وقػاؿ  ن يَُٚصا
َ
َمَر اَّلَلُ ةِاِٗ أ

َ
ا أ َْ ِْيَراىِِٗ َوَيْيَػُفَٚن  ِْٔ َبْفِد  َد اَّلَلِ  ْٙ َٔ يَُٖيُظَٚن َخ اَّلِي

ُّ ا ُ٘  ًَ ِ وَُه
ُ
َِ أ ْر
َ
ونَ َوُيْهِصُدوَن ِْل اْل  . 17البقرة:ْْلَاِِسُ
ََ تعػالى: وقػاؿ  ن يَُٚصا

َ
َمَر اَّللُّ ةِِٗ أ

َ
ا أ َْ ِْيَراىِِٗ َوَيْيَػُفَٚن  ِْٔ َبْفِد  َد اَّلّلِ  ْٙ َٔ يَُٖيُظَٚن َخ َواَّلِي

ُٚء اَلارِ  ّْ ُش ُٙ
َ َُٖث َول َِْف ُّ ال ُٙ َ ًَ ل ِ ْوَُه

ُ
َِ أ ْر
َ
 .15الرعد:َوُيْهِصُدوَن ِْل اْل

في  يَ لقِ أُ   اهلل فلما رأيت رسوؿَ  اهلل  إلى رسوؿِ  تني قريشٌ رافع قاؿ: بعثَ أبي  عنوفي الحديث، 
 وال دِ هْ العَ ب يسُ خِ إني ال أَ ": اهلل  فقاؿ رسوؿُ  أبداً  إليهم اهلل إني واهلل ال أرجعُ  فقلت يا رسوؿَ  ،قلبي اإلسبلـُ 

فذىبت ثم  :قاؿ ."عْ فارجِ اإلسبلـ ػ  ػ أي اآلف فإف كاف في نفسك الذي في نفسك ولكن ارجعْ  ،دَ رُ البػُ  سُ حبِ أَ 
  [.1340]فأسلمتُ   أتيت النبي  

قاؿ:  ػوالده  ػقاؿ: ما منعني أف أشهد بدرًا إال أني خرجت أنا وأبي ُحسيل  وعن حذيفة بن اليماف 
 اهللِ  نا عهدَ ، فأخذوا عليةَ إال المدينَ  ه، ما نريدُ محمدًا، فقلنا: ما نريدُ  قريش، قالوا: إنكم تريدوفَ  نا كفارُ فأخذَ 
نفي لهم  ؛انصرفا: "، فقاؿفأخبرناه الخبرَ  اهلل  ، فأتينا رسوؿَ وُ معَ  لُ إلى المدينة وال نقاتِ  و لننصرفن  وميثاقِ 
 [ مسلم.1341"]عليهم اهللَ  ونستعينُ ، ىمبعهدِ 

 َيشد  َمن كاف بيَنُو وبيَن قوـٍ عهٌد فبل": يقوؿ وعن عمرو بن عبسَة الس لمي قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 [.1342]"إليهم على سواء ُعقدًة، وال َيُحل ها حتى ينقِضَي أَمُدىا، أو يَػْنِبذَ 

إف ُكنُتم ُتحبوف أف ُيحب ُكم اهلُل ورسولُو فحافظوا على ": وعن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلِل  
 . [1343]"ثبلِث ِخصاٍؿ: ِصدِؽ الحديِث، وأداِء األمانِة، وحسِن الجوارِ 

                                                           
؛ أي ال أحػبس "دَ رُ البُػػ سُ أحػبِ  وال "؛ أي ال أنقضػو وال أسػيء لػو. وقولػو "دِ ْهػالعَ ب يسُ ِخػإنػي ال أَ . وقولػو " 1397صحيح سػنن أبػي داود:   1340

العودة إلى مرسليهم وأقوامهم؛ ألف الرسل ػ أي ػاً كػاف ديػنهم وكانػت انتمػاءاتهم ػ بػالن  والعػرؼ ىػم فػي أمػاٍف ال يجػوز الغػدر الرسل وأمنعهم من 
مػن تلقػاء نفسػو ومػن دوف أدنػى إكػراه، إال أف  بهم أو اإلساءة إليهم في شيء، وأبو رافع رغم أنو ىو الذي اقترح البقاء والمكث عند النبي 

قبل منو وأمره بأف يرجع إلى من أرسلوه أواًل ثم يرجع ػ حراً مختارًا ػ إف شاء .. ومػن دوف أف يكػوف رسػواًل .. وذلػك حتػى ال يُقػاؿ لم ي النبي 
 أف محمدًا ػ حاشاه ػ يحبس الرسل.  

ن المحػاربين، يراعػي ىذا الحديث من جملة األدلة الدالة على جواز أف يكوف فريق من المسلمين في عهد وأمػاٍف مػع طػرؼ مػن المشػركي 1341
عهده وأمانو لو، وفريق آخر من المسلمين في حرٍب مع نفس ىذا الطرؼ المشػرؾ المحػارب النتفػاء وجػود العهػد واألمػاف بينهمػا .. فمػا يلػـز 

مػن المػؤمنين مػن الفريق األوؿ ال يلزمو .. وما يلزمو ال يلـز الفريق األوؿ المعاىد .. ونحو ذلك موقػف الصػحابي الجليػل أبػي بصػير ومػن معػو 
ومػن معػو مػن المػؤمنين فػي المدينػة وبػين مشػركي قػريش .. وكػاف  مشركي قريش .. في الوقت الذي كاف يوجد صلح وىدنة أمػاف بػين النبػي 
ائػرة علػى الفريػق اآلخػر قتػالهم لمشػركي قػريش؛ ألنهػم خػارج د لكل فريق من الفريقين المؤمنين يلتـز بما يلزمو .. ومػن دوف أف ينكػر النبػي 

 الصلح المنعقد .. وخارج سلطانو .. وىذه المسألة على وضوحها، ووضوح الدليل عليها، ال يزاؿ يُثار الشغب حولها من قبل بعض الجهلة 
 .  1397صحيح سنن أبي داود:  1342
 .  1998رواه الخلعي في الفوائد، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1343
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 [.1344"]كإلى من ائتمنك، وال تخن من خانَ  أدِّ األمانةَ : " ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهللوعن أبي 
لمن ال  لو، وال دينَ  ةَ ن ال أمانَ مَ لِ  ال إيمافَ ": إال قاؿ وعن أنس بن مالك قاؿ: ما خطَبنا رسوُؿ اهلل 

 [.1345"]لو عهدَ 
ٍب مػن السِّػباع، وال الحمػاُر األىلػي، أال ال يحل  ُذو نػا": قاؿ عن المقداد بن معد يكرب، عن النبي 
    [.1346]"عنهاوال اللقطَُة من ماِؿ ُمعاىٍد إال أف َيستغني 

إذا أم َر أميراً على جيٍش أو سري ٍة، أوصػاُه فػي  وعن ُسليماف بن بُػَريَدة، عن أبيو، قاؿ: كاف رسوُؿ اهلل 
غػزوا باسػم اهلل، فػي سػبيل اهلل، قػاتلوا مػن كَفػَر ا": ومػن معػو مػن المسػلمين خيػراً، ثػم قػاؿ خاص تِو بتقوا اهلل 

 مسلم.  "باهلل، اغزوا وال تَػغُل وا، وال تغِدُروا، وال َتْمثُػُلوا، وال تقتلوا وليداً 

 ـ عٛاقُب ايػدٔز ٚاشبٝا١ْ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠.

ىذه غدرة فبلف إف الغادر يُنصب لو لواٌء يـو القيامة فُيقاؿ: ": قاؿ عن عبد اهلل بن عمر، عن النبي 
 بن فبلف "متفق عليو. 

 ؼ بو "متفق عليو . لكل غادٍر لواء يـو القيامة يُعرَ : " قاؿعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: و  
مسلم . وفي " ستو يـو القيامةألكل غادٍر لواٌء عند : "قاؿ عن أبي سعيد الخدري، عن النبي و  
 . " مسلمقدر غدرهلكل غادٍر لواء يـو القيامة يُرفع لو ب: "رواية

إذا َجمَع اهلُل األولين واآلخرين يوـَ القيامِة، رُِفَع لكل غادٍر ": اهلل وعن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ  
 .[1347]"لواء، فقيل: ىذه َغْدرُة فبلف بن فبلف

من أّمن رجبًل على دمو فقتلو فأنا بريء من : "قاؿ وعن عمرو بن الحمق الخزاعي، عن النبي  
ن رجبًل على دمو فقتلو فإنو يحمل لواء غدٍر يـو َمن أم  : ". وفي رواية[1348"]وإف كاف المقتوؿ كافراً القاتل، 
 .[1349"]القيامة
إذا اطمأف  الرجُل إلى الرجِل ثم  قتَلُو بعد ما اطمأف  إليو، ُنِصَب لو يوـَ ": قاؿ النبي وعنو، عن  

 . [1350]"القيامِة لواُء غدرٍ 
                                                           

. من فوائد ىذا الحديث أف المعاملة ال تكوف بالمثل علػى اإلطػبلؽ؛ فمػا  413 أخرجو أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة: 1344
كػاف محرمػاً لذاتػو ػ كالخيانػة، والغػدر، والسػرقة وغيرىػا ػ ال يجػوز اللجػوء إليػو أو القيػاـ بػو مػن قبيػل معاملػة الطػرؼ اآلخػر بالمثػل، 

 والعدواف عليو بمثل ما اعتدا.
 . 3004وسط، صحيح الترغيب والترىيب: ، والبزار، والطبراني في األأخرجو أحمد 1345
. إذا كانت اللقطة التي ُترمى وتسقط من المعاىد ال يجوز أخذىا، وىي ال تحل لمن يلتقطها 3119صحيح سنن أبي داود:  1346

 إال بإذف صاحبها المعاىد .. فكيف ببقية حرماتو األخرا األغلظ واألشد ال شك أف مراعاتها أوكد، وأعظم 
 : إسناده صحيح. 7/32قاؿ الشيخ شاكر في التخريج رواه أحمد، و  1347
  .440 ، وأحمد، السلسلة الصحيحة:ورواه النسائي وابن ماج 1348
 .440 السلسلة الصحيحة: 1349
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ة أف ـ اهلل عليو الجن  ها، حر  لِّ تل نفسًا معاىدة بغير حِ من قَ : " ، قاؿ رسوؿ اهللقاؿعن أبي بكرة و 
 . [1351"]ريحها يشم  

َمن قتَل قتيبًل من أىل الذم ة، لم يجد ريَح الجن ة، ": وعن عبد اهلل بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  
 . [1352]"وإف ريحها ليوجُد من مسيرِة أربعين عاماً 

ػ وإف ريحها يُرح رائحة الجنة ػ أي لم يشمها من قتل معاىدًا لم ": قاؿ رسوُؿ اهلل وعنو، قاؿ: 
 البخاري.  "توجد من مسيرة أربعين عاماً 

 "من قتل نفسًا معاىدًا لم يرح رائحة الجنة، وإف ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ": وفي رواية
 البخاري.

 . [1353]"ن قتل ُمعاِىداً في غير ُكْنِهِو حر ـ اهللُ عليو الجن ةَ م": وعن أبي بكرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
قاَؿ اهللُ: ثبلثٌة أنا َخصُمُهم يوـَ القيامة: رجٌل أعطى بَي ثم  غَدر، ": قاؿ  وعن أبي ىريرة، عن النبي

 . [1354]البخاري "ورجٌل باَع ُحر اً ثم أكَل ثمَنو، ورجٌل استأجَر أجيراً فاستوفى ِمْنُو ولم يُػْعِطِو أجَره
                                                                                                                                                                                           

. أفاد الحديث: أف أي عمٍل يحمل الرجل على أف يطمئن للرجل أو الطرؼ اآلخر؛ فهو 357رواه الحاكم، صحيح الجامع:  1350
يرافقو تصريح باللساف ػ ال يجوز الغدر بو .. ىذا الحديث ونحوه من األحاديث والنصوص ػ كما في قصة نوع عهد وأماف ػ وإف لم 

المغيػػرة بػػن شػػعبة مػػع رفقػػاء سػػفره مػػن المشػػركين ػ ىػػو الػػذي حملنػػي علػػى القػػوؿ منػػذ أكثػػر مػػن ثمػػاني سػػنوات ػ كمػػا فػػي كتػػابي 
كب الذي يغدر برفقاء سػفره فػي السػفر .. فيفجِّػر علػيهم القطػارات االستحبلؿ ػ وال أزاؿ أقوؿ: أف خطف الطائرات .. ونحوه الرا 

والحػافبلت .. بعػدما اطمػأنوا إليػو، وارتضػوه أف ُيسػافر معهػم، وأف يجلػػس بجػوارىم .. ثػم ىػم مػع ذلػك ػ فػي كثيػر مػن األحيػاف ػ 
مػاف واإلطمئنػاف ػ  فهػذه الصػور كلهػا يستضيفونو مما يحملوف معهم ػ في طائراتهم وقطاراتهم ػ من طعاـ وشراب ػ وىو زيادة فػي األ

من الغدر الصريح .. وىي حراـ قطعًا .. تتنافى مع تعاليم وأخػبلؽ ديننػا الحنيػف .. ال ينبغػي وال يجػوز التػردد فػي ذلػك .. كمػا ال 
 يجوز أف تُنَسب إلى اإلسبلـ، أو ُيضفى عليها الطابع الش رعي .. وال أعلم في ذلك مخالف ُمعتبر.

 .4413 النسائي: صحيح سنن 1351
. قلػت: ىػذا الحػديث ونحػوه ىػو الػذي حػافظ علػى مػن دخػل مػن اليهػود والنصػارا فػي ذمػة 4415صحيح سنن النسائي:  1352

وعهد وأماف المسلمين في ديارىم، ومن دوف أف يُمسوا بأذا أو سوء، وعلى مدار مئات السػنين .. وإلػى يومنػا ىػذا وإلػى أف تقػـو 
.. فلو من أمتو كل السمع والطاعة .. ومع ذلك نراىم ػ  عائد لتوجيهات وأوامر الحبيب محمد  الساعة .. والفضل في ذلك كلو

.. كمػا فػي الرسػومات التػي نشػرتها  األياـ ػ  يُقابلوف ىذا النبل والخلق والفضل بالطعن والتهكم بشخ  وجناب النبػي  في ىذه
رانية .. أىكذا يُقابل المعروؼ .. وىكذا يكوف جزاء اإلحساف .. أىكذا وسائل إعبلـ دولة الدنمارؾ وغيرىا من الدوؿ الغربية النص

 يُعاَمل من حافظ ػ وُيحافظ ػ عليكم وعلى حقوقكم وحرماتكم وأنتم تعيشوف بين أظهر المسلمين في ديارىم   
لو في غير وقتو أو غاية قيل: وقتو، وقْدرُه، وقيل غايتو؛ يعني من قت؛ ". وقولو " في غير كنهو1398صحيح سنن أبي داود:  1353

 أمره الذي يجوز فيو قتلو ) النهاية (. 
أي أشػهد اهلل علػى عهػده وموثقػو، وأم ػن الطػرؼ المقابػل بأمػاف اهلل لػو، ثػم بعػد ذلػك يغػدر بػو .. ؛ "قولو " أعطى بػي ثػم غػدر 1354

 فهذا ممن يكوف اهلل تعالى خصمهم يـو القيامة، وأن ى لعبٍد أف ُيخاصم ربو  
تأملنا الصنفين األخيرين: الذي يبيع الحر ثم يأكل ثمنػو .. واآلخػر الػذي ال يُعطػي األجيػر أجػره .. نجػد أف ذنبيهمػا ػ علػى ولو     

اختبلفهما ػ يشتركاف في صفة واحدة؛ أال وىي صفة الغدر؛ فاألوؿ يغدر بالحر، والثاني يغدر باألجير وتعبو وحقو؛ أي أف األصناؼ 
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مػا نقػَض قػوـٌ العهػَد قػط ؛ إال كػاف القتػُل بيػنهم، ": قػاؿ وعن عبد اهلل بػن بريػدة، عػن أبيػو، عػن النبػي 
ومػػػا ظهػػػرت الفاِحشػػػة فػػػي قػػػوـٍ قػػػط  إال سػػػل ط اهللُ علػػػيهم المػػػوَت، وال منػػػَع قػػػوـٌ الزكػػػاَة؛ إال حػػػبَس اهللُ عػػػنهم 

 [.1355]"الَقطرَ 
 [. 1356]"" ما نقَض قوـٌ العهَد إال ُسلَِّط عليهم عدو ىمقاؿ وعن ابن عباس، عن النبي 

يا معشَر المهاجرين  خمٌس إذا ابُتليُتم ": ، فقاؿوعن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: أقبل علينا رسوُؿ اهلل 
عدو اً من غيرِىم،  ولم يَنُقضوا عهَد اهلِل وعهَد رسوِلو، إال َسل َط اهللُ عليهم بهن ، وأعوذ باهلل أف تُدركوُىن  ػ منها ػ:

 [. 1357]"فأَخذوا بعَض ما في أيِديهم
 [.1358]"َلْن َيهلَك الناُس حتى يَػْغِدُروا": وقاؿ 

ُٜٛٔزخ ايٓؿام، ٖٚٛ خؿ١ً َٔ خؿاٍ املٓاؾكي.  ـ ايػدُز 

َمَر اَّلَلُ تعالى: قاؿ 
َ
ا أ َْ ِْيرَاىِِٗ َوَيْيَػُفَٚن  ْٔ َبْفِد  َد اَّلَلِ ِْ ْٙ َٔ َحُْٖيُظَٚن َخ ََ  اَّلِي ْن يَُٚص

َ
ةِِٗ أ

ونَ  ُّ اْْلَاِِسُ ُ٘  ًَ ِ وَُه
ُ
َِ أ ْر
َ
 .17البقرة:َويُْهِصُدوَن ِْل اْْل

ََ تعالى: وقاؿ   ْن يَُٚص
َ
َمَر اَّلَلُ ةِِٗ أ

َ
ا أ َْ ِْيرَاىِِٗ َوَيْيَػُفَٚن  ْٔ َبْفِد  َد اَّلَلِ ِْ ْٙ َٔ َحُْٖيُظَٚن َخ َواَّلِي

