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الشيخ الدكتور عائض بن عبد اهلل القرني

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعد:
ف�إن ُحس�ن اخلُُل�ق ُيمٌن وس�عادة، ونعي�ٌم عاج�ٌل، ورسوٌر حارٌض مل�ن أراد اهلل به 

خ�ًرا، وإن حياتن�ا حتتاج إىل ُحس�ن اخلُُلق مع اخلَْلق، بمقابلة القبيح باجلميل، واإلس�اءة 

باإلحس�ان، والسيئة باحلس�نة، وكظم الغيظ وقت الغضب، واحللم عند الطيش، والعفو 

والصفح، والرمحة واملغفرة، ولني اجلانب، وحسن اخلطاب؛ ألن أصحاب اخلُُلق احلسن 

يغلبون أنفسهم باحللم وقت الغضب والطيش، فال ينفذون مرادات نفوسهم من التشفي 

واالنتقام، بل ينترصون عليها ويملكون زمامها.

فهم يس�احمون من ظلمهم، ويعفون عمن أس�اء إليهم، ويتجاوزون عنه، فيقدمون 

العف�و طمًعا يف عف�و الرمحن، ويرتكون معاقبة الناس خوًفا م�ن عقاب الديان، وهذا هو 

اإلحسان.

ولق�د كان صلوات ريب وس�المه عليه أحس�ن الن�اس ُخُلًقا، 6: ]ڱ  ڱ     

ڱ  ں  [ ]A: 4[  ع�ىل ُخل�ق عظيم من كريم الش�ائل، ومجيل الفضائل، وأرشف 

املناق�ب، وأمجل املواهب، إنه مرضب املثل يف كل خل�ق نبيل، وكل هنج جليل. فقد كان 

خلقه القرآن، يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه.
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قالت أم املؤمنني عائشة بنت الصديق J يف وصفها املعصوم عليه صالة ريب 

وسالمه: »كان خلقه القرآن«.

]پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ[  و6َ: 

]4: 159[ فبسبب الرمحة التي أودعها اهلل فيه، والعطف الذي جعله اهلل يف قلبه، كان 

لينًا س�هاًل مع املؤمنني. فعفا عن خطئهم، وس�رت خللهم، وجتاوز عن زللهم. فإذا أحسن 

املرُء خلقه وتأس�ى بس�يد اخلل�ق 0 أذعنت له األرواح، وخضع�ت له النفوس، 

وانقادت له القلوب، وحتول عدوه إىل صديق حمب مواٍل كأنه قريب شفيق عليه.

وقد أحس�ن صاحُب هذا الكتاب األس�تاذ مسعد حس�ني فقد أجاد وأفاد، وأنا يف 

احلقيق�ة مل أره ولك�ن رأيُت بعض مؤلفاته، التي اتس�مت بالس�هولة واليرس، والرتغيب 

والرتهي�ب، واالس�تدالل ب�كالم اهلل وكالم رس�وله 0 واآلثار الس�لفية، وهذه 

 هي طريقة الس�لف ومس�لكهم رض�وان اهلل عليهم. نف�ع اهلل به وبمؤلفات�ه، واهلل أعلم، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

daalqrni@gawab.com
ص. ب: 230379 

الرمز البريدي: الرياض 11321
فاكس: 4196663
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الشيخ/ عبد اهلل الشيخ محمد الحسيني الشنقيطي

احلمد هلل الذي منَّ عىل هذه األمة بحفظ هذا الدين، فقيض له من كل خلٍف عدواًل 
ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني.

والصالة والس�الم عىل حممد سيد املرس�لني وإمام النبيني، الذي ال تزال طائفة من 
أمته عىل احلق ظاهرين، وعىل آله وصحبه وسائر التابعني.

وبعد، فقد تصفحت كتاب »ُحس�ن اخللق« لفضيلة الش�يخ مس�عد حس�ني حممد، 
فإذا هو غاية يف الروعة واجلال، فهو كثر الفوائد، صحيح املقاصد، يذكر الغافل ويعلم 

انية، وقلب مرشٍق، وعقٍل مستنر. اجلاهل، مما يدل عىل أن الشيخ ألفه بروٍح ربَّ

ل. ل، واستدلَّ فأصَّ وعظ به فأثَّر، وبرش وأنذر، ورشح ففصَّ

فجزاه اهلل خر ما جيزي به من يعلم الناس اخلر.

كتبه

اإلمارات العربية - أوقاف الشارقة
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الشيخ 

إن احلم�د هلل، نحم�ده ونس�تعينه ونس�تغفره، ونعوذ ب�اهلل من رشور أنفس�نا ومن 
س�ئيات أعالن�ا، م�ن هيده اهلل فر مضل له، وم�ن يضلل فال هادي له، وأش�هد أال إله إال 
اهلل وحده ال رشيك له، وأش�هد أن حممًدا عبده ورس�وله،  0 وعىل آله وصحبه 

وسلم تسليًا.

ث�م أمابعد: فإن حس�ن اخللق م�ن أهم ما ُبعَث به النب�يُّ الكريُم 0، فقال 
0: »إنمـــا بعثـــت ألتمم مـــكارم األخالق«، وقد مدح�ه اهلل بقوله D: ]ڱ  
ڱ     ڱ  ں[ ]A: 4[، والناظر يف س�رته 0 أو الدارس الش�ائله يتعجب 

م�ن اجت�اع كل األخالق الكريمة، والفضائل العظيمة يف ش�خصه 0، فقد كان 
 حي�ث عىل حس�ن اخللق هبديه وس�مته ودله، كا رغب يف حس�ن اخللق بأقوال�ه وأفعاله، 

وما أحوج األمة إىل الرتبية عىل خلقه الكريم 0، وقد قال قائلهم: 

ُهــُمــو ذهــبــْت أخــالقــهــم ذهُبوا إنـــمـــا األمــــــُم األخــــــالق مـــا بقيت فـــإن 

وقد استشعر أخونا احلبيب/ مسعد حسني حاجة أمته إىل مصنف جديد فريد عن 
حس�ن اخللق، فأحتف املكتبة اإلس�المية هبذا البحث املعطار »حس�ن اخللق«، أس�أل اهلل 
تعاىل أن يتقبله بقبول حس�ن، وأن ينفع به البالد والعباد، وأن يدخر لصاحبه بره وزخره 

يوم الثناد، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
كتبه 

8 محرم سنة 1434هـ
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الدكتور / 

إن احلمد هلل، نحمده ونس�تعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسّيئات 
أعالن�ا، م�ن هي�ده اهلل فال مضل ل�ه، ومن يضلل فال ه�ادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله: 

ثم أما بعد:
فإن الفتوة إنا هي استعال األخالق الكريمة مع اخللق، وهذه املنزلة حقيقتها هي 
منزلة اإلحسان إىل الناس، وكف األذى عنهم واحتال أذاهم، فهي استعال ُحسن اخللق 

معهم - فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق واستعاله.

ولقد كان 0 أحسن الناس ُخلًقا.

فقد سأل هشام بن حكيم عائشة J عن خلق رسول اهلل 0، فقالت: 
»كان خلقه القرآن«. فقال: »لقد هممت أن أقوم وال أسأل شيًئا«.

وق�ال أنس: »ما َمَسْس�ُت ديباًج�ا وال حريًرا ألني من كف رس�ول اهلل 0، 
 وال ش�ممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول اهلل 0. ولقد خدمت رسول اهلل 
 0 ع�رش س�نني، فا قال يل ق�ط: ُأف، وال قال ل�يشء فعلته: مل فعلت�ُه؟ وال ليشء 
مل أفعله: أال فعلت كذا؟« هكذا كان خلقه 0، فقد مجع اهلل له مكارم األخالق يف 

 .]199 :C[ ]قوله: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

ولذلك قال 0: »عليك بحســـن الخلق، وطول الصمت؛ فوالذي نفســـي 
بيده، ما تجمل الخالئق بمثلهما«.
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وه�ذه بع�ض النفائس واللطائف من حس�ن اخللق، لنفوس ق�د ُذللت باملجاهدة، 
يت من الغش والغل بواطنها فأثمرت األطايب، فظهرت  فاعتدلت فطابت أخالقها، وُنقِّ

العالمات عىل ظواهرهم.

كان حمم�د ب�ن واس�ع يق�ول: »ال يبلغ العب�د مقام اإلحس�ان حتى حُيس�ن إىل كل 
م�ن صحب�ه ولو س�اعة. وكان إذا باع ش�اة يويص هبا املش�رتي ويقول: ق�د كان هلا معنا 

ُصحبة«.

وخرج إبراهيم بن أدهم V يف سفر ومعه ثالثُة نفر، فدخلوا مسجًدا يف بعض 
املف�اوز، والربد ش�ديد، وليس للمس�جد باب، فلا نام�وا قام إبراهيم ب�ن أدهم، فوقف 
ع�ىل الب�اب إىل الصباح، فقيل له: مل مل تنم؟ فقال: خش�يت أن ُيصيبكم الربد فقمت مقام 

الباب.

وقال�ت امرأة ملالك بن دينار: يا مرائي. فقال: يا هذه، وجدت اس�مي الذي أضله 
أهل البرصة.

واجتاز ش�يخ اإلس�الم أبو عثان احلرى يوًما يف سكة، فُطرحت عليه إجانة رماد، 
فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر، ثم جعل ينقص الرماد عن ثيابه، ومل يقل شيًئا، فقيل: 

أال زبرهتم؟ فقال: »إن من استحق النار فُصولح عىل الرماد، مل جُيز له أن يغضب«.

وقال الفضيل: »ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراس�ان جلس إىل يف املس�جد، 
ث�م ق�ام ليطوف فرُسقت دنان�ر كانت معه، فجع�ل يبكي، فقلت: أع�ىل الدنانر تبكي؟ 
فق�ال: ال، ولك�ن مثلتني وإياه ب�ني يدي اهلل D فأرشفت عقىل ع�ىل إدحاض حجته، 

فبكائي رمحة له!!
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وقال رجل لبعض احلكاء: »واهلل ألُسبَّنك سًبا يدخل معك يف قربك، فقال: معك 
يدخل ال معي.

ه�ذه كانت بعض النفائس واللطائف هلؤالء األخي�ار األبرار، فمن مل يصادف من 
نفس�ه هذه العالمات، فال ينبغي أن يغرت بنفس�ه فيظن هبا ُحسن اخللق، فإهنا درجة رفيعة 

ال يناهلا إال املقربون والصديقون.

أم�ا ه�ذا الكتاب فهو صفح�ات ُمضيئة من حس�ن اخللق، قد س�اهم أخونا يف اهلل 
مس�عد حسني مس�امهة فاعلة هبذا الكتاب يف النهوض بحسن اخللق، نسأل اهلل أن يبارك 

يف علمه وعمله وقلمه.

اللهم ارزقنا حسن اخللق، واتباع نبيك 0 يف حسن خلقه الكريم، واحرشنا 
مع�ه، وارزقن�ا مرافقت�ه يف أعايل الفردوس. وص�ىل اهلل عىل نبينا حممد وع�ىل آله وصحبه 

وسلم.

كتبه
العبد الفقير إلى ربه
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إن احلمد هلل، نحمده تعاىل ونس�تعينه ونس�تغفره ونس�تهديه، ونعوذ باهلل c من 
رشور أنفس�نا، ومن س�يئات أعالنا، من هيده اهلل فال ُمضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

ثم أما بعد:
فإن ُحس�ن اخلُُلق صفة عظيمة من صفات أنبياء اهلل تعاىل وأولياءه، وحقيقة ُحسن 
اخلُُل�ق بذل املع�روف، وكف األذى، وطالق�ة الوجه، وخمالطة الن�اس باجلميل والبرش، 
والت�ودد هلم، واإلش�فاق عليه�م واحتاهلم، واحللم عنه�م، والصرب عليه�م يف املكاره، 

وترك الكرب واالستطالة عليهم، وجمانبة الغلظة والغضب.

ومن فضل اهلل عيلَّ أن وفقني يف كتابة هذا الكتاب املوسوم ب� )ُحسن اخلُُلق( الذي 
توخي�ت في�ه عنارص طيبة يف حس�ن اخلل�ق، قصدت ب�ه النُصح لنف�ي أواًل ثم نصيحة 

إخواين املسلمني، ليكون هلم ِمشعل هداية ومنار ُرشد.

وق�د مجع�ت فيه كثًرا من اآلي�ات الطيبة - وُكُلها طيب - وتفس�ر أهل العلم هلا، 
وباقة عظيمة من األحاديث النبوية الصحيحة، وبعض اآلثار الثابتة، واألش�عار اهلادفة، 
حتى يش�تمل عىل بدائع الفوائد، وفرائد القالئد، فال يس�أمه اجلليس، وال يمله الونيس، 

فيحدو النفوس إىل كل خر وفضيلة.

وُمْنَتِفًعا فـــيـــِه  ــــًرا  ــــاِظ َن َيــــا  لِجَاِمِعهِبـــــاهلل  ــا  ــَق ــَي ــَوف ت ِاهلل  َســـل  ِمـــنـــُه 
َمْغِفرًة الــــَعــــرِش  ِإلـــــَه  َأْنــــلــــُه  َموَاِنعِهَوُقــــــْل  َعـــن  َوجــنِّــب  ُدَعـــــاُه  وَاَقـــبـــْل 
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بِه ـــوَت  َدَع َخَير  ِمــن  َنفَسَك  ِلَطاِبِعِهوُخــَص  ــكــْفــي  َي بــمــا  َيـــقـــوُم  َومـــــْن 
َقَمٌر ـــًدا  َب ــا  َم َجمْيًعا  َمَطالِِِعِهوالُمسِلميَن  ِمن  ُمْسَتْنيٌر  َكوَكٌب  َأو 

وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

وكتبه 

الراجى عفو ربه الغفور
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ُحسن الُخُلق

�جيَّة والطب�ع، وهو كا يقول أهل العلم: صورة اإلنس�ان الباطنة،  الُخُلق: هو السَّ
ألن لإلنسان صورتني:

صورة ظاهرة: وهي شكل ِخْلقته التي جعل اهلل البدن عليه، وهذه الصورة الظاهرة 
منها ما هو مجيل حسن، ومنها ما هو قبيح يسء، ومنها ما بني ذلك.

وصورة باطنة: وهي حالُة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال من خر أورش، من 
ة. غر حاجة إىل فكِر ورويَّ

وه�ذه الص�ورة أيًضا منها ما هو حس�ن إذا كان الص�ادُر عنها ُخلًقا حس�نًا، ومنها 
م�ا ه�و قبيح إذا كان الصادر عنها ُخُلًقا س�يًئا، وهذا ما ُيعرب عن�ه باخلُُلق، فاخللق إذن هو 

الصورة الباطنة التي ُطبع اإلنسان عليها.

وحســـن الُخُلق: صفة سيد املرس�لني، وأفضل أعال الصديقني وهو عىل التحقيق 
ش�طر الدين ، وثم�رة جماهدة املتقني، ورياضة املتعبدين واألخالق الس�يئة هي الس�موُم 
القاتلة، واملهلكات الدامغة، واملخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، واخلبائث املبعدة 
عن ِجوار رب العاملني، املنخرطة بصاحبها يف س�لك الش�ياطني، وهي األبواب املفتوحة 
إىل ن�ار اهلل املوقدة التي تطلع عىل األفئدة، كا أن األخالق اجلميلة هي األبواب املفتوحة 
م�ن القلب إىل نعيم اجلنان، وجوار الرمحن واألخالق اخلبيثة أمراض القلوب، وأس�قام 
ت إال حياة  ت حياة األب�د، وأين منه امل�رُض الذي ال ُيف�وِّ النف�وس، إال أنَّ�ه مرض ُيف�وِّ
اجلس�د؟! ومها اش�تدت عناية األطباء بضبط قوانني العالج لألبدان، وليس يف مرضها 
إال ف�وت احلياة الفاني�ة، فالعناية بضبط قوانني العالج ألم�راض القلوب - ويف مرضها 
؛ إذ ال خيلو  فوت حياة باقية - أوىل، وهذا النوع من الطب واجب تعلُّمه عىل كل ذي ُلبٍّ
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قلٌب من القلوب عن أس�قام، لو أمهلت تراكم�ت، وترادفت العلل وتظاهرت، فيحتاج 
العبد إىل تأنق يف معرفة علمها وأسباهبا، ثم إىل تشمر يف عالجها وإصالحها، فمعاجلتها 

ه�و املراد بقول�ه c: ]ڦ   ڦ  ڄ  ڄ[ ]u: 9[، وإمهاهلا ه�و املراد بقوله: ]ڄ  
.)1(]10 :u[ ]ڃ  ڃ  ڃ

ولقد حدد رسول اهلل 0: الغاية األوىل من بعثته، واملنهاج املبني من دعوته، 
بقوله: »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«)2( فكأن الرسالة التي خطت جمراها يف تاريخ 
 احلي�اة، وب�ذل صاحبه�ا 0:جه�ًدا كبًرا يف م�د ش�عاعها، ومجع الن�اس حوهلا، 
ال تنش�د أكثر من تدعيم فضائلها، وإنارة آفاق الكال أمام أعينهم حتى يس�عوا إليها عىل 

بصرة.

وإن�ا رشع�ت العبادات يف اإلس�الم، واعت�ربت أركاًنا يف اإليان من أجل حس�ن 
اخللق، والقرآن الكريم والسنة املطهرة يكشفان بوضوح عن هذه احلقائق:

 فالصالة المفروضة الواجبة عندما أمرنا الله بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال 
c: ]ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

.]45 :t[ ]ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

 وال�زكاة المفروضة هي في الحقيقة غرس لمش�اعر الرأف�ة، وتوطيد لعالقات 
التعارف واأللفة بين ش�تى الطبقات، 6: ]ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

.]103 :G[ ]ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ

)1( »إحياء علوم الدين« )171/3( أليب حامد الغزايل، ط: دار الصحابة.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]1400[، والبخ�اري يف »األدب املفرد« ]27[، واإلم�ام أمحد )381/3(، 
واحلاك�م )670/2(، وصحح�ه: ووافق�ه الذهب�ي، وق�واه العالمة ش�عيب األرن�ؤوط، وصححه: 

العالمة الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]45[.
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 وكذلك ش�رع اإلس�الم الصوم، فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض 
األطعمة واألش�ربة، بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائًما من شهواتها المحظورة، 
ونزواته�ا المنك�رة، وإقراًرا لهذا المعنى قال: رس�ول الله 0: »من لم يدع قول 

الزور والعمل به، فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«)1(.

وكذل�ك الح�ج 6: ]ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

ڦ   ڦ  ڦ[ ]2: 197[ فهذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر 

بها اإلسالم، وعرفت على أنها أركانه األصلية، نستبين منه متانة األواصر التي التي تربط 
الدين بالخلق، إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي 

وضعها رسول الله 0: في قوله: »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«)2(. 

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]1903[، وأبو داود ]3262[، والرتمذي ]707[، وابن ماجه ]1689[.
)2( »خل�ق املس�لم« ص: )9 -11( للغ�زايل، ط: دار الدع�وة، وانظ�ر: كتابين�ا »أح�ب األع�ال إىل اهلل« 
ص: )120 - 121(، ط: دار اإلي�ان، و»ه�ؤالء حيبه�م اهلل« ص: )163 - 164(، ط: دار الكنوز، 

واحلديث تقدم خترجيه، ص: ]8[.
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العنصر األخالقي في اإلسالم

.]4 :A[ ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ :Dقال اهلل

قال األستاذ سيد قطب V: إن هلذه اللَّفتِة داللتها عىل متجيد العنرص األخالقي 
يف ميزان اهلل، وأصالة هذا العنرص يف احلقيقة اإلسالمية، والناظر يف هذه العقيدة كالناظر 
يف س�رة رس�وهلا 0جيد العنرص األخالقي بارًزا أصياًل فيه�ا، تقوم عليه أصوهلا 
�واء؛ الدعوة الكربى يف هذه العقي�دة إىل الطهارة  الترشيعي�ة وأصوهل�ا التهذيبية عىل السَّ
والنظاف�ة، واألمان�ة والصدق، والع�دل والرمحة، وال�ربِّ وحفظ العه�د، ومطابقة القول 
 ، للفع�ل، ومطابقتها مًع�ا للنية والضمر، والنه�ي عن اجلور والظل�م، واخلداع والغشِّ
ة  وأكل أموال الناس بالباطل، واالعتداء عىل احلرمات واألعراض، وإشاعة الفاحشة بأيَّ

صورة من الصور.

والترشيع�اُت يف ه�ذه العقي�دة حلاية ه�ذه األس�س وصيانة العن�رص األخالقي؛ 
يف الش�عور والس�لوك، ويف أع�اق الضمر، ويف واق�ع املجتمع، ويف العالق�ات الفردية 
واجلاعية والدولية عىل الس�واء. والرس�ول الكريم 0يقول: »إنما ُبعثُت ألتمم 
مـــكارم األخـــالق«)1( فيلخص رس�الته يف هذا اهل�دف النبيل، وتت�وارد أحاديثه ترتى يف 
احل�ض عىل كَل ُخلٍق كريم، وتقوم س�رته الش�خصية مثااًل حًيا وصفح�ة نقية، وصورة 
 .]4 :A[ ]رفيعة تستحُق من اهلل أن يقول عنها يف كتابه اخلالد: ]ڱ  ڱ     ڱ  ں
د به العنرص األخالقي يف منهجه، الذي جاء به  فيمجد هبذا الثناء نبيَّه 0 كا يمجِّ
هذا النبي الكريم 0 ويش�ّد به األرض إىل الس�اء، ويعلق به قلوب الراغبني إليه 

سبحانه، وهو يدهُلم عىل ما حيبُّ ويرىض من اخلُلق القويم.

)1( تقدم خترجيه، ص: ]8[.
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وهذا االعتبار هو االعتبار الفذُّ يف أخالقية اإلسالم، فهي أخالقية مل تنبع من البيئة، 
وال يف اعتب�ارات أرضي�ة إطالًق�ا، وهي ال ُتس�تمُد وال تعتمد عىل اعتبار م�ن اعتبارات 
الُع�رف أو املصلح�ة أو االرتباط�ات الت�ي كانت قائمة يف اجليل، إنا ُتس�تمُد من الس�اء 
وتعتم�د عىل الساء..تس�تمد من ُهتاف الس�اء ل�ألرض لكي تطلع إىل األفق، وتس�تمد 
م�ن صف�ات اهلل املطلقة ليحققها الب�رش يف حدود الطاقة، ك�ي حيققوا إنس�انيتَّهم العليا، 
وكي يصجوا أهاًل لتكريم اهلل هلم واستخالفهم يف األرض، وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة 
األخرى يف مقعِد صِدق عند مليك ُمقتدر، ومن ثمَّ فهي غر مقيَّدة، وال حمدودة بحدود، 
م�ن أي اعتبارات قائم�ة يف األرض، إنا هي طليقة ترتفع إىل أقىص ما ُيطيقه البرش؛ ألهنا 
تتطلَّع إىل حتقيق وظهور آثار صفات اهلل الطليقة من كل حدٍّ ومن كلِّ قيد. ثم إهنا ليست 
فضائل مفردة؛ صدق وأمانة وعدل ورمحه وبّر، إنا هي منهج متكامل تتعاون فيه الرتبية 
التهذيبية مع الرشائع التنظيمية، وتقوم عليه فكرة احلياة كلها واجتاهاهتا مجيًعا، وتنتهي يف 

خامتة املطاف إىل اهلل؛ ال إىل أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه احلياة.

وق�د متثلت ه�ذه األخالقية اإلس�المية - بكا هلا ومجاهل�ا، وتوازهنا واس�تقامتها، 
واطِّراده�ا وثباهت�ا - يف حمم�د 0، ومتثلت يف ثناء اهلل العظي�م وقوله: ]ڱ  ڱ     

.)1(]4 :A[ ]ڱ  ں

وق�د مج�ع اهلل له مكارم األخ�الق يف قول�ه c: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  
.]199 :C[ ]چ

قال جعفر بن حممد: أمر اهلل نبيَّه 0 بمكارم األخالق، وليس يف القرآن آيٌة 
أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية وال ريب أن للمطاع مع الناس ثالثة أحوال:

أحدها- أمرهم وهنيهم با فيه مصلحتهم.

)1( »يف ظالل القرآن« )3657/6 - 3658(، لألستاذ: سيد قطب، ط: دار الرشوق.
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ثانيها- أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.
ثالثهـــا- أن الن�اس معه قس�ان: موافٌق له م�واٍل، ومعاٍد له مع�ارض وعليه يف كل 

واحد من هذه واجب:

فواجبـــه في أمرهـــم ونهيهم: أن يأمر باملعروف. وهو املعروف الذي به صالحهم 
ه. وصالح شأهنم، وينهاهم عن ضدِّ

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما س�هل عليهم وطوعت له 
به أنفسهم، ساحًة واختياًرا، وال حيملهم عىل العنت واملشقة فُيفِسدهم.

وواجبـــه عنـــد جهـــل الجاهلين عليه: اإلع�راض عنه�م، وعدم مقابلته�م باملثل 
واالنتقام منهم لنفس�ه؛ فقد ق�ال اهلل c لنبيه 0: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  

 .]199 :C[ ]چ  چ

قال عبد اهلل بن الزبر L: »أمر اهلل نبيه أن يأخذ العفو من أخالق الناس«.

وق�ال جماهد: »يعني ُخِذ العفو من أخالق الناس وأعاهلم من غر ختس�يس، مثل: 
قب�ول األعذار، والعفو واملس�اهلة، وترك االس�تقصاء يف البح�ث والتفتيش عن حقائق 

بواطنهم«.

وق�ال ابن عباس L: خذ ماعفا لك من أمواهل�م. وهو الفاضل عن العيال، 
وذلك معنى قوله c: ]ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ[ ]2: 219[.

6: ]ڃ   ڃ[ ]C: 199[، وه�و كل معروف. وأعرُفه التوحيد، ثم 
حقوق العبودية وحقوق العبيد.
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ث�م ق�ال c: ]ڃ  چ  چ[ ]C: 199[ يعنـــي: إذا س�فه علي�ك 

فه؛ كقوله c: ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ[  اجلاهُل، فال تقابله بالسَّ
]63 :l[

ب�ل يع�رض عن�ه م�ع إقامة ح�قِّ اهلل علي�ه، وال ينتق�م لنفس�ه. وهك�ذا كان خلقه 

.0

 ق�ال أن�س I: »خدم�ت النب�ي 0 عرش س�نني ف�ا ق�ال يل أف قط، 

وما قال ليشء صنعته: مل صنعته؟ وال ليشء تركته: مل تركته؛ وكان رس�ول اهلل 0 

من أحسن الناس ُخلًقا...«)1(.

 وع�ن عائش�ة J قال�ت: »ما خر رس�ول اهلل ب�ني أمرين إال اخت�ار أيرسمها 

ما مل يكن إثًا، فإن كان إثًا كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهلل 

فينتقم هلل هبا«)2(.

وع�ن عبد اهلل ب�ن عباس L قال: »كان رس�ول اهلل 0 أجود الناس، 

وكان أج�ود م�ا يكون يف رمضان حني يلق�اه جربيل، وكان جربيل يلق�اه يف كل ليلة من 

رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهلل 0 أجود باخلر من الريح املرسلة«)3(.

وعن أيب س�عيد اخلدري I قال: »كان رس�ول اهلل 0 أش�د حياًء من 

العذراء يف خدرها، وإذا كره شيًئا ُعرف يف وجهه«)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1872[، ومسلم ]2330[، والرتمذي ]2015[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3560[، ومسلم ]2327[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]1902[، ومسلم ]1108[، وأمحد ]2616[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]3562[، ومسلم ]2320[، وابن ماجه ]4180[، وأمحد ]11700[. 
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وعن عائشة J قالت: »كان رسول اهلل 0خيصف نعله، وخييط ثوبه، 
ويعمل بيده كا يعمل أحدكم يف بيته«)1(.

وقي�ل هل�ا J: ما كان رس�ول اهلل يعمل يف بيته؟ قال�ت: كان برًشا من البرش، 
يفيل ثوبه، وحيلب شاته)2(.

وع�ن أيب أمام�ة I ، عنه 0 أنه قال: »أن�ا زعيٌم، ببيٍت يف ربض اجلنة 
مل�ن ت�رك امل�راء وإن كان حمًقا، وببيت يف وس�ط اجلنة مل�ن ترك الك�ذب وإن كان ماِزًحا، 

وببيت يف أعىل اجلنة ملن حُسن ُخُلقه«)3(.

فجعل البيت العلوى جزاًء ألعىل املقامات الثالثة، وهي حس�ن اخلُلق، واألوسط 
ألوس�طها، وهو ت�رك الكذب، واألدن�ى ألدناها، وهو ت�رك امل�اراة وإن كان معه حٌق. 

 

وال ريب أن حسن اخللق مشتِمل عىل هذا كلِّه.

  

)1( صحي�ح: رواه أمح�د ]24861[، وابن حبان ]5677[، وصححه الش�يخ األلباين يف صحح »األدب 
املفرد« برقم ]419[.

)2( صحي�ح: رواه الرتمذي ]342[، وأمحد ]26304[، والبخاري يف »األدب املفرد« ]541[ وصححه 
الشيخ األلباين يف الصحيحة برقم ]671[.

)3( حس�ن: رواه أبو داود ]4800[، والطرباين يف »الكبر« ]7488[، والبيهقي يف »الش�عب« ]8017[،  
ويف »السنن الكربى« )249/10(، وحسنه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]273[، و»صحيح 

اجلامع« برقم ]1464[.
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كمال الشريعة اإلسالمية
من ناحية األخالق

إن النب�ي 0 أخ�رب أن م�ن مقاص�د بعثت�ه إمت�ام حماس�ن األخ�الق، فق�ال 
0: »إنمـــا ُبعثـــت ألتمم مكارم األخـــالق«)1( فالرشائع الس�ابقة التي رشعها اهلل 
 للعب�اد كله�ا حتث عىل األخ�الق الفاضلة، وهلذا ذك�ر أهل العلم أن األخ�الق الفاضلة 
مما أطبقت الرشائع عىل طلبه. ولكن هذه الرشيعة الكاملة جاء النبي O فيها 

بتام مكارم األخالق وحماسن اخلصال ولنرضب مثاًل.

مسألة: القصاص.
ذكر أهل العلم في مسألة القصاص، لو أن أحًدا َجَنى على أحد، فهل ُيقتصُّ 

منه أم ال؟
ذك�روا أن القصاص يف رشيع�ة اليهود حتمٌى والبد منه، وال خيار للمجني عليهم 

فيه.

وأن األمر يف رشيعة النصاري بالعكس، وهو وجوب العفو.

لك�ن رشيعتن�ا جاءت كاملة م�ن الوجهني، ففيه�ا القصاُص وفيه�ا العفو، ألن يف 
أخذ اجلاين بجنايته حزًما وكًفا للرش، ويف العفو عنه إحس�اًنا ومجياًل وبذل معروف فيمن 
عف�وت عنه. فجاءت رشيعتنا واحلمد هلل مكملة، خرت من له احلق بني العفو واألخذ، 

ألجل أن يعفو يف مقام العفو، وأن يأخذ يف مقام األخذ.

وهذا بالش�ك أفضل م�ن رشيعة اليهود التي ضيعت حق املجن�ي عليهم يف العفو 
ال�ذي قد يكون فيه مصلحة هلم، وأفضل من رشيع�ة النصارى التي ضيعت حق املجني 

عليهم أيًضا، فأوجبت عليهم العفو وقد تكون املصلحة يف األخذ أيًضا)2(. 

)1( تقدم خترجيه صفحة ]ص: 8[.
)2( »مكارم األخالق« للشيخ حممد صالح العثيمني، ص: ]11[، ط: مكتبة اهلدى املحمدي.
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 D وقفاٌت مع قول اهلل

]4 :A[ ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[
ق�ال ال�رازي V: »األخ�الق احلمي�دة، واألفع�ال املرضية كان�ت ظاهرة منه 
0، ودلت اآلية عىل أنه ُمستعٍل عىل هذه األخالق، وُمستول عليها، فإنه بالنسبة 
إىل هذه األخالق اجلميلة كاملوىل بالنس�بة للعبد، كانت عظيمة عالية، كأهنا لقوهتا وش�دة 

كا هلا من جنس أرواح املالئكة)1(.

وق�ال احلاف�ظ ابن كث�ر V: صار امتث�ال القرآن أمًرا وهنًيا س�جية ل�ه وخلًقا 
 تطبع�ه، وت�رك طبع�ه اجلب�ىل فمه�ا أمره الق�رآن فعل�ه، ومه�ا هناه عن�ه تركه. ه�ذا مع 
م�ا جبله اهلل عليه من اخللق العظيم من احلياء والكرم والش�جاعة والصفح واحللم وكل 

خلق مجيل)2(.

وق�ال املباركف�وري V: كان 0 حُم�ىل بصف�ات الك�ال املنقطع�ة 
ب�ه ربه فأحس�ن تأديب�ه، حتى خاطب�ه ُمثنًيا علي�ه فق�ال: ]ڱ  ڱ     ڱ   النظ�ر، وأدَّ

 

.]4 :A[ ]ں

ه قائًدا هتوي  وكان�ت هذه اخلالل مما قرب إليه النفوس، وحببه إىل القلوب، وصرَّ
إليه األفئدة، وأالن من شكيمة قومه بعد اإلباء، حتى دخلوا يف دين اهلل أفواًجا)3(.

وقال س�يد قطب V: هكذا جتيء الش�هادة الكربى والتكريم العظيم: ]ڱ  
ڱ     ڱ  ں[ ]A:4[، وتتجاوب أرجاء الوجود هبذا الثناء الفريد عىل النبي الكريم 

0، ويثب�ت هذا الثناء العل�وى يف صميم الوجود. ويعج�ز ُكل قلم، ويعجز كل 

)1( »مفاتيح الغيب« )15/ 649 - 651( لفخر الدين الرازي، ط: دار الغد العريب. 
)2( »تفسر القرآن العظيم« )378/4( للحافظ ابن كثر، ط: مكتبة اإليان.

)3( »الرحيق املختوم« ص: ]425[ لصفي الرمحن املباركفوري، ط: دار العلوم العربية.
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تص�ور عن وص�ف قيمة هذه الكلم�ة العظيمة م�ن رب الوجود، وهي ش�هادة من اهلل، 
 يف مي�زان اهلل لعب�د اهلل، يقول له فيه�ا: ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ ومدلول اخلُُلق العظيم هو 
م�ا ه�و عند اهلل، مما ال يبلغ عىل إدراك مداه أح�ٌد من العاملني وداللة هذه الكلمة العظيمة 

عىل عظمة حممد 0 تربز من نواٍح شتى:

تربز من كوهنا كلمة من اهلل الكبر املتعال، يس�جلها ضمُر الكون، وتثبت يف كيانه 
د يف املأل األعىل إىل ما شاء اهلل. وترتدَّ

وت�ربز م�ن جانب آخر، من جان�ب إطاقة حممد 0 لتلقيه�ا، وهو يعلم من 
ربُّ�ه ه�ذا، قائل هذه الكلمة؛ من هو؟ ما عظمته؟ ما داللة كلاته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ 
ويعل�م م�ن هو إىل جانب هذه العظمة امُلطلقة، والتي ُيدرك هو منها ما ال يدركه أحد من 

العاملني.

�ي ه�ذه الكلم�ة م�ن ه�ذا املص�در، وه�و ثاب�ت   إن إطاق�ة حمم�د 0 لتلقِّ
ال ينسحق حتت ضغطها اهلائل، ولو أهنا ثناء، وال تتأرجح شخصيته حتت وْقِعها وترضب. 
يه هلا يف طمأنينة ويف متاس�ك ويف توازن؛ هو ذاته دليل عىل عظمة ش�خصيته فوق كلِّ  تلقِّ
دليل ولقد ُرويت عن عظمة ُخُلقه يف السرة وعىل لسان أصحابه: رواياٌت كثرة متنوعة، 
وكان واِقُع س�رته أعظم ش�هادة من كل ما ُروى عنه، ولكّن هذه الكلمة أعظم بداللتها 
من كل يشٍء آخر.. أعظم بصدورها عن العىلِّ الكبر، وبقائه بعدها ثابًتا راسًخا مطمئنًا، 

ال يتكربَّ عىل العباد، والينتفخ وال يتعاظم، وهو الذي سِمع ما سِمع من العىل الكبر!

واهلل أعلم حيث جيعل رسالته، ومن كان إالَّ حممد 0 بعظمه نفسه هذه من 
حيمل الرس�الة األخرة بكل عظمتها الكونية الكربى، فيك�ون ُكفًئا هلا، كا يكون صورة 

حيَّة منها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





25

؛ بحيث  إن هذه الرسالة من الكال واجلال، والعظمة والشموخ، والصدق واحلقِّ
ال حيملها إال الرجل الذي ُيثنى عليه اهلل هذا الثناء، فُتطيق شخصيته كذلك تلقى هذا الثناء 
يف متاُس�ٍك ويف توازٍن، ويف طمأنينة القلب الكبر، الذي يس�ع حقيقة هذه الرس�الة، وإن 
عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة، وإن اخلُلق املحمدى - كاحلقيقة اإلسالمية- 
ألبع�ُد م�ن أي جِمهٍر يملكُه برٌش، وقصارى ما يملكه راص�ٌد لعظمة هذه احلقيقة أن يراها 

 

د هذا املسار. د مداها، وأن ُيشر إىل مسارها الكوين دون أن حيدِّ وال حُيدِّ

ي  وم�رًة أخ�رى أج�د نفي مش�دوًدا للوق�وف إىل ج�وار الدالل�ة الضخم�ة لتلقِّ
رس�ول اهلل 0هل�ذه الكلمة من ربِّه، وهو ثابت راس�خ مت�وازٌن مطمئن الكيان..
لق�د كان  -وهو ب�رٌش - ُيثنى عىل أحد أصحابه، فيهتُز كي�ان صاحبه هذا وأصحابه، من 
واق�ع ه�ذا الثناء العظيم،وهو برٌش، وصاحبه يعلم أنه ب�رش، وأصحابه يدركون أنه برش. 
إن�ه نبٌي ..نع�م، ولكن يف الدائرة املعلوم�ة احلدود، دائرة البرشي�ة ذات احلدود، فأما هو 
فيتلق�ى ه�ذه الكلمة من اهلل، وهو يعل�م من هو اهلل، هو يعلم عنه ما ال يعلمه س�واه، ثم 
ى ويس�ر.. إنه أمر فوق كلِّ تصور وفوق كل تقدير!! إنه حممد  يصطرب ويتاس�ك، ويتلقَّ
0 وحده هو الذي يرقى إىل هذا األفِق من العظمة، إنه حممد 0.. وحده 
ة الكال اإلنس�اين. إن�ه حممد  0 وحده هو ال�ذي يكافئ هذه  ه�و ال�ذي يبلغ قمَّ
الرس�الة الكونية العاملية اإلنسانية، حتى لتشمل يف ش�خصية حيَّة، متشى عىل األرض يف 
إهاب إنسان..إنه حممد 0وحده الذي عِلم اهلل منه أنه أهل هلذا املقام، واهلل أعلُم 
حيُث جيعل رسالته، وأعلن يف هذه أنه عىل ُخلٍق عظيم، وأعلن يف األخرى أنه جلَّ شأنه، 

سْت ذاته وصفاته - يصىل عليه هو ومالئكته)1(. وتقدَّ

  

)1( »يف ظالل القرآن« )3656/6 - 3657(، لألستاذ: سيد قطب، ط: دار الرشوق.
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مقتطفات من أخالق النبوة

نبينا حممد 0 هو خر الربية، وأزكى البرشية، وأعالها رتبة، وأجلها قدًرا، 
.F وأحسنها خلًقا وأكرمها عىل اهلل

اختاره اهلل عىل علم، وأكرمه بالرسالة، وأيده بالوحي.

جبل�ه عىل محيد اخل�الل، وفطره عىل كريم اخلصال، ثم أدبه فأحس�ن تأديبه، ورباه 
فأحس�ن تربيته، فكان خلقه القرآن، كا قالت أم املؤمنني عائش�ة J عندما س�ئلت 

عن خلقه)1(.

وإنا أدبه القرآن بمثل قوله c: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ[ 
]199 :C[

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ]چ   وقول�ه: 
 .]90 :U[ ]ڎ  ڎ

 .]17 :x[ ]وقوله: ]ەئەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
وقوله: ]ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ[ ]8: 13[. 

 .]85 :S[ ]وقوله: ]ڭ  ڭ  ڭ
 .]43 :K[ ]وقوله: ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ

 .]34 :I[ ]ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ[

وقوله: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ 
 ]134 :4[

)1( صحي�ح: رواه مس�لم ]746[، واحلاك�م يف »املس�تدرك« )613/2(، وأبو الش�يخ يف »أخالق النبي 
وآدابه« ]9[، والبغوي يف »األنوار يف شائل النبي املختار« ]197[.
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ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ  ]ٻ    وقول�ه: 
 .]12 :Y[ ]ٿ

وأمثال هذه التأديبات يف القرآن كثر ال يكاد حيرص.

ورس�ولنا O هو املقص�ود األول بالتأديب والتهذي�ب، ثم منه يرشق 
الن�ور ع�ىل كافة اخللق؛ فإنه ُأدِّب بالقرآن، وَأدَّب اخلَْل�َق به، ثم ملا أكمل اهلل له ُخُلَقُه أثنى 

 .]4 :A[ ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ :c عليه فقال

فس�بحانه ما أعظم ش�أنه، وأتمَّ امتنانه، انظر إىل عظيم فضله، وعميم لطفه؛ كيف 
أعطى ثم أثنى؟!)1(.

ولقد كتب العلاء X يف شائل النبي 0 وأخالقه، فتحدثوا عن حلمه، 
وعفوه، ورمحته، وشفقته، وحيائه، وشجاعته، وجوده، وكرمه، وصدقه، وبره،  ووفائه، 

وأمانته، وإيثاره، وتواضعه، ولني جانبه، وكرم معرشه، ونحو ذلك.

فمن تأسى به، وختلق بخلقه كان يف أعز جوار، وأمنع ذمار.

فبحس�ب متابعته تكون الع�زة، والكفاية، والنرصة، كا أنه بحس�ب متابعته تكون 
اهلداي�ة والف�الح والنج�اة؛ ف�اهلل n علق س�عادة الداري�ن بمتابعته، وجعل ش�قاوة 

الدارين يف خمالفته.

فألتباعه اهلدى واألمن، والفالح، والعزة، والكفاية، والنرصة، والوالية والتأييد، 
وطيب العيش يف الدنيا واآلخرة.

وملخالفي�ه الذل�ة، والصغ�ار، واخلوف، والض�الل، واخلذالن، والش�قاء يف الدنيا 
واآلخرة)2(.

)2( انظر: »زاد املعاد« )37/1(. البن القيم.)1( انظر: »إحياء علوم الدين« )357/2 - 358(.
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َفَبْسُط شائله احلميدة، ونرش أخالقه الكريمة  من أمثل الطرق، وأقوم السبل حلسم 
الفساد، وكرس شوكة الباطل، بل إن ذلك مرقى العز، وسلم السعادة، وسبيل التأيس.

وفي�ا ييل من أس�طر ِذْكٌر لبعض ما رقمته أق�الم العلاء يف أخالق النبي 0 
وذلك عىل س�بيل االختصار واالختزال، دون ذكر لألسانيد، أو إكثار من اإلحاالت؛ إذ 

املقام ليس مقام إطالة وإسهاب.

فمما قيل في أخالقه O ما يلي)1(:
كان 0 أحلم الناس، وأشجع الناس، وأعدل الناس، وأعفَّ الناس.

وكان أس�خى الن�اس، ال يبيت عنده دينار وال دره�م، وإن َفُضل يشء ومل جيد من 
يعطيه وفاجأه الليل مل يأِو إىل منزله حتى يتربأ منه إىل من حيتاج إليه.

وكان ال يأخذ مما آتاه اهلل إال قوت عامه فقط، وكان ذلك من أيرس ما جيد من التمر 
والش�عر، ويضع ذلك يف س�بيل اهلل، وال يسأل شيًئا إال أعطاه، ثم يعود عىل قوت عامه، 

فيؤثر منه حتى إنه ربا احتاج قبل انقضاء العام إن مل يأته يشء.

وكان خيص�ف النعل، ويرقع الث�وب، وخيدم يف مهنة أهل�ه، ويقطع اللحم معهن، 
وكان أشد الناس حياًء، ال يثبت برصه يف وجه أحد.

وكان جيي�ب دع�وة العب�د واحل�ر، ويقب�ل اهلدي�ة ول�و أهن�ا جرع�ة لب�ن، أو فخذ 
أرن�ب، ويكافئ عليها، ويأكلها، وال يأكل الصدقة، وال يس�تكرب ع�ن إجابة دعوة األَمِة 

واملسكني.

)1( انظر: »الشائل املحمدية« للرتمذي ص: )186 - 280، 262 - 283( حتقيق حممد عفيف الزعبي، 
وانظر: »األنوار يف ش�ائل النبي املختار« للبغوي حتقيق الشيخ إبراهيم اليعقويب )161/1 - 358(، 
وأخالق النبي 0 أليب الش�يخ األصبهاين حتقيق عصام الدين الصبابطي ص: )13 - 98(، 
»ودالئ�ل النب�وة« أليب نعي�م األصبه�اين ص: )551 - 656(، و»إحي�اء علوم الدي�ن« )357/2 - 

387(، و»شائل الرسول ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه« البن كثر )73/1 - 152(.
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يغضب لربه، وال يغضب لنفس�ه، وكان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع، ومرة 
ي�أكل م�ا حرض، وال يردُّ ما وجد، وال يتورع عن مطعم ح�الل، وإن وجد متًرا دون خبز 
أكله، وإن وجد ش�واء أكله، وإن وجد ُخْبَز ُبرٍّ أو ش�عر أكله، وإن وجد حلًوا أو عس�اًل 

أكله، وإن وجد لبنًا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيًخا أو رطًبا أكله.

وكان يعود املرىض، ويشهد اجلنائز، ويميش وحده بني أعدائه بال حارس.

وكان أش�د الن�اس تواضًع�ا، وأس�كنهم م�ن غر ك�رب، وأبلغهم من غ�ر تطويل، 
وأحسنهم برًشا، ال هيوله يشء من أمور الدنيا.

يلبس ما وجد، فمرة ش�ملة، ومرة برد حربة يانيا، ومرة جبة صوف، فا وجد من 
املباح لبس.

يركب ما أمكنه، مرة فرًسا، ومرة بعًرا، ومرة بغلة شهباء، ومرة محاًرا، ومرة يميش 
راجاًل حافًيا.

جيالس الفقراء، ويؤاكل املس�اكني، ويكرم أهل الفضل يف أخالقهم، ويتألف أهل 
الرشف بالرب هلم، يصل ذوي رمحه من غر أن يؤثرهم عىل من هو أفضل منهم.

ال جيف�و عىل أحد، يقبل مع�ذرة املعتذر إليه، يمزح وال يقول إال حًقا، يضحك من 
غر قهقهة، يسابق أهله، ترفع األصوات عليه فيصرب.

وكان ال يميض له وقت يف غر عمل هلل c أو فيا البد له منه من صالح نفسه.

ال حيتق�ر مس�كينًا لفق�ره وزمانت�ه، وال هياب ملًكا مللك�ه، يدعو هذا وه�ذا إىل اهلل 
دعاًء مس�توًيا، قد مجع اهلل c له الس�رة الفاضلة، والسياس�ة التامة، وهو أمي ال يقرأ 

 

وال يكتب.

نش�أ يف ب�الد اجلهل والصح�ارى يف فقره، ويف رعاي�ة الغنم يتي�ًا ال أب له، فعلمه 
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اهلل c مجيع حماس�ن األخالق، والطرق احلميدة، وأخب�ار األولني واآلخرين، وما فيه 
النجاة والفوز يف اآلخرة، والغبطة واخلالص يف الدنيا، ولزوم الفضل، وترك الفضول.

م�ا ش�تم أحًدا من املؤمنني بش�تيمة إال جعل هلا كف�ارة ورمحة، وما لع�ن امرأة قط 

 

وال خادًما بلعنة.

وما رضب بيده أحًدا قط، إال أن يرضب هبا يف س�بيل اهلل c وما انتقم من يشء 
صن�ع إليه ق�ط إال أن تنتهك حرمة اهلل، وما ُخرِّ بني أمرين ق�ط إال اختار أيرسمها إال أن 

يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، فيكون أبعد الناس من ذلك.

وما كان يأتيه أحد حرٌّ أو عبد أو أمة إال قام معه يف حاجته.

اًبا يف األس�واق، وما كان جيزي بالس�يئة الس�يئة  ومل يكن فًظا وال غليًظا، وال صخَّ
ولكن يعفو ويصفح.

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسالم، وَمْن قاَدَمُه حلاجة صابره حتى يكون هو 
املنرصَف.

وما أخذ أحٌد بيده فرسل يده حتى يرسلها اآلخر، وكان إذا لقي أحًدا من أصحابه 
بدأه باملصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها.

وكان أكث�ر جلوس�ه أن ينص�ب س�اقيه مجيًعا، ويمس�ك بيديه عليها ش�به احِلُبوة، 

 

 ومل يك�ن يعرف جملس�ه م�ن جملس أصحاب�ه؛ ألنه كان جيل�س حيث انتهى ب�ه املجلس، 
وم�ا رؤي ق�ط ماًدا رجليه بني أصحابه؛ حتى ال يضيق هب�ا عىل أحد إال أن يكون املكان 

واسًعا ال ضيق فيه.

وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربا بسط ثوبه ملن ليس بينه وبينه قرابة وال رضاع 
جيلسه عليه.
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وكان يؤث�ر الداخ�ل عليه بالوس�ادة التي حتته، ف�إن أبى أن يقبلها ع�زم عليه حتى 
يفعل.

وم�ا اس�تصفاه أحد إال ظن أنه أك�رم الناس عليه، وكان يعط�ي كل من جلس إليه 
نصيبه من وجهه، وسمعه، وحديثه، ولطيف حماسنه وتوجهه.

وجملسه مع ذلك جملس حياء وتواضع وأمانة.

ولق�د كان يدع�و أصحابه بكناهم؛ إكراًما هلم، واس�تالة لقلوهبم، وكان يكني من 

 

مل تك�ن ل�ه كنية، ف�كان يدعى با كناه ب�ه، ويكني - أيًضا - النس�اء ال�اليت هلن األوالد، 
والاليت مل يلدن يبتدئ هلن الكنى، ويكني الصبيان، فيتسلني به قلوهبم.

وكان أبعد الناس غضًبا، وأرسعهم رًضا، وكان أرأف الناس بالناس، وخر الناس 
للناس، وأنفع الناس للناس، وكان ال يشافه أحًدا با يكرهه.

وه�ذه بعض أخالق�ه وش�ائله، رزقنا اهلل حس�ن اتباع�ه، والتأيس ب�ه، واالهتداء 
هبديه.

عن أم املؤمنني عائش�ة J أهنا قالت لرس�ول اهلل 0: »يا رس�ول اهلل: 
ه�ل أتى عليك يوم كان أش�د من يوم أحد؟ فق�ال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان 
أش�د م�ا لقي�ت منهم ي�وم العقبة، إذ عرض�ُت نفي عىل اب�ن عبد يا ليل ب�ن عبد كالل، 

 

فل�م جيبن�ي إىل م�ا أردت، فانطلقت وأن�ا مهموم عىل وجه�ي فلم أس�تفق إال وأنا بقرن 
الثعالب فرفعت رأيس فإذا أنا بس�حابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال: 
إن اهلل ق�د س�مع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بع�ث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره 
ب�ا ش�ئت فيه�م، فناداين ملك اجلبال فس�لم عيّل ثم ق�ال: يا حممد! إن اهلل قد س�مع قول 
قوم�ك ل�ك وما ردوا عليك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرين با ش�ئت، 
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إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ فقال النبي 0: »بل أرجو أن يخرج اهلل من 
أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيًئا«)1(.

ع�ن أن�س I ق�ال: »ما س�ئل رس�ول اهلل 0 عىل اإلس�الم ش�يًئا إال 
أعطاه، قال: فجاءه رجٌل فأعطاه غنًا بني جبلني،، فرجع إىل قومه فقال: يا قوم أس�لموا 
ف�إن حمم�ًدا يعطي عطاء من ال خيش�ى الفقر، وإن كان الرجل ليس�لم ما يري�د إال الدنيا، 

 

فا يلبث إال يسًرا حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها«)2(.

وروى مس�لم يف »صحيحه« أن رس�ول اهلل 0 غزا غ�زوة الفتح، فتح مكة 
ث�م خ�رج رس�ول اهلل 0 بمن معه من املس�لمني، فاقتتلوا بحن�ني، فنرص اهلل دينه 
واملس�لمني، وأعطى رس�ول اهلل 0 يومئذ صفوان بن أمية مائة من النَّعم ثم مائة 
ث�م مائة، قال صف�وان بن أمية: »واهلل! لقد أعطاين رس�ول اهلل 0 ما أعطاين وإنه 

ألبغض الناس إيّل، فا برح ُيعطيني حتى إنه ألحب الناس إيّل«)3(.

َلمي I قال: بينا أنا أصيل مع رسول اهلل 0  عن معاوية بن احلكم السُّ
إذ عط�س رج�ل من الق�وم فقلت: يرمحك اهلل فرم�اين القوم بأبصاره�م، فقلت: واثكل 
أمي�اه! م�ا ش�أنكم تنظ�رون إيّل؟ فجعلوا يرضب�ون بأيدهيم ع�ىل أفخاذهم، فل�ا رأيتهم 
يصمتونني، لكني س�كت، فلا صىل رس�ول اهلل 0 فبأيب هو وأمي ما رأيت معلًا 
قبل�ه وال بعده، أحس�ن تعليًا منه، ف�واهلل ما كهرين، وال رضبني، وال ش�تمني، قال: »إن 
هذه الصالة ال يصلح فيها شيٌء من كالم الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 

القرآن«)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3231[، ومسلم ]1795[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]2313[.)2( صحيح: رواه مسلم ]2312[.
)4( صحيح: رواه مسلم ]1227[.
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وع�ن أم املؤمن�ني عائش�ة J قال�ت: دخل ره�ط من اليهود عىل رس�ول اهلل 
0، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، 
قالت: فقال: رسول اهلل 0: مهاًل يا عائشة إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله، فقلت: 

يا رسول اهلل، أمل تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهلل 0: »قد قلت وعليكم«)1(.

وع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ج�اء الطفي�ل ب�ن عمرو ال�دويس إىل رس�ول اهلل 
0 فق�ال: إن دوًس�ا ق�د عص�ت وأب�ت، ف�ادع اهلل عليهم، فاس�تقبل رس�ول اهلل 
0 القبل�ة ورف�ع يديه فقال الن�اس: هلكوا، فقال: »اللهم أهد دوًســـا وائت بهم، 
اللهـــم أهد دوًســـا وأئـــت بهم، اللهم أهد دوًســـا وائت بهـــم«)2(، رجع الطفي�ل بعد هذه 
الدعوة إىل قومه ورفق هبم فأس�لم عىل يديه خلق كثر ثم قدم عىل النبي 0 وهو 
بخي�رب فدخل املدينة بثانني أو تس�عني بيًتا من دوس، ث�م حلقوا بالنبي 0 بخيرب، 

فأسهم هلم مع املسلمني)3(.

وعن أنس بن مالك I قال: بينا نحن يف املسجد مع رسول اهلل 0 إذ 
جاء أعرايب فقام يبول يف املس�جد، فقال أصحاب رس�ول اهلل 0: َمْه َمْه. َقاَل َقاَل 
ُكوُه َحتَّى َباَل. ُثمَّ إِنَّ َرُسوَل اهلل 0  َرُسوُل اهلل 0: »اَل ُتْزِرُموُه َدُعوُه«، َفرَتَ
َدَع�اُه َفَقاَل َلُه: »ِإنَّ َهِذِه اَلـْمَســـاِجَد اَل َتْصُلُح ِلَشـــْيٍء ِمْن َهَذا اْلَبـــْوِل َواَل اْلَقَذِر ِإنََّما ِهَي 
اَلِة َوِقَراَءِة اْلُقْرآِن«، َأْو َكَا َقاَل َرُس�وُل اهلل 0 َقاَل: َفَأَمَر  ِلِذْكِر اهلل D َوالصَّ

َرُجاًل ِمَن اْلَقْوِم َفَجاَء بَِدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَُّه َعَلْيِه)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6024[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2354[، ومسلم ]1347[.

)3( »سر أعالم النبالء« )346/1(، »اإلصابة« )225/2(.
)4( صحيح: رواه مسلم ]687[.
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وعن عبد اهلل بن مس�عود I قال: »كأين أنظر إىل رسول اهلل 0 حيكي 
نبًي�ا م�ن األنبياء رضبه قومه، فأدموه وهو يمس�ح ال�دم عن وجهه يق�ول: »اللهم اغفر 

لقومي فإنهم ال يعلمون«)1(.

وع�ن أن�س I ق�ال: كن�ت أم�يش م�ع النب�ي 0 وعليه ب�رد نجراين 
غليظ احلاش�ية فأدركه أعرايب، فجذبه جذبة ش�ديدة حتى نظرت إىل صفحة عاتق النبي 
0 قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال: »مر لي من مال اهلل الذي 

عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء«)2(.

وعن أم املؤمنني عائش�ة J قالت: »ما رضب رسول اهلل 0 شيًئا قط 
بي�ده، وال ام�رأة وال خادًما إال. أن جياهد يف س�بيل اهلل، وما نيل من�ه يشء قط فينتقم من 

.)3(»c فينتقم هلل c صاحبه إال أن ينتهك يشء من حمارم اهلل

وعن أم املؤمنني عائش�ة J قالت: »إن قريش�ا أمههم ش�أن امل�رأة املخزومية 
الت�ي رسق�ت، فقالوا: ومن يكلِّم فيها رس�ول اهلل 0؟ فقال�وا: ومن جيرتئ عليه 
إال أس�امة بن زيد ِحبُّ رس�ول اهلل 0 فكلمه أس�امة فقال رسول اهلل 0: 
»أتشـــفع فـــي حدٍّ من حدود اهلل«، ث�م قام فاختطب ثم قال: »إنمـــا أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا ســـرق فيهم الشـــريف تركوه، وإذا ســـرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

الحد، وأيم اهلل! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«)4(.

وعن أنس بن مالك I قال: َكاَن َرُسوُل اهلل 0 َأْحَسَن النَّاِس، َوَكاَن 

)1( صحيح: رواه البخاري ]3477[، ومسلم ]1792[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]3149[، ومسلم ]1057[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]2328[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]3475[، ومسلم ]1688[.
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َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْش�َجَع النَّاِس، َوَلَقْد َفزَع َأْهُل اَل�ْمِدينَِة َذاَت َلْيَلٍة، َفاْنَطَلَق َناٌس ِقَبَل 
ْوِت، َوُهَو َعىَل َفَرٍس  اُهْم َرُسوُل اهلل 0 َراِجًعا، َوَقْد َسَبَقُهْم إىَِل الصَّ ْوِت، َفَتَلقَّ الصَّ

ْيُف، َوُهَو َيُقوُل: »َلْم ُتَراُعوا َلْم ُتَراُعوا«)1(. أليَِب َطْلَحَة ُعْرٍي يِف ُعنُِقِه السَّ

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]3040[، ومسلم ]2307[.
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فضل ُحسن الخلق

إن حس�ن اخللق ركن اإلس�الم العظيم، ال�ذي القيام للدين بدون�ه، وإن املؤمنني 
يتفاضل�ون يف اإلي�ان، وإن أفضلهم أحس�نهم خلًقا، وكذلك يتفاوت�ون يف الظفر بحب 
رس�ول اهلل 0، والق�رب منه يوم القيام�ة، وأكثرهم ظفًرا بحب�ه والقرب منه هم 
الذين حسنت أخالقهم فعن أيب ثعلبة اخلشنى، أن رسول اهلل 0 قال: »إن أحبكم 
إلى وأقربكم منى في اآلخرة محاسنكم أخالًقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني في 

اآلخرة مساويكم أخالًقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون«)1(. 

وع�ن ع�يل I قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »أقربكم مني مجلًســـا يوم 
القيامة أحسنكم خلًقا«)2(.

وع�ن أيب ال�درداء I ع�ن النب�ي 0 ق�ال: »ليـــس شـــيء أثقـــل في 
الميزان من حسن الخلق«)3(.

وع�ن عائش�ة J قال�ت: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن المؤمـــن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم«)4(.

وعن أيب ذر I قال: قال رس�ول اهلل 0: »اتق اهلل حيثما كنت)5(، 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن«)6(.

)1( صحي�ح: رواه أمح�د ]17661[، واب�ن حب�ان ]482[، والطرباين يف »الكب�ر« ]588[، والبيهقى يف 
»الشعب« ]3214[ وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1535[.

)2( حسن: رواه أمحد ]6767[ وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1176[.
)3( صحيح: رواه أمحد )442/6(، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]5266[.

)4( صحي�ح: رواه أبو داود ]4798[، وأمحد )187/6(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 
برقم ]1928[.

)5( حيثما كنت: أي يف الرس والعالنية حيث يراك الناس وحيث ال يرونك.
=)6( حسن: رواه أبو داود ]4583[، والرتمذي ]1987[، وأمحد )228/5(، واحلاكم )121/1(، وابن ماجه 
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وعن أيب الدرداء I قال: قال رس�ول اهلل 0: »أثقل شيٍء في ميزان 
المؤمن خُلٌق حسن؛ وإن اهلل ُيبغُض الفاحش المتفحش البذيء«)1(.

وع�ن أيب أمام�ة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن الرجـــل لُيـــدرك 
بحسن خلقِه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر«)2(.

وع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل L قال: ق�ال رس�ول اهلل 0 »إن اهلل تعالى 
جميٌل يحُب الجمال، ويحُب معالي األخالق، ويكرُه سفسافها«)3(.

وع�ن احلس�ني بن ع�ىل L قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل تعالى 
يحُب معالي األمور وأشرافها، ويكرُه سفسافها«)4(.

»إن   :0 اهلل  رس�ول  ق�ال  ق�ال:   L عم�رو  ب�ن  اهلل  عب�د  وع�ن 
المســـلُم المســـدد)5( لُيـــدرُك درجة الصـــوام القوام بآيـــات اهلل، بحســـن ُخُلقه وكرم 

.)7 ضريبته«)6(

]34[، والبيهقي يف »شعب اإليان« )244/6(، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]96[.
)1( صحيح: رواه البيهقي يف »الس�نن« )193/10( وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم 

.]134[
)2( حس�ن: رواه الط�رباين يف »الكب�ر« )169/8(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحي�ح اجلامع« برقم 

.]1617[
)3( صحيح: رواه الطرباين يف »األوس�ط« )78/7(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم 

.]1739[
)4( صحي�ح: رواه الط�رباين يف »الكبر« )131/3(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم 

.]1886[
)5( الُمسدد: أي املستقيم عىل أمر اهلل.

)6( كرم ضريبته: أي ُحسن طبيعته وسجيته.
)7( صحيح: رواه أمحد )220/2(، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1945[. 

=
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وع�ن أس�امة ب�ن رُشي�ك I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن الناس 

 

لم ُيعطوا شيًئا خيًرا من ُخُلٍق حسن«)1(.

وع�ن اب�ن عمرو L ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »اســـتقم وليحُســـن 
ُخلُقك للناس«)2(.

وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »أكمل المؤمنين إيماًنا 
أحسنهم خلًقا«)3(.

وع�ن جاب�ر L ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0 »إن أحبكم إلـــىَّ وأقربكم 
مني مجلًســـا يـــوم القيامة: أحاســـنكم أخالًقا، وإن أبغضكم إلـــى وأبعدكم مني يوم 
القيامة: الثرثاُرون، والمتشـــدقون، والُمتفيهقون«. قالوا يا رسول اهلل، ما املتفيهقون؟ 

قال: »المتكبرون«)4(.

وعن ابن عباس L قال: قال رس�ول اهلل 0: »خياركم أحاِســـُنكم 
أخالًقا، الُموطُئون أكناًفا، وشراركم الثرثارون، الُمتفيهقون الُمتشدقون«)5(.

)1( صحيح: رواه الطرباين يف »الكبر« )179/1(. 
وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1973[.  

)2( حسن: رواه ابن حبان ]524[، والطرباين يف »الكبر« )318/8(. 
وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]962[.  

)3( صحيح: رواه أمحد )250/2(، وأبو داود ]4682[، وابن حبان ]4176[، واحلاكم يف »املس�تدرك« 
 .)34/1(

وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1241[.  
)4( حسن: رواه الرتمذي ]2018[. 

وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2197[.  
)5( صحيح: رواه البيهقي يف »شعب اإليان« )234/6(. 

وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]3255[.   
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قال: وقال رسول اهلل 0 »خياركم أحاسنكم أخالًقا إذا فِقُهوا«)1(.

وعن أنس I قال: قال رس�ول اهلل 0»عليك بحسن الُخُلِق، وطوِل 
الصمت؛ فوالذي نفسي بيده، ما تجمل الخالئق بمثلهما«)2(.

وع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من كان ســـهاًل هيًِّنا 
ليًِّنا، حرَّمه اهلل على النار«)3(.

وعن ابن عمر L قال: قال رسول اهلل 0: »المؤمنون هيِّنون ليِّنون، 
كالجمل األنف)4(، إن ِقيد انقاد، وإذا ُأِنيخ على صخرٍة استناخ)5(«)6(.

قال حييى بن معاذ: »يف سعة األخالق ُكنوُز األرزاق«.

وقال V: »ُسوُء اخلُلِق سيئة ال تنفع معها كثرة احلسنات، وحسن اخللق حسنة 
ال ترضُّ معها كثرة السيئات«.

وق�ال اجلنيد: »أرب�ع ترَفُع العبد إىل أع�ىل الدرجات وإن قلَّ عمل�ه وِعلُمه: احللم 
والتواضع والسخاء وحسن اخلُلق، وهو كال اإليان«. 

وقال الفضيل: »ألن يصاحبني فاجٌر حس�ُن اخلُلق أحُب إىلَّ من أن يصحبني عابد 
سيُئ اخللق «.

)1( صحي�ح: رواه البخ�اري يف »األدب املفرد« ]285[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح اجلامع« 
برقم ]3307[.

)2( حس�ن: رواه أب�و يع�ىل يف »مس�نده« ]3298[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح اجلام�ع« برقم 
.]3927[

)3( صحي�ح: رواه احلاك�م يف »املس�تدرك« )215/1(، والبيهق�ي يف »الش�عب« )271/6(، وصحح�ه 
الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]6360[.

)5( استناخ: أي إذا مال به صاحبه عىل صخرة، انقاد له.)4( األنف: أي الذلول امُلنقاد.
)6( حس�ن: رواه البيهق�ي يف »الش�عب« )273/6(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف »صحي�ح اجلامع« برقم 

 .]6545[
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وقال احلسن: »حسن اخلُلق: بسُط الوجه، وبذُل الندى، وكف األذى«.

.»c وقال أبو عثان: »هو الرضا عن اهلل

وقال س�هل التسرتي: »أدناه: االحتال، وترك املكافأة، والرمحة للظامل واالستغفار 
له والشفقة عليه«.

وقيل: »ُحسن الُخُلق: بذل اجلميل وكفُّ القبيح«.

وحلسن اخللق فضائل عظيمة، يف الدنيا واآلخرة، عىل األفراد واملجتمعات.

فمن تلك الفضائل.

:D أنه امتثال ألمر اهلل 

 .]199 :C[ ]6: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

 فلق�د مجع E مكارم األخ�الق يف تلك اآلية، وأم�ر باألخذ هبا، والتحيل 
با ورد فيها.

 أنه طاعة للرسول 0:

فلق�د قال O يف احلديث ال�ذي رواه أبو ذر ومعاذ L: »وخالق 
الناس بخلق حسن«)1(.

 حسن الخلق اقتداء بالرسول 0:

فلقد كان O أكرم البرشية أخالًقا، وأزكاهم نفًسا.

واهلل يقول D: ]وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ[ ]2: 21[. 

)1( صحيح: رواه أمحد )135/5 - 158(، والرتمذي ]1987[، والدارمي ص: ]779[ رقم: ]2688[، 
واحلاكم )54/1(، واخلرائطي )59/1( ]3[ كلهم من حديث أيب ذر وقال الرتمذي: حديث حسن 

صحيح، وقال احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني، ووافقه الذهبي.
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أنه عبادة عظيمة.

ذلك أن اهلل D أمر به - كا مر - ورتب عليه اجلزاء العظيم - كا سيأيت -.

فإذا اتصف املس�لم بحسن اخللق، وكان ديدًنا وعادة له - صار مطيًعا لربه، متعبًدا 
له يف كل أحواله؛ فتعظم بذلك أجوره، وتقال عثراته.

ثم إن حس�ن اخللق يتضمن عباداٍت عظيمًة؛ ذلك أن الصرب، واحللم، واإلحس�ان 
والكرم، ونحوها - تعد من األسس األخالقية.

وهذه األمور مما يدخل يف مفهوم العبادة؛ فهي مما حيبه اهلل ويرضاه.

 رفعة الدرجات:

قال 0: »إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم«)1(.

أنه أعظم ما يدخل اجلنة:

ق�ال O: »وأعظـــم مـــا يدخـــل النـــاس الجنـــة تقـــوى اهلل، وحســـن 
الخلق«)2(.

 كسب القلوب:

َفُحْسُن اخللِق من أعظم األسباب الداعية لكسب القلوب؛ فهو حيبب صاحبه للبعيد 
والقريب، وبه ينقلب العدو صديًقا، ويصبح البغيض حبيًبا، ويصر البعيد قريًبا.

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود ]4798[، واحلاك�م )60/1( عن عائش�ة، وقال احلاكم: إس�ناده عىل رشط 
الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف »الصحيحة« ]795[.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ]2004[، واب�ن ماج�ه ]4246[،  واب�ن حب�ان )224/2( رقم: ]476[، 
واحلاك�م )324/4( كله�م عن أيب هريرة، وقال الرتمذي: حديث »صحي�ح غريب«، وقال احلاكم: 
صحي�ح اإلس�ناد، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف »صحيح س�نن الرتم�ذي« )194/2( رقم: 

.]1630[
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وبحسن اخللق يتقرب املرء للناس، ويتمكن من إرضائهم عىل اختالف مشارهبم، 
وطبقاهتم؛ فكل من جالس َحَسَن اخلُُلِق أحبه، ورغب يف جملسه.

 تيسير األمور:

َفُحْس�ُن اخللق س�بب لذلك، ألنه من تق�وى اهلل، واهلل D يقول: ]ۇئ  ۆئ    ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ[ ]4: 4[. 

 حسن الخلق مدعاة للذكر الحسن:

فالناس تلهج ألس�نتها بذكر أهل اخللق احلسن، والتاريخ يسطر مآثرهم، والركبان 
ترسي بحديثهم.

 السالمة من شر الخلق:

ألن صاح�ب اخلل�ق احلس�ن ال يقابل اإلس�اءة باإلس�اءة، وإنا يقابله�ا بالصفح، 
والعفو، واإلعراض، وربا قابلها باإلحسان.

ولو جارى الناس يف سفههم ملا كان له فضل عليهم، وملا سلم من أذاهم.
ا بالعاقل أن يتحىل به. فلو مل يأت من حسن اخللق إال هذه الفائدة لكان َحِريًّ

 القرب من مجلس النبي 0 يوم القيامة:

ق�ال O: »إن مـــن أحبِّكـــم إلـــيَّ وأقربكم مني مجلًســـا يـــوم القيامة 
أحاسَنكم أخالًقا«)1(.

:D محبة اهلل 

فاهلل D حيب مكارم األخالق، وحيب أهلها، بل إن أحب العباد إىل اهلل أحسنهم 
أخالًقا.

)1( مىض خترجيه، وأخرجه هبذا اللفظ - اخلرائطي يف »مكارم األخالق« )34/1( رقم: ]20[ عن جابر، 
وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: ]3574[.
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فعن أس�امة بن رشيك I قال: »كنا جلوًس�ا عند النبي 0، كأنا عىل 
رؤوس�نا الط�ر، ما يتكلم منا متكل�م، إذ جاءه أناس فقالوا: من أح�بُّ عباد اهلل إىل اهلل؟ 

قال: »أحسنهم أخالًقا«)1(.

عــــبــــَده ـــــا  ـــــوًم ي اهلل  أحـــــــــبَّ  الناس)2(وإذا  فــي  مــحــبــًة  عــلــيــه  ألــقــى 

 حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة:

فع�ن أيب ال�درداء I ع�ن النبي 0: »ما من شـــيء أثقـــل في ميزان 
العبد يوم القيامة من حسن الخلق«)3(.

 زيادة األعمار وعمارة الديار:

قال O: »حسن الخلق، وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في 
األعمار«)4(.

 حسن الخلق إحسان قد يزيد على اإلحسان المالي:

ألن امل�ال ق�د يصحبه ِمنٌّة وتعاٍل عىل اخللق، وألن صاحب املال قد ال يس�ع الناس 
باله.

)1( حس�ن: رواه الط�رباين يف »الكب�ر« )181/1( رق�م: ]471[، وقال اهليثم�ي يف »املجمع )24/8(: 
»رجاله رجال الصحيح«، وحسنه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]2354[.

)2( »هبجة املجالس« )664/2(.
)3( صحي�ح: رواه أمحد )446/6 - 448(، وأب�و داود رقم: ]4799[، والرتمذي )2002 - 2003(، 
 واب�ن حب�ان )230/12( رق�م: ]481[، واخلرائط�ي )69/1( رق�م: ]50[ كله�م م�ن حدي�ث 

أيب الدرداء. 
وق�ال الرتمذي حس�ن صحي�ح، وصحح�ه األلب�اين يف »الصحيح�ة« ]876[، ويف »صحيح األدب   

املفرد« ]204[.
)4( صحيح: رواه أمحد )159/6( عن عائشة، وصححه األلباين يف »الصحيحة« ]519[.
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أما حس�ن اخللق فإحس�ان ال يصحبه من�ٌة، وال تعاٍل عىل اخلل�ق، وصاحب اخللق 
احلسن يسع الناس بخلقه.

وإذا كان امل�ال يدخ�ل الرسور عىل املس�اكني والفقراء ونحوهم - فكذلك حس�ن 
اخللق يدخل الرسور والبهجة عىل النفوس مها اختلفت مشارهبا.

إضافة إىل ذلك فبذل املال داخل يف مكارم األخالق.

 التوصل للحق:

فبحس�ن اخللق يتوصل املناظر أو املخاصم م�ن إبداء حجته، وفهم حجة صاحبه، 
ويسرتشد بذلك إىل الصواب قواًل وعماًل.

وك�ا أنه س�بب حلصول ذلك يف نفس املناظر أو املخاص�م - فهو كذلك من أقوى 
الدواعي حلصوله ملن ناظره أو خاصمه.

وبذلك يتمكن الطرفان من الوصول للحق، ويس�لم كل واحٍد منها من اللجاج، 
واجلدال، واملراء، والتعصب.

 زيادة العلم:

فباخللق احلس�ن يصفو القلب، وتطمئن النفس، وذلك مدعاة ألن يتمكن املرء من 
معرفة العلوم التي يسعى إلدراكها، واملعارف التي يروم حتصليها.

 ث�م إن حس�ن اخلل�ق يدعو صاحب�ه للتواض�ع، والت�أدب يف جمالس العل�م، وهذا 
مما يزيد العلم، ويقوي اإلدراك.

 حصول الخيرية:

 فع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�رو L ق�ال: مل يك�ن رس�ول اهلل 0، فاحًش�ا 
وال متفحًشا، وكان يقول: »خياركم أحاسنكم أخالًقا«)1(.

)1( صحيح: رواه البخاري يف »صحيحه« ]3559[، ومسلم ]2321[ من حديث عبد اهلل بن عمرو.
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 السالمة من مضار الطيش والعجلة:

فباخللق احلس�ن يس�لم املرء من مض�ار العجلة والطيش، برزانت�ه، وصربه، ونظره 
لكل ما يمكن من االحتاالت.

 الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة:

فباخللق احلسن يتمكن املرء من الوفاء بتلك احلقوق لألهل، واألوالد، واألقارب، 
واألصح�اب، واجل�ران، واملعامل�ني، وس�ائر من بين�ه وبينهم خمالطة أو ح�ق؛ فكم من 

حقوق أضيعت من جراء سوء اخللق.

 اإلنصاف:

فبحس�ن اخلل�ق تن�ال فضيل�ة اإِلنص�اف، وأكرم هبا م�ن فضيل�ة، فصاحب اخللق 
احلس�ن يأيب عليه ُخُلُقه احلس�ن من التعصب املقيت، واالنتصار للنفس؛ ألن ذلك حيمل 

عىل االعتساف وقلة اإِلنصاف.

 راحة البال وطيب العيش:

فصاحب اخللق احلس�ن يف راحة حارضة، ونعيم عاجل؛ فإن قلبه مطمئن، ونفس�ه 
ساكنة، وذلك مادة الراحِة العاجلة، وطيِب العيش.

ك�ا أن صاحب اخللق الس�يِّئ يف ش�قاء حارض، وعذاب مس�تمر، ون�زاع ظاهري 
 وباطني مع نفس�ه، وأوالده، وخمالطيه، مما يش�وش عليه حياته، ويك�در عليه أوقاته، مع 

ما يرتتب عىل ذلك من فوات اآلثار الطيبة، والتعرض لضدها.

دت يف الناس حمبُته. »فمن َحُسَن ُخُلُقه طابت معيشُته، ودامت سالمُته، وتاكَّ
ومن ساء خلقه تكدرت معيشته، ودامت َبْغَضُته، ونفر الناس منه«)1(.

)1( »أقوال مأثورة« ص: ]215[ عن »أدب املميل« ص: ]170[.
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 حصول الوئام واالتفاق التام في المجتمع:

فإذا حُسنت األخالق يف جمتمٍع ما - شاَع الِوئام والرتاُحم، وسادت األُلفة واملودة 
يف ذلك املجتمع.

ذل�ك »أن االمت�زاج بمكارم األخ�الق جيبي إىل صاحبه عرفاَن م�ا له من احلقوق، 

 

عي إال بحق. وما عليه من الواجبات؛ فال خيل حينئٍذ بواجب، وال َيدَّ

وذل�ك يدعو بالرضورة إىل ش�دة االرتباط، وكال االلتئ�ام الذي جيعل أفراد األمة 
عضًوا واحًدا للتعاون عىل الرب والتقوى، والتعاضد عىل األعال التي تنتج هلم التقلب يف 

عيشة راضية، وحتفظ ألعقاهبم مستقباًل حسنًا«)1(.

 صد هجمات األعداء:

 فالعدو إنا يتسلل، ويبث سمومه يف صفوف األمة املنهارة يف أخالقها.
 أما األمة التي تتمتع باألخالق الفاضلة ففي منَعٍة من ذلك.

 وبه يتمكن المرء من إصالح ذات البين:

فَحَسُن اخللق يرىض به مجيع األطراف، وبذلك يستطيع أن جيمع القلوب املتنافرة، 
واآلراء املشتتة.

 حسن الخلق يستر العيوب:

فق�د يبت�ىل املرء بكث�ر من اآلف�ات والعيوب اخِلْلقيَّ�ة من دمامة ونح�وه، مما جيعله 
عرضًة للذم، وغرًضا للسخرية من بعض الناس.

ه عن جم�د، وال يقعد به عن س�ؤدد، وذل�ك إذا رزق بخلق  ولك�ن ذل�ك ال ُيْق�رِصُ
حسن، وعقل راجح.

)1( »حياة األمة« ملحمد اخلرض حسني ص: ]51[.
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َفُحْس�ُن اخلُُل�ِق يغط�ي غ�ره م�ن القبائ�ح، ك�ا أن س�وء اخلل�ق يقب�ح غ�ره م�ن 
املحاسن)1(.

فهذا األحنف بن قيس الذي س�ارت بأخباره الركب�ان كان من أقبح الناس خلقًة؛ 
فا من خصلة ذم إال وهي موجودة فيه.

ومع ذلك بلغ ما بلغ من املجد والسؤدد بحلمه، وشجاعته، وحسن خلقه، وروعة 
بيانه.

»روى اهليث�م ب�ن عدي عن أيب يعقوب الثقفي عن عبد املل�ك بن عمر، قال: قدم 
علين�ا األحنف بن قيس الكوفة مع مصعب ب�ن الزبر، فا رأيت خصلة تذم يف رجل إال 
وق�د رأيتها في�ه، كان َصْعل ال�رأس)2(، أحجن)3( األنف، أغض�ف)4( األذن، مرتاكب 
األس�نان، أش�دق)5(، مائ�ل الذقن، نات�ئ الوجنة، باخ�ق)6( العني، خفي�ف العارضني، 

أحنف الرجلني، ولكنه كان إذا تكلم جىلَّ عن نفسه«)7(.

ــــــــــرًدالــــــيــــــس الـــــــجـــــــمـــــــال بــــــِمــــــئــــــزٍر ب ُردِّيـــــــــــــــــت  إذا  ـــــم  ـــــاعـــــل ف
مـــــــــعـــــــــادن الــــــــــجــــــــــمــــــــــال  ومـــــنـــــاقـــــب أورثــــــــــــن مـــــــجـــــــًدا)8(إن 

 حسن الخلق مفتاح هداية للخلق وأقرب طريق لقلوبهم:

إن النف�وس فط�رت عىل ح�ب صاحب اخللق اجلمي�ل، وإن القل�وب جبلت عىل 

)2( صعل الرأس: دقيقه.)1( انظر: »أقوال مأثورة« ص: ]234[.
)3( أحجن: احلجن: اعوجاج اليشء، وأحجن األنف مقبل الروثة نحو الفم.

)5( األشدق: الشدق املائلة.)4( أغضف: مسرتٍخ.
)6( البخٍق: أن ختسف العني بعد العور، والبخق أقبح ما يكون من العور، وأكثر غمًصا.

)7( »البيان والتبيني« للجاحظ )56/1(، وانظر: »زهر اآلداب« للحرصي القرواين )199/3(، »وسر 
أعالم النبالء« للذهبي )94/4(.

)8( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، انظر: »ديوانه« ص: ]67[.
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التعل�ق بأصحاب األخ�الق الطيبة الذي�ن يألفون ويؤلف�ون، أولئ�ك كاملصابيح جيتمع 
الناس حوهلا، وهيرول اخللق لالس�تضاءة بنورها، واالس�تهداء بضيائها، قال رسول اهلل 
0: »ال تحقـــرن مـــن المعروف شـــيًئا ولو أن تلَقى أخـــاك بوجه طليق«، وقال 
 رسول اهلل 0: »أولياء اهلل الذين إذا ُرؤوا ذكر اهلل برؤيتهم«، وقد وصف ربنا 
 .]31 :a[ ]عبده ورسوله عيسى 0 فقال: ]گ  گ  گ  گ  ڳ D

قال جماهد وعمرو بن قيس والثوري: »أي وجعلني معلًا للخر«.

ويف رواي�ة عن جماه�د: »وجعلني نّفاًع�ا«، وروى ابن جرير ع�ن وهيب بن الورد 
م�وىل بن�ي خمزوم قال: »لقي ع�املٌ عامًلا هو فوق�ه يف العلم فقال له: يرمح�ك اهلل، ما الذي 
أعل�ن من عميل؟ قال: األمر باملع�روف والنهي عن املنكر فإنه دين اهلل بعث به أنبياءه إىل 
 عباده«، وقد أمجع الفقهاء عىل قول اهلل ]گ  گ  گ  گ  ڳ[ ]a: 31[، وقيل: 

»ما بركته؟ قال: األمر باملعروف والنهي عن املنكر أينا كان«)1(.

وك�م م�ن الناس َمْن أحب اإلس�الم ودخل فيه بس�بب حس�ن خلق مس�لم موّفق 
صال�ح، وك�م مِنَ الناس َمْن نفر من الدين بل وعاداه بس�بب س�وء خلق مس�لم جاهل! 
يق�ول الدكت�ور عبد الكريم زيدان: »إن اإلس�الم انت�رش يف كثر من بالد الدنيا بالس�رة 
الطيبة للمس�لمني التي كانت جتلب أنظار غر املس�لمني، وحتملهم عىل اعتناق اإلسالم، 
فالقدوة احلس�نة التي حيققها الداعي بس�رته الطيبة هي يف احلقيقة دعوة عملية لإلس�الم 
يس�تدل هبا غر املسلم عىل أحقية اإلسالم، وأنه من عند اهلل السيا إذا كان الداعي سليم 

الفطرة، سليم العقل«)2(.

وق�د ذك�ر يل بعض اإلخوة أن جمموعة من الش�باب ذهبوا إىل الدراس�ة يف أوروبا، 
فأقام�وا يف فندق الم�رأة عجوز، ولكنها كانت كافرة، وألجل ذلك فإن هؤالء الش�باب 

)2( »أصول الدعوة« ص: ]485[.)1( »تفسر الطربي« )191/18(.
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املسلمني كانوا خيربون يف األثاث ويؤخرون دفع اإلجيار، ويسيئون معاملتها جًدا، بحجة 
أهنا مرشكة، وملا انتهت مدة إقامتهم وانرصفوا إىل بلدهم آلت املرأة عىل نفسها، وحلفت 
أال تسمح ملسلم بعد ذلك باإلقامة عندها، ويف ذات يوم جاءها شاٌب مسلم ملتزم ذهب 
إىل تلك البالد من أجل دراس�ة معينة فلا طلب منها أن يقيم عندها كان الس�ؤال األول: 
ما دينك؟ فقال: اإلسالم، فرصخت املرأة، وقالت: ال، إين ال أسمح للمسلمني باإلقامة 
عن�دي يف ه�ذا الفندق، قال هل�ا: ملاذا؟ قال�ت: ألن املس�لمني خونة غشش�ة، خمادعون، 

خمربون، كاذبون.

فتعجب الش�اب كيف ذلك واإلس�الم هو دي�ن األخالق؟! فقال هل�ا: مل كل هذه 
االهتامات؟ فحدثته با كان، وعندئذ صمم هذا الش�اب وعزم عىل أن يقيم عندها وألح 
عليها ودفع إليها إجيار ش�هرين مقدًما، فوافقت املرأة بعد إحلاحه الشديد، فأراها الشاب 
أخالق اإلسالم كيف تكون، وصار صورة عملية ألخالق اإلسالم، وصار صورة عملية 
ألخالق الدين يعاوهنا، ويس�اعدها، ويس�أل عنها، ويبتسم يف وجهها، رأت من أخالقه 
العجب الذي أدهش�ها حًقا، حيث رأت ما مل تره قط من أخالق مثالية رائعة جليلة، وملا 
انقضت مدة إقامة الش�اب يف هذه البلد وأراد الرجوع إىل بلده طلب منها أن تعطيه بقية 
مس�تحقاته املالية، وملا علمت أنه راحل إىل بلده وسيرتكها بكت العجوز، وقالت له عند 
انرصافه: يا بني، متس�ك بدينك فإنه احلق! هذا مش�هٌد عرصي ألمهية حس�ن اخللق ويف 
ال�رشع مئات بل آالف الش�واهد ع�ىل هذا املعنى فامتثل�ه َتَر ثمرته، وأقمه يف نفس�ك َتَر 

بركته يف حياتك.

 في سعة األخالق كنوز األرزاق:

أسعد الناس بالناس من كان سهاًل هينًا لينًا متواضًعا أليًفا خًرا، وأشقى الناس بني 
الن�اس من كان فًظا غليًظا فاحًش�ا بذيًئا متكرًبا معجًبا، قال رس�ول اهلل 0: »من 
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كان سهاًل هيًنا ليًنا َحرمه اهلل على النار«)1(، وقال رسول اهلل 0: »ما كان 
الرفق في شـــيء إال زانه، وما نزع من شـــيء إال شـــانه«)2(، وقال رسول اهلل 0: 
»مـــن يحرم الرفق يحرم الخيـــر كله«)3(، إن أصحاب التج�ارات وأصحاب احلرف 
والصنائع املختلفة، واملدرس�ني واملهندسني واألطباء وغر ذلك من أعالنا إنا ينجحون 
ويوفقون يف أعاهلم بحسن أخالقهم ورقة سلوكياهتم، واحرتامهم وأدهبم مع من حوهلم 
أم�ا من س�اء خلقه فإن الن�اس ينفرون منه ويتق�ززون من التعامل مع�ه، لذلك فافقه أن 
حسن اخللق أعظم رأس مال حيقق لصاحبه أعظم األرباح يف الدنيا واآلخرة، أال فليفقه 

ذلك الدعاة فهم أحوج الناس لذلك.

قال احلسن البرصي: »من ساء خلقه عذب نفسه«)4(.

وق�ال الفضي�ل بن عي�اض: »ألن يصحبني فاجر حس�ن اخللق، أح�ب إيّل من أن 
ء اخللق«. يصحبني عابد يسِّ

فإن أعظم كنز متتلكه، وأغىل ثروة تكتسبها حسن اخللق، قال رسول اهلل 0: 
»خير ما أعطي الناس حســـن الخلق«)5(، وقال رسول اهلل 0: »إنه من أعطي 
حظـــه مـــن الرِّفـــق فقد أعطي حظـــه من خير الدنيـــا واآلخرة، وصلة الرحم وحســـن 

الخلق، وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في األعمار«)6(.

 حسن الخلق هو الدين كله:

روى اإلم�ام مس�لم ع�ن الن�واس بن س�معان I قال: »س�ألت رس�ول اهلل 

)1( قال احلاكم: صحيح عىل رشط مسلم، وأقره الذهبي.
)3( صحيح: رواه مسلم ]2592[.)2( صحيح: رواه مسلم ]2594[.

)4( »اإلحياء للغزايل« )57/3(.
)5( صحيح: رواه احلاكم )121/1(، وصححه األلباين ]3316[.

)6( صحيح: رواه أمحد )159/6(، وصححه األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]519[.
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0 ع�ن ال�رب واإلثم، فق�ال: »البرُّ ُحســـن الخلـــق، واإلثم ما حاك في نفســـك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس«)1(.

قال اإلمام الرباين ابن القيم V: »فقابل الرب باإلثم وأخرب أن الرب حسن اخللق، 
واإلث�م ما حاك يف الصدور، وهذا يدل عىل أن حس�ن اخللق هو الدين كله، وهو حقائق 
اإليان ورشائح اإلس�الم وهلذا قابله باإلثم)2(، قلت: وهلذا فرّس عبد اهلل بن عباس حرب 
األمة اخللق بالدين يف قول اهلل رب العاملني للنبي املصطفى األمني ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ 
]A: 4[، ق�ال اب�ن عباس وجماهد: لعىل دين عظيم ال أح�بَّ إيّل وال أرىض عندي منه 

وهو دين اإلسالم«)3(.

إن حس�ن اخلل�ق س�ياج لصاحب�ه يقيه ال�رتدي يف الرذائ�ل، والس�قوط يف مهاوي 
املخازي، فيحفظه مما يرضه، ويدله عىل ما ينفعه ويرسه.

 حسن الخلق أمان وطمأنينة للمجتمع كله:

س�عادة الناس فيا بينهم يف حس�ن أخالقهم وعالقتهم بعضهم ببعض، وذلك بأن 
حينو الكبر عىل الصغر والغني عىل الفقر، نحتاج أن نكون كاجلس�د الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، فُتحفظ أعراضنا وأموالنا وأنفسنا وذلك 
كله ال يتحقق إال بحس�ن اخللق الذي يربينا اإلسالم عليه، ويأخذ بنواصينا وقلوبنا إليه، 
إن من أهم جوانب العقيدة اإلس�المية حتقيق األخوة اإليانية، فاهلل ربنا D يقول لنا: 
]ۈ  ٴۇ  ۋ[ ]Y: 10[، وق�د وص�ف ربن�ا B به خر جي�ل يف هذه األمة 

)1( صحيح: رواه مسلم ]2553[.
)2( »هتذيب مدارج السالكني« ]414[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]10[، ومسلم ]40[.
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لنتأس�ى هبم يف أخالقهم ونس�لك س�بيلهم فق�ال اهلل C: ]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
 :C 29[، وأمرن�ا ربن�ا أن نرتاح�م في�ا بينن�ا فق�ال :W[ ]پ  پ  پ       ڀ  ڀ
]ې   ې    ې  ى[ ]s: 17[، والرس�ول 0 يقول: »المســـلم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده«)1(.

سوء اخللق أسوأ السوءات ولومل يكن يف حسن اخللق إال النجاة من ذلك لكفى:

إن أش�قى الن�اس ب�ني أهله وب�ني أوالده بل ومع نفس�ه هو س�يِّيء اخلل�ق، رؤيته 
ق�ذى للعي�ون وأذى القلوب، ومح�ى الروح، فنعوذ باهلل منه، ونس�أل اهلل ل�ه اهلداية، إن 
صحبته خس�ار، وجمالس�ته جتلب الس�وء والرش، فإن مل تنصحه وتنفعه فال جتالس�ه، فإن 
 خالئق الس�فهاء تعدي، وقد قال ربن�ا D: ]ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ[ 
ر اإلس�الم من هذه األخالق الدنيئة الرديئة، قال رس�ول اهلل  ]K: 113[، وانظر كيف نفَّ

0: »إن الفحـــش والتفحش ليســـا من اإلســـالم في شـــيء وإن أحســـن الناس 
إســـالًما أحســـنهم خلًقا«)2(، وقال رس�ول اهلل 0: »إن أبغض الرجال إلى اهلل 
األلـــد الخصـــم«)3(، وقال رس�ول اهلل 0: »ليس المؤمن بالطعـــان وال اللّعان 
وال الفاحـــش وال البـــذيء«)4(، فاح�ذر أن تفقد صفة املؤمنني، وترتدي ُحلَّة الفاس�قني 
هبذه األخالق التي تس�قط الكرامة وُتش�ني، هذه أخالق املؤمنني تيضء بنورها حياهتم، 
ويبتهج بطيبها، ويس�عد حسنها ومجاهلا وجالهلا أرواحهم، فاسلك سبيلهم تنل ما نالوا، 

.B َظ بجليل وجزيل األجر عند ربك وحَتْ

)1( صحيح: رواه البخاري ]10[، ومسلم ]40[.
)2( صحيح: رواه أمحد )89/5(. 

وصححه األلباين يف »صحيح الرتغيب« ]2653[.  
)3( صحيح: رواه البخاري ]7188[.

)4( صحيح: رواه الرتمذي، وصححه األلباين يف »صحيح الرتمذي« ]1610[.
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 سبب للمغفرة والعفو:

فصاحب اخللق احلس�ن حبيب إىل ربه قريب من عفوه، قال رسول اهلل 0: 
»أحب عباد اهلل إلى اهلل أحسنهم خلًقا«)1(.

وعن أيب مسعود I قال: قال رسول اهلل 0: »كان رجٌل ممن كان 
قبلكم فلم يوجد له من الخير شيٌء إال أنه كان يخالط الناس وكان موسًرا فكان 
يأمـــر غلمانـــه أن يتجاوزوا عن المعســـر، قـــال: قال اهلل D: نحن أحـــق بذلك منه 

تجاوزوا عنه«)2(.

  

)1( صحيح: رواه احلاكم )443/4(، وصححه األلباين يف »صحيح اجلامع« ]179[.
)2( صحيح: رواه مسلم برقم: ]1561[.
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أركان ُحسن الُخُلق

قال ابن القيم V: وحسن اخللق يقوم عىل أربعة أركان، ال يتصور قيام ساقه 
إال عليه�ا: وه�ي: الص�رب، والعفة، والش�جاعة، والع�دل فالصرب: حيمله ع�ىل االحتال 

وكظم الغيظ وكفِّ األذى، واحللم واألناة والرفق، وعدم الطيش والعجلة.

والعفـــة: حتمله عىل اجتناب الرذائل والقبائح يف القول والفعل. وحتمله عىل احلياء 
وهو رأس كل خر. ومتنعه من الفحشاء، والبخل والكذب، والغيبة والنميمة.

والشـــجاعة: حتمله عىل عزة النف�س، وإيثار معايل األخالق والش�يم، وعىل البذل 
والن�دى، الذي هو ش�جاعة النفس وقوهتا عىل إخراج املحب�وب ومفارقته. وحتمله عىل 
كظم الغيظ واحللم؛ فإنه بقوة نفس�ه وش�جاعتها ُيمس�ك عناهنا، ويكبحها بلجامها عن 
الن�زغ والبط�ش؛ ك�ا قال 0: »ليـــس الشـــديد بالُصرعة، إنما الشـــديد: الذي 
يملك نفســـه عند الغضب«)1(، وهو حقيقة الش�جاعة، وهي ملك�ة يقتِدُر هبا العبد عىل 

قهر َخْصمه.

والعـــدل: حيمله عىل اعت�دال أخالقه وتوُس�طه فيها بني طرىف اإلف�راط والتفريط، 
فيحمل�ه ع�ىل خُلق اجل�ود والس�خاء الذي هو توُس�ٌط ب�ني ال�ذل والِقَحِة. وع�ىل خُلق 
ر. وعىل خُلق احللم، الذي هو توُس�ط بني  الش�جاعة، الذي هو توُس�ط بني اجلبن والتهوُّ

الغضب واملهانة وسقوط النفس .

ومنشأ مجيع األخالق الفاضلة من هذه األربعة.

ومنشأ جميع األخالق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: وهي اجلهل، والظلم، 
والشهوة، والغضب.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5762[، ومسلم ]2609[.
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فالجهل: ُيريه احلسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة احلسن، والكال نقًصا، 
والنقص كااًل.

والظلـــم: حيمل�ه عىل وض�ع اليشء يف غ�ر موضع�ه، فيغضب يف موض�ع الرضا، 
ويرىض يف موضع الغضب، وجيهل يف موضع األناة، ويبخل يف موضع البذل، ويبذل يف 
موض�ع البخل، وحيجم يف موضع اإلقدام، وُيقدم يف موضع اإلحجام، ويلني يف موضع 

ة، ويتكربَّ يف موضع التواضع. الشدة ويشتُد يف موضع اللني، ويتواضع يف موضع الِعزَّ

ة والنَّهمة واجلش�ع،  والشـــهوة: حتمل�ه ع�ىل احِلرص والش�حِّ والبخل، وع�دم العفَّ
والذل، والدناءات كلها.

والغضب: حيمله عىل الكرب واحلقد واحلسد، والعدوان والسفة.
ويرتكب من بني ُخُلقني من هذه األخالق: أخالٌق مذمومة.

ومالك هذه األربعة أصالن: إفراط النفس يف الضعف، وإفراطها يف القوة؛ فيتولَّد 
ل�ؤم، والذلُّ واحلرص والش�ح،  �ة والُّ م�ن إفراطه�ا يف الضع�ف: املهانة والبخل، واخِلسَّ

وسفساف األمور واألخالق.

والفح�ش،  ة،  واحِل�دَّ والغض�ب،  الظل�م،  القـــوة:  فـــي  إفراطهـــا  مـــن  ويتولـــد 
والطيش)1(.

وقـــال الهروى: مجيع ال�كالم فيه يدور عىل قطب واحد، وهو بذُل املعروف، وكف 
األذى. وإنا ُيدرك إمكان ذلك يف ثالثة أشياء: يف العلم، واجلُود، والصرب.

فأركان حسن الخلق عند الهروى V: العلم - اجلود - الصرب

قـــال ابن القيـــم: ف� »العلم« ُيرش�ده إىل مواضع بذل املع�روف، والفرق بينه وبني 
 املنك�ر، وترتيب�ه يف وضع�ه مواضعه؛ ف�ال يضع الغض�ب موضع احلل�م، وال بالعكس، 

)1( »مدارج السالكني« )317/2( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العريب.
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وال اإلمس�اك موض�ع الب�ذل، وال بالعك�س، ب�ل يعرف مواق�ع اخلر وال�رش ومراتبها، 
وموضع كل خلق: أين يضعه، وأين حيسن استعاله.

والجود: يبعثه عىل املساحمة بحقوق نفسه، واالستقصاء منها بحقوق غره. فاجلود  
هو قائد جيوش اخلر.

والصبــــر: حيفظ عليه اس�تدامة ذلك، وحيمله عىل االحت�ال، وكظم الغيظ، وكف 
األذى، وع�دم املقابلة. وعىل كل خر، كا تق�دم. وهو أكرب العون عىل نيل كل مطلوب 

م�ن خ�ر الدني�ا واآلخ�رة. ق�ال D: ]ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     
ۆ[ ]2: 45[)1(.

وق�ال الغ�زايل V: يف الباط�ن أربع�ة أركان البد م�ن احلس�ن يف مجعها، حتى 
يت�م حس�ن اخلُُل�ق، ف�إذا اس�توت األركان األربعة واعتدلت وتناس�بت، حصل حس�ن 
اخلل�ق؛ وهـــي: قوة العلم - وقوة الغضب - وقوة الش�هوة - وقوة العدل بني هذه القوى 

الثالث.

أما قوة العلم: فحس�نها وصالحها يف أن تصر بحيث يُس�هل هبا إدراك الفرق بني 
الص�دق والكذب يف األقوال، وبني احلق والباطل يف االعتقادات، وبني اجلميل والقبيح 
يف األفع�ال، ف�إذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة احلكمة، واحلكمة رأس األخالق 

احلسنة، وهي التي قال اهلل فيها: ]ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ[ 
 ]269 :2[

قال أبو الدرداء I: »إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان؛ متى تأتيه؟ 
ومن أين تأتيه؟«.

)1( »مدراج السالكني« )317/2( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العريب.
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وق�ال احلس�ن الب�رصي V: »ال ي�زال العب�د بخر ما عل�م الذي ُيفس�د عليه 
عمله«.

وق�ال أبو الفرج اجلوزي V: »اعلم أن الباب األعظم الذي يدخل منه إبليس 
ع�ىل الن�اس هو اجلهل، فهو يدخل منه عىل اجلُهال بأم�ان، وأما العامل فال يدخل عليه إال 
مس�ارقة، وق�د لبَّس إبلي�س عىل كثر من املتعبدي�ن بقلة علمهم؛ ألن مجهورهم يش�تغل 

بالتعبُّد، ومل حيكم العلم«.

 أما قوة الغضب: فُحسنُها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حدِّ ما تقتضيه 
الحكمة.

 أما قوة الشـــهوة: ُحس�نها وصالحها في أن تكون تحت إش�ارة الحكمة؛ أعني 
إشارة العقل والشرع.

 أما قوة العدل: فهو ضبط الش�هوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. فمن 
استوت فيه هذه الخصال واعتدلت، فهو حسن الُخلق)1(.

  

)1( »إحياء علوم الدين« )57/3 - 59( للغزايل، ط: دار الصحابة.
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اكتساب ُحسن الخلق

قال ابن القيم V: يمكن أن يقع حس�ن اخللق كسبًيا بالتخُلق والتكُلف، حتى 
يصر له سجية وملكة؛ وقد قال النبي 0: ألشجِّ عبد القيس I: »إن فيك 
لخُلقيـــن يحبُّهما اهلل: الحلم واألناة« فق�ال أخلقني ختلقُت هبا، أم جبلني اهلل عليها؟ 
فق�ال: »بـــل جبلـــك اهلل عليهما«. فق�ال »احلمد هلل ال�ذي جبلني عىل ُخلق�ني حيبها اهلل 

ورسوله«)1(.

قد دلَّ على أن من الخُلق: ما هو طبيعة وجبلَّة، وما هو مكتسب.

وكان النبي 0 يقول يف دعاء اإلستفتاح: »اللهم اهدني ألحسن األخالق، 
ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عني سيِّئها، ال يصرف عني سيئها إال أنت«)2(.

وق�ال الغزايل V: يف بيان الس�بب الذي به ُينال حس�ن اخلل�ق أحدهما- ُجوٌد 
إهل�ي وك�ال فط�ري، بحيث خُيلق اإلنس�اُن ويول�د كامل العقل َحس�ن اخلُل�ق، قد ُكفى 

سلطان الشهوة والغضب، فيعد مؤدًبا بغر تأديب.

ثانيها- اكتساب هذه األخالق باملجاهدة والرياضة ومحل النفس عىل األعال التي 
يقتضيها اخلُلق املطلوب)3(.

فاألخالق اجلميلة يمكن اكتس�اهبا بالرياضة، وه�ي تكلُّف األفعال الصادرة عنها 
ابت�داًء، لتص�ر طبًعا؛ ق�ال رس�ول اهلل 0: »إنما العلـــم بالتعلُّم، وإنمـــا الحلُم 

ر الخير ُيعطه، ومن يتوق الشر ُيوقه«)4(. بالتحلُّم، ومن يتحَّ

)1( صحيح: رواه مسلم ]25[.
)2( »مدارج السالكني« )315/2( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العرب.

)3( »إحياء علوم الدين« )63/3 - 64( للغزايل، ط: دار الصحابة.
)4( حس�ن: رواه الدار قطني يف »األفراد« )127/2( عن أيب هريرة I ، وحس�نه الشيخ األلباين يف 

»صحيح اجلامع« برقم ]2324[.
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ثالثها- بمش�اهدة أرباب األفعال اجلميلة ومصاحبتهم، وهم قرناء اخلر وإخوان 
الص�الح، إذ الطب�ع لص ي�رسق بعضه بعًضا، فم�ن تظاهرت يف حق�ه اجلهات الثالث، 
حت�ى صار  ذا فضيلة طبًعا واعتي�اًدا وتعلًُّا، فهو يف غاية الفضيلة. ومن كان َرِذاًل بالطبع 
ت له أس�باب الرش حتى اعتادها؛ فهو يف غاية  �وء فتعلم منهم، وتيرسَّ واتفق له قرناُء السُّ
البع�د م�ن اهلل D، وبني الرتبتني من اختلف�ت فيه من هذه اجله�ات، ولكلٍّ درجة يف 

القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته.
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أسباب اكتساب حسن الخلق

ال ري�ب أن أثقل ما عىل الطبيعة البرشي�ة تغر األخالق التي طبعت عليها النفس، 
إال أن ذلك ليس متعذًرا وال مستحياًل.

بل إن هناك أسباًبا عديًدًة، ووسائَل متنوعًة يستطيع اإلنسان من خالهلا أن يكتسب 
حسن اخللق.

ومن ذلك.

 سالمة العقيدة:

فشأن العقيدة عظيم، وأمرها جلل؛ فالسلوك - يف الغالب - ثمرة ملا حيمله اإلنسان 
من فكر، وما يعتقده من معتقد، وما يدين به من دين.

واالنحراف يف السلوك إنا هو ناتج عن خلل يف املعتقد.

ث�م إن العقي�دة هي اإلي�ان، وأكمل املؤمنني إياًنا أحس�نهم أخالًق�ا؛ فإذا صحت 
العقيدة حس�نت األخ�الق تبًعا لذلك؛ فالعقي�دة الصحيحة حتم�ل صاحبها عىل مكارم 

األخالق من صدق، وكرم، وحلم وشجاعة، ونحو ذلك.

، وطيٍش، وجهل،  ه عن مس�اوئ األخالق من كذٍب، وش�حٍّ ك�ا أهن�ا َتْرَدُعه وتزمُّ
ونحوها.

ق�ال الغ�زايل V: »آداب الظواه�ر عنوان آداب البواط�ن، وحركات اجلوارح 
ثم�رات اخلواط�ر، واألعال نتيجة األخالق، واآلداب رش�ح املعارف، ورسائر القلوب 
نَُها،  ه�ي مغ�ارس األفعال ومنابعه�ا، وأنوار الرسائر هي الت�ي ترشق عىل الظواه�ر َفُتَزيِّ

وجتليها، وتبدل باملحاسن مكارهها ومساوهيا.
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 وم�ن مل خيش�ع قلبه مل ختش�ع جوارحه، ومن مل يكن صدره مش�كاة األن�وار اإلهلية 
مل ُيِفْض عىل ظاهره مجال اآلداب النبوية«)1(.

فإذا كان األمر كذلك فا أجدر املس�لم أن حيرص كل احلرص عىل س�المة عقيدته 
وصفائه�ا م�ن كل ش�ائبة تش�وهبا، وم�ا أح�رى باملصلحني أن يقدم�وا أم�ر العقيدة عىل 
كل يشء؛ ألن الن�اس إذا صح�ت عقائدهم زكت نفوس�هم، واس�تقامت أخالقهم تبًعا 

لذلك.

 الدعاء:

فالدع�اء ب�اب عظي�م، ف�إذا فت�ح للعب�د تتابع�ت علي�ه اخل�رات، واهنال�ت عليه 
الربكات.

فم�ن رغب بالتح�يل بمكارم األخ�الق، ورغب بالتخيل من مس�اوئ األخالق - 
فليلج�أ إىل رب�ه، ولرف�ع إليه أكف الرضاعة؛ لرزقه حس�ن اخللق، ويرصف عنه س�يئه؛ 
فالدع�اء مفي�د يف هذا الباب وغ�ره، وهلذا كان النبي O كث�ر الرضاعة إىل 
ربه يسأله أن يرزقه حسن اخللق، وكان يقول يف دعاء االستفتاح: »اللهم أهدني ألحسن 
األخالق؛ ال يهدي ألحســـنها إال أنت، وأصرف عني ســـيئها؛ ال يصرف عني سيئها إال 

أنت«)2(.

وكان م�ن دعائ�ه: »اللهـــم جنبنـــي منكـــرات األخـــالق، واألهـــواء، واألعمـــال، 
واألدواء«)3(.

)1( »إحياء علوم الدين« )357/2(.
.I 2( صحيح: رواه مسلم )771/1( من حديث عيل(

)3( أخرجه احلاكم )532/1( من حديث زياد بن عالقة، وصححه، ووافقه الذهبي ]2354[.
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وكان يقول: »اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والُبخل، 
وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات«)1(.

 المجاهدة:

فاملجاه�دة تنف�ع كثًرا يف هذا الباب؛ ذلك أن اخللق احلس�ن نوع من اهلداية حيصل 
عليه املرء باملجاهدة.

قال D: ]ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ[ 
]69 :t[

فمن جاهد نفس�ه عىل التحيل بالفضائل، وجاهدها عىل التخيل عن الرذائل حصل 
له خر كثر، واندفع عنه رش مس�تطر؛ فاألخالق - كا مر - منها ما هو غريزي فطري، 

ومنها ما هو اكتسايب يأيت بالدربة واملارسة.

واملجاه�دة ال تعني أن جياهد املرء نفس�ه مرة أو مرت�ني أو أكثر، بل تعني أن جياهد 
نفس�ه حت�ى  يموت؛ ذل�ك أن املجاهدة عب�ادة، واهلل F يق�ول: ]ڍ  ڍ  ڌ  

 .]99 :S[ ]ڌ  ڎ

 المحاسبة:

وذل�ك بنق�د النف�س إذا ارتكب�ت أخالًق�ا ذميم�ة، ومَحِْلها ع�ىل أال تع�ود إىل تلك 
األخ�الق م�رة أخرى، مع أخذها بمبدأ الثواب إذا أحس�نت، وأخذها بمبدأ العقاب إذا 

ْت. َ توانت وَقرصَّ

فإذا أحسنت أراحها، وأمَجَّها، وأرسلها عىل سجيتها بعض الوقت يف املباح.
ْت أخذها باحلزم واجلد، وحرمها من بعض ما تريد. َ وإذا أساءت وَقرصَّ

)1( رواه البخاري )159/7(، ومسلم ]2706[.
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ع�ىل أن�ه ال حيس�ن املبالغ�ة يف حماس�بة النف�س؛ ألن ذلك ق�د ي�ؤدي إىل انقباضها 
وانكاشها.

قال ابن املقفع: »ليحس�ن تعاهُدك نفَس�ك با تكون به للخر أهاًل؛ فإنك إن فعلت 
ذلك أتاك اخلر يطلبك كا يطلب املاء السيل إىل احلدورة«)1( )2(.

 التفكر في اآلثار المترتبة على حسن الخلق:

فإن معرفة ثمرات األش�ياء، واس�تحضار حس�ن عواقبها - من أك�رب الدواعي إىل 
فعلها، ومتثلها، والسعي إليها.

رها تلك اآلث�ار، وما جتني بالصرب من مجيل الثار؛ فإهنا  َبت النفس فذكِّ فكل�ا َتَصعَّ
حينئ�ذ تلني، وتنقاد طائعة منرشحة؛ فإن امل�رء إذا رغب يف مكارم األخالق، وأدرك أهنا 
أوىل ما اكتسبته النفوس، وأجل غنيمة غنمها املوفقون - سهل عليه نيلها واكتساهبا)3(.

 النظر في عواقب سوء الخلق:

وذل�ك بتأم�ل م�ا جيلبه س�وء اخللق من األس�ف الدائ�م، واهلم امل�الزم، واحلرسة 
والندامة، والبغضة يف قلوب اخللق؛ فذلك يدعو املرء إىل أن ُيْقرِصَ عن مساوئ األخالق، 

وينبعث إىل حماسنها.

 الحذر من اليأس من إصالح النفس:

فهن�اك م�ن إذا ابتيل بمس�اوئ األخالق ظن أن ذلك األمر رضب�ة الزب ال تزول، 
وأنه وصمة عار ال تنمحي.

)1( الحدورة: املنخفض من األرض.
)2( »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: ]90[.

)3( انظر: »الفتاوي السعدية« البن سعدي ص: ]461[.
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وهناك من إذا حاول التخلص من عيوبه مرة أو أكثر فلم يفلح - أيس من إصالح 
نفسه، وترك املحاولة إىل غر رجعة.

وه�ذا األم�ر ال حيس�ن باملس�لم، وال يليق به أب�ًدا؛ ف�ال ينبغي له أن يرىض لنفس�ه 
ون، وأن يرتك رياضة نفسه؛ زعًا منه أن تبدل احلال من املحال. بالدُّ

بل ينبغي له أن ُيَقّوَي إرادته، ويش�حذ عزيمته، وأن يسعى لتكميل نفسه، وأن جيدَّ 
لت حاله، وس�مت نفس�ه، وقلَّْت عيوُبه بس�بب  يف ت�اليف عيوبه؛ فكم من الناس من تبدَّ

ه، ومغالبته لطبعه. دربته، وجماهدته، وسعيه، وِجدِّ

قال ابن املقفع: »وعىل العاقل أن حييَص عىل نفسه مساوهيا يف الدين، ويف األخالق، 
ويف اآلداب، فيجمع ذلك كله يف صدره، أو يف كتاب، ثم يكثر عرضه عىل نفسه، ويكلفها 
إصالح�ه، ويوظف ذلك عليها توظيًفا من إصالح اخلَلَّة أو اخللتني يف اليوم، أو اجلمعة، 

أو الشهر.

فكلا أصلح شيًئا حماه، وكلا نظر إىل حمو استبرش، وكلا نظر إىل ثابت اكتأب«)1(.

يق�ول اإلم�ام اب�ن ح�زم V متحدًثا ع�ن جتِربته مع نفس�ه، وع�ن حماوالته يف 
اء ذل�ك، يقول: »كانت يفَّ  التخلُّ�ص م�ن عيوبه، وعن النتائ�ج التي حصل عليها من َجرَّ
عي�وب، فل�م أزل بالرياض�ة، واطالعي ع�ىل ما قال�ت األنبياء - صل�وات اهلل عليهم - 
واألفاض�ل من احلكاء املتأخرين واملتقدمني يف األخالق وآداب النفس، أعاين مداواهتا، 

حتى أعان اهلل D عىل أكثر ذلك بتوفيقه وَمنِّه.

 ومت�ام الع�دل، ورياضة النفس، والترصف باألمور - هو اإلقرار هبا؛ ليتعظ بذلك 
متعظ يوًما إن شاء اهلل.

)1( »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: ]54[.
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 فمنه�ا)1( َكَل�ٌف يف الرض�اء، وإف�راط يف الغض�ب، فل�م أزل أداوي ذلك حتى 
وقفت عند ترك إظهار الغضب مجلة الكالم، والفعل، والتخبط، وامتنعت مما ال حيل من 
االنتصار، وحتملت من ذلك ثقاًل ش�ديًدا، وصربت عىل مضض مؤمل كان ربا أمرضني، 

وأعجزين ذلك يف الرضا، وكأين ساحمت نفي؛ ألهنا متثلت أن ترك ذلك لؤم.

 ومنه�ا دعاب�ة غالب�ة، فال�ذي ق�درت علي�ه منها إمس�اكي عا يغض�ب املازح، 
وساحمت نفي فيها؛ إذ رأيت أن تركها من االنغالق، ومضاهًيا للكرب.

 ومنه�ا عج�ب ش�ديد، َفنَاَظَر عقيل نف�ي با يعرفه من عيوهب�ا حتى ذهب ذلك 
كلُّ�ه، ومل يب�ق ل�ه - واحلم�د هلل - أثر، ب�ل كلَّفت نفي احتق�ار قدرها مجلة، واس�تعال 

 

التواضع.

ُت نفي   ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا، وضعف يف اإِلغضاء، َفَقرَصْ
عىل تركها فذهبت.

 ومنه�ا حمب�ة يف بع�د الصي�ت والغلبة، فال�ذي وقفت علي�ه يف معاناة ه�ذا الداء 
اإلمساك فيه عا ال حيل يف الديانة، واهلل املستعان عىل الباقي«)2(.

َضْت إيلَّ ن�كاح احلُُرِم ب�كل وجه،  وق�ال - أيًض�ا - : »ومنه�ا إف�راط يف األنف�ة َبغَّ
وصعب�ت ذل�ك يف طبيعت�ي، وكأين توقفت عن مغالب�ة هذا اإِلفراط ال�ذي أعرف قبحه 

لعوارض اعرتضت عيل واهلل املستعان.

 ومنه�ا عيب�ان قد س�رتمها اهلل c وأعان عىل مقاومتها، وأع�ان بلطفه عليها، 
فذهب أحدمها البتة - وهلل احلمد -، وكأن الس�عادة كانت موكلًة يب، فإذا الح منه طالع 

)1( يعني: عيوبه.
)2( »األخالق والسر يف مداواة النفوس« البن حزم ص: )33 - 34(.
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قصدت طمس�ه، وطاولني الثاين منها، فكان إذا ثار منه مدودة)1( نبضت عروقه، فيكاد 
يظهر، ثم يرس اهلل َقْدَعُه برضوب من لطفه حتى أخلد.

ومنها حقد ُمْفِرط، قدرت بعون اهلل c عىل طيِّه وسرته، وغلبته عىل إظهار مجيع 
نتائجه، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه.

وأعجزين أن أصادق من عاداين عداوة صحيحة أبًدا«)2(.

 علو الهمة:

فعلو اهلمة يس�تلزم اجلد، واإِلباء، ونش�دان املعايل، وتط�الب الكال، والرتفع عن 
الدنايا، والصغائر، وحمقرات األمور.

واهلمة العالية ال تزال بصاحبها ترضبه بسياط اللوم والتأنيب، وتزجره عن مواقف 
الذل، واكتس�اب الرذائل، وحرمان الفضائل حتى ترفعه من أدنى دركات احلضيض إىل 

أعىل مقامات املجد والسؤدد.

قال ابن القيم V: »فمن علت مهته، وخش�عت نفسه اتصف بكل خلق مجيل، 
ومن دنت مهته، وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل«)3(.

وق�ال V: »فالنف�وس الرشيفة ال ت�رىض من األش�ياء إال بأعالها، وأفضلها، 
وأمحدها عاقبة.

والنف�وس الدنيئة حتوم حول الدناءات، وتقع عليها ك�ا يقع الذباب عىل األقذار؛ 
فالنف�وس العليَّة ال ترىض بالظلم، وال بالفواح�ش، وال بالرسقة وال باخليانة؛ ألهنا أكرب 

من ذلك وأجل.

)2( »األخالق والسر«، ص: ]34[.)1( مدوده: مجع مد وهو كثرة املاء.
)3( »الفوائد« البن القيم، ص: ]211[.
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والنفوس املهينة احلقرة اخلسيسة بالضد من ذلك«)1(.

فإذا توفر املرء عىل اقتناء الفضائل، وألزم نفس�ه عىل التخلق باملحاس�ن، ومل يرض 
من منقبة إال بأعالها، ومل يقف عند فضيلة إال وطلب الزيادة عليها، واجتهد فيا حيس�ن 
سياس�ة نفس�ه عاجاًل، ويبقي هلا الذكر اجلميل آجاًل - مل يلب�ث أن يبلغ الغاية من التام، 
ويرتقي إىل النهاية من الكال، فيجوز الس�عادة اإِلنس�انية، والرئاس�ة احلقيقية، ويبقى له 

حسن الثناء مؤبًدا، ومجيل الذكر خملًدا)2(.

 الصبر:

فالص�رب م�ن األس�س األخالقي�ة الت�ي يقوم عليه�ا اخللق احلس�ن فالص�رب حيمل 
ع�ىل االحتال، وكظ�م الغيط، وك�ف األذى، واحلل�م، واألناة، والرف�ق، وترك الطيش 

والعجلة)3(.

تطلبه أمـــــر  فــــي  جـــــدَّ  مــــن  بالظفروقـــــــلَّ  فاز  إال  الصبر  واستصحب 

 العفة:

فه�ي حتمل ع�ىل اجتناب الرذائ�ل والقبائح من القول والفع�ل، وحتمل عىل احلياء 
وهو رأس كل خر، ومتنع من الفحشاء، والبخل، والكذب، والغيبة، والنميمة)4(.

 الشجاعة:

فه�ي حتم�ل عىل عزة النفس، وإب�اِء الضيم، وإيثار معايل األخالق والش�يم، وعىل 
هَتا عىل إخراج املحبوب ومفارقته. البذل والندى الذي هو شجاعة النفس، وُقوَّ

)1( »الفوائد« ص: ]266[.
)2( انظر: »هتذيب األخالق « للجاحظ ص: ]61[.

)3( انظر: »مدارج السالكني« )294/2(.