 ُٙ َ ًَ ل ِ وَُه
ُ
َِ أ ْر
َ
ُٚء اَلارِ َويُْهِصُدوَن ِْل اْْل ّْ ُش ُٙ

َ َِْفَُٖث َول    [. 1359.]15الرعد:ُّ ال

                                                                                                                                                                                           

 تعالى يـو القيامة رغػم اخػتبلؼ ذنػوبهم وجػرائمهم إال أنهػم جميعػاً يشػتركوف فػي صػفة الغػدر .. فالغػدر الثبلثة الذين يخاصمهم اهلل
 سمة األطراؼ الثبلثة 

 . 207رواه الحاكم والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  1355
جاىػػدين، . لػػذلك قلنػػا أكثػػر مػػن مػػرة ػ وفػػي أكثػػر مػػن موضػػع ػ : يخشػػى علػػى الم3140رواه الطبرانػػي، صػػحيح الجػػامع:  1356

 وجهادىم من عواقب الغدر ػ إف بدر منهم شيء من ذلك ػ أكثر مما ُيخشى عليهم من عدوىم وأسلحتو الفتاكة .. فالحذر الحذر  
 . 3146صحيح سنن ابن ماجو:  1357
 . 3653صحيح سنن أبي داود:  1358
الذين ُعرِفوا ىػ. يعني الخوارج،  -لحرورية اقاؿ القرطبي في التفسير: قاؿ سعد بن أبي وقاص: واهلل الذي ال إلو إال ىو إنهم ا 1359

باستخفافهم ونقضهم للعهود .. ثم يُتبعوف ذلك بالفساد في األرض، والسطو على الحرمات والحقوؽ، بذريعة انتفاء العهد 
  واألماف 
ما صار إليو المؤمنوف ..  وقاؿ ابن كثير في التفسير: ىذا حاؿ األشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في اآلخرة ومصيرىم إلى خبلؼ     

كما ثبت في الحديث: "آية المنافق ثبلث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خاف " وفي رواية: "وإذا عاىد غدر 
ارِ وىي اإلبعاد عن الرحمة  ُأولَِئَك َلُهُم الل ْعَنةُ  ولهذا قاؿ: ".وإذا خاصم فجر  المتؿ. وىي سوء العاقبة و  َوَلُهْم ُسوُء الد 

ُقُضوَف َعْهَد الل وِ تعالى: وقاؿ أبو العالية في قولو    ، قاؿ ىي ست خصاؿ في المنافقين إذا كاف فيهم الظهرة على َوال ِذيَن يَػنػْ
 الناس أظهروا ىذه الخصاؿ: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد اهلل من بعد ميثاقو، وقطعوا ما

ل، وأفسدوا في األرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثبلث الخصاؿ: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا وصَ أمر اهلل بو أف يُ 
 ىػ. -أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا ا
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من كن  فيو كاف منافقاً  أربعٌ ": قاؿ وفي الحديث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، عن النبي   
ث  خالصاً، ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حتى يدعها: إذا ائتمن خاف، وإذا حد  

 . متفق عليو" فجر ر، وإذا خاصمَ كذب، وإذا عاىد غدَ 
لة كانت فيو خِ   منهن   ةٌ ل  فيو كاف منافقًا خالصاً، ومن كانت فيو خِ  ن  من كُ  أربعٌ : "وفي رواية عند مسلم

 . [1360"]د أخلف، وإذا خاصم فجرغدر، وإذا وعَ  ث كذب، وإذا عاىدَ إذا حد   :من نفاؽ حتى يدعها

أَإ املطًُي بسؾل ٚزمح١، ٚعدٍ، ٚإحطإ، ُٚخًُٕل ـ ايتعاٌَ َع َٔ ٜدخٌ يف ذ١َ ٚعٗد ٚ  

 [.1361]حطٔ
ّْ َطَٖآُن تعالى: كما قاؿ  َُٖس َْ ْرِ

ََ َداَء ةِاُْيِْصِع َوال  َٙ ِ ُط اِْنَي َّلِلَ َٚ ٚا ىَ ُٕٚ ٌُ ٚا  ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
يَا أ

َٚى َواَتيُ  ىَْرُب لَِِخْي
َ
َٚ أ ُ٘ ٚا  ُ ِدل ـْ ٚا ا ُ اَل َتْفِدل

َ
َ أ ََ ٍم  ْٚ ُِٚنَ ىَ َٓ ا َتْف َٓ ِ  .8المائدة:ٚا اَّلَلَ إَِن اَّلَلَ َخترٌِي ة

رِ تعالى: وقاؿ  ٍَ ٖ ُٓ ْ ِٔ اَُْهْدَظاء َوال ـَ ُمُر ةِاَُْفْدِل َواِْلْخَصاِن ِإَويخَاء ذِي اُُْيْرََب َويَََْٖه 
ْ
إَِن اَّلَل يَأ

ُرونَ  ٌَ ّْ حََذ ّْ ََُفَُِس   . 90النحل:َواِْلَْغِ يَفُِؾُس
ُٗ الى: تعوقاؿ  َٖ َْ

ْ
أ َْ  ُٗ ةِِْْل

َ
َّ أ َؿ لَِكََم اَّلّلِ ُث َٓ ِجْرهُ َخََّت يَْص

َ
ْْشِكنَِي اْشَخَجاَرَك نَأ ُٓ ْ َٔ ال ِ ّْ َخٌد 

َ
ِإَوْن أ
ٚنَ  ُٓ ٌْٚم اَل َحْفَِ ّْ ىَ ُٙ َج

َ
ًَ ةِأ ِ  [. 1362]6التوبة:َذل

 رحمَتو إال على نْفِسي بيده، ال َيضُع اهللُ  والذي": قاؿ عن النبي وفي الحديث، عن أنس بن مالك، 
 [. 1363]"ليس برحمة أحدِكم صاحَبُو؛ يرحُم الن اَس كاف ةً ": قالوا: ُكل نا يَػْرَحُم. قاؿ ."رحيمٍ 

 . [1364]"َمن ال يرحم الناَس، ال يرحمُو اهللُ ": وعن جرير بن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

                                                           
 ىػ.  -قاؿ الخطابي: معناه التحذير للمسلم أف يعتاد ىذه الخصاؿ التي يخاؼ عليو أف تُفضي بو إلى حقيقة النفاؽ ا 1360
وىذا كلػو ال يتعػارض مػع عقيػدة الػوالء والبػراء فػي اإلسػبلـ، كمػا يتػوىم الػبعض، فكثيػر مػن النصػوص التػي تػدعو إلػى الشػدة  1361

والغلظة على اآلخرين من غير المسلمين؛ عند التأمل تجد أف المراد منهم المشركين المحاربين، ومواضعها ميادين وسػاحة الحػرب 
أحكامها وأخبلقها الخاصة، ولساحات العهد واألماف أحكامها وأخبلقها الخاصة بها، ال يخلط  والقتاؿ، ولساحات الحرب والقتاؿ

بػين السػاحتين، وبػين أحكػاـ وأخبلقيػات السػاحتين إال جاىػل .. وىػذا الخلػط ػ الػذي يحصػل أحيانػًا ػ بػين أحكػاـ السػاحتين ومػا 
مػا نشػهده مػن ظلػم وسػلوكيات خاطئػة تحصػل أحيانػًا ػ باسػم تستدعي كل ساحة من معاملة خاصة بها .. ىو السػبب الرئيسػي وراء 

 اإلسبلـ ػ ىنا وىناؾ 
، يفيد الوجوب .. ومن لواـز اإلجارة الحماية .. واالستضافة .. واإلحساف .. والمعاملة الحسنة .. وبذؿ كل فََأِجْرهُ فقولو  1362

قػة الحسػنة فػي المعاملػة .. ال تػؤدي الغػرض مػن وراء سػماعو خيٍر يؤلف قلبو علػى اإلسػبلـ .. واإلجػارة مػن دوف مراعػاة ىػذه الطري
 لكبلـ اهلل عز وجل.

 شامل للمسلم وغير المسلم.؛ "" يرحم الناس كاف ة . وقولو 267السلسلة الصحيحة:  1363
 . 72صحيح األدب المفرد:  1364
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عػن آبػائهم  أبنػاء أصػحاب رسػوِؿ اهلل عػن صػفواف بػن سػليم، عػن ِعػدٍة ػ وقػاؿ البيهقػي: ثبلثػين ػ مػن 
أال مػػن ظلػػَم معاىػػداً، او انتقصػػو، أو كل فػػو فػػوَؽ طاقتػػو، أو أخػػذ منػػو شػػيئاً بغيػػر طيػػِب ": قػػاؿ عػػن رسػػوِؿ اهلل 

 [. 1365]"نفٍس، فأنا َحِجيُجو يوـَ القيامة
ذ منو شيئًا بغير طيب أال َمن ظَلَم معاىداً، أو انتقصو حق و، أو كل فو فوؽ طاقتو، أو أخ": وفي رواية 

 .[1366]"نفٍس منو، فأنا حجيجو يـو القيامة
، فَشكا إليو بعض ما يلقوف، : أف  صاحَب خيبَر جاَء إلى رسوِؿ اهلل وعن الِعرباض بن سارِية 

ََ لكم أف تدُخلوا بيوَت أىِل الكتاب ": فأمر الناَس فاجتمعوا، وخطَبُهم، فقاؿ رسوُؿ اهلل  وإف اهلل لم ُيحل 
 .[1367]"ال بإذٍف، وال ضرَب نسائهم، وال أكل ثمارِىم إذا أعطوكم الذي عليهمإ

وعن عروة بن الزبير، أف ىشامًا بن حكيم بن حزاـ، وجَد رجبًل ػ وىو على حم  ػ ُيشمُِّس ناسًا من 
ُب الذيَن ": يقوؿ اهلل الِقْبِط في أداء الجزية، فقاؿ: ما ىذا   سمعُت رسوَؿ  يُعذِّبوف الناَس في إف  اهلَل يُػَعذِّ

نيا  . [1368]"الد 
تعالى: فأنزؿ اهلل  ،"ال تَصد قوا إال على أىِل ديِنُكم": وعن سعيد بن جبير، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 ّْ ُ٘ َدا ُ٘  ًَ َِيْ ـَ ّْ إلى قولو  َُيَْس  ْٔ َخرْيٍ يََُٚف إَِِلُْس ِْ ْ ٚا ا حُٖهُِي َْ : . قاؿ رسوُؿ اهلل 171البقرة:َو
 [.1369]"ا على أىِل األديافتصد قو "

وعن عبد اهلل بن عمرو، أنو ُذبحت لو شاٌة، فجعل يقوؿ لغبلِمو: أىديَت لجارنا اليهودي  أىديَت 
 [. 1370]"ما زاؿ جبريُل يوصيني بالجار حتى ظننُت أن و سيورِّثُو": يقوؿ لجارنا اليهودي  سمعُت رسوَؿ اهلل 

                                                           
 .445أخرجو أبو داود، والبيهقي، السلسلة الصحيحة:  1365
لت: ىذا الحديث وغيره يُفيد تحريم ُمطلق الظلم؛ بما في ذلك غيبتو وتناوؿ ِعرضو . ق1655صحيح الجامع الصغير:  1366

بالكبلـ البذي  والسيء .. فالظلم ليس محصورًا فقط على الجانب المادي دوف المعنوي؛ بل الجانب المعنوي منو يكوف في كثير 
ألحد الشيوخ الكبار المعاصرين، وىو يجيب عن من األحياف أشد من الظلم ذي العبلقة بالجانب المادي .. وكنت قد سمعت 

سؤاؿ: ىل يجوز غيبة الكافر ..  فأجاب من فوره، نعم يجوز .. ومن دوف أف يُميز بين الكافر المحارب، وما يستحقو من معاملة، 
 والكافر المعاىد وما يستحقو من معاملة مختلفة .. وىذا ػ عما يبدو ػ خطأ شائع، لذا عنيناه بالتنبيو 

إسناده صالح، وىو دليل على: أنو يجػب علػى اإلمػاـِ أف يػدفع عػن : 1/343رواه أبو داود، وقاؿ ابن كثير في إرشاد الفقيو  1367
 ىػ.  -الذِّمِة أذيًّة من جهة المسلمين ا

ع أي يجعلهػم يقفػوف فػي الشػمس طػويبًل مػن غيػر ِظػلٍّ مػن أجػل دفػ؛ ". وقولو " ُيشػمُِّس ناسػاً 1615صحيح سنن أبي داود:  1368
 الجزية 

. مما ُيستفاد من الحديث: جواز مشاركة ومساىمة 1766أخرجو ابن أبي شيبة في المصنف، السلسلة الصحيحة:  1369
المسلمين في التبرع والتصدؽ على الشعوب من غير المسلمين ػ من ذوي الحاجة ػ الذين تنزؿ بساحتهم الببليا والكوارث 

 الطبيعية. 
 . 78صحيح األدب المفرد:  1370
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ـُ وعن أنس  يعوُدُه، وَقعَد عند  ، فمرض فأتاُه النبي  رسوَؿ اهلل ، قاؿ: كاف غبلـٌ يهوديٌّ يخد
: وىو يقوؿ فنظَر إلى أبيو وىو عنَدُه، فقاؿ: َأِطع أبا القاِسم، فَأسَلَم، فخرَج النبي   ،"َأْسِلم": رأِسِو، فقاؿ لو

 البخاري. [1371]"الحمُد هلل الذي أنَقَذُه من النار"
موسى إلى رُىباٍف ُيسلِّم عليو في كتابو، فقيل لو: أُتسلَِّم عليو وعن أبي عثماف النهدي، قاؿ: كتَب أبو 

، فرددُت عليو": وىو كافر  قاؿ  [. 1372]"إنو كتَب إلي  فسل َم علي 
 وعن ابن عباس قاؿ: رد وا السبلـَ على من كاف يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا؛ وذلك أف اهلل يقوؿ:

 َاِإَوَذا ُخّيِيْخُّ ةَِخِدَيٍث ن َ٘ و ْو ُردُّ
َ
ا أ َٙ ِْْٖ َٔ ْخَص

َ
ٚاْ ةِأ  [. 1373]86النساء:َديُّ

 [.1374]"لو قاؿ لي فرعوف: بارؾ اهلل فيك، قلت: وفيك، وفرعوف قد مات": وعنو، قاؿ

 َِٔ ُٜكاَتٌ عِٓٗ، ٚ ُٜهسٖٛا ع٢ً ايدخٍٛ يف اإلضالّ ٚتسى دِٜٓٗ، ٚإٔ  ـ َٚٔ حكٛقِٗ إٔ ال 

ُّا َٔ د١ٗ اير١َ اييت َٔ َٛدبٗا دؾع ازبص١ٜ ٚزا٥ِِٗ، ٚدٕٚ حسَاتِٗ، إٕ نإ عٗدِٖ دا٥

 يًُطًُي. 

َٔ اَُْغِّ تعالى: قاؿ  ِْ ِٔ ىَد حَبَنَيَ الرُّْطُد  َراهَ ِْل اّلِي
ٌْ ِ  .156البقرة:اَل إ
وإذا لقيػَت عػدو ؾ مػػن ": ألمػراء الجيػوش والجنػد، كمػػا فػي حػديث بُريػَدة المتقػدـ ومػن وَصػايا النبػيِّ 
ى ثبلِث خصاٍؿ ػ أو ِخبلٍؿ ػ منها: فإف ىم أبَوا ػ أي الدخوؿ فػي اإلسػبلـ ػ فَسػْلُهم الجزيػَة، المشركين فادعهم إل

 مسلم.  "فإف ىم أجابوَؾ فاقبْل منهم وُكف  عنهم، فإف ىم أبَوا فاستعن باهلل وقاتلهم
يُػوفي لهػم  وُأوصي الخليفة بعػدي ِبذّمػة اهلل، وِذّمػِة رسػوِلو؛ أف": في وصيتو وقاؿ عمر بن الخطاب  

 بعهِدىم، وأف يُقاِتل ِمن ورائِهم، وال يُكل فوا إال طاقَتهم" البخاري. 
وذكَرُه،  : أنو مر  بو نصرانيٌّ، فدعاه إلى اإلسبلـ، فتناوؿ النبي وعن ُغْرَفَة بِن الحارِث الِكندّي  

أعطيناىم العهَد  فقاؿ ُغرَفُة: معاَذ اهلِل أف فرَفَع ُغرَفُة يَده فدؽ  أنَفو، فُرِفَع إلى عمرو بن العاص، فقاؿ عمرو: 
، إنما أعطيناىم على أف ُنخّلَي بينهم وبيَن كناِئسهم يقولوف فيها نكوَف أعطيناىم على أف يُظهروا شتَم النبيِّ 

                                                           
يو جواز عيادة مرضى غيػر المسػلمين مػا انتفػت المنكػرات، ورُجػي الخيػر وتػأليف قلػوبهم إلػى اإلسػبلـ .. وبخاصػة مػن كػاف ف 1371

 منهم لو سابقة معروؼ أو خدمة للمسلمين، أو لشخ  الزائر المسلم.
ن، بػنفس عبػارتهم، مػن . فيو دليػل علػى جػواز رد السػبلـ أو ابتػداء السػبلـ كتابػة لغيػر المسػلمي837صحيح األدب المفرد:  1372

هذا ال قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. فُيرد على الطرؼ المقابل الكافر كتابة بالنفس العبارة التي سل م بها أو ابتدأ بها رسالتو .. ف
 حرج فيو. 

ُيحيِّي بتحية معينة، . فيو أف ىذه اآلية الكريمة مطلقة؛ فهي ُتحَمل على كل من يرمي السبلـ أو 843صحيح األدب المفرد:  1373
 سواء كاف مسلماً أـ غير مسلم .. يُرد عليو بمثل تحيتو وأحسن.

. وذلك كلو من قبيل المقابلة، والمعاملة بالمثل .. فهم ليسوا أفضػل منػا، وال أحسػَن منػا لَباقػًة 848صحيح األدب المفرد:  1374
 وأدباً، وال أسرَع منا إلى الشكر وفعل المعروؼ والخيرات.
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ن أحكاِمهم، ما بَدا لهم، وأف ال ُنحمَِّلهم ما ال يُطيقوف، وإف أرادىم عدوٌّ قاتلناىم ِمن ورائهم، وُنخلِّي بينهم وبي
إال أف يأتونا راضين بأحكاِمنا، فنحكم بينهم بحكم اهلل وحكم رسوِلو، وإف غي بوا عّنا لم نَػْعِرْض لهم، فقاؿ لو 

 . [1375]عمرو: صدقت، وكاف غرفُة لو صحبةٌ 

 ـ ايٛؾ١ٝ بأقباِط َؿس خريّا.  