)4( انظر: »مدارج السالكني« )294/2(.
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وهي حتمل صاحبها عىل كظم الغيط، واحللم؛ فإنه بقوة نفس�ه وش�جاعتها يمسك 
ِعناهنا، ويكبحها بلجامها عن النزق والطيش)1(.

 العدل:

فهو حيمل عىل اعتدال األخالق، وتوس�طها بني طريف اإِلفراط والتفريط؛ فيحمل 
ع�ىل خلق اجلود الذي هو توس�ط بني البخل واإِلرساف، وع�ىل خلق التواضع الذي هو 
توسط بني اللذة والِقَحة، وعىل خلق الشجاعة الذي هو توسط بني اجلبن والتهور، وعىل 

خلق احللم الذي هو توسط بني الغضب واملهانة وسقوط النفس)2(.

 َتكّلُف البشر والطالقة، وُتجّنُب العبوس والتقطيب:

قال ابن حبان V: »البشاشة إدام العلاء، وسجية احلكاء؛ ألن البرش يطفئ نار 
املعاندة،  وحيرق هيجان املباغضة، وفيه حتصني من الباغي، ومنجاة من الساعي«)3(.

وقال الشاعر:
ــْشــِر مــن لــقــيــت مــن النا ــِب بـــالـــطـــالقـــْهالــــَق بــال والِقــــــــه  س جـــمـــيـــًعـــا 
َفُخْذَها ثــمــاٍر  ــى  ــَن َج منهم  المذاْقه)4(َتـــْجـــِن  لــذيــُذ  َطــْعــُمــُه  طــيــًبــا 

وق�ال أبو جعف�ر املنصور: »إن أحببت أن يكثر الثناء اجلميل عليك من الناس بغر 
نائل - فالقهم ببرش حسن«)5(.

»قيل للعتايب: إنك تلقى الناس كلهم بالبرش!

)1( انظر: »مدارج السالكني« )394/3(.

)2( انظر: »مدارج السالكني« )394/3(.
)3( »روضة العقالء«، ص: ]75[.
)4( »روضة العقالء«، ص: ]76[.

)5( »عني األدب والسياسة« لعيل بن عبد الرمحن بن هذيل ص: ]154[.
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قال: دفع ضغينة بأيرس مؤونة، واكتساب إخوان بأيرس مبذول«)1(.

وقال حممد بن حازم:
حامدوها المحامَد  اكتسب  الطليق)2(ومــا  والــوجــه  الــبــشــر  بمثل 

وقال آخر:
ولن يعدَم البغضاَء من كان عابًسا)3(أخو البشر محبوٌب على حسن بشره

وقال آخر:
ــــــــُه ــــــــَل ـــــــُب َأْه ـــــــِس ـــــــْك ـــــــُر ُي ـــــــْش ـــــــِب ــــــــمــــــــوِدة والــــمــــحــــبــــْهال َصــــــــــــــْدَق ال
ـــــــــْيـــــــــُه يـــــســـــتـــــدعـــــي لـــصـــا حــــبــــه الــــمــــذمــــة والـــــمـــــســـــبـــــْه)4(والـــــــــتِّ

وق�ال اب�ن عقي�ل احلنبيل V: »الب�رش ُمؤنٌِّس للعق�ول، ومن دواع�ي القبول، 
والعبوس ضده«)5(.

بل إن تبسم الرجل يف وجه أخيه املسلم صدقٌة يثاب عليها.

قال النبي 0: »تبسمك في وجه أخيك لك صدقة«)6(.

وقال O: »ال تحقرنَّ من المعروف شـــيًئا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق«)7(.

ًقا. ا، ُمَتهلِّالَّ ُمَتَطلِّ ا باشًّ وإذا كان األمر كذلك َفَأْجِدْر بالعاقل أال ُيرى إال هاشًّ

)2( »هبجة املجالس« )598/2(.)1( »هبجة املجالس« )665/2(.
)4( »عني األدب والسياسة« ص: ]153[.)3( »روضة العقالء« ص: ]75[.

)5( »كتاب الفنون« البن عقيل )635/2(.
)6( صحيح: رواه الرتمذي ]956[ باب: »ما جاء يف صنائع املعروف« وقال: هذا حديث حس�ن غريب، 

وصححه األلباين يف »الصحيحة« ]272[، و»صحيح اجلامع« ]2905[.
)7( صحيح: رواه مسلم ]2626[.
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فإن كان ذلك س�جية يف املرء وطبًعا - فليحمد اهلل، وليتعاهد هذه اخلصلة احلميدة 
من نفسه.

وإال فليجاهد نفس�ه عىل تكلُّف البرش والطالقة، وع�ىل جتنُّب العبوس والتقطيب 
مجلة؛ حتى تألف ذلك نفسه، وتأنس به أنس الرضيع بثدي أمه.

وحينئٍذ َتِرقُّ حواشيه، وتلني عريكته، وُيؤنس يف حديثه، ويرغب يف جملسه.

 التغاضي والتغافل:

فالتغايض والتغافل من أخالق األكابر والعظاء، وهو مما يعني عىل اس�تبقاء املودة 
واستجالهبا، وعىل وأد العداوة وإخالد املباغضة.

ثم إنه دليل عىل ُسُموِّ النفس، وشفافيتها، وهو مما يرفع املنزلة، ويعيل املكانة.

ق�ال اب�ن األث�ر متحدًثا عن ص�الح الدين األي�ويب: »وكان V حليًا حس�َن 
األخ�الق، متواضًع�ا، صبوًرا عىل ما يكره، كثر التغافل عن ذنوب أصحابه، يس�مع من 

أحدهم ما يكره، وال ُيعلمه بذلك، وال يتغر عليه.

وبلغن�ي أن�ه كان جالًس�ا وعن�ده مجاعة، فرم�ى بع�ض املاليك بعًض�ا برسموز)1( 
فأخطأت�ه، ووصلت إىل صالح الدين فأخطأته، ووقع�ت بالقرب منه، فالتفت إىل اجلهة 

األخرى يكلم جليسه؛ ليتغافل عنها«)2(.

وكان الش�يخ حممد األمني الشنقيطي V كثر التغايض عن كثر من األمور يف 
حق نفسه، وحينا يسأل عن ذلك كان يقول:

فة، وأصلها بقرش موز؟ أم هي كلمة أعجمية؟  )1( سرموز: مل أجد هلذه الكلمة معنى؛ فا أدري أهي ُمَصحَّ
ال أدري.

)2( »الكامل يف التاريخ« )225/9(.
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فــــي قومه بـــســـيـــد  ـــيُّ  ـــب ـــغ ال المتغابي)1(لـــيـــس  ـــه  قـــوِم َســــيِّــــَد  لـــكـــنَّ 

ق�ال اب�ن حب�ان V: »من مل يع�ارش الناس عىل ل�زوم اإِلغضاء ع�ا يأتون من 
املكروه، وترك التوقع ملا يأتون من املحبوب - كان إىل تكدير عيشه أقرب منه إىل صفائه، 
وإىل أن يدفع�ه الوق�ت إىل الع�داوة، والبغض�اء أق�رب من�ه أن ين�ال منهم ال�وداد وترك 

الشحناء«)2(.

قال ابن املقفع: »إن من إرب)3( األريب دفَن إربه ما استطاع؛ حتى يعرَف باملساحمة 
يف اخلليقة، واالستقامة عىل الطريقة«)4(.

قال الشاعر:
ُض عيني عن صديقي كأنني لــديــه بــمــا يــأتــي مــن الــقــبــح جاهلُأَغمِّ
خليقتي أن  غــيــر  جــهــٌل  ِبــــَي  تطيق احتماَل الكرِه فيما أحاول)5(ومــــا 

:I وقال أمر املؤمنني عيل بن أيب طالب
كثيرٍة أمــــوٍر  عــن  عيني  ـــُض  ـــمِّ وإنــــي عــلــى تـــرك الـــَغـــُمـــوِض قديُرُأَغ
لربما  ولكن  ُأغــِضــي  عمًي  مــن  وهــو بصيُرومــا  الــمــرُء  وأغــضــى  تعامى 
أميُروأســكــت عــن أشــيــاَء لــو شئُت قلُتها الــمــقــال  فـــي  عــلــيــنــا  ولـــيـــس 
وطاقتي باجتهادي  نفسي  ــر  خبيُر)6(ُأَصــبِّ الــجــمــيــع  بــأخــالق  وإنــــي 

 الحلم:

فاحلل�م م�ن أرشف األخالق، وأحقها بذوي األلباب؛ ملا فيه من س�المة العرض، 
وراحة اجلسد، واجتالب احلمد.

)1( انظر: ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي للشيخ عبد الرمحن السديس ص: )205 - 206(.
)3( اإِلرب: العقل والدهاء.)2( »روضة العقالء« ص: ]72[.

)4( »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: ]147[.
)6( »ديوان اإِلمام عيل« ص: ]106[.)5( »روضة العقالء« ص: ]73[.
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وحد احللم ضبط النفس عند هيجان الغضب.

وليس من رشط احللم أال يغضب احلليم، وإنا إذا ثار به الغضب عند هجوم داعيه 
كفَّ سورته بحزمه، وأطفأ ثائرته بحلمه)1(.

فإذا اتصف املرء باحللم كثر حمبوه، وقل شانئوه، وعلت منزلته، ووفرت كرامته.

هذا وستتضح بعض معامل احللم يف الفقرات اآلتية -إن شاء اهلل -.

 اإلعراض عن الجاهلين:

فمن أعرض عن اجلاهلني محى عرضه، وأراح نفسه، وسلم من ساع ما يؤذيه.

 .]199 :C[ ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ[ :D قال

فباإلعراض عن اجلاهلني حيفظ الرجل عىل نفسه عزهتا؛ إذ يرفعها عن الطائفة التي 
تلذ املهاترة واإلقذاع.

قال بعض الشعراء:
َأْسَمُعها أشــيــاَء  عــن  أُلْعـــــِرُض  ــي  ُحُمَقاإن بــي  إن  رجــــاٌل  يــقــوَل  حــتــى 
ــاَء له أنـــه صدقا)2(أخــشــى جــــواَب ســفــيــٍه ال حــي ـــــاٍس  ُأن وظــــنَّ  َفـــْســـٍل 

.)3(» ِّ والعرب تقول: »إن من ابتغاء اخلِر اتقاَء الرشَّ

»وروي أنَّ رجاًل نال من عمر بن عبد العزيز، فلم جُيِْبُه، فقيل له: ما يمنعك منه؟

قال: التقيُّ ُمْلَجٌم«)4(.

)1( انظر: »أدب الدنيا والدين« ص: )252، 257(.
)2( »عيون األخبار« )284/1(.

)3( »األمثال« أليب عبيد ص: ]159[.
)4( »الكتاب اجلامع لرسة عمر بن عبد العزيز اخلليفة اخلائف اخلاشع«، أليب حفص عمر بن حممد اخلرض 

املعروف باملالَّ حتقيق الشيخ د. حممد صدقي البورنو )424/2(.
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 الترفع عن السباب:

فذل�ك من رشف النفس، وعلوِّ اهلمة، كا قال�ت احلكاء: »رشف النفس أن حتمل 
املكاره كا حتمل املكارم«)1(.

»قال رجل من قريش: ما أظن معاوية أغضبه يشء قط.

ه غضب. فقال بعضهم: إن ُذكرت أمُّ

فقال مالك بن أساء املنى القريش: أنا أغضبه إن جعلتم يل ُجْعال)2(، ففعلوا، فأتاه 
يف املوسم، فقال له: يا أمر املؤمنني إن عينيك لتشبهان عيني أمك.

قال: نعم كانتا عينني طاملا أعجبتا أبا س�فيان! ثم دعا مواله ش�قران فقال له: أعدد 
ألساء املنى ِدَيَة اْبنَِها؛ فإين قد قتلته وهو ال يدري.

فرجع وأخذ اجلعل، فقيل له: إن أتيت عمر بن الزبر فقْل)3( له مثل ما قلت ملعاوية 
أعطيناك كذا وكذا.

فأتاه فقال له ذلك، فأمر برضبه حتى مات.

فبلغ معاوية، فقال: أنا واهلل قتلته، وبعث إىل أمه بديته، وأنشأ يقول:

مالٍك ُأمِّ  الــمــنــى  ألســـمـــاِء  ُقــــْل  مالكا)4(أال  أهــلــكــت  اهلل  لعمر  فــإنــي 

َحِر إىل املسجد  »وروي أن عمر بن عبد عبد العزيز ملا ويل اخلالفة خرج ليلًة يف السَّ
ا برجل نائم عىل الطريق، فَعُثر به، فقال: أجمنون أنت؟ فقال عمر: ال،  ، فمرَّ ومعه َحَريِسٌّ

َفَهمَّ احلريسُّ به، فقال عمر: َمْه؛ فإنه سألني: أجمنون أنت؟ فقلت: ال«)5(.

)1( »أدب الدنيا والدين« ص: )252 - 253(.
)2( الُجْعل: هو األجر عىل اليشء فعاًل أو قواًل. انظر: »لسان العرب« )111/11(.

)3( لعل الصواب: فُقلَت.
)5( »الكتاب اجلامع« )425/2(.)4( »املحاسن واملساوئ« ص: ]579[.
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»وقيل: وجاء رجل إىل األحنف بن قيس فلطم وجهه، فقال: بس�م اهلل، يابن أخي 
ما دعاك إىل هذا؟

قال: آليت)1( أن َأْلطَِم َسيَِّد العرب من بني متيم.

قال: َفرُبَّ بيمينك، فا أنا بسيدها، سيدها حارثُة بن ُقدامة.

فذهب الرجل فلطم حارثة، فقام إليه حارثة بالسيف فقطع يمينه.

فبلغ ذلك األحنف، فقال: أنا واهلل قطعتها«)2(.

ق�ال األصمع�ي: »بلغن�ي أن رج�اًل قال آلخ�ر: واهلل لئن قل�ت واحدًة لتس�معن 
عرًشا.

فقال اآلخر: لكنك إن قلت عرًشا مل تسمع واحدة!«)3(.

»وش�تم رجل احلس�ن وأريب عليه، فقال له: أما أنت فا أبقيت ش�يًئا، وما يعلم اهلل 
أكثر«)4(.

:V وقال الشافعي

ِرْفــــَعــــًة ــــدُت  ــــزاي ت ـــــذٌل  ن ســبــنــي  مساببهإذا  أكـــون  أن  إال  العيب  ومــا 
تــكــن نــفــســي عــلــيَّ عزيزًة لـــم  تحاربه)5(ولـــو  نذل  كل  من  ْنُتَها  َلـَمكَّ

وقال آخر:
ـــا أحــــــــــًدا؛ ألنـــي ـــًم رأيــــــت الـــشـــتـــم مــــن عـــــيِّ الـــرجـــالولــــســــت مـــشـــات
نصًبا أبـــــــاه  الـــلـــئـــيـــُم  جـــعـــل  بمالي)6(إذا  أبــــي  فـــديـــت  ِلـــَشـــاِتـــــــِمـــِه 

)2( »املحاسن واملساوئ« ص: ]579[.)1( آليت: يعني حلفت وأقسمت، واألَلِيَّة: احللف.
)4( »عيون األخبار« )287/1(.)3( »عيون األخبار« )285/1(.

)6( »هبجة املجالس« )437/2(.)5( »ديوان الشافعي« ص: ]90[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





75

 االستهانة بالمسيء:

وذلك رضب من رضوب األنفة والعزة، ومن مستحسن الكرب واإلعجاب.

»حك�ي عن مصع�ب بن الزبر أن�ه ملا ويل العراق جل�س يوًما لعط�اء اجلند، وأمر 
مناديه، فنادى: أين عمرو بن جرموز - وهو الذي قتل أباه الزبر - فقيل له: أهيا األمر، 

إنه قد تباعد يف األرض.

فقال: أو يظن اجلاهل أين أقيده بأيب عبد اهلل؟ فليظهر آمنًا؛ ليأخذ عطاءه موفًرا.

َفَعدَّ الناُس ذلك من مستحسن الكرب«)1(.

ومثل ذلك قول بعض الزعاء يف شعره:
ــــاُب طـــردُتـــه ــــذب ال كـــريـــم)2(أو كــلــمــا طــــنَّ  عـــلـــيَّ  إًذا  الــــذبــــاَب  إن 

»وأكثر رجل من سب األحنف وهو ال جييبه، فقال - يعني السابَّ -: واهلل ما منعه 
من جوايب إال هواين عليه«)3(.

ويف مثله يقول الشاعر:
الذباب مــنــجــى  ُلــــْؤُمــــك  بـــك  ُيــــنــــاال)4(نــجــا  أن  مــــقــــاذيــــُره  َحــــَمــــْتــــه 

»وش�تم رجل األحنف، وجعل يتبعه حتى بلغ َحيَّه، فقال األحنف: يا هذا إن كان 
بقي يف نفسك يشء فهاته، وانرصف؛ ال يسمعك بعض سفهائنا، فتلقى ما تكره«)5(.

: وقيل للشعبي: فالن يتنقصك ويشتمك، فتمثل الشعبيُّ بقول ُكَثرِّ

مخامٍر داء  غــيــر  مـــريـــًئـــا  ــا  مــا استحلِتهــنــيــًئ أعــراضــنــا  ـــزََّة مــن  ـــَع ِل

)2( »أدب الدنيا والدين« ص: ]253[.)1( »أدب الدنيا والدين« ص: ]253[.

)4( »أدب الدنيا والدين« ص: ]253[.)3( »أدب الدنيا والدين« ص: ]253[.
)5( »عيون األخبار« )287/1(.
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ملومة ال  أحــســنــي  أو  بــنــا  َتـــقـــلَّـــِت)1(أســيــئــي  إن  ـــًة  َمـــْقـــِلـــيَّ وال  لــديــنــا 

»وأس�مع رج�ل اب�ن هب�رة فأع�رض عنه، فق�ال: إي�اك أعن�ي، فقال ل�ه: وعنك 
أعرض«)2(.

 نسيان األذية:

وذلك بأن تنسى أذية من نالك بسوء؛ ليصفو قلبك له، وال تستوحش منه)3(؛ فمن 
َر إس�اءة إخوانه مل تْصُف له مودهتم، ومن تذكر إس�اءة الناس إليه مل يطب له العيش  َتَذكَّ

معهم؛ فانَس ما استطعت النسيان)4(.

 العفو والصفح ومقابلة اإلساءة باإلحسان:

فهذا س�بب لعلو املنزلة، ورفعة الدرجة، وفيه من الطمأنينة، والسكينة، واحلالوة، 
ورشف النف�س، وعزه�ا، وترفعها عن تش�فيها باالنتق�ام - ما ليس يشء من�ه يف املقابلة 

واالنتقام)5(.

قال النبي O: »وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال ِعزًّا«)6(.

وق�ال عمر بن عبد العزيز V: »أحبُّ األمور إىل اهلل ثالثٌة: العفُو عند املقدرة، 
والقصُد يف اجِلَدة، والرفق بالَعَبَدِة«)7(.

»وعن داود بن الزبرقان قال: قال أيوب: ال ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: 
العفة عا يف أيدي الناس، والتجاوز عنهم«)8(.

)2( »أدب ادنيا والدين« ص: ]253[.)1( »هبجة املجالس« )436/2(.
)4( انظر: »هكذا علمتني احلياة« للسباعي )45/1(.)3( انظر: »مدارج السالكني« )328/2(.
)6( صحيح: رواه مسلم ]2588[ عن أيب هريرة.)5( انظر: »مدارج السالكني« )303/2(.

)8( »روضة العقالء« ص: ]131[.)7( »روضة العقالء« ص: ]131[.
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:V وقال الشافعي
العداوات)1(لــمــا عــفــوت ولـــم أحــقــد عــلــى أحٍد نفسي من ظلم  أرحت 

ومن مجيل ما يذكر يف هذا قول املقنَّع الكندي:

أبـــــي وبــــــيــــــن  ــــيــــنــــي  ب الـــــــــــذي  اوإن  وبــــيــــن بـــنـــي عـــمـــي لــمــخــتــلــف جــــدًّ
ـــْم ـــِدِه ـــَزْن ِب ــــاَر حــــرٍب  قــدحــت لــهــم فـــي كــــلِّ مــكــرمــٍة زنـــداإذا قـــدحـــوا لـــي ن
لحوَمهم َوَفــــــْرُت  لحمي  ــوا  أكــل مجًداوإن  لهم  بنيت  مجدي  هــدمــوا  وإن 
عليهُم الــقــديــَم  الــحــقــَد  َأْحـــِمـــُل  وليس رئيُس القوم من يحمل الحقدا )2(وال 

:V وقال حممد األمني الشنقيطي

ــَة سندٍس ِحَداِدِه)3(وإنـــي ألكــســو الــخــلَّ ُحــلَّ ثياب  إذا ما كساني من 

وع�ن عب�د امللك أو قيس بن عبد امللك ق�ال: »قام عمر بن عب�د العزيز إىل قائلته، 
وع�رض ل�ه رجل بيده طوم�ار)4(، فظن القوم أن�ه يريد أمر املؤمن�ني، فخاف أن حيبس 

ه. دونه، فرماه بالطومار، فالتفت عمر، فوقع يف وجهه فشجَّ

قال: فنظرُت إىل الدماء تسيل عىل وجهه وهو قائم يف الشمس، فلم يربح حتى قرأ 
الطومار، وأمر له بحاجته، وخىلَّ سبيله«)5(.

وقال ابن القيم V متحدًثا عن حسن اخللق والعفو، واإِلحسان إىل من أساء: 
»وما رأيت أحًدا أمجع هلذه اخلصال من شيخ اإِلسالم ابن تيمية - قدس اهلل روحه -.

)1( »ديوان الشافعي« ص: ]82[.
)2( »روضة العقالء« ص: )173 - 174(، وانظر: »هبجة املجالس« )784/2 - 785(.

)3( »رحلة احلج إىل بيت اهلل احلرام« بقلم حممد األمني الشنقيطي ص: ]217[.
)4( الطومار: صحيفة مطوية.

)5( »الكتاب اجلامع« )423/2 - 424(.
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وكان بعض أصحابه األكابر يقول: وددت أين ألصحايب مثله ألعدائه.

وما رأيته يدعو عىل أحد منهم قط، وكان يدعو هلم.

وجئ�ت يوًم�ا مبرًشا له بم�وت أكرب أعدائه، وأش�دهم عداوة وأذى ل�ه - فنهرين، 
 وتنك�ر يل، واس�رتجع، ثم ق�ام من فوره إىل بيت أهل�ه، فعزاهم، وق�ال: إين لكم مكانه، 
وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكالم.

وا به، ودعوا له، وعظموا هذه احلال منه، فرمحه اهلل وريض عنه«)1(. َفرُسُّ

فإذا كان األمر كذلك فإنه جيدر بالعاقل - كا قال ابن حبان -: »توطني نفس�ه عىل 
لزوم العفو عن الناس كافة، وترك اخلروج ملجازاة اإِلساءة؛ إذ ال سبب لتسكني اإِلساءة 

أحسن من اإِلحسان، وال سبب لناء اإِلساءة وهتييجها أشد من االستعال بمثلها«)2(.

وق�د يظ�ن ظانٌّ أن العفو ع�ن امليء، واإِلحس�ان إليه مع الق�درة عليه - موجب 
للذلة واملهانة، وأنه قد جير إىل تطاول السفهاء.

وه�ذا خطأ؛ ذلك أن العفو واحللم ال يش�تبه بالذلة بحال؛ فإن الذلة احتال األذى 
عىل وجه يذهب بالكرامة.

أم�ا احللم فه�و إغضاء الرجل عن املك�روه، حيث يزيده اإِلغض�اء يف أعني الناس 
رفعة ومهابة.

يكدرها بــطــش  ال  الــحــلــم  بـــوادره)3(ســيــاســة  تخشى  وال  المهيب  فهو 

فالعف�و إس�قاط حقك ج�وًدا، وكرًما، وإحس�اًنا م�ع قدرتك عىل االنتق�ام، فتؤثر 
الرتك؛ رغبة يف اإِلحسان ومكارم األخالق.

)2( »روضة العقالء« ص: ]131[.)1( »مدارج السالكني« )328/2 - 329(.
)3( انظر: »رسائل اإِلصالح« )186/1(.
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بخ�الف ال�ذل؛ فإن صاحبه يرتك االنتق�ام عجًزا، وخوًفا، ومهان�َة نفٍس فهذا غر 
حممود، بل لعل املنتقَم باحلق أحسُن حااًل منه)1(.

 السخاء:

فالسخاء حمبة وحممدة، كا أن البخل مذمة ومبغضة، فالسخاء جيلب املودة، وينفي 
العداوة، ويكسب الذكر اجلميل، وخيفي العيوب واملساوئ.

البرايا فـــي  عــيــوبــك  كــثــرت  غـــطـــاُءوإن  لـــهـــا  ــــوَن  ــــك ي أن  وَســـــــــــرََّك 
عيٍب فــــكــــلُّ  بـــالـــســـخـــاء  السخاء)2(َتــــَســــتَّــــْر  قــيــل  كــمــا  ــيــه  ُيــَغــطِّ

�خاء زكت نفس�ه، والنت عريكته، وقاده ذلك إىل أن  فإذا ما اتصف اإِلنس�ان بالسَّ
يرتقى يف »مكارم األخالق ومدارج الفضيلة«؛ فالسخي قريب من كل خر وبر.

وهل�ذا كان األكابر يب�ادرون إىل تلك اخللَّة، وحيرصون كل احلرص عىل اكتس�اهبا، 
ويوصون غرهم بأن يتحىل هبا.

�ع يل  قال ابن عباس L: »ثالثة ال أكافئهم: رجل بدأين بالس�الم،ورجل وسَّ
. ؛ إرادة التسليم عيلَّ يف املجلس، ورجل اغرَبَّت قدماه من امليش إيلَّ

أما الرابع فال يكافئه عني إال اهلل.

قيل: من هو؟

ق�ال: رجل ن�زل به أمر، فبات ليلته يفك�ر بمن ينزله، ثم رآين أه�اًل حلاجته فأنزهلا 
يب«)3(.

)1( انظر: »الروح« البن القيم ص: ]359[.
)2( »ديوان الشافعي« ص: ]16[.

)3( »عيون األخبار« )176/4(.
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وله I شعر يف هذا املعنى يقول فيه:

الفتى ضاَجَعِت  الهمِّ  طــارقــاُت  وأعــمــل فــكــَر الــلــيــِل والــلــيــُل عاكُرإذا 
بها َيــِجــْد  لم  حاجٍة  في  ناصُروباكرني  الــدهــِر  نكبِة  مــن  وال  ســـواي 
ـــه مـــن مقامه بــمــالــي هـــمَّ ــــــه هــــــمٌّ طـــــــــروٌق ُمــــســــاِمــــُرفـــرجـــُت  ــــــَل وزاي
ـــِه ــــه فــــضــــٌل عــــلــــيَّ ِبـــظـــنِّ بي الخيَر إني للذي ظنَّ شاكُر)1(وكـــــــان ل

:V قال الرافعي

»فم�ن ألزم نفس�ه اجلود واإِلنف�اق راضها رياض�ًة عمليًة كرياضة العض�ل بَأثقال 
احلديد، ومعاناة القوة يف الرصاع ونحوه.

أم�ا الش�ح ف�ال يناقض تل�ك الطبيعة، ولكن�ه يدعها جام�دًة مس�تعصية، ال تلني، 

 

وال تستجيب، وال تتيرس«)2(.

ومما حتس�ن اإِلش�ارة إليه أن الس�خاء س�خاءان؛ س�خاوة نفس الرجل با يف يديه، 
وسخاوته عا يف أيدي الناس.

وتركه ما يف أيدي الناس أحمض يف التكرم، وأبرأ من الدنس، وأنزه من العيب.

فإن هو مجعها، فبذل وعف فقد استكمل اجلود والكرم)3(.

 نسيان المعروف واإلحسان إلى الناس:

وهذه مرتبة عالية، ومنزلة رفيعة، وهي أن تنس�ى ما يصدر منك من إحسان، حتى 
كأنه مل يصدر)4(.

)1( »العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده« البن رشيق القرواين )37/1(.
)3( انظر: »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: ]144[.)2( »وحي القلم« للرافعي )14/3(.

)4( انظر: »مدارج السالكني« )328/2(.
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فم�ن أراد أن يرتق�ي يف حس�ن اخللق فلينَس م�ا قدم من إحس�ان ومعروف؛ حتى 
يسلم من املنة والرتفع عىل الناس، وألجل أن يتأهل لنيل مكارم أخرى أرفَع وأرفَع.

ق�ال ابن املقفع: »إذا كانت لك عند أحد صنيعة، أو كان لك عليه َطْول - فالتمس 
إحي�اَء ذل�ك بإماتت�ه، وتعظيم�ه بالتصغر له، وال تقت�رصْن يف قلة املن به ع�ىل أن تقول: 

 

ال أذكره، وال أصغي بسمعي إىل من يذكره؛ فإن هذا قد يستحيي ِمنْه بعُض من ال يوصف 
بعقل وال كرم.

ولكن احذر أن يكون يف جمالس�تك إياه، وما تكلمه به، أو تس�تعينه عليه، أو جتاريه 
فيه - يشٌء من االستطالة؛ فإن االستطالة هتدم الصنيعة، وتكدر املعروف«)1(.

 الرضا بالقليل من الناس، وترك مطالبتهم بالمثل:

َعْت له به أنفس�هم س�احة واختياًرا،  وذلك بأن يأخذ منهم ما س�هل عليهم، َوطوَّ
وأال حيملهم عىل العنت واملشقة)2(.

 .]199 :C[ ]6: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

قال عبد اهلل بن الزبر L يف هذه اآلية: »أمر اهلل َنبِيَُّه أن يأخذ العفو من أخالق 
الناس«)3(.

وق�ال جماهد: »يعن�ي خذ العفو من أخالق الناس وأعاهلم من غر ختس�يس، مثل 
قب�ول األعذار، والعفو، واملس�اهلة وترك االس�تقصاء يف البح�ث والتفتيش عن حقائق 

بواطنهم«)4(.

)1( »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: )141 - 142(.
)2( انظر: »مدارج السالكني« )290/2(.

)3( »مدارج السالكني« )290/2(.

)4( »مدارج السالكني« )290/2(.
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قال املقنع الكندي واصًفا حاله مع قومه:

واجـــًدا كنت  إذا  مــالــي  ِرفدا)1(وأعطيهم  أَكلِّْفُهُم  لم  مالي  َقلَّ  وإن 

وقال اآلخر:

أمـــور كثيرة العفو واصــفــح عــن  ودع كدر األخالق وأعمد لما صفا)2(خــِذ 

»وملا قدم حاتم األصم إىل أمحد بن حنبل قال له أمحد بعد بشاشته به: أخربين كيف 
التخلص إىل السالمة؟

فقال أمحد: ما هي؟فقال له حاتم: بثالثة أشياء.

قال: تعطيهم مالك وال تأخذ ماهلم، وتقيض حقوقهم وال تطالبهم بقضاء حقوقك، 
وتصرب عىل أذاهم وال تؤذهيم.

فقال أمحد: إهنا لصعبة!.

قال حاتم: وليتك تسلم«)3(.

قال الرافعي V: »إن السعادة اإِلنسانية الصحيحة يف العطاء دون األخذ، وإن 
الزائفة هي األخذ دون العطاء، وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة األخالق«)4(.

:D احتساب األجر عند اهلل 

فه�ذا األم�ر من أعظم ما يعني عىل اكتس�اب األخالق الفاضل�ة، فهو مما يعني عىل 
الص�رب، واملجاه�دة، وحتم�ل أذى الن�اس؛ فإذا أيقن املس�لم أن اهلل D س�يجزيه عىل 
حس�ن خلقه وجماهدته لنفس�ه - فإنه سيحرص عىل اكتساب حماسن األخالق، وسيهون 

عليه ما يلقاه يف ذلك السبيل.

)2( »عني األدب والسياسة« ص: ]276[.)1( »روضة العقالء« ص: ]174[.
)4( »وحي القلم« )13/3(.)3( »عني األدب والسياسة« ص: )155 - 156(.
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 َتَجّنُب الغضب:

ألن الغضب مجرة تتقد يف القلب، وتدعو إىل السطوة واالنتقام والتشفي.

ف�إذا ما ضبط اإِلنس�ان نفس�ه عند الغضب، وكبح مجاحها عند اش�تداد س�ورته - 
فإن�ه حيفظ عىل نفس�ه عزهتا وكرامتها، وينأى هبا عن ذّل االعت�ذار، ومغبة الندم، ومذمة 

االنتقام.

 ع�ن أيب هري�رة I ق�ال: »ج�اء رجل فق�ال: يا رس�ول اهلل، أوصن�ي، فقال: 
ال تغضب، ثم ردد مراًرا، قال: ال تغضب«)1(.

قال املاوردي: »فينبغي لذي اللب الس�وي، واحل�زم القوي أن يتلقى قوة الغضب 
ته بحزمه فردها؛ ليحظى بأجل اخلربة)2(، ويس�عد  بحلم�ه فيصدها، ويقابل دواعي رِشَّ

بحميد العاقبة«)3(.

هذا ولتسكني الغضب إذا ثارت ثائرته أسباب عديدة:

:D منها:)4( ذكر اهلل 

ف�إن ذل�ك يدعوه غىل اخل�وف منه، ويبعثه اخل�وف منه عىل الطاعة ل�ه، فرجع إىل 
أدبه، ويأخذ بِنَْدبه، فعند ذلك يزول الغضب.

 .]24 :Y[ ]6: ]ہ  ہ   ہ  ھ

)1( صحيح: رواه البخاري ]9425[ عن أيب هريرة.

)2( هكذا وردت يف الكتاب ولعل الصواب: اخلرة.
)3( »أدب الدنيا والدين« ص: ]258[.

)4( انظر: »أدب الدنيا والدين« ص: )258 - 260(، و»جامع العلوم واحلكم« البن رجب )364/1(، 
و»هبجة قلوب األبرار« البن سعدي ص: )234 - 235(.
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»قال عكرمة: يعني إذا غضبت«)1(.

 ومنها: أن ينتقل عن احلالة التي هو فيها إىل حالة غرها:

فإن الغضب يزول بتغر األحوال، والتنقل من حال إىل حال.

 ومنها: تذكر اآلثار السيئة املرتتبة عىل الغضب.

 تذكر ثواب العفو، وجزاء الصفح:

فيقهر بذلك نفس�ه عىل الغض�ب؛ رغبة يف اجلزاء والثواب، وحذًرا من اس�تحقاق 
الذم والعقاب.

 ومنها: تذكر انعطاف القلوب عليه، وميل النفوس إليه:

فذلك يبعثه إىل التألف، والعفو.

 ومنها: توطني النفس عىل ما يصيب من أذى اخللق:

سواء من األذى الفعيل أو القويل، فإذا وفق العبد لذلك، وورد عليه وارد الغضب 
احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصربه، ومعرفته بحسن عواقبه.

 ومنها: أال ينفذ غضبه بعد أن يغضب:

ف�إن الغضب - غالًبا - ال يتمكن اإِلنس�ان من دفع�ه ورده، ولكنه يتمكن من ترك 
تنفي�ذه، فعلي�ه إذا غضب أن يمنع نفس�ه من األق�وال، واألفعال املحرم�ة التي يقتضيها 
الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه يف احلقيقة مل يغضب، وهبذا 

يكون العبد كامل القوة العقلية، والقوة القلبية.

»ع�ن أيب عبل�ة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوًما غضًبا ش�ديًدا عىل رجٍل فأمر 
د وُشدَّ يف احلبال، وجيء بالسياط. به، فأحرض، وُجرِّ

)1( »أدب الدنيا والدين« ص: ]258[.
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فقال: خلوا سبيله، أما أين لوال أن أكون غضبان لُسْؤُتك.

وتال: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ[ ]4: 134[)1(. 

 تجنب الجدال:

ألن اجلدال يذكي العداوة، ويورث الشقاق، ويقود إىل الكذب، ويدعو إىل التشفي 
من اآلخرين.

فإذا جتنبه املرء س�لم من اللجاج، وحافظ عىل صفاء قلبه، وأمن من كش�ف عيوبه، 
وإطالق لسانه يف بذيء األلفاظ، وساقط القول.

ثم إن اضطر إىل اجلدال فليكن جدااًل هادًئا يراد به الوصول إىل احلق، وليكن بالتي 
هي أحسُن وأرفُق.

 .]125 :U[ ]6: ]ے  ے  ۓ  ۓ

أم�ا إذا ل�جَّ اخلصم يف اجل�دال، وعال صوت�ه يف املجلس فإن الس�كوت أوىل، وإن 
أفضل طريقة لكسب اجلدال - حينئٍذ - هي تركه.

ق�ال O: »أنـــا زعيم ببيت في ربض)2( الجنـــة لمن ترك المراء وإن 
كان محًقـــا، وببيت في وســـط الجنـــة لمن ترك الكـــذب وإن كان مازًحا، وببيٍت في 

أعلى الجنة لمن حسن خلقه«)3(.

 التواصي بحسن الخلق:

وذلك ببث فضائل حسن اخللق، وبالتحذير من مساوئ األخرق، وبنصح املبتلني 
بسوء اخللق، وبتشجيع حسني األخالق.

)2( ربض الجنة: أدناها.)1( »الكتاب اجلامع« )423/2(.
)3( صحيح: رواه أبو داود ]4800[ من حديث أيب أمامة الباهيل، وصححه النووي يف »رياض الصاحلني« 

ص: ]301[، وحسنه األلباين يف »صحيح سنن أيب داود« )911/3( رقم: ]4015[.
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َفُحْسُن اخللق من احلق، واهلل F يقول: ]ڀ  ٺٺ  ٺ[
]3 :I[

 قبول النصح الهادف، والنقد البناء:

فهذا مما يعني عىل اكتساب األخالق الفاضلة، ومما يبعث عىل التخيل عن األخالق 
الساقطة.

فعىل من ُنصح أن يتقبل النصح، وأن يأخذ به؛ حتى يكمل س�ؤدده، وتتم مروءته، 
ويتناهي فضله.

بل ينبغي ملتطلب الكال - خصوًصا إذا كان رأًسا مطاًعا - أن يتقدم إىل خواصه، 
وثقات�ه، وم�ن كان يس�كن إىل عقله من خدم�ه وحاش�يته - فيأمرهم أن يتفق�دوا عيوبه 
ونقائص�ه، ويطلع�وه عليها، ويعلموه هبا؛ فهذا مما يبعثه للتن�زه من العيوب، والتطهر من 

دنسها.

ب�ل ينبغي ل�ه أن يتلقى من هيدي إليه ش�يًئا م�ن عيوبه بالبرش والقب�ول، ويظهر له 
الفرح والرسور با أطلعه عليه.

بل املستحس�ن أن جييز الذي يوقفه عىل عيوبه أكثر مما جييز املادح عىل املدح والثناء 
اجلمي�ل، ويش�كر من  ينبهه عىل نقصه، ويتحمل لومته بفعل�ه؛ فإنه إذا لزم هذه الطريقة، 

وُعِرَف هبا - أرسع أصحابه وخواصه إىل تنبيهه عىل عيوبه.

ونه به،  وإذا ُنبِّ�ه ع�ىل م�ا في�ه من النق�ص أنف من�ه، واستش�عر أن أولئ�ك َس�ُيَعرِّ
رون�ه م�ن أجله؛ فيلزم�ه حينئٍذ أن يأخذ نفس�ه بالتنزه من العي�وب، ويقهرها عىل  وُيَصغِّ

التخلص منها)1(؛ فإصالح النفس ال يتم بتجاهل عيوهبا، وال بإلقاء الستار عليها)2(.

)1( انظر: »هتذيب األخالق« للحاحظ ص: )60 - 61(.
)2( انظر: »أقوال مأثورة« ص: ]455[.
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 قيام المرء بما يسند إليه من عمل على أتم وجه:

حتى يس�لم بذلك م�ن التوبيخ، والتقريع، ومن ذل االعت�ذار، ومن تكدر النفس، 
واعتالل األخالق.

 التسليم بالخطأ إذا وقع، والحذر من تسويغه:

فذل�ك آية حس�ن اخللق، وعنوان علو اهلمة، ثم إن فيه س�المة م�ن الكذب، ومن 
الشقاق؛ فالتسليم باخلطأ فضيلة ترفع من قدر صاحبها.

 لزوم الرفق:

ف�إن الرف�ق ال يك�ون يف يشء إال زان�ه، وال ين�زع م�ن يشء إال ش�انه ك�ا ق�ال 
O: »إن الرفـــق ال يكـــون فـــي شـــيء إال زانـــه، وال ينـــزع مـــن شـــيء إال 

شانه«)1(.

وقال: »إن اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كله«)2(.

»فم�ن أعط�ي الرفق واخللق فقد أعط�ي اخلر كله والراحة، وحس�ن حاُله يف دنياه 
وآخرته.

ومن حرم الرفق واخللق كان ذلك سبياًل إىل كل رش وبلية إال من عصمه اهلل«)3(.

 لزوم التواضع:

فالتواض�ع - يف حقيقت�ه - ه�و ب�ذل االح�رتام، والعطف، واملجاملة ملن يس�تحق 
ذلك)4(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2594[ عن عائشة.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6461[، ومسلم ]2165[ عن عائشة.

)3( »أقوال مأثورة« ص: ]220[ عن احللية )186/3(.
)4( انظر: »رسائل اإِلصالح« )127/1(.
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فالتواضع دليل عىل كرب النفس، وعلو اهلمة، وهو سبيل الكتساب املعايل، والرتقي 
يف الك�االت، فه�و خلق يرفع م�ن قدر صاحبه، ويكس�به رضا أهل الفض�ل ومودهتم، 

ويبعثه عىل االستفادة من كل أحد، وينأى به عن الكرب والتعايل.

 استعمال المداراة:

فالن�اس خلقوا لالجتاع ال للعزلة، وللتع�ارف ال للتناكر، وللتعاون ال لينفرد كل 
واحد بمرافق حياته.

ولإلنس�ان عوارُض نفس�يٌة كاحلب، والبغض، والرضا، والغضب، واالستحسان 
واالستهجان.

فل�و س�ار ع�ىل أن يكاش�ف الن�اس بكل م�ا يعرض ل�ه من ه�ذه الش�ؤون يف كل 
 وق�ت وع�ىل أي حال - ال ختل االجت�اع، ومل حيصل التع�ارف، وانقبضت األيدي عن 

التعاون.

فكان من حكمة اهلل يف خلقه أن هيأ اإِلنسان ألدب يتحامى به ما حيدث تقاطًعا، أو 
يدعو إىل ختاذل، ذلك األدب هو املداراة)1(.

فاملداراة مما يزرع املودة واأللفة، وجيمع اآلراء املشتتة، والقلوب املتنافرة.

»واملداراة ترجع إىل حسن اللقاء، ولني الكالم، وجتنب ما يشعر ببغض أو غضب، 
أو استنكار إال يف أحوال يكون اإِلشعار به خًرا من كتانه.

فم�ن امل�داراة أن، جيمعك بالرجل يضمر لك العداوة جمل�س، فتقابله بوجه طلق، 
وتقضيه حق التحية، وترفق به يف اخلطاب«)2(.

)1( انظر: »رسائل اإِلصالح« )131/1(.
)2( »رسائل اإِلصالح« )131/1(.
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قال أحد احلكاء:
ونصرتي َوُودِّي  مـــالـــي  لوِع على ُبْغضيوأمـــنـــحـــه  وإن كان َمْحنيَّ الضُّ

:V وقال الشافعي
رؤيته عـــنـــد  عــــــدوي  ـــــي  ُأَحـــــيِّ ـــاِتإنـــــي  ـــِحـــيَّ ألدفـــــــَع الــــشــــرَّ عـــنـــي بـــالـــتَّ
أبغُضه لــِإنــســان  الــبــشــَر  محباِت)1(وأظـــهـــر  قلبي  حــشــا  قــد  كــأنــه 

بل إن املداراة قد تبلغ إىل إطفاء العداوة، وقلبها إىل صداقة.

فا أحوج املرء إىل هذه اخلصلة احلميدة، خصوًصا مع من البد له من معارشته، أو 
ممن يتوقع األذى منه.

ا  ق�ال اب�ن احلنفية: »ليس بحكيم من مل يعارش باملعروف م�ن مل جيد من معارشته ُبدًّ
حتى يأتيه اهلل منه بالفرج أو املخرج«)2(.

وقال العتايب: »املداراة سياسة لطيفة، ال يستغني عنها َمِلٌك وال ُسْوَقٌة، جيتلبون هبا 
املنافع، ويدفعون هبا املضار، فمن كثرت مداراته كان يف ذمة احلمد والسالمة«)3(.

وقال بعضهم: »ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح يف املاء اجلاري«)4(.

وقال احلسن: »حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد 
يف املعيشة نصف املؤونة«)5(.

وق�ال اب�ن حبان: »من التمس رضا مجيع الناس التم�س ما ال يدرك، ولكن يقصد 
ا، وإن دفعه الوقت إىل استحس�ان أش�ياء من  العاق�ل رض�ا م�ن ال جيد من معارشت�ه ُب�دًّ

)2( »روضة العقالء« ص: ]70[.)1( »ديوان الشافعي« ص: ]28[ مجع الزغبي.
)4( »عني األدب والسياسة« ص: ]154[.)3( »عني األدب والسياسة« ص: ]154[.

)5( »عيون األخبار« )22/3(.
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العادات كان يس�تقبحها، أو استقباح أشياء كان يستحسنها ما مل يكن مأثًا؛ فإن ذلك من 
املداراة، وما أكثر من داري فلم يسلم، فكيف توجد السالمة ملن ال يداري؟«)1(.

:I قال أمر املؤمنني عيل بن أيب طالب

الورى ــن  زيَّ الــذي  العقُل  لك  إذا أنــت لــم َتـــْقـــِدْر عـــدًوا فـــــَداِره)2(يقول 

هذا وسيأيت مزيد حديث عن املداراة فيا بعد؛ حتى تتضح معاملها أكثر وأكثر.

 لزوم الصدق:

ف�إن للصدق آث�اًرا محيدة، وعوائ�د عديدة؛ فالصدق حس�نة تنس�اق بصاحبها إىل 
احلسنات، فهو دليل عىل حسن السرة، ونقاء الرسيرة، وسمو اهلمة، ورجحان العقل.

فبالص�دق يرشف قدر املرء، وتعلو منزلته، ويصفو باله ويطيب عيش�ه؛ فهو ينجي 
صاحب�ه من رجس الك�ذب، ووخز الضم�ر، وذل االعتذار، وحيميه من إس�اءة الناس 
إليه، ونزع الثقة منه، كا أنه يكسبه عزة وشجاعة، وثقة يف النفس، فيظل موفور الكرامة، 

عزيز النفس، مهيب اجلناب.

وال يمكن أن يستقيم ألحد سؤدد، وال تعلو له مكانة، وال حيرز قبواًل يف القلوب، 
ما مل يرزق لسان صدق.

ثم إن الصدق هيدي إىل الرب، وحسن اخللق من مجلة ذلك الرب)3(.

قال بعض البلغاء: »الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل«)4(.

وقال بعض الشعراء:
تـــــــــزاوجـــــــــت األمــــــــــــــــــــور  ـــاجـــاوإذا  ـــَت ـــــهـــــا ن فـــــالـــــصـــــدُق أكـــــرُم

)2( »ديوان اإِلمام عيل« ص: ]106[.)1( »روضة العقالء« ص: )71 - 72(.
)4( »أدب الدنيا والدين« ص: ]261[.)3( انظر: »رسائل اإِلصالح« )101/2 - 102(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





91

رأ فـــــــــــوق  يـــــعـــــقـــــد  تــــاًجــــاوالــــــــــصــــــــــدق  بـــــالـــــصـــــدق  حـــلـــيـــفـــة  ِس 
ـــــــــــــُده ــــاحــــيــــٍة ســـــــراًجـــــــا)1(والــــــــــــصــــــــــــدق يــــــــقــــــــدح زن فـــــي كـــــل ن

وقال اآلخر:

َوْســَط الحيِّ إن عمًداكم من حسيٍب كريم كان ذا شرف قد شانه الِكْذُب 
صـــدُق الــحــديــث وقـــول جــانــب الفنداوآخـــــــر كــــــان صـــعـــلـــوًكـــا َفــــَشــــرََّفــــه
صاحبه فـــــوق  ـــا  شـــريـــًف هـــــذا  وصـــــار هــــذا وضـــيـــًعـــا تــحــتــه أبـــــــًدا)2(فـــصـــار 

 َتَجّنب َكْثَرِة اللوم والتعنيِف على من أساء:

ف�ال حيس�ن بالعاقل أن يرسف يف لوم من أس�اء، خصوًص�ا إذا كان امليء جاهاًل، 
أو كان مم�ن يندر وقوع اإِلس�اءة منه؛ فكثرة اللوم مدع�اة للغضب، وغلظ الطبع، ثم إهنا 

موجبة للعداوة، وجملبة لساع ما يؤذي.

قال البحرتي:
ى َتَخطَّ كــــرٍم  ذا  أحـــرجـــَت  اللئيم)3(مــتــى  أخـــــالق  بــبــعــض  إلـــيـــك 

وقال اآلخر:
ــــــاب؛ فـــــــــــربَّ شـــــْر ــــــت ــــــع الــــــعــــــتــــــاب)4(َفــــــــــــــدِع ال ـــــــــــــــــُه  أوَُّل هـــــــــاج  ٍر 

وإذا كان الصف�ح ع�ن ال�زالت م�ن أفضل خصال احلم�د - فإن أح�قَّ الناس بأن 
تتغ�اىض عن هفواهت�م، وتتجنب لومهم وتعنيفهم - رجاٌل عرف�ت منهم املودة، ومل َيُقم 

َلَديَك شاهٌد عىل أهنم رصفوا قلوهبم عنها.

)1( »روضة العقالء« ص: )53 - 54(.
)2( »روضة العقالء« ص: ]55[.

)3( »ديوان البحرتي« )177/2(.
)4( »عيون األخبار« )29/3(.
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فل�و أخ�ذت تعنف من إخوان�ك كل من صدرت منه هف�وة - مل تلبث أن تفقدهم 
مجيًعا، ومل يبق لك عىل ظهر األرض صديق غر نفسك التي بني جنبيك.

واحلاصل أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع يف حال غفلة، 
أو كان خًطأ يف اجتهاد يف الرأي - فذلك موضع الصفح والتجاوز، وال ينبغي أن يكون 

له يف نقض الصداقة أثر كثر أو قليل.

وأم�ا إن كان عن زه�د يف الصحبة، أو انرصاٍف عن الصداق�ة - فلك أن تزهد به، 
وتقطع النظر عن صداقته، وهذا موضع االستشهاد بمثل قول الكميت:

الذي الــدنــيء وال  بالنِّْكِس  أنــا  يقرُبومــا  ـــمـــودة  ال ذو  عـــنِّـــي  صــــدَّ  إذا 
يكن وإن  دمــــــت  دام  إن  ــه مــذهــب عــنــي فــلــي فــيــه مذهُبولـــكـــنـــه  ل
تطوَّعت ودٌّ  ـــــــودِّ  ال خـــيـــر  إن  وهـــو متعبأال  أتـــى  ودٌّ  الــنــفــس ال  لــه 

والف�رق بني عث�رة قد تصدر م�ن ذي صداقة وبني جفاء ال يك�ون إال من زاهد يف 
الصداقة - يرجع فيه الرجل إىل الدالئل التي ال يبقى معها ريب.

والتفريط يف جانب الصديق ليس باألمر الذي يس�تهان به؛ فال ينبغي اإِلقدام عليه 
ض  دون أن تق�وم عىل قص�ده لقطع املودة َبيِّنٌه واضحة؛ ذلك أن املرء ال خيلو - وهو معرَّ

للغفلة واخلطأ - أن خيل بيشء من واجبات الصداقة.

َت  ف�إن كنت عىل ثقة من صفاء مودة صديقك - أقمت له من نفس�ك عذًرا، ورِسْ
يف معاملته عىل أحسن ما تقتضيه الصداقة.

فإذا حام يف قلبك ش�بهة أن يكون هذا اإِلخالل ناش�ًئا ع�ن التهاون بحق الصداقة 

 

- فه�ذا موض�ع العت�اب؛ فالعت�اب يس�تدعي جواًبا، فإن اش�تمل اجلواب ع�ىل عذر أو 
اعرتاف بالتقصر - فاقبل العذر، وقابل التقصر بصفاء خاطر، وساحة نفس.
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وعىل هذا الوجه حيمل قول الشاعر:

صديق مــــن  الـــــمـــــودة  ذا  اغـــــتـــــرابأعــــاتــــب  مــــنــــه  رابــــــنــــــي  مــــــا  إذا 
ودٌّ فـــلـــيـــس  الــــعــــتــــاب  ذهـــــــب  العتاب)1(إذا  بــقــي  مـــا  ــــود  ال ويــبــقــى 

ومم�ا يدل�ك ع�ىل أن صداق�َة صاحبك ق�د نبت�ت يف صدر س�ليم أن جيد يف نفس�ه 

 

ما يدعوه إىل عتابك، حتى إذا لقيته بقلبك النقي وجبينك الطلق - ذهب كل ما يف نفسه، 
ومل جيد للعتاب داعًيا.

كا قال أحدهم:
التقينا وإذا  مــــحــــمــــًدا  تــكــلــمــت الـــضـــمـــائـــر فــــي الـــصـــدورأزور 
يلمني ولـــــم  ــــُه  ــــْم ـــــ َأُل لــــم  الضمير)2(فــــأرجــــع  الضمير عن  رضي  وقد 

ف�إن أكثر صاحب�ك من اإِلجح�اف بحق الصداق�ة، ومل جتد له يف ه�ذا اإِلجحاف 
الكثر عذًرا يزيل من نفسك االرتياب يف صدق مودته - فذلك موضع قول القائل:

ـــــُودِِّه ـــَت ِب ـــَرْب ـــَت ـــْل عــتــاَب مــن اْس ـــِل لـــيـــســـت تــــنــــال مــــــــودٌة بـــعـــتـــاب)3(أْق

 تجنب الوقيعة في الناس:

فالوقيعة يف الناس، والتعرض لعيوهبم ومغامزهم - مما يورث العداوة، ويش�وش 
عىل القلب، فتسوء األخالق تبًعا لذلك.

بل إن ذلك مدعاة ألن يبحث الناس عن معايب ذلك الشخص.

ـــــه ــــــاَس إلـــــــى ذمِّ ــــــن ـــــــــــوه بـــالـــحـــق وبــــالــــبــــاطــــل)4(ومـــــــن دعـــــــا ال َذمُّ

)2( »عيون األخبار« )26/3(.)1( »هبجة املجالس« )738/2(.
)3( انظر: »رس�ائل اإلصالح« )15/2 - 16( ملحمد اخلرض حسني ففيه تفصيل رائع هلذا األمر؛ وانظر: 

»صفة الصفوة« البن اجلوزي )167/2 - 167( ففيه »كالم مجيل« للشافعي حول هذا املعنى.
)4( »هبجة املجالس« )579/2(.
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قال�ت أعرابي�ة تويص ولده�ا: »إياك والتع�رَض للعيوب؛ فتتخ�ذ غرًضا، وخليق 

 

أال يثبت الغرض عىل كثرة السهام.

وقلا اعتورت السهام غرًضا حتى هيَي ما اشتد من قوته«)1(.

في�ه  قال�وا  يكره�ون  في�ا  الن�اس  إىل  أرسع  »م�ن   :I األحن�ف   وق�ال 
ما ال يعلمون«)2(.

 أن يضع المرء نفسه موضع خصمه:

فهذا يدعو اللتاس املعاذير، والكف عن إنفاذ الغضب، والبعد عن إساءة الظن.

فالواحد منا - عىل س�بيل املثال - ينزعج كثًرا إذا كان خلفه يف الس�يارة ش�خص 
يطلق األبواق، ونحن قد نقع موقعه ونفعل ما فعله، إما حرًصا عىل اللحاق بموعد مهم، 

أو أن، يكون مع بعضنا مريض، أو نحو ذلك.

فإذا وضعنا أنفسنا موضع اخلصم وجدنا ما يسوغ فعله، فنُقرِص بذلك عن اإِلساءة 
واجلهل، ونحتفظ هبدوئنا وحلمنا.

�َر أن تقيَس الناس بنفسك؛ فال تأيت إليهم إال ما ترىض  قال ابن املقفع: »أعدُل السِّ
أن يؤيت إليك«)3(.

قال ابن حزم V: »من أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح 
له وجه تعسفه«)4(.

)1( »األمايل« )81/2(، وانظر: »أقوال مأثورة وكلات مجيلة« للصباغ ص: ]141[.
)2( »سر أعالم النبالء« )93/4(.

)3( »األدب الصغر واألدب الكبر« ص: ]73[.
)4( »األخالق والسر« ص: ]80[.
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:V قال اخلطايب
جــــمــــيــــًعــــا لـــــــلـــــــنـــــــاس  مــــــثــــــل مــــــــا تـــــــرضـــــــى لـــنـــفـــســـكأرَض 
ـــــــــــنـــــــــــاُء جــــنــــســــكإنـــــــــمـــــــــا الــــــــــــنــــــــــــاُس جـــــمـــــيـــــًعـــــا كـــــــلُّـــــــهـــــــم أب
ـــــــك)1(فــــــلــــــهــــــم نـــــــــفـــــــــٌس كــــنــــفــــســــك ولــــــهــــــم ِحـــــــــــسٌّ َكـــــــِحـــــــسِّ

 أن يتخذ الناس مرآة لنفسه:

فهذا مما حيسن باملرء فعُله، واألخذ به، »فكل ما كرهه، ونفر عنه من قول، أو فعل، 
أو خلق - َفْلَيَتَجنَّْبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله«)2(.

قال الشاعر:
امـــــــرٍئ خـــــصـــــاُل  أعـــجـــبـــتـــك  يعجبكإذا  مـــــا  مـــثـــل  ـــكـــن  ت ــــنــــُه  ــــْك َف
والمكرمات الــمــجــد  عــلــى  يحجبك)3(فــلــيــس  حـــاجـــب  جــئــتــهــا  إذا 

 مصاحبة األخيار وأهل األخالق الفاضلة:

فهذا األمر من أعظم ما يريب عىل مكارم األخالق، وعىل رسوخها يف النفس؛ فاملرء 
مولع بمحاكاة من حوله، شديُد التأثر بمن يصاحبه.

والصداقة الرشيفة تش�به س�ائر الفضائ�ل من حيث رس�وُخها يف النفس، وإيتاؤها 
ثمًرا طيًبا يف كل حني؛ فهي توجد من اجلبان شجاعة، ومن البخيل سخاًء.

فاجلبان قد تدفعه قوُة الصداقِة إىل أن خيوض يف خطر؛ ليحمي صديقه من نكبة.

والبخي�ل ق�د تدفعه قوة الصداق�ة إىل أن يبذل جانًب�ا من ماله؛ إِلنق�اذ صديقه من 
شدة.

)2( »مدارج السالكني« )335/2(.)1( »أقوال مأثورة« ص: ]456[.
)3( »عني األدب والسياسة« ص: ]119[.
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فالصداقة املتينة ال حَتُلُّ يف نفس إال هذبت أخالقها الذميمة.

فاملتكرب تنزل به الصداقة إىل أن يتواضع ألصدقائه، ورسيع الغضب تضع الصداقة 
يف نفس�ه ش�يًئا من كظم الغيظ، فيجلس إىل أصدقائه يف حلم وأناة، وربا اعتاد التواضع 

واحللم، فصار بعد ذلك متواضًعا حليا)1(.

فإذا ما وفق املرء لصحبة األجالء العقالء من ذوي الدين واملروءة - فإن ذلك من 
عالمات توفيقه وهدايته.

ف�إذا كان األم�ر كذلك فا أحرى ب�ذي اللبِّ أن يبحث عن إخ�وان الثقات؛ حتى 
يعينوه عىل كل خر، ويقرصوه عن كل رش.

ق�ال اب�ن حزم: »من طلب الفضائل مل يس�اير إال أهله�ا، ومل يرافق يف تلك الطريق 
إال أك�رم صديق من أهل املواس�اة، والرب، والصدق، وكرم العش�رة، والصرب، والوفاء، 

واألمانة، واحللم، وصفاء الضائر، وصحة املودة.

ومن طلب اجلاه، واملال واللذات مل يس�اير إال أمثال الكالب الَكِلَبِة)2(، والثعالب 
اخلَِلَبِة)3(، ومل يرافق يف تلك الطريق إال كل عدو املعتقد، خبيث الطبيعة«)4(.

ذوي المروءات:  االختالف إلى أهل الحلم والفضل و

ف�إذا اختل�ف امل�رء إىل ه�ؤالء، وأكث�ر من لقائه�م وزيارهت�م - ول�و مل يصاحبهم 
باستمرار - خَتَلَّق بأخالقهم، وقبس من سمتهم وَدلِّ�هم.

)1( انظر: »رسائل اإِلصالح« )8/2(.
)2( الكلبة: التي أصيبت بداء الكلب هو السعار.