القبِط خيػػراً؛ فػػإف  لهػػم إذا افتتحػػتم مصػػَر فاستوُصػػوا بػػ": وعػػن كعػػب بػػن مالػػك، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوُؿ اهلل 
 [.  1376]"ِذم ًة ورحماً 

اهلل اهلل فػػي ِقػػبِط مصػػر؛ فػػإن كم سػػتظهروف ": أوصػػى عنػػد وفاتػػو فقػػاؿ وعػػن أـ سػػلمة، أف رسػػوَؿ اهلل 
 [.1377]"عليهم، ويكونوف لكم ُعد ًة وأعواناً في سبيِل اهلل

 
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وُروينػاه مػن وجػو آخػر مػن ىػذه الطػرؽ، وفيػو: ": رواه البيهقػي بإسػناٍد صػحيح. وقػاؿ: 1/346ابن كثير في إرشاد الفقيو قاؿ  1375
 ىػ.  -، فقتلو ُغرفُة .."اأف ُغَرفَة لما دعاه إلى اإلسبلـ، َغِضَب وسب  النبي  "

وَأَمِتػو، وأـ ولػده  م بمػوالة رسػوؿ اهلل . ورحمهػم جػاء مػن جهػة صػلته2374أخرجو الحاكم، وغيره، السلسلة الصػحيحة:  1376
. توفيت في المحـر من ىدية مقوقس مصر القبطي إلى رسوِؿ اهلل ، "، الصالحة التقية الطاىرة النقية " مارية القبطيةإبراىيم 

تهػا رضػي اهلل ، وكػاف بنفسػو يحشػر النػاس لشػهود جناز سنة ست عشرة للهجرة، وُدِفَنت في البقيع، وصلى عليهػا الفػاروؽ عمػر 
عنهػػا .. وقيػػل أف رحمهػػم جػػاء مػػن جهػػة أف أـ إسػػماعيل مػػنهم، قلػػت: وال يمنػػع أف يكػػوف منهمػػا معػػاً، مػػن جهػػة " أـ إبػػراىيم " وأـ 

صػلى  فهذا مما يُغلِّظ ويشدد الصلة والرحم، وفي الحديث، عن ابػن عبػاس، قػاؿ: لمػا مػات إبػراىيم ابػن رسػوؿ اهلل ، "إسماعيل
ؿ إف  لو ُمْرِضعاً في الجن ة، ولو عاَش لكاف ِصدِّيقاً نبي اً، ولو عاَش لعتػََقْت أخوالُُو الِقبُط، وما اسُتِرؽ  ِقبطيٌّ " قا"ؿ: ، وقارسوُؿ اهلل 

 .2117الشيخ ناصر: صحيح دوف جملة العتق، صحيح سنن ابن ماجو: 
 . 3223أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  1377
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 [. 1378ُحمٕق انحٍٕاَاخ] -12
ا تعػالى: قػاؿ   َْ َٖاا ِْل َو ا نََرْغ َْ َراُُُسّ  ْْ

َ
ٌّ أ َم
ُ
َٖاَخيِْٗ إاَِل أ َِ َواَل َغانٍِر يَِػرُي ِِبَ ْر

َ
ِْٔ َدآةٍَث ِْل اْل
ونَ  ّْ ُُيَْْشُ ِٙ ِ َّ إََِل َرّب ٍء ُث ِْٔ ََشْ َخاِب  ٍِ  .38األنعاـ:ال

َ تعالى: وقاؿ   ََ َِْٓش  ٔ َح َْ  ّ ُٙ ْٖ ِٓ اء نَ َْ  ِْٔ َ َواَّلَلُ َخََِو ُكَ َداةٍَث  ََ َِْٓشا  ٔ َح َْ  ّ ُٙ ِْْٖ  َبْػِِٖٗ َو
ٍء ىَِديرٌ  ِ ََشْ

َ ُكّ ََ ا يََظاُء إَِن اَّلَلَ  َْ ْرَبٍؿ َُيُُِْو اَّلَلُ 
َ
َ أ ََ َِْٓش  ٔ َح َْ  ّ ُٙ ِْْٖ  . 45النور:رِْجَِنْيِ َو

ا ِْل ُبػُ تعالى: وقاؿ   َٓ ُّصيِيُسّ ّمِ جَْفاِم َُفِْْبَةً ن
َ
ّْ ِْل اْْل َٖانُِؿ ِإَوَن َُُس َْ ا  َٙ ّْ ذِي ا َوَُُس َٙ ِ ررَِيةٌ ٕٚ ٌَ

ُزُِٚنَ 
ْ
ا حَأ َٙ ِْْٖ  . 12المؤمنوف:َو

ُزُِٚنَ تعالى: وقاؿ 
ْ
ا حَأ َٙ ِْْٖ َٖانُِؿ َو َْ ا دِْفٌء َو َٙ ّْ ذِي ا َُُس َٙ جَْفاَم َخََِي

َ
 .5النحل:َواْل

يَْم ُخَِِيْج تعالى: وقاؿ   ٌَ  َِ ِ ة َ  يَُٖؾُروَن إََِل اْْلِ
نَ
َ
 . 27الغاشية:أ

ٚنَ تعالى: وقاؿ   ُٓ ا اَل َتْفَِ َْ ًَٖث َوَيْفُُِو  ا َوزِي َ٘ ُتٚ ٌَ ِٓرَي ََُِتْ ََ َواِْلَِلاَل َواْاَ  . 8النحل:َواْْلَيْ
َّ تعػالى: وقاؿ  ِِا ـَ َِ َواَُػرْيُ َصاَناٍت ُكٌّ ىَْد  ْر

َ
اَواِت َواْْل َٓ ٔ ِْل الَص َْ َن اَّلَلَ يَُصّتُِح ََلُ 

َ
ّْ حََر أ َ ل

َ
أ

ا َحْهَفُِٚنَ َصَ حَ  َٓ ِ ٌّ ة ِِي ـَ ُٗ َواَّلَلُ   .42النور:ُٗ َوتَْصبِيَد
ِ تعالى: وقاؿ 

َّ ُٗ ةُِس ُٔ إَِٕ َٔ إاَِل الرََْحَ ُٙ ٍُ ِص ْٓ ا ُح َْ  َٔ ّْ َصاَناٍت َوَيْيتِْظ ُٙ َْٚر ّْ يََرْوا إََِل اَُػرْيِ نَ
َ َول
َ
أ

ٍء ةَِصريٌ   . 29الملك:ََشْ

                                                           
نواعها وأصنافها؛ الطائر منها والذي يدب على األرض .. وما يعيش في أعماؽ البحػار واألنهػار .. اعلم أف الحيوانات بكل أ 1378

أمم ػ مثل األمم اإلنسية ػ لها نظامها، وعاداتهػا، ولغتهػا الخاصػة بهػا، وطريقتهػا فػي الحيػاة، تحػس، وتشػعر، وُتحػب، وتكػره، وتتػألم 
مػن أداء وظيفتهػػا ورسػالتها فػي ىػذه الحيػاة .. لػػم ُيخَلقػوا عَبثػاً؛ بهػم تكتمػػل وتحػزف وتفػرح .. وتفهػم الفهػم الغريػػزي الػذي يمكنهػا 

الحياة وتحلو، وتزي ن .. وىم متفاوتوف فيما بينهم في درجة الفهم واإلدراؾ .. وجميعها قد ُفطرت علػى عبػادة اهلل تعػالى وتوحيػده؛ 
ُتَسػبُِّح لَػُو تعػالى: عوف، ويسبحوف بحمد ربهػم، كمػا قػاؿ ليس منهم إال المؤمن الموحد؛ فكلهم مؤمنوف موحدوف، يستغفروف، ويد

ػػػػػػْبُع َواأَلْرُض َوَمػػػػػػن ِفػػػػػػيِهن  َوِإف مِّػػػػػػن َشػػػػػػْيٍء ِإال  ُيَسػػػػػػبُِّح ِبَحْمػػػػػػَدِه َوَلِكػػػػػػن ال  تَػْفَقُهػػػػػػوَف َتْسػػػػػػ ػػػػػػَماَواُت الس  ِبيَحُهْم ِإن ػػػػػػُو َكػػػػػػاَف َحِليمػػػػػػاً الس 
و أىدا سبيبًل من الكافر المشرؾ الذي ضل  وأعرض عن عبادة اهلل تعالى وتوحيػده، . فالحيوانات من ىذا الوج44اإلسراء:َغُفوراً 

تعػالى: على ما أوتي مػن نعمػة العقػل، والتفكيػر، وحريػة االختيػار، فعط ػل بإرادتػو االنتفػاع بمػا مػن  اهلل تعػالى عليػو مػن نَِعػم، كمػا قػاؿ 
 ِّا ُأْولَِئػَك  َواإِلنِس َلُهْم قُػُلوٌب ال  يَػْفَقُهوَف ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ال  يُػْبِصُروَف ِبَها َوَلُهْم آَذاٌف ال  َيْسػَمُعوَف ِبَهػ َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهن َم َكِثيرًا مَِّن اْلِجن

ـْ َتْحَسػُب َأف  َأْكثَػػتعػالى: . وقػاؿ 279األعراؼ: َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضل  ُأْولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ  َرُىْم َيْسػَمُعوَف َأْو يَػْعِقلُػوَف ِإْف ُىػْم ِإال   َأ
. ىذه المعاني وغيرىا ستتضح بصورة أوسع عند الوقوؼ على مجموع النصوص الشرعية 44الفرقاف:َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضل  َسِبيبلً 

اف .. وىػذا يسػتدعي منػك ػ يػا عبػد اهلل ػ أف التي سػنأتي علػى ذكرىػا ػ بػإذف اهلل ػ والخاصػة بهػذا الحػق، حػق الحيوانػات علػى اإلنسػ
 تتعامل بمسؤولية عالية، ورحمة ورفق مع كل ما يحيط بك أو ُتصادفو في حياتك من الحيوانات والدواب.
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ْٚا تعػالى: وقاؿ  حَ
َ
ّْ اَل َخََّت إَِذا أ َُٖس ٚا َمَصااٌِ َُ اْدُخُِ ْٓ ا انلَ َٙ حُّ

َ
ٌَِث يَا أ ْٓ َِ ىَاَُْج َج ْٓ  َوادِي انلَ

َ ََ

ّْ اَل يَْظُفُرونَ  ُ٘ ُُٖٚدهُ َو اُن وَُج َٓ ّْ ُشَِيْ َُٖس َٓ  . 28النمل:َُيِْػ
ِْاتعػالى: وقاؿ  َتااِل ُبُيٚحااً َو َٔ اْْلِ ِْا ِن اََتِاِذي 

َ
َِ أ ًَ إََِل انلَْدا وَْ  َربُّا

َ
اا َوأ َٓ َٔ الَظاَجرِ َوِم

 . 68النحل:َحْفرُِطٚنَ 
َٔ اَُْلانِتنَِي تعالى: وقاؿ  ِْ ْم ََكَن 

َ
َد أ ُ٘ ْد ُٙ ْ َرى ال

َ
ا َِلَ اَل أ َْ َذاةاً  *َوَتَهَيَد اَُػرْيَ َذَياَل  ـَ  ُٗ َٖ َب ّذِ ـَ

ُ
َْل

تنٍِي  ُّْ حِيَِّنِ بُِصَِْػاٍن 
ْ
ْو َِلَأ
َ
ُٗ أ َٖ ذَِْبَ

َ
ْو َْل
َ
ٍَ  *َطِديداً أ َٓ ّْ َُتِاْع ةِاِٗ َذ اا لَا َٓ ِ َخػاُج ة

َ
َد َدرْيَ ةَفِيٍد َذَيااَل أ

ِْٔ َشَتٍإ ةِنََتٍإ يَيِنٍي   ًَ ٌّ  *وَِجئُْخ ِؾاي ـَ رٌْش  ـَ ا  َٙ َ ٍء َول ِ ََشْ
ِْٔ ُكّ وتَِيْج 

ُ
ّْ َوأ ُٙ ٍُ ِِ ْٓ ةً َت

َ
 *إِِّنِ وََجدتُّ اْمَرأ

ِْٔ ُدوِن اَّلَلِ  ِْٓس  ا يَْصُجُدوَن لَِِظ َٙ َم ْٚ ا َوىَ َٙ َِ وََجدتُّ ِٔ الَصبِي ـَ  ّْ ُ٘ َصَد
ّْ نَ ُٙ َ ال َٓ ْخ

َ
ُّ الَظيَْػاُن أ ُٙ َ َٔ ل َوَزَي

َخُدوَن  ْٙ ّْ اَل َح ُٙ اا  *َذ َْ ا َُتُْهَٚن َو َْ  ُّ َِ َوَيْفَِ ْر
َ
اَواِت َواْْل َٓ ِ اَّلِي ُُيْرُِج اْْلَْبَء ِْل الَص اَل يَْصُجُدوا َّلِلَ

َ
أ

َُٖٚن  َٚ  *ُتْفِِ ُ٘ ِّ اَّلَلُ اَل إََِلَ إاَِل   [. 1379.]16-10النمل:َربُّ اَُْفرِْش اَُْفِؾي
ّ ةَاِشٌع ذَِراَخيِْٗ ةِالَِْٚصيدِ تعالى: وقاؿ  ُٙ  [.1380.]28الكهف:َوَُكُْت

ُٜخِطٔ إيٝٗا. َٜسحِ اسبٝٛاْات، ٚ  ـ ؾُٝٔ 

 على كل اإلحسافَ  إف اهلل كتبَ ": قاؿ،  اهلل  هما عن رسوؿِ حفظتُ  ثنتافعن َشد اد بن أوٍس، قاؿ: 

 مسلم. "إذا قتلُتم فأحِسنوا الِقتَلَة، وإذا ذبحُتم فأحِسنوا الذ بَح، ولُيِحد  أحدُكم شفَرتَُو، فْلُيِرْح ذبيحَتو؛ فشيءٍ 
أمَر بحدِّ الشَِّفار، وأف تُوارا عن البهائم، وإذا ذبَح أحدُكم  وعن عبد اهلل بن عمر، أف  رسوَؿ اهلل  
 [. 1381]"فلُيْجِهز

1382]"من َرِحَم ولو ذبيحَة عصفوٍر رَِحمو اهلل يوـَ القيامة": قاؿ عن أبي أمامة، عن النبي 
]. 
والش ػاَة ": عن معاوية بن قّرة، عن أبيو، قاؿ: قػاؿ رجػٌل: يػا رسػوَؿ اهلل  إنِّػي أَلذبَػُح الشػاَة فأرحمهػا. قػاؿ

1383]"إف رحمتَػَها رِحَمَك اهللُ 
]  . 

                                                           
 ىذا الهدىد لو كنا ممن يفهموف لغتو، لصلح أف يكوف معلماً وواعظاً في التوحيد والعقيدة لكثير من شيوخ ودعاة ىذا الزماف  1379
رىا كثير من اآليات قد أتت على ذكر الحيوانات والدواب .. وألىمية ىذا العاَلم ػ عالم الحيوانات ػ وإكراـ اهلل لو .. قد وغي 1380

 ُسميت أكثر من سورة في القرآف الكريم بأسماء بعض الحيوانات: كسورة البقرة، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.
أي السػكاكين الُمعػد ة ؛ "ىػ. وقولو " الشِّػفار -: إسناده صحيح ا8/234وقاؿ عنو الشيخ شاكر   أخرجو أحمد في المسند، 1381

للذبح، وقولو " أف توارا .."؛ أي ُتخَفػى عػن البهيمػة التػي يُػراد ذبحهػا، فػبل يقػع بصػرىا عليهػا؛ ألف ذلػك ُيخيفهػا ويؤذيهػا قبػل أف 
وأفضل الذبح حز الشفرة على موضع الذبح مرة واحدة .. وكلمػا كثػرت الحػز ات   أي فلُيسرِع في الذبح،؛ "ُتذَبح. وقولو " فلُيجهز

 كلما كاف ذلك بعيدًا عن معنى اإلحساف للبهائم الذي أمرنا بو .. وكاف فيو تعذيباً لها.   
 . 17رواه البخاري في األدب المفرد، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1382
 . 16حمد وغيرىم، السلسلة الصحيحة: رواه البخاري في األدب، والطبراني، وأ 1383
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فانزلوا عن ظهركم، وأعطوه حق و من إذا أخصَبت األرض ": قاؿ عن أنس بن مالك، أف رسوؿ اهلل 
]الَكؤل، وإذا أجدبت األرض فامضوا عليها، وعليكم بالدلجة؛ فإف األرض ُتطوا بالليل"

1384
] . 

إذا سرتم في أرض خصبٍة، فأعطوا الدواب حق ها أو حظ ها، وإذا سرتم ": قاؿ وعنو، أف رسوَؿ اهلل 
فإف األرض ُتطوا بالليل، وإذا عر ستم، فبل تُعرِّسوا على قارعة في أرٍض جدبة فانجوا عليها، وعليكم بالد لجة؛ 

1385]"الطريق فإنها مأوا كل دابة
] . 

إذا سافرتم في الخصِب فأعطوا اإلبل حق ها، وإذا سافرتم في ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوؿ اهلل 
1386]"الجدب فأسرعوا الس يَر، فإذا أردتم الت عريس فتنكبوا عن الطريق

] . 
بالجعرانة فلم أدِر ما أسألو عنو، فقلت: يا رسوَؿ اهلل   عن سراقة بن مالك، قاؿ: أتيت رسوَؿ اهلل 

: إني أمؤل حوضي انتظر ظهري يرد علي، فتجيء البهيمة فتشرب، فهل في ذلك من أجر  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
1387]"لك في كلِّ َكبٍد َحر ا َأجرٌ "

]. 
بينما رجٌل يمشي بطريق؛ إذا اشتد  عليو العَطُش، فوجد بئراً، فنزَؿ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي 

فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلٌب يلَهُث يأكل الثػ َرا من العطش، فقاؿ الرجُل: لقد بلَغ ىذا الكلَب من العَطِش 
كلَب، فشكَر اهلُل لو، فغفَر ِمثُل الذي كاف بلَغ بي، فنزؿ البئَر، فَمؤل ُخف ُو، ثم أمسَكُو بِفيو حتى رَِقَي فسقى ال

1388]"في كل ذاِت َكِبٍد رطََبٍة أجرٌ ": قالوا: يا رسوَؿ اهلل  وإّف لنا في البهائِم ألجرًا  فقاؿ ."لو
 متفق عليو. [

بينمػػا َكلػػٌب يُِطيػػُف ِبرَكيّػػٍة قػػد كػػاَد يقتلُػػو العطَػػُش؛ إْذ رأتػػو بغػػيٌّ مػػن ": قػػاؿ وعػػن أبػػي ىريػػرة، عػػن النبػػي 
]ئيل، فنَػَزعت ُموَقها، فاستقت لو بو فسقتو إياه، فغُِفَر لها بو" متفق عليوبَغايا بني إسرا

1389
]. 