)3( الخلبة: اخلادعة.
)4( »األخالق والسر« ص: )24 - 25(.
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ي�روى أن األحن�ف بن قيس قال: »كنا نختلف إىل قيس بن عاصم نتعلم منه احللم 
كا نتعلم الفقه«)1(.

وال يل�زم أن يك�ون هؤالء الذي�ن خُيَْتلف إليهم م�ن أهل العلم، بل ق�د يوجد من 
العوام من جبل عىل كريم اخلالل ومحيد اخلصال.

ق�ال ابن حزم: »وقد رأيت من غ�ار العامة من جيري يف االعتدال ومحيد األخالق 
ا«)2(. إىل ما ال يتقدمه فيه حكيم عامل رائض لنفسه، ولكنه قليل جدًّ

وبالجملة أن ينتفع اإلنسان بكل من خالطه وصاحبه:

فصاح�ب البص�رة الناف�ذة، واهلمة العالي�ة »ينتفع بكل من خالط�ه وصاحبه، من 
ء اخللق وَحسنِِه، وعديم املروءة، وغزيرها. كامٍل، وناقص، ويسِّ

وكث�ر م�ن الناس يتعلم املروءة وم�كارم األخالق من املوصوف�ني بأضدادها، كا 
روي عن بعض األكابر أنه كان له مملوك سيِّئ اخللق، فظ، غليظ، ال يناسبه.

فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم األخالق.

وه�ذا يكون بمعرفة مكارم األخالق يف ضد أخالق�ه، ويكون بتمرين النفس عىل 
مصاحبته، ومعارشته، والصرب عليه«)3(.

قال ابن حزم: »ولكل يشء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل اجلهل منفعة عظيمة، 
وه�ي أنه توقَّد طبعي، واحتدم خاطري، ومحي فكري، وهتيج نش�اطي فكان ذلك س�بًبا 

إىل تواليَف يل عظيمٍة.

)1( »العفو واالعتذار« أليب احلسن حممد بن عمران املعروف بابن الرقام البرصي حتقيق د. عبد القدوس 
أبو صالح ص: )512، 514(.
)2( »األخالق والسر« ص: ]25[.
)3( »مدارج السالكني« )335/2(.
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ولوال استثارهتم نشاطي، واقتداحهم كامني - ما انبعثت لتلك التواليف«)1(.

بل إن كثًرا من العقالء يتعلم من احليوانات البهم أموًرا تنفعه يف معاشه، وأخالقه، 
وصناعته، وحربه، وحزمه، وصربه.

َل النه�ار ال خُتِلُّ به؟ قال: من علم  قي�ل لرج�ل: َمْن َعلَّمك البكور يف حوائجك َأوَّ
الطر تغدو مخاًصا كل بكرة يف طلب أقواهتا عىل قرهبا وبعدها، ال تس�أم ذلك وال ختاف 

ما يعرض هلا يف اجلو واألرض.

وقي�ل آلخ�ر من علمك الس�كون، والتحفظ، والت�اوت حتى تظف�ر بإربك، فإذا 
ظفرت به وثبت وثوب األسد عىل فريسته؟

ى، وال ختتلج،  ق�ال: الذي علم اهلرة أن ترصد جح�ر الفأرة، فال تتحرك، وال َتَتلوَّ
حتى كأهنا ميتة، حتى إذا برزت الفأرة وثبت عليها كاألسد.

وقي�ل آلخر: من علمك حس�ن اإِليثار والبذل والس�احة؟ قال: م�ن علم الديك 
يص�ادف احلبة يف األرض، وهو حيتاج إليها وال يأكلها، بل يس�تدعي الدجاج، ويطلبهن 

طلًبا حثيًثا حتى جتيء الواحدة منهن، فتلتقطها وهو مرسور بذلك، طيب النفس به.

وإذا وضعت له احلبَّ الكثر فوقه ههنا، وههنا، وإن مل يكن له دجاج؛ ألن طبعه قد 
َألَِف البذل واجلوَد، فهو يرى أنه من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام)2(!

 توطين النفس على االعتدال حال السراء والضراء:

، والواليَة،  فلق�د م�ر بنا أن من أس�باب س�وء اخللق - الغن�ى، وامل�رَض، والِك�رَبَ
والعزل.

)1( »األخالق والسر« ص: ]48[.
)2( انظر ذلك مفصاًل يف »شفاء العليل« البن القيم ص: )147 - 164(
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وهل�ذا فإنه حيس�ن بالعاقل الذي ي�روم نيل املعايل، واكتس�اب الفضائ�ل أن يوطن 
نفسه عىل االعتدال حال الرساء والرضاء؛ ألن من أدب صاحب املروءة أن يقف موقف 

االعتدال يف حايل الرضاء والرساء.

الــدهــر سرني إذا  بــمــفــراٍح  المتقلب)1(ولــســت  ــِه  ِصــْرِف مــن  جــازع  وال 

ومن هنا نرى أن صاحب املروءة ال تطيش به الوالية يف زهو، وال ينزل به العزل يف 
حرسة، وال حيمله الغنى عىل األرش والبطر، وال ينحط به الفقر إىل الذلة واخلنوع)2(.

قال احلكيم العريب:

اختالَفهما أرضـــــــى  ال  تـــــيـــــُه الــــغــــنــــى مــــــــَذلَّــــــــُة الـــفـــقـــِرخـــلـــقـــان 
ـــت فـــــال تــــكــــن بــــطــــًرا ـــي الدهرفـــــــــإذا غـــن عــلــى  َفــــِتــــْه  افـــتـــقـــرت  وإذا 
خلًقا بـــــواجـــــد  فـــلـــســـت  ــــــى إلـــــى فـــــرج مــــن الـــصـــبـــر)3(واصـــــبـــــر  أدن

وقال عبد العزيز بن زرارة الكاليب:

ُتبطرني النعماء  فــال  بــلــوُت  جزًعا)4(كــال  ألوائها  من  ْعُت  َتَخشَّ وال 

وق�ال عمر بن عبد العزيز V: »أصبح�ت والرساء والرضاء مطيَّتان عىل بايب، 
ال ُأبايل عىل أهيا ركبت«)5(.

وهب�ذا تس�تقيم أخالق املرء، وتعت�دل أفعاله وأحواله، فيس�لم بذل�ك من التقلب 
واختالف األخالق.

)1( »عيون األخبار« )276/1و 281(.
)2( انظر: »رسائل اإلصالح« )210/10(.

)3( »عيون األخبار« )238/1(.
)4( مع الرعيل األول ملحب الدين اخلطيب ص: ]174[.

)5( »الكتاب اجلامع« )437/2(.
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معرفة أحوال الناس، ومراعاة عقولهم، ومعاملتهم بمقتضى ذلك:

فهذا األمر دليل عىل جودة النظر يف سياسة األمور، وعىل حسن الترصف يف تقدير 
وسائل اخلر، وهو مما يعني عىل اكتساب األخالق الرفيعة، وعىل استبقاء املودة يف قلوب 

الناس.

فالرج�ل العاق�ل احلكيم احل�ازم حُيِْكم هذا األم�ر، وينتفع به عند لقائ�ه بالطبقات 
املختلفة، فرتاه »َيِزُن عقوَل من يالقونه، وحيس ما تكن صدورهم، وتنزع إليه نفوس�هم، 
فيصاح�ب الناس، ويش�هد جمالس�هم، وه�و عىل بص�رة مما وراء ألس�نتهم م�ن عقوٍل، 

ورسائَر، وعواطَف.

فيتيرس له أن يسايرهم إال أن ينحرفوا عن الرشد، ويتحامى ما يؤملهم إال أن يتأملوا 
من صوت احلق.

ومراع�اة عق�ول الناس وطباعه�م ونزعاهتم في�ا ال ُيْقِعُد حًق�ا، وال يقيم باطاًل - 
مظهٌر من مظاهر اإلنسانية املهذبة«)1(.

وكا أن هذا األمر عائد إىل األملعية - وهي يف أصلها موهبة إهلية - فهو كذلك يأيت 
بالدربة، واملارس�ة، وتدبر سر أعاظم الرجال، والنظر يف جماري احلوادث باعتبار، فهذا 

مما يقوي هذه اخلصلة، ويرفع من شأهنا.

 المحافظة على الصالة:

فهي سبب عظيم حلسن اخللق، وطالقة الوجه، وطيب النفس، وسموها، وترفعها 
عن الدنايا.

كا أهنا يف مقابل ذلك تنهى عن الفحشاء واملنكِر.

)1( »رسائل اإلصالح« )95/1(.
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وسوُء اخللق من مجلة ما تنهى عنه الصالة.

ث�م إهنا س�بب لع�الج أدواء النف�س الكث�رة كالبخل، والش�ح واحلس�د، واهللع، 
واجلزع، وغرها.

 الصيام:

فبالصيام تزكو النفس، ويستقيم السلوك، وتنشأ األخالق الرفيعة من رمحة، وكرم، 
وبر، وصلة، وبشاشة، وطالقة، ونحو ذلك.

وبالصيام تعلو اهلمة، وتقوي اإِلرادة، ويتحقق االطمئنان.

فهذه األمور وغرها من أعظم ما يعني عىل اكتساب حسن اخللق.

 قراءة القرآن بتدبر وتعقل:

فه�و كتاب اهلدى والن�ور، وهو كتاب األخالق األول، وهو الذي هيدي للتي هي 
أقوم، وحسن اخللق من مجلة ما هيدي إليه القرآن الكريم.

اقرأ عىل س�بيل املثال سورة اإِلرساء، أو سورة النور، أو سورة احلجرات أو غرها 
- جَتِْد من الوصايا العظيمة اجلامعة التي ال توجد يف أي كتاب آخر، والتي لو أخذت هبا 

البرشية لتغر مسارها، والستنارت سبلها، ولعاشت عيشة اهلناءة والعز.

ب�ل إن آية واحدة يف الق�رآن مجعت مكارم األخالق، وه�ي قوله c: ]ڄ  ڃ    
 .]199 :C[ ]ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

ثم إن القرآن يدفع النفوس إىل الكاالت، ويملؤها بعظم اهلمة. »وإذا رأينا من بعض 
قرائه مهًا ضئيلة، ونفوًسا خاملة - فألهنم مل يتدبروا آياتِه ومل يتفقهوا يف حكمه«)1(.

)1( »رسائل اإِلصالح« )88/2(.
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 تزكية النفس بالطاعة:

وبالجملـــة: ف�إن تزكي�ة النفس بطاع�ة اهلل D م�ن أعظم ما يكس�ب األخالق 
الفاضلة إن مل يكن أعظمه.

 .]9 :u[ ]6: ]ڦ   ڦ  ڄ  ڄ
.]14 :m[ ]وقال: ]ی  جئ  حئ  مئ

 لزوم الحياء:

، يبعث عىل فعل اجلميل وترك القبيح. فاحلياء خلق َسنِيُّ

فإذا حتىل املرء به انبعث إىل الفضائل، وأقرصعن الرذائل.

واحلياء كله خر، واحلياء ال يأيت إال بخر، واحلياء خلق اإلس�الم، وهو ش�عبة من 
شعب اإليان.

قال O: »الحياء ال يأتي إال بخير«)1(.
وقال: »إن لكل دين خلًقا وخلق اإلسالم الحياء«)2(.

وقال: »الحياء شعبة من شعب اإليمان«)3(.

 وق�ال: »إن ممـــا أدرك النـــاس مـــن كالم النبـــوة األولى - إذا لم تســـتِح فاصنع 
ما شئت«)4(.

ق�ال ابن حبان: »فالواجب عىل العاقل لزوم احلياء؛ ألنه أصل العقل، وبذر اخلر، 
وتركه أصل اجلهل، وبذر الرش«)5(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]7354[، ومسلم ]37[ عن عمران بن حصني.
)2( صحيح: رواه ابن ماجه عن أنس ]4181[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« ]2149[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]2345[، ومسلم ]35[ عن أيب هريرة.
)4( صحيح: رواه البخاري ]4354[ من حديث أيب مسعود.

)5( »روضة العقالء« ص: ]56[.
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ق�ال األصمع�ي: »س�معت أعرابًي�ا يق�ول: م�ن كس�اه احلي�اء ثوَب�ه مل ي�َر الن�اس 
عيبه«)1(.

 إفشاء السالم:

فالس�الم مدع�اة للمحبة، وجملب�ة للمودة، ف�إذا ما أفش�ى الناس الس�الم توادوا، 
وحتابوا، وإذا توادوا وحتابوا زكت نفوسهم، وزالت الوحشة فيا بينهم، فتحسن أخالقهم 

تبًعا لذلك.

ع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »ال تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أَو ال أدلكم على شـــيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشـــوا 

السالم بينكم«)2(.

ي لك ودَّ أخيك أن تبدأه بالس�الم إذا  ق�ال عم�ر بن اخلطاب I: »إن مما ُيَصفِّ
لقيته، وأن تدعوه بأحب األساء إليه، وأن توسع له يف املجلس«)3(.

 إدامة النظر في السيرة النبوية:

فالسرة النبوية تضع بني يدي قارئها أعظم صورة عرفتها اإلنسانية، وأكمل هدي 
وخلٍق يف حياة البرشية.

ق�ال ابن ح�زم V: »م�ن أراد خر اآلخ�رة، وحكم�ة الدنيا، وعدل الس�رة، 
واالحت�واء عىل حماس�ن األخالق كلها، واس�تحقاق الفضائل بأرسه�ا - فْلَيْقَتِد بمحمد 
رسول اهلل 0 وليستعمل أخالقه، وسره ما أمكنه، أعاننا اهلل عىل االتساء به بَِمنِّه 

آمني«)4(.

)1( »اآلدب الرشعية« البن مفلح )288/2(.
)2( صحيح: رواه مسلم ]54[، وأخرجه أبو داود ]5193[، والرتمذي ]2688[ عن أيب هريرة.

)4( »األخالق والسر« ص: ]24[.)3( »هبجة املجالس« )663/2(.
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:M النظر في سير الصحابة الكرام 

فهم أعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن رس�ول اهلل 0 
هديه، وسمته، وخلقه.

فالنظ�ر يف س�رهم، واالطالع عىل أحواهل�م - يبعث عىل التأيس هب�م، واالهتداء 
هبدهيم.

 قراءة سير أهل الفضل والحلم:

فإن قراءة سرهم، والنظر يف ترامجهم مما حيرك العزيمة عىل اكتساب املعايل ومكارم 
األخ�الق؛ ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ، وتوحي إليه باالقتداء هبم، والس�ر 

عىل منواهلم.

وكث�ًرا ما بعث الناس إىل حماس�ن األخ�الق حكايٌة قرؤوها ع�ن رجل فاضل، أو 
حادٌثه رويت عنه.

 قراءة كتب الشمائل:

فإهنا تنبه اإلنسان عىل مكارم األخالق، وتذكره بفضلها وتعينه عىل اكتساهبا.
ك�ا أهن�ا حتذره من مس�اوئ األخ�الق، وتبني له س�وء عواقبها، وط�رق التخلص 

منها.

ق�ال عيل بن عبد الرمح�ن بن هذيل »اعلم أن احلكايات واألخبار س�لوة للنفوس، 
وآداٌب نافع�ة للرئي�س واملرؤوس، والقل�وب ترتاح إليها من ش�جوهنا، واآلذان تصغي 
لساع طرفها وفنوهنا، والوحيد يأنس بمطالعتها، واجلليس ينبسط بمذاكرهتا وحمارضهتا، 

والطباع جتم هبا من مللها، ويذهب عنها قلة نشاطها وكثرة كسلها«)1(.

)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]158[.
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وقال عمر I: »عليكم بطرائف األخبار؛ فإهنا من علم امللوك والسادة، وهبا 
تنال املنزلة واحلظوة منهم«)1(.

وقال بعض ملوك اهلند لبنيه: »أكثروا من النظر يف الكتب، وازدادوا كل يوم حرًفا؛ 
فإن ثالثة ال يستوحش�ون يف غربة: الفقيه العامل، والبطل الش�جاع، واحللو اللسان الكثر 

خمارج الرأي«)2(.

وقي�ل للمأم�ون: »م�ا َأل�ذُّ األش�ياء؟ ق�ال: التن�زه يف عق�ول الن�اس. يعن�ي قراءة 
أقواهلم«)3(.

 االطالع على الحكم المأثورة:

فاحلك�م أق�وال مأثورة، وكلات موجزة مؤثرة، تش�تمل عىل رأي س�ديد، وُحْكم 
صائب، وقول ناتج عن جتربة، وخربة، ودراية باألمور وجمرياهتا.

واحِلَك�ُم ال تصدر يف الغالب إال م�ن عاقل حكيم، قد َحنََّكْتُه التج�ارب، وَعَرَكْتُه 
األيام، ووسمته يميسمها.

واحلك�م هلا األثر البالغ يف النفوس؛ فهي تغري بالفضائل، وتبني معاملها، وترش�د 
إىل املكارم واملعايل، وتدعو إىل اكتساهبا، وتعني عىل التحيل هبا.

ذلك أن احِلَكم وليدة التعقل، وثمرة التجربة، وعصارة الفكر)4(.

واحلكمة توجد يف الشعر والنثر عىل حد سواء.

)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]158[.

)2( »عني األدب والسياسة« ص: ]158[.

)3( »عني األدب والسياسة« ص: ]158[.
)4( انظر: »األدب العريب وتارخيه« د. عبد العزيز الفيصل ص: )27و 68 - 69، 169(.
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ولق�د ورد ع�ن األس�الف م�ن احلكم اجلامع�ة، والوصاي�ا النافعة م�ا يتعذر مجعه 
واستقصاؤه.

وفيا ييل ذكر ليشء من ذلك زيادة عىل ما ذكر يف تضاعيف هذا الكتاب.

 قال�ت عائش�ة J: »خ�الل املكارم عرش تك�ون يف الرجل وال تك�ون يف أبيه 
وال يف ابنه، وقد تكون يف العبد وال تكون يف سيده، َيْقِسمها اهلل ملن أحب: صدق احلديث، 
ومداراة الناس، وصلة الرحم، وحفظ األمانة، والتذمم للجار، وإعطاء السائل، واملكافأة 

بالصنائع، وقرى الضيف، والوفاء بالعهد، ورأسهن احلياء«)1(.

وقال احلسن V: »مكارم األخالق للمؤمن قوٌة يف لني، وحزٌم يف دين، وإيان 
يف يقني، وحرص عىل العلم، واقتصاد يف النفقة، وبذل يف السعة، وقناعة يف الفاقة، ورمحة 

للمجهود، وإعطاء يف حق، وبر يف استقامة«)2(.

وق�ال َمْصَقَل�ُة بن هبرة الش�يباين: »س�معت صعصعة بن صوحان وقد س�أله ابن 
عباس: ما السؤدد فيكم؟

ق�ال: إطعام الطع�ام، ولني الكالم، وبذل النوال، وكفُّ املرِء نفَس�ه عن الس�ؤال، 
ًعا)3(«)4(. والتودد للصغر والكبر، وأن يكون الناس عندك يف احلق رَشَ

دون إال م�ن كانت فيه  وق�ال أب�و عم�رو ب�ن الع�الء: »كان أهل اجلاهلي�ة ال ُيَس�وِّ
س�ت خصال، متامها يف اإلس�الم سابعة: الس�خاء، والنجدة، والصرب، واحللم، والبيان، 

واحلسب، ويف اإلسالم زيادة العفاف«)5(.

)2( »هبجة املجالس« )601/2(.)1( »هبجة املجالس« )601/2 - 602(.
)4( »هبجة املجالس« )602/2(.)3( رشًعا: سواء.

)5( »هبج�ة املجال�س« )603/2 - 604(، و»روضة العقالء« ص: ]274[، و»عني األدب والسياس�ة« 
ص: ]113[.
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وقال الشاعر أبو العميثل يمدح عبد اهلل بن طاهر، ويويص مصعب بن عبد اهلل بن 
طاهر أن يسر عىل نول أبيه:

ِخالُله  تـــكـــوَن  أن  يـــحـــاول  مـــن  واسمِعيـــا  أنــصــْت  اهلل  عبد  كــخــالِل 
والـــذي بالنصيحة  نَّـــَك  َأْوَدِعَفـــأْقـــَصـــدَّ فــاْقــبــل  إلــيــه  الــحــجــيــُج  حـــجَّ 
محلَّه تــحــلَّ  أن  تــطــمــع  كــنــت  األرفعإن  األشــم  والــشــرف  المجد  في 
واتَّئْد وارفــــْق  ـــرَّ  وب واشجِعفـــاْصـــُدْق وعـــفَّ  واصبْر  وكاِف  وداِر  واْحُلْم 
واحتمْل وانُصْر  ــَأنَّ  وَت وِلــْن  ــــِزْم وجـــدَّ وحـــاِم واحــمــل وادفِعوالطْف  واْح
فاسلك فقد أبصرَت قصَد المهيِع)1(هــذا الــطــريــق إلــى الــمــكــارم مهيًعا

قال عيل بن عبد الرمحن بن هذيل عن هذه األبيات:

وتفاري�ق  الس�ؤدد،  وموجب�ات  امل�كارم،  خ�الل  األبي�ات  ه�ذه  مجع�ت  »وق�د 
املروءة«)2(.

دك قومك؟. وقيل لقيس بن عاصم: »بَِم سوَّ

قال: بكفِّ األذى، وبذل الندى، ونرصة املوىل«)3(.

وقيل يف وصف املكارم:

ــــرٌة ُمــــطــــهَّ أخــــــــالٌق  الــــمــــكــــارَم  ثانيهاإن  والــــديــــن  أولـــهـــا  فــالــعــقــل 
رابعها والـــحـــلـــم  ثــالــثــهــا  ساديهاوالـــعـــلـــم  والصدق  خامسها  والصبر 
ثامنها والـــجـــوُد  ســابــعــهــا  عاشيها)4(والــشــكــر  واللين  تاسعها  والرفق 

)1( »هبجة املجالس« 615/02(، و»عني األدب والسياسة« ص: ]115[.
)2( »عني األدب والسياسة« ص: ]115[.
)3( »عني األدب والسياسة« ص: ]113[.
)4( »عني األدب والسياسة« ص: ]103[.
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وقيل يف وصف املروءة: »املروءة إنصاف الرجل من هو دونه، والس�مو إىل من هو 
فوقه، واجلزاء با أويت إليه«)1(.

وقيل: »مروءة الرجل صدق لسانه، واحتال عثرات جرانه، وبذل املعروف ألهل 
زمانه، وكفه األذى عن أباعده وجرانه«)2(.

وقيل: »املروءة إذا أعطيَت شكرَت، وإذا ابتليت صربَت، وإذا قدرت غفرَت، وإذا 
وعدت أنجزت«)3(.

وقي�ل: »امل�روءة حس�ن الع�رشة، وحف�ظ الفرج واللس�ان، وت�رك املرء م�ا يعاب 
به«)4(.

وقال حكيم حلكيم: »ما السؤدد؟ فقال: اصطناع العشرة، واحتال اجلريرة.
قال: فا الرشف؟

قال: كف األذى، وبذل الندى.
قال: فا الثناء؟

قال: استعال األدب، ورعاية احلسب.
قال: فا املجد؟

قال: احتال املغارم، وابتناء املكارم.
قال: فا املروءة؟

قال: عرفان احلق، وتعاهد الصنيعة.

)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]231[.

)2( »عني األدب والسياسة« ص: ]231[.

)3( »عني األدب والسياسة« ص: ]231[.

)4( »عني األدب والسياسة« ص: ]231[.
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وقال: فا الساحة؟
فقال: حب السائل، وبذل النائل.

قال: فا الكرم؟
فقال: صدق اإِلخاء يف الشدة والرخاء«)1(.

 معرفة األمثال السائرة:

فاألمثال أقوال موجزة، ُتَش�بِّه حااًل ُمش�اَهدًة منظورة بأحوال سابقة، والذي جيمع 
بني احلال السابقة واحلال القائمة هو املاثلة.

م  هذا ولألمثال أثر يف النفوس، وس�رورة يف الناس؛ فهي تبعث عىل العمل، وَتَقوِّ
السلوك، وتيضء السبل، وهتدي يف معرتك احلياة.

وذلك بس�بب ما تتضمنه من توجيه أو تنبيه أوتعليم؛ فالعاقل يسرتش�د إذا س�مع 
املثل، والغافل يتذكر باملثل ما مىض من حوادث التاريخ، وهكذا.

ولألمثال أهداف تربوية وخلقية با تدعو إليه من قيم نبيلة، ومثل عليا، وبا ترسمه 
 للم�رء يف حيات�ه م�ن أنواع الس�لوك احلميد، واحتي�اط لألمور، وحس�ن الترصف فيها، 

وبا تنهى عنه من السلوك السيِّئ، والترصفات الشائنة.

ذلك أن األمثال خفيفة الظل، رسيعة احلفظ، متزج اهلزل باجلد، وتش�ر إىل ما تريد 
بطرف خفي، فتعالج كثًرا من األمور بكالم يسر يصل إىل أعاق النفس.

ن  وم�ا من موقف يمر به اإلنس�ان يف حياته إال وجيد من األمث�ال ما يعرب عنه، وهُيَوِّ
عليه بالءه، أو خيفف من غلوائه، أو يوجهه الوجهة الصحيحة التي تقوم سلوكه، َفُتَحبُِّبه 

يف اجلميل، وتنفره من القبيح)2(.

)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]105[.
)2( انظر: »األدب العريب« د. عبد العزيز الفيصل ص: )27، 168(.
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ق�ال ع�ىل بن عبد الرمح�ن بن هذي�ل: »وليس يكم�ل أدب املرء حت�ى يعرف املثل 
الس�ائر، والبيت الن�ادر، وما حيكي عن أهل العصور من األخب�ار العجيبة، وما وقع هلم 

من األلفاظ البليغة، واملعاين الغريبة.

فف�ي ذل�ك العل�ُم باألمور، والعق�ل املكتس�ب، واألدب الصادر ع�ن ذي املروءة 
واحلسب«)1(.

هذا وعند العرب رصيد ضخم من األمثال ال حيويه كتاب، وال يستوفيه مصنف.

ومما ورد عنهم من األمثال مما يعين على مكارم األخالق ما يلي:

 إياك وأن يرضَب لساُنَك ُعنَُقك.
أي إياك أن تلفظ با فيه هالكك)2(.

 إياك وما ُيْعَتَذر منه.
أي ال ترتكب أمًرا حتتاج فيه إىل االعتذار)3(.

 تعجيل العقاب سفه.

أي أن احلليم ال يعجل بالعقوبة)4(.

 خر الناس هذا النمط األوسط.
يعني بني ال�ُمَقرصِّ والغايل)5(.

 ُتَقطِّع أعناَق الرجاِل املطامُع.

)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]159[.
)2( «األمثالة« أليب عبيد ص: ]41[، و»جممع األمثال« للميداين )88/1(.

)3( »األمثال« ص: ]64[، و»جممع األمثال« )73/1(.
)4( »جممع األمثال« )218/1(.
)5( »جممع األمثال« )432/1(.
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يرضب يف ذم اجلشع)1(.

 اخلطأ زاُد الَعُجول.

يعني قلَّ من عجل يف أمر إال أخطأ قصد السبيل)2(.

 خر الغنى الُقنوع، ورِش الفقر اخلضوع)3(.

 رضَب وجَه األمر وعينَه.

يرضب ملن يداور األمور، وُيقلِّبها ظهًرا لبطن؛ من حسن التدبر)4(.

 املشاورة قبل املثاورة)5(.

 املداراة مالك قوام املعارشة، ومالك املعارشة)6(.

.  َسبَّك من َبلَّغك السبَّ

أي من واجهك با قفاك به غره فهو الشاتم)7(.

 إذا أراد أحدكم أمًرا فعليه بالتؤدة)8(.

 إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون)9(.

)1( »جممع األمثال« )251/1(، و»املستقيص من أمثال العرب« للزخمرشي )30/2(.
)2( »جممع األمثال« )432/1(.
)3( »جممع األمثال« )431/1(.
)4( »جممع األمثال« )262/2(.
)5( »جممع األمثال« )292/3(.
)6( »جممع األمثال« )292/3(.

)7( »املستقيص« )115/2(.
)8( »األمثال« ص: ]233[.
)9( »األمثال« ص: ]237[.
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 االنقباض عن الناس َمْكَسَبٌة للعداوة، وإفراط األنس مكسبة لقرناء السوء)1(.

.)2(  إن من ابتغاء اخلِر اتقاَء الرشِّ

 ليس من العدل رسعُة العذل)3(.

ه�ذا م�ا تيرس مجع�ه وتقيي�ده من األس�باب واألم�ور املعينة عىل اكتس�اب حس�ن 
اخللق.

  

)1( »األمثال« ص: ]202[.

)2( »األمثال« ص: ]159[.

)3( »األمثال« ص: ]267[.
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عالمة ُحسن الُخُلق

قال يوسف بن أسباط: عالمة ُحسن اخللق عرُش خصاٍل:
 الخصلة األولى: قلَّة الخالف.

 الخصلة الثانية: حسن اإلنصاف.
 الخصلة الثالثة: ترك طلب العثرات.

 الخصلة الرابعة: تحسين ما يبدو من السيئات.
 الخصلة الخامسة: التماس المعذرة.

 الخصلة السادسة: احتمال األذى.
 الخصلة السابعة: الرجوع بالمالمة على النفس.

د بمعرفة عيوب نفسه دون غيره  الخصلة الثامنة: التفرُّ
 الخصلة التاسعة: طالقة الوجه للصغير والكبير.

 الخصلة العاشرة: لطف الكالم لمن دونه ولمن فوقه.
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صور من مكارم األخالق

 ســـب رجـــل عبـــد اهلل بن عباس L، فلما فرغ قال: ي�ا عكرمة هل للرجل 
حاجة فتقضيها؛ فنكس الرجل رأسه واستحى.

 وعن على بن الحس�ين بن على أنه س�به رجل، فرمى إليه بخميصة كانت عليه، 
وأمر له بألف درهم.

� وشـــتم رجـــل ســـلمان الفارســـي فرد عليـــه وقال: إن خف�ت موازينى. فأنا ش�ر 
مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول.

 وشتم رجل الربيع بن ُخثيم V، فرد عليه وقال: يا هذا، سمع اهلل كالمك، 
وإن دون اجلنة عقبة، إن قطعتها مل يرضين ما تقول، وإن مل أقطعها فأنا رش مما تقول. وقالت 

له امرأة: يا مرائي، فقال: ما  عرفني غرك.

 وقـــال على بن يزيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول، فأطرق 
عمر زمنًا طوياًل، ثم قال: أردت أن يس�تفزني الش�يطان بعز الس�لطان، فأنال منك اليوم 

 

ما تناله مني غًدا.

 وش�تم رجل األحنف بن قيس، فس�كت عنه، وأعاد الرجل فس�كت عنه وأعاد 
فسكت عنه، فقال الرجل: والهفاه، ما يمنعه من أن يرد على إال هواني عنده.

 وقال رجل لمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بس�وء!! قال: أنت لس�ت أكرم 
علىَّ من نفسى، إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي.

 وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه، فلم يغضب، فقيل له في ذلك، فقال: أقمته 
مقام حجر تعثرت به، فذبحت الغضب.
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 وكان الفضيـــل بـــن عياض V إذا قيل له: إن فالًنا يقع يف عرضك يقول: 
واهلل ألغيظن من أمره - يعني إبليس - ثم يقول: اللهم إن كان صادًقا فاغفريل، وإن كان 

كاذًبا فاغفر له.

 وش�تم رجل بكر بن عبد الله المزني V فبالغ يف ش�تمه وهو س�اكت فقيل 
ل�ه: أال تش�تمه كا ش�تمك؛ فق�ال: إين ال أعرف له ش�يًئا من املس�اوئ حتى أش�تمه به، 

 

وال حيل يل أن أرميه بالكذب.

 وشتم رجل اإلمام أحمد  بن حنبل وسبه، فقيل له: يا أحمد، أال رددت على 
هذا، فقال: فأين القرآن إذن، أال يقول الله: ]ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ         ۇ  

.]63 :l[ ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 وقيـــل لأحنـــف بن قيس: من أين تعلمت الحل�م؟ فقال: من قيس بن عاصم، 
قي�ل: وم�ا بلغ حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره، إذ أتته جارية بس�فود عليه ش�واء، 
فس�قط من يدها، فوقع على ابن صغير له فمات، فدهش�ت الجاري�ة، فقال لها: ال روع 

عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى.

 وقال رجل لســـالم بن عبد اهلل V : يا ش�يخ الس�وء، فقال له سامل: ما أراك 
أبعدت يا أخي.

 وقيـــل: إن ُأويًس�ا بن عامر القرن�ي كان إذا رآه الصبيان يلقون�ه بالحجارة فكان 
يقول لهم: يا إخوتاه، إن كان والبد فارموني بالصغار؛ حتى ال ُتدموا س�اقى، فتمنعوني 

عن الصالة.

 وقالـــت امـــرأة لمالك بن دينار V: يا مرائي. فقال: يا هذه وجدت اس�مي 
الذي َضلَّه أهل البرصة.
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 وقيل: إن أبا إس�حاق نزع عمامته - وكانت بعشرين ديناًرا - وتوضأ في دجلة، 
فجاء لٌص فأخذها وترك عمامًة رديئًة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها، وما شعر حتى سألوه 

س، فقال لعلَّ الذي أخذها محتاج)1(. وهو ُيدرِّ

َبْهَجَتَها الَمْرِء  َوْجــَه  الَمَحاِمُد   َكَما اْكَتَسى الزَّْهُر َزْهَر الرَّْوِض باَلمطِرَتْكُسْو 
َمْنَشُؤُه َطـــاَب  ــًدا  ــْم َح ْكــُر  الــذِّ ــُد  الُعُصِرُيــَخــلِّ َســاِلــُف  الــَمــَزايــا  َيْمُحو  َوَلــيــْس 
َكَما الُمبيِن  بالَفْضل  ــاُس  الــنَّ ـــَوِرَتــَمــيَّــَز  ــْم فــي ِخــْلــَقــِة اْلـــصُّ ــُه ــَن ــْي ـــُزْوا َب ـــَمـــيَّ َت
ِقَيمته ـــــســـــان  اإلَن ــــة  ــــِرِف ــــْع َم ـــــْدِر  ــْرُق فــي الَبَشِربـــــَق وَبــالــَفــَضــاِئــل َكـــاَن الــَف
برْوَنِقها َتـــْزْهـــو  ــــزٍَّة  َب فــي  ــْضــُل  الــَف َمـــــــَدِرَمـــا  ــــى  ــــَل َع إِلْبـــــريـــــز  َفـــــْضـــــٍل  وَأَي 
َأَدٍب ــــي  َوف فـــي عــْلــم  الـــَفـــْضـــُل  ُمْفَتِخروَإنـــمـــا  ـــــْدَق  ِص ــو  ــُل ــْج َت ـــكـــاِرم  َم َوفــــي 
بـــٍة َأْخــــالَق ـــَســـاِو بـــَأْخـــالق ُمـــَهـــذَّ ـــال ُت ــــِرَف ــــَق ــــَب ـــــــــــاِرِح اْل ـــــــْن َس ُســـــــــوٍء َأَتــــــــــْت ِم

  

)1( هذه الناذج والصور من كتاب: »اإلحياء« )3/ 76 - 77 - 78(، للشيخ الغزايل، ط: دار الصحابه 
وكتاب: »السر« )18/ 349 - 354(، )452/18 - 464(، لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.
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معالم المداراة

فيا ييل ذكر لبعض املعامل التي متيز املداراة عن املداهنة)1(.
 املداراة صدقة وفضيلة، واملداهنة خطيئة ورذيلة.

نُِّب ما يشعر   املداراة ترجع إىل حسن اللقاء، وطيب الكالم، والتودد للناس، وجَتَ
بغضب أو سخط أوماللة، كل ذلك من غر ثلم للدين يف جهة من اجلهات.

ق�ال ابن بطال V: »امل�داراة من أخالق املؤمنني، وهي خفض اجلناح للناس، 
وترك اإلغالظ هلم يف القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة«)2(.

 ومن املداراة أن يالقيك ذو لس�ان أو قلم عرف بنهش األعراض، وملز األبرياء، 
فتطلق له جبينك، وحتييه يف حفاوة؛ لعلك حتمي جانبك من قذفه، أو جتعل لدغاتِِه خفيفَة 

الوقع عىل عرضك.

نق�رأ يف الصحي�ح ع�ن عروة ب�ن الزب�ر أن عائش�ة J أخربته: أنه اس�تأذن 
ع�ىل النب�ي 0 رج�ل فقال: »ائذنـــوا له فبئـــس ابـــن العشـــيرة«، أو »بئس أخو 

العشيرة«.

فل�ا دخ�ل أالن له الكالم، ويف رواية »فلا جلس َتَطلَّق النبي 0 يف وجهه، 
وانبسط إليه، فقلت: يا رسول اهلل، قلت ما قلت، ثم ألنت له القول!.

فقال: »أْي عائشُة، إن شرَّ الناس منزلًة عند اهلل من تركه أو َوَدَعُه الناُس اتقاَء 
ُفْحِشِه«)3(.

)1( انظر: »روضة العقال«، ص: )70 - 71(، وانظر »فتح الباري« )544/10 - 545(، و»عني األدب 
والسياس�ة« ص: )152 - 157(، و»الدع�وة لإلص�الح« ملحم�د اخل�رض حس�ني ص: )50 - 52،  

74(، و»رسائل اإلصالح« )131/1 - 138(، )100/2(.
)2( »فتح الباري« )545/10( البن حجر العسقالين.

)3( صحيح: رواه البخاري ]9435[ عن عائشة.
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فلقاء رسول اهلل 0 - هلذا الرجل املعروف بالبذاء - من قبيل املداراة؛ ألنه 
مل يزد عىل أن القاه بوجه طلق، أو رفق به يف اخلطاب.

 وقد س�بق إىل ذهن عائش�ة J أن الذي بلغ أن يقال فيه »بئس ابن العش�رة« 
ال يستحق هذ اللقاء، وجيب أن يكون نصيبه قسوة اخلطاب، وعبوس اجلبني.

ولك�ن نظر رس�ول اهلل 0 أبعد م�دًى، وأناته أطول أمًدا؛ فه�و يريد تعليم 
الناس كيف يملكون ما يف أنفسهم، فال َيْظَهُر إال يف مكان أو زمان يليق يف إظهاره.

ويريد تعليمهم أدًبا من آداب االجتاع، وهو رفق اإلنسان بمن يقصد إىل زيارته يف 
منزله، ولو كان رشه يف الناس فاشًيا.

بْينَك ملثل هذا الزائر ال يمنعك من أن تش�عره بطريق سائغ أنك  عىل أن إطالقك َجِ
غُر راض عا يش�يعه يف الناس من أذًى، وال يعوقك عن أن تعاجله باملوعًظة احلس�نة إال 

أن يكون شيطاًنا مريًدا.

� وم�ن امل�داراة أن تلقى ذا يٍد باطش�ة، فتمنحه جبينًا طلًق�ا، وتتجنب يف حديثك 
ما ال يكون له أثر يف نفسه إال أن يثر القصد إىل أذيتك.

وه�ذا حممل ق�ول أيب الدرداء I: »إنا لنكرش)1( يف وج�وه أقوام، وإن قلوبنا 
لتلعنهم«)2(.

يف هذا األثر ش�اهد عىل أن التبس�م يف وجه الظامل اتقاء بأس�ه - رضب من املداراة، 
وال يتعداه إىل أن يكون مداهنة.

)1( نكشر: نضحك.
)2( صحي�ح: رواه البخ�اري ]9435[ معلًقا بصيغة التمريض، وله ط�رق أخرجها احلافظ ابن احلجر يف 

»تغليق التعليق« )102/5( ويف كل منها مقال، ولعل بعضها يشد بعًضا فيكون السند حسنًا لغره.
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»قال حممد بن أيب الفضل:قلت أليب: مِلَ نجلُس إىل فالن، وقد عرفت عداوته؟.

.)1(» قال: أخبي ناًرا، وأقدح عن ُودٍّ

وقال املهاجر بن عبد اهلل:
المرء من غير بغضة وأدني أخا البغضاء مني على عمِدوإني ألقصي 
أرى أو  بــغــضــاء  بــعــد  وًدا  له مصرًعا يردي به اهلل من يردي)2(ِلــُيــحــِدَث 

»وقال عقال بن َشبَّة: كنت رديف أيب، فلقيه جرير عىل بغل فحياه أيب وألطفه.
فلا مىض قلت: أبعدما قال لنا ما قال؟.

ُع جرحي؟«)3(. قال أيب: أفُأَوسِّ

 وم�ن امل�داراة التلط�ف يف االعتذار: وذل�ك أن يكون الرجل ع�ىل حالة تقتيض 
رصفه عن بغية أو عمل، وتعرف أن يف االعتذار له هبذا احلال ما يثر يف نفسه أمًلا، فتعرض 
عن ذكر ما يؤمل، وتذكر له وجًها غره مما هو واقع؛ حتى ال جتمع له بني احلرمان من بغيته 

وإيالمه با ال حيب أن يعتذر له به.

 ومن املداراة أن ختالط الناس، فتسايرهم باخلر، وتعارشهم باملعروف، وتزايلهم 
بالرش، وتفارقهم باملنكر.

وقد جاء يف املثل السائر الذي ورد من السلف: »خالطوا  الناس وزايلوهم«.

أي عارشوهم يف األفعال الصاحلة، وزايلوهم يف األفعال املذمومة)4(.

 ومن املداراة أن ترميك الغربُة يف بلٍد ما، فتجد أن خالئق أهلها وعاداهتم عىل غر 
ما تعرف، فترتك كثًرا مما كنت تعرف، وتأخذ با يعرفون؛ فإن ذلك من حسن املداراة.

)2( »عيون األخبار« )22/3(.)1( »عيون األخبار« )22/3(.

)4( »األمثال« ص: ]157[، و»جممع األمثال« )430/1(.)3( »عيون األخبار« )22/3(.
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أرضهم)1(فــــــدارهــــــم مـــــا دمــــــت فـــــي دارهــــــم فــي  دمـــت  مــا  وأرضـــهـــم 

وكل ه�ذا م�رشوط بأال يكون فيا ت�أيت أو تذر حمذور رشعي؛ ف�إن كان َثمَّ حمذور 
َ تقديُم األمر الرشعي عىل كل عادة وعرف. رشعي َتَعنيَّ

ه�ذا وق�د علم بالتََّتبُّع واالس�تقراء أن كل ع�رف خالف الرشع فإن�ه ناقص خمتل، 
وهذه قاعدة مطردة ال ُتنتقض)2(.

 وم�ن املداراة أن تس�عى لتطالب حق�ك، أو إدراك حاجتك، فال تقدر عىل ذلك 
بالغلب�ة واالس�تعالء، فتلجأ إىل الرتفق، وحس�ن امل�داراة، والعرب تق�ول: »إذا مل تغلْب 

فاْخُلْب«)3(.

 املداراة يبتغي هبا رضا الناس، وتأليفهم يف حدود ما ينبغي أن يكون، فال يبعدك 
عنها قضاء بالقسط، أو إلقاء للنصيحة يف رفق.

 امل�داراة ترج�ع إىل ذكاء الش�خص وحكمت�ه؛ فه�و ال�ذي يراع�ي يف مقداره�ا 
وطريقتها ما ينبغي أن يكون؛ ذلك أن ألسباب العداوة مدخاًل يف تفاوت مقادير املداراة 

واختالف طرقها.

فإذا س�اغ لك أن تبالغ يف مداراة من ينحرف عنك خلطأ يف ظن يظنه بك، أو لعدم 
ارتياح�ه لنعمة يس�وقها اهلل إليك - َفِلُمداراِة من حيارب احل�ق والفضيلة - إن صادفك، 

واقتىض احلال مداراته - حد قريب، ومسحة من التلطف خفيفة.

كا ينبغي أن تكون مداراتك ملن ترجو العود منه إىل الرشد، وتأنس من فطرته شيًئا 
من الطيب - فوق مداراتك ملن ش�اب عىل عوج العقل، ولؤم اخللق، حتى انقطع أملك 

من أن يصر ذا عقل سليم، أو خلق كريم.

)2( انظر: »الرياض النارضة« ص: ]284[.)1( »عني األدب والسياسة« ص: ]155[.
)3( »األمثال« أليب عبيد ص: ]156[.
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ث�م إن ل�ك مع م�ن فيه بقي�ٌة من العق�ل رضًبا م�ن املداراة ال تس�لكه مع م�ن َيُعدُّ 
مداراتك له أثر اخلوف من س�الطة لس�انه، فيزداد فحًش�ا، ليزداد الناس رهبة، فيزيدوه 

 

خضوًعا.

 وم�ن امل�داراة أن تثني عىل الرجل با فيه إذا قصدت من ذلك أن حتمله إىل ما هو 
ه عا هو من القبيح. أرفع، أو أن ُتْقرِصَ

َر املرء بسالف جمد آبائه؛ حتى تبعثه إىل اتباعهم، والسر عىل   ومن املداراة أن ُتَذكِّ
نوهلم.

 ومن املداراة أن حترك يف الشخص نخوته، وشيمته، ومروءته.

 وم�ن امل�داراة أن تس�عى بالصلح بني اثن�ني، فتنمي م�ا قاله كلُّ واح�ٍد منها يف 
صاحبه من خر، وتغض الطرف عا قااله يف بعض من سوء.

 وم�ن امل�داراة أن تعم�د إىل إلق�اء النصيح�ة ع�ىل ق�وم ح�ادوا ع�ن الرش�د، أو 
وقع�وا يف خمالف�ة ما، فال تس�تهلَّ حديث�ك بمواجهتهم ب�ا يكرهون؛ خش�ية نفورهم أو 

 

إعراضهم.

وإن�ا تبتدئ ب�ا خيف عىل املخاطبني س�اُعه من املعاين احلائمة ح�ول الغرض، ثم 
تعرب عن املعنى املراد بلفظ جممل، ثم تدنو من إيضاحه شيًئا فشيًئا؛ حتى ال تفصَح عنه إال 
وقد ألَِفْته نفوُس�هم، وهدأت إليه خواطرهم؛ فذلك التدرج من حس�ن السياسة، ومجيل 

املداراة.

ض باليشء وأن�ت تريد غره، من باب قول العرب يف املثل   وم�ن املداراة أن ُتَعرِّ
املشهور: »إياِك أعني واسمعي يا جارة«)1(.

)1( »األمثال« أليب عبيد ص: ]65[.
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مثال ذلك أن تتعمد رجاًل بالنصيحة، فتخشى باردة غضبه، إن أنت كاشفته بخطئه، 
فتسلك يف نصحه سباًل أخرى، دون أن تثر غضبه، أو متس كربياءه، أو أن ختجله لكونك 

اطلعت عىل خطئه.

فب�داًل م�ن مواجهته مب�ارشة بإمكانك أن تداري�ه، وتوصل له ما تري�د بعدة طرق 

 

ال يشعر معها أنك تريد نصحه.

� منهـــا: أن تذك�ر له حالة أخرى مش�اهبة حلالته، وقد حدثت لش�خص آخر وقع 
في�ا وقع به صاحبك من خطأ، ثم خَتُْلص من ذلك إىل ذم ذلك اخلطأ، وتقبيحه، والتنفر 

منه، والتحذير من الوقوع فيه.

 ومنهـــا: أن تس�تحثه ع�ىل نصح فالن من الناس؛ وقع يف ذل�ك اخلطأ، ثم تبني له 
وجه ذلك اخلطأ وسبل عالجه.

ه يف الناس، ثم تنفذ من خالل   ومنها: أن تستش�ره يف عالج ذلك اخلطأ؛ لُِفُش�وِّ
ذلك إىل بيان خطئه، وإشعاره بخطره ورضره.

أو نحو ذلك من الطرق املناسبة، التي ال تريد من خالهلا سوى لفت نظر صاحبك، 
وإشعاره بخطئه من طرف خفي.

 وم�ن امل�داراة أن تع�رف أن أناًس�ا بأعياهنم قد وقع�وا يف خمالفة م�ا، فرتغب أن 
ترش�دهم إىل الصواب، وتلفت أنظارهم إىل ما هم فيه من اخلطأ، فتتحامى ذكر أس�ائهم 

بأعياهنم؛ خشية نفورهم وإعراضهم، فتلجأ إىل التعريض هبم من باب »ما بال أقوام«.

فتش�ر إىل أن هن�اك مالحظ�ًة ح�ول أمر م�ا، وهي كذا وك�ذا، أو تقول: إن أناًس�ا 
يعملون كذا وكذا وهم جمانبون للصواب يف عملهم هذا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





123

ويوم�ئ إىل ه�ذا األس�لوب ما كان يفعل�ه النبي 0 عندم�ا يبلغه من بعض 
أصحاب�ه أهن�م وقعوا يف خط�أ، فيس�لك O أحياًنا ه�ذه الطريق�ة يف عالج 

اخلطأ.

جاء يف صحيح البخاري أن النبي 0 قال: »ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصالة«)1(.

وقال: »ما بال أقوام يشترطون شروًطا ليست في كتاب اهلل«)2(.

وقال: »ما بال دعوى أهل الجاهلية«)3(.

وقال: »ما بال العامل نبعثه، فيأتي فيقول هذا لك وهذا ...«)4(.

 ومن املداراة استعال املعاريض إذا دعت احلاجة، واقتضت احلكمة؛ فقد يالقي 
اإلنسان حااًل ترغمه عىل أن ينطق با يكره، ويسلك يف القول ما مل يألف.

فل�و َعَرَض�ْت عىل وج�ه الندرة حال يكون حدي�ث الرجل فيها ع�ىل نحو ما يعلم 
جالًب�ا علي�ه أو عىل غ�ره رضًرا فاحًش�ا - لوجد يف نظ�ام األخالق مرونًة تس�مح له أن 

يصوغ حديثه يف أسلوب ال جيلب رضًرا.

ف�إذا وقع اإلنس�ان يف ح�ال ال يليق معها الترصي�ح بأمر واقع، ومل يك�ن بد من أن 
يقول يف شأنه شيًئا - فها هنا يفسح له أن يأخذ باملعاريض.

وه�ي ألف�اظ حمتملة ملعنيني؛ يفهم الس�امع منها معن�ى، ويريد املتكل�م منها معنى 
آخر.

)1( صحيح: رواه البخاري ]475[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]375[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]432[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]4374[.
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وإن شئت فقل: هي ألفاظ ذات وجهني: 

أحدهما- غر حقيقة، وهو ما يسبق إىل فهم املخاطب. 
وثانيهما- حقيقة، وهو ما يقصده املتكلم.

وهذا ما يفعله الذين أرشبوا صدق اللهجة، متى عرفوا أن يف القول الرصيح حرًجا 
أو خطًرا.

 ومن املداراة أن يوجه الداعي أو الناصح اإلنكار إىل نفسه وهو يعني السامع.

 :D فيا يقصه عن مؤمن آل ياسني حني أراد دعوة قومه إىل عبادة اهلل c قال
]ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ[ ]8: 22[. 

 فإن�ه أراد تقري�ع املخاطب�ني؛ إذ أعرضوا عن عب�ادة خالقهم، وعكف�وا عىل عبادة 
م�ا ال يغن�ي عنهم ش�يًئا، فأورد الكالم يف ص�ورة اإلنكار عىل نفس�ه؛ تلطًفا يف اخلطاب، 

وإظهاًرا إلخالصه يف النصيحة؛ حيث اختار هلم ما خيتاره لنفسه.

وباجلملة فاملداراة خصلة كريمة، حيكمها األذكياء، وال يتعدى حدودها الفضالء؛ 
فالنف�وس املطبوع�ة عىل امل�داراة نفوس أدرك�ت أن الناس خلقوا ليكون�وا يف االئتالف 
كاجلس�د الواحد، وش�أن األعضاء الس�ليمة أن تكون ملتئمة عىل قدر م�ا فيها من حياة، 
ب معها يف جس�د إال أن يصاب بعلة يعجز األطباء أن يصفوا له َبْعُد  وال تنكر عضًوا ُركِّ

دواًء.
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معالم المداهنة

وبعد أن اتضحت بعض معامل املداراة حيس�ن أن توض�ح بعض معامل املداهنة؛ ألن 
األشياء إنا تتميز بضدها، فإليك أهيا القارئ بعض تلك املعامل.

 املداهنة هي إظهار الرضا با يصدر من الظامل أو الفاسق من قول باطل، أو عمل 
مكروِه، فهي بالدة يف النفس، واستكانة للهوى، وقبول ما ال يرىض به ذو دين، أو عقل، 

أو مروءة.

وأصل املداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر عىل اليشء، ويسرت باطنه.

 املداهنة خلق قذر، ال ينحط فيه إالَّ َمْن َقلَّ يف العلم وزُنه، أو من نشأ نشأَة صغار 
ومهانٍة.

 تضم املداهنة بني جناحيها الكذب، وإخالف الوعد.

أم�ا الكذب ف�ألن املداهن يصف الرجل بغر ما يعرفه منه، ومن دخل الكذب من 
باب سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة.

وأم�ا إخالف الوعد فألن املداهن يقصد إىل إرض�اء صاحبه يف احلال، فال يبايل أن 
يعده بيشء وهو عازم عىل أن ال يصدق يف وعده.

لي�س م�ن الصعب ع�ىل املداهن وقد م�رد عىل الك�ذب أن خيلف الوع�د، وخيتلق 
إلخالفه عذًرا، وهذا االختالف ال يرتكبه الراس�خ يف كرم وإن كلفه الوفاء بالوعد أمًرا 

جلاًل.

قال املثقب العبدي:

نـــعـــمحــــســــٌن قـــــــول نــــعــــم مـــــن بــــعــــد ال بـــــعـــــد  ال  ـــــــــول  ق وقــــــبــــــيــــــٌح 
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فــــاحــــشــــة نــــــعــــــم  بــــــعــــــد  ال  الندمإن  خــفــت  إذا  فـــابـــدأ  »ال«  فــبـــ 
لها فــــاصــــبــــر  نــــعــــم  قــــلــــت  ذموإذا  الـــخـــلـــف  إن  ــــقــــول  ال بـــنـــجـــاح 
للفتى نـــقـــص  الــــــذم  أن  ـــــــذم)1(واعــــلــــم  ي الـــــــــذمَّ  ـــــِق  ـــــتَّ َي ومــــتــــى ال 

 املداه�ن ال يرتي�ث يف أن يع�د؛ ألنه ال يت�أمل من أن خيل�ف، وال يصعب عليه أن 
يصور من غر الواقع عذًرا.

أما الراس�خ يف الفضل ف�ال َيِعُد إال عند العزم عىل أن يص�دق فيا وعد، فإن وقف 
أمام�ه عائق كش�ف ل�ك عن وجهه احلق، فإذا مل يس�اعده احلال عىل إنج�از الوعد مل َيُفْتُه 

الصدق فيا يلقيه إليك من عذر.

 من املداهنة أن تثني عىل الرجل يف وجهه، فإذا انرصفت عنه أطلقت لس�انك يف 
ذمه.

 م�ن املداهنة أن يدخل الرجل عىل من يضطره احلال إىل الثناء عليه مع اس�تغنائه 
عن الدخول عليه، ثم يبدأ بالثناء عليه وإطرائه.

أما إذا اضطر إىل الدخول عىل ذي قوة ال خيلص من بأس�ه إال أن يس�معه ش�يًئا من 
اإِلطراء - فهو يف سعة أن يطريه بمقدار ما خيلص من بأسه، وال ُتْلِحُقه هذه احلاُلة بزمرة 

املداهنني.

 م�ن املداهنة - بل من أس�وأ املداهنة - أن يالق�ي املداهن الرجلني بينها عداوة، 
فيغ�ري بعضه�ا ببعض، ويظهر لكل واح�د منها الرضا عن معادات�ه لصاحبه، ويوافقه 

عىل دعوى أنه املحق، وأن صاحبه املبطل.

 من املداهنة أن جيعل املداهن لسانه طوع بغية الوجيه:

)1( املفضليات للمفضل الضبي حتقيق أمحد شاكر وعبد السالم هارون، ص: ]293[.
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فرتاه يسبق هوى الوجيه، ويعجل إىل قول ما يشتهيه الوجيه، فيمدح ما يراه الوجيه 
حسنًا، ويذم ما يراه الوجيه سيًئا، بغض النظر عن قناعة هذا املداهن من عدمها.

ق�ال ش�وقي يف إحدى حكايات�ه الش�عرية قصيدة عنواهن�ا »نديم الباذنج�ان« قال 
فيها:

واِف نـــــديـــــٌم  لــــســــلــــطــــاٍن  ـــــــال بــــــال اخــــتــــالفكـــــــان  ــــعــــيــــد مــــــا ق ُي
عليه الــــثــــنــــا  فــــــي  يـــــزيـــــد  لــــديــــهوقــــــــد  حـــــــال  ـــــا  ـــــًئ شـــــْي رأى  إذا 
ــــــــرى ويــــعــــلــــُم يكتموكــــــــــان مــــــــــواله ي لـــكـــن  ـــيـــَق  ـــل ـــْم ـــَت ال ويـــســـمـــع 
ـــا عــلــى الـــــِخـــــَوان)1( ــــي األكـــــــل بـــبـــاذنـــجـــانفــجــلــســا يـــوًم وجـــــــيء ف
فــقــال: هــذا فــي الــمــذاق كالعسلفـــأكـــل الــســلــطــاُن مــنــه مـــا أكل
السلطاُن صـــــدق  ـــنـــديـــم:  ال ـــــٌد)2( وبـــاذنـــجـــانقـــــال  ـــــْه َش ال يــســتــوي 
وقـــــــال فـــيـــه الـــشـــعـــر جـــالـــيـــنـــوُسهــــذا الـــــذي غــنــى بـــه الـــرئـــيـــس)3(
ـــــــْه ــــــــٍة وِعـــــــلَّ ـــْهيــــــذهــــــب ألـــــــــف ِعــــــــلَّ ـــلَّ ويــــبــــرد الــــصــــدر ويـــشـــفـــي الـــُغ
ومــــــــــــا حــــــــمــــــــدت مــــــــــــرة آثــــــــــــارهقــــــــــــال)4(: ولــــكــــن عــــنــــده مــــــــرارْه
عيبه وهــــــــــذا  مــــــــٌر  ــــعــــم  ن أحبهقــــــــــال:  ال  مــــــوالي  يــــا  كـــنـــُت  مــــذ 
ــــه ســـقـــراطهــــــذا الــــــــذي مــــــات بـــــه ُبــــــْقــــــراُط ــــكــــأس ب وُســــــــمَّ فــــي ال
فــيــمــن حوله الــســلــطــان  ـــــجـــــدون قـــولـــهفــالــتــفــت  وقــــــــــال: كــــيــــف ت
ـــا مــلــيــَك الـــنـــاِس عــــــذًرا فــمــا فـــي فــعــلــتــي مـــن باسقــــال الـــنـــديـــم: ي
السلطانا ــــــــادم  أن كــــي  ولــــــم أنـــــــــادم قـــــط بــــاذنــــجــــانــــا)5(جـــعـــلـــت 

)2( الشهد: العسل.)1( الخوان: املأدبة.
)4( يعني: السلطان.)3( الرئيس: ابن سينا.

)5( »الشوقيات« )121/4(.
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هذه هي حال أهل املداهنة، يراوغون، وخياتلون، وخيادعون ويكذبون، ويسرتون 
وجه احلقيقة األبلج، وال يبالون با يرتتب عىل ذلك من عواقب.

أما الذين يعرفون ما يف املداهنة من رش، وحيزهنم أن يظهر الرش عىل من يف استطاعته 
اخلر - فربأون بألس�نتهم أن تساير يف غر حق، ويؤثرون نصح الوجيه عىل أن يزينوا له 
م�ا ليس بزين؛ لعلمهم بأن املداهنة خيانة، وتفريط يف أداء األمانة، وأهنا رضر حمض عىل 

أصحاهبا، وعىل من يسايرونه يف باطله.

ث�م إن الوجي�ه احلازم يكره املداهنة، ويمأل عينيه باحرتام من يوقظه لوجه اخلر إذا 
كان يف غفلة منه، ولوجه الرش إذا اشتبه عليه.

كذلك من عظاء الرجال من يبغض املداهنة، وال يقبل من جليسه مبالغة يف مدح، 
أو مسايرة يف باطل.

واألج�الء من عل�اء الدين، الذين كان�وا يداخلون رجال السياس�ة، فينعقد بينهم 
التئ�ام أو صداق�ة - كان�وا يأخذون بس�نة املداراة، ومل يكون�وا فيا نقرأ عنه�م يتلطخون 

برجس املداهنة.

وما ش�اعت املداهنة يف مجاعة إال َتَقلََّصت الكرامة يف ديارهم، وكانت االس�تكانة 
شعارهم ودثارهم.

وم�ن ضاع�ت كرامتهم، وداخلت االس�تكانة نفوس�هم - جالت أي�دي البغاة يف 
حقوقهم، وكان املوت أقرب إليهم من حبال أوردهتم.
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الصدق

الصدق: هو منزُل القوم األعظم، الذي منه تنش�ُأ مجيع منازل الس�الكني. والطريق 
األق�وم ال�ذي َمن مل َيرِسْ عليه فهو م�ن املنقطعني اهلالكني. وبه متيز أه�ل النفاق من أهل 
اإليان، وُسكان اجلنان من أهل النران. وهو سيف اهلل يف أرضه الذي ما وضع عىل يشء 
إال قطعه، وال واجه باطاًل إال أرداه ورصعه، من صال به مل ُتردَّ صولُته، ومن نطق به علت 
ع�ىل اخلصوم كلمُته، فهو روح األعال، وحمُك األحوال، واحلامل عىل اقتحام األهوال، 
والباب الذي دخل منه الواصلون إىل حرضة ذي اجلالل. وهوأساس بناء الدين، وعمود 
فس�طاِط اليقني، ودرجته تاليٌة لدرجة »النبوة« التي هي أرفع العاملني. ومن مس�اكنهم يف 
يقني. كا كان من قلوهبم إىل قلوهبم يف  دِّ اجلنات: جترى العيون واألهنار إىل مس�اكن الصِّ

هذه الدار مدٌد متصٌل ومعني.

فضائل الصدق:

قد أمر اهلل Dأهل اإليان أن يكونوا مع الصادقني، وخص امُلنعم عليهم بالنبيني 
والصديقني والش�هداء والصاحلني؛ فقال c: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .]119 :G[ ]ڃ

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ]ڃ   َو6: 
ڌ  ڎ  ڎ[ ]6: 69[.

ُهم بأنُعِمه وألطافه إحس�اًنا منه وتوفيًقا. وهلم مرتبُة املعية مع اهلل؛  وال يزال اهلل ُيِمدُّ
فإن اهلل مع الصادقني. وهلم منزلُة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاين درجة النبيني.

وأخرب c أن من صدقه فهو خر له؛ فقال c: ]ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   
.]21 :U[ ] چ  چ  چ
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، وأثنى عليهم بأحس�ن أعاهلم - من اإليان واإلس�الم،  وأخرب c عن أهل الربِّ
والصدق�ة، والص�رب - بأهنم أه�ل الص�دق، فق�ال: ]ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ    ٺ  
ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ[ 
]177 :2[

وه�ذا رصيح يف أن »الصدق« باألعال الظاهرة والباطنة، وأن »الصدق« هو مقام 
اإلسالم واإليان.

وقس�م اهلل D الناس إىل ص�ادق ومنافق؛ فق�ال n: ]ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ[ ]2: 24[.

واإلي�ان أساُس�ه الصدق، والنفاُق أساُس�ه الك�ذب، فال جيتمع ك�ذٌب وإيان إال 
وأحُدمها حماِرٌب لآلخر.

وأخ�رب س�بحانه أن�ه يف ي�وم القيام�ة ال ينفع العب�د وُينجيه م�ن عذاب�ه إال صدُقه؛ 
6 : ]ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  

مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج[ ]8: 119[.

 :c وقد أمر اهلل رس�وله أن يس�أله أن جيعل ُمدخله وخُمرجه ع�ىل الصدق؛ فقال
]ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ[ 

]80 :W[

وأخرب عن خليله إبراهيم 0 أنه سأله أن هَيََب له لسان صدٍق يف اآلخرين، 
فقال c: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ[ ]n: 84[.وبرش عباده بأن هلم قدم صدق، 

.]2 :I[ ]ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ :c ومقعد صدق؛ فقال
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وَ 6: ]ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ[ 
]55 - 54 :i[

وحقيقُة الصدق في هذه األشياء: هو احلُق الثابت املتصل باهلل، واملوصل إىل اهلل. 
وهو ما كان به وله؛ من األقوال واألعال، وجزاُء ذلك يف الدنيا ويف اآلخرة.

فُمدخ�ل الصدق، وخُمرج الص�دق أن يكون دخوُله وخروُجه حًق�ا ثابًتا باهلل، ويف 
مرضات�ه. كُمخرج�ه 0 ه�و وأصحاب�ه ي�وم ب�در، وكذل�ك ُمدخُله 0 
املدينة كان ُمدخل صدٍق باهلل وهلل، وابتغاء مرضاة اهلل، فاتصل به التأييُد والظفُر والنرص، 

وإدراُك ما طلبه يف الدنيا واآلخرة.

ف�كُل ُمدخ�ٍل وخُمرٍج كان باهلل وهلل، فصاحبُه ضامٌن م�ن عىل اهلل، فهو خُمرُج صدٍق 
وُمدَخُل صدق.

وكان بعُض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إىل الساء، وقال: »اللهم إين أعوذ 
بك أن أخرج خمرًجا ال أكون فيه ضامنًا عليك«. 

.]19 :o[ ]و6َ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

و6َ: ]ہ  ھ[ ]2: 35[.

.]21 :U[ ]ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ و6َ: ]

وعن عبد اهلل بن مس�عود I، عن النبي 0، قال: »إن الصدق يهدي 
إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليُصدُق حتى ُيكتب عند اهلل صديًقا، 
وإن الكـــذب يهـــدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى 

يكتب عند اهلل كذاًبا«)1(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6094[، ومسلم ]2607[.
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 وع�ن أيب حمم�د احلس�ن ب�ن ع�ىل ب�ن أيب طال�ب L، ق�ال: حفظ�ت م�ن 
رس�ول اهلل 0: »دع مـــا يريُبـــك)1( إلـــى مـــا ال يريُبك، فـــإن الصـــدق ُطمأنينٌة، 

والكذب ريبٌة«)2(.

وعن أيب ثابت، وقيل: أيب س�عيد، وقيل أيب الوليد، سهل بن حنيف وهو بدرٌي)3( 
I: أن النبي 0، قال: »من ســـأل اهلل تعالى الشـــهادة بصدق بلغُه منازل 

الشهداء وإن مات على فراشه«)4(.

وعن أيب س�فيان صخر بن ح�رب I يف حديثه الطويل يف قصة هرقل، وقال 
ِهرق�ُل: ف�اذا يأُمُرُكم - يعني النبي 0 قال أبو س�فيان: ُقلُت: يقول: »اعُبُدوا اهلل 
وحدُه ال ترشكوا به شيًئا، واتركوا ما يُقوُل آباؤُكُم، ويأمرنا بالصالة والصدق، والعفاف، 

والصلة«)5(.

وعن أيب خالد حكيم بن حزام I، قال: قال رس�ول اهلل 0 »البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا ُبورك لهما، وإن كتما وكذبا ُمحقت بركة 

بيعهما«)6(.

ِه واعدل إىل ما ال تُشُك فيه. )1( ما يربيك: اترك ما تشك يف ِحلِّ
)2( صحيح: رواه الرتمذي ]2518[، والنس�ائي ]5220[، وصححه الش�يخ األلباين يف »الظالل« برقم 

 .]179[

)3( بدرٌي: شهد غزوة بدر، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 0 .
)4( صحيح: رواه مسلم ]1909[، ويف احلديث: أن صدق القلب سبب لبلوغ األرب، وأن من نوى شيًئا 

من عمل الرب أثيب عليه وإن مل يتفق له عمله. دليل الفاحلني )258/1(. 
)5( صحي�ح: رواه البخ�اري ]7[، ومس�لم ]1773[، والعفـــاف: الك�ف عن املحارم وخ�وارم املروءة. 

والصلة: صلة األرحام. »دليل الفاحلني« )257/1(.
)6(  صحيح: رواه البخاري ]2079[، ومسلم ]1532[.
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وق�ال عب�د اهلل ب�ن مس�عود: »إن الرج�ل ليص�ُدُق حتى ُيكت�ب عن�د اهلل صديًقا، 
ويتح�رى الص�دق حتى ما يك�ون للفجور في قلبه موضُع إبرٍة يس�تقر في�ه. وإن الرجل 

ليكذُب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبِر في قلبه موضُع إبرٍة يستقرُّ فيه«.

وقال الصديق I: »عليكم بالصدق؛ فإنه مع الرِب ومها يف اجلنة«.

ي�ه، أو فضٍل يعمُل  وق�ال إبراهي�م اخل�واص: »الص�ادق ال تراه إال في ف�رٍض يؤدِّ
فيه«. 

وق�ال يوس�ف بن أس�باط: »ألن أبيت ليلة أعام�ُل الله بصدق، أح�بُّ إلىَّ من أن 
أضرب بسيفي في سبيل الله«.

وق�ال احل�ارث امُلحاس�بي: »الص�ادق هو ال�ذي الُيبالي ل�و خرج كلُّ ق�دٍر له في 
رِّ من ُحْسن  قلوب الخلق من أجل صالح قلبه، وال ُيحُب اطالع الناس على مثاقيل الذَّ

عمله«.

وقال سهُل بُن عبد اهلل: »أوُل خيانِة الصديقين: حديُثهم مع أنفسهم«.

وقال أبو قراب النخشبي: »إذا صدق العبُد في العمل وجد حالوته قبل أن يعمله، 
ف�إذا أخل�ص فيه وجد حالوت�ه وقت عمله. كأنس بن النض�ر I؛ وجد ريح اجلنة 

قبل أن يقاتل«.

وقال حممد بن سعيد املروزي: »إذا طلبت الله بالصدق، آتاك الله c ِمرآة بيدك، 
تبصر كل شيء من عجائب الدنيا واآلخرة«.

وقال حممد بن كعب: »إنما يكذُب الكاذُب من مهانِه نفِسه عليه«.

وق�ال اجلُني�د: »الصادق يتقلب في الي�وم أربعين مرة، والُمرائ�ي َيثُبت على حالٍة 
واحدة أربعين سنة«.
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وق�ال بعضه�م: »من لم ُيؤدِّ الف�رض الدائم، لم ُيقبل منه الف�رض المؤقت. قيل: 

 

وما الفرض الدائم؛ قال: الصدق«.

وقيل: »من طلب اهلل بالصدق، أعطاه اهلل ِمرآة ُيبصر فيها الحق والباطل.

وقيل: »ثالث ال ُتخطئ الصادق: الحالوة، والمالحُة والهيبة«.
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درجات الصدق

الصدق في القول:

قال اجلُنيد: »حقيقة الصدق: أن تصدق في موطٍن الُينجيك منه إال الكذب«.

وقال عبد اهلل بن مسعود I: »ال يصلُح الكذب يف هزٍل وال جد، وال أن َيِعَد 
أحُدكم حبيبه شيًئا ثم ال ينجزه به«. 

وق�ال إس�اعيل بن ُعبيد اهلل املخزومي: »أمرين عبُد امللك ب�ُن مراوان أن ُأعلم بنيه 
الصدق كا أعلِّمهم القرآن، وأن أجنِّبهم الكذب وإن كان فيه القتل«.

كلَّ�م عم�ر ب�ن عب�د العزي�ز الولي�د يف يشٍء، فق�ال ل�ه: »كذب�ت. فق�ال عم�ر: 

 

ما كذبُت مذ علمت أن الكذب ُيشني صاحبه«.

وقال مطرُف: »ما ُأحبُّ أين كذبُت وأن يِل الدنيا وما فيها«.

وق�ال إي�اس بن معاوية V: »ما ي�رسين أين كذبُت كذب�ًة فغفرها اهلل D يل 
ة -« يعني إجالاًل ألبيه  وُأعط�ي عليها ع�رشة آالف درهم، ويعلُم هبا أيب - معاويُة بُن قرَّ

ال يطلع عليه.

وق�ال الفضيل بن عياض: »ما من ُمضغٍة أحُب إىل اهلل من لس�ان صدوق، وما من 
مضغٍة أبغض إىل اهلل من لسان كذوب«.

وق�ال أب�و س�ليان: »اجع�ل الص�دق مطيت�ك، واحل�ق س�يفك، واهلل c غاي�ة 
طِلبتك«.

وقال: »من كان الصدُق وسيلته، كان الرضا من اهلل جائزته«.

وق�ال ذو الن�ون امل�رصى: »الص�دُق س�يُف اهلل يف أرض�ه، ما وضع ع�ىل يشء إال 
قطعه«.
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الصدق في النية واإلرادة:

وذلك يرجع إلى اإلخالص، وهو أن يكون ال باعث له في الحركات والسكنات 
إال الله تعالى، إن مازجه شوٌب من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاِحُبه يجوز أن 
ُيسمى كاذًبا. ففي الحديث: »أول من ُتسعر بهم النار«: كذبت بل أردت أن ُيقال: فالن 

عالم«)1(.

به في إرادته ونيته، قال تعالى  فإنـــه لـــم ُيكذِّ به ولم يقل له: »لم تعم�ل« ولكن كذَّ
.]107 :G[ ]   عن المنافقين: ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

فمن شهد يف إخالصه اإلخالص، احتاج إخالُصه إىل إخالص.

الصدُق في الَعزم:

م العـــزم على العمل، فيقـــول مثاًل في نفســـه: »إن رزقني  فـــإن اإلنســـان قد يقدِّ
اهلل م�ااًل تصدقُت بجميعه«. وه�ذه العزيمة قد يصادُفها من نفس�ه، وهي عزيمٌة جازمٌة 

صادقة، وقد يكون يف عزمه نوُع ميل وترُدد وضعف ُيضاُد الصدق يف العزيمة.

والصادق في عزمه: هو الذي ُتصادف عزيمُته يف اخلرات ُكلها قوة تامة ليس فيها 
ميٌل وال ضعٌف وال ترُدٌد، بل تسُخو نفسه أبًدا بالعزم املصمم اجلازم عىل اخلرات، وهو 
ر عىل قوم فيهم  ك�ا ق�ال عمر I : »ألن أقدم فَترضب ُعنقى، أح�بُّ إىلَّ من أن أتأمَّ

.»I أبو بكر

يق�ني يف العزائم ختتلف؛ فق�د يصادف الع�زَم، وال ينتهي به إال أن  دِّ ومرات�ب الصِّ
يرىض بالقتل فيه، ولكن إذا ُخىل ورأيه مل ُيقدْم، ولو ُذكر له حديُث القتل مل ينقض عزمه، 
بل يف الصادقني واملؤمنني من لو ُخر بني أن ُيقتل هو أو أبو بكر، كانت حياته أحبَّ إليه 

من حياة أيب بكر الصديق.

)1( صحيح: رواه مسلم ]1475[.
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الصدُق في الوفاء بالعزم:

ف�إن النفس قد تس�خو بالعزم يف احلاِل؛ إذ ال مش�قة يف الوعد والع�زم، فإذا ُحقت 
احلقائق، وما جت الشهوات، وانجلت العزيمة مل يتحقق الوفاء بالعزم.

6: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ[ ]2: 23[.

قال أنس بن مالك I: قال عمى أنُس بن النرض - ُس�ميُت به -، ومل يش�هد 
»ب�دًرا« م�ع رس�ول اهلل 0 فَك�رُب عليه، فقال: أوُل مش�هٍد قد ش�هده رس�ول اهلل 
0 غب�ُت عن�ه! أم�ا واهلل لئن أراين اهلل مش�هًدا مع رس�ول اهلل 0 فيا بعد 
ي�نَّ اهلل ما أصنع.. قال: فهاب أن يقول غرها..َفَش�ِهَد مع رس�ول اهلل 0 يوم  َلَرَ
»ُأُح�د« من العام القابل، فاس�تقبله س�عد بن معاذ I فقال: يا أب�ا عمرو، إىل أين؟ 
قال: واهَا لريح اجلنة أجُدها دون ُأُحد..فقاتل حتى قتل، فوجد يف جسده بضٌع وثانون 
ي�ُع بنت النَّرض فا عرفت أخى إال ببنانِه..  بِّ م�ا بني رضبٍة وطعنِة ورميٍة، فقالت عمتى الرُّ

ونزل�ت هذه اآلية: ]ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٿ  ٿ[ ]2: 23[)1(.

ه م�ن صادق رباين!! جيد حالوة العمل قب�ل الرشوع فيه، جيد ريح اجلنة قبل  هلل درُّ
أن يقاتل! وما هذا إال لصدقه يف الوفاء والعزم.

الصدق في األعمال:

خمالف�ُة الظاه�ر للباطن عن قصٍد ه�ي الرياء، وإن كانت عن غ�ر قصٍد، َيُفوت هبا 
الص�دُق؛ فق�د يميش الرجل ع�ىل هيئِة الس�كوِن والوقار ولي�س باطن�ُه موصوًفا بذلك 

الوقار، فهذا غر صادق يف عمله، وإن مل يكن مرائًيا.
)1( صحيح: رواه البخاري ]3805[، ومسلم ]1903[، والرتمذي ]3201[.
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ق�ال يزي�ُد بن احلارث: »إذا اس�توت رسيرة العب�د وعالنيتُه فذل�ك النصُف، وإذا 
كان�ت رسيرُته أفض�ل من عالنيته فذلك الفضل، وإذا كان�ت عالنيته أفضل من رسيرته 

فذلك اجلور«.

وقال عبد الواحد بن زيد: »كان احلسن إذا أمر بيشء كان من أعمل الناس به، وإذا 
هنى عن يشء كان من أترك الناس له، ومل أر أحًدا قطُّ أشبه رسيرًة بعالنية منه«.

وكان أبو عبد الرمحن الزاهد يقول: »إهلي، عاملُت الناس فيا بيني وبينهم باألمانة، 
وعاملتك فيا بيني وبينك باخليانة«ويبكي.

وقال أبو يعقوب النهرجوري: »الصدق موافقة احلقِّ يف الرس والعالنية«.

الصدُق في مقاماِت الدين:

ومنها: الصدق يف املحاسبة واملجاهدة والتوبة.

ق�ال جعفر الص�ادق: الصدق هو املجاهدة، وأن ال ختتار ع�ىل اهلل غره، كا مل خير 
.]78 :g[ ]عليك غرك؛ 6: ]ہ  ہ

والص�دق يف التوبة يكون بالتوب�ة النصوح، ال يعوُد إىل الذنب مرًة ثانية حتى يعود 
ع. ْ اللبن يف الرضَّ

الصدق في التوكل:

أن َي�رَد علي�ك موارد الفاقات، فال تس�مو إال إىل من إليه الكفايات، واالستس�الم 
لتدب�ر ال�ربِّ لك في�ا يفعله بك، ال في�ا أمرك بفعل�ه، وأن ُتنزل أمورك كلَّه�ا باهلل طلًبا 

واختياًرا، ال حْترًجا واضطراًرا.
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قال رس�ول اهلل 0: »إن رجاًل من بني إســـرائيل سأل بعض بني إسرائيل 
أن ُيســـِلَفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشـــهداء ُأشـــهدهم. فقال: كفى باهلل شـــهيًدا. 
قـــال: فأتنـــي بالكفيل. قال كفى باهلل كفياًل. قال: صدقـــت: فدفعها إليه إلى أجل 
ى، فخـــرج في البحر فقضـــي حاجته، ثم التمس مركًبـــا يركبها َيقُدُم عليها  مســـمًّ
له، فلم يجد مركًبا، فأخذ خشبًة، فنقرها، فأدخل فيها ألَف دينار،  لأجل الذي أجَّ
)1( موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: »اللهم  وصحيفـــًة منـــه إلى صاحبه، ثم زجَّ
إنك تعلُم أني تســـلَّفُت فالًنا ألف دينار، فســـألني كفياًل فقلُت: كفى باهلل كفياًل، 
وســـألني شـــهيًدا فقلت: كفى باهلل شـــهيًدا. فرضى بك، وإني جهدُت أن أجد مركًبا 
أبعـــث إليه الـــذي له فلم أجد، وإني أســـتودُعكها«. فرمى بها البحـــر، حتى ولجت)2( 
فيه، ثم انصرف، فخرج الرجُل الذي كان أســـلفه، ينظر لعلَّه يجد مركًبا قد جاء 
ا نشرها وجد المال  بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها ألهله َحطًبا، فلمَّ
والصحيفة، ثم قِدم الذي كان أسلفه، فأتى باأللف دينار، وقال: واهلل ما زلُت جاهًدا 
في طلب مركٍب آلتيك بمالك، فما وجدُت مركًبا قبل الذي أتيُت فيه. قال: كنت 
بعثت إلىَّ شيًئا؛ قال: ُأخبرك أني لم أجد مركًبا قبل الذي جئُت فيه. قال: فإن اهلل 

قد أدَّى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصِرف باأللِف دينار راشًدا«)3(.

  

: أي سّوى موضع النقر وأصلحه. )1( زجَّ
)2( ولجت: دخلت.

)3( صحيح: رواه البخاري ]3143[، وأمحد )348/2(.
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األدب

األدب: عنوان س�عادة اإلنس�ان وفالحه، فا اس�ُتجلب خر الدني�ا واآلخرة بمثل 

األدب. واألدب إن تّطمع�ت ب�ه نجع، وإن تعطَّرت به س�طع، وإن ارتديت به نفع. وأن 
من اكتسب أدًبا اكتسب نسًبا، وأن األدب سبب ملْلِك األرب، ولقطات األدب قرضات 

الذهب.

ق�ال عب�د اهلل بن املبارك: »من هت�اون باألدب ُعوقب بحرمان الُس�نن، ومن هتاون 
بالُسنن ُعوقب بحرمان الفرائض، ومن هتاون بالفرائض ُعوقب بحرمان املعرفة«)1(.

وق�ال اهل�روى V: »األدب حف�ُظ احل�دِّ ب�ني الغل�وِّ واجلف�اء بمعرف�ة رضر 
العدوان«.

وقال أنس I: »األدب يف العمل عالمُة قبول العمل«)2(.
وقال حييى بن ُمعاذ: »من تأدب بأدب اهلل صار من أهل حمبة اهلل«)3(.

وق�ال عب�د اهلل ب�ن املب�ارك: »نح�ن إىل قلي�ل م�ن األدب أح�وُج من�ا إىل كثر من 
العلم«)4(.

أنواع األدب:

 األدب مع رسول اهلل .0األدب مع اهلل.
 األدب مع النفس. األدب مع الخلق.

)1(  »رشح األدب املفرد« )397/2( لإلمام البخاري، ط: دار الصفوة.
)2( »مدارج السالكني« )397/2( البن القيم، ط: دار األدب العريب.

)3( »رشح األدب املفرد« )392/2( حتقيق: الشيخ األلباين، ط: دار ابن حزم.
)4( املصدر السابق )392/2(. 
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- األدب مع اهلل: أوالاً

واألدب مع اهلل ثالثة أنواع:
أحدها- صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة.

ثانيها- صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره.
ثالثها- صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه.

]ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی    :D قـــال اهلل 
ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ[ ]2: 224[.

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ  ڇ     چڇ   چ   ]چ   و6َ: 
ڈ[ ]6: 82[.

و6َ: ]ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ[ 
]204 :C[

وع�ن مع�اٍذ I ق�ال: أوص�اين رس�ول اهلل 0 بع�رش كل�ات. ق�ال: 
»الَتشـــرك باهلل شـــيًئا وإن ُقِتلـــت وُحِرقت، وال تُعقن والديـــك وإن أمراك أن تخُرج من 
أهلك ومالك، وال تتركن صالة مكتوبة ُمتعمًدا؛ فإن من ترك صالة مكتوبة ُمتعمًدا 
فقد برئت منه ذمُة اهلل، وال تشربن خمًرا، فإنه رأس كل فاحشٍة، وإياك والمعصية، 
فإن بالمعصية حلَّ سخط اهلل D، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناُس. وإن 
أصاب الناس ُموتاٌن وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وال ترفع عنهم 

عصاك أدًبا، وأِخفُهم في اهلل«)1(.

قال عبد اهلل المبارك: »األدُب للعارف كالتوبة للمستأنف«.

)1( صحيح: رواه أمحد )238/5(، واللفظ له، واهليثمي يف »املجمع« )215/4(، واملنذري يف »الرتغيب« 
)383/1(، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1573[ من حديث أيب الدرداء.
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وقال حييى بن ُمعاذ: »من تأدب مع اهلل، صار من أهل حمبة اهلل«.

وق�ال أبو عىل الدقاق: »العبد يصل بطاع�ة اهلل إىل اجلنة، ويصل بأدبه يف طاعته إىل 
اهلل«.

وقال سهل: »القوم استعانوا باهلل عىل مراد اهلل، وصربوا هلل عىل آداب اهلل«.

ه يف الدين، والزهد يف  وقال احلسن البرصي V عن أنفع األدب، فقال: »التفقُّ
الدنيا، واملعرفة با هلل عليك«.

ا مع اهلل: األنبياء أكمُل الناس أدباً

قال ابن القيم V: »وتأمل أحوال الرس�ل صلوات اهلل وس�المه عليهم مع اهلل 
وخطاهبم وسؤاهلم، كيف جتدها كلها مشحونة باألدب قائمة به«.

ق�ال آدم S: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ[ 

، وقضيت عىل.  ]C: 23[، ومل يقل: رب قدرت عىلَّ

وق�ال اخللي�ل S: ]ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ[ ]n: 78 - 80[. ومل يق�ل:»وإذا أمرضن�ي«؛ حفًظ�ا ل�ألدب مع 

اهلل.

وق�ال أيوب S: ]ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ[ ]e: 83[. ومل يقل: 
»فعافنى واشفني«.

وقال يوســـف S ألبيـــه وإخوتـــه: ]گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  [ ]M: 100[. ولم يقل: »أخرجني من اجلُب« حفًظا 

لألدب مع إخوته، وتفتًيا عليهم أال خيجلهم با جرى يف اجلب.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





143

 .]24  :r[ ژ[  ڈ     ڈ    ڎ     ڎ   ڌ      ڌ        ]ڍ    :S موســـى   وقـــال 
ولم يقل: »أطعمني«.

وقال الخضر في السفينة: ]ڱ  ڱ  ڱ[ ]Y: 79[. ولم يقل: »فأراد ُربك 
أن ُيعيبها«.

وأكمل الناس وأكمل األنبياء أدًبا مع اهلل، هو رسول اهلل 0.

قال اهلل D في وصف أدب النبي 0: ]ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ[
]17 :g[

أف�ق ويضء طلي�ق مرفرف، عاش فيه قلب رس�ولنا 0 وب�رصه.. حلظات 
ُخ�صَّ هب�ا القلب املصف�ى، وأدب من برص رس�ول اهلل 0 مل يتج�اوز رتبته وكله 

شوق، فأعطاه اهلل ما مل يعط أحًدا غره.

ق�ال اب�ن القيم: »إن هذا وصف ألدبه 0 يف ذلك املقام؛ إذ مل يلتفت جانًبا، 
وال جت�اوز م�ا رآه، وه�ذا ك�ال األدب. واإلخالل ب�ه أن يلتفت الناظر ع�ن يمينه وعن 
ش�اله، أو يتطل�ع أم�ام املنظ�ور، فااللتفات زي�غ، والتطلُّع إىل م�ا أمام املنظ�ور: طغيان 
وجم�اوزة؛ فك�اُل إقب�ال الناظر ع�ىل املنظ�ور: أن ال يرصف ب�رصه عنه يمن�ة وال يرسًة، 

 

وال يتجاوزه«.

ْلته عن ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية، ويف هذه اآلية أرسار عجيبة،  وهذا معنى ما حصَّ
وه�ي من غوامض اآلداب الالئق�ة بأكمل البرش 0 تواطأ هناك برصه وبصرته، 
وتوافًقا وتصادًفا فيا ش�اهده برُصه، فالبصرة مواطئة له، وما شاهدته بصرته فهو أيًضا 

ه مشهد البرص والبصرة. وهلذا قال n: ]ڍ  ڍ            حٌق مشهود بالبرص، فتواطأ يف حقِّ
.)1(]12 - 11 :g[ ]  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

)1( »مدارج السالكني« )382/2( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العريب.
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صور من األدب مع اهلل:

ق�ال أبو ُعبيد القاس�م بن س�الم: »دخلُت مكة، فكن�ُت ربا أقعد بح�ذاء الكعبة، 

 

ورب�ا كنُت أس�تلقى وأمُد رجىل فجاءتني عائش�ة املكي�ة، فقالت يل: »يا أب�ا ُعبيد، ُيقال: 
إنك من أهل العلم؛ اقبل مني كلمة: ال جتالسه إال بادب ، وإال فيمحي اُسمك من ديوان 

القرب. قال أبو عبيد: وكانت من العارفات«)1(.

ودخل عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل عىل أبيه، فرآه جالًسا يف الغرفة وحده وقد 
 انضب�ط يف جلس�ته، فقال ي�ا أبتاه مل جتلس هكذا؟ قال: تذك�رت موقفي وحدي يف قربي 
ال جليس معي، فقال عبد اهلل: ومل ال جتلس منبس�ًطا؟ فقال أما يقول اهلل: »أنا جليس من 

ذكرين« فهو معي)2(.

ا- األدب مع رسول اهلل 0:  ثانياً

فرأس األدب مع رسول اهلل 0: كال التسليم له، واالنقياد ألمره، وتلقي 
خ�ربه بالقبول والتصدي�ق، ومن األدب مع رس�ول اهلل 0 أن ال يتقدم بني يديه 

بأم�ر وال هني، وال إذن وال ترصف، حت�ى يأمر أو ينهي ويأذن؛ 6 : ]ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ[ ]Y: 1[، وه�ذا ب�اٍق إىل ي�وم القيامة ومل ُينس�خ، 
م بني يديه يف حيات�ه، وال فرق بينها عند ذي  فالتق�دم بني يدى س�نته بعد وفات�ه: كالتقدُّ
عق�ل س�ليم. ومن األدب مع رس�ول اهلل 0، أهنم إذا كانوا مع�ه عىل أمٍر جامع 
- م�ن خطب�ة، أو جهاد أو رب�اط - مل يذهب أحٌد منهم مذهًبا يف حاجته حتى يس�تأذنه؛ 

ك�ا ق�ال c: ]ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
.]62 :t[ ]ٺ    ٺ  ٺ

)1( »عوارف املعارف« ص: ]198[ للسهروري، ط: دار التوحيد.
)2( املصدر السابق، ص: ]198[.
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صور من أدب الصحابة مع رسول اهلل 0:

م�ن أب�رز املواق�ف يف األدب م�ع رس�ول اهلل 0موق�ف أيب بك�ر الصديق 
I، مل�ا م�رض النب�ي 0 وَأمَّ أبو بكر الن�اس يف الصالة، فل�ا أحس بقدوم 
 النب�ي 0 م�ا اس�تطاع أن يتق�دم ب�ني يدي�ه أدًب�ا من�ه وقال: م�ا كان ينبغ�ي البن 

أيب ُقحافة أن يتقدم بني يدي رسول اهلل 0 .

فانظ�ر إىل أدب الصديق كي�ف أورثه مقامه، واإلمامة بعده ف�كان ذلك التأخر إىل 
خلفه - وقد أْومأ إليه أن اثبت يف مكانك - مجًزا، وسعيا إىل قدام.

الُمدلل ســـيـــرك  بـــمـــثـــِل  لــــي  اأَلولمــــن  فـــي  وتـــجـــِى  ـــــــًدا  ُروي تــمــشــي 

وذك�ر الذهبي أن عم�ر I: »عمد إىل ميزاب للعباس ع�ىل ممر الناس فقلعه، 
فقال: أش�هد أن رس�ول اهلل 0 هو الذي وضعه يف مكانه. فأقسم عمر: لتصعدن 

عىل ظهري ولتضعنَّه موضعه«)1(.

غــــاٍل ُكــــــلَّ  ِوَداِدَك  فـــــٍي  ــا  ــن ــســي ــــا َلـــَدْيـــَنـــاَن ــــى َم ــــَل ـــــْوَم َأْغ ـــــَي وأْنــــــت اْل
ـــِفـــى ـــْك ـــبـــِتـــُكـــْم َوَي ــــــالُم َعـــَلـــى َمـــحَّ ـــــــا َعـــَلـــْيـــَنـــاُن ـــــــالُم َوَم ــــــــَرٌف ُن َلــــَنــــا َش
ـــــا ْنــــَيــــا وإنَّ ـــــاُس بــــالــــدُّ ـــلـــى الـــــنَّ ـــَس َتسَلْيَناَت مـــا  َبـــــْعـــــَدَك  اهلل  ـــُر  ـــْم ـــَع َل

ا- األدب مع الخلق: ثالثاً

إن العالق�ة بني األدب يف التعامل مع اخللق وُحس�ن اخللق عالقٌة واضحٌة الريب 

فيها ألن حسن اخللق هو اجلانب النفي الذي تنُتج عنُه اآلداب احلميدة وأنواع السلوك 

املرضية، وحس�ن اخللق هو الذي ُيش�كل قواعد السلوك أو األدب مع اخللق وقد كشف 

الص�ادق املصدوق الذي ُأويت جوامع الكلم القناع عن القاعدة األساس�ية التي أسس�ها 

)1( »سر أعالم النبالء« )501/2( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.
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ُحس�ن اخلل�ق وتطبيقها س�لوك األدب مع اخلل�ق عندما قال: »ال يؤمـــن أحدكم حتى 

يحب ألخيه ما ُيحب لنفسه«)1(. 

واألدب م�ع اخلل�ق يكون عىل اخت�الف مراتبهم ب�ا يليق هبم، فل�كل مرتبة أدب 

فمع الوالدين: أدب خاٌص، ومع العالم: أدب آخر. ومع السلطان: أدب يليق به. ومع 

األقران: أدب يليق هبم. 

ومـــع األجانـــب: أدب غر أدبه مع أصحابه وذوي أنس�ه. ومـــع الضيف: أدب غر 

أدب�ه مع أه�ل بيته. ولكل حال أدب: فل�ألكل آداب، ولل�رشب آداب، وللركوب آداب، 

وللدخ�ول واخل�روج والس�فر آداب، وللن�وم آداب، وللب�ول آداب، ولل�كالم آداب، 

وللسكوت آداب، ولالستاع آداب.

أمثلة عطرة في األدب مع الخلق:

حدث أبوُبردة بن أيب موسى األشعري أن ابن عمر شهد رجاًل يانًيا يطوف بالبيت، 

محل ُأمه وراء ظهره يقول:

ــــرهــــا الـــــمـــــذلَّـــــْل َعـــْرإنـــــــي لــــهــــا بــــعــــُي ُأْذ  لـــم  ركـــاُبـــهـــا  ـــــرْت  ِع ُأذ  إْن 

األكـــــبـــــْر      ــــــجــــــالِل  ال ذو  ربـــــــي  اهلُل 

حملْت ــــمــــا  مَّ أكــــثــــر  ــهــا يـــا ابــــَن عمْرحـــمـــُلـــتـــهـــا  ــُت ـــرى جــازْي فــهــل ت

 ثم قال: يا ابن عمر»أتراين جزيُتها؟ قال: ال، وال بزفرة واحدة«)2(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]2753[.
)2( رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]11[ وابن املبارك يف »الرب والصله« )97/1(، والبيهقي يف »شعب 

اإليان« )145/3(، وصححه الشيخ األلباين يف »رشح صحيح األدب املفرد« )11/1(.
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 وكان زي�ُن العابدي�ن بن الحس�ين L كث�ر الرب بأمه، حتى قي�ل له: »إنك 
من أبر الناس بُأمك، ولس�نا نراك تأكل معها يف صحفة؛ فقال: أخاف أن تس�بق يدى إىل 

 

ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها«)1(.

 وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان ُيقبل رأس أمه، وكان ال يمشي 
فوق ظهر بيٍت وهي تحته؛ إجالاًل لها)2( .

وع�ن ُحبي�ب موىل العب�اس، قال: »رأي�ُت علًيا ُيقب�ل يد العباس ورجل�ه ويقول: 

 

يا عم، ارض عني«)3(.

وع�ن أيب ُرزيق ق�ال: »قيل للعباس: أنت أك�رب أو النبي 0؟ قال: هو أكرب 
مني وأنا ُولدُت قبله«)4(.

وقال عمر I: »أبو بكر سيدنا أعتق بالاًل سيدنا«)5(.

وق�ال حيي�ى بن س�عيد: »ذكر عمر فض�ل أيب بكر، فجعل يصف مناقب�ه.. ثم قال: 
وهذا سيدنا بالل حسنٌة من حسناته«)6(.

وعن عمر I أنه مل يلق أس�امة قط إال قال: »الس�الم عليك أهُيا األمر ورمحة 
اهلل. ُتويف رسول اهلل 0 وأنت عيلَّ أمر«)7(.

)1( »بر الوالدين«، ص: ]78[ للطرطويش، ط: دار ابن األثر.
)2( املصدر السابق ص: ]78[.

)3( »سر عالم النبالء« )94/2( للذهبي، ط: مكتبه الصفا.
)4( »سر أعالم النبالء« )97/2( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.

)5( »سر أعالم النبالء« )359/1( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.
)6( املصدر السابق )96/2(. 

)7( »الطبقات« )20/4( البن سعد، ط: دار الرتاث العريب. 
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ق�ال س�فيان ب�ن ُعيين�ة: »مل�ا م�ات مس�لم ب�ن يس�ار، ق�ال احلس�ن الب�رصي: 

 

وا معلِّاه«)1(.

وق�ال ابن ُجريج: عن عطاء قال: »إن الرجل ليحدثني باحلديث فأنِصت له كأين مل 
أسمعه، وقد سمعُته قبل أن ُيولد«)2(.

ا- األدب مع النفس: رابعاً

ق�ال امل�اوردُى V: اعل�م أن النفس جمبولة عىل ش�يم ُمهملٍة وأخالِق ُمرس�لِة 

 

ال يستغنى حمُموُدها عن التأديب، وال يكتفي باملرِويِّ منها عن التهذيب)3(.

ومن صور األدب مع النفس:

 ُمجانب�ُة الكب�ر واإلعجاب، وم�ا ذلك إال ألنهما يس�لبان الفضائل، وُيكس�بان 
الرذائل.

 التحلي ُبحســـن الُخُلق: ذلك أن اإلنسان إذا َحُسنت أخالُقُة كُثر ُمصاُفوُه وقل 
ُمعاُدوُه، فتسهلت عليه األُُمُور الصعاُب والنت لُه الٌقُلوب الِغضاُب.

 التحلـــي بــــ »الحياء«: الخُيُر والش�ُر معاٍن كاِمنٌه ُتعرُف بس�مات دالٍة. وس�مُة 
الخير: الدعة والحياُء، وس�مُة الش�ر: القحُة والبذاُء. وكفى بالحياِء خيًرا أن يكون على 

الخير دلياًل، وكفى بالقحة والبذاء شًرا أن يكونا إلى الشر سبياًل.

 التحلـــي بــــ »الحلـــم«: ذلك أن الحل�م من أش�رف األخ�الق، وأحقها بذوي 
األلباب، لما فيه من سالمِة الِعرِض، وسالمة الجسد واجتالب الحمد.

)1( »التاريخ« )249/16( البن عساكر، ط: الكتاب العريب.
)2( »سر أعالم النبالء« )86/5( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا. 

)3( »أدب الدنيا والدين« ص: ]226[ للاوردي، ط: دار الكتب العلمية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





149

 التحلي بصفة الصدق: التحلي بصفة الصدق والتخلي عن الكذب.

 التخلي عن الحسد: ذلك أن الحسد ُخُلٌق ذميٌم ُيضُر بالبدن، وفيه فساٌد للدين 
ول�و لم يُك�ن من ذم الحس�د إال أنه ُخُلٌق دن�ئ لكانت النزاه�ُة عنُه كرًما والس�المة منه 

مغنًما)1(.

من فوائد االلتزام باألدب:

إن األدب هو الدين ُكُله، وااللتزام باألدب ُيحقق فوائد عديدة لإلنس�ان المس�لم 
بل وللمجتمع كله. ومن هذه الفوائد:

 ُيصفى ُسُلوك الفرد مما َيشينه وينقُصُه.
 يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن النقائص.

 ُيهذب األخالق وُيصلُح العادات.
 االلتزام باألدب مع الله ُيحقق التقوى في قلب اإلنسان.

 ُيحقق االلتزام باألدب قاعدة اجتماعية قوية.
 يحقق االلتزام باألدب تحرًيا للخير، ودعوة إلى القيم الرفيعة.

 ُيحقق االلتزام باألدب وحدة دائمة وانسجاًما في اإلنسان وسلوكه الفردي.
 ُيحقق االلتزام الوحدة في أدب التلقي والتعلم.

 ُيحق�ق االلتزام باألدب اإليجابية في الحياة، وإتاحة الفرصة لإلبداع واالبتكار 
والحيوية في السلوك)2(.

  

)1( »ن�رضة النعي�م« )153/2( إع�داد جمموعة من املختصني حتت إرشاف الش�يخ صالح بن عبد اهلل بن 
مُحيد، والشيخ عبد الرمحن بن ُملوح. باختصار، ط: مؤسسة الوسيلة.

)2( املصدر السابق )170/2(.
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الصبر

الصبر: هو حبس النفس عن التس�خط بالمقدور، وحبس اللس�ان عن الشكوى، 
وحب�س الجوارح ع�ن المعصية، فمدار الصب�ر على هذه األركان الثالث�ة، وقيل: وهو 
 حب�س النف�س عن الج�زع، أي: منعها من االستس�الم للجزع، كي ال يترت�ب عليه فعل 

ما ال ينبغي فعله، وحبس النفس عن الجزع يمنعها عن محارم الله، بأداء فرائض الله.

وقيل: هو خلق فاضل من أخالق النفس يمتنع به من فعل ماال يحسن وال يجمل، 
وهو قوة من قوى النفس التي بها صالح شأنها وقوام أمرها.

وقي�ل: هو التباعد عن المخالفات، والس�كون عند تجرع غصص البلية، وإظهار  
الغني مع حلول الفقر بساحات المعيشة.

وقيل: هو الوقوف مع البالء بحسن األدب. 
وقيل: هو الغني في البلوى بال ظهور شكوى.

وقيل: هو تجرع المرارة من غير تعبس)1(. 

من معاني الصبر:

قال الفروز آبادي: ورُبما خولف بين أسمائه بحسب اختالف مواقعه)2(.
 فإن كان حبُس النفس لُمصيبة ُسمى صبًرا.

 وإن كان في محاربة ُسمى شجاعة.
 وإن كان في إمساك الكالم ُسمى كتماًنا.

 وإن كان عن فضول عيش ُسمى ُزهًدا.

)1( »هؤالء حيبهم اهلل« ص: )65 - 66( للمؤلف، ط: دار الكنوز، وط: دار أهل الُسنة.
)2( »بصائر ذوى التمييز« )383/3( لفروز آبادي، ط: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
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 وإن كان عن شهوة الفرج ُسمى عفة.

 وإن كان عن شهوة طعام ُسمى شرف نفس.

 وإن كان عن إجابة داعي الغضب ُسمى ِحلًما.

فضل الصبر:

6: ]ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ[ 
]153 :2[

ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ]ٺ   و6َ: 

ڤ   ڤ[ ]2: 155[. 

و6َ: ]ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ[ 
]200 :4[

َو6: ]حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت   ىت  

.]10 :E[ ]يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح

.]43 :K[ ]و6َ:  ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ

و6َ: ]ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ[ 
]31 :U[

وع�ن أب�ي مال�ك الح�ارث بن عاصم األش�عري I، ق�ال: قال رس�ول اهلل 
0: »الطهور شـــطر اإليمان، والحمد هلل تمأ الميزان، وســـبحان اهلل والحمد 
هلل تمآلن - أوتمأ - ما بين السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة ُبرهان،  والصبر 
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ضيـــاء، والقـــرآن حجـــة لك)1( أو عليـــك، كل الناس يغـــدو فبائع نفســـه فمعتقها أو 
موبقها«)2(.

وعن أيب حييى ُصهيب بن س�نان I قال: قال رس�ول اهلل 0: »عجًبا 
ألمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن. إن أصابته سراء شكر 

فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له«)3(.

 وع�ن أيب س�عيد ب�ن مالك س�نان اخل�دري I  أن ناًس�ا من األنصار س�ألوا 
رس�ول اهلل 0فأعطاهم، ثم س�ألوه فأعطاهم، حتى نفذ م�ا عنده، فقال هلم حني 
أنفق كل يشء بيده: »ما يكن عندي من خر فلن أدخره عنكم، ومن يس�تعفف يعفه اهلل، 
وم�ن يس�تغن يغن�ه اهلل، ومن يتصرب يص�ربه اهلل، وما أعطى أحد عطاء خًرا وأوس�ع من 

الصرب«)4(. 

أقسام الصبر:

ينقســـم الصبر إلى ثالثة أقســـام: الصرب عىل طاعة اهلل - والصرب عن معصية اهلل، 
والصرب عىل أقدار اهلل املؤملة.

)1( ُحجة لك: أي إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهية، وحجة عليك إن مل متتثل أوامره ومل جتتنب نواهية. 
»دليل الفاحلني« )171/1(، وهذا ليس خاًصا بالقرآن بل يشتمل كل علوم الرشيعة فا علمناه إما أن 
يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا، فإن عملنا به فهو حجة لنا وإن مل نعمل به فهو حجة علينا، 

وهو وبال أي إثم وعقوبة. انظر: »فتح ذي اجلالل واإلكرام« )41/1(.
)2( صحيح: رواه مسلم ]223[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]2999[.
)4( صحي�ح: رواه البخ�اري ]1469[، ومس�لم ]1053[، ويف احلديث: احلث ع�ىل التعفف والقناعة، 
والص�رب ع�ىل ضيق العيش وغ�ره من مكاره الدني�ا. انظ�ر: »رشح النووي عىل مس�لم« )145/4( 

لإلمام النووي، ط: مكتبة اإليان. 
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- الصبر على طاعة اهلل: أوالاً

والص�رب عىل طاع�ة اهلل يكون بالصرب عىل األوامر والطاع�ات حتى يؤدهيا وُيداوم 
عليه�ا، فأح�ب األع�ال إىل اهلل أدومه�ا وإن ق�ل، وكان النب�ي 0إذا عمل عماًل 
أثبت�ه أي: داوم علي�ه. ف�أداء الطاع�ات، واملس�ارعة يف اخل�رات، والنه�وض إىل عم�ل 
القرب�ات، حيتاج إىل جهاد نفس طويل: فالنهوض إىل الصالة عند س�اع النداء حيتاج إىل 
ص�رب، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل ص�رب، وجماهدة الكافرين واملنافقني 

والشياطني حيتاج صرب، وجماهدة النفس ومحلها عىل الطاعة حيتاح صرب.

صبر النبي 0 على الطاعة:

كان رس�ول اهلل 0 أصرب الناس عىل طاعة اهلل، ش�أن النهم الذي ال يش�بع 
من العبادة، وإليك طرًفا من صرب النبي 0 عىل طاعة اهلل.

قال عبد اهلل بن مســـعود I: صليت مع رس�ول اهلل 0 فأطال حتى 
مهمت بأمر سوء، قيل: وما مهمت به؛ قال: »مهمت أن أجلس وأدعه«)1(. 

وقـــال عبـــد اهلل بـــن الشـــخير: دخلت ع�ىل رس�ول اهلل 0 فوجدته يصيل 
ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء«)2(.

ـــُه ـــاَب ِكـــَت ـــو  ـــُل ـــْت َي اهلِل  َرُســــــــوُل  ـــا  َساِطُعَوفـــيـــَن الَفْجِر  ِمــَن  َمــْعــروٌف  اْنــَشــقَّ  إَذا 
َفُقُلوُبَنا ــى  ــَم ــَع َاْل ــَد  ــْع َب اْلـــُهـــدَى  ـــــا  َواِقـــــــُعَأَراَن َقـــــــاَل  مــــا  َأنَّ  ُمـــــوِقـــــَنـــــاٌت  ـــــِه  ب
ــــْن ِفـــَراِشـــِه اْلمَضاِجُعَيــِبــيــُت ُيــُجــافــي َجـــْنـــَبـــُه َع َبْاِلُمشِركيَن  اسَتْثَقْلت  ِإَذا 

)1( صحيح: رواه البخاري ]1135[، ومسلم ]773[، وأمحد ]3766[.
)2( حس�ن: رواه أبو داود ]904[، والنس�ائي ]1214[، وحسنه العالمة أمحد شاكر يف حتقيق املسند برقم 

]21723[، والمرجل: هو القدر إذا استجمع غلياًنا.
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وعن عائشة J قالت: »كان يصوم حتى نقول: قد صام، وُيفطر حتى نقول: 
قد أفطر، ومل أره صام شهًرا قط أكثر من صيامه من شعبان«)1(. 

وقال أبو الدراداء I: »لقد رأيتنا ورسول اهلل 0 يف بعض أسفاره يف 
اليوم احلار، الش�ديد احلر، وإن الرجل ليضع يده عىل رأس�ه من ش�دة احلر، وما يف القوم 

أحد صائم إال رسول اهلل 0وعبد اهلل بن رواحة«)2(.

يص�وم 0 فيواص�ل الليل بالنه�ار ثالثة أي�ام وأربعة ال يأكل ش�يًئا، فُريد 
الصحاب�ة أن يواصلوا كا يواصل، فيقول 0: »إني لســـت كهيئتكم، إني أبيت 
ُيطعمني ربي ويسقيني«)3( ُيفيض اهلل عليه من احلكم واملعارف والفتوحات واإلهلامات 
ما يسد مسد الطعام والرشاب ، فُيعطيه قوة اآلكل والشارب، فيقوى عىل العبادة من غر 

ضعف يف القوة، وال كالل يف اإلحساس.

وعن عائش�ة J قالت: »كان رس�ول اهلل 0 يذك�ر اهلل c عىل كل 
أحيانه«)4(.

ـــْم ـــُك ـــاُن ـــْســـَي ـــــــــَراُد ِمــــــَن الــــَقــــْلــــِب ِن ـــِلُي ـــاِق ـــى الـــنَّ ـــَل ــــَبــــاُع َع ـــــى الــــطِّ ـــــْأَب َوَت

وعن أنس I قال: كان رس�ول اهلل 0 أحسن الناس، وأجود الناس، 
وأشجع الناس)5(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]1160[، وأبو داود ]2117[، والرتمذي ]763[ وابن ماجه ]1709[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]208[ وابن ماجه ]1662[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]1964[، مس�لم ]1105[، وأبو داود ]2360[، والرتمذي ]778[، وأمحد 
 .]6125[

)4( صحيح: رواه مسلم ]169[، وأبو داود ]15[، وأمحد ]26254[.
)5( صحيح: رواه البخاري ]5048[، ومسلم ]793[.
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وعن جابر بن عبد اهلل I  قال: ما ُس�ئل النبي 0 عن يشء قط فقال: 
ال)1(.

َتــــَشــــُهــــِدِه فــــي  ِإالَّ  ال،  ــــــــاَل:  َق َنَعُمَمـــــا  الؤه  ـــت  َكـــَاْن ــهــُد  ــشُّ الــتَّ ــــْوال  َل

وع�ن أيب موس�ى ب�ن أنس عن أبيه قال: »ما س�ئل رس�ول اهلل 0ش�يًئا إال 
أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنًا بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: يا قوم، أسلموا. 

فإن حممًدا ُيعطي عطاء من ال خيشى الفاقة«)2(.

صور عظيمة من صور الصبر على الطاعة:

قال الذهبي: قال نافع: كان ابن عمر حُييى ما بني الظهر إىل العرص)3(.

وع�ن أن�س I قال: دخ�ل النبي 0 املس�جد، ف�إذا حبل مم�دود بني 
الس�اريتنِي، فقال: »ما هذا؟«، فقالوا: هذا حبل لزينب، تطرد عن نفسها النعاس، فقال: 

»ُحلُّوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فلرقد«)4(.

وقال عروة: »كانت عائشة ترسد الصوم«)5(.
وقال محاد بن زيد: »كان سعيد بن املسيب يرسد الصوم«)6(.

وق�ال عكرم�ة: »كان أبو هريرة يس�بح كل ي�وم اثنتي عرشة ألف تس�بيحة، يقول: 
أسبح بقدر ديتي«)7(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6033[، ومسلم ]2307[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]2312[. 

)3( »سر أعالم النبالء« )235/3( لإلمام الذهبي، ط: دار الصفا. 
)4( صحيح: رواه البخاري ]1150[، ومسلم ]784[.

)5( »ُحسن األُسوة« )331/1( لصديق حسن خان، ط: دار ابن خزيمة. 
)6( »سر أعالم النبالء« )132/4( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا. 

)7( املصدر السابق )307/3(.
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وقال س�لمة بن ش�بيب: »كان خالد بن معدان يسبح يف اليوم أربعني ألف تسبيحة 
سوى ما يقرأ من القرآن، فلا مات وضع عىل رسيره لُيغسل، فجعل بإصبعيه كذا حُيركها 

- يعني بالتسبيح«)1(.

وقال األوزاعي: »كان حس�ان بن عطية إذا صىل العرص يذكر اهلل c يف املس�جد 
حتى تغيب الشمس«)2(.

ـــــــــُؤالِء ِمـــــْبـــــدَاُه َفــــال ِذْكــــــٌر َوال َشــــاُنَتــــاِريــــُخــــَنــــا ِمـــــن َه َعـــــــَداُه  َفـــَمـــا 

ا- الصبر عن معصية اهلل: ثانياً

 والص�رب ع�ن معصية اهلل إن�ا يكون بالصرب ع�ن املناهي واملخالف�ات حتى ال يقع 
فيها، والصرب عن املعصية ينشأ من أسباب عديدة: 

 منهـــا: علُم العبد بُقبحها ورذالته�ا ودناءتها، وأن الله حرمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل.

 ومنهـــا: الحياء من الل�ه n. فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 
بمرأى منه ومسمع استِحي من ربه أن يتعرض لمساخطه.

 ومنها: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك.

 ومنهـــا: خوُف الله وخش�يته والخوف من عقابه: وه�ذا إنما يثبت بتصديقه في 
�وي بالعلم  وع�ده ووعي�ده واإليمان به وبكتابه وبرس�وله 0. وهذا الس�بب ُيقَّ

واليقين، ويضعف بضعفهما. 6 ]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ[ ]6: 28[.

 ومنهـــا: محب�ة الل�ه n: وه�ي من أقوى األس�باب في الصبر ع�ن مخالفته 
ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع.

)1( »حليه األولياء« )210/5( أليب ُنعيم، ط: مكتبة السعادة.
)2( املصدر السابق )70/6(.
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 ومنهـــا: ش�رف النفس وزكاؤها وفضله�ا وأنفتها وحميتها أن تختار األس�باب 
فلة. التي تحطها وتضع قدرها، وتخفض منزلتها وتحقرها، وتسوى بينها وبين السِّ

 ومنها: قوة العلم بس�وء عاقبة المعصية، وقبح أثرها والضرر الناش�ئ عنها من 
س�واد الوجه، وظلم�ة القلب، ومرضه الذي اس�تحكم به الموت، ف�إن الذنوب ُتميت 

القلوب.

 ومنها: قصر األمل، وعلمه بس�رعة انتقاله، وأنه كمس�افر دخل قرية وهو ُمزمع 
الخروج منها)1(، أو كراكب قال)2( في ظل شجرة ثم سار وتركها.

 ومنها:مجانية الفضول في مطعمه ومش�ربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، 
ف�إن ق�وة الداعي إلى المعاصي إنما تنش�أ من ه�ذه الفضالت، فإنها تطل�ب لها مصرًفا 

فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام.

ومن أعظم األشياء ضرًرا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس ال تقعد فارغة، بل 
إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل.

 ومنهـــا: وه�و الجامعه لهذه األس�باب كلها: ثبات ش�جرة اإليم�ان في القلب، 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوه إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره 

أتّم، وإذا ضعف اإليمان ضعف الصبر.

صور عظيمة من صور الصبر عن معصيه اهلل:

 ،S أعظم ما ُيضرب به المثل في الصبر عن معصية الله هو نبي الله يوسف
ه�ذا النبي الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوس�ف بن اس�حاق بن يعقوب بن 

إبراهيم، نبي بن نبي بن نبي بن نبي.

)1( أزمع األمر، به، وعليه: عزم عليه وثبت وجد يف مضائه.
)2( قال: من القيلولة: وهي نومة النهار وتكون بعد الُظهر لالستجام.
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ڀڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    :6
.]23 :M[ ]ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ

ة؛ فكلُّ  هلل درُّ نب�ي اهلل يوس�ف S يف موقفه مع امرأة العزي�ز، كان مثااًل للعفَّ
الظروف من حوله كانت تدفُعه دفًعا إىل الفاحش�ة، فقد كان ش�اًبا عزًبا، وقد كان غريًبا، 
والغري�ب ال يس�تحي من الناس، ألهن�م ال يعرفونه، وإنه كان عبًدا هل�ا، والعبد ال يأنُف 

 

مما يأنُف منه احلُر، وهي سيدُته، وهي اآلمرة، فدافُع الشهوة أكرُب حني تكون املرأة طالبة، 
وه�ي حس�ناء مجيلة، وقد غ�اب الرقي�ُب، وغلقت األب�واب، وهي  هُتدده بالس�جن إن 

 

مل يفعل، وتكرر التهديُد منها أكثر من مرة.

.]24 :M[ ]6: ]ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

فهمُّ امرأة العزيز هٌم حمرم، فإنه همُّ عزم وتصميم، ألهنا أخذت بأسباب الفاحشة، 
بدليل أهنا ش�قت قميصه من ُدبر، ومثُل ه�ذا التصميم عىل املعصية معصيٌة يؤاخذ عليها 
صاحبه�ا، بدلي�ل احلدي�ث الثاب�ت ع�ن رس�ول اهلل 0: »إذا التقى المســـلمان 
بســـيفيهما فالقاتل والمقتول في النار«، قالوا: يا رس�ول اهلل، قد عرفنا القاتل، فا باُل 
املقت�ول؛ ق�ال: »إنه كان حريًصـــا على قتل صاحبه«، ف�رصح 0 أن تصميمه 

وعزمه عىل قتل صاحبه معصيٌة أدخله اهللُ بسببها النار.

أم�ا همِّ يوس�ف S هبا فخاط�ر قلبي رصفه عنه وازع التق�وى، خطرت عىل 
قلبه الفاحشة فلم يأخذ باألسباب ورصف اهلل عنه هذا السوء.

ومم�ا ُيرضب به املثل يف الصرب عن معصية اهلل الرجل الذي خرج مع صاحبيه حتى 
آواهم املبيت إىل غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: 

إنه الُينجيكم من هذه الصخرة إال اهلل أن تدُعوا اهلل بصالح أعالكم.
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 فتوس�ل أحده�م بربه لوالدي�ه، واآلخر توس�ل إىل اهلل بأمانته، وقال الذي توس�ل 
إىل اهلل بعفته وتركه للمعصية: » اللهم إنه كانت يل ابنُة عم، كانت أحب الناس إىل - ويف 
رواية: ُكنُت أحبها كأش�د ما حيب الرجال النس�اء - فراوهتا عن نفس�ها)1( فامتنعت مني 
حتى أملت هبا سنة من السنني)2( فجاءتني فأعطيتها عرشين ومائة دينار عىل أن خَتيل بيني 
وبني نفس�ها ففعلت، حتى إذا قدرُت عليها - ويف رواية: فلا قعدت بني رجليها، قالت 
ات�ق اهلل وال تُف�ض اخلات�م إال بحق�ه)3( فانرصفُت عنه�ا وهي أحُب الن�اس إىل وتركُت 
الذهب الذي أعطيُتها. اللُهم إن كنُت فعلُت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، 

فانفرجت الصخرة.)4( « وخرجوا من الغار ساملني آمنني.

وقلَّتها الـــُدنـــيـــا  ِة  ُمـــــــدَّ فـــي  َيفَني ويبقى الذي في العاِر ُيؤذينيالــــعــــاُر 

فُتفنينيوالناُر اَل تنقضِى ما دام بي َرَمٌق مــنــهــا  ذاَمـــيـــتـــٍة  ولـــســـُت 
ُمحتِسًبا الُحرِّ  صبَر  سأصبُر  ُيدِنينِىلكن  الـــفـــردوِس  مــن  ـــٍي  رب لــعــلَّ 

صورة أخرى عظيمة من صور الصبر عن المعصية:

الربيُع بن ُخثيم: س�يد من س�ادات التابعني، وسيد من سادات أهل العفاف. قال 
له عبد اهلل بن مسعوٍد I، لو رآك رسول اهلل 0 ألحبك.

روى أصح�اُب الس�ر والرتاج�م أن قوًما أمروا امرأة ذات مج�اٍل بارع أن تتعرض 
للربيع بن ُخثيم لعلها تفَتنُه، جعلوا هلا إن فعلت ذلك ألف درهٍم.

)1( كناية عن اجلاع.
)2( أصاهبا يشء من الفقر والعوز. 

)3( ال تف�ض اخلات�م إال بحقه: الفض: الك�رس والفتح، واخلاتم كناية عن الف�رج وعذرة البكارة، وحقه 
التزويج املرشوع. »دليل الفاحلني« )84/1(.

)4( صحيح: رواه البخاري ]2215[، ومسلم ]2743[.
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فلبس�ت أحس�ن ما ق�درت عليه من الثي�اب، وتطيبت بأطيب ما ق�درت عليه من 
الطيب، ثم تعرضت له حني خرج من مس�جده، فنظ�ر إليها، فراعه أمرها، فأقبلت عليه 

وهي سافرة.

فقال هلا الربيع: كيف بك لو قد نزلت احلُمى بجس�مك، فغرت ما أرى من لونك 
وهبجتك؟!