                                                           
أي عػػػن ؛ ". قولػػو " فػػانزلوا عػػن ظهػػركم681أخرجػػو الطحػػاوي فػػي المشػػكل، والخطيػػب، والبيهقػػي، السلسػػػلة الصػػحيحة:  1384

دوابكم التي تركبونها؛ كاإلبل، والخيل، والبغاؿ، والحمير .. لتأخذ حقها مػن الراحػة والمرعػى .. فػإف مػررتم بػأرض ال كػؤل فيهػا وال 
 أي بالسفر والسير ليبًل.؛ "اء فامضوا عليها، وال تقيلوا دوابكم فيها؛ ألنها ُتحـر فيها من حقها بالمرعى. وقولو " وعليكم بالدلجةم

أي ؛ "أي أسػػػرعوا عليهػػػا. وقولػػػو " عر سػػػتم؛ ". وقولػػػو " فػػػانجوا عليهػػػا2357أخرجػػػو البػػػزار والبيهقػػػي، السلسػػػلة الصػػػحيحة:  1385
 بلستراحة أو المبيت.حططتم رحالكم وأمتعتكم ل

أي ابتعػػدوا عػػن ؛ ". والخصػػب؛ األرض المليئػػة بػػالمرعى والِعشػػب. وقولػػو " فتنك بػػوا الطريػػق1139صػػحيح سػػنن أبػػي داود:  1386
 الطريق. 

أي عطشػى ؛ "أي نػاقتي. وقولػو " حػر ا؛ ". وقولػو " أنتظػر ظهػري1251أخرجو الحميدي في مسنده، السلسػلة الصػحيحة:  1387
 َحرِّ والجفاؼ. لما أصابها من ال

يشمل اإلنساف وكل حيواٍف ذي  ؛ "في كل ذاِت َكِبٍد رطََبٍة أجرٌ أي يأكل التراب من شدة العطش. وقولو" ؛ "قولو " يأكل الث را 1388
 أي شكَر معروفو وإحسانو للكلِب، فغفَر اهللُ لػو ذنوبػو بسػبب ذلػك .. فػإف الحسػنات؛ "كبٍد يحتاج إلى ماء. وقولو " فشكَر اهللُ لو

 يُذىبن السيئات.
أي خف ها أو حذاؤىا. والحديث فيو أف الحسنات يُذِىبن السيئات؛ بما في ذلك ؛ "أي بئر من الماء. و" موقها؛ "ِبرَكّيةٍ قولو "  1389

 الكبائر عدا الشرؾ، ويُقاؿ كذلك: على قدر قوة الحسنة وِعَظمها على قدر ما يكوف أثرىا قوياً في إزالة السيئات بإذف اهلل. 
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فرأيُت منو شيئاً  عن المنهاؿ بن عمرو عن يعلى بن مرة، عن أبيو، قاؿ: سافرُت مع رسوِؿ اهلل 
يشكوكم "  ما لبعيركم ىذا": عجباً، أتاه بعير فقاـ بين يديو، فرأا عينيو تدُمعاف، فبعث إلى أصحابو، فقاؿ

ال تنحروه، واجعلوه ": فقالوا: كنا نعمُل عليو، فلما كبر وذىَب عمُلو، تواعدنا لننحره غداً. فقاؿ رسوُؿ اهلل 
1390]"في اإلبل يكوف معها

] . 
: ُرؤي وىو يمسح وجو فرسو بردائِو، فُسِئل عن ذلك  فقاؿ عن يحيى بن سعيد: أف رسوَؿ اهلل 

1391]"لإني ُعوتِبُت الليلَة في الخي"
] . 

ـ ايٓٗٞ عٔ تعرِٜب اسبٝٛاْات ٚايدٚا ، ٚتهًٝؿٗا َا ال ُتطٝل، أٚ اضتدداَٗا بطسٜك١ خاد١٦، 

 أٚ قتًٗا عَبجّا َٔ غري ضبٍب ٜطتدعٞ قتًٗا.

1392]"أخِّروا األحماَؿ على اإلبل؛ فإف اليَد معل قٌة والرِجَل موثَػَقةٌ ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبي 
]  . 

1393]"كن ا إذا نزلنا منزاًل، ال ُنسبِّح حتى َنُحل  الرِّحاؿ": اؿوعن أنس بن مالك ق
] . 

أما بَلَغُكم أني قد لعنُت من وَسَم ": ُمر  عليو بحمار قد ُوِسَم في وجهو، فقاؿ وعن جابر: أف  النبي 
]البهيمَة في وجهها، أو ضربها في وجهها " فنهى عن ذلك

1394
] . 

مر بحدِّ الشِّفار، وأف تُوارا عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم؛ أ": وعن ابن عمر، أف رسوَؿ اهلل 
1395]"فلُيجِهز

] . 
اركبوا ىذه الد واَب سالمًة، وايتِدعوىا سالمًة، وال تتخذوىا  ": قاؿ وعن أنس، عن النبي 

1396]"كراِسي  
]. 

إنما سخ رىا لكم  إي اكم أف تتخذوا ظهوَر دوابِّكم مناِبَر؛ فإف اهللَ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي 
]لتبلغكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغيو إال ِبِشقِّ األنُفِس، وجعل لكم األرَض؛ فعليها فاقضوا حاجاتكم"

1397
]  . 

                                                           
 .485أخرجو الحاكم في المستدرؾ، وقاؿ صحيح اإلسناد، ووافقو الذىبي، السلسلة الصحيحة:  1390
 . 3287أخرجو مالك في الموطأ، السلسلة الصحيحة:  1391
 . 2230رواه أبو القاسم بن الجراح في المجلس السابع من " األمالي " وغيره، السلسلة الصحيحة:  1392
أي ال ننشغل بصبلة الضحى، وغيرىا مػن النوافػل إال ؛ "ال نسبح حتى نحل الرحاؿ . وقولو "1114صحيح سنن أبي داود:  1393

 بعد أف ننزؿ الرحاؿ عن ظهور اإلبل وغيرىا من البهائم التي يرتحل عليها، طلباً لراحتها، ورفقاً بها، ومراعاة لحقها. 
 رىا.  . والوسم؛ أَثر الكيِّ لُتمي ز بو الدواب عن غي1135صحيح سنن أبي داود:  1394
  .3230أخرجو أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  1395

أي مقاعػػد، للراحػػة والسػػمر، ؛ ". وقولػػو " وال تتخػػذوىا كراسػػي12أخرجػػو الجػػاكم، والبيهقػػي، وأحمػػد، السلسػػلة الصػػحيحة:  1396
ن اسػتخدامها أو ركوبهػا فيػو نهػي عػ؛ "اركبػوا ىػذه الػد واَب سػالمةً لغير أغراض التنقل والسفر .. ففي األرض غناً عن ذلك. وقولو " 

 وىي مريضة.
 .1138صحيح سنن أبي داود:  1397
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اتقوا اهلل في ىذه ": ببعيٍر قد لحَق ظهَره ببطِنو، فقاؿ وعن سهل بن الحنظلي ة، قاؿ: مر  رسوُؿ اهلل 
1398]"وكلوىا صالحةً البهائم الُمعجَمة؛ فاركبوىا صالحًة، 

]. 
؛ حائطاً لرجٍل من األنصار، فإذا جمل، فلما رأا النبي   عن عبد اهلل بن جعفر، قاؿ: دخل النبي  

من رب  ىذا الجمل  لمن ىذا الجمل  "، ": ، فمَسَح َذفَراه، فسَكَت، فقاؿَحن  وذرفت عيناه، فأتاه النبي  
أفبل تتقي اهلل في ىذه البهيمة التي مل َكَك اهلُل إي اىا، ": اهلل  فقاؿ فجاء فتى من األنصار، فقاؿ: لي يا رسوؿَ 

]فإنو شكا إلي  أنك ُتجيعُو وُتدئِبو"
1399

]. 
على رجل واضٌع رجَلو على َصفَحِة شاة، وىو يحد  شفَرتو،  عن ابن عباس، قاؿ: مر  رسوُؿ اهلل 

1400]"د أف تُميتها موتتين  ذا   أتُريأفبل قبَل ى": وىي تلحُظ إليو ببصرىا، فقاؿ
]. 

1401أتريُد أف ُتميَتها موتات   ىبل  حَددَت شفَرَتك قبَل أف َتضَجعها   "]": وفي رواية
]. 

ُعذِّبت امرأٌة في ىر ٍة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها ": قاؿ وعن عبد اهلل بن عمر، عن النبي 
]ها تأكُل من خَشاِش األرضالنار؛ ال ىي أطعمتها وال سقتها إْذ حبستها، وال ىي تركت

1402
 " متفق عليو.[

ََ النبي  صل ى صبلَة الُكسوؼ، فقاؿ دَنت منِّي الناُر، حتى قلت: أي ": وعن أسماء بنت أبي بكر: أف 
َربِّ وأنا معهم، فإذا امرأٌة تخدُشها ِىر ٌة، فقاؿ: ما شأُف ىذه  قالوا: حَبَسْتها حتى ماتْت ُجوعاً؛ ال أطَعَمتها وال 

 البخاري.  "َلْتها تأُكُل من َخَشاِش األرضأرسَ 
1403]"لو ُغِفر لكم ما تأتوف إلى البهائم لغُِفر لكم كثيراً ": عن أبي الدرداء، عن النبي 

]  . 
                                                           

 .  1112صحيح سنن أبي داود:  1398
؛ أي وتتعبػو فػي العمػل، وتكلفػو فػوؽ "؛ أي ذفر دمعو عن موضػعو. وقولػو " وُتدئبػو". قولو " فمسح ذفراه1111صحيح سنن أبي داود:  1399
 طاقتو. 

؛ أي علػى عنػق شػاة .. والشػاة التػي تلحػظ ذابحهػا ". قولو " علػى صػفحة شػاة14الصحيحة: رواه الطبراني في الكبير، وغيره، السلسلة  1400
وىو يحد شفرتو ليذبحها .. يُميتها قبل أف يذبحها .. ويجعلها تعيش ألػم المػوت ومصػيره قبػل أف تمػوت .. وىػذا لػيس مػن الرفقػق واإلحسػاف 

 إليها؛ لذا ورد النهي عن ذلك. 
تػي تُػذكر فيمػا يتعلػق بعمليػة الػذبح، أننػي رأيػت فػي السػوداف ػ فػي عهػد حكػم المهػدي ػ أناسػاً يػذبحوف الثيػراف فػي ومن العادات الخاطئػة ال    

المكاف المخص  للذبح، بعد أف يجتمع على الثور الواحد مجموعة من الرجاؿ بيد كل واحد منهم عصاة غليظػة يضػربونو بهػا علػى رأسػو إلػى 
م بعد ذلك ُيجهػزوف عليػو .. وىػذه طريقػة ظالمػة قاسػية .. تتنػافى مػع تعػاليم اإلسػبلـ، ومػع الرحمػة والرفػق أف يقع على األرض مغمياً عليو .. ث

واإلحساف الذي أمرنا بو تجاه البهائم .. ثم أف الثور من الممكن أف يمػوت بسػبب ىػذا الضػرب قبػل أف يُػذبح .. فحينئػٍذ يحػـر أكلػو، ويصػبح 
يتنبػو المسػلموف فػي السػوداف لمثػل ىػذه الممارسػات الخاطئػة، ويعنوىػا اىتمػامهم، وىػم أىػل لكػل  حكمو حكم الميتة .. نػذكر ذلػك رجػاء أف

 رفٍق وإحساف.  
 ، وقاؿ: صحيح على شرط البخاري، ووافقو الذىبي.4/132أخرجو الحاكم في المستدرؾ  1401
نػػده فػػي البيػػت شػػيئاً مػػن تلػػك الحيوانػػات . وفػػي الحػػديث وعيػػد شػػديد لمػػن يحػػبس ع"خشػػاش األرض؛ أي ىوامِّهػػا وحشػػراتها. " النهايػػة 1402

 والبهائم، كالطيور، واألسماؾ وغيرىا .. ليتمتع برؤيتها .. ثم ىو يقصِّر في خدمتها، وإطعامها 
. والمراد من الحديث أف اهلل تعػالى لػو غفػر البػن آدـ تقصػيره بحقػوؽ الحيوانػات، ومػا يتسػببو 524أخرجو أحمد، السلسلة الصحيحة:  1403

 وضرر لغفر لو كثيرًا من ذنوبو وخطاياه.لها من أذا 
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ُمْر بنيك أف يقصوا أظاِفَرىم عن ": ، وأمر لي بَذود، قاؿ ليعن سوادة بن الربيع، قاؿ: أتيت النبي 
1404]"فليحتلبوا عليها ِسَخالها، ال تدركها الس َنُة وىي ِعَجاؼٌ ": موقل له ،"ضروِع إبلهم ومواِشيهم

] . 
1405]"إذا باع أحدُكم الشاَة واللِّقحة؛ فبل ُيحفِّلها": عن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

] . 
نزؿ منزاًل فأخذ رجٌل بيَض ُحم رة، فجاءت َتِرؼ  على رأِس  وعن عبد اهلل بن مسعود: أف  الن بي 

: أي كم َفَجَع ىذه بيضتها " فقاؿ رجل: يا رسوَؿ اهلل أنا أخذُت بيضتها، فقاؿ النبي  ": ، فقاؿسوؿ اهلل ر 
1406]"ارُدْدُه؛ رحمًة لها"

]. 
في سفٍر، فانطَلَق لحاجتو، فرأينا ُحم رًة معها فرخاف،  وفي رواية عنو، قاؿ: كنا مع رسوِؿ اهلل 

َمن فجَع ىذه بولدىا  رُد وا وَلَدىا ": فقاؿ جعلت َتفرُش، فجاء النبي  فأخذنا فرَخيها، فجاءت الحم رة ف
إنو ال ينبغي أف يُعذَِّب بالناِر ": من حَرَؽ ىذه "، قلنا: نحُن، قاؿ": ورأا قرية نمٍل قد حرقناىا، فقاؿ ،"إليها

1407]"إال رب  النار
] . 

الن مِل فُأحرَِقت، من األنبياء، فأمَر بقري ة  ياً أف  نملًة قرَصت نب": وعن أبي ىريرة، عن رسوؿ اهلل 
 متفق عليو.  "إليو: أفي أْف َقرَصْتَك نملٌة، أىلكَت أم ًة من األمِم ُتَسبِّحُ  فأوحى اهلل 

نزَؿ نبيٌّ من األنبياء تحَت شجرٍة، فلَدَغْتُو نملٌة، فأمَر بجهازه، فُأخِرَج ِمن ": قاؿ وعنو، أف النبي  
]مَر بها فُأحرِقت، فأوحى اهللُ إليو: فَهبل  نملًة واحدًة تحِتها، ثم أ

1408
 " مسلم.[

نزؿ نبي من األنبياء تحت شجرٍة، فلدغتو نملٌة، فأمَر ببيتهن  فُحرؽ على ما ": وفي رواية، عن الحسن
1409]"فيها، فأوحى اهلل إليو: فَهبل  نملًة واحدةً 

]. 
هى عن قتل أربٍع من الدواب: الن ملُة، والن ْحلُة، والُهدُىد، ن إف  النبي  ": وعن عبد اهلل بن عباس، قاؿ

1410]"والص َرد
]. 

                                                           
ػػَنُة وىػػي ِعَجػػاؼٌ . الػػذود؛ اإلبػػل. وقولػػو " 2936أخرجػػو البخػػاري فػػي التػػاريخ، السلسػػلة الصػػحيحة:  1404 أي ال ؛ "ال تػػدركها الس 

واألمػر بقػ  ينبغي أف تبلغ السِّخاؿ ابناء المواشي السنة وىي ضعيفة؛ إذ يجب أف تُعطى حقها من الرضاعة، ومن حليب أمهاتهػا. 
 األظافر عند ضروع اإلبل والمواشي؛ أي عند احتبلبها، وحتى ال تتأذا الضروع بأظافر حالبها. 

أي ال يتركهػػػا أيامػػػاً مػػػن غيػػػر احػػػتبلب، فينػػػتفخ ضػػػرعها، فيحسػػػبها ؛ ". وقولػػػو " فػػػبل ُيحفِّلهػػػا4278صػػػحيح سػػػنن النسػػػائي:  1405
 لحليب في الضرع من غير احتبلب فيو أذا للشاة ذاتها.  المشتري غزيرة الحليب، وىي ليست كذلك. ثم أف احتباس ا

 . والُحّمرة؛ طائر صغير أحمر اللوف. 195صحيح األدب المفرد:  1406
  .1319صحيح سنن أبي داود:  1407

ُيحمل على . كما 264األنعاـ:َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَراتعالى: أي فهبل عاقبت نملة واحدة التي لدغتك وحسب .. وقولو  1408
 اإلنساف، فإنو ُيحمل على التعامل مع الحيوانات والبهائم كذلك.

  ."4066قاؿ الشيخ ناصر: صحيح مقطوع، صحيح سنن النسائي "  1409
. والصػػرد؛ ىػػو طػػائر ضػػخم الػػرأس والِمنقػػار، لػػو ريػػٌش عظػػيم، نصػػفو أبػػيض، ونصػػفو أسػػود " 4387صػػحيح سػػنن أبػػي داود:  1410
   ."النهاية
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1411]"عن قتِل الص َرِد، والض فدَِع، والنمَلِة، والُهدىد نهى رسوُؿ اهلل ": وعن أبي ىريرة قاؿ
] . 
وا دجاجًة وعن ىشاـ بن زيٍد قاؿ: دخلُت مع أنٍس على الَحَكم بن أيوب، فرأا غلمانًا أو فتيانًا نصب

1412]"نهى النبي  أف ُتْصبَػَر البهائمُ ": يرمونَها، فقاؿ أَنس
 متفق عليو.  [

ػػا قضػػى حاجتَػػو ": قػػاؿ وعػػن ابػػن عمػػر، عػػن النبػػي  إف أعظػػَم الػػذنوِب عنػػد اهلل رجػػٌل تػػزو َج امػػرأًة، فلم 
 [.1413]"ًة َعَبثاً منها طل قها وَذىَب بمهرىا، ورجٌل استعمَل رجبًل فذىَب بأجرتو، وآَخُر يقتُل داب  

وعن عبد اهلل بن عمر أنو دخَل على يحيى بن سعيد، وغبلـٌ من بني يحيى رابٌط دجاجًة يرميها، فمشى 
إليها ابن عمَر حت ى حل ها، ثم أقبَل وبالغبلـ معُو فقاؿ: ازجروا غبلَمُكم عن أف َيْصِبَر ىذا الطيَر للقتِل، فإني 

]يمٌة أو غيُرىا للقتل نهى أف ُتصبَػَر به": سمعُت النبي  
1414

 " متفق عليو.[
وعن سعيد بن ُجبير، قاؿ: كنُت عند ابن عمَر، فمر وا بِفتيٍة أو نفٍر، نصبوا دجاجًة يرمونَها، فلما رَأوا 

 متفق عليو.  "لَعَن َمن فعَل ىذا من فعَل ىذا   إف  النبي  ": ابن عمر تفر قوا عنها. وقاؿ ابن عمر
 متفق عليو.  "َمن مث َل بالحيواف َن النبي  لع": وفي رواية عنو

: فكره ذلك، وقاؿم يرموف َكبَشًا بالنبِل، على أناٍس وى وعن عبد اهلل بن جعفر قاؿ: مر  رسوُؿ اهلل 
1415]"ال تُمثِّلوا بالبهائمِ "

]. 
تحمُل ضَرَب جم ااًل، وقاؿ: ِلَم  وفي األثر، عن المسيب بن دار، قاؿ: رأيُت عمَر بن الخطاب 

 على بعيرؾ ماال يُطيق  
وعن عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أف رجبًل حد  شفرة، وأخذ شاًة ليذبحها،  

 فضربَُو عمُر بالد ر ِة وقاؿ: أتعذُِّب الروَح، أال فعلَت ىذا قبل أف تأخَذىا  
ـ  لك ػ رأا رجبًل يجر  شاًة ليذبحها فض وعن محمد بن سيرين أف عمَر   ربو بالد ر ِة وقاؿ: سقها ػ ال أ

 إلى الموِت َسوقاً جميبًل. 

                                                           
 .1608اجو: صحيح سنن ابن م 1411
 أي أف تكوف غرضاً وىدفاً للرمي؛ فتقتل صبرًا ؛ "قولو " أف ُتصبر 1412
. قلت: ومن قتِل الدواب عبثاً؛ قتلها من أجل متعػة الصػيد، أو تجريػب السػبلح، 999أخرجو الحاكم، السلسلة الصحيحة: 1413 

 ونحو ذلك مصارعة الثيراف، كما يفعل ذلك كثير من الناس في زماننا 
تفاد مػػن ىػػذا الحػػديث وغيػػره، حرمػػة إقامػػة حػػد القتػػل علػػى المحػػدود رميػػاً بالرصػػاص، كمػػا ىػػو دارج فػػي زماننػػا قلػػت: ُيسػػ 1414

ال "فػي صػحيح مسػلم وغيػره:  عن ذلك، كما في الحػديث أعػبله، وفػي قولػو  المعاصر؛ ألنو من القتل صبرًا، وقد نهى النبي 
 رمي، واهلل تعالى أعلم. أي غرضاً وىدفاً لل؛ "تتخذوا شيئاً فيو الروُح غَرضاً 

.والتمثيػػل بالبهيمػة، يكػػوف بتشػويو جثتهػػا بعػد موتهػػا لغيػر ضػػرورة أكلهػا .. فحقهػػا محفػػوظ .. 4237صػحيح سػػنن النسػائي:  1415
وحرمتها مصانة في اإلسبلـ وىي حية وبعد موتها .. فهل بلغ دعاة حقػوؽ الحيػواف فػي زماننػا المعاصػر ىػذا المبلػغ، وىػذه الدرجػة 

 ـ بالحيواف وحقوقو   من االىتما
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وعن وىب بن كيساف أف ابن عمر رأا غنمًا في مكاٍف قبيح، وقد رأا ابن عمر مكاناً أمثَل منو، فقاؿ  
  ."كل  راٍع مسؤوٌؿ عن رعيتو": يقوؿ ابن عمر: ويحَك يا راعي حوِّلها، فإني سمعت النبي  

فكاف إذا استعاروه منو قاؿ: ال  ،"دموف "عاوية بن قرة قاؿ: كاف ألبي الدرداء جمل يُقاؿ لووعن م 
تحملوا عليو إال كذا وكذا؛ فإنو ال يطيق أكثر من ذلك، فلما حضرتو الوفاة قاؿ: يا دموف ال تخاصمني غداً 

 عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إال ما ُتطيق  
، فجاء  : كاف لعمر بن عبد العزيز وعن أبي عثماف الثقفي قاؿ  غبلـ يعمل على بغٍل لو يأتيو بدرىم كل يـو

]يوماً بدرىم ونصف، فقاؿ: أما َبدا لك  قاؿ: نفقت السوؽ، قاؿ: ال ولكنك أتعبت البغل؛ أجّمو ثبلثَة أياـ 
1416

] . 

 ـ ايٓٗٞ عٔ يعٔ اسبٝٛاْات.

ِض أسفاره، وامرأٌة من األنصار على ناقٍة، في بع عن عمراف بُن ُحَصين، قاؿ: بينما رسوُؿ اهلِل 
قاؿ عمراف:  ."ُخذوا ما عليها وَدُعوىا؛ فإنها ملعونةٌ ": فقاؿ فَضِجرت فلَعَنْتها، فسمَع ذلك رسوُؿ اهلِل 

 فكأنِّي أراىا اآلَف تمشي في الن اِس، ما يَعِرُض لها أحٌد.  مسلم.
                                                           

 أي دعو يتجمم ويستريح ثبلثة أياـ .. ألنك أجهدتو بالعمل، بدليل أف انتاجو اليـو زاد نصف درىم عن بقية أيامو األخرا  1416
تلك ىي بعض اآلثار التي وقفت عليها حتى : 2/37قاؿ الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة، وبعد أف ذكر  اآلثار أعبله     

في الرفق بالحيواف، وىي في الحقيقة قل من ُجل ونقطة من  ي تدؿ على مبلغ تأثر المسلمين األولين بتوجيهات النبي اآلف، وى
بحر، وفي ذلك بياف واضح أف اإلسبلـ ىو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيواف، خبلفًا لما يظنو بعض الجهاؿ باإلسبلـ أنو من 

آلداب التي تلقوىا عن المسلمين األولين، ثم توسعوا فيها، ونظموىا تنظيمًا دقيقاً، وتبنتها وضع الكفار األوربيين، بل ذلك من ا
، حتى توىم الجهاؿ أنو من خصوصياتهم، وغر ىم في ذلك أنو ال يكاد يرا ىذا  دولهم حتى صار الرفق بالحيواف من مزاياىم اليـو

 ىػ.  -ها االنظاـ مطبقاً في دولة من دوؿ اإلسبلـ، وكانوا ىم أحق ب
قلػت: لػو كانػػت ىػذه الػدوؿ التػػي سػماىا الشػيخ بػػدوؿ اإلسػبلـ  اقتصػر تقصػػيرىا وظلمهػا علػى التفػػريط بحقػوؽ الحيػواف لهػػاف     

الخطب، وخف  المصاب؛ فهي فيما يتعلق بحقوؽ اإلنساف أكثر تفريطاً وظلماً من تفريطها بحقوؽ الحيواف .. لذا فهي تعيش ذروة 
قػػر، والػػذؿ، واالنحطػػاط، والتبعيػػة للغيػػر، وبصػػورة لػػم تعرفهػػا األمػػة مػػن قبػػل .. ولكػػي تُعػػاد الدولػػة والسػػيادة التخلػػف والجهػػل، والف

والريػادة والخبلفػة للمسػلمين مػن جديػد ال بػد أف يتفوقػوا أواًل ػ عمػبًل وتطبيقػًا ػ علػى غيػرىم مػن الشػعوب والملػل واألمػم بالعػدؿ، 
قبل أف يتفوقوا عليهم، أو يُنافسوىم في الماديات والمجاالت االقتصادية والتصنيعية ..  والرفق، والرحمة، والمجاالت اإلنسانية ..

والتطػػاوؿ فػػػي العمػػراف .. إذ أف مػػػن سػػػنن اهلل تعػػالى فػػػي خلقػػو أف يجعػػػل التمكػػػين فػػي األرض حليفػػػاً للعػػدؿ، وللقػػػائمين بالعػػػدؿ، 
 والحاكمين بالعدؿ، ولو كانوا من غير المسلمين 

دًا ِقَيِمي اً، وثقافياً، وحضارياً ضخماً ما ال يملكو غيرنا .. لكن ما قيمة ذلك وأثره في حياتنا إف لم يُرافقػو عمػل، نحن نملك رصي    
ولُػػػوا َمػػػا اَل َكبُػػػػَر َمْقتػػػاً ِعنػػػَد الل ػػػِو َأف تَػقُ   *يَػػػا َأيػ َهػػػا ال ػػػِذيَن َآَمنُػػػوا لِػػػَم تَػُقولُػػػوَف َمػػػا اَل تَػْفَعلُػػػوَف وتطبيػػػق، وتنفيػػػذ .. واهلل تعػػػالى يقػػػوؿ:

 . 3-1الصف:تَػْفَعُلوفَ 
نحن لم نفقد العمل بذلك الرصيد الضخم وحسب .. بل فقدنا حتى االحتراـ لذلك الرصيد .. ونتعامل معو أماـ اآلخرين على     

يعػود االحتػراـ لػذلك استحياء وخجل .. ولكي يُعاد المجد كما كاف .. وتُعاد لؤلمة ىيبتها ومكانتها بين األمػم .. ال بػد أواًل مػن أف 
الرصيد، ويعود العمل بو معًا .. وإال فبل نرجو قائمة مما نحن فيو من ذؿ وتخلف وىواف .. فنحن قـو أعز نا اهلل باإلسبلـ، فػإذا مػا 

 ابتغينا العزة بغيره أذل نا اهلل 
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جاريٌة على ناقٍة، عليها بعُض متاِع القوـِ إْذ َبُصَرت بالنبيِّ وفي رواية عن أبي بَػْرزََة األسلمي، قاؿ: بينما 
 ْوَتضايَق بهم الجبُل، فقالت: َحل ،[

1417
 مسلم.   "ال ُتصاِحبُػَنا ناقٌة عليها َلعنةٌ ": اللهم  العنها، قاؿ النبي   [

]ـ ايَّٗٞ عٔ ايتخسٜٔؼ بي اسبٝٛاْات، أٚ إخؿا٥ٗا
1418

]. 
1419]"ر ش بين البهائمأنو كره أف ُيح": عن ابن عمر

] . 
1420]"نهى عن صبر الروِح، وِخصاء البهائم": وعن ابن عباس، عن النبي 

]. 
1421]"نهى عن ِخصاء الخيل، والبهائم": وعن ابن عمر، عن النبي 

] . 
نهى عن صبِر ِذي الروح، وعن إخصاء البهائم نهياً  أف رسوَؿ اهلل ": وعن ابن عباس

1422]"شديداً 
]. 

ًِبّا ع٢ً اسبٝٛاْاتـ أثُس ذِْٛ  َٚع ]اؾٞ ابٔ آدّ َض
1423

] . 
لم يمَنْع قوـٌ زكاَة أموالهم إال ُمِنُعوا الَقْطَر من الس ماء، ولوال البهائم ": قاؿ عن ابن عمر، عن النبي 

1424]"لم يُمَطروا
] . 

ا حَ  وعن أبي األحوص، قاؿ: قرأ ابن مسعود: َْ ٚا  َصتُ ٌَ ا  َٓ ِ ْٚ يَُؤاِخُذ اَّلَلُ انلَاَس ة
َ ا َول َ٘ رِ ْٙ  َؽ

َ ََ َرَك 
 ّْ ُ٘ ُر ـَ  .45اآلية. فاطر:ِْٔ َداةٍَث َوَُِسٔ يَُؤّخِ ]فقاؿ: كاَد الُجَعُل يُػَعذ ُب في ُجْحرِِه بذنِب ابِن آَد

1425
].  

                                                           
 كلمة زجر ُيستحث بها اإلبل للحركة.  1417
عضػها الػبعض، وىنػاؾ مػن يُقػامر علػى الفػائز منهػا، وىػذا ممػا يُغلِّػظ التحػريم. التحريش ىو أف تحمػل البهػائم علػى أف تقاتػل ب 1418

واإلخصاء؛ ىو قتػل الفحولػة عنػد ذكػور الػدواب لكػي تقػوا علػى الخدمػة بصػورة أحسػن، أو تتفػرغ للخدمػة، فػبل تجػد فػي نفسػها 
 ميواًل نحو إناثها، وىذا ال يجوز 

 . 936صحيح األدب المفرد:  1419
 . 6960السنن، صحيح الجامع: رواه البيهقي في  1420
 . 6956رواه أحمد، صحيح الجامع:  1421
 : رواه البزار، ورجالو رجاؿ الصحيح. 5/165قاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد  1422
لمػػا كانػػت الػػدواب والبهػػائم تتػػأثر حياتهػػا سػػلباً بمعاصػػي وذنػػوب ابػػن آدـ؛ فػػإف مػػن حقهػػا علػػى اإلنسػػاف أف يتقػػي اهلل فيهػػا؛  1423

واآلثػػاـ، ويلتػػـز التقػػوا والطاعػػات التػػي تتنػػزؿ البركػػات والرحمػػات بسػػببها .. وبالتػػالي فػػإف حق هػػا علػػى اإلنسػػاف  فيجتنػػب المعاصػػي
يتعدا مجػرد خػدمتها والرفػق بهػا، واإلحسػاف إليهػا .. إلػى اجتنػاب المعاصػي والػذنوب واآلثػاـ .. والتػي تكػوف سػبباً فػي ىػبلؾ كػل 

 شيء، بما في ذلك البهائم.  
 . 5104اني، صحيح الجامع: رواه الطبر  1424
. وقػاؿ المنػذري: رواه الحػاكم، وقػاؿ: صػحيح اإلسػناد. و" الُجَعػل " بضػم الجػيم وفػتِح 1477صحيح الترغيب والترىيب:  1425

 ىػ.  -العين؛ ُدويية تكاد ُتشبو الخنفساء ُتدحرج الر وَث ا
معاصػي اإلنسػاف وذنوبػو: أف غيػره مػن النػاس والػدواب يعػود وىو يعدد آثػار ، "قاؿ ابن القيم في كتابو الماتع " الجواب الكافي    

عليو شـؤ ذنبو، فيحترؽ ىو وغيره بشػؤـو الػذنوب والظلػم. قػاؿ أبػو ىريػرة: إف الحَبػارا لتمػوت فػي وكرىػا مػن ظلػم الظػالم. وقػاؿ 
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ُِ ايٓاَع اشبرَي ُٜعِّ  [. 1426]ـ دعا٤ُ اسبٝتإ ٚايٌُٓ ٚمجٝع ايبٗا٥ِ ٚايدٚا  يًعاِيِ؛ ايرٟ 
إف العاِلَم ليستغفُر لو َمن في السماواِت وَمن في ": يقوؿ اهلل عن أبي الدرداء، قاؿ: سمعُت رسوَؿ 

 [. 1427]"األرض، حتى الِحيتاف في الماءِ 
ُمَعلُِّم الخيِر َيْستَػْغِفُر لو ُكل  شيٍء حتى الحيتاُف في ": وعن جابر قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

 [.  1428]"البحارِ 
اهلَل ومبلئكَتُو وأىَل السماوات واألرض حتى  إف  ": وعن أبي أمامة الباِىلي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 [. 1429]"الن مَلة في ُجحرىا، وحتى الحوَت، ليصلوف على معلِّمي الناِس الخيرَ 

ٌٔ، ٚايرتغٝب باقتٓا٥ٗا، َٚػسٚع١ٝ ايطبام بٗا.  ـ ؾكٌ اشبٝ
ٚرِيَاِت ىَْدخاً  * َواَُْفادِيَاِت َطتْداً تعالى: قاؿ  ُٓ ْ لِرَياِت ُص  * نَال ُٓ ْ ذَْرَن ةِِٗ َجْيفاً  * تْداً نَال

َ
 * نَأ

َٔ ةِِٗ ََجْفاً  ََٚشْػ ]5-2العاديات: نَ
1430

.] 
 متفق عليو.  "الخيُل معقوٌد في نواصيها الخيرُ ": قاؿ عن أنس بن مالك، عن النبي 
1431]"الخيُل في نواصيها الخيُر إلى يـو القيامة": قاؿ وعن ابن عمر، أف رسوَؿ اهلل 

 متفق عليو.[
َُ ألىلها، والغنُم بَركٌة، والخيُر معقوٌد في نواصي ": قاؿ ارقي، عن النبي وعن عروة الب اإلبُل ِعَز
1432]"الخيِل إلى يوـِ القيامة

] . 

                                                                                                                                                                                           

ػػَنة، وأمسػػَك المطػػُر، وتقػػوؿ: ىػػذا بشػػـؤ معصػػ ية ابػػن آدـ. وقػػاؿ عكرمػػة: مجاىػػد: إف البهػػائم تلعػػن عصػػاة بنػػي آدـ إذا اشػػتدت الس 
دواب األرض وىوامهػا حتػى الخنػػافس والعقػارب يقولػوف: ُمِنعنػػا القطػر بػػذنوب بنػي آدـ. فػبل يكفيػػو عقػاب نفسػو حتػػى يلعنػو مػػن ال 

 ىػ.  -ذنب لو ا
ػا يُعلِّػم النػاس الخيػَر، ويػأمر بػا 1426 لمعروؼ وينهػى وذلك لفضلو عليهم، ومن قبيل الشكر، ومقابلة المعروؼ بمعػروؼ؛ فالعػالم لم 

ذلك معاصي وذنوب ابن آدـ، وينعكس خير ذلك على الحياة كلها بما في ذلك حياة الدواب والبهائم ..  عن المنكر، تقل بسبب
 لذا ورد الن  بأنهم يدعوف ويستغفروف للعالم الذي يعلم الناس الخير. 