أم كي�ف ب�ِك لو قد نزل َملُك املوت فقطع منك َحْب�َل الوتني)1(؟! أم كيف بك لو 
سألك منكٌر ونكر )2(؟!

فرصخت رصخًة فسقطت مغشًيا عليها.

فواهلل لقد أفاقت وبلغت من عبادة رهبا أن :كانت يوم ماتت كأهنا جذٌع حُمرتٌق من 
خشية اهلل D، وكانت ُتلقب بعابدة الكوفة.

قال عمر بن عبد العزيز: »أفضل اجلهاد جهاد اهلوى«.

َهم من اهلوى امتناًعا«. وقال سفيان الثوري: »أشجُع الناس أشدُّ

وكان الثوري V كثًرا ما يتمثل هبذين البيتني:

صفوَتها نـــاَل  ِمــمــن  الــلــذاذُة  الـــــِوْزُر والعاُرَتفنى  وَيــبــقــى  الــحــرام  مــن 
َمغبتَّها فـــي  ُســـــوٍء  عـــواقـــُب  ال خــيــَر فــي لـــذٍة مــن بــعــِدهــا الناُرتــبــقــى 

قال اإلمام أحمد بن حنبل: »الفتوة ترك ما هتوي ملا ختشى«.

تستعيُرهاونــفــَســك َأْكـــــِرْم عــن ُأمــــوٍر كثيرٍة بــعــَدهــا  نــفــٌس  لـــَك  فــمــا 

)1( الوتين: عرق يف القلب أو متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.
)2( »التوابني« ص: ]273[ البن قدامة، ط. الدار الس�لفية و »صفة الصفوة« )161/3( البن اجلوزي، 

ط: دار ابن اهليثم. 
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الــحــراَم فِإنما الــمــرَعــي  ــَرِب  ــْق َت مريُرهاوال  وَيـــبـــقـــى  تــفــنــى  ــــَه  حــــالوُت

ا- الصبر على البالء وعلى أقدار اهلل المؤلمة: ثالثاً

والصرب عىل البالء وعىل أقدار اهلل املؤملة إنا  يكون بعدم التسخط عليها، وهو ينشأ 
من أسباب عديدة:

 منها: شهود جزائها وثوابها، فالله D أعطي الصابرين عىل البالء ثواًبا عظيًا 
وأجًرا جزياًل، قال: 6: ]ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    

ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ[ 
]157-155 :2[

 ومنهـــا: ش�هود تكفيرها للس�يئات ومحوها لها، فعن أب�ي هريرة I قال: 
قال رسول اهلل 0: »ما يزاُل البالُء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وما له 

حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة«)1(.

وع�ن أيب س�عيد I، ع�ن النب�ي 0، قال: »مـــا ُيصيب المســـلم من 
نصب، وال وصب، وال هم وال حزن، وال أذى، وال غم، حتى الشوكة ُيشاُكها إال كفر 

اهلل بها من خطاياه«)2(.

وع�ن أيب هري�رة I، قال: قال رس�ول اهلل 0 »من يـــرد اهلل به خيًرا 
ُيصب منه«)3(.

 ومنها: ش�هود القدر الس�ابق الجاري له�ا، وأنها مقدرة ف�ي أم الكتاب قبل أن 
ُيخلق فال بد منها، فجزعه ال يزيده إال بالًء.

)1( صحيح: رواه الرتمذي ]2715[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]5815[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3477[، ومسلم ]1792[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]5645[. 
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فع�ن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، قال: س�معت رس�ول اهلل 0 
يقول: »كتب اهلل مقادير الخالئق قبل أن َيْخلق الســـموات واألرض بخمســـين ألف 

سنة «)1(.

 ومنها: ش�هود حق الل�ه عليه في تلك البلوى، وواجب�ه فيها بالصبر بال خالف 
بين األئمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه 

في تلك البلوى، فال بد له منه وإال تضاعفت عليه.

 ومنها: ش�هود ترتبه�ا عليه بذنبه، كما ق�ال c: ]ی  ی  ی  جئ   
.]30 :K[ ]حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب

� ومنهـــا: أن يعل�م أن اهلل ق�د ارتضاها له واخت�اره، وأن العبودي�ة تقتضي رضاه 
بما رضى له به سيده ومواله، فلينزل إلى مقام الصبر عليها.

 ومنها: أن يعلم أن هذه الُمصيبة هي دواٌء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته 
الرحيم به، فليصبر على تجرعه، وال يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطاًل.

 ومنهـــا: أن يعلم أن ف�ي ُعقبى هذا الدواء من الش�فاء والعافية والصحة وزوال 
األلم ما لم يحصل بدونه، فلينظر إلى عاقبته وُحسن تأثيره. 6: ]ې   ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ[ ]6: 19[. 

بالِعَلِللـــعـــل عـــتـــبـــك مـــحـــمـــوٌد عـــواِقـــبـــُه األجـــســـاُم  صــحــَت  وُربـــمـــا 
 ومنهـــا: أن يعل�م أن المصيبة ما ج�اءت لتهلكه وتقتله، وإنم�ا جاءت لتمتحن 

صبره وتبتليه، فيتبين ِحينئٍذ هل يصلح الستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم ال؟

 ومنهـــا: أن يعل�م أن اهلل c يبتل�ى عبده بالس�راء والض�راء، والنعمة والبالء، 
فيستخرج منه عبوديته في جميع األحوال.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2653[.
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 ومنهـــا: أن يعلم العاقل أن اإلنس�ان ما دام في هذه ال�دار، فهو معرض للباليا، 
والرزايا، واألمراض، واألسقام، وأنه كالهدف الذي ُيرمي بالسهام. ولينظر إلى قول اهلل 

.]4 :s[ ]ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ[ :c

 ومنها: أن يعلم العاقل أن الجزع ال ُيفيد شيًئا، بل يشمت عدوه، ويسوء صديقه، 
ويغضب ربه، ويسر شيطانه، ويحبط أجره، ويضعف نفسه. 

ـــــــــرِه بـــــــــالـــــــــُك ـــــــــلـــــــــيـــــــــَت  ُب فــــــــُكــــــــن ِبـــــــالـــــــَصـــــــبـــــــر َلـــــــــــــــــوَّاذاإذا 
األْجـــــــــــــــــــــــــُر ذهــــــــــــــــــــب  هــــــــــــَذاوإال  واَل  ــــــــــــــــــــــــَذا  َه ــــــــــــال  ف

� ومنهـــا: أن يتذك�ر العاق�ل المص�اب، م�ا ورد ف�ي الحدي�ث: »إن لل�ه ما أخذ 
وما أعطى، وُكّل شيء عنده بأجل ُمسمى«)1(.

وإن أموالن�ا وأوالدن�ا؛ إنما هي عندًنا ودائع، والبد لصاح�ب الوديعة أن يأخذها 
من الدهر.

وديعٌة إال  واألُهــــلــــون  الـــمـــاُل  الـــــوداِئـــــُعومـــا  ُيــــــــَرّد  أن  يــــوًمــــا  والبـــــــّد 

 ومنها: أن العاقل يتسلى بمصيبة النبي 0 عن ُكّل مصيبة.
ـــْت ِبَنا ـــَزَل ــيــالــِي َقــْبــَل َمـــا َن ِعْلًما!َعــَرْفــَنــا الــلَّ ــهــا  َب ـــا  ـــِزْدَن ت َلــــْم  َدَهـــْتـــَنـــا  ــمــاَّ  ــَل َف

وقال آخر:
َحِر َوالبَكِراْصْبر عَلَى َمَضِض اإِلْدالِج في السَّ ــاعــاِت  الــطَّ إلـــى  ــــــرََّواِح  ال َوفــــِي 
ــــــــــاِم َتــــْجــــِرَبــــٌة ــــٌة َمـــــْحـــــْمـــــَودُة األَثـــــرِإّنـــــــي َرَأْيــــــــــُت وفـــــي اأَليَّ ــــَب ــــاِق لــلــصــبــر َع
َلبُه َتصَّ َأْمــــــــٍر  فــــي  َجــــــدَّ  َمــــــْن  َفِرَوَقــــــــلَّ  بالظَّ ـــَاَز  َف إالَّ  ــْبــَر  الــصَّ واســَتــَصــَحــب 

وقال آخر:
ُمٌرَمَذاَقُتُه اْســـِمـــِه  ــُل  ــْث ِم ــُر  ــْب اْلَعَسِلوالــصَّ ـــَن  ِم َأْحـــَلـــى  َعـــَواِقـــَبـــُه  ــْن  ــِك َل

)1( صحيح: رواه البخاري ]5655[، ومسلم ]923[.
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وقال آخر:
َســـَمـــاُؤُه َبــْيــًتــا  ُرَبـــَنـــى اهلُل لــأخــيــار  الضُّ َوْجــــْدَراُنــــُه  َوْأَحـــــــزاٌن  ُهـــُمـــوٌم 
ــــــَق َبـــاَبـــُه ـــه َوَأْغــــــَل ـــــم فـــِي ـــــُه ـــــَل ْبُرَوَأْدَخ َبــابــُكــُم الصَّ ــاُح  ِمــْفــَت ــْم  ــُه َل ــــاَل  َوَق

جبال الصبر وعلو همتهم عند المصائب:

 جع�ل اهلل n الصرب جواًدا ال يكبو، وصارًم�ا ال ينبو، وجنًدا ال هيزم، وحصنًا 
 ال هي�دم، وال يثل�م، فه�و والن�رص أخ�وان ش�قيقان، وه�و أن�رص لصاحبه م�ن الرجال 
ب�ال عدة وال ع�دد، وحمله من الظف�ر حمل الرأس من اجلس�د، وللصابري�ن معية مع اهلل، 
ظف�روا فيها بخري الدنيا واآلخرة، وفازوا فيها بنعمه الظاهرة والباطنة، ولقد جعل اهلل 
n اإلمام�ة يف الدي�ن منوطة بالصرب واليق�ني، فقال c وبقوله اهت�دى املهتدون: 

]چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ[ ]0: 24[.

قال ابن عيينة V: »ملا أخذوا برأس األمر، صاروا رؤوًسا«.

وأخبر سبحانه عن محبته للصابرين بقوله: ]ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         
ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ[ ]4: 146[.

 :c وأوىص عباده باالس�تعانة بالصرب والصالة عىل نوائب الدنيا والدين، فقال
]ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ[ ]2: 45[.

وجعل الفوز باجلنة والنجاة من النار ال حيظي هبا إال الصابرون، فقال c: ]ڈ  
.]111 :i[ ]ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

وأخرب أن الصرب واملغفرة من العزائم التي أرباهبا ال تبور، فقال c: ]ىئ  ىئ  
.]43 :K[ ]ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ
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وكذلك قيل: الصرب من معامل العظمة وش�ارات الكال، ومن دالئل هيمنة النفس 
ع�ىل م�ا حوهل�ا، ولذلك كان »الصبور« من أس�اء اهلل احلس�نى، فهو يتمه�ل وال يتعجل 
ويبط�ئ بالعقاب إن أرسع الناس باجلريمة، ويرس�ل أقداره لتعم�ل عملها عىل الرغبات 

الفائرة، واملشاعر الثائرة.

والصرب من عنارص الرجولة الناضجة والبطولة النادرة، فإن أثقال احلياة ال يطيقها 
املهازي�ل، وامل�رء إذا كان لدي�ه متاع ثقي�ل يريد نقله، مل يس�تأجر له أطف�ااًل أو مرىض أو 
خوارين، إنا ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة، واملناكب الشداد، كذلك احلياة، ال ينهض 
برسالتها الكربى، وال ينقلها من طور إىل طور إال رجال عالقة، وأبطال صابرون، ومن 
ثم كان نصيب القادة من العناء والبالء مكافًئا ملا أوتوا من مواهب، وملا أدوا من أعال.

وأصرب الناس عىل الطاعة وعىل البالء وعن املعايص األنبياء والرسل عليهم الصالة 
والسالم، ثم األمثل فاألمثل، ولذلك ملا سئل رسول اهلل 0 أي الناس أشد بالء؟ 
قـــال: »األنبيـــاء، ثم األمثـــل فاألمثل. يبتلي الناس على قدر دينهـــم، فمن ثخن دينه 
اشـــتد بـــالؤه، ومن ضعف دينه ضعـــف بالؤه. وإن الرجل ليصيبه البالء حتى يمشـــي 

على األرض ما عليه خطيئة«)1(.

فاخت�الف أنصب�ة الناس من اجله�د والتبعة واهلم�وم الكبرة يع�ود إىل طاقتهم يف 
التحمل والثبات.

صبر النبي 0:

فعن أنس I قال: قال رسول اهلل 0: »ولد لي الليلة غالم، فسميته 
باسم أبي إبراهيم« ثم دفعه إىل أم سيف، امرأة قني)2( يقال له: أبو سيف، فانطلق يأتيه، 

)1( حس�ن صحيح: رواه ابن ماجه ]4023[، وقال األلباين: حس�ن صحيح. انظر: »املشكاة« ]1562[، 
و»الصحيحة« ]143[.

اد. )2( قين: َحدَّ
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واتبعته، فانتهينا عىل أيب سيف، وهو ينفخ بكره، قد امتأل البيت دخاًنا. فأرسعت امليش 
بني يدي رس�ول اهلل 0 فقلت: يا أبا س�يف! أمس�ك جاء رس�ول اهلل 0 
فأمس�ك. فدع�ا النبي 0 بالصبي. فضم�ه إليه، وقال ما ش�اء اهلل أن يقول. فقال 
 أن�س: لق�د رأيت�ه وهو يكي�د)1( بنفس�ه بني ي�دي رس�ول اهلل 0، فدمع�ت عينا 
رسول اهلل 0 فقال: »تدمع العين، ويحزن القلب، وال نقول إال ما يرضي ربنا. 

واهلل! يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون«)2(.

:S صبر نبي اهلل أيوب

وص�ف اهلل c بالص�رب خاصة أوليائه وأحبابه، فق�ال عن أيوب S: ]ٿ    
ٿ  ٹ[ ]C: 44[،  ث�م أثن�ى عليه فق�ال: ]ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ[ ]C: 44[، فك�م كان ص�ربه حت�ى رضب به املثل، 

وك�م كان أدب�ه يف صربه إذ ق�ال c: ]ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  
.]83 :e[ ]ٹ

:S صبر نبي اهلل موسى

فعن ابن مس�عود I  قال: ملا كان يوم حنني آثر رس�ول اهلل 0 ناًسا يف 
القس�مة، فأعطي األقرع ب�ن حابس مائة من اإلبل، وأعطي عيين�ة بن حصن مثل ذلك، 
وأعط�ي ناًس�ا من أرشاف الع�رب وآثرهم يومئذ يف القس�مة، فقال رج�ل: واهلل إن هذه 

)1( يكيد بنفسه: أي جيود هبا، ومعناه: وهو يف النزع وشدة االحتضار.
)2( صحيح: رواه البخاري ]1303[، ومسلم ]2315[.

وق�ال الن�ووي: قول�ه: فدمع�ت عينا رس�ول اهلل 0إىل آخره في�ه جواز الب�كاء عىل املرض   
واحل�زن، وأن ذل�ك ال خيال�ف الرضا بالق�در، بل هو رمحة جعله�ا اهلل يف قلوب عب�اده، وإنا املذموم 
الن�دب والنياح�ة، والويل والثبور، ونحو ذلك من القول الباطل، وهلذا قال 0: »وال نقول 

إال ما يرضي ربنا« انظر: »رشح النووي عىل مسلم« )68/8(، ط: مكتبة اإليان.
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قس�مة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه اهلل، فقلت: واهلل ألخربن رس�ول اهلل 0، 
فأتيت�ه فأخربت�ه با ق�ال، فتغر وجهه حت�ى كان كالرصف. ثم قال: »فمـــن يعدل إذا لم 
يعـــدل اهلل ورســـوله؟«، ثم قال: »يرحم اهلل موســـى قد أوذي بأكثـــر من هذا فصبر«، 

فقلت: ال جرم ال أرفع إليه بعدها حديًثا)1(.

M صور من صبر الصحابة

عروة بن الزبير »جبٌل من جبال الصبر«:

قـــال ابـــن القيم: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد، 
وكان من أحسن الناس وجًها، فدخل يوًما على الوليد في ثياب وشي)2(، وله غديرتان 
وه�و يض�رب بيده، فقال الولي�د: هكذا تكون فتي�ان قريش فعانه )3(، فخ�رج من عنده 
متوس�نًا، فوق�ع في إصطبل الدواب فل�م تزل الدواب تطؤه بأرجله�ا حتى مات، ثم إن 
اآلكلة وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد األطباء، فقالوا له: إن لم تقطعها سرت 
إلى باقي الجس�د فتهلك. فعزم على قطعها، فنشروها بالمنشار، فلما صار المنشار إلى 
القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة، فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه 
وهو يهلل ويكبر، فأخذها وجعل يقلبها في يده، ثم قال: »أما والذي حملني عليك، إنه 
ليعل�م أني ما مش�يت بك إلى حرام، وال إلى معصية، وال إلى م�ا ال يرضي الله. ثم أمر 

)1( صحيح: رواه البخاري ]3150[، ومسلم ]1062[.
ويف احلديث: دليل عىل أن لإلمام أن يعطي من يرى يف عطيته املصلحة أكثر من غره، إذا كان يف هذا   
مصلحة لإلس�الم - وليس�ت مصلحة ش�خصية حيايب من حيب ويمنع من ال حيب - وزاد يف العطاء 
فإن هذا إليه، وهو مسئول أمام اهلل، وال حيل ألحد أن يعرتض عليه فإن اعرتض عليه فقد ظلم نفسه. 

انظر: »رشح رياض الصاحلني« )147/1( للشيخ العثيمني V، ط: دار البصرة.
)2( ثياب وشي: أي معلمة وخمططة.
)3( فعانه: أي حسده وأصابه بعينه.
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بها فغس�لت وطيبت وكفنت في قطيفة، ثم بعث بها إلى مقابر المس�لمين، فلما قدم من 
عن�د الوليد إلى المدينة، تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول: ] پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ[ ]Y: 62[، ول�م يزد عليه، ثم إنه قال: »إن س�لبت فلطالما أعطيت، 

وإن أخذت فطالما أبقيت، وأبقيت لنا فيك األمل، يا بر يا وصول«)1(.

ِلِريبٍة ــي  َكــفِّ َمـــــَدْدُت  َمــا  ــُرَك  ــْم ــَع ِرْجليَل َفاِحَشٍة  َنْحَو  َحَمَلْتِني  ــا  َوَم

َعْقِلي َوال  ــا  ــَه َل ِفـــْكـــِري  ـــِنـــي  َدلَّ َبَصريَوال  وال  َسْمِعي  َلــَهــا  ــي  ــاَدِن َق َوال 

ُمِصيَبٌة ُتــِصــْبــِنــي  ـــْم  َل َأنـــي  َقْبليَوَأْعـــَلـــُم  َفـــتـــًى  َأَصـــــاَبـــــْت  َوَقـــــــْد  ِإالَّ 

أم سليم »الرميصاء« وعلو همتها في الصبر:

عـــن أنس I قـــال: كان ابن أليب طلحة I يش�تكي، فخرج أبو طلحة، 
فقبض الصبي، فلا رجع أبو طلحة، قال: ما فعل ابني؟ قالت أم س�ليم وهي أم الصبي: 
هو أس�كن ما كان، فقربت إليه العش�اء فتعش�ى، ثم أصاب منها، فلا فرغ، قالت: واروا 
الصب�ي، فل�ا أصب�ح أب�و طلح�ة أيت رس�ول اهلل 0 فأخ�ربه، فق�ال: »أعرســـتم 
الليلة؟«، قال: نعم، قال: »اللهم بارك لهما«، فولدت غالًما، فقال يل أبو طلحة: امحله 
حت�ى تأيت به النب�ي 0، وبعث معه بتم�رات، فقال: »أمع�ه يشء؟«، قلت: نعم، 
مترات. فأخذها النبي فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها يف يّف الصبي، ثم حنكه وساه 

 

عبد اهلل)2( .

)1( »تاري�خ اإلس�الم« )247/6( لإلم�ام الذهب�ي، ط: دار الكت�اب الع�ريب، وانظر: »هتذي�ب الكال« 
)20/20 - 21( للمزي، ط: مؤسسة الرسالة.

)2( صحيح: رواه البخاري ]5470[، ومسلم ]2144[.
وفي الحديث فوائد منها: دليل عىل قوة صرب أم س�ليم J، وفيه جواز التورية، أي أن يتكلم   
اإلنس�ان بكالم ختالف نيته ما يف ظاهر هذا الكالم، وفيه أنه يس�تحب التس�مية بعبد اهلل، انظر: »رشح 

رياض الصاحلني« )150/1( البن عثيمني، ط: دار البصرة.
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وفي رواية للبخاري: قال ابن عيينة: فقال رجل من األنصار: فرأيت تس�عة أوالد 
كلهم قد قرأوا القرآن، يعني: من أوالد عبد اهلل املولود.

َذَكْرَنا َكــَمــا  ــَســاُء  الــنِّ َكـــاَن  ــْو  ــَل ـــَســـاُء َعــَلــى الـــرَِّجـــاِلَف ــِت الـــنِّ ــَل ــُفــضِّ َل
َعْيٌب ْمِس  الشِّ اِلْســِم  التَّْأِنيُث  ــا  ـــِهـــالِلَوَم ـــْل ـــْذِكـــيـــر َفــــْخــــٌر ِل َوَمــــــا الـــتَّ

امرأة من أهل الجنة: 

ع�ن عطاء بن أيب رب�اح قال: قال يل ابن عب�اس L: أال أريك امرأة من أهل 
اجلن�ة؟ فقل�ت: بىل، قال: هذه املرأة الس�وداء أتت النب�ي 0، فقالت: إين أرصع، 
وإين أتكش�ف، فادع اهلل c يل، قال: »إن شـــئت صبرت ولك الجنة، وإن شـــئت دعوت 
اهلل c أن يعافيك« فقالت: أصرب، فقالت: إين أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف، فدعا 

هلا)1(.

ما يعين على الصبر والرضا في البالء:

الص�رب عىل البالء من آكد املن�ازل يف طريق حمبة اهلل للعبد، وهو بضاعة الصديقني، 
وهو من أعظم الطاعات والقربات التي حيبها اهلل D، وحيب أهلها، 6: ]ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ[ ]4: 146[، وق�د جع�ل اهلل D ث�واب الص�رب بغر حس�اب، 6: 

]حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   

.]10 :E[ ]حج  مج  جح  مح

ودون�ك أخ�ي الكري�م أهم األس�باب الت�ي تعني عىل الص�رب والرضا عن�د نزول 
البالء:

)1( صحيح: رواه البخاري ]5652[، ومسلم ]2576[.
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1- مالحظة حسن الجزاء:

فع�ىل حس�ب مالحظته والوث�وق به ومطالعت�ه، خيف محل البالء لش�هود العوض 
م�ن اهلل D. قال اهلل c: ]حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    

 .]10 :E[ ]ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح

وعن أيب حييى صهيب بن س�نان I قال: قال رس�ول اهلل 0: »عجًبا 
ألمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن: إن أصابته سرَّاُء شكر 

فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له«)1(.

2- انتظار روح الفرج:

يعني راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه خيفف محل املشقة.
ــــّي َخــــِف ُلــــــْطــــــٍف  ِكـــيَِّوَكـــــــــــْم هلل مـــــن  ـــِم الـــذَّ ـــْه ــــْن َف َيــــــِدقُّ َخــــَفــــاُه َع

3- تهوين البلية:

بأن يعد اإلنسان نعم اهلل عليه الظاهرة والباطنة وأياديه عنده، فإن عجز عن عدها، 
وأيس من حرصها، هان عليه ما هو فيه من البالء ورآه - بالنسبة إىل أيادي اهلل ونعمه - 

كقطرة من بحر.

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ    :6
.]34 :Q[ ]ٺ  ٺ  ٺ

4- النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البالء:

قالت اخلنساء:
َحْوِلي ــَن  ــاِكــي ــَب ال َكـــْثـــَرُة  َنْفِسيَوَلــــــْوال  َلــَقــَتــْلــُت  ِإْخــــَواِنــــِهــــْم  َعـــلـــَى 
ـــْن يَوَمــــــا َيـــْبـــُكـــوَن ِمــــْثــــَل َأخـــــي َولـــِك بالتََّأسِّ َعــْنــُهــْم  الــنَّــْفــَس  ُأَعــــــزِّي 

)1( صحيح: رواه  مسلم ]2999[.
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5- فتح باب الدعاء:

فاملصائ�ب تفت�ح ع�ىل العبد أبواًب�ا من العب�ادات، كالدع�اء، واإلناب�ة، والرجاء، 
6: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

.]33 :v[ ]ٺ  ٿ

فيا أخا اإلسالم:

َتــــَشــــاُء َمـــــا  َتــــْفــــَعــــُل  ـــــــــــداَر  اأَلقَّ الَقَضاُءَدِع  َحـــَكـــَم  إَذا  ــا  ــًس ــْف َن َوِطـــــْب 
الـــلَّـــَيـــاِلـــى ــــَحــــاَدثــــِة  ِل ـــــْجـــــَزْع  َت ْنــــَيــــا َبـــقـــاُءَوال  ــــــوادِث الــــدُّ ــــــَح ــــَمــــا ِل َف
ـــــَواِل َجلًدا ـــــاُءَوُكــــْن َرُجــــاًل َعــَلــى اأَلْه ـــُة َوالـــــوَف ـــمـــاَح ـــسَّ وشــيــمــتــك ال

ْبر: ِثمار الصَّ

للصرب ثمرات حُمققة وعظيمة ومن مجلة هذه الثمرات.

 نيل األجر بال حدود:

.]10 :E[ ]6: ]ىث   يث   حج  مج  جح  مح
قال ســـليمان بن القاســـم: كل عم�ٍل ُيعرف ثوابه إال الص�رب، 6: ]ىث   يث   

حج  مج  جح  مح[ ]E:10[ قال: »كاملاء املنهمر«.

:c نيل معية اهلل 
6: ]ېئ  ېئ  ىئ  ىئ[ ]2: 153[.

والمعية على قسمين:
معية عامة: وهي املعية بالعلم والقدرة، وهذه عامة يف حق كل أحد.

ومعيـــة خاصـــة: وهي املعية بالع�ون والنرصة، وهذه خاص�ة بالصابرين ونحوهم 
كاملحسنني واملتقني واملتوكلني واملقسطني وغرهم.
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 نيل إمامة الدنيا واآلخرة:

وئ           ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې    ۉ  ]ۉ    :6
.]137 :C[ ]وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

.]111 :i[ ]6: ]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 نيل صلوات اهلل c ورحمته وهدايته: 

6: ]ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ[ ]2: 155 - 157[.

 سبيل النصر على األعداء:
.]65 :E[ ]6: ]ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ

 تكفير السيئات:
فعن أيب سعيد وأيب هريرة L ، عن النبي 0قال: »ما ُيصيُب المؤمن 
من نصب، وال وصب، وال هم، وال حزن، وال أذى، وال غم حتى الشـــوكة ُيشـــاكها إال 

كفر اهلل بها من خطاياه«)1(.

 طريق إلى الجنة:
.]75 :l[ ]6: ]ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]3477[، ومسلم ]1792[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





173

الرفق

الرفـــق: هو زين�ة األعال وهباؤها، ورس جودهتا ومجاهل�ا، وهو من أحب الفضائل 
واخلالل إىل احلق D، ومن أبلغها أثًرا وتوثيق صالهتم وروابطهم بالكون أمجع، ومن 
هنا دعانا اإلسالم إليه، ورغبنا فيه، ونوه بأنه - يف بابه - ال ِعْدل له يف نتائجه وآثاره، وأن 
اهلل D أويف اجل�زاء عليه يف الدنيا واآلخرة. وهو لني اجلانب ولطافة الفعل، وصاحبه 

رفيق. والرفق ضد العنف، يقال: رفق باألمر وله وعليه.

قال عمرو بن العاص البنه عبد اهلل: »ما الرفق؟ قال: أن تكون ذا أناة وتالين. قال: 
فا اخلرق؛ قال: معاداة إمامك، ومناوأة من يقدر عىل رضك.

وق�ال س�فيان الث�وري ألصحابه: أت�درون ما الرف�ق؟ قالوا: قل، ق�ال: »أن تضع 
األم�ور يف مواضعها، والش�دة يف مواضعها، واللني يف موضعه، والس�يف يف موضعه؟، 

والسوط يف موضعه)1(.

فضائل الرفق:

قال اهلل D: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ 
]134 :4[

 ق�ال القاس�مي: العاف�ني عن الن�اس أي ظلمه�م هلم، ولو كان�وا قد قتل�وا منهم، 
فال يؤاخذون أحًدا با جينى عليهم وال يبقى يف أنفسهم موجدة)2(.

.]199 :C[ ]َو6: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 

ق�ال القاس�مي: »خذ العف�و« أي م�كان الغضب ليكون�وا أقبل للنصيح�ة »وأمر 
بالع�رف« أي باجلميل املستحس�ن من األفعال فإهنا قريب�ة من قبول الناس من غر نكر. 

)1( »هؤالء حيبهم اهلل« ص: ]173-174[ للمؤلف، ط: دار الكنوز، وط: دار أهل الُسنة.
)2( »حماسن التأويل« )139/2( جلال الدين القاسمي، ط: دار احلرمني.
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»وأع�رض عن اجلاهلني« أي املرصين عىل جهلهم، فال تكافئ الس�فهاء بمثل س�فههم، 
وال متارهم، واحلم عنهم)1(.

و6َ: ]ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ[ 

]35-34 :I[

.]43 :K[ ]و6َ: ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ

قال الجزائري V: ]ىئ  ىئ  ىئ[: أي وملن صرب ومل ينترص لنفسه وغفر 
وجتاوز عمن أس�اء إليه. ]ی  ی[ أي إن ذلك الصرب والتجاوز عن امليء: ]ی   ی  

جئ[: أي ملن معزومات األمور املطلوبة رشًعا)2(.

وعن ابن عباس L، قال: قال رس�ول اهلل 0 ألشج عبد القيس: »إن 
فيك خصلتين ُيُحُبهما اهلل: الحلُم واألناة«)3(.

وعن عائش�ة J، قالت: قال رس�ول اهلل 0: »إن الرفق ال يكون في 
شيء إال زانه، وال ُينزُع من شيء إال شانه«)4(.

وعنه�ا J: أن النبي 0قال: »إن اهلل رفٌق يحب الرفق، وُيعطي على 
الرفق، ما ال ُيعطي على الُعنف، وما ال ُيعطي على ما سواه«)5(.

وعن أيب هريرة I، قال: بال أعرايٌب يف املس�جد، فقام الناس إليه ليقُعوا فيه، 
فق�ال النب�ي 0: »َدُعوُه وأريُقوا على بوله ســـجال)6( من مـــاٍء، أو ذنوًبا من ماء، 

فإنما ُبعثتم ُميسرين ولم ُتبعثوا معسرين«)7(.
)1( املصدر السابق )684/3(.

)2( »أسر التفاسر« )1407/2( للجزائري، ط: مكتبة العلوم واحلكم.
)4( صحيح: رواه مسلم ]2594[.)3( صحيح: رواه مسلم ]25[.

ُنوُب.)5( صحيح: رواه مسلم ]2593[. )6( سجاًل: هو الدلو املمتلئ باملاء، وكذلك الذَّ
)7( صحيح: رواه البخاري ]220[.
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 وع�ن أن�س I، ع�ن النبي 0، قال: »يســـروا وال تعســـروا، وبشـــروا 
وال ُتنفُروا«)1(.

وعن جرير بن عبد اهلل I، قال: س�معُت رسول اهلل 0، يقول: »من 
ُيحرم الرفق، ُيحرم الخير كله«)2(.

وعن أيب هريرة I: أن رُجاًل قال للنبي 0: أوصني قال: »ال تغضب« 
فردد مراًرا، قال: »ال تغضب«)3(.

وعن أيب يعىل ش�داد ب�ن أوس I، عن رس�ول اهلل 0، قال: »إن اهلل 
كتب اإلحســـان على كل شـــيء فإذا قتلتُم فأحســـنوا الِقتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا 

الذبحة، ولُيحدَّ أحُدُكْم شفرته، ولُيرح ذبيحته«)4(.

وع�ن عائش�ة J، قال�ت: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل رفيـــٌق ُيحُب 
الرَفَق في األمر كله«)5(.

»إن اهلل رفي�ق« أي لطيف بعب�اده، يريد هبم اليرس وال يريد هبم العرس، فال يكلفهم 
فوق طاقتهم، بل يساحمهم ويلطف هبم.

»يحب الرفق« أي: حيب أن يرفق بعضكم ببعض، وحيب أن يرفق بعباده، »ويعطي 
عليه« يف الدنيا من الثناء اجلميل، ونيل املطالب وتسهيل املقاصد، ويف العقبى من الثواب 
اجلزيل »ما ال ُيعطي عىل العنف« ووصف E بالرفق إرشاًدا وحًثا لنا عىل حتري 

الرفق يف األمر كله.

)1( صحيح: رواه البخاري ]69[، ومسلم ]1743[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]2592[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]6116[.
)4( صحيح: رواه مسلم ]1955[.

)5( صحيح: رواه البخاري ]6927[، ومسلم ]2165[.
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أنواع الرفق: اعلم أخي الكريم أن اإلسالم حث عىل الرفق يف كل األمور ويف كل 
األحوال، فمن ذلك:

الرفق في الدين:

فاإلس�الم دين اليس�ر والرفق، وال يمكن أن تلمس حرًجا أو مشقة في جانب من 
جوانبه، أو تشريع من تشريعاته.

قال اهلل D: ]ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ[ ]2: 185[
قال اهلل D: ]ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ[ ]2: 286[

قال اهلل D: ]ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ[ ]6: 28[.

ولق�د دعا اإلس�الم إىل الرفق يف العبادة، وهنى عن الغلو فيها، والتعس�ر يف أدائها 
فع�ن أنس I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن هـــذا الدين متين فأوغلوا فيه 

برفق«)1(.

»إن هذا الدين متني« أي: صلب، »فأوغلوا« أي: سروا »فيه برفق« من غر تكلف، 
وال حتمل�وا أنفس�كم ما ال تطيقونه، فتعجزوا وترتك�وا العمل ولقد كان 0 وهو 

القدوة يلتزم جادة احلق ومنطق الفطرة.

ولذل�ك كان 0 ك�ا قال�ت عائش�ة: »م�ا خ�ر رس�ول اهلل 0 ب�ني 
أمري�ن إال أخ�ذ أي�رس مه�ا ما مل يكن إث�ًا، فإن كان إث�ًا كان أبع�د الناس من�ه، وما انتقم 

 

رسول اهلل 0لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل هبا«)2(.

ولذل�ك كان م�ن ي�رس اإلس�الم أن رخص للمس�افر الفطر يف س�فره، والقرص يف 
صالت�ه، وأن يصيل جالًس�ا أو عىل جنب إن كان مريًض�ا، ولكن ظن بعض الناس الذين 

)1( حسن: رواه أمحد ]7475[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2247[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]4721[.
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نق�ص حظهم من العلم الرشع�ي والفقه يف الدين أن اليرس يف الدي�ن معناه ترك أوامره، 
وتع�دي حدوده!! فرتى وتس�مع تارك الصالة يقول: »الدي�ن يرس«!! وآكل الربا يقول: 
»الدين يرس«!! وشارب اخلمر يقول: »الدين يرس«!! وهذا الفهم السقيم للدين قد أوقع 

الن�اس يف اآلثام، وحق عليهم قول ربن�ا: ]گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
.]104-103 :Y[ ]ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ

الرفق بالنفس في العبادة:

لقد توخي اإلس�الم في كل عباداته وتش�ريعاته حق النفس؛ رفًقا بها ورحمة لها، 
ولحرص النبي 0 بأمته، وشفقته عليهم، أرشدهم إلى مصالحهم، وحثهم على 
م�ا يطيقون�ه من المداومة عل�ى العبادة، ونهاهم ع�ن إجهاد النفس ف�ي الطاعة، مخافة 

الملل والسآمة، وترك العبادة بالكلية، أوترك بعض منها.

فقال 0: »أحب األعمال إلى اهلل c أدومها وإن قل«)1( .

ولق�د كان 0أعبد الناس، وأخش�اهم لله، ومع ذلك كان�ت عبادته قصًدا 
بي�ن الط�ول والقص�ر، يص�وم ويفط�ر، ويصلي وين�ام، ولذلك ق�ال 0: »أحب 

األديان إلى اهلل الحنيفية السمحة«)2(.

وعن جابر بن سمرة I قال: »كنت أصيل مع رسول اهلل 0، فكانت 
صالته قصًدا، وخطبته قصًدا«)3(.

وعن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »سددوا وقاربوا، واغدوا 
وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا«)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]6465[، ومسلم ]782[، وأمحد ]10383[.
)2( حس�ن: رواه البخ�اري يف »األدب املف�رد« ]283[، وأمح�د ]2108[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف 

»الصحيحة« برقم ]881[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]866[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]6463[، والدلجة: آخر الليل.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





178

وقد ربى O أصحابه M عىل التوسط واالعتدال يف العبادة.

وكان 0أحياًن�ا يواص�ل الصي�ام، فيصوم ثالثة أيام وأربعة ال يأكل ش�يًئا، 
ف�أراد الصحاب�ة أن يواصلوا كا يواص�ل، فقال لهم: »إني لســـت كهيئتكم، إني أبيت 

يطعمني ربي ويسقيني«)1(.

يفيض اهلل عليه من احلكم واملعارف والفتوحات واإلهلامات ما يس�د مسد الطعام 
 وال�رشاب، فيعطي�ه قوة اآلكل والش�ارب، فيقوي عىل العبادة من غ�ر ضعف يف القوة، 

وال كالل يف اإلحساس.

وانظر إىل هؤالء الرهط الذين جاءوا إىل بيوت أزواج النبي 0 يسألون عن 
عبادت�ه، فل�ا ُأخربوا كأهنم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي 0 وقد غفر له ما 

تقدم من ذنبه وما تأخر؟

ق�ال أحده�م: أما أن�ا فُأصيل الليل أبًدا، وق�ال اآلخر: أنا أص�وم الدهر وال أفطر، 
وق�ال آخر: أنا أعتزل النس�اء وال أت�زوج أبًدا. فجاء رس�ول اهلل 0 فقال: »أنتم 
الذيـــن قلتـــم كـــذا؟ أما واهلل إنـــي ألخشـــاكم هلل وأتقاكم له، لكني أصـــوم وأفطر، 

وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«)2(.

وعن أنس I قال: دخل رس�ول اهلل 0 وحبل مش�دود بني س�اريتني 
فقال: »ما هذا؟«، قالوا: لزينب، تصيل فإذا كسلت أو فرتت أمسكت به، فقال 0: 

»ُحُلوه ليصل أحدكم نشاطه. فإذا كسل أو فتر قعد«)3(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1964[، ومسلم ]1105[، وأبو داود ]2360[، والرتمذي ]778[، وأمحد 
.]6125[

)2( صحيح: رواه البخاري ]5063[، ومسلم ]1401[، والنسائي ]3217[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]1150[، ومسلم ]784[.
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ف�إن اهلل c غني عن تعذيب أحدنا لنفس�ه؛ ولذل�ك قال D: ]ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  

وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  

ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت[ ]2: 286[.

وع�ن حنظل�ة األس�دي I وكان م�ن كت�اب رس�ول اهلل 0 ق�ال: 
 لقين�ي أبو بك�ر فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: س�بحان اهلل! 
م�ا  تق�ول؟ ق�ال: قلت: نك�ون عن�د رس�ول اهلل 0يذكرن�ا بالنار واجلن�ة، حتى 
كأن�ا رأي العني، ف�إذا خرجنا من عند رس�ول اهلل 0 عافس�نا األزواج واألوالد 
والضيعات، فنس�ينا كثًرا، قال أبو بكر: فواهلل إنا لنلقي مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر 
حتى دخلنا عىل رسول اهلل فقلت: نافق حنظلة يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل 0: 
»ومـــا ذاك؟«، قل�ت: ي�ا رس�ول اهلل نكون عن�دك  تذكرنا بالن�ار واجلنة، حت�ى كأنا رأي 
العني، فإذا خرجنا من عندك عافس�نا األزواج واألوالد والضيعات، فنس�ينا كثًرا، فقال 

 

رس�ول اهلل 0: »والذي نفســـي بيده لـــو تدومون على ما تكونـــون عندي، وفي 
الذكـــر، لصافحتكـــم المالئكـــة على فرشـــكم وفي طرقكـــم، ولكن يا حنظلة ســـاعة 

وساعة« ثالث مرات)1(.

لذا كان التوس�ط واالعتدال، والعمل القليل املس�تمر، امل�داوم عليه، أفضل وأبرك 
من العمل الكثر، الذي رسعان ما يرتكه العبد، وينقطع عنه؛ ولذلك ذم اهلل أقواًما أكثروا 

من العبادة، ثم فرطوا فيها، كالذي نقض عهده بعد توكيده، قال اهلل D: ]ڻ  ۀ  
ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

.]92 :U[ ]ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې

)1( صحي�ح: رواه مس�لم ]2705[، والرتم�ذي ]2514[، واب�ن ماج�ه ]4239[، وأمح�د ]17814[، 
والطرباين يف »الكبر« ]3490[، والبيهقي يف »الشعب« ]1028[.
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ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ]ڇ   و6َ: 
ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ   ڳ  
ہ   ہ   ۀہ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

.]27 :o[ ] ہ

 وع�ن عب�د اهلل بن عم�رو بن الع�اص L ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: 
»يا عبد اهلل! ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فترك قيام اهلل«)1(.

الرفق في الدعوة:

قـــال اهلل D: ]ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  
 .]125 :U[ ]ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 ق�ال القرطب�ي V: ه�ذه اآلي�ة نزلت بمك�ة يف وقت األم�ر بمهادن�ة قريش، 
وأمر اهلل لنبيه 0 أن يدعو إىل دين اهلل ورشعه بتلطف ولني دون خماشنة وتعنف، 
وهك�ذا ينبغ�ي أن يوع�ظ املس�لمون إىل ي�وم القيامة، فه�ي حمكمة من جه�ة العصاة من 

املوحدين)2( .

ومن الدعوة باحلكمة مراعاة مقتيض احلال، وخماطبة كل قوم با يعرفون، وأخذهم 
بالرفق والتلطف، واختيار الوقت املناسب للموعظة التي يراد وعظهم هبا، حتى تتقبلها 
النف�وس، وتنتف�ع ب�ا فيها من خ�ر، فالدعوة إىل اهلل حتت�اج إىل بصرة ناف�ذة، تتغلغل يف 
خفاي�ا النف�س اإلنس�انية وتضع يده�ا عىل مواطن الب�الء، ثم ختتار من الدواء ما يش�في 

العلة، ويذهب الداء.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1125[، ومسلم ]1159[.
)2( »اجلامع ألحكام القرآن« )591/5( للقرطبي، ط: النور اإلسالمية.
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أج�ل..إن الرف�ق أداة مثىل من أدوات الدعوة، ال ينج�ح الداعية إال به، وال يدخل 
بدعوت�ه إىل القلوب والعقول إال عىل متنه، ويف رفقته، به تلني العقول، وتنفتح القلوب، 

وتستجيب النفوس للدعوة واإلرشاد والنصح.

ف�ال يأم�ر باملعروف وال ينهي عن املنكر إال رفيق فيا يأم�ر به، رفيق فيا ينهى عنه، 
حليم فيا يأمر به، حليم فيا ينهي عنه، فقيه فيا يأمر به، فقيه فيا  ينهي عنه.

وه�ذه ص�ورة من ص�ور رف�ق النب�ي 0، ت�رضب أروع األمثل�ة يف احللم 
والرفق.

جل�س عم�ر ب�ن وهب اجلمح�ي مع صفوان ب�ن أمي�ة يف احلجر)1( بع�د مصاب 
أه�ل ب�در بيس�ر، وكان عمر ب�ن وهب ش�يطاًنا من ش�ياطني قريش، ومم�ن كان يؤذي 

 

رس�ول اهلل 0 وأصحابه، ويلقون منه عناء وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن عمر 
يف أس�اري بدر، فذك�ر أصحاب القليب ومصاهبم، فقال صف�وان: واهلل ما إن يف العيش 
بعده�م خًرا، قال له عمر: صدقت، أما واهلل لو ال دين عىل ليس عندي قضاؤه، وعيال 
أخ�يش عليه�م الضيع�ة بعدي، لركب�ت إىل حممد حتى أقتل�ه، فإن يل فيهم عل�ة)2(، ابني 
أس�ر يف أيدهي�م، فاغتنمها صفوان ب�ن أمية، فقال: عيل دينك أن�ا أقضيه عنك، وعيالك 
مع عيايل أواسيهم ما بقوا، ال يسعني يشء ويعجز عنهم، فقال له عمر: فاكتم عىل شأين 
)4(، ثم انطلق حتى قدم  وش�أنك، قال: س�أفعل ثم أمر عمر بس�يفه فش�حذ)3( له وُس�مَّ
 املدين�ة، فبين�ا عمر بن اخلط�اب يف نفر من املس�لمني يتحدثون عن يوم ب�در، ويذكرون 
ما أكرمهم اهلل به، وما أراهم يف عدوهم، إذ نظر عمر إىل عمر بن وهب وقد أناخ عىل باب 
املسجد متوشًحا السيف)5(، فقال: هذا الكلب عدو اهلل، عمر بن وهب ما جاء إال لرش، 

)2( علة: سبب.)1( الحجر: مكان يف الكعبة إىل اجلانب الغريب.
)4( سم: جعل فيه سم.)3( شحذ: أحد.

)5( متوشًحا السيف: متقلًدا السيف.
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وه�و الذي ح�رش)1( بيننا وحزرنا للق�وم يوم بدر، ثم دخل عىل رس�ول اهلل 0 
فقال: يا نبي اهلل، هذا عدو اهلل عمر بن وهب قد جاء متوش�ًحا س�يفه، قال: »فأدخله«، 
فأقبل عمر حتى أخذ بحالة س�يفه يف عنق�ه فلببه)2( هبا، وقال ملن كان معه من األنصار: 
ادخلوا عىل رس�ول اهلل 0 فاجلس�وا عنده، واحذروا عليه من هذا اخلبيث، فإنه 
غ�ر مأمون، ثم دخل به عىل رس�ول اهلل 0 فلا رآه رس�ول اهلل 0 وعمر 
آخذ بحالة سيفه يف عنقه، قال: »أرسله يا عمر، ادن يا عمر«، فدنا ثم قال: أنعم صباًحا 
وكانت حتية أهل اجلاهلية فيا بينهم فقال رس�ول اهلل 0: »قد أبدلنا اهلل بتحية 
خير من تحيتك يا عمير، باإلسالم تحية أهل الجنة«، قال: أما واهلل ياحممد، إن كنت 
هبا حلديث عهد، قال: »فا جاء بك يا عمر؟«، قال: جئت هلذا األس�ر الذي يف أيديكم 
فأحسنوا فيه، قال: »فا بال السيف يف عنقك؟«، قال: قبحها اهلل من سيوف، وهل أغنت 
عنا شيًئا، قال: »اصدقني ما الذي جئت له؟«، قال: ما جئت إال لذلك، قال: »بل قعدت 
أن�ت وصف�وان بن أمية يف احلجر، فذكرمت�ا أصحاب القليب من قري�ش، ثم قلت: لوال 
دي�ن ع�ىل وعيال عندي خلرجت حت�ى أقتل حممًدا، فتحمل لك صف�وان بن أمية بدينك 

وعيالك عىل أن تقتلني، واهلل حائل بينك وبني ذلك«. 

فقال عمر: أش�هد أنك رس�ول اهلل، قد كنا يا رس�ول اهلل نكذبك فيا كنت تأتينا به 
من خرب الس�اء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر مل حيرضه إال أنا وصفوان، فواهلل 
إين ألعلم ما أتاك به إال اهلل، فاحلمد هلل الذي هداين لإلس�ام، وس�اقني هذا املس�اق، ثم 
شهد شهادة احلق فقال رسول اهلل 0: »فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن 

وأطلقوا أسيره«)3(.

)2( لببه: أخذه بتالبيبه وجره.)1( حرش: أفسد.
)3( »حي�اة الصحابة« )165/1-167( للكندهلوي، ط: املكتبة العرصية، وانظر: »اإلصابة« )36/3(، 

»والبداية والنهاية« )313/3( البن كثر، ط: مكتبة اإليان.
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الرفق بالوالدين:

إن الرف�ق بالوالدين، واإلحس�ان إليهما، واللين لهما، ومعرف�ة حقهما، وإجالل 
ش�أنهما، والتلطف معهما، كل ذلك من الواجبات على اإلنس�ان بل هو طليعة ما يجب 
علي�ه لبش�ر ما، بعد م�ا يجب عليه من فرائض رب�ه، وقد تفضل الل�ه تعالى فجعل ذلك 
حكًم�ا فاص�اًل، وأم�ًرا مقضيًّا ال نقض فيه وال إب�رام، ابتداء من أكبر م�ا يجب لهما إلى 

أبسط األمور التي قد تكون عقوًقا وال يؤبه بها.

6: ]ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  
.]23 :W[ ]ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ

قـــال أبـــو البـــداح النجيبي: قلت لســـعيد بن المســـيب: كل ما في الق�رآن من بر 
الوالدين قد عرفته إال قوله: ]ھ  ے  ے   ۓ[ ]W: 23[. ما ذا القول الكريم؟ 

قال سعيد بن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ)1(.

الرفق بالنساء:

النس�اء ش�قائق الرجال، خلقن منهم واقت�رن بهم، فيجب أن تتس�م الصلة بينهما 
بالمودة والرحمة، والرفق والمعروف والبر، ثم الحلم وسعة الصدر. 

قـــال اهلل D: ]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
.]21 :v[ ]گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

ق�ال القرطبي V: المـــودة والرحمة: عطف قلوهبم بعضهم عىل بعض، وقال 
الس�دي: المـــودة: املحب�ة، والرحمة: الش�فقة. وقال اب�ن عباس: المـــودة: حب الرجل 

امرأته، والرحمة: رمحته إياها أن يصيبها بسوء)2(.

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )32/6( لإلمام القرطبي، ط: النور النور اإلسالمية.
)2( املصدر السابق )105/7(.
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ومـــن الرفق بالنســـاء وحســـن الخلـــق معهن: أن حي�رتم اإلنس�ان حقوقهن، وأال 
يتعدى عليهن، وأال تتس�م املعاملة معهن بالغطرس�ة والغلظة والش�طط، وإنا باملعروف 

والرب.

6: ]ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  
ۆ   ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ[ ]6: 19[.

الرفق بالرعية:

فعن عائش�ة J قالت: قال رس�ول اهلل 0: »اللهـــم من ولي من أمر 
أمتي شـــيًئا فشـــق عليهم فاشُقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيًئا فرفق بهم فارفق 

به«)1(.

وع�ن اب�ن مري�م األزدي ق�ال: س�معت رس�ول اهلل 0 يقول: »مـــن واله 
 اهلل D شـــيًئا مـــن أمـــر المســـلمين، فاحتجـــب دون حاجتهـــم وخلتهـــم وفقرهم، 

احتجب اهلل عنه دون حاجته وخلته وفقره«)2(.

رفق اإلسالم بأسرى الحرب:

اإلسالم دين الرب والرمحة والرفق والقسطاس والقصد، والوقوف عند حدود اهلل من 
غر تعد وال جتاوز، واملسلم احلق ال تبطره النعمة، وال تستذله املحنة، وال يستخفه الزهو.

وإذا خ�اض املعارك يف س�بيل اهلل، ومتخض عنها من األس�اري ما يكون من ذلك 
عادة، فإن اإلسالم يدعو املسلم إىل أن يكون هبم أرفق من الرفق، يرتوى يف أمرهم، وهيتم 

)1( صحيح: رواه مسلم ]1828[.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]2948[، وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف »صحي�ح س�نن« أيب داود برق�م 

.]2948[
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هبم يف طعامهم ورشاهبم وس�ائر ش�ئوهنم. فمبادئ اإلسالم تقوم عىل العدل واإلنصاف 
ال عىل التشفي واالنتقام.

قال اهلل D: ]ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  

.]4 :U[ ]ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

.]8 :Q[ ]ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ[ :D وقال

الرفق بالحيوان:

ويمتد الرفق في اإلس�الم حتى يش�مل الطير في الهواء، والحيوان على األرض، 
فق�د أوصي اإلس�الم بكل ذات كب�د رطبة، وانظ�ر إلى قول النب�ي 0: »ُعذبت 
امـــرأة في هرة ســـجنتها حتى ماتـــت فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وســـقتها، إذ 

حبستها. وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض«)1(.

وانظر إىل هذا املوقف الذي هتيأت فيه اجلنة الس�تقبال رجل أحس�ن وتعطف عىل 
كلب!!!

واس�تمع إىل رس�ول اهلل 0 وهو يس�كب النصح والرش�د يف آذان أتباعه: 
»بين�ا رج�ل يميش بطريق اش�تد عليه احلر، فوج�د بئًرا فنزل فيها ف�رشب ثم خرج، فإذا 
كل�ب يلهث ي�أكل الثرى من العط�ش، فقال الرج�ل: لقد بلغ هذا الكل�ب من العطش 
 مثل الذي كان مني، فنزل البئر فمأل خفه ماء، ثم أمس�كه بفيه حتى رقى فس�قي الكلب، 

فشكر اهلل له، فغفر له...يف كل ذات كبد رطبة أجر«)2(.

)1( صحي�ح: رواه البخاري ]2363[، ومس�لم ]2243[، والنس�ائي ]1496[، وأمحد )159/2(، من 
حديث أيب هريرة.

=)2( صحي�ح: رواه البخ�اري ]92363[، ومس�لم ]2244[، وأب�و داود ]2550[، وأمح�د )375/2(، 
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وع�ن أيب هريرة I عن النبي 0: »أن امـــرأة بغيًّا رأت كلًبا في يوم 
حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها)1( فغفر لها«)2(.

َفَيْذَهُب وإاّل  بالتَّْقوى  الُحْسَن  َوَيْكِسُبصِن  َجَمااًل  َيْكُسو  الُتَقى  َفُنور 
َجَماُلُه الَجِميَل  الــَوْجــَه  َينَفُع  ُبَوَمــا  ــــُه ِفـــْعـــٌل َجـــِمـــْيـــٌل ٌمـــَهـــذَّ َوَلــــْيــــَس َل

  

ومالك يف »املوطأ« ]929[.
)1( الموق: اخلف.

)2( صحيح: رواه البخاري ]3467[، ومسلم ]2245[ واللفظ له.

=
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الُجود

الجـــود: هو أرشُف مالب�س الُدنيا، وأزيُن ُحلله�ا، وأجلُبها حلم�ٍد، وأدفُعها لذم، 
وأس�رتها لعيب - كرُم طبيعٍة يتحىل هبا الس�مح الرسي، واجلواد الس�خى.. ولو مل يكن 
يف الكرم إال أنه صفٌة من صفات اهلل تعاىل تسمى هبا، فهو الكريم D، ومن كان كريًا 

من خلقه، فقد تسمى باسمه، واحتذى عىل صفته)1(.

واجلواد، هو الذي ُيعطي بال مسألة صيانة لألخذ من ُذل السؤال)2(.

فضائل الجود:

من رشف اجلود أن اهلل D قرن ذكره باإليان، ووصف أهله بالفالح ، والفالح 
أمج�ُع اس�ٍم للداري�ن، 6:  ]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ   چ  چ[ ]2: 3-5[، وح�ق للج�ود أن يقرتن باإليان، فال يشء أخُص 

به وأش�د جمانس�ة له منه، فمن صفة املؤمن انرشاح الصدر: ]ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  
.]125 :A[ ]پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ومه�ا م�ن صفات اجل�واد والبخي�ل؛ ألن اجلواد يوصف بس�عة الص�در لإلنفاق، 
والبخيل ُيوصف بضيق الصدر لإلمساك.

6: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ[ ]2: 261[.

قال القرطبي V: كمثل زارع زرع يف األرض حبة، فأنبتت احلبة سبع سنابل، 
يف كل س�نبلة مائة حبة، فش�به املتصدق بالزارع، وش�به الصدقة بالبذر، فيعطيه اهلل بكل 

)1( »العقد الفريد« )225/1( البن عبد ربه، ط: دار الكتب العلمية.
)2( »تنبيه املغرتين« ص: ]222[ للشعراين، ط: دار ابن حزم.
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صدقة له سبعائة حسنة، ثم قال: ]ک  ک     ک  گ[ ]2: 261[ أي: عىل سبعائة، 
فيكون مثل املتصدق كمثل الزارع حني يكون حازًقا يف عمله، ويكون البذر جيًدا وتكون 
األرض عامرة، يكون الزرع أكثر، فكذلك املتصدق إذا كان صاحلًا، واملال طيًبا، ويضعه 

موضعه، يصر أكثر«)1(.

]گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   و6َ: 
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ  

ۓ [ ]267:2[.

ق�ال عب�د اهلل ب�ن عب�اس L: »أمره�م باإلنف�اق من أطي�ب امل�ال وأجوده 
 وأنفس�ه، وهناه�م عن التص�دق برذالة املال ورديئ�ه، وهو خبيثه، ف�إن اهلل طيب ال يقبل 

إال طيًبا«)2(.

وع�ن أيب هري�رة I ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل c جـــواٌد يحُب 
الُجود، ويحبُّ معالي األخالق، ويكره سفسافها«)3(.

وع�ن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »قال اهلل D: أنفق 
ُأنفق عليك«)4(.

وعن بالل I قال: قال رسول اهلل 0: »أنفق يا بالُل، وال تخش من 
ذى العرش إقالال«)5(.

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )529/2( لإلمام القرطبي، ط. النور اإلسالمية.
)2( »تفسر القرآن العظيم« )327/1( للحافظ ابن كثر، ط. دار املعرفة.

)3( صحيح: رواه الطرباين يف »الكبر« )347/2( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1801[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]4407[، ومسلم ]993[ وأمحد )464/2(، وابن ]2123[. 

)5( صحيح: رواه الطرباين يف »الكبر« ]1020[، والبزار )348/5( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح 
اجلامع« برقم ]1512[.
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ويف رواية: »أنفق بالل«.
وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »مامن يوم ُيصبح العباد 
فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحُدهما: اللهم أعط ُمنفًقا خلًفا، ويقول اآلخر: اللهم 

أعط ممسًكا تلًفا«)1(.

وعنه I قال: قال رسول اهلل 0: »من تصدق بِعْدِل تمرة من كسب 
طيب - وال يقبل اهلل إال الطيب - فإن اهلل يتقبُلها بيمينه، ثم ُيربيها لصاحبها، كما 

ُيربي أحُدكم فُلوَّه)2(، حتى تكون مثل الجبل«)3(.

وعن عبد اهلل بن مس�عود I قال: قال رس�ول اهلل 0: »ُحوسب رجٌل 
ممـــن كان قبلكـــم، فلـــم يوجد له من الخير شـــيٌء، إال أنه كان رُجال ُموســـًرا، فكان 
ُيخالط الناس، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر«، فقال اهلل c: »نحن 

أحقُّ بذلك منه، تجاوزوا عنه«)4(.

وع�ن أيب الي�رس I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من أنظر معســـًرا، أو 
وضع عنه، أظلَّه اهلل في ظلِّه يوم ال ظلَّ إالَّ ظلُّه«)5(.

وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »من أعتق رقبة مسلمة، 
أعتق اهلل له بكل ُعضو منها عضًوا من النار، حتى َفْرَجه بفرجِه«)6(.

)1( صحيح: رواه البخاري  ]1374[، ومسلم ]1010[، وابن حبان ]3329[.
)2( الفُلوُّ: امُلهُر؛ ألنه ُيفيل؛ أي ُيفطم، واجلمع أفالء.

)3( صحي�ح: رواه البخ�اري ]1344[، ومس�لم ]1014[، والرتمذي ]2661[، والنس�ائي ]2525[، 
وأمحد ]331/2[، وابن ماجه ]1842[، ومالك ]1806[.

)4( صحيح: رواه الرتمذي ]1307[، والبخاري يف »األدب املفرد« ]293[، وصححه الشيخ األلباين يف 
»صحيح اجلامع« برقم ]3159[.

)5( صحيح: رواه مسلم ]3006[، والرتمذي ]1306[، وأمحد )359/2(.
)6( صحيح: رواه البخاري ]6337[، ومسلم ]1509[، والرتمذي ]1541[.
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وعن�ه I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »َبْيَنـــا رجٌل بفالٍة مـــن األرض، 
فســـمع صوًتا في ســـحابٍة يقول: »اســـق حديقة ُفالن« فتنحى ذلك الســـحاُب، فأفرغ 
مـــاءُه فـــي َحرٍَّة، فإذا شـــرجٌة من تلك الشـــراج قد اســـتوعبت ذلك المـــاء كلهَّ، فتتبع 
المـــاء، فـــإذا رجـــٌل قائـــٌم في حديقته ُيحـــوِّل الماء بمســـحاته، فقال له: يـــا عبد اهلل، 

 

مـــا اســـُمك؛ قـــال: فـــالن لالســـم الذي ســـمع فـــي الســـحابة - فقال لـــه: يا عبـــد اهلل، 

 

لم تسأُلني عن اسمى؛ قال: إني سمعُت صوًتا في السحاب - الذي هذا ماُؤه - يقول: 
اســـِق حديقة فالن - الســـمك - فما تصنع فيها؛ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنُظُر إلى 

ما يخرُج منها فأتصدق بثلثه، وآُكُل أنا وعيالي ثلًثا، وأُردُّ فيها ثلًثا«)1(.