  .70رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجو، وابن حباف، صحيح الترغيب:  1427
 .3014أخرجو الطبراني في األوسط، السلسلة الصحيحة:  1428
 . 2838رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح. صحيح الجامع:  1429
سػمع مػن الفػرس وىو الصوت الػذي يُ  ؛حتبَ ت وضَ دَ تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيلو فعَ  قسميُ قاؿ ابن كثير في التفسير:  1430
  ،يعني اإلغارة وقت الصباح ؛فَاْلُمِغيَراِت ُصْبحاً . يعني اصطكاؾ نعالها للصخر فتقدح منو النار ؛فَاْلُمورِيَاِت َقْدحاً . تعدوحين 

فػػي مكػػاف معتػػرؾ  يعنػػي غبػػاراً  ؛فَػػأَثَػْرَف بِػػِو نَػْقعػػاً . وإال أغػػار أذانػػاً  سػػمعويسػػتمع األذاف فػػإف  يغيػػر صػػباحاً  كمػػا كػػاف رسػػوؿ اهلل 
 ىػ.  -ُكل ُهن  ُجمَع ا  ي توسطن ذلك المكافأ؛فَػَوَسْطَن ِبِو َجْمعاً . الخيوؿ

 الناصية؛ َشعر مقدمة الرأس. والخير؛ الغنيمة، وغيرىا من الثمار المترتبة عن الجهاد في سبيل اهلل. 1431
 .  2763أخرجو ابن ماجو، وغيره، السلسلة الصحيحة:  1432
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متفق  "الخيُل َمعُقوٌد في نواصيها الخيُر إلى يوـِ القيامِة: األجُر، والَمْغَنمُ ": قاؿ وعنو، عن النبيِّ 
 عليو.  

الخيُل لثبلثٍة: لرجٍل أجٌر، ولرجٍل ِستٌر، وعلى رجٍل وزٌر؛ فأما " :قاؿ وعن أبي ىريرة، عن النبي 
الذي لو أجٌر فرجٌل ربَطها في سبيِل اهلل، فأطاَؿ لها َمْرٍج أو روضٍة، وما أصابت في ِطَيِلَها من المرِج أو 

آثارُىا وأوراثُها حسنات لو،  الروضِة كانت لو حسنات، ولو أن ها قطََعت ِطيَػَلَها فاستَػن ْت َشَرفًا أو َشَرفين، كانت
ولو أنها َمر ت بنَػَهٍر فَشرَِبت ولم يُرِد أف يسقَيها، كاف ذلك لو حسناٍت. ورجٌل ربَطها تغني ًا وِسترًا وتَعف َفاً، ولم 
هي ينَس حق  اهلِل في رقاِبها وظهورِىا فهي لو كذلك ِستٌر، ورجٌل ربَطها فخرًا ورياًء ونَِواًء ألىِل اإلسبلـِ ف

1433]"ِوْزرٌ 
 متفق عليو.  [
1434]"، كاف ُيضمُِّر الخيَل ُيسابُق بهاأف  نبي  اهلِل ": وعن ابن عمر 

]. 
1435]"ال سَبَق إال في ُخفٍّ أو حاِفٍر أو َنْصلٍ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 

] . 
1436]"سب َق بين الخيِل، وأعطى الس ابق أف  النبي  ": وعن ابن عمر

]. 
ُتَسم ى العضباء؛ وكانت ال ُتْسَبُق، فجاء أعرابيٌّ على قُػُعوٍد لو  أنٍس قاؿ: كانت ناقٌة لرسوِؿ اهلل  وعن

إف  حق ًا على اهلِل أف ال ": فسبَػَقها، فاشتد  ذلك على المسلمين، وقالوا: ُسِبَقت الَعْضَباُء  فقاؿ رسوُؿ اهلل 
نيا إال وَضَعوُ  1437]"يَرَفَع شيئاً من الد 

 البخاري. [

 ـ ايٓٗٞ عٔ املسا١ٖٓ ٚاملكاَس٠ ع٢ً ضبأم اشبٌٝ.

 وفرسٌ ، لئلنسافِ  وفرسٌ  ،للرحمن سٌ رَ فػَ  ٌة:ثبلث الخيلُ ": قاؿ عن عبد اهلل بن مسعود، عن النبيِّ 

ا ، وأمأجرػ اهلل  شاء و ذكر ماػ و بولُ و و فعلفو و روثُ ، اهلل ط في سبيلِ ربَ فالذي يُ  ؛الرحمن فأما فرسُ ؛ للشيطاف
ن رىَ ر و يُ قامَ فالذي يُ  ؛الشيطاف و أما فرسُ  فرُس اإلنساِف؛ فالفرُس يرتبطها يلتمُس بطَنها، فهي ِستٌر من فقر،

1438]"عليو
 .] 

                                                           
اسػتن  ؛ "فاسػتػَن ْت َشػَرفاً أو َشػَرفينخر بالخيػل. وقولػو " الطَيل؛ الحبل الطويل الذي يُربط طرفو في وتٍد في األرض، وطرفو اآل 1433

  ."الفَرُس يستن  اسِتناناً؛ أي عدا ِلَمَرِحِو ونشاِطِو شوطاً أو شوطين، وال راِكَب لو " النهاية
. وقيل: . تضمير الخيل: ىو أف يُظاىر عليها بالعَلف حتى تسَمن، ثم ال تُعَلف إال قوتاً ل1146صحيح سنن أبي داود:  1434 تخف 

  ."ُتشد  عليها سرجها وُتجل ل باألجل ة حنى تعَرؽ تحتها فيذىب َرَىُلها ويشتد لحمها " النهاية
. والمراد بالخف؛ اإلبػل، والحػافر، الخيػل التػي تحفػر األرض بأرجلهػا عنػد جريهػا. والنصػل؛ 1144صحيح سنن أبي داود:  1435

 سلحة الرشاشة وغيرىا. سهاـ الرمي، ونحوه في زماننا الرماية على األ
 . 2507رواه أحمد، وصححو الشيخ ناصر في اإلرواء:  1436
 الُقُعود، ىو ذكر اإلبل، ويمتد عمره من سنتين إلى ست سنوات، ثم ىو بعد ذلك ُيسمى جمبًل.  1437
 . 2508أخرجو أحمد، والبيهقي، وصححو الشيخ ناصر في اإلرواء:  1438
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]ـ ايٓٗٞ عٔ إزٖام اشبٌٝ يف ايطبام، ٚتهًٝؿ٘ ؾٛم داقت٘
1439

] . 
اء، وأَمُدىا ثني ة سابَق بين الخيل التي ُأضِمَرت من الَحْفيَ  أف  رسوَؿ اهلل ": عن عبد اهلل بن عمر

الوداع، وساَبَق بين الخيل التي لم ُتضم ر من الثني ة إلى مسجِد بني ُزرَيق، وأف  عبد اهلل بن عمر كاف فيمن سابَق 
 متفق عليو. "بها

أجرا المَضم َر من الخيل من الَحْفياء إلى ثني ة الوداع،  أف  رسوَؿ اهلل ": وفي رواية عند الترمذي
1440]"ست َة أمياٍؿ، وما لم ُيضم ر من الخيل من ثني ة الوداع إلى مسجِد بني زريق؛ وبينهما ميٌل .. وبينهما

]. 
1441]"من َجَلَب على الَخْيِل يوـِ الرِّىاِف، فليَس من ا": قاؿ وعن ابن عباس، عن النبي 

].  

 ـ ؾكٌ ايٓؿك١ ع٢ً اشبٌٝ املعد٠َّ يًذٗاِد يف ضبٌٝ اهلل.
الخيُر معقوٌد بنواصي الخيِل إلى يـو القيامِة، والمنفُق على الخيِل  ": قاؿ النبيِّ  عن أبي ىريرة، عن

1442]"كالباِسِط كف ُو بالنفقِة ال يقبُضها
] . 

إف المنِفَق على الخيِل في سبيِل اهلل، كالباِسِط يَديِو ": قاؿ وعن سهل بن الحنظلي ة، عن النبيِّ 
1443]"بالصَدَقِة ال يقِبُضها

]. 
الخيُل لثبلثٍة: ىي ِلرُجٍل أجٌر، وىي لرجٍل ِستٌر، وىي على ": بي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعن أ

رجٍل وزٌر، فأما الذي ىي لو أجٌر؛ فالذي يتِخُذىا في سبيِل اهلل، فُيِعد ىا لو، ىي لو أجٌر ال يُغيُِّب في بطونها 
1444]"شيئاً إال كَتَب اهللُ لو أجراً 

] . 

 ٌٔ ]اسبُري ع٢ً اشبٌٝـ ايٓٗٞ عٔ مح
1445

]. 
عن علي ابن أبي طالب، قاؿ: ُأىدَيت لرسوِؿ اهلِل بغلٌة فركبها، فقاؿ علي: لو حملنا الحميَر على 

1446]"إن ما يفعُل ذلك الذين ال يعلموف": الخيِل، فكانت لنا مثَل ىذه، قاؿ رسوُؿ اهلل 
]. 

                                                           
ادين السباؽ بسبب أف الفارس يحملها على الشد والجري فوؽ طاقتها .. ليفوز فػي السػباؽ .. كثير ما نسمع عن خيوؿ قد ماتت في مي  1439

 وىذا ال يجوز 
. والسبب في الفارؽ بين المسافتين؛ أف الُمضم ر أكثر تحمبًل على الجػري والسػباؽ مػن غيػر الُمضػم ر .. 2389صحيح سنن الترمذي:  1440

 ما يُطيقو المضم ر. وبالتالي ال يجوز أف ُيكل ف غير المضمر
. والجلب في السباؽ: ىو أف يتبع الرجُل فرَسُو فيزجػُره ويجلػب عليػو حثػاً لػو علػى الجػري 1332أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة:  1441
 . والسَبق. "" النهاية

 و، فيستفيد.؛ أي يلتمس ما تلد، فيبيع". وقولو " يلتمُس بطَنها3349رواه الطبراني في األوسط، صحيح الجامع:  1442
 .  2964رواه الطبراني، صحيح الجامع:  1443
 .  2336صحيح سنن الترمذي:  1444
يُفَعل ذلك لكي تلد الخيل بغااًل؛ ألف البغاؿ أجلد من الخيل على تحمل مشاؽ ووعثاء السفر .. وعلى حمػل األثقػاؿ، لكنهػا أبطػأ وأقػل  1445

فػػي ذلػػك مػػن أذا وامتهػػاف للخيػػل، وتعطيػػل لوظيفتهػػا األساسػػية واألىػػم؛ وىػػي رشػػاقة مػػن الخيػػل بكثيػػر .. وىػػذا ال يجػػوز، لػػورود النهػػي، ولمػػا 
 استخدامها في ساحات وميادين القتاؿ والجهاد في سبيل اهلل.   

 .1136صحيح سنن أبي داود:  1446
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واهلل ما خص نا بِد اهلِل بِن عباس، فقاؿ: إلى عوعن عبد اهلل بن ُعَبيد اهلل بن عباس، قاؿ: كنا جلوسًا 
فإنو أمَرنا أف نسبَغ الوضوء، وال نأكَل الص دَقَة، وال نُػْنزي ": رسوُؿ اهلل بشيء دوف الناِس، إال بثبلثِة أشياءٍ 

1447]"الحُمر على الخيل
]. 

ِّ ْٛاؾٞ اشبٌٝ، َٚعأزؾٗا، ٚأذْابٗا.   ـ ايٓٗٞ عٔ ق
ال تَػُقص وا نواِصَي الخيِل، وال معارَِفها، وال ": يقوؿ رسوَؿ اهلِل  عن عتبة بن عبد السلمي، أنو سمع

1448]"أذنابَها؛ فإف أذنابَها مَذاب ها، ومعارَِفها ِدفاؤىا، ونواصيها معقوٌد فيها الخير
] . 

ارتبطُوا الخيَل، وامسحوا بنواصيها وأعجازِىا ػ أو ": وعن أبي وىب الجشمي، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
1449]"فالها ػ وقلُِّدوىا، وال تقلُِّدوىا األوتارقاؿ أك

] . 

ٌُ ايعسبٞ يف نٌ ّٜٛ ٜتّٛدد إىل ؾاحِب٘، ٚؾاحُب٘ غاؾٌ عٓ٘.   ـ اشبٝ

ما ِمن فَرٍس عربيٍّ إال يُؤَذُف لو عنَد كل سحٍر بكلمات يدعو ": عن أبي ذرٍّ قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
، وجعلتني لو، فاجعلني أحب  أىِلِو وماِلو، أو من أحبِّ أىِلِو وماِلو بهن : اللهم  خو ْلتني من خو لتني من بني آدـ

1450]"إلِيو
] . 

 ـ يف اقِتٓا٤ِ ايِهال .

ال تدُخُل المبلئَكُة بيتًا فيو كلٌب وال ": يقوؿ عن أبي طلحة األنصاري، قاؿ: سمعُت رسوَؿ اهلل  
 متفق عليو.  "صورُة تماثِيل

 غساض ايتاي١ٝ: ايسعٞ، ٚايؿٝد، ٚاسبسخ أٚ ايصزع، ٚاسبساض١.ـ ايسخؿ١ُ يف اقتٓا٤ ايهالِ  يأل

من اقتنى كلباً؛ إال كلبًا ضاريًا لصيٍد، أو كلَب ماشيٍة، ": عن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
1451]"فإنو ينق  من أجرِه كل يوـٍ قيراطاف

 متفق عليو. [

                                                           
 . 237صحيح سنن النسائي:  1447
أي تػذب بأذنابهػا ؛ "أذنابها مػَذاب ها. معارؼ الخيل؛ أي شعرىا المتدلي على رقبتها.  وقولو " 1127صحيح سنن أبي داود:  1448

 ما يعلق بها من حشرات، وأمور ضارة. 
. أعجاز الخيل؛ مؤخرتها. وأكفالها، أي ظهورىا أو المكاف الذي يقعد عليو الفارس من ظهر 1116صحيح سنن أبي داود:  1449

ها، وال تقلدوىا األقواس؛ ألف ذلك قد يؤذيها ويخنقها،  أي قلدوىا ما يحميها ويزين؛ "وقلُِّدوىا، وال تقلُِّدوىا األوتارالخيل. وقولو " 
 كذلك ال يجوز تقليدىا التمائم والتعاويذ ونحو ذلك من الخرز التي يعتقد ػ بعض الجهاؿ ػ أنها تدفع العين، والضرر 

ياتػو. قلػت: خيػل أي مل كتني وجعلتني مػن ملكػو وحاج؛ ". وقولو " خو لتني2152رواه النسائي، صحيح الترغيب والترىيب:  1450
 في كل يـو يتودد لصاحبو بهذا الدعاء، أال يستحق من صاحبو الرعاية والرفق واإلحساف  

 وكم من مالٍك للخيل ساٍه عن ىذا المعنى .. وتراه يتعامل مع ما يملك من الخيوؿ وكأنها نوع من الجمادات ال إحساس لها     
 ، واهلل تعالى أعلم. والكلب الضاري؛ ىو كلب الصيد.  أي مقادر قيراطين من األجر. وفي رواية قيراط 1451
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كلبًا يَنقُ  من عمِلو كل  يوـٍ قيراٌط، إال كلَب   من أمَسكَ ": وعن أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل  
 متفق عليو. "َحْرٍث أو كلَب ماشيةٍ 

 متفق عليو.  "إال كلَب غنٍم، أو َحْرٍث، أو صيدٍ ": وفي رواية 
، أنو سمع رسوَؿ اهلل   من اقتنى كلبًا، ال يُغني عنو َزْرعًا وال ": يقوؿ وعن سفياف بن أبي زُىير الش نئي 
1452]"، نَػَقَ  من َعملِو كل  يوـٍ ِقيراطٌ َضْرعاً 

 متفق عليو. [
قاؿ  ."ثم رخ   لهم في كلب الزرِع وكلِب الِعينِ ": وفي رواية عند ابن ماجو، عن عبد اهلل بن ُمَغف ل 

]بِندار: الِعيُن ِحيطاُف المدينة
1453

] . 
متفق  "ُكم، فليغِسْلُو سبَع مراتٍ إذا َشِرَب الكلُب في ِإناء أَحدِ ": قاؿ وعن أبي ىريرة، أف رسوَؿ اهلل  
 عليو. 
إذا وَلَغ الكلُب في اإلناِء، فاغسلوه َسْبَع َمر اٍت، ": قاؿ وعن عبد اهلل بن الُمَغف ل، أف رسوَؿ اهلل  

 مسلم. "وَعفِّروُه الثاِمَنَة في الت رابِ 

  ـ يف اقِتٓا٤ ايِكَطط، أٚ اهِلس٠َّ.
عن أمو: أف موالتها أرسلتها بهريسٍة إلى عائشة فوجدتها ُتصلي،  عن داود بن صالح بن دينار التمار،

فأشارت إلى أف ضعيها، فجاءت ِىر ٌة فأكلت منها، فلما انصرَفت أكلت من حيُث أكلت الهّرة، فقالت: إف 
أ يتوض   وقد رأيُت رسوَؿ اهلل  ،"إنها ليَسْت بنَجٍس؛ إنما ىي من الطو افيَن عليُكم": قاؿ رسوَؿ اهلل 
]بفضلها

1454
] . 

وعن كْبَشَة بنِت كعٍب بن مالك ػ وكانت تحت ابن أبي قَتادة ػ :أف أبا قَػَتاَدَة دخل، فسَكَبت لو 
وضوءاً، فجاءت ِىر ٌة فَشرِبت منو، فأصغى لها اإلناَء حتى شربت. قالت كبَشُة: فرآني أنظُر إليو، فقاؿ: 

إنها ليَسْت بَِنَجٍس؛ إنها من الَطو افيَن عليكم ": قاؿ اهلل أتعجبين با ابنة أخي  فقلُت: نعم، فقاؿ: إف رسوَؿ 
1455]"والطو افات

] . 
من إناٍء واحٍد، قد أصابت منو الهر ة قبل ذلك  وعن عائشة، قالت: كنُت أتوض أ أنا ورسوُؿ اهلل 

[
1456

]. 