وعن�ه I ، أن رس�ول اهلل 0ق�ال: »قـــال اهلل c: يا عبـــدي أنفق 
ـــحاُء الليـــل والنهار، أرأيتم  ُأنفـــق عليـــك«. وقال: »يُد اهلل مـــأي ال يغيضها نفقٌة، سَّ

 

مـــا أنفـــق منـــذ َخَلـــَق الســـموات واألرض، فإنه لم يغض مـــا بيده، وكان عرُشـــه على 
الماء، وبيده اأُلخرى الميزان، يخفُض ويرفُع«)2(.

وعن أيب ُأمامة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »يا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خيٌر لك، وإن ُتمســـكه شـــٌر لك، وال ُتالم على كفاٍف، وابدأ بمن تُعوُل، واليُد 

الُعليا خيٌر من اليد الُسفلى«)3(.

ًوجٍل على  كانت  وإن  َنــْفــٍس  ــــة آمـــــــــال ُتـــقـــوِّيـــهـــاِلــُكــّل  مــــــن الــــمــــنــــيَّ
َيْقبضها والــّدهــر  َيْبسطها  ــْرُء  ــَم يطويهاال والموت  َتْنُشرها  والنَّْفس 
ـــْطـــهـــرة َم أْخــــــــــالٌق  الــــمــــكــــارم  ثانيهاإّن  ـــل  ـــْق ـــَع وال ــــهــــا،  أوَّل ــــن  الــــديِّ
رابعها والــِحــْلــم  ثــالــثــهــا،  سادسهاوالــِعــْلــم  والَفْضل  خامسها  والجود 

)1( صحيح: رواه مسلم ]2984[، وأمحد )296/2[، وابن حبان ]3355[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]4407[، ومسلم ]993[، والرتمذي ]3045[، وابن ماجه ]197[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]1036[، والرتمذي ]2343[، وأمحد )362/2(.
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ثامنها والــشــكــر  ســابــعــهــا،  ـــّر  ـــب باقيهاوال ــيــن  والــلِّ تــاســعــهــا،  ــر  ــْب والــصَّ
ُأصاِدقها ال  ــــي  أّن تــعــلــم  ــّنــفــس  أْعصيهاوال حــيــن  إال  ــــــد  ُأْرَش ولـــســـُت 
وُيفنيهاال تــركــنــنَّ إلـــى الــّدنــيــا ومـــا فيها ُيــفــنــيــنــا  الشـــك  فــالــمــوُت 
ناِشيهاواعــمــل لـــدار غـــًدا، رْضـــوان خازنها والــرحــمــُن  أْحــمــد،  والــجــار 
طينتها والــِمــْســك  َذهـــٌب،  ــيــٌش نــابــٌت فيهاقصورها  ــِش والـــّزعـــفـــران َح

مراتب الجود:

اجلود له مراتب عرش:

أولها- الجود بالنفس: 

وهو أعلى مراتب الجود، كما قال الشاعر: 
ِبها الجواُد  َضــّن  إْذ  بالّنْفس  والُجوُد بالنَّْفس َأْقَصى غاية الُجوِديجوُد 

عن ِعمران بن ُحصين I: »أن امرأة من ُجهينة أتت نبي اهلل 0 وهي 
حب�يل م�ن الزنى، فقالت: ي�ا نبي اهلل، أصبُت ح�ًدا فأقمه عىل، فدع�ا نبُي اهلل 0 

وليها، فقال: »أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها«.

ففع�ل، فأمر هبا نبُي اهلل 0 فش�دت عليها ثياهبا)1(، ث�م أمر هبا فُرمجت، ثم 
 ص�ىل عليها، فقال له عم�ر: ُتصيل عليها يا نبي اهلل، وقد زنت؟! فق�ال: »لقد تابت توبًة 
لو ُقســـمت بين ســـبعين من أهل المدينة لو ســـعُتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن 

.)2(»c جادت بنفسها هلل

ثانيها- الجوُد بالرياسة:

وه�و ثاين مرات�ب اجلود، فيحمل اجل�واد جوده ع�ىل امتهان رياس�ته، واجلود هبا، 
واإليثار يف قضاء حاجات امللتمس.

)2( صحيح: رواه مسلم ]1696[.)1( حتى ال تنكشف عورهتا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





192

وهذا كجود احلسن بن عىل L، جاد باخلالفة عىل »معاوية« I لُيصلح 
بني طائفتني من املسلمني...فهو سيد من سادات املسلمني األجواد.

قال حييى بن معاذ V: »آخر ما خيرج من رأس الصديقني: ُحُب الرياسة«.

فال يتحرُر من ُحبها بعد نيلها إال من ُكملت نفسه.

ثالثها- الجود براحته ورفاهيته:

فيج�ود به�ا تعًبا وك�ًدا في مصلح�ة غيره، وم�ن هذا ُجوُد اإلنس�ان بنوم�ه ولذته 
لمسامره، كما قيل

َساِئُله قــــال  لـــو  بـــالـــّنـــدى  ـــٌم  ـــيَّ ـــَت هب لي جمَيع َكرى عْيَنيَك، لم َيَنِمُم

قاسم الحسُن الله ماله ثالث مرات، حتى كان يعطي الُخفَّ وُيمِسك النَّْعل.

رابعها- الجود بالعلم وبذله:

وهو أيًضا من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضُل من الجود بالمال؛ ألن العلم 
أش�رُف م�ن المال..وأفضل الجود ما يقربك من موالك ُخط�وة، وُيدنيك من الجنة، أو 

ُيعينك بالعلم على طلبها، ويُدُلك على طريقها، ال من ُيطعمك الدنيا.

ورحم الله ُأمَّ البنين بنت عبد العزيز - أخت عمر بن عبد العزيز  حين قالت كلمة 
تساوي الدنيا وما عليها: »البخيُل ُكُل البخل من بخل على نفسه بالجنة«.

والن�اس ف�ي الُجود بالعلم على مراتب ُمتفاوتة. وق�د اقتضت حكمُة اهلل وتقديره 
النافذ: أن ال ينفع به بخياًل أبًدا.

ومن الجود به: أن تبُذله لمن يسألك عنه، بل تطرُحه عليه طرًحا. 

ومـــن الجود به: أن الس�ائل إذا س�ألك عن مس�ألة، اس�تقصيت له جوابه�ا جواًبا 
شافًيا، ال يكون جوابك له بقدر ما تدفُع به الضرورة.
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خامسها- الجود بالنفع بالجاه:

كالش�فاعة، والمش�ي م�ع الرج�ل إل�ى ذي س�لطاٍن، ونحوه..وذل�ك زكاة الجاه 
الُمطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته.

سادسها- الجود بنفع البدن على اختالف أنواعه:

كم�ا ق�ال 0: »ُيصبح على كل ُســـالمي من أحدكـــم صدقة كل يوم 
تطُلـــع فيه الشـــمس، يعـــدُل بين اثنيـــن صدقة، وُيعيـــن الرجل على دابتـــه؛ فيحمله 
عليها، أو يرفُع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل ُخطوٍة يمشيها 

الرجُل إلى الصالة صدقة، وُيميط األذى عن الطريق صدقة«)1(.

سابعها- الجوُد بالِعرض:

كجود ُعلبة بن زيد بن حارثة األنصاري »المتصدق بعرضه«)2(.

 وق�د كان ُعلب�ة ب�ن زيد ب�ن حارثة رجاًل م�ن أصحاب النب�ي 0، فلما 
حض النبي 0 أصحابه على النفقة لتجهيز جيش »العس�رة«)3(، سارع الصحابة 
M فأنفقوا من أمواهلم وجهزوا أنفسهم وغرهم، سوى »سبعة« من فقراء الصحابة 
انته�ت النفقة عندهم، من بينهم »ُعلبة بن زيد« فقام »ُعلبه« بالليل وبكى، وقال: »اللهم 
إنك قد أمرت باجلهاد، ورغبت فيه، ثم مل جتعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ومل جتعل 
يف يد رسولك ما حيملني عليه، وإين أتصدق عىل كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من 
مال، أو جس�د أو عرض، ثم أصبح مع الن�اس، فقال النبي 0: »أين المتصدق 

هذه الليلة؟«.

)1( صحيح: رواه البخاري ]2827[، ومسلم ]1009[.
)2( كان م�ن البكائ�ني الذين نزل فيه�م ق�ول اهلل c: ]ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

.]92 :G[ ]ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
)3( اجليش القاصد »تبوك«. 
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ويف رواي�ة: »أيـــن المتصـــدق بعرضـــه البارحـــة؟« فلم يق�م أحٌد، ثم ق�ال: »أين 
الُمتصدق، فليقم«.

فقام إليه فأخربه، فقال النبي 0: »أبشـــر فوالذي نفس محمًدا بيده لقد 
ُكتبت في الزكاة الُمتقبلة«)1(.

ثامنها- الُجود بالصبر، واالحتمال، واإلغضاء:

هذه مرتبٌة رشيفٌة من مراتبه.. وهي أنفع لصاحبها من اجلود باملال وأعزُّ له وأنرص، 
وأمل�ك لنفس�ه، وأرشف هلا ..وال يقدُر عليه�ا إال النفوُس الكب�ار، كا قال 0: 
»مـــن كظـــم غيظا - وهو قادٌر علـــى أن ُينفذه -، دعاه اهلل علـــى رؤوس الخالئق حتى 

ُيخيِّره من الحور العين، ُيزوجه منها ما شاء«)2(.

فم�ن ُصعب عليه اجلود باله، فعليه هبذا اجلود، فإنه جيتني ثمرة عواقبه احلميدة يف 
الدنيا قبل اآلخرة. وهذا جوُد الفتوة.

6: ]ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې[ 
]45 :8[

وف�ي هذا الجود: ]ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  
.]40 :K[ ]  ۈ

تاسعها- الجود بالُخلق والبشر والبسطة:

وه�و ف�وق الجود بالصب�ر، واالحتم�ال والعفو. وه�و الذي بل�غ بصاحبه درجة 

)1( صحيح: ذكره ابن اسحاق بدون إسناد، وله طريق موصول وصححه الشيخ األلباين يف »فقه السرة« 
برقم ]451[.

)2( حس�ن: رواه أبو داود ]4777[، والرتمذي ]2021[، وابن ماجه ]4186[، وحس�نه الشيخ األلباين 
يف »صحيح سنن أيب داود« برقم ]4777[. 
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الصائ�م القائ�م، وه�و أثق�ل م�ا يوض�ع في المي�زان  ق�ال 0: »ال تحقـــرن من 
المعروف شيًئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك ُمنبسط إليه«)1(.

عاشرها- الجود يترك ما في أيدي الناس:

ف�ال يلتفُت إليه وال يستش�رف له بقلب�ه، وال يتعرض له بحاله، وال لس�انه..وهذا 
الذي قال عبد الله بن المبارك فيه: »سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضُل من سخاء 

النفس بالبذل«.

صور من جود األنبياء -عليهم الصالة والسالم-

:S أبو الضيفان خليُل الرحمن نبي اهلل إبراهيم

فع�ن أيب هري�رة I قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »كان أول من أضاف 
الضيف إبراهيم«)2(. 

ق�ال املن�اوي: كان ُيس�مى »أب�ا الضيفان«، كان يمش�ى امليل وامليل�ني يف طلب من 
اف«: كان ال يتغذى إال مع ضيف«)3(. يتغذى معه »يف الكشَّ

6: ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ[ 

]27-24:c[

قال جماهد: »ساهم »مكرمني« خلدمة إبراهيم إياهم بنفسه«)4(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2626[، وأبو داود ]4084[، وأمحد )173/5(.
)2( حس�ن: رواه ابن أيب الدنيا يف »قرى الضيف« ]347[، وحس�نه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم ]4415[.
)3( »فيض القدير« )543/4( للمناوي، ط: دار إحياء الرتاث العريب.

)4( »اجلامع ألحكام القرآن« )6215/9( لإلمام القرطبي، ط: النور اإلسالمية.
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 :S يوسف الكريم

قال رس�ول اهلل 0: »الكريـــم ابُن الكريم ابُن الكريم ابُن الكريم يوســـف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم«)1(.

ق�ال املناوي: »أي أكرُمهم أصاًل يوس�ف؛ فإنه مجع رشف النُُبوة ورشف النس�ب، 
وكونه ابن ثالثة أنبياء متناس�قة، فهو رابُع نبي يف نس�ٍق واحٍد، ومل يقع ذلك لغره، وضمَّ 

له أرشف علم - الُرؤيا - ورئاسة الدنيا، وحياطُة الرعية، وشفقُته عليهم«)2(.

جود رسول اهلل 0 أجود الناس:

ع�ن أن�س I ق�ال: »كان النبي 0 أحس�ن الن�اس، وأج�ود الناس، 
وأشجع الناس«)3(.

وق�ال اب�ن عباس L: »كان النبُي 0 أجود الن�اس، وأجود ما يكون 
يف رمض�ان ح�ني يلقاه جربي�ل، وكان يلق�اه يف كل ليلٍة م�ن رمضان، فيدارس�ه القرآن، 

 

فلرُسوُل اهلل 0 وسلم أجود باخلر من الريح املرسلة«)4(.

وعن جابر I قال: »ما ُسئل النبي 0 عن يشء قط فقال: ال«)5(.

وعن أنس بن مالك I: »كان النبي 0 ال يدخُر شيًئا لغٍد«)6(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3194[، ومسلم ]2378[، وأمحد )431/2(.
)2( »فيض القدير« )90/2( للمناوي، ط: دار إحياء الرتاث العريب.

)3( صحيح: رواه البخاري ]2875[، ومسلم ]2307[، والرتمذي ]1687[، وأمحد )147/3(، وابن 
ماجه ]2772[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]6[، ومسلم ]2308[، والنسائي ]2095[، وأمحد )288/1(.
)5( صحيح: روه البخاري ]2174[، ومسلم ]2311[، وأمحد )307/3(.

)6( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ]2362[، واب�ن حب�ان ]6356[، وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف »التعليق 
الرغيب« )42/2(.
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وعنه I قال: »إن كان الرجُل لُيسلم ما يريد إال الدنيا، فا ُيمسى حتى يكون 
اإلسالم أحب إليه من الدنيا وماعليها«)1(.

وع�ن صفوان بن ُأمية I قال: »لقد أعطاين رس�ول اهلل 0 ما أعطاين 
  .)2(» ، فا برح ُيعطيني حتى إنه ألحبُّ الناس إىلَّ وإنه ملن أبغض الناس إىلَّ

كان ُج�وُده 0 بجمي�ع أن�واع اجلود: من بذل العلم واملال، وبذل نفس�ه هلل 
تع�اىل يف إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم، 
ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وحتمل أثقاهلم، ومل يزل 0 عىل هذه اخلصال 
ل مبعثه: »واهلل ال خُيزيك اهلل أبًدا،  احلميدة منذ نشأ، وهلذا قالت له خدجية J يف أوَّ
، وتكسب املعدوم، وُتعني عىل نوائب  إنك لتصُل الرحم، وتقرى الضيف، وحتمل الكلَّ

احلق.

ـــُه ـــوََّد َبـــْســـَط الـــَكـــفِّ حــتــى َلـــو انَّ ـــَع أناِمُلْهَت ــُه  ــْب ــِج ُت لــم  ــٍض  ــْب ــَق ِل ًثــنــاهــا 
ـــال ـــلِّ ـــَه ـــَت ُم ــــُه  ــــَت ِجــــْئ مــــا  إذا  ساِئُلْهَتــــــــــَراُه  أنـــَت  الـــذي  ُتعطِيه  ــَك  َكــأنَّ
الــَبــْحــُر مــن أيِّ الــنَّــواحــي أتيَتُه ساِحُلْههــو  والــُجــوُد  المعروُف  ُتُه  َفُلجَّ

صور عظيمة من جود الصحابة والتابعين

أبو بكر الصديق I الذي صدق بالوحي:

 ع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ما نفعني مـــاٌل قط 
ما نفعني ماُل أبي بكر«.. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومايل إال لك يا رسول اهلل)3(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2315[، وأمحد )175/3(، وابن حبان ]6373[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]2313[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]3654[، ومس�لم ]108[، والرتم�ذي ]3661[، وأمحد )253/2(، وابن 
ماجه ]94[.
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وعنه I قال: قال رسول اهلل 0: »من أنفق زوًجا - أو قال زوجين - من 
ماله - أراه قال: في سبيل اهلل -، دعته خزنة الجنة: يا مسلم هذا خيٌر، هُلم إليه«. 

 فق�ال أبو بك�ر I : هذا رُجٌل الَت�ًوى عليه)1(. فقال رس�ول اهلل 0: 
»مـــا نفعنـــي ماٌل قط إال مـــال أبي بكر«. قال: فبكى أبو بكر وق�ال: وهل نفعني اهلل إال 

بك؟! وهل نفعني اهلل إال بك؟! وهل نفعني اهلل إال بك؟!)2(.

وق�ال عم�ر بن اخلط�اب I: »أمرنا رس�ول اهلل 0يوًم�ا أن نتصدق، 
فواف�ق ذل�ك مااًل عن�دي، فقلُت: اليوم أس�بُق أبا بكر، إن س�بقُته يوًم�ا. فجئُت بنصف 
مايل، فقال رسول اهلل 0: »ما أبقيت ألهلك؟«. فقلُت: مثله. قال: وأيت أبو بكر 
ب�كل ما عنده، فقال له رس�ول اهلل 0: »ما أبقيت ألهلـــك؟« قال: أبقيُت هلم اهلل 

ورسولُه: قلت: ال ُأسابُقك إىل يشٍء أبًدا«)3(.

ـــْل ــمــثــِل َســــْيــــِرَك َاْلـــمـــَدلَّ ــــْن لـــي ِب األوَّْلَم فـــي  وَتـــجـــي  ُرَوْيــــــــًدا  َتــْمــِشــي 

وعن جابر I قال: قال عمر I: »أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا«..يعني 
بالال)4(.

مـــــاال فـــــي اهلل  َحـــــَبـــــا  ــــكــــٍر  ب ـــــــالالأُبــــــــو  ــــِتــــه ِب ــــــــَق فـــــي مــــحــــبَّ وأْعــــــــَت

ــــــاَل »اَل«وقــــد َواَســـــــى الـــنـــبَّـــي ِبــــُكــــلِّ َفـــْضـــٍل ِب ـــتـــه  إجـــاب فــــي  وأَســــــــــرَع 

ِبَبعٍض يـــقـــِصـــُده  ـــْحـــَر  الـــَب أنَّ  ـــــــــالاَللـــو  ِب لـــــــــُه  إإل  َتـــــــــــــرَك  ـــــــَمـــــــا  َل

)1( أي: ال ضياع وال هالك.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2686[، ومسلم ]1027[، وابن حبان ]4641[.

)3( حس�ن: رواه أبو داود ]1678[، والرتمذي ]3675[، والدارمي ]1667[، وحس�نه الش�يخ األلباين 
يف »املشكاة« برقم ]6021[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]5344[، وابن أيب شيبة يف »املصنف« )353/6(.
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:I عمر الفاروق

ق�ال األعمش: »كنُت يوًم�ا عند عمر، فُأتى باثنني وعرشين أل�ف درهم، فلم يُقم 
م�ن جملس�ه حتى فرقه�ا، وكان إذا أعجبه يٌش من ماله تصدق ب�ه، وكان كثًرا ما يتصدق 

بالُس�كر، فقيل له يف ذلك فقال: إين ُأِحبُّ�ه، وقد قال c: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ[ ]4: 92[.

وق�ال جماه�د: »كت�ب ُعمر بن اخلطاب إىل أيب موس�ى أن يبتاع له جارية من س�بى 
جل�والء، ففع�ل، فدعاها ُعُمر فأعتقها، ثم تال ق�ول اهلل D: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  

پ  پ[ ]4: 92[)1(.

ــــــاِديــــــهــــــا فصرَت ِبَفضل اهلل ِحصًنا ِلمن ُيعاديهاَقــــــــــَد ُكــــــنــــــَت أعــــــــــدى أعَّ

:I عثمان ذو النورين

اشرتى عثان I بئر ُرومة بأربعني ألف درهم، وأنفق يف جيش الُعرسة عرشة 
آالف درهم.

عن أيب عبد الرمحن أن عثان I حني ُحورِص،، أرشف عليهم وقال: »أنُشُدكم 
اهلل، وال أُنُش�د إال أصحاب النبي 0: ألس�تم تعلمون أن رس�ول اهلل 0 
ق�ال: »من حفر ُرومة فله الجنة«، فحفرهتا؟ ألس�تم تعلمون أنه قال: »من جهز جيش 

زته؟ قال: فصدُقوه با قال)2(. الُعسرة فله الجنة«. فجهَّ

:I سيد الخزرج سعد بن عبادة

الصحايب اجلليل، والسيد الكبر، النقيب األنصاري أبو قيس.

)1( »الدر املنضود يف ذم البخل ومدح اجلود« ص: ]64[ لعبد الرؤوف املناوي، ط: دار الصحابة بطنطا.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2616[، والدار قطني )194/4(، والبيهقي يف »الكربى« )167/6(.
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قال ابُن سرين: »كان سعُد بن ُعبادة يرجُع كل ليلة إىل أهله بثانني من أهل الُصفة 
ُيعشيهم«)1(.

سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي: سبط ورحيانة رسول اهلل 0.

قي�ل ل�ه: من اجلواد؟ قال: »الذي ل�و كانت الدنيا له فأنفقها، لرأى عىل نفس�ه بعد 
ذلك حقوًقا«)2(.

وكان I ُيعطي الرجل الواحد مائه ألٍف)3(.

وعن عيل I أنه خطب، وقال: »إن احلسن قد مجع مااًل، وهو يريُد أن َيقسمه 
بينكم، فحرض الناس، فقام احلسن، فقال: إنا مجعته للفقراء، فقام نصف الناس)4(.

َعِطيَِّتِه ــــْن  ِم ــــُذَل  ــــاْب َف ــــاَك  ــــَط َأْع ـــــــاُلاهلُل  ــــَاُل َعــــــاِرَيــــــٌة واْلــــُعــــمــــُر َرحَّ ــــْم ــــال َف
ـــَســـاُلالْمَاُل َكْالَماِء ِإْن َتحْبس َسَواِقيه َيْأسن ـــْل َس ــــُه  ِمــــْن ـــــْعـــــُذْب  َي َيـــجـــْر  َوِإْن 

أويس بن عامر القرني عابد وزاهد اليمن:

عن مغرة قال: »إن ُأويًسا القرين ليتصدق بثيابه، حتى جيلس ُعرياًنا ال جيد ما يروُح 
فيه إىل اجلمعة«.

وقال أصبغ بن زيد: »كان أويٌس إذا أمسى تصدق با يف بيته من الفضل من الطعام 
والرشاب، ثم يقول: اللهم من مات جوًعا فال ُتؤاخذين به، ومن مات ُعرياًنا فال ُتؤاخذين 

به«)5(.

)1( »سر أعالم النبالء« )276/1( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.
)2( »لباب األدب« ص: ]109[ لألمر أسامة بن منقذ، ط: دار الكتب السلفية.

)3( املصدر السابق ص: ]84[.
)4( »سر أعالم النبالء« )253/3( لإلمام الذهبي، ط: مكتبة الصفا.

)5( »حلية األولياء« )84/2( أليب ُنعيم، ط: دار الصحابة.
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الربيع بن ُخثيم سيد من سادات التابعين:

قه، وترك قدر ما يكفيه)1(. قال ُمنذٍر: »كان الربيع بن ُخثيم إذا أخذ عطاءه فرَّ

وكان ال ُيعطي السائل ِكرسًة وال شيًئا مكسوًرا وال ثوًبا ِخلًقا، ويقول: أستحي أن 
ُتقرأ صحيفتي عىل اهلل c وفيها األشياء التافهُة التي أعطيتُها ألجله«)2(.

أيهـــا المســـلمون: حرُكوا مهمك�م إىل اخلر وأزعجوا، وُحث�وا عزائمكم عىل اجلد 
وأدجل�وا، والتفت�وا عن احلرص عىل املال وعرُجوا، وآث�روا الفقر با ُتؤثرون ]ٱ  ٻ  

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]4: 92[. 

وحيُكم الس�ر حثي�ث، وال منجد لكم وال ُمغيث، فب�ادروا بالصدقة املواريث: 
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ]ٱ    .]267  :2[ ۀ[  ۀ   ڻ   ڻ   ]ڻ  

پ[ ]92:4[.

كم قطعت اآلماُل بتا، كم ُمصيٍف ما أربع وال ش�تى، كم عازم عىل إخراج ما تأيت، 
سبقته املنُون ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]4: 92[.

ي�ا حريًصا ما يس�تقر، يا طالًبا للدنيا م�ا يقر، إن كنت ُتص�دق بالثواب فتصدق يف 
الرس باملحبوب املصون ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]4: 92[.

يا بخياًل بالفتيل، وش�حيًحا بالنقر، يا رصيًعا باهلوى إىل متى عقر، ختتار لنفس�ك 
األجود ولربك احلقر، وما ال يصلح لك من اليشء ُتعطيه الفقر، فا ختتاُر لنا كذا يكون 

]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]92:4[.

)1( »التبرصة« )255/2( البن اجلوزي، ط: دار ابن اهليثم.
)2( »تنبيه املغرتبني« ص: ]93[ للشعراين، ط: دار ابن القيم.
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اكتس�ابك عىل أغراضك أنفقت، أمرجت نفس�ك يف الشهوات وأطلقت، ونسيت 
ون:  �رِديَّ والدُّ احلس�اب غ�ًدا وما أش�فقت، فإذا رمح�ت الفق�ر وتصدقت، أعطي�ت الَّ

 

]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]92:4[. أم�ا املس�كني أخ�وك من الوالدين، 

فك�م كففت عن إعطائ�ه اليدين، كيف حتُث ع�ىل النفل والزكاة عليك دي�ن؛ وأنتم فيها 
 تتأولون ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]92:4[.يا وحيًدا عن قليل يف رمسه، 

يا ُمستوحًش�ا يف قربه بعد ُطول ُأنس�ه، لو قدم خًرا نفعه يف حبس�ه ]ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ[ ]2: 16[.

جتمع الدينار عىل الدينار لغرك، وينساك من أخذ كل خرك، وال تزودت منه شيًئا 
لسرك هذا هو اجلنون ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]92:4[)1(.

  

)1( »التبرصة« )260/2( البن اجلوزي، ط: دار ابن اهليثم.
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التواضع

التواضع: هو االستس�الم للحق، وترك االع�رتاض يف احلكم، وهو خفض اجلناح 
ولني اجلانب، وأن خترج من بيتك وال تلقي مسلًا إال رأيت له عيلك فضاًل، وأن ختضع  

للحق وتنقاد له، وتقبله ممن قاله، ولو س�معه من صبى قبلُه، ولو س�معه من أجهل 
الناس قبله)1(.

فضل التواضع:

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ]پ    :D اهلل  ق�ال 
ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ[ ]4: 159[.

ق�ال فخ�ر الدي�ن الرازي V: من ك�ال فضل اهلل يف ح�ق حممد 0 أنه 
عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة، »ولو كنت فظًّا غليظ القلب النفضوا من حولك، وفات 

املقصود من البعثة والرسالة)2(.

وقال D: ] حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت[ 
]37 :W[

قال القاس�مي: يق�ول c: ناهًيا عباده عن التجرب والتبخرت يف املش�ية ] حئ    مئ  
ىئ  يئ  جب[ أي متبخ�رًتا متاياًل ميش اجلباري�ن ]خب  مب  ىب  يب[ أي: لن تقطع 

األرض بمشيك ]جت  حت     خت    مت[ أي: بتايلك وفخرك وإعجابك بنفسك)3(.

)1( »مدارج السالكني« )342/2( البن القيم، ط: دار األدب العريب، »وإحياء علوم الدين« )342/3( 
للغزايل، ط: دار الصحابة.

)2( »التفسر الكبر« )52/9( لإلمام فخر الدين الرازي، ط: املكتبة التوفقية.
)3( »تفسر القرآن العظيم« )38/3( للحافظ ابن كثر، ط: مؤسسة اخللود.
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.]215 :n[ ]  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ[ :D وقال
قال أبو حيان: »من اتبعك مؤمنًا فتواضع له«)1(.

وقال القرطبي V: »أي ألِن جانبك ملن آمن  بك، وتواضع هلم«)2(.

و6َ: ]ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
.]63 :l[ ]ۈ  ٴۇ

ي�ن وال مرحني   ق�ال اب�ن القيم V: »أي س�كينة ووق�اًرا متواضعني، غر أرِشِ
وال متكربين«. وقال احلسن: »علاء حكاء«

وق�ال حمم�د ابن احلنفي�ة: »أصح�اب وقار وعف�ة ال يس�فهون، وإن ُس�ِفه عليهم 
حلموا«)3(. 

وقال ابن كثر V: »أي بسكينة ووقار، من غر جربية وال استكبار«)4(.
وق�ال عبد الرمحن الس�عدي V: »ذكر أن صفاهتم أكم�ل الصفات، ونعوهتم 
أفض�ل النع�وت، فوصفه�م بأهن�م: ]ڭ  ڭ   ۇ  ۇ[ أي: س�اكنني متواضعني هلل 

وللخلق، فهذا وصف هلم بالوقار والسكينة، والتواضع هلل ولعباده«)5(.

وع�ن عبد اهلل ب�ن عباس L قال: قال رس�ول اهلل 0: »ما من آدمى 
إال فـــي رأســـه حكمة بيد ملك، فـــإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمتـــه. وإذا تكبر قيل 

للملك: دع حكمته«)6(.
)1( »البحر املحيط« )46/7( أليب حيان، ط: املكتبة التوفقية.

)2( »اجلامع ألحكام القرآن« )251/4( للقرطبي، ط: النور اإلسالمية.

)3( »مدارج السالكني« )327/2( البن القيم، ط: دار »األدب العريب«.
)4( »تفسر القرآن العظيم« )299/3( البن كثر، ط: مؤسسة اخللود.

)5( »تيسر الرمحن« )493/5( للشيخ السعدي، ط: الدار السلفية.
)6( حسن: رواه الطرباين يف »الكبر« )218/12( وحسنه الشيخ يف »السلسلة الصحيحة« برقم ]535[، 

و»صحيح اجلامع« ]5551[.
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وعن عياض بن محار I، قال: قال رسول اهلل 0: »إن اهلل أوحي إلى: 
أن تواضعوا، حتى ال يفخر أحٌد على أحد، وال يبغي أحٌد على أحد«)1(.

: أن  وعن أنس I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل تعالى أوحي إلىَّ
تواضعوا، وال يبغ بعضكم على بعض«)2(.

وع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »ما اســـتكبر من أكل 
معه خاُدمه، وركب الحمار باألسواق، واعتقل الشاة فحلبها«)3(.

وع�ن أن�س I، ع�ن النب�ي 0، أنه ق�ال: »اللهـــم أحيني مســـكيًنا، 
وأمتني مسكيًنا، واحشرني في زمرة المساكين«)4(. 

ق�ال اب�ن األث�ر: »أراد ب�ه التواض�ع واإلخب�ات، وأن ال يك�ون م�ن اجلباري�ن 
املتكربين«)5(.

وقال ابن رجب V: »تنوهًيا برشف هذا املقام وفضله«)6(.

وقال ابن تيمية V: »فاملس�كني املحمود هو املتواضع اخلاش�ع هلل، ليس املراد 
باملس�كنة ع�دم امل�ال، بل قد يكون الرجل فق�ًرا من املال وهو جبار.. فاملس�كنة ُخُلق يف 

)1( صحي�ح: رواه مس�لم ]2865[ وأب�و داود ]4895[، واب�ن ماجه ]4179[، وأبو نعي�م يف »احلليه« 
.)17/2(

)2( حس�ن: رواه البخ�اري يف »األدب املف�رد« ]426[، وابن ماجه )42/4( وحس�نه الش�يخ األلباين يف 
»السلسلة الصحيحة« برقم ]2570[  و»صحيح اجلامع« برقم ]1722[.

)3( حس�ن: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]550[،والبيهقي يف »الشعب« )289/6(، وحسنه الشيخ 
األلباين يف »السلسلة الصحيحة« برقم ]2218[، و»صحيح اجلامع« برقم ]5403[.

)4( حس�ن: رواه الرتمذي ]2352[، وابن ماجه ]4126[، والبيهقي يف »الش�عب« )167/2( وحس�نه 
الشيخ األلباين يف »إرواء الغليل« )363/3(.

)5( »النهاية يف غريب احلديث واآلثر« )385/2( البن األثر، ط: دار ابن جزيمة.
)6( »اخلشوع يف الصالة«، ص: ]10[ البن رجب، ط: دار ابن القيم.
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النف�س، وه�و التواضع واخلش�وع، واللِّني ضدُّ الكرب، كا قال عيس�ى S: ]ں  
.)1(]32 :a[ ]ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

وقال الُس�بكي خُمرًبا ع�ن والده: »وكان V يق�ول يف قوله 0: »اللهم 
أحيني مسكيًنا«: إن املراد به استكانُة القلب«)2(.

فمن استكان قلُبه هلل D له، وتواضع جلالله وكربيائه، وعظمته وخشيته، وحمبته 
ومهابته - جربه اهلل.

وع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »مـــا زاد اهلل عبًدا بعفٍو 
إال ِعًزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل«)3(.

قال النووي V: »وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل«:

فيـــه وجهـــان: أحدهما- يرفعه اهلل يف الدنيا، وُيثبت ل�ه بتواضعه يف القلوب منزلة، 
ويرفعه اهلل عند الناس، وجُيلُّ مكانه.

والثاني- أن املراد ثوابه يف اآلخرة، ورفعه فيها بتواضعه يف الدنيا«)4(.

ق�ال أب�و بك�ر الصدي�ق I : »وجدنا الك�رم يف التق�وى، والغن�ي يف اليقني، 
والرشف يف التواضع«.

وقال ُمصعب بن الزبر: »التواضع مصايد الشرف«.

وقال إبراهيم بن ش�يبان: »الش�رف في التواضع، والعزُّ ف�ي التقوى، والحرية في 
القناعة«.

)1( »جمموع الفتاوي« )382/18( لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط: دار رمحة.
)2( »طبقات الشافعية« )134/3( البن السبكي، ط: دار ابن األثر. 

)3( صحيح: رواه مسلم ]2588[.
)4( »رشح مسلم« )143/16( لإلمام النووي، ط: مكتبة اإليان.
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وقال عروة بن الورد: »التواضع مصائد الشرف، وكلُّ نعمة محسوٌد عليها صاحبها 
إال التواضع«.

التواضع عالمة على محبة اهلل D للعبد:

ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ]ڱ     :D اهلل  ق�ال 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے[ ]8: 54[.

ق�ال ابن كث�ر V: »هذه صفات املؤمنني الُكمل؛ أن يك�ون أحدهم متواضًعا 
ه«)1(. ًزا عىل خصمه وعدوِّ ألخيه ووليِّه، ُمتعزِّ

وق�ال اب�ن القيم V: »ملا كان ال�ذلُّ منهم ُذلَّ رمحة وعطف وش�فقة وإخبات، 
عّداه بأداة »عىل« تضمينًا ملعاين هذه األفعال؛ فإنه مل ُيرد به ذل اهلوان الذي صاحبُه ذليل، 
وإنا هو الذل واالنقياد الذي صاحبُه ذلول، فاملؤمن َذُلوٌل. وقوله: ]ھ  ے  ے[ 
ة القوة واملنعة والغلبة. قال عطاء I : »املؤمن للمؤمن كالوالِد  ]8: 54[. هو عزَّ

بُع عىل فريسته«. كا قال يف اآلية األخرى: ]پ  پ  پ        لولده،وعىل الكافرين كالسَّ
ڀ  ڀ[ ]W: 29[. وهذا عكس حال من قيل فيهم:

عدوُِّكُم عــن  وُجبًنا  علينا  َلبْئسِت الخلَّتاِن: الْكُبر والجْبُن )2(ِكــْبــًرا 

والعل�و كلُّ العلوِّ يف الدارين للمتواضع�ني؛ 6: ]ې  ى      ى   ائ   
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ[ ]r: 83[.ق�ال احلافظ ابن كثر 
V: »خي�رب c أن ال�دار اآلخرة ونعيمه�ا املقيم الذي ال حي�ول وال يزول، جعلها 
لعب�اده املؤمنني املتواضعني: ]ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ[  ]r: 83[. أي ترفًعا عىل 

خلق اهلل، وتعاُظًا عليهم، وجترًبا عليهم، وال فساًدا فيهم«)3( .

)1( »تفسر القرآن العظيم« )73/2( للحافظ ابن كثر. ط: دار املعرفة.
)2( »مدارج السالكني« )327/2-328( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العريب. 

)3( »تفسر القرآن العظيم« )402/3( للحافظ ابن كثر، ط: دار املعرفة.
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التواضُع المحموُد على نوعين:

النوع األول: تواضع العبد عند أمر اهلل c امتثااًل، وعند هنيه اجتناًبا، فإن النفس 
لتطل�ب الراحة تتلكُأ يف أمره فيبدو منها نوُع إب�اء ورشود هرًبا من العبودية، وتثبُت عند 

هنيه طلًبا للظفِر با ُمنِع منه، فإذا وضع العبُد نفسه ألمر اهلل وهنيه فقد تواضع للعبودية.

والنـــوع الثانـــي: تواضع لعظمة ال�رب وجالله، وخصوعه لعزت�ه وكربيائه، فكلا 
ش�مخت نفس�ه ذكر عظمة الرب تع�اىل َوَتُفرَدُه بذلك، وغضبه الش�ديد ع�ىل من نازعه 
ذلك، فتواضعت إليه نفس�ه، وانكرس لَِعظمة اهلل قلُبه واطمأن هليبته، وأخبت لُِس�لطانه، 
فهذا غاية التواضع، وهو يس�تلزُم األول من غر عكس واملتواضع حقيقة ُرزق األمرين 

مًعا)1(.

الفرق بين التواضع والمهانة:

والفـــرق بين التواضع والمهانة »أو الـــذل«: أن التواضع يتولد من بني العلم باهلل 
سبحانه - ومعرفة أسائه وصفاته ونعوت جالله وتعظيمه وحمبته وإجالله، ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاهتا، فيتولد من ذلك كله خلق هو »التواضع« وهو 
انكس�ارالقلب هلل، وخف�ض جن�اح ال�ذل والرمحة لعباده، ف�ال يرى له ع�ىل أحد فضاًل، 

 

وال يرى له عند أحٍد حًقا، بل يرى الفصل للناس عليه واحلقوق هلم ِقَبَله، وهذا خُلُق إنا 
ُبُه.   ُيعطيه اهللُ D من حُيّبُه وُيكرُمه َوُيقرََّ

وأما المهانة »الُذُل«: فهي الدناءُة واخلسُة وبذُل النفس أو ابتذا هُلا يف نيل ُحُظوظها 
فل يف نيل شهواهتم، وتواضع طالب كّل حظ ملن يرجو نيل حظه  وشهواهتا كتواضع السَّ

عة واملهانة. منه فهذا كله ِضعٌة ال تواضع، واهلل - سبحانه- حُيُب التواضع ويبُغُض الضِّ

)1( »الروح« ص: )210-211( لإلمام ابن القيم، ط: دار اإليان
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درجات التواضع:

قال شيخ اإلسالم اهلروي V: التواضع عىل ثالث درجات:
ين: وهو أن ال ُيعارض بمعق�وٍل منقواًل، وال يتهم  الدرجـــة األول- التواضـــُع للدِّ

ين دلياًل، وال يرى إىل اخلالف سبياًل.  للدِّ

قال ابن القيم V: »التواضع للدين«: هو االنقياد ملا جاء به الرسول 0، 
واالستسالم له، واإلذعان.

 الدرجـــة الثانيـــة: أن ترىض با ريض احلقُّ به لنفس�ه، عبًدا من املس�لمني أًخا، وأن 
ك حًقا، وأن تقبل من املعتذر معاذيره. ال تردَّ عىل عدوِّ

قال ابن القيم V: إذا كان اهلل قد رىض أخاك املس�لم لنفس�ه عبًدا، أفال ترىض 
أن�ت به أًخ�ا؟! فعدم رضاك به أًخا وقد رضيه س�يِّدك الذي أنت عبُد ه - عبًدا لنفس�ه- 
ع�نُي الك�رب. وأىُّ قبح م�ن تكرب العبد ع�ىل عبد مثل�ه، ال يرىض بأخوته، وس�يده راض 

بعبوديته؟!

الدرجـــة الثالثة: »أن تتواضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك يف اخلدمة ورؤية 
حقك يف الصحبة، وعن رسمك يف املشاهدة«.

ق�ال ابن القيم V: يقول: »التواضع« بأن ختدم احلق س�بحانه وتعبده با أمرك 
به، عىل مقتىض أمره ال عىل ما تراه من رأيك، وال يكون الباعث لك داعي العادة، كا هو 

ه لكان كذلك. باعث من ال بصرة له، غر أنه اعتاد أمًرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضدَّ

صور من تواضع النبي 0:

كان رس�ول اهلل 0 من أش�دِّ الن�اس تواضًعا مع ربه، ومع أه�ل بيته، ومع 
الناس مجيًعا، ولقد برز ذلك واضًحا جلًيا.يف سرته 0، وإليك جانًبا من تواضعه 

.O
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 :D تواضعه مع ربه

لق�د اخت�ار رس�ول اهلل 0 أن يكون عبًدا رس�واًل عن أن يكون مل�ًكا نبيًّا؛ 
فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: جل�س جربي�ل S إىل النبي 0 ف�إذا ملك 
 ين�زل، فقال جربيل S: أن هذا امللك ما نزل يوم ُخِلق قبل الس�اعة، فلا نزل قال: 
ي�ا حممد، أرس�لني إليك ربُّك ق�ال: أفملًكا نبًيا جيعل�ك، أو عبًدا رس�واًل؟ قال جربيل: 

تواضع لربك يا حممد قال: »بل عبًدا رسواًل«)1(.

تواضعه 0 مع الناس:

ع�ن أنس I، أن رس�ول اهلل 0: »كان يمرُّ على الصبيان فُيســـلم 
عليهم«)2(.

وع�ن جري�ر I ، أن رس�ول اهلل 0: »كان يُمـــر بالنســـاء فُيســـلم 
عليهن«)3(.

وقال أنس بن مالك I: »كانت األمة تأخذ بيده 0، فتنطلق به حيث 
شاءت«)4(.

وع�ن س�هل  بن حني�ف ق�ال: »كان رس�ول اهلل 0 يأيت ضعفاء املس�لمني 
ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم«)5(.

)1( صحي�ح: رواه أمح�د )231/2(، واب�ن حب�ان ]6365[، وأب�و يع�ىل ]6105[، وصحح�ه الش�يخ 
األرنؤوط يف »حتقيق املسند« برقم ]4573[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]3542[، ومسلم ]1732[.
)3( صحي�ح: رواه أمح�د )275/3(، والبخاري يف »األدب املفرد« ]234[، وصححه الش�يخ األلباين يف 

»صحيح اجلامع« برقم ]4891[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]5417[.

)5( صحي�ح: رواه احلاك�م )253/2(، والط�رباين يف »الكب�ر« )245/3( وصححه الش�يخ األلباين يف 
»الصحيحة« برقم ]2112[.
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وع�ن أن�س I، أنه ق�ال: إن كان رس�ول اهلل 0 لُيخالطنا حتى يقول 
ألخ يل صغر: »يا أبا عمر، ما فعل النُغر؟«)1(.

وع�ن جاب�ر I ق�ال: »كان رس�ول اهلل 0يتخلف يف املس�ر فيزجي 
الضعيف، ويردف، ويدعو هلم«)2(.

الحصِرمـــــــــاذا يــــــقــــــوُل الــــــواصــــــفــــــون لــــُه عـــن  جـــلـــَت  فــــإن صــفــاتــِه 

 وع�ن احلس�ن الب�رصي V أن�ه ُذك�ر رس�ول اهلل 0 فق�ال: »ال واهلل، 
ما كانت ُتغلق دونه األبواب، وال يقوم دونه احلجاب، وال ُيغدي عليه باجلفان، وال يروح 
علي�ه هب�ا، ولكنه كان بارًزا، من أراد أن يلقى نبي اهلل لقيه، وكان جيلس باألرض، وُيضع 

طعاُمه باألرض، يلبس الغليظ، ويركب احلار، وُيردف عبده ويعلف دابته بيده«)3(.

ْغَو، وُيطيل الصالة،  وعن ابن أيب أوىف I، أنه قال: »كان ُيكثر الذكر، وُيقلُّ اللَّ
ويقرص اخلطبة، وكان ال يأنف وال يس�تكرب أن يميش مع األرملة واملس�كني والعبد حتى 

يقىض له حاجته«)4(.

تواضعه 0 مع أهل بيته:

عن األسود بن يزيد قال: »ُسئلت عائشة J: وما كان النبي 0 يصنع 
يف بيته؟ قالت: كان يكون يف مهنة أهله، فإذا حرضت الصالة، قام إىل الصالة«)5(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]5778[، ومس�لم ]2150[، والرتمذي ]333[، وأبو عمر: أٌخ ألنس من 
أمه، وهو ابن أيب طلحة األنصاري. والُنغير: تصغر النُغر، وهو عصفور صغر.

)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]2639[، واحلاك�م )126/2( وصحح�ه الش�يخ األلب�اين يف »السلس�لة 
الصحيحة« برقم ]2021[.

)3( »صفة الصفوة« )168/1 - 167( البن اجلوزي، ط: دار ابن اهليثم.
)4( صحي�ح: رواه النس�ائي ]1414[، واحلاك�م )671/2(، واب�ن حب�ان ]6424[، وصححه الش�يخ 

األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]4881[.
)5( صحيح: رواه البخاري ]644[.
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وعن عائشة J قالت: »إنا كان فراش رسول اهلل 0 الذي ينام عليه، 
أدًما َحشوه ليٌف«)1(.

وع�ن أيب موس�ى I: »كان رس�ول اهلل 0 يرك�ب احل�ار، ويلب�س 
الصوف، ويعتقل الشاة، ويأيت مراعاة الضيف«)2(.

وعن أنس قال: »كان رس�ول اهلل 0 ُيؤيت بالتمر فيه ُدود، فيفتش�ه، وخُيرج 
وس منه«)3(. السُّ

وعن�ه I ق�ال: »كان رس�ول اهلل 0إذا أكل طعاًم�ا، لع�ق أصابع�ه 
الثالث«)4(.

جة ق�ط، وال ُخبز له  وعن�ه أيًضا ق�ال: »ما علمُت النبي 0 أكل عىل ُس�ُكرُّ
مرقَّق قط، وال أكل عىل ِخوان قط«.

قيل لقتادة: »فعالم كانوا يأكلون؛ قال: عىل السفر«)5(.

يَن َأْو َكْهٌف َمِن اْلَعَلِمَكَفاَك َعْن ُكلِّ َقْصٍر َشاِهٍق ُعُمدُه َبْيٌت ِمَن الطِّ
ُمَشيَّدًة ـــراًجـــا  َأْب ــَفــَضــاِئــل  اْل اْلِخَيِمَتــْبــنــِي  َأْرَوع  َمْن  التَّي  الْخِياِم  َنْصَب 
ُهْم َمــَواِئــد  وا  َصفُّ الــَوَرى  ُمُلوُك  وَأاُلُدِمِإَذا  األَكــــالِت  ِمـــَن  َشــِهــىٍّ  َعــَلــى 
َمْطَعُمها ِلـــلـــرُّوِح  َمـــاِئـــَدة  َعْذٌب ِمَن الَوْحي َأْو َعْذٌب ِمَن اْلَكِلِمَصــَفــْفــَت 

)1( صحيح: رواه مسلم ]2082[.
)2( صحيح: رواه احلاكم )129/1( وصححه الشيخ األلباين يف »السلسلة الصحيحة« )155/5(.

)3( صحيح: رواه أبو داود ]3832[ وصححه الشيخ األلباين يف »السلسلة الصحيحة« برقم ]2113[.
)4( صحيح: رواه مسلم ]2032[.

)5( صحيح: رواه البخاري ]5071[. 
والخوان: هو اليشء املرتفع هييأ لُيؤكل الطعام عليه.  
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صور ُمشرقة من تواضع الصحابة والتابعين والصالحين

قال أبو بكٍر الصديق I: »وددُت أين شعرٌة يف جنب عبد مؤمن«.

وقال�ت ُأنس�ية: نزل فينا أبو بكر ثالث س�نني ثنتني قبل ما ُيس�تخلف، وس�نة بعد 

 

ما استخلف فكان جواري احلّي يأتينه بغنمهن فيحلبهن هلن.

وع�ن حزام بن هش�ام، ع�ن أبيه، قال: »رأي�ُت عمر بن اخلط�اب I مرَّ عىل 
ام�رأِة وه�ي تعصد  عصيدة هلا، فقال: ليس هكذا ُيْعصد. ثم أخذ املس�وط فقال: هكذا. 

أراها«.

لناظٍر اِلَح  كالنجم  تكْن  ــــَو رفيُعتواضع  عــلــى صــفــَحــاِت الـــمـــاِء وْه
بنفسِه يعلو  خــاِن  كــالــدُّ تـــُك  وِضيُعوال  ـــــَو  وْه الـــجـــوِّ  ــقــاِت  طــب إلــــى 

ع�ن ميمون بن مهران قال: »أخربين اهلمداين أنه رأى عثان بن عفان I عىل 
بغلة، وخلفه عليها ُغالمه نائل وهو خليفة

وق�ال أيًض�ا: رأي�ُت عثان نائًا يف املس�جد يف ملحف�ة، ليس حوله أح�د وهو أمر 
املؤمنني«.

وقال سعد بن احلسن التميمي: »كان عبد الرمحن بن عوف ال ُيعرف من بني عبيده. 
.» يِّ يعني: من التواضع يف الزِّ

وق�ال عبد اهلل بن أيب اهلذيل: »رأيُت عاًرا اش�رتى قًتا)1( بدرهم،ومَحله عىل ظهره 
وهو أمر الكوفة«.

قال يوسف بن أسباط:

ِرْفعًة الــتــواضــع  بُملتِمِس  الــُعــلــوِّ ِسفاالوكــفــى  بــُمــْلــتــِمــِس   وكــفــى 

)1( القت: الفصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب.
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وقال آخر:
المتقي ــن خــصــاِل  ِم الــتــواضــَع  وِبــــه الــتــقــيُّ إلـــى الــمــعــالــي يرتقيإنَّ 

قال حييى بن معني: »ما رأيت مثل أمحد بن حنبل !!صحبناه مخس�ني س�نة ما افتخر 
علينا بيشء مما كان فيه من الصالح واخلر.

وقال إساعيل بن اسحاق الثقفي: »قلُت أليب عبد اهلل أول ما رأيتُه: يا أبا عبد اهلل، 
ائذن يل أن ُأقبِّل رأسك. فقال: مل أبلغ أنا ذاك.

وذكر الذهبي V: »أن اإلمام أمحد نزل سوق بغداد فاشرتى حزمة من احلطب 
ومحلها عىل ظهره، فلا رآُه الناس قالوا يا أمحد نحمل عنك احلطب. فدمعت عيناه وامحر 

وجهه وقال: نحن قوٌم مساكني لو سرت اهلل علينا الفتضحنا)1(. 

رفعة الناِس  نْلَت في  ما  إذا  يتواَضُعتواضْع  ِمــــن  الــــقــــوِم  رفـــيـــع  فـــــإنَّ 

وقال آخر:
قـــدُرك عالًيا إذا مــا كــان  العقِلتــواضــع  شَيِم  من  المرِء  تواضع  فإنَّ 

وقال آخر:
ــِن ناظٍر تواضِعوأحــــبُّ مــقــروْنــيــن فــي عــْي خـــمـــوِل  فـــي  قـــــْدر  جـــاللـــُة 

  

)1( هذه الناذج والصور واآلثار من »كتاب الزهد« ص: ]52[ البن املبارك، ط: دار الفكر، ومن »أخالق 
الداعية« ص: )33-36( لسلان العودة، ط: دار ابن حزم، و»أحياء علوم الدين« )3/ 376( للغزايل 

ط: دار الصحابة، و»مناقب أمحد بن حنبل« ص: )334-347( البن اجلوزي، ط: مكتبة الصفا.
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الحياء

الحياء: أمارة صادقة عىل طبيعة اإلنسان؟ فهو يكشف عن قيمة إيانه ومقدار أدبه. 
وعىل حسب حياة القلب، يكون خلق احلياء، وقلة احلياء من موت القلب والروح، فكلا 
كان القل�ب أحي�ا كان احلياء أتم، وهو يتولد من رؤي�ة اآلالء ورؤية التقصر، وحقيقته: 

خُلٌق يبعث عىل ترك القبائح، ويمنع من التفريط يف حقِّ صاحب احلق.

اهلل D حيٌي ُيحبُّ الحياء

عن س�لان I أن رس�ول اهلل 0 قال: »إن اهلل حيٌي كريم، يستحي 
أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردَّهما ِصفًرا خائبتين«)1(.

وع�ن يع�ىل بن ُأميَّة I، أن رس�ول اهلل 0 ق�ال: »إن اهلل تعالى حييٌِ 
ستير يحُب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر«)2(. 

ق�ال ابن القيم V: »أما حياُء ال�رب c من عبده، فذاك نوٌع آخر، ال تدركه 
األفهام، وال تكيفه العقول؛ فإنه حياُء كرم وبرٍّ وجوٍد وجالٍل؛ فإنه F حيٌي كريم، 
يس�تحي من عبده، إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفًرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت 

يف اإلسالم)3(.

وقال املباركفوري: »قوله: إن اهلل حيٌي«: فعيل من احلياء، أي كثر احلياء، ووصفه 
c باحلياء حُيمل عىل ما يليق له، كسائر صفاته، نؤمن هبا وال نكيفها«)4(.

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود ]1488[، والرتم�ذي ]3556[ وق�ال الرتمذي »حس�ن غريب« وصححه 
الشيخ األلباين يف »صحيح الرتمذي« )179/3(، و»صحيح ابن ماجه« )331/2(.

صحي�ح: رواه أب�و داود ]4012[، والنس�ائي ]407[، والبيهق�ي )161/6( وأمح�د )224/4(   )2(
وصححه الشيخ األلباين يف »اإلرواء« )367/7( و»صحيح سنن النسائي« )87/1(.

)3( »مدارج السالكني« )261/2( البن القيم، ط: دار األدب العريب.
)4( »حتفة األحوذي« )544/9( للمباركفوري، ط: دار ابن حزم.
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وقال املناوي: »قال التوربش�تى: وإنا كان اهلل حيبُّ احلياء والس�رت؛ ألهنا خصلتان 
ُيفضيان به - أي بالعبد - إىل التخلق بأخالق اهلل«)1(.

وقال ابن قيم اجلوزية V: »من وافق اهلل يف صفٍة من صفاته، قادته تلك الصفة 
 n إلي�ه بزمامه�ا، وأدخلت�ه عىل ربه، وأدنت�ه وقربته من رمحته، وصرت�ه حمبوًبا؛ فإنه
رحي�م حيبُّ الرمحاء، كري�م حُيب الكرماء، عليٌم حيُب العلاء، ق�وٌي حيُب املؤمن القوٍي، 
وه�و أحب إليه م�ن املؤمن الضعيف، حٌي حُيب أهل احلياء، مجي�ل حيب أهل اجلال وتٌر 

حيبُّ الوتر«)2(.

فضائل الحياء:

احلياء ُخُلٌق عظيم، ومقاٌم كبر، ويكفي أنه ِصفة من صفات رب العاملني.

فعن عبد اهلل بن مس�عود I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن مما أدرك 
الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تستِح فاصنع ما شئت«)3(.

وع�ن عب�د اهلل بن عباس L ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »إن لكل ديٍن 
ُخلًقا، وإن ُخُلق اإلسالم الحياء«)4(.

وع�ن عمران بن ُحص�ني I قال: قال رس�ول اهلل 0: »الحياء خيٌر 
كله«)5(.

)1( »فيض القدير« )228/2( للمناوي، ط: دار إحياء الرتاث.
)2( »اجلواب الكايف« ص: ]77[ البن القيم، ط: دار الدعوة، وانظر: »احلياء ُخلق االسالم« ص: )20-

22( ملحمد إساعيل املقدم، ط:دار الصفوة.
)3( صحيح: رواه البخاري ]3296[، وأبو داود ]4794[، وأمحد )121/4(، وابن ماجه ]4183[.

)4( حسن: رواه ابن ماجه ]4181[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2145[.
)5( صحيح: رواه مسلم ]37[.
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وعن�ه أيًض�ا I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0 : »الحيـــاء ال يأتـــي إال 
بخير«)1(.

وع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر L ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن الحياء 
واإليمان ُقِرنا جميًعا، فإذا ُرِفع أحدهما ُرِفع اآلخر«)2(.

 )3( وع�ن أيب أمام�ة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »الحيـــاء والعـــيُّ
شعبتان من اإليمان، والبذاء والبيان)4( شعبتان من النفاق«)5(.

وع�ن عب�د اهلل ب�ن عمر L ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »الحياء من 
اإليمان«)6(.

ِبه الــحــيــاَء مــن اإليـــمـــاِن جــــاَء  ـــه فبِهإنَّ  الـــنـــبـــي وخــــيــــٌر كـــلُّ لـــفـــُظ 
مشاهُده يــرى  َمــن  كــلُّ  ُمْنتِبهفليتصْف  غـــيـــُر  هــــذا  يـــعـــرُف  ولـــيـــَس 
َكِسٍل ِوال  نــــوام  غــيــٌر  ــــــٌب قــــلــــبــــُه لـــــــدى تـــقـــلُّـــِبـــِهمــســتــيــقــٌظ  مــــــراق
وقـــْد  اهلل  أســـمـــاء  مـــن  الــحــيــيَّ  ِبِهإنَّ  فاحَظ  باألسماِء  التخلُّق  جــاَء 

وقال أعرايٌب من طيِّئ:

الـــحـــيـــاُءفـــال وأبـــيـــك مـــا فـــي الــعــيــِش خيٌر ذهــــــَب  إذا  الــــُدنــــيــــا  وال 

)1( صحيح: رواه البخاري ]5766[، ومسلم ]37[.
)2( صحيح: رواه احلاكم يف »املستدرك« )73/1(، والبيهقي يف »ُشعب اإليان« )140/6(، والبخاري 

يف »األدب املفرد« ]1313[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1599[.
)3( العي: سكوت اللسان خشية الوقوع فيا ال حيل.

)4( البيان: فصاحه اللسان وإن كان بغر حق.
)5( صحي�ح: رواه الرتمذي ]2027[، وأمحد )269/5(، واحلاكم )51/1(، وصححه الش�يخ األلباين 

يف »صحيح اجلامع« برقم ]3196[.
)6( صحيح: رواه مسلم ]36[، والرتمذي ]2615[.
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اللحاُءيــعــيــُش الـــمـــرُء مــا اســتــحــيــا بخيٍر بـــقـــِى  مـــا  الــــُعــــوُد  ويــبــقــى 

وقال الشاعر طرفة بن العبد:

ا فإنمَّ عــلــيــَك  فــاحــفــْظــُه  ــكــريــم حياؤُهحـــيـــاؤَك  ال فــضــل  عــلــى  يــــدلُّ 
ـــاُؤُه الــــوجــــِه قـــل حـــي مــــاؤُهإذا قــــلَّ مـــــاُء  قــــلَّ  إذا  وجـــــٍه  فـــي  خـــيـــَر  وال 

قالت أم املؤمنني عائشة J: »احلياء رأس مكارم األخالق« وقال ابن عطاء: 
»العلم األكرب: اهليبة واحلياء؛ فإذا ذهبت اهليبة واحلياء، مل يبق فيه خر؛ أي يف القلب«.

وق�ال ذو الن�ون: »احلي�اء وج�ود اهليب�ة يف القل�ب، مع وحش�ِة ما س�بق منك من 
ربك«.

وق�ال أب�و العباس املؤدب: »قال ال�رسي: إن احلياء واألنس يطرق�ان القلب، فإذا 
وجدا فيه الزهد والورع: حطَّا، وإالَّ َرَحاَل«.

وقال الفضيل: »مخس من عالمات الش�قاء: القسوة يف القلب، ومجود العني، وقلة 
احلياء، والرغبة يف الدنيا، وطول األمل«.

.»D وقال أبو عىل الدقاق: »احلياُء ترك الدعوى بني يدي اهلل

وقال أبو بكر: »ربا ُأصيل هلل c ركعتني، فأنرصف عنها وأنا بمنزلة من ينرصف 
عن الرسقة؛ من احلياء«.