                                                           
 أي ال ينفعو وال يستخدمو في حراسة زرع وال ماشية.؛ "ال يُغني عنو زرعاً وال َضْرعاً قولو "  1452
. قلػت: ويُقػاس علػى حيطػاف المدينػة، حيطػاف وأسػوار ومػداخل أي مدينػة أو قريػة أو مزرعػة 1591صػحيح سػنن ابػن ماجػو:  1453

 لمداخل واألسوار التي تحتاج إلى حراسة.وغيرىا من ا
 . 69صحيح سنن أبي داود:  1454
 . وقولو فأصغى لها اإلناء؛ أي أمالو لها لكي تتمكن من الشرب منو. 68صحيح سنن أبي داود:  1455
 . 195صحيح سنن ابن ماجو:  1456
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ُِ اسبٝٛاْات األ َّ اسبٝٛاْات املؿرتض١ ُتطاِي َٜطُٛد ؾٝ٘ ايطَّالّ؛ حت٢ أ  ٌّ يٝؿ١، ؾال ٜكس بعكٗا ـ ٜٛ

 بعكّا، ؾ٦ّٝٓٗا ألٌٖ ذيو ايّٝٛ.

األنبياُء إخوة ِلَعبل ٍت؛ أمهاتُػُهم شت ى، وديُنهم واحٌد، وأنا أولى ": قاؿ عن أبي ىريرة، عن النبي 
َرِة الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبيَنو نبيٌّ، وإن و نازٌؿ، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجٌل مربوٌع،  إلى الُحمْ 

[، كأف رأَسو يَقطُُر، وإْف لم ُيصبو بَلٌل، فيقاتِل الناَس على اإلسبلـ، فَيُدؽ  1457والبَياِض، بين ممص َرتين]
[، ويُهِلُك اهلل في زمانِو الِمَلَل كل ها إال اإلسبلـَ، ويُهِلُك المسيَح 1458الصليَب، ويَقُتُل الخنزيَر، ويضُع الجزية]

ئاُب مع الغنِم، ويلَعُب  الد جاَؿ، وتَػَقُع األَمَنةُ  في األرِض حتى َترَتُع األسوُد مع اإلبِل، والنِّماُر مع البَقِر، والذِّ
 [.  1459]"الصبياُف بالحي اِت فبل َتُضر ىم، فيمُكُث في األرِض أربعين سنًة، ثم يُتَوف ى، فُيصلي عليو المسلموف

 
 ٌ.ٗطيى اهلل عيى ٍحَذ اىْبيِّ األٍي، ٗعيى آىٔ ٗطحبٔ ٗسيَّ

 
 
 
 

* * * * * 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                           
 ممصرتين: ثياب فيها صفرة خفيفة.  1457
 القتل والقتاؿ .. حيث أف العمل بأحكاـ الجزية يُنسُخ في زمانو.  فهو ال يقبلها من الكفار، فإما اإلسبلـ وإما 1458
 .  1281أخرجو أبو داود، وابن حباف في صحيحو، وأحمد، السلسلة الصحيحة:  1459
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11- .ِّ  َحكُّ انِج

َِ، ٚآَٔ َٚؾدَّم ٚاتَّبَع املسضًي، ٖٚؤال٤ أخ٠ْٛ يٓا يف ايدٜٔ، هلِ حلٌّ عًٝٓا.  ََٔ أضًَ  ِّ  ـ َٔ ازب

نَس إاَِل ِِلَْفتُُدونِ تعالى: قاؿ  َٔ َواْْلِ ا َخَِْيُج اْْلِ َْ  . 56الذاريات:َو
ٚا ِإَوذْ َصَ تعالى: وقاؿ  ِٕصخُ

َ
ٚا أ ُ وهُ ىَال ا َخََّضُ َٓ ُِٓفَٚن اُُْيْرآَن نََِ ِ يَْصخَ ّٔ َٔ اْْلِ ِ ّْ ًَ َجَهراً  ْذَٖا إَِِلْ

 َٔ ِٖذرِي ُّْ ْٚمِِّٙ  ْٚا إََِل ىَ
ا ىَُِضَ َوَُ َٓ  . 19األحقاؼ:نََِ
ٚا إَِٕاتعالى: وقاؿ  ُ ِ َذَيال ّٔ َٔ اْْلِ ِ ّْ َؿ َجَهٌر  َٓ ُٗ اْشخَ َٕ

َ
وِ َ إََِلَ أ

ُ
َْ أ َجتاً  ىُ ـَ َٖا ىُْرإٓاً  ِْٓف ِْٙدي إََِل  .َش َح

 ً َخدا
َ
َٖا أ ِ ْْشَِك ةَِرّب

ُّ َٖا ةِِٗ َؤَُ ن َْ  . 1-2:الجنالرُّْطِد نَآ
ُّ :وفي الحديث، عن عبد اهلل بػن مسػعود، فػي قولػو  ِٙا ِ َٚن يَبَْخُلاَٚن إََِل َرّب ـُ َٔ يَاْد ًَ اَّلِي ِ ه

وَُ
ُ
أ

ىْااَرُب 
َ
ّْ أ اا ُٙ حُّ

َ
َِٚشاايََِث أ ْ كػػاف نفػػٌر مػػن الِجػػنِّ أسػػلموا، وكػػانوا يُعبَػػدوف، فبقػػي الػػذين كػػانوا ": . قػػاؿ57ء:اإلسػػراال

 مسلم.  "يَعبدوف على عبادتهم، وقد أسلَم الن فُر من الِجنِّ 
وفي رواية عنو:كاف نفٌر مػن اإلنػِس يَعبػدوف نفػراً مػن الِجػنِّ، فأسػَلَم الن فػُر مػن الِجػنِّ، واستمَسػَك اإلنػُس 

َِٚشيَِثَ  بعبادتهم، فنزلت: ْ ُّ ال ِٙ ِ َٚن يَبَْخُلَٚن إََِل َرّب ـُ َٔ يَْد ًَ اَّلِي ِ ه
وَُ
ُ
 [مسلم. 1460]أ

مػن أو لهػا إلػى آخرِىػا،  "سػورة الػرحمن "علػى أصػحابو فقػرأ علػيهم عن جػابر، قػاؿ: خػَرَج رسػوُؿ اهلل 
مردوداً منكم، كنت إذا أتيػُت  لقد قرأتُها ػ سورة الرحمن ػ على الِجنِّ ليَلَة الِجنِّ، فكانوا أحَسنَ ": فسكتوا، فقاؿ
ةَانِ  على قولو: ا حَُسّذِ َٓ ّيِ آاَلء َرّبُِس

َ
 [.1461]"، قالوا: ال بشيٍء من نعِمَك ربنا نُكذُِّب، فلك الحمدنَتِأ

َِِٗ، ٚال إىل َطاِنِٓٗ. ُٜطا٤ إىل دعا  ـ َٔ حكِِّٗ إٔ ال 
من ": ِتو، فبينما ىو يتبعو بها، فقاؿإداوًة لوضوئِو وحاجَ  عن أبي ىريرة، أنو كاف َيحمُل مَع النبيِّ 

فأتيُتو بأحجاٍر  ."ابِغني أحجارًا أسَتنِفض بها، وال تأتِني بَعظٍم وال ِبَروثَةٍ ": ىذا "  فقاؿ: أنا أبو ىريرة، فقاؿ
أحِمُلها في طرِؼ ثوبي، حتى وضعتها إلى جنِبو، ثم انصَرفُت، حتى إذا فَرَغ مشيُت، فقلُت: ما باُؿ العظِم 

ىما من طعاـِ الِجنِّ، وإن و أتاني وفُد ِجنِّ َنِصيِبين، ونِْعَم الِجن ، فسألوني الز اَد، فدعوُت اهلَل لهم ": وثَِة  قاؿوالر  
1462]"أف ال يَُمر وا بَعظٍم وال بروثٍة إال وَجُدوا عليها طعاماً 

 البخاري. [

                                                           
القربة؛ فيتقربوف إلى  ؛ أييَػْبتػَُغوَف ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلةَ ؛ ىم النفر من الجن الذين أسلموا ُأولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوفَ تعالى: قولو  1460

 اهلل تعالى بالطاعات .. وىم في تنافس وشغل بالطاعات عن عبادة الناس لهم.
أي الليلػة التػي ذىػب بهػا إلػيهم وتػبل علػيهم ؛ ". وقولػو " ليلػة الجػنِّ 1250أخرجو الترمذي في السنن، السلسلة الصػحيحة:  1461

 . 2:الجنُو اْسَتَمَع نَػَفٌر مَِّن اْلِجنِّ فَػَقاُلوا ِإن ا َسِمْعَنا قُػْرآناً َعَجباً ُقْل ُأوِحَي ِإَلي  َأن   القرآف، كما في قولو تعالى:
 َنصيِبين؛ موضع بين مكة والطاِئف.  1462
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لِجنِّ، فذىبُت مَعُو، فقرأُت عليهُم أتاني داِعي ا": وعن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل 
]لُكم كل  َعْظٍم ذُِكَر اسُم اهلل عليو يَقُع في أيديُكم أوفَػَر لحماً ": وسألوه الز اد، فقاؿ ."القرآفَ 

1463
، وُكل  بَػْعَرٍة [

ـُ إخواِنُكم": فقاؿ رسوُؿ اهلل  ."َعَلٌف ِلدوابِّكم  مسلم. "ال َتسَتنُجوا بهما؛ فإن هما طعا
؛ فإنو زاُد إخواِنُكم من ": قاؿ: قاؿ رسوُؿ اهلل وعنو،  ال َتْستَػْنُجوا بالر وِث وال بالِعظاـِ

1464]"الِجنِّ 
] . 

قالوا: لقتادة ما  ."ال يبوَلن  أحدُكم في الج ْحرِ ": قاؿ وعن قتادة، عن عبد اهلل بن سرجس، أف  النبي  
]الِجنِّ  يُكَره من البوؿ في الجحِر  قاؿ: يُقاؿ إنها مساِكنُ 

1465
] . 

.ّٕ َّا ُٜطتأَذٕ ثالَخ َسَّاٍت يف ثالَث١ِ أ ٌٔ أحِدِٖ إال بعد إٔ   ـ ايٓٗٞ عٔ قت

الِجن  ثبلثَُة أصناٍؼ: فِصنٌف لهم أجنحٌة يطيروف بها في ": قاؿ عن أبي ثعلَبَة الُخَشني، عن النبيِّ 
1466]"الهواء، وِصنٌف حي اٌت وِكبلٌب، وِصنٌف يِحل وف وَيظَعنوف

] . 
إف  بالمدينِة ِجن اً قد أسَلُموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فتِذنُوُه ": قاؿ وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي 

، فإف بدا لُكم بعَد ذلك فاقتلوه؛ فإنما ىو شيطافٌ  ]ثبلثَة أي اـٍ
1467

 " مسلم. [
منها فَحرِّجوا عليها ثبلثاً؛ إف  لهذه البيوت َعواِمَر، فإذا رأيتم شيئًا ": قاؿ وفي رواية عنو، عن النبي 
 مسلم. "فإف ذَىَب، وإال فاقتلوه؛ فإنو كافر

إف  بالمدينة نفرًا من الِجنِّ قد أسلموا، فمن رأا شيئًا من ىذه العواِمِر فليْؤِذْنو ثبلثاً، فإف ": وفي رواية
 مسلم.  "بدا لو بعُد، فليْقتُػْلُو؛ فإن و شيطافٌ 
رأيتم أحدًا منهم، فحذِّروه ثبلَث مر اٍت، ثم إف بدا لكم بعُد أف تقتلوه، فإف ": وفي رواية عند أبي داود

1468]"فاقتلوه بعد الثبلث
] . 

                                                           
 أوفر لحماً؛ أي يعود أكثر لحماً عما كاف عليو قبل أف يؤكل من قبل اإلنساف. 1463
 . 27صحيح سنن الترمذي:  1464
 : رواه أحمد، والطبراني، ورجاؿ أحمد رجاؿ الصحيح. 8/222قاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد  1465
: حػديث ابػن سػرجس صػحيح، رواه 1/85. قاؿ النووي في المجموع شػرح المهػّذب 19قلت وقد رواه أبو داود في السنن:     

 أحمد، وأبو داود،، والنسائي، وغيرىم باألسانيد الصحيحة.   
 أي ويرتحلوف. ؛ ". وقولو " ويظعنوف3224لجامع: رواه الطبراني، والحاكم، والبيهقي، صحيح ا 1466
أي ليس جنياً ُمسلماً .. وإنما ىو شػيطاف كػافر .. وبالتػالي لػيس لػو علػيكم حػق أخػوة اإلسػبلـ .. يوضػح ىػذا المعنػى الروايػة  1467

 التي بعدىا.
؛ "فػإف بػدا لُكػمحدًا. وقولو " أي فاطلبوا منو أف يخرج من دوف أف يؤذي أ؛ "فتِذنُوهُ . قولو " 4378صحيح سنن أبي داود:  1468

أي ؛ "أي إف بدا لكػم أنػو لػيس جنيػاً مسػلماً، وإنمػا ىػو شػيطاف وكػافر، وأبػى إال المكػث واألذا، فحينئػٍذ فػاقتلوه. وقولػو " العػوامر
؛ "جػواالحي ات، وقد تقدـ في الحديث أف من الجن من يكوف حية أو على صورة حية، وسميت عوامر لطوؿ أعمارىا. وقولو " فحرِّ 
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ِّ إذا َا َٚقَع ثَٛب٘.  َٕ عٔ أعٔي ازِب َٜطرُت اإلْطا  ـ ايرٟ 

ـَ، إذا دخ": قاؿ عن علي بن أبي طالب، أف رسوَؿ اهلل  ُر ما بيَن أعُيِن الِجنِّ، وعوراِت بني آَد َل َستػْ
1469]"أَحُدُىم الخبلَء، أف يقوَؿ: ِبْسِم اهلل

] . 
ـَ إذا وَضَع أحُدىم ": قاؿ وعن أنس بن مالك، عن النبي  ُر ما بين أعُيِن الِجنِّ وعوراِت بني آد َستػْ

1470]"ثوبَُو أف يقوؿ: ِبْسِم اهلل
]. 

ٔتاالَتٓاء يٍ انحذٌث عٍ ْزا انحك، تُتًٓ ـ تفضم اهلل تعاّْ ٔيُتّ ـ جًٍع 

 انتً أسدَا ركشْا ّّ ْزا انكتاب. انحمٕق
ُ٘ َٚا مل ْعًَِ، ْٚعُٛذ بَو َٔ ايػَّسِّ  ِٓ َِ ُِٓا  ِ٘، َا َعًِ ِ٘ َعاِدًِ٘ ٚآِدًِ ِّا ْطأُيَو َٔ اشبرٔي ُنًِّ َّ إ ُٗ ايً

ََا َيِ ْعًَِ.  ُِٓا َٓ٘ ٚ ِ٘ َا َعًِ  ُنًِّ٘ عاِدًِ٘ ٚآِدًِ

َِٔ خرٔي َا ضأَيَو ب٘ عبُدَى ِّا ْطأُيَو  َّ إ ُٗ ُ٘ ْٚبُّو ضبٌُد  ايً ِٓ َِ َّذ  ِٔ َغسِّ َا تع َِ ، ْٚعُٛذ ِبَو 

َْبَُّو ضبُد   . عبُدَى ٚ

َُْعُٛذ ِبَو َٔ ايَّأز َٚا َقسََّ  إيٝٗا َٔ  ٚ ،ٌٕ ٍٕ أٚ َعُ ِّا ْطأُيَو ازب١ََّ َٚا َقسََّ  إيٝٗا َٔ َقٛ َّ إ ايًٗ

ُ٘ َّ قكا٤ٍ َقكَٝت ٌَ ُن ٌٕ، ْٚطأُيَو إٔ دبَع َُ ٍٕ أٚ َع ُ٘ ُزِغدّا.   َقٛ  يٓا خريّا، ٚعاِقَبَت

 

ًِّ األيً، ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔعهَّى.  ٔصهى اهلل عهى يحًذ انُث
 
* * * * * 
 
 

                                                                                                                                                                                           

أي فقولػػوا لػػو: نحػػرِّج عليػػك ونشػػدِّد ونضػػيِّق إف لػػم تخػػرج، أو إف عػػدت لنقتلنػػك ونضػػربنك، ونخرجنػػك بػػالقوة. ونحػػوه معنػػى " 
 ."فحذِّروه
 فإف قيل: عبلـَ تحذيره ثبلثاً، وإمهالو ثبلثاً ..     
ى قتلو أو قتالو .. فتقتل نفساً مسلمة بغير حق أقوؿ: ذلك لبلحتياط؛ إذ لعلو يكوف ُمسلماً؛ فحينئٍذ ليس من حقك أف تبادر إل    

.. لذا من حقو عليك أف تصبر عليو، وتنذره ثبلثًا ػ ليتضح أمره، وتُباف حقيقتو ػ كما أمػرت بػذلك أدلػة الكتػاب والسػنة التػي تحػض 
  على التبين والتثبت، قبل اإلقداـ على القتل والقتاؿ.   

 . 496صحيح سنن الترمذي:  1469
 . 3620راني في األوسط، صحيح الجامع: رواه الطب 1470



260 
 

 ـ خاتًح ـ

ىذه الحقوؽ جاء بها اإلسبلـ قبل أكثر من ألٍف وأربعمائة عاـ؛ يـو أف كانت األرض غابًة مليئة بالوحوش  
ال حقوؽ وال حرمة للضعفاء من بني البشر أماـ سطوة وشهوة اآلدمية يأكل ويستعبد فيها القوي الضعيف .. 

ورغبات القوي .. وال قانوف وال قيم وال مبادئ تنظم حياتهم .. ويرجعوف إليها .. سوا قيمة الشهوة .. وكيف 
وب ما يلبوف نداءاتها وطغيانها .. وأن ى لها أف ترتوي مع غياب القيم األخبلقية التي تُبّصر اإلنساف بعيوبو، وعي

 يصنع   
جػاء اإلسػبلـ بهػذه الحقػوؽ والقػيم .. يػـو أف كانػت الوثنيػة ػ بكػل مػا تعنػي الوثنيػة مػن معنػى ػ ىػي الضػاربة  

والمتمكنػػة فػػي األرض .. الخػػروج عليهػػا .. وإنكارىػػا .. كػػاف بمثابػػة ضػػرب مػػن الجنػػوف والتهػػور .. والخػػروج عػػن 
 وف  المألوؼ والقانوف الذي أجمع عليو الوثنيوف المشرك

جاء اإلسبلـ بهذه الحقوؽ والقيم .. يـو أف كاف الحػديث ػ مجػرد الحػديث ػ عػن الحقػوؽ وقػيم العػدؿ ..  
والحق .. والرحمة .. ُعرضة للتهكم والسخرية واالستهزاء .. ومدعاة الستعداء الطواغيػت الظػالمين المتنفػذين فػي 

 األرض  
الروح التػي أحيػت فػي اإلنسػاف معػاني الخيػر، والحػق،  جاء اإلسبلـ بهذه الحقوؽ والقيم .. فكانت بمثابة 

َرَف مػن علػى  والعدؿ، والرحمة فطهرتو من أدراف الشرِّ والكفر والفجور، والظلم .. كما يُطهر ويغسل مػاء المطػر الػد 
وده وجو األرض فأعادتو إلى فطرتو السليمة التي ُفطر عليها .. وذكرتو بمكػامن الخيػر فػي نفسػو .. وبالغايػة مػن وجػ

 في ىذه الحياة.
والبشرية المعاصرة رغم كل ما تد عيو من تطور وصلت إليو في مجاؿ العلػـو اإلنسػانية .. وحقػوؽ اإلنسػاف 
.. فهػي ال تػزاؿ ػ ولػن تػزاؿ ػ تقتػات وتغتػرؼ مػن تلػك الحقػوؽ والقػيم التػي جػاء بهػا اإلسػبلـ ػ قبػل أكثػر مػن ألػف 

عتػػرؼ .. وسػػواء ردت الفضػػل فػػي ذلػػك إلػػى اإلسػػبلـ أـ لػػم تػػرد .. وأربعمائػػة عػػاـ ػ سػػواء اعترفػػت بػػذلك أـ لػػم ت
 والمنكروف الجاحدوف لهذه الحقيقة الساطعة ىم األكثرية ػ ولؤلسف ػ من أولئك الباحثين الحقوقيين المتحاملين  

وإكبػػار كػػل منصػػف ينبغػػي أف يقػػف عنػػده بتأمػػل وإجػػبلؿ والسػػؤاؿ الكبيػػر الػػذي يطػػرح نفسػػو .. والػػذي 
ػ الػذي ال يعػرؼ القػراءة وال الكتابػة ػ  يس كل ىذا الذي تقدـ ذكره يدؿ على أف النبي األمي محمد وعاقل .. أل

الػػذي جػػاء بهػػذه الحقػػوؽ والقػػيم النبيلػػة .. ىػػو رسػػوُؿ اهلل .. وأف مػػا جػػاء بػػو إنمػػا ىػػو وحػػي مػػن عنػػد اهلل تعػػالى .. 
 وليس من عند نفسو  

حلية .. ومػا أوتيػت مػن قػوة نفػوذ ووسػائل .. لكػي تعمػم أو البشرية المعاصرة بكل مؤسساتها األممية والم
تفػػرض حقػػاً مػػن الحقػػوؽ .. أو قانونػػاً مػػن القػػوانين اإلنسػػانية .. فهػػي تحتػػاج إلػػى عشػػرات السػػنين .. لكػػي تُقنػػع بػػو 
الناس .. أو تفرضو على الناس .. إضافة إلى ذلك فهي تحتاج إلى زرع آالؼ الكاميرات الخفيػة منهػا والمعلنػة فػي  
كػػل مػػدخل ومخػػَرج، وكػػل زاويػػة مػػن زوايػػا الطػػرؽ واألزقػػة .. لتراقػػب مػػدا التػػزاـ النػػاس بهػػذه القػػيم أو القػػوانين 
األخبلقية .. ومع ذلك تجد غير الملتزمين بتلك القوانين أو القيم، والمتفلِّتين منها ػ رغم رسػميتها واعتمادىػا لػدا 
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.. وىػو النبػي األمػي  ممػن يلتزمػوف بهػا .. بينمػا النبػي محمػد الهيئات والمنظمات الرسمية العالمية ػ أكثر بكثيػر 
الذي ال يعرؼ القراءة وال الكتابة .. وال يملك شيئاً من تلك الوسائل التي تملكها الهيئات والمؤسسػات اإلنسػانية 

علػى وجػو األرض المعاصرة .. استطاع ػ بإذف اهلل ػ خبلؿ ثبلثة وعشرين عاماً أف يُغير مجرا اإلنسػانية والتػاريخ مػن 
في مجاؿ الحقوؽ بعامة، وحقوؽ اإلنساف بخاصة .. وفي مجاؿ االلتزاـ بتلك الحقوؽ والقيم .. وأف يجعػل مئػات 
المبليين مػن البشػر يلتزمػوف فػي أنفسػهم وضػمائرىم تلػك القػيم والحقػوؽ .. قبػل أف يلتزموىػا فػي واقػع حيػاتهم .. 

 وفي حياتهم العملية 
القػارئ المنصػف ػ علػى أف ىػذا النبػي األمِّػي .. ىػو رسػوؿ اهلل بحػق .. وأف مػا  أال يػدؿ ذلػك ػ عنػدؾ أيهػا

صنعو للبشرية علػى مسػتوا الحقػوؽ والقػيم اإلنسػانية النبيلػة .. فػي تلػك الفتػرة الػوجيزة مػن السػنوات .. ال يمكػن 
 أف يحصل إال من نبيٍّ ُموف ق ومسد ٍد بوحي من اهلل تعالى  

ِة محمػٍد وإلػى ىػؤالء الػذين ال يزا .. علػى  لػوف يعيشػوف الش ػك  والت ػردَد ػ مػن األُمػم األوربيػة ػ بصػدِؽ نبػو 
األقل .. أال يستحق منكم ىذا النبي العظيم .. االحتراـ والتقدير واإلجبلؿ ػ لما قد مػو لكػم ولئلنسػانية جمعػاء مػن 

.. وإلػى السػاعة ال تػزاؿ البشػرية تقتػات منهػا قيم أخبلقية حضػارية راقيػة .. كنػتم وغيػركم غػافلين عنهػا دىػراً طػويبًل 
وتغتػػػرؼ ػ وأف تقولػػػوا لسػػػفهائكم المسػػػتهزئين .. ُكف ػػػوا اسػػػتهزاءَكم وسػػػَفَهُكم .. وجهَلُكػػػم .. أنػػػتم ُمخطئػػػوف، بػػػل 

 ومجرموف باستهزائكم من ىذا اإلنساف العظيم   
ْٔ َتفْ  صدؽ اهلل العظيم: ةَْصاُر َوَُِس

َ
ا ال َتْفََم اْْل َٙ ُدورِ نَإَِج َِّت ِْل الصُّ

َُ   .46الحج:ََم اُُْيُُِٚب ا
 

 وآخر دعواوا أن الحمد هلل رب العالميه.

 وصلى اهلل على محمد النبي األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

كاف االنتهاء من مراجعة ىذا الكتاب، وإضافة ما لـز إضافتو على النسػخة األولػى، صػباح يػـو االثنػين بتػاريخ 
مػػػػيبلدي، والحمػػػػد هلل الػػػػذي تػػػػتم بفضػػػػلو وَمنِّػػػػو ورحمتػػػػو الطيبػػػػات  3/3/1008لموافػػػػق ىجػػػػري، ا 15/1/2419

 الصالحات. 

 انفمري إّْ عفٕ ستّ ٔسحًتّ
 عبد المنعم مصطفى حليمت
  "" أبٛ بؿري ايطسدٛضٞ

 غفَر اهلُل له، ولوالديه، وألهِل بيته، وجلميع املسلمني 
 

 ْيَت َمْن يَقَرأ ِكتابَي دعا ِليَ َأُموُت ويَبَقى ُكل  ما َكَتْبُتُو ... فيا لَ 
 َلعػل  إلهَي أف َيُمن  بُِلْطِفِو ... ويَػْرَحم َتقِصيري وُسوَء ِفعػَاِليَ 
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An Overview 
 

‘Rights and Duties Allah has decreed for Mankind’ 
 

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Mercifiul 

 

All praise is for Allah.  We praise Him, seek His assistance and ask for His forgiveness.  

We seek refuge in Allah from the evils within our souls and those of our deeds.  Whomever 

Allah guides there is none who can misguide him and whomever Allah misguides there is none 

who can guide him. 

 

I bear witness that there is no god but Allah Alone and Muhammad is His servant and 

Messenger, peace and blessings of Allah be upon him, (p.b.b.u.h). 

 

 ّْ جْخُ
َ
َٔ إاَِل َوأ ُٚت ُٓ ٚا اَّلَلَ َخَو ُتَياحِِٗ َوال َت ٚا اَتُي ُٖ َْ َٔ آ ا اَّلِي َٙ حُّ

َ
ٚنَ  يَا أ ُٓ  [.201 :آؿ عمراف  ]سورة  ُمْصِِ

 ) O You who believe! Fear Allah As He should be feared, and die not except In 

a state of Islam(.  Al-Imran: 102 

 

ا َزوْجَ  َٙ ِْْٖ ْٔ َجْهٍس َواِخَدةٍ وََخََِو  ِْ  ّْ ُّ اَّلِي َخََِيُس ٚا َرَبُس ا انلَاُس اَتُي َٙ حُّ
َ
ا َوبََد يَا أ َٙ

َِيْسُ  ـَ رَْخاَم إَِن اَّلَلَ ََكَن 
َ
ٚا اَّلَلَ اَّلِي تََصاَءلَُٚن ةِِٗ َواْْل ررِياً َونَِصاًء َواَتُي ٌَ ا رَِجااًل  َٓ ُٙ ِْْٖ ّْ

 [.1النساء:]سورة  َررِيتاً 
(O mankind! Fear your Guardian Lord, who created you from a single Person, 

created, out of it, his mate, and from them twain scattered (Like seeds) 

countless men and women;- fear Allah, through Whom you demand your 

mutual (rights), and be heedful of the wombs (That bore you): for Allah ever 

watches over you). Al-Nisa: 1 

 

 َٔ ا اَّلِي َٙ حُّ
َ
ً  يَا أ ْٚاًل َشِديدا ٚا ىَ ُ ٚا اَّلَلَ َوىُٚل ٚا اَتُي ُٖ َْ ّْ  * آ ّْ َويَْلهِْر َُُس اَُُس َٓ ْخ

َ
ّْ أ يُْصِِْح َُُس

ِؾيٓاً  ـَ ْٚزاً  ْٔ يُِػِؿ اَّلَلَ َورَُشََٚلُ َذَيْد نَاَز نَ َْ ّْ َو  [.71-70 :األحزابا]سورة   ذُُٕٚبَُس

(O you who believe! Fear Allah, and make your utterance straight forward; that He 

may make your conduct whole and sound and forgive you your sins: he that obeys 

Allah and His Messenger, has already attained the great victory) Al-Ahzab: 70-71 

  

Contemplating and reflecting on the realities of many people of our times make one 

realize that many people have been distracted from the hereafter by this world and its worldly 

pleasures; and that they have become neglectful of many rights and duties that Allah the 

Almighty has decreed for them. This has led to enormous injustices and discriminations being 

practiced at all levels and dimensions. I have therefore decided to put forth this book as a source 

of advice - a due obligation that should be present amongst Muslims- and as a brief reminder of 

those rights and duties and of one’s responsibility towards them. I have taken into consideration 

the authenticity of the incorporated Hadeeths and quoted sayings of the companions of the 

Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, in order that it may form sufficient evidence 

for you the reader.    
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I intend that this book be an essential guide in every Muslim household and that every 

Muslim man and woman embrace it, as it constitutes of all the rights and duties, which a Muslim 

cannot possibly disregard. Whether the reader is a parent or a child, a husband or a wife, a scholar 

or a seeker of knowledge, a preacher or a lecturer, a servant or a master, a leader or one who is 

governed, they will find in this book all that matters and concerns them and what helps them to 

resolve many of their problems.  

 

For it is indeed, the book of every Muslim man and woman, regardless of their location, 

description or occupation.   

 

Below is the list of rights, which form the bulk of this book: 

 

1. The Right of Allah upon His Servants. 

2. The right of the Prophet Muhammad, (peace and blessing of Allah be upon 

him), upon people. 

3. The rights of the Companions of the Prophet, peace and blessing of Allah be 

upon him, (may Allah be pleased with them all). 

4. The right of parents upon their children. 

5. The right of children upon their parents. 

6. The right of a husband upon his wife. 

7. The right of a wife upon her husband. 

8. The right of a Muslim upon another Muslim.  

9. The right of  a striver in the cause of Allah ‘Mujahid’. 

10. The right of neighbours towards each other. 

11. The right of a Muslim leader upon his governed people.  

12. The right of the governed people upon their leader. 

13. The right and duty of a scholar. 

14. The right of a guest upon his/her host.  

15. The right of oneself upon oneself. 

16. The responsibility the holder has upon his/her money.  

17. The right of the road. 

18. The right of a servant or slave upon their master or guardian. 

19. The right of an orphan upon his/her guardian. 

20. The right of a Non- Muslim, living amongst Muslims, to live in peace as laid down by the 

Covenant of Allah. 

21. The right of animals. 

22. The right of Jinn. 

 

In addition to the above, I have explained strange words found in Hadeeths and provided 

brief and necessary commentaries relating to matters of ‘fiqh’ jurisdiction that are extracted from 

the Hadeeths, in order that the reader will find them easier to understand regardless of his or her 

level of education. I have named this book ‘Rights and Duties Allah Has Decreed for Mankind’’.  

 

Islam has come with those rights more than one thousand, four hundred years ago, at a 

time when earth was filled with human beasts, the most powerful of whom would enslave the 

weak; when there were no rights or immunity for the weak before the tyrannies and desires of the 

powerful. Moreover, there were no principles that would organize people’s lives, which they can 

return to except those of their desires and its requests. Surely, their lives could never flourish 

during the absence of pure morals and principles, which would help people to see their faults and 

their wrong doings.  
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Islam has come with those rights and values at a time when paganism -in its full sense - 

was the most powerful and dominant on earth. Rebelling against it or disapproving of it could 

only be thought of as an act of extreme madness, recklessness and transgression of what was the 

norm that has been approved of by the pagan ‘mushriks’ /associates of gods beside Allah. 

 

Islam has come with those rights and values at a time when even speaking of rights and 

the values of justice, truth and mercy were a cause of mockery, ridicule and derision, as well as a 

source of enmity and aggression from the dominant tyrants.    

 

Those rights, values and morals conveyed by Islam awakened the meanings of goodness, 

truth, justice and mercy in human beings.  It purified them from the filths of evil, disbelief, 

injustice and disobedience of the Creator. It also brought to earth the appearance of civility and 

prosperity, brought back to humans their good nature, and reminded them of the good inclinations 

within them and of their purpose in life.  

 

Despite all claims made by contemporary humanity for advancement and development in 

the fields of human sciences and human rights, it nevertheless continues and will continue to 

depend on the rights and moral values that Islam brought-prior to one thousand four hundred 

years - whether this fact is acknowledged or denied, and whether Islam is realized as the source 

of the goodness or not. Those who deny this obvious truth are in the majority, and unfortunately 

most of whom are biased researchers and human rights activists. 

  

Yet, there remains a very important and demanding question, which requires an honest 

answer that is free from cultural pressures and from being prejudiced against Islam, which would 

oblige the wise and just to consider it in respect, appreciation and admiration of its implications. 

Does not all what has been mentioned so far signify that the illiterate prophet: Muhammad Peace 

and blessing of Allah be upon him -who came with those noble rights and values- truly is the 

Messenger of Allah, and that what he came with are truly revelations from Allah the Almighty? 

 

In order for current national and international institutions to impose a human right or law, 

they would require a decade to convince people of it or to impose it on people, in spite of 

possessing great facilities and powers. In addition, they would need to install thousands of hidden 

and visible cameras in every corner or entrance to observe the extent to which people abide by 

those moral rules or values. Yet, those who slip away from them are more than those who 

implement them despite the laws being formally recognized and adopted by official national or 

international institutions.  

 

Whilst on the other hand, Prophet Muhammad (peace and blessing of Allah be upon him), 

who could not read or write and did not possess any of the facilities that are available to current 

human right institutions, was able -by the help of Allah- to transform the course of humanity and 

history in the fields of general rights and in particular human rights inside twenty three years. He 

was also able to make millions of people implement those moral values and rights within their 

hearts and conscience before implementing them in practice.   

Does this not form enough evidence -for the unbiased reader- that this illiterate prophet is 

indeed truly the Messenger of Allah? In addition, that what he presented to humanity -at the level 

of noble human rights and moral values- during that short period could only be achieved by a 

prophet who is rightly guided and directed by the revelations of Allah the Almighty. 

 

To those who are in doubt -from the European nations- about the truth of Prophet 

Muhammad’s prophethood: Does not this great Prophet deserve from you -at least- respect, 

appreciation and reverence for offering to you and to the whole of humanity those civilized and 
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elegant rights and moral values, which you and others were unaware of for long eras; and which 

humanity will continue to be dependant on; and that you may tell your obscene ridiculers to halt 

their mockery, ridicule and ignorance, for they are indeed wrong doers and even criminals for 

mocking that great and honourable person. 

 

Allah the Almighty speaks the truth:  

ةَْص 
َ
ا ال َتْفََم اْْل َٙ ُدورِ نَإَِج َِّت ِْل الصُّ

ْٔ َتْفََم اُُْيُُِٚب اَُ  [.64 :احلج  ]سورة  اُر َوَُِس
(Truly, it is not the eyes that are blind, but the hearts, which are in their breasts). 

AlHaj: 46 
 

Finally, Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. 

May Peace and Blessings of Allah be upon Prophet Muhammad, his Family, and Companions. 
 

Abdulmonem Mustafa Halimah  

Abu Baseer Altartousi  
 

02/04/2008  
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