وقال وهب بن منبه: »اإليان عريان، ولباُسه التقوى، وزينته احلياء«.
م خصلتان من ِخصال اخلر، مل يكونا يف عبٍد إال رفعه  وقال احلسن: »احلياُء والتكرُّ

اهلل هبا«.

وقال األصمعي: »س�معت أعرابًيا يقول: من كس�اه احلي�اء ثوبه، خفى عن الناس 
عيبُه«.
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.]26 :C[ ]وفي التفسير: ]ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
قالوا: احلياء.

د الثناء، وموفِّ�ر العقل، ومعظم الَقْدر،  واحلي�اء متام الكرم، ومواط�ن الرضا، وممهِّ
وداع إىل الرغبة«.

وقيل: »كفي باحلياء عىل اخلر دلياًل، وعن السالمة خمرًبا، ومن الذمِّ جمًرا«)1(.

: قال الَعْرِجىُّ
فإنَّه الـــحـــيـــاَء  الــــمــــرُء  ـــــــِرَم  ُح ِمــــنــــُه جديُرإذا  َقـــبـــيـــح كــــــاَن  ِبــــكــــلِّ 
ــــُه ِقــــَحــــٌة فـــي كــــلِّ شــــيء وســــرُه ــــــــروُرل ــــا وُغ ــــًن ُمـــــبـــــاٌح وِجـــــــْدنـــــــاُه َخ
ِرْفعًة والــدنــاءَة  َمــْدًحــا  تم  الشَّ ُنفوُريــرى  الــعــظــاِت  ــْمــع مــنــه فــي  ولــلــسَّ
ـــٍة ــد ِرقَّ ــٌس ِجــَل ــَب ــْل ـــــُه الــحــيــاِء ُم َيـــشـــيـــن كثيُرَوَوْج مــــا  إلـــيـــه  بـــِغـــيـــض 
ــوِل وقـــوُرلــــــُه رغـــــبـــــٌة فـــــي أمـــــــــــِرِه وتـــــجـــــرٌُّد  ــِل الــجــُه حــلــيــٌم لـــدى جــْه

أقسام الحياء:

قال ابن القيم V: ينقسم احلياء إىل عرشة أوجه: حياء اجلناية. وحياء التقصر. 
وحي�اء اإلجالل. وحياء الكرم. وحياء احلش�مة. وحياء اس�تصغار النف�س واحتقارها. 

وحياء املحبة. وحياء العبودية. وحياء رشٍف وعزِة. وحياء امُلستحي من نفسه«)2(.

- حياُء الجناية: أوالاً

ومنـــه: حياء آدم S مل�اَّ فرَّ هارًبا يف اجلنة، قال اهلل c له: أفراًرا مني يا آدم؛ 
قال: ال يا رب؛ بل حياًء منك.

)1( هذه اآلثار من كتاب »مكارم األخالق«: ص: ]16[. البن أيب الدنيا، ط: دار املعارف، و»هبجة املجالس« 
)590/1( البن عبد الرب، »ولبان اآلدب« ص: )284-287(. ألسامة بن منقذ، ط: مكتبة السنة.

)2( »مدارج السالكني« )261/2( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العريب.
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ومنـــه: حي�اء األنبي�اء Q يف عرص�ات القيام�ة، ولي�س عنده�م م�ا ُيزري 
بمراتبهم العالية السامية.

فع�ن أن�س I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »يجمـــع اهلُل النـــاس يـــوم 
القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشـــفعنا إلى ربنا، حتى ُيريحنا من مكاِننا 
هـــذا؛ قـــال: فيأتون آدم، فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من 
ُروحه، وأمر المالئكة فسجُدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول: »لســـُت هناكم« فيذكر خطيئته التي أصاب، فيســـتحِي ربه منها.. »ولكن 
ائتوا نوًحا: أول رســـول بعثه اهلل إلى أهل األرض«. قال: فيأتون نوًحا، فيقول: »لسُت 
هناُكـــم«. فيذكر خطيئته التي أصاب، فيســـتحي ربَّـــه منها..»ولكن ائتوا إبراهيم 
الذي اتخذه اهلل خلياًل«. فيأتون إبراهيم، فيقول: »لســـت هناكم«. وذكر خطيئته 
التي أصاب، فيستحي ربه منها. »ولكن ائتو موسى الذي كلمه اهلل، وأعطاه التوارة 
قال: فيأتون موسى، فيقول: »لسُت هناكم«. ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحِي 
ربَّـــه منها.. »ولكن ائتوا عيســـى روح اهلل وكلمته« فيأتون عيســـى روح اهلل وكلمته، 
فيقـــول: »لســـت هناكـــم، ولكن ائتـــوا محمًدا؛ عبـــًدا  غفر اهلل له ما تقـــدم من ذنبه 

 

وما تأخر« قال: قال رس�ول اهلل 0: »فيأتونني، فأســـتأذن على ربي، فُيأذن لي، 
فإذا أنا رأيُته وقعت ساجًدا، فيدعني ما شاء اهلل، فُيقال: يا محمد، ارفع؛ قل ُيسمع، 

سل تعطه، اشفع تشفع«)1(. 

قال حممد بن حاتم: قال الُفضيل بن عياض: »لو ُخرُت بني أن ُأبعث فأدخل اجلنة، 
وب�ني أن ال ُأبعث، الخرتت أن ال أبعث«. قيل ملحمد بن حاتم هذا من احلياء؛ قال: نعم 
وش�هد الفضيل V املوقف األرشف يوم عرفات، فرفع رأس�ه إىل الساء، وقد قبض 

عىل حليته، وهو يبكي بكاء الثكىل، ويقول: »واسوأتاه منك، وإن عفوت !!«.

)1( صحيح: رواه البخاري ]7002[، ومسلم ]193[.
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يِدِه سَّ إحساِن  من  العبِد  خجلَة  معناُهيا  أْلطاِف  من  القلِب  ْحسَرَة  يا 
قابلني وبـــاإلحـــســـاِن  أســـــأُت  ألقاْهفــكــْم  حــيــَن  واَحـــيـــائـــِي  واخــجــلــتــي 
ــيــَس يرضاُهيا نفُس كْم بخفيِّ الَّلطف عاَملنِي ـــد رآنــــي عــلــى مـــا ل وق
ـــْت بها قدمِي زّل ـــٍة  هويــانــفــُس كــْم زلَّ إالَّ  ــــــمَّ  َث ِعـــــثـــــاري  أقــــــــاَل  ومـــــا 
ـــــري فـــيـــه إيــــقــــاًنــــا بــــرؤيــــاُهيا نفُس توبي إلى موالِك واجتهدي وصـــــاِب

مل�ا احُترض األس�ود بن يزيد بكى، فقيل ل�ه: »ما هذا اجلزُع؛ قال: م�ايل ال أجزُع؛! 
ومن أحُق بذلك مني؛! واهلل لو ُأتيُت باملغفرِة من اهلل D ألمهني احلياء منه مما صنعُت! 

إن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الذنب الصغر فيعفو عنه، وال يزاُل مستحيًيا منه..

معاِدْهم عند  العاصيَن  حــســرَة  الجنَّاتيــا  ــى  عــل قــــِدمــــوا  وإْن  هــــذا 
ســـتـــر الــقــبــيــح فــيــالــهــا حـــســـراِتلــو لــم يــكــْن إالَّ الــحــيــاء ِمـــَن الذي

قال احلس�ن: »لو مل نبك إال للحياء من ذلك املقام، لكان ينبغي لنا أن نبكي فنُطيل 
البكاء«.

دخ�ل أبو حامد اخللقاين عىل اإلمام أمحد، إمام أهل الس�نة واجلاعة، فأنش�ده هذه 
األبيات.

ربــــــــــيِّ لــــــــــي  قــــــــــــــــاَل  مــــــــــا  ــــَت تـــعـــصـــيـــنـــٍيإذا  ــــي ــــحــــْي أَمــــــــــا اســــت
ــــــن َخـــْلـــقـــى ــــــــاِن تـــــأتـــــيـــــنـــــيوُتــــخــــفــــى الـــــذنـــــَب ِم ــــــــصــــــــي ــــــــِع ــــــــال وب
ــــــا ــــــمَّ ــــــْقــــــِصــــــيــــــنــــــيفــــــــمــــــــا قــــــــــولــــــــــي لــــــــــــــــُه ل ــــــعــــــاتــــــبــــــنــــــي وُي ُي

فأم�ره اإلمام أمحد بإعادهتا، فأعادها عليه، فدخل غرفته وأغلق عىل نفس�ه وجعل 
ُيردد هذه األبيات ويبكي.

يــــوًمــــا الــــــدهــــــَر  ـــــوت  ـــــل ـــــاَخ َم فــال تــقــل خــلــوُت وقـــل عــلــى رقيُبإذا 
طرفًة يـــغـــُفـــل  اهلل  تــحــســبــن  َيغيُبوال  ـــُه  عـــن ُتـــخـــِفـــيـــه  مــــا  أن  أو 
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ظلمٍة فــــي  ـــٍة  ـــب ـــري ب خـــلـــوت  الطغياِنوإذا  إلــــى  داعــــيــــٌة  ـــُس  ـــْف والـــن
وُقـــْل لها نــَظــِر اإللــه  يرانيفاْسْتحي مــن  الــــظــــالَم  خـــَلـــَق  الـــــذي  إنَّ 

حياء التقصير:

كحياء املالئكة الذين يسبحون هلل c تسبيًحا ال ينقطع ال يف الليل وال يف النهار، 
وُمس�تغرقني يف طاع�ة اهلل D، وه�م يفخرون عىل بني اإلنس�ان بذل�ك، وحق هلم أن 

يفخروا، ومع هذا فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبد ناك حقَّ عبادتك.

حياء اإلجالل:

ه�و حي�اء املعرف�ة، وعىل حس�ب معرف�ة العبد برب�هِّ يكون حي�اؤه منه ق�ال عمرو 

 

 اب�ن الع�اص I: »واهلل، إن كن�ُت ألش�دَّ الناس حي�اًء من رس�ول اهلل 0، 
 ،D ف�ا م�ألُت عيني م�ن رس�ول اهلل 0 وال راجعُته با ُأريد، حت�ى حلق باهلل

حياًء منه«)1(.

وه�ا هو عبد اهلل بن عم�ر J يف موقف يظهُر حياءه إج�الاًل لكبار الصحابة 
ممن هم أسُن منه:

فعـــن عبـــد اهلل بن عمر L؛ أن رســـول اهلل 0 قال: »إن من الشـــجر 
شـــجرة ال يســـُقط ورُقها، وهي َمَثُل المســـلم، حدِّ ثوني ما هي؟« فوقع الناس يف شجر 
البادية، ووقع يف نفي أهنا النخلة. قال عبد اهلل: فاستحييُت، فقالوا يا رسول اهلل، أخربنا 
ث�ُت أيب با وقع يف  هب�ا. فقال رس�ول اهلل 0: »هـــي النخلة«. قال عب�د اهلل: فحدَّ

نفي، فقال: ألن تكون قلتها أحبَّ إىّل من أن يكون يل كذا وكذا)2(.

)1( صحيح: رواه أمحد )204/4(، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2357[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]61[.
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ـــــــــــــــــــــــإَذا بــــــــــــَدا ـــــــــــــــَن إجـــــــــالِلـــــــــِه                                                                                                                                         أشـــــــــــتـــــــــــاقـــــــــــُه ف أطـــــــــــرقـــــــــــُت ِم
ــــــًة ــــــب هــــــْي بـــــــــــل  ِحـــــــــيـــــــــفـــــــــًة  وِصـــــــــــــيـــــــــــــانـــــــــــــًة لـــــــجـــــــمـــــــالـــــــِهال 
ــــــــــــــــــــــــــاِرِه ـــــــــــــمـــــــــــــوُت فـــــــــــي إدب ـــــــِهال ـــــــاِل ـــــــب ـــــــــُش فـــــــــي إق ـــــــــعـــــــــْي وال
َبـــــــــــدا إذا  ـــــــه  عـــــــن خـــــيـــــالـــــِهوأصـــــــــــــــــــــدُّ  ـــــــــَف  طـــــــــْي وَأروُم 

حياُء الكرم:

لوا  كحي�اء النب�ي 0 م�ن الق�وم الذي�ن دعاه�م إل�ى وليم�ة زين�ب، وطوَّ
 الجلوس عنده، فقام واس�حيا أن يقول هلم: انصرفوا، فقال الله D: ]ھ  ھ  

ے[ ]2: 53[.

حياُء الحشمة:

كحياء عىل بن أيب طالب أن يسأل رسول اهلل 0 عن املذى، ملكان ابنته منه: 
اء، فأمرت املقداد أن يسأل النبي 0 فسأله،  عن عىل I قال: كنُت رجاًل مذَّ
فقال: »فيه الوضوء«. ولفظه يف رواية أخرى: كنُت رُجاًل مذاًء، فأمرُت رجاًل أن يسأل 

النبي 0- ملكان ابنته - فسأل، فقال: »توضأ واغسل ذكرك«)1(.

حياُء االستحقار واستصغار النفس:

كحياء العبد من ربه D حني يس�أله حوائجه، احتقاًرا لشأن نفسه، واستصغاًرا 
هلا.

حياُء المحبة:

هو حياء املحب من حمبوبه، حتى إنه إذا خطر عىل قلبه يف غيبته؛ هاج احلياء من قلبه 
وأحسَّ به يف وجهه وال يدري ما سببه.

)1( صحيح: رواه البخاري ]176[، واللفظ له، ومسلم ]303[، وأبو داود ]206[، والنسائي ]157[.
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حياُء العبودية:

هو حياء ممتزج من حمبة وخوف، ومشاهدة عدم صالح عبوديته ملعبوده، وأن قْدره 
أعىل وأجل منها، فعبوديته له تستوجب استحياءه منه، ال حمالة.

حياُء الشرف والِعزَّة:

أما حياء الشرف والعزَّة: فحياء النفس العظيمة الكبرة إذا صدر منها ما هو دون 
قدرها؛ من بذٍل أو عطاء وإحس�ان؛ فإنه يس�تحي - مع بذله - حياَء رشٍف وعزة؛ وهذا 

له سببان: 

ات  أولهمـــا- ذكـــر المـــوت والبلـــى: فم�ن ذكر املوت ه�ان عليه م�ا فاته م�ن اللَّذَّ
العاجلة، وأمهه ما يلزمه من طلب اآلجلة، وعمل عىل إجالل اهلل وتعظيمة.

 ع�ن معاوي�ة ب�ن حي�دة I قال: قل�ُت: ي�ا رس�ول اهلل، عوراتنا ما ن�أيت منها 
وما نذُر؛ قال: »احفظ عورتك إال من زوجك أو ما ملكت يمينُك«. قلت: يا رسول اهلل، 
إذا كان القوم بعضهم يف بعض؛ قال: »إن استطعت أن ال يرينَّها أحد، فال ُتِرينَّها أحًدا«. 
قلت: يا رسول اهلل، إذا كان أحدنا خالًيا؛ قال: »اهللُ أحقُّ أن ُيستحيا منه من الناس«)1(.

ق�ال بالل بن س�عد: »ال تنظر إىل صغر اخلطيئ�ة، ولكن انظر إىل كربياء من واجهته 
هبا«.

وقال بعضهم: خال رجل بامرأة فأرادها عىل الفاحش�ة، فقالت له: »انظر هل يرانا 
من أحد؛ فقال هلا: ما يرانا إال الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟!

فع�ن اب�ن مس�عود I؛ أن رس�ول اهلل 0 ق�ال ذات ي�وم ألصحابه: 
»استحيوا من اهلل حق الحياء« قالوا: إنا نستحِي يا رسول اهلل. قال: »ليس ذاكم، ولكن 

)1( حس�ن: رواه أبو داود ]4017[، والرتمذي ]2769[، وأمحد )3/5(، واحلاكم )199/4( وحس�نه 
الشيُخ األلباين يف »آداب الزفاف« ص: ]112[.
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من استحيا من اهلل حق الحياء؛ فليحفظ الرأس وما وعي، وليحفظ البطن وما حوى، 
 وليذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك قد استحيا 

من اهلل حق الحياء«)1(.

�ه الظاه�رة والباطنة، فال يس�تعملها إال   يحفـــظ الرأس ومـــا وعى: بجميع حواسِّ
. فيا حيلُّ

ويحفـــظ البطن وما حوى: ما مجعه جوف�ه باتصاله به من القلب والفرج واليدين 
والرجلني، فال يستعمل منها شيًئا أحدهما- هذا.

وثانيهما- اس�تحياؤه من اآلِخذ حتى كأنه هو اآلِخذ الس�ائل؛ حتى إن بعض أهل 
م؛ ألنه  الكرم ال ُتطاوعه نفس�ه بمواجهته ملن ُيعطيه حياًء منه، وهذا يدخل يف حياء التلوُّ

يستحي من خجلة اآلِخذ.

حياُء المرِء من نفسه:

وأمـــا حيـــاء المرء من نفســـه: فهو حي�اء النفوس الرشيف�ة العزي�زة الرفيعة، من 
ون، فيجد نفس�ه ُمْس�تحِيًيا من نفسه حتى كأن له  رضاها لنفس�ها بالنقص، وقناعتها بالدُّ
نفس�ني، يس�تحي بإحدامها من األخرى، وه�ذا أكمل ما يكون من احلي�اء؛ فإن العبد إذا 

استحيا من نفسه، فهو بأن يستحي من غره أجدر)2(.

مراتب االستحياُء:

المرتبة األولى- االستحياُء من اهلل:
المتكلُِّم إلـــيـــهـــُم  ُيـــشـــيـــُر  ـــُميــــاَمــــن  ـــمـــتـــظـــلِّ ـــــه ال وإلـــــيـــــهـــــم يـــــتـــــوجَّ

)1( حس�ن: رواه الرتمذي ]2588[، وأمحد )387/1(، واحلاكم )323/4(، وحس�نه الشيخ األلباين يف 
»صحيح سنن الرتمذي« )299/2(.

)2( »مدارج السالكني« )261/2-263( لإلمام ابن القيم، ط: دار األدب العرب.
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وجوارحي ِبـــُكـــْم  َكــلــمــي  ـــــــًدا تــــحــــنُِّ إلـــيـــُكـــُموشــغــلــُتــم  وجــــوانــــحــــي أب
غَيرْكم أنظر  فلْسُت  نــظــرُت  عنكُموإذا  أو  فــمــنــكــُم  ســـمـــعـــُت  وإذا 
جمالكْم صفات  ففي  نطقُت  فعنكُموإذا  الـــكـــائـــنـــات  ســــألــــُت  وإذا 
شراِبُكْم َطـــُهـــور  فــمــن  َرِويــــــُت  أترنَُّموإذا  َخــْلــوتــِى  فــي  وبـــذْكـــِرُكـــْم 

المرتبة الثانية- االستحياء ِمَن المالئكة:

احلياء من أخالق املالئكة كا يبني عنه حديث أم املؤمنني عائشة I مرفوًعا: 
»أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة؟!«)1(.

 ق�ال اب�ن قي�م اجلوزي�ة V: »ق�ال بع�ض الصحاب�ة M »إن معكم من 
ال يفارقكم، فاس�تحيوا منهم، وأكرموهم«. وال أألم ممن ال يس�تحي من الكريم العظيم 

القدر، وال جُيلُّه وال يوقره، وقد نبه سبحانه عىل هذا املعنى بقوله: ]ڍ   ڌ ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ[ ]c: 10 - 12[. أي: اس�تحيوا م�ن ه�ؤالء احلافظني الك�رام، وأكرموهم، 
وأجُلوه�م أن ي�روا منكم ما تس�تحيون أن يراك�م عليه من هو مثلك�م، واملالئكة تتأذى 

 

مم�ا يت�أذى منه بنو آدم، ف�إذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفُجرو يعىص ب�ني يديه، وإن كان قد 
يعمل مثل عمله، فا الظُن بأذى الكرام الكاتبني؟!«)2(.

المرتبة الثالثة- االستحياُء من النفس:

من اس�تحيا من الناس، ومل يس�تحي من نفس�ه؛ فنفس�ه أخُس عنده من غره؛ ألنه 
يراها أحقر من أن يس�تحيا منها. ومن اس�تحيا منها، ومل يس�تحي من اهلل، فلعدم معرفته 
ب�اهلل D فح�ق اإلنس�ان إذا هم بقبيح أن يتصور أحًدا من نفس�ه كأنه يراه، فاإلنس�ان 
يس�تحي ممن يكرُب يف نفس�ه، ولذلك ال يس�تِحي من احليوان، وال م�ن األطفال، وال من 

)1( صحيح: رواه مسلم ]2401[.
)2( »اجلواب الكايف ملن سأل عن الداوء الشايف« ص: )127-128( البن قيم اجلوزية، ط: دار الدعوة.
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 الذي�ن ال يميزون، ويس�تحي من العامل أكثر مما يس�تحي من اجلاهل، وم�ن اجلاعة،أكثر 
مما يس�تحي من الواحد ومن َثمَّ قال بعض السلف: »من عمل يف الرس عماًل يستحي منه 

يف العالنية، فليس لنِفِسه عنده قْدٌر«.

المرتبة الرابعة- االستحياء من الناس:

احلي�اء من الناس خُلق حس�ن مجي�ل، يمنع من املعايب، ويش�يع اخل�ر والعفاف، 
وُيعّود النفس ركوب اخلصال املحمودة.

قال حذيفة I: »ال خر فيمن ال يستِحي من الناس .

وق�ال جماهد: »لو أن املس�لم مل يِصْب من أخي�ه إالَّ أنَّ حياءه منه يمنعه من املعايص 
لكفاه«.

وقال بعضهم: »أحي حياءك بمجالس�ة من ُيس�تحيا منه« فال أحد من الفس�قة إالَّ 
وه�و يس�تحي من عمل القبيح ع�ىل أعني أهل الصالح وذوى اهليئ�ات والفضل أن يراه 
وه�و فاعل�ه، واهلل مطَّل�ع عىل مجي�ع أفعال خلق�ه، فالعبد إذا اس�تحيا من ربه اس�تحياءه 
 م�ن رج�ل صالح من قوم�ه، جتنب مجيع املعايص، في�ا هلا من وصية م�ا أبلغها! وموعظة 
م�ا أمجعها!! وقد نصب النبي 0 ه�ذا احلياء حكًا عىل أفعال املرء وجعله ضابًطا 

وميزاًنا فقال 0: »ما كرهت أن يراه الناس، فال تفعله إذا خلوت«)1(.

  

)1( حسن: رواه ابن حبان يف »روضة العقالء« ص: ]260[، والضياء يف »املختارة« )449/1(، وحسنه 
الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]1055[.
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أمثلة ونماذج عظيمة من خلق الحياء

 :S حياُء نبي اهلل موسي

لق�د كان احلي�اُء رشيع�ة األنبي�اء؛ فع�ن أيب هري�رة I ق�ال: قال رس�ول اهلل 
0: »إن موســـى كان رُجاًل حيًيا ســـتيًرا، ال ُيرى من جلده شـــيء، اســـتحياًء 

منه«)1(.

حياُء رسول اهلل 0: 

ع�ن أيب س�عيد اخل�دري I قال: »كان رس�ول اهلل 0 أش�دَّ حياًء من 
العذراء يف ِخدرها، فإذا رأى شيًئا كرهُه، عرفناه يف وجهه«)2(.

وع�ن عائش�ة J قالت: »س�ألت ام�رأٌة النبي 0: كيف تغتس�ل من 
حيضته�ا؟ قال�ت: فذكرت أنه علمها كيف تغتس�ل، ث�م تأخذ فِْرَصًة من مس�ك فتطهر 
هب�ا. قال�ت: كيف أتطهر هبا؛ قال: تطهرى هبا س�بحان اهلل!!« واس�ترت بي�ده عىل وجهه. 
، وعرفُت م�ا أراد النبي 0، فقل�ُت: تتبعى هبا أثر  قال�ت عائش�ة: واجتذبُته�ا إىلَّ

 

الدم«)3(.  

ــــجــــاُرُه فــــِن مـــــعـــــادٌن  ــــيــــوت  الــــُب َذهـــــــــٌب وُكـــــــــلُّ ُبـــــيـــــوِتـــــِه َضــــْخــــُمإنَّ 

يــلــدَن شبيهُه فــلــن  الــنــســاُء  ـــــُمَعـــِقـــَم  ـــــْق ُع ــــِه  بــــمــــثــــِل ـــــســـــاَء  ـــــن ال إنَّ 

بـــ »ال« متباعٌد ــْم«  ــَع »َن بـــ  ــــــْدُمُمــَتــَهــلِّــٌل  ــــــوفــــــُر والــــــُع ِســـــيَّـــــان مــــنــــُه اْل

تخاُلُه الــحــيــاِء  ِمـــن  الـــكـــالم  ـــُمَنــــــْزُر  ـــْق َســـِقـــًمـــا ولــــيــــَس بــجــســمــِه ُس

)1( صحيح: رواه البخاري ]3223[، والرتمذي ]3221[، وأمحد )514/2(.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3745[.

)3( صحيح: رواه مسلم ]332[.
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:I حياُء عثمان بن عفان

لقد اختص اهلل D عثان بن عفان I بمزية خاصة يف هذا اخللُق الكريم.
فعن عائش�ة J قالت: »كان رسول اهلل 0 مضطجًعا يف بيتي، كاشًفا 
ع�ن فخذيه، أو س�اقيه، فاس�تأذن أبو بكر، ف�أذن له، وهو عىل تلك احل�ال، فتحدث، ثم 
اس�تأذن عم�ر ف�أذن له، وهو كذل�ك، فتح�دث، ثم اس�تأذن عثان، فجلس رس�ول اهلل 
 0، وس�وى ثياب�ه، فدخ�ل فتح�دث، فل�ا خرج قال�ت عائش�ة I: دخل 
أبو بكر فلم هتتشَّ له، ومل تباله، ثم عمر فلم هتتشَّ له ومل تباله، ثم دخل عثان فجلس�ت 

وسويت ثيابك!! فقال: »أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة؟!«)1(.

وذك�ر احلس�ن البرصي عثان I وحي�اءه؛ فق�ال: »إن كان ليكون يف البيت، 
والباب عليه ُمغلق، فا يضع عنه الثوب ليفيض عليه املاء، يمنعه احلياء أن ُيقيم ُصلبه«.

:I حياُء أبي موسى األشعري

ق�ال قتادة: »كان أبو موس�ى إذا اغتس�ل يف بيت مظلم حت�ادب، وحنى ظهره حتى 
يأخذ ثوبه، وال ينتصب قائًا«.

وقال أنس I: »كان أبو موسى األشعري I إذا نام لبس ثوًبا عند النوم 
خمافة أن تنكشف عورته«.

وعن عبادة بن ني قال: »رأى أبو موسى قوًما يقفون يف املاء بغر ُأُزر، فقال: »أَلَْن 
أموت ثم ُأنرش، ثم أموت ثم ُأنرش، ثم أموت ثم ُأنرش؛ أحبُّ إيَل من أن أفعل مثل هذا«. 

 :V محمد بن الفضل

ق�ال حمم�د ب�ن الفضل: »ما خط�وُت أربعني س�نة خط�وًة لغر اهلل، وأربعني س�نة 

 

ما نظرُت يف يشء أستحِسنُه حياًء من اهلل«.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2401[.
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:V عامر بن عبد قيس

قال أبو عمران اجلويني: قيل لعامر بن قيس: إنك تبيُت خارًجا، أما ختاف األسد؟ 
قال: إين ألستِحي من ريب أن أخاف شيًئا ودونه«.

:V أبو مسلم الخوالني

: أنني منذ ثالثني س�نة ما فعلُت ش�يًئا  ق�ال أبو مس�لم اخلوالين: »من نعمة اهلل عيلَّ
ُيستحيا منه، إال قربى من أهيل«.

عمرو بن ُعتبة:

كان خيرج إىل العدو مع الناس فال يتحارس الناس؛ لكثرة صالته. رأوه ليلًة ُيصيل، 
فس�معوا زئر األس�د فهربوا، وهو قائم يصيل فلم ينرصف، فقالوا له: أما ِخفَت األسد؛ 

فقال: إين ألستحي من اهلل أن أخاف شيًئا سواه«.

:V محمد بن سيرين

؛ ال يف يقظ�ة وال يف ن�وم غ�ر أمَّ  ق�ال حمم�د ب�ن س�رين: »م�ا غش�يُت ام�رأة ق�طُّ

 

عبد اهلل، وإين ألرى املرأة يف املنام، فأعلم أهنا ال حتلُّ يل، فأرصف برصي«.

قال بعضهم: »ليت عقيل يف اليقظة كعقل حممد بن سرين يف املنام«)1(.

ــــــُه ومــــــنــــــاُمــــــه َشــــــــــَرٌع ــــــظــــــاُت ــــــَق ــــُهَي ــــِب ــــشــــَت ــــــَو ُم ــــــلٍّ فــــــْه ُكــــــــــٌل بــــــُك
ـــفـــاحـــشـــٍة ِب ُحــــــْلــــــٍم  فـــــي  هــــــمَّ  ـــُهإْن  ـــب ـــَت ـــن ــــــُه فـــي ــــــُت ــــــّف ــــــــــُه ِع ــــــــــَرْت زَج

  

)1( ه�ذه اآلث�ار م�ن كتاب »مكارم األخ�الق« ص: ]20[ الب�ن أيب الدنيا، وكتاب »احلي�اء« ص: ]29[ 
للش�يخ حمم�د اس�اعيل، وكت�اب »احللي�ة« )4/ 156-157( أليب ُنعي�م، وكت�اب »ُرهب�ان الليل« 

)366/1( للعفاين، وكتاب »سر أعالم النبالء« )5/ 189-190( للذهبى.
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الصفح

الصفح: شعاُر النبيني، وزينُه املتقني، وحليُة العارفني. به هُيزم الشيطان، وتتقارب 
القل�وُب واألب�داُن، ومتتد جس�ور الوئ�ام، وُتوصل األرح�ام. وبغره ينترص الش�يطان، 

وتتنافر القلوب واألبدان، وهُتدم جسور املودة والوئام، وتقطع األرحام.

ْفح: فضل الصَّ

6: ]ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     
.]22 :t[ ]ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ

ه�ذه اآلي�ة نزلت يف أيب بك�ر الصديق I ملا من�ع النفقة عن مس�طح بن أثاثة  
I بس�بب خوض�ه يف اإلفك، غر أهنا كا قال القرطب�ي V: »تتناول األُمة إىل 

يوم القيامة بأال يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أال ينفع من هذه ِصفته غابر الدهر«)1(.

وقال فخر الدين الرازي: »والعفو والصفح عن امليء حس�ن مندوب إليه، وربا 
وجب ذلك ولو مل يدل عليه إال هذه اآلية لكفى«)2(.

ۓۓ   ے   ے    ھھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ]ۀ   و6َ: 
.]85 :S[ ]ڭ  ڭ  ڭ

قال عىل بن أيب طالب I يف هذه اآلية: »الرضا بغر عتاب«)3(.

ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ]ۀ    و6َ: 
ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   

ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ[ ]8: 12 - 13[.

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )191/12( للقرطبي، ط: النور اإلسالمية
)2( »مفاتيح الغيب« )517/22( لفخر الدين الرازي.

)3( »الدر املنثور« )94/5( للسيوطي.
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ق�ال ابن كثر: ]ۉ  ې  ې[ ]8: 13[. هذا هو عني النرص والظفر كا 
قال بعض السلف: ما عاملت من عىص اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه، وهبذا حيصل هلم 
تألي�ف ومج�ع عىل احلق ولع�ل اهلل أن هيدهيم وهلذا ق�ال اهلل: ]و  ى  ى  ائ[ 

يعني به الصفح عمن أساء إليك)1( .

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، أن هذه اآلية: ]ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ[ ]2: 45[.

قال يف التوراة: يا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهًدا ومبرًشا ونذيًرا وِحرًزا)2( لأُلميني، أنت 
عبدى ورسويل، سميُتك املتوكل، ليس بفظ)3( وال غليظ)4( وال صخاب باألسواق)5(، 
وال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضُه اهلل حتى ُيقيم به امللة العوجاء 

بأن يقولوا: ال إله إال اهلل، فيفتُح هبا أعينُا ُعمًيا، وآذاًنا ُصًا، وقلوًبا ُغلًفا«)6(.

وعن أيب إس�حاق قال: س�معُت أبا عبد اهلل اجلدىل يُقول: س�ألت عائشة عن خلق 
 رس�ول اهلل 0 فقال�ت: مل يُك�ن فاحًش�ا وال ُمتفحًش�ا وال صخاًب�ا يف األس�واق، 

وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن كان يعفو ويصفح«)7(.

ق�ال معاوي�ة: »عليك�م باحلل�م واالحتال حت�ى مُتكنُك�ُم الفرصة، ف�إذا أمكنتُكم 
فعليكم بالصفح واإلفضال«)8(.

)1( »تفسر القرآن العظيم« )30/2( للحافظ ابن كثر، ط. مؤسسة اخللود
)2( حرًزا: وعاء حصينًا حلفظ األميني.

)3( فظ: الفظ هو اجلايف السيئ.
)4( غليظ: شديد صعب.

)5( سخاب باألسواق: بمعنى الصياح بصوت عاٍل وهي بالسني والصاد
)6( صحيح: رواه البخاري ]4838[.

)7( صحيح: رواه البخاري ]3541[، ومسلم ]1371[، والرتمذي ]2016[، وأمحد )174/6(.
)8( »إحياء علوم الدين« )184/3( للغزايل، ط: دار الصحابة.
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وق�ال ابن تيمية V: »ذك�ر اهلل c يف كتابه الصرب اجلمي�ل والصفح اجلميل 
واهلج�ر اجلمي�ل. الصرُب اجلميل هو الذي ال ش�كوى فيه وال مع�ه، والصفح اجلميل هو 

الذي ال عتاب معه، واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه«)1(.

صور من صفح النبي 0:

ملا كان »الصفح« من مستلزمات اإلحسان، واإلحسان أعىل درجات اإليان، كان 
لرس�ول اهلل 0 النصيب األوىف يف »الصفح«، بل كان الصفح صفة مالزمة للنبي 

.0

فع�ن أيب هري�رة I أن النبي 0 قال: »اللهـــم إني أتخذ عندك عهًدا 
لـــن ُتخلفنيـــه. فإنما أنا بشـــٌر فـــأي المؤمنين آذيتٌه، أو شـــتمته، أو لعنتـــه، أو جلدته، 

فاجعلها له صالة وزكاة وُقربة ُتقرُبُه بها إليك يوم القيامة«)2(.

وعن ُعروة بن الُزبر: أن اس�امة بن زيد L، أخربُه أن رس�ول اهلل 0 
ركب عىل محار عليه قطيفٌة فدكيٌة)3( وُاس�امُة وراءُه يُعوُد س�عد بن عبادة يف بنى احلارث 
اب�ن اخل�زرج قب�ل وقعة بدر، فس�ارا، حتى مرا بمجلس في�ه عبد اهلل بن ُأيب ابن س�لول، 
وذلك قبل أن ُيسلم عبد اهلل بُن ُأيب، فإذا يف املجلس أخالٌط من املسلمني واملرشكني عبدة 

األوثان واليهود، ويف املسلمني عبد اهلل بن رواحة.

فل�ا غش�ِت املجلس عجاجُة الدابة)4( مخر)5( ابن أيب أنف�ه بردائه، وقال: ال ُتغربوا 
علينا، فس�لم رس�ول اهلل 0 عليهم، ثم وقف، فنزل فدعاهم إىل اهلل وقرأ عليهم 

)1( »مدارج السالكني« )167/2( البن القيم، ط: دار األدب العريب.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6361[، ومسلم ]2601[ واللفظ له.

)3( فدك: مدينة معروفة.
)5( خمر: غطى.)4( عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها.
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الق�رآن، فق�ال عب�د اهلل ب�ن أيب بن س�لول: أهيا املرُء، ال أحس�ُن م�ا تق�ول إن كان حًقا، 

 

فال ُتؤذنا يف جمالس�نا، فمن جاءك، فاقصص عليه. قال عبد اهلل بن رواحة: بىل يا رس�ول 
اهلل، فاغشنا يف جمالسنا، فإنا نحن نحب ذلك فاَستب املسلمون واملرشكون واليهود حتى 
 كادوا يتس�اورون)1( فلم يزل رس�ول اهلل 0خُيفُضُهم)2( حتى س�كنوا. ثم ركب 
رس�ول اهلل 0 دابت�ُه، فس�ار حت�ى دخ�ل عىل س�عد بن ُعب�ادة، فقال رس�ول اهلل 

0: »أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو ُحباب؟«.

ُيري�ُد عب�د اهلل ب�ن ُأيب. قال كذا وكذا. فقال س�عد ب�ن ُعبادة: أي رس�ول اهلل، بأيب 
أن�ت اعف عنه واصف�ح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد ج�اء اهلل باحلق ُأنزل عليك، 
ولقد اصطلح أهُل هذه احِلرة عىل أن ُيتوجُوُه وُيعصُبوُه بالعصابة، فلا رد اهلل ذلك باحلق 
َق)3( بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رس�ول اهلل 0،  ال�ذي أعط�اك رَشِ
وكان رسول اهلل 0 وأصحابه يعفون عن املرشكني وأهل الكتاب كا أمرهم اهلل، 

 ] ويصربون عىل األذى، 4: ]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
]186 :4[

وقال: ]ک  ک  ک  ک   گ[ ]2: 109[. فكان رسول اهلل 0 
يت�أول يف العف�و عنه�م ما أم�ره اهلل به، حتى أذن ل�ه فيهم، فلا غزا رس�ول اهلل 0 
بدًرا فقتل اهلل هبا من قتل من صناديد الكفار وس�ادة ُقريش. فقفل رس�ول اهلل 0 
وأصحاُب�ُه منصورين غانمني معهم ُأس�ارى م�ن صناديد الكفار وس�ادة ُقريش. قال ابُن 
أيب س�لول ومن معه م�ن املرشكني عبدة األوثان: هذا أمٌر قد توجه)4( فبايعوا رس�ول اهلل 

0 عىل اإلسالم، فأسلموا«)5(.

)1( يتساورون: يتشاجرون ويأخذون برأس بعضهم يف العراك.
)3( شرق: ُغصَّ أي حسد النبي 0.)2( ُيخفضهم: ُيسكنُهُم وهُيدُئُهم.

)4( هذا أمر توجه: يريدون انطلقت السيادة ملحمد وصحبه فبايعوا ملا أفلسوا.
)5( صحيح: رواه البخاري ]6207[، واللفظ له، ومسلم ]1798[.
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وذكر ابُن هش�ام: أن »ُفضالة بن ُعبي�د«)1(، أراد قتل النبي 0 وهو يطوف 
 بالبي�ت ع�ام الفتح، فلا دنا منه، قال رس�ول اهلل 0: »أُفضالة؟« قال: نعم ُفضالة 
يا رسول اهلل. قال: »ماذا ُكنت حُتدث به نفسك.« قال: ال يشء كنُت أذكر اهلل !! فضحك 
النب�ي 0 ث�م ق�ال: »اس�تغفر اهلل«. ثم وضع ي�ده عىل ص�دره، فس�كن قلبه)2(، 
ف�كان ُفضال�ة يقول: »واهلل ما رف�ع يده عن صدري حتى ما ِمْن َخَل�ق اهلل يشٌء أحب إىل 

منه!!«)3(.

ــــــِه ــــــمــــــال ــــــَك ـــــــــغ الـــــــــــُعـــــــــــاَل ِب ـــــــــَل ــــهَب ــــال ــــَم ــــَج جـــــــى ِب َكــــــَشــــــف الـــــــدُّ
ـــــُع ِخـــــَصـــــاِلـــــه ـــــمـــــِي ـــــمـــــْت َج ـــــُظ ـــــــــــــوا َعـــــــــلـــــــــْيـــــــــه وآلـــــــــــــــِهَع َصـــــــــــــّل

صور من الصفح:

ع�ن ُحذيف�ة I، ق�ال: »ُأيت اهللُ بعب�ٍد من عباده، آت�اه اهللُ مااًل. فق�ال لُه: ماذا 
عمل�ت يف الدني�ا؟ قال: وال يكتمون اهلل حديًثا قال: ي�ا رب! آتيتني مالك. فُكنُت أتيرس 
ع�ىل امُل�ورس، وُأنُظر املعرس. فقال اهلل: أنا أحُق بذا منك. جتاوزوا عن عبدي«. فقال ُعقبُة 
ابن عامر اجلُهنُي وأبو مس�عوٍد األنصارُي: هكذا سمعناُه من يف رسول اهلل 0)4( 
وع�ن صال�ح بن أمحد بن حنبل قال: »قلت أليب يوًما: إن فضاًل األناطي جاء إليه رجل، 
فقال: اجعلني يف حل، قال: ال جعلُت أحُدا يف حل أبًدا، قال: فتبس�م، فلا مضت أياٌم، 
قال: يا ُبني، مررت هبذه اآلية: ]ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ[ ]K: 40[. فنظرُت يف 
تفسرها، فإذا هو: إذا كان يوم القيامة قام ُمناٍد فنادى: ال يقوم إال من كان أجُرُه عىل اهلل، 
فال يقوم إال من عفا فجعلت امليت يف حل رضبه إياى، ثم جعل يقول: وما عىل رُجٍل إال 

ُيعذب اهللُ بسببه أحًدا«)5(.
)1( هذا قبل أن يتمكن اإليان من باطنه، وكان قد أسلم ظاهرة قبل هذا احلدث.

)3( »سرة ابن هشام« )20/4(.)2( سكن قلبه: أي اطمئن باإليان.
)4( صحيح: رواه مسلم ]1560[.

)5( »أحياء علوم الدين« )184/3( للغزايل، ط: دار الصحابة.
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من فوائد الصفح:

 الصفُح أعمق من العفو. إذ ُيزيُل اهلل به أثر الضغائن.
 أمر اهلل املؤمنني بالصفح حتى عن ألد األعداء كي يذوقوا حالوة اإليان فيدخلوا 

فيه.
 الصفح من ُمستلزمات اإلحسان، واإلحساُن أعلى درجات اإليمان.

 الصفح ُيقوي رابطة التآخي بين أفراد المجتمع ويجعلهم متحابين ُمتحدين.
 األُمُة التي يتحلى ُمعظُم أفرادها بالصفح، تكون ُأمة سعيدة في الدنيا واآلخرة. 

وذلك فضل الله ُيؤتيه من يشاُء.

أخي المسلم: 
وبع�د أن تبي�ن ل�ك أن »الصف�ح« ُخُل�ُق األنبي�اء وش�يمة األصفياء ]ۇئ  

.]90:A[ ]ۆئ

أْحَسُنوعاِشْر بمعروٍف، وساِمْح َمْن اْعتَدى ـــي  ِه ــي  بــالــتَّ ولــكــن  ــــــْع  وداِف

فأقل العثرة، واغفر الزلة، واس�تر العيب، وُغض الطرف عن الهفوات، واعلم أن 
الكمال عزيز.

ومن أراد أًخا بال عيب، لم يكن له في األخوة نصيب.

َمَعاِيُبْهَوَمْن َذا الذي ُتْرْضَى َسَجاَياُه ُكلُّها ُتَعدَّ  أنَّ  ُنْباًل  بالمرء  َكَفى 

وقال جعُفر بن حممد البنه: »يا ُبنى، من غضب من إخوانك ثالث مرات، فلم يُقل 
فيك سوى الحق، فاتخذه لنفسك ِخاًل«.

ِفـــيـــِه َعـــــْيـــــَب  ُمـــــَهـــــَذًبـــــا ال  ـــــاِل ُدخـــــــاِنُتـــــِريـــــُد  ـــــوُح ب ـــــُف وَهــــــــْل ُعــــــــوٌد َي
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قال احلس�ن بن وهب V: »من ُحق�وق املودة: أخذ عفو اإلخوان، واإلغضاء 
عن تقصر إن كان«.

قال بعُض البلغاء: »ال ُيزهدنك يف رجُل محدت سرتُه، وارتضيت وترته، وعزمت 
فضله، وبطنت عقله - عيٌب خفٌى، حتيط به كثرُة فضائله، أو ذنٌب صغٌر تس�تغفر له قوُة 
وس�ائله، فإنك لن جتد - ما بقيت - ُمهذًبا ال يكون فيه عيب، وال يقع منه ذنب، فاعترب 
بنفس�ك بعُد أال تراها بعني الرضا، وال جترى فيها عىل ُحكم اهلوى، فإن يف اعتبارك هبا، 

واختبارك هلا، ما ُيواسيك مما تطلب. ويعطفك عىل من ُيذنب«

ْفَح َعْن ُكلِّ ُمْذِنٍب الَجَراِئُمَسُأْلِزُم َنْفسِى الصَّ ــىَّ  ــَل َع ــُه  ــْن ِم َكـــُثـــَرْت  َوِإْن 

َثاَلثٍة ِمـــْن  واِحــــٌد  ِإال  الـــنَّـــاُس  ُمَقاِوُموَمــــَا  وِمــْثــلــِي  َومـــْشـــُروٌف  ــِريــٌف  َش

ــــذِي َفــْوِقــي َفـــَأعـــِرُف َقــــْدَرُه ــا الَّ ـــُق الزُمَفــَأمَّ ـــَح َوَأْتــــَبــــُع ِفـــيـــِه الـــَحـــقَّ وال

ا الَِّذي ُدوني َفإَن َقاَل ُصْنُت َعْن ـــُمَوَأمَّ الِئ اَلم  ِإَن  َو  ـــْرِضـــي  ِع ِإَجـــَابـــتـــِه 

َأوَهَفا َزلَّ  َفــــِإْن  ِمــْثــلــي  ــــذي  الَّ ْلُت ِإنَّ الَفْضَل بالِحْلِم َحاِكُمَوَأمَّ  َتَفضَّ
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الَعْفو

العفـــو: صف�ة من صف�ات الله تعال�ى، وهو الذي يمح�و الس�يئات ويتجاوز عن 
المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ُينبُئ عن الس�تر، والعفُو 
ُينبُئ عن المحو، والمحو أبلغ من الس�تر. والعفو خلق من أخالق النبيين والصالحين، 
وهو كف الضرر مع القدرة عليه، وكلُّ من استحق عقوبة فتركها فهذا الترك عفو، وكم 
نح�ن ف�ي حاجة إلى خلق »العفو« ألن االنتقام كم َج�رَّ علينا من ويالت، وكم فرق من 

جماعات، وكم َهيَّج من عداوات، وكم َبدد من ثروات.

الفرق بين الصفح والعفو:

والصفح والعفو متقاربان في المعنى فيقال: صفحُت عنه أعرضُت عن ذنبه وعن 
تثريبه. إال أن الصفح أبلغ من العفو فقد يعفو اإلنساُن وال يصفح.

العفو في القرآن على أربعة أوجه:

قال اإلمام ابن الجوزي V: ذكر أهُل التفسر أن العفو يف القرآن الكريم عىل 
أربعة أوجه: أحدها- الصفح واملغفرة: ومنه قول اهلل تعاىل: ]ڭ  ڭ  ڭ  ۇ[ 

]155 :4[

ثانيهـــا- ال�رتك؛ ومن�ه قول�ه اهلل c: ]ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  
ۆئ[ ]237:2[.

ثالثهـــا- الفاض�ل م�ن امل�ال؛ ومن�ه ق�ول اهلل D: ]ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ[ ]2: 219[.

رابعهـــا- الكث�رة، ومن�ه ق�ول اهلل c: ]ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ[ 
]C: 95[. أي: َكُثُروا)1(.

)1( »موسوعة األخالق اإلسالمية« )337/2( لسعد يوسف أبو عزيز، ط: الدار التوفيقية.
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فضل العفو:

4: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ[ 
]149 :6[

قال اإلمام الرازي V: »اعلم أن معاقد اخلرات عىل كثرهتا حمصورة يف أمرين، 
ص�دٌق مع احلق، وُخُلٌق مع اخللق، والذي يتعلق باخللق حمصور يف قس�مني: إيصال نفع 
إليه�م، ودف�ع رضر عنهم، فقول�ه c: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ[ ]6: 149[. إش�ارة 
إىل إيص�ال النف�ع إليهم، وقوله c: ]ٹ    ٹ[ إش�ارة إىل دفع ال�رضر عنهم، فدخل 
يف هات�ني الكلمتني مجيع أن�واع اخلر وأعال الرب. ثم قال c: ]ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ[ 

وفيه وجوه:

األول- أن�ه c يعف�و عن امليء مع قدرته عىل االنتقام، فعليكم أن تقتدوا بس�نة 
اهلل تعاىل، وهو قول احلسن.

الثاني- إن اهلل كان عفًوا ملن عفا، قديًرا عىل إيصال الثواب إليه.
الثالث- إن اهلل c أقدر عىل عفو ذنوبك منك عىل عفو صاحبك)1(.

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ         ]ٺ   و6َ: 
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ ]4: 134[.

ق�ال احلافظ اب�ن كث�ر V: قول�ه c: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ[ أى: إذا ثار هبم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعلموه، وعفوا مع ذلك عمن أس��اء 

إليهم. ]ٹ  ڤ  ڤ[)2(. 

.]34:I[ ]و6َ: ]ک  ک    گ  گ

)1( »مفاتح الغيب« )506/10( لإلمام الرازي، ط: دار الغد.
)2( »تفسر القرآن العظيم« )605/1( البن كثر، ط: دار املعرفة.
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ق�ال ابن عب�اس L: »الصرب عند الغضب، والعفو عن اإلس�اءة، فإذا فعلوه 
عصمهم اهلل D وخضع هلم َعُدُوُهم«)1(.

ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ]ھ   و6َ:   

.]40:K[ ]ۈ

ق�ال اإلم�ام القرطب�ي V: »قال العل�اء: جع�ل اهللُ املؤمنني صنف�ني؛ صنف 
يعفون عن الظامل فبدأ بذكرهم بقوله: ]گ  گ   گ  ڳ  ڳ[ ]K: 37[. وصنف 
ينترصون من ظاملهم. ثم بني حد االنتصار بقوله: »وجزاء س�يئة سيئة مثلها« فينترص ممن 
ظلمه من غر أن يعتدى. قال مقاتل هش�ام بن ُحَجر: هذا يف املجروح ينتقم من اجلارح 

بالقصاص دون غره من سب وشتم.

قول�ه c: ]ۓ  ڭ   ڭ[ قال ابن عباس: م�ن ترك القصاص وأصلح بينه 
وبني الظامل بالعفو، ]ڭ  ڭ  ۇ[ أي أن اهلل يأجره عىل ذلك، ]ۆ   ۆ    ۈ  ۈ[ أي: 

من بدأ بالظلم، وجاوز احلد)2(.

و6َ: ]ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
.]22 :t[ ]ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ

نزل�ت ه�ذه اآلية يف أيب بكر الصديق عندما منع النفقة عن مس�طح بن أثاثة، وكان 
مسطح من مجلة الذين وقعوا يف عرض عائشة يف حادثة اإلفك، وكان من فقراء املهاجرين، 
وكان قريًب�ا أليب بك�ر الصدي�ق I فلا بل�غ أبو بكر ما قاله مس�طح ق�ال: هذا أمر 

 

مل نتهم به يف اجلاهلية، أفبعد أن أعزنا اهلل باإلس�الم نتهم به؟ وحلف أن ال ينفع مس�طًحا 

)1( »نرضة النعيم« )215/4(. جمموعة علاء ط: دار الوسيلة.
)2( »اجلامع ألحكام القرآن« )16/ 38 ،39( لإلمام القرطبي، ط: النور اإلسالمية.
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بنافعة أبًدا، فعاتبه ربه بالوحي، ونزلت فيه هذه اآلية، فلا سمع أبو بكر الصديق)1( هذه 
اآلية قال: بىل واهلل ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له با كان يصنع.

بــــــــــرٍَّوال َعـــــــــــــادَة  َتــــــْقــــــَطــــــَعــــــنَّ  ـــــِهال  َتـــْجـــَعـــْل ِعــــَتــــاَب الــــْمــــَرِء فـــي رْزِق
ِمْسَطٍح ِمـــــْن  اإلْفـــــــِك  َأْمـــــــَر  ـــحـــمِْ ِمـــــْن ُأْفـــِقـــِهَفـــــــِإنَّ  َيـــُحـــطُّ قــــــْدَر الـــنَّ
ـــْد َجـــرَى ــــِهَوَقــــْد ِجــــرَى ِمــْنــُه الَّــــِذي َق ــــُق فــــي َحــــقِّ ــــدي ــــصِّ َوُعـــــــوِتـــــــَب ال

 وع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر I، ق�ال: ج�اء رج�ٌل إىل النب�ي 0 فق�ال: 
يا رس�ول اهلل، كم نعفو عن اخلادم؟ فصمت! ثم أعاد عليه الكالم، فصمت! فلا كان يف 

الثالثة، قال: »اعُفوا عنه يف كل يوم سبعني مرة«)2(.

وعن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0 : »ما نقصت صدقة من 
مال، وما زاد اهلُل عبًدا بعفٍو إال عًزا، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل«)3(.

وقال احلسن: »أفضل أخالق املؤمن العفو«.
األذى بـــــــأْحـــــــَجـــــــاِر  َراٍم  ــطــِف عليِهُربَّ  ــَع ا ِمــــْن ال ُبـــــدًّ لـــم أجــــْد 
َعــــَلــــى اهلُل  يــــّطــــلــــع  أن  َقــــــــْدِح الــــقــــوِم َفــــُيــــد ِنـــيـــنـــي إَلــــْيــــِهفـــعـــســـى 

مواقف من عفو النبي 0

.]199 :C[ ]6: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ
ق�ال جعفر الصادق: »أمر اهلل c نبيه 0 بمكارم األخالق يف هذه اآلية، 
وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية. وقد ختلق رسول اهلل 0 

هبذا اخللق - وبغره - عىل أتّم الكال، وهذه بعض املواقف والصور الدالة عىل ذلك.

)1( صحيح: رواه البخاري ]4750[.
 )2( حس�ن: رواه أب�و داود ]5164[، والرتم�ذي ]2031[، وحس�نه الش�يخ األلباين يف »صحيح س�نن« 

أيب دواد برقم ]5164[.
)3( صحيح: رواه مسلم ]2588[.
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 ع�ن عائش�ة J، قال�ت: »م�ا رضب رس�ول اهلل 0 ش�يًئا ق�طُّ بيده، 
وال ام�رأة وال خادًم�ا إال أن جُياهد يف س�بيل اهلل، وما نيل منه يشء قط فينتقم من صاحبه 

.)1(»D فينتقم هلل ،c إال أن ُينتهك يشٌء من حمارم اهلل

 وع�ن جاب�ر ب�ن عب�د اهلل L، أن�ه غزا م�ع رس�ول اهلل 0 ِقَب�َل نجٍد، 
فل�ا َقَفَل رس�ول اهلل 0 َقَفَل)2( معه، فأدركُته�م القائلُة يف واٍد كث�ر الِعَضاِة)3(، 
فن�زل رس�ول اهلل 0، وتف�رق الن�اس يس�تظلون بالش�جر، فن�زل رس�ول اهلل 
0، حتت ش�جرة وعلق هبا سيفه، ونِمنا نومًة، فإذا رسول اهلل 0 يدعونا، 
وإذا عنده أعرايب)4( فقال: »إن هذا اخرتط)5( عىل س�يفى وأنا نائٌم، فاس�تيقظُت وهو يف 
ي�ده صلًتا فقال: من يمنعك مني؟ فقلُت: اهلل »ثالًثا«. ومل يعاقبه وجلس. يف رواية فخىل 

سبيله)6(.

صور عظيمة من العفو:

جلس عبد اهلل بن مسعوٍد I يف السوق يبتاع طعاًما، فابتاع، ثم طلب الدراهم 
وكانت يف عامته فوجدها قد ُحلت، فقال: لقد جلسُت وإهنا ملعى! فجعلوا يدعون عىل 
م�ن أخذه�ا، ويقولون: اللهم اقطع يد الس�ارق الذي أخذها، اللهم افع�ل به كذا، فقال 
عبد اهلل: »اللهم إن كان محله عىل أخذها حاجٌة فبارك له فيها، وإن كان محلته جراءٌة عىل 

الذنب فاجعله آخر ُذُنوبه!«)7(.

)2( قفل: رجع.)1( صحيح: رواه مسلم ]2328[.
)3( كثير العضاه: أي كثر الشجر امللتف األغصان.

)4( أعرابي: يف رواية أنه »غورث بن احلارث«
)5( اخترط: أي: َسّل.

)6( صحيح: رواه البخاري ]2910[، ومسلم ]843[.
)7( »إحياء علوم الدين« )196/3( للغزايل، ط: دار الصحابة.
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قال أمحد بن حنبل يف حمنته التي تعرض هلا وهي »حمنة القول بخلق القرآن« وجيء 
 بالرضاب�ني ومعهم الس�ياط، فجع�ل أحدهم يرضبني س�وطني ويقول له املعتصم: ش�د 

قطع اهللُ يديك.

وجي�ئ اآلخر فيرضبني س�وطني، ثم اآلخر كذلك، فرضبوين أس�واًطا حتى ُأغمى 
عىلَّ وذهب عقيل مراًرا!

فإذا سكن الرضُب يعود إىل عقيل.
وقام املعتصم يدعوين إىل قوهلم فلم أِجبُه!

ورج�ال حاش�يته يصيحون: وحي�ك. اخلليف�ة عىل رأس�ك، فل�م أقبل...وأعادوا 
الرضب ثم عاد إىّل فلم أجبه...فأعادوا الرضب فذهب عقيل فلم أحس به.

وأرعبه ذلك من أمرى فأطلق رساحي، ومل أشعر إال وأنا يف ُحجرة من البيت وقد 
أطبقت األقياُد عىل رجىل...

قال الحافظ ابن كثير:

ب فقطعوا حلًا ميًتا من جسده وجعلوا يداوونه حتى  وجاء األطباء إىل اإلمام املعذَّ
عاد إليه روحه الذي كاد يزهق، فلا شفاه اهلل بقى ُمدة وإهباماه يؤذهيا الربُد...

أتدري ما كان موقفه بعد؟

جعل كل من أذاه يف ِحلٍّ إال أهل البدع! وكان يتلو قول اهلل D: ]ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک[ ]t:22[. ويق�ول: اللهم اعف عمن ظلمني، وس�امح من 

سجننى، واغفر ملن رضبني إال صاحب بدعة يكيد هبا هذا الدين فال تساحمه.

ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك املس�لم بس�ببك، وق�د قال اهلل: ]ۓ  ڭ   
.]40 :K[ ]ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





244

اإليثار

اإليثار: هو تقديم الغر عىل النفس يف حظوظها الدنيوية رغبة يف احلظوظ الدينية، 
وذلك ينشأ عن قوة اليقني، وتوكيد املحبة، والصرب عىل املشقة.

فضل اإليثار:

]ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ    :D ق�ال اهلل 
.]9:s[ ]ىئ  يئ  جب

 ق�ال القرطبي V: »أي ُيؤثرهنم عىل أنفس�هم بأمواهل�م ومنازهلم، ال عن غني 
بل مع احتياجهم إليها)1(.

.]8:Q[ ] وقال D: ]ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

قال الطربي V: »كان هؤالء األبرار يطعمون الطعام عىل حبهم إياه، وشهوهتم 
له«)2(.

وعن أيب هريرة I، قال: قال رس�ول اهلل 0: »طعاُم االثنين كافى 
الثالثة، وطعام الثالثة كافي األربعة«)3(.

وعنه I، قال: جاء رُجٌل إىل النبي 0، فقال: إين جمُهوٌد )4(، فأرس�ل 
إىل بع�ض نس�ائه، فقالت: وال�ذي بعثك باحلق ما عن�دى إال ماء، ثم أرس�ل إىل أخرى، 
فقال�ت مثل ذلك، حت�ى ُقلن ُكلُُّهن مثل ذلك: ال والذي بعث�ك باحلق ما عندي إال ماٌء. 

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )236/10( لإلمام القرطبي، ط: النور اإلسالمية.
)2( »جامع البيان يف تأويل القرآن« )208/29(، ط: الدار الثقافية العربية.

)3( صحيح: رواه البخاري ]5392[، ومسلم ]2058[.
)4( مجُهوٌد: أي وجد مشقة من احلاجة واجلوع.
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فقال النبي 0: »من ُيْضيُف هذا الليلة؟« فقال رُجٌل من األنصار: أنا يا رس�ول 
اهلل، فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته: أكرمي ضيف رسول اهلل0)1(.

وعن أيب س�عيد اخل�دري I، قال: بينا نحُن يف س�فر مع النبي 0 إذ 
جاء رجٌل عىل راحلة له، فجعل يرصُف برصُه يمينًا وشااًل، فقال رسول اهلل 0: 
»من كان معُه فضل ظهر فليُعد به على من ال ظهر له، ومن كان لُه فضٌل من زاد، 

فليعُد به من ال زاد له«)2(.

وع�ن أيب موس�ى I، ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »إن األشـــعريين إذا 
أرملـــوا)3( في الغزو، أو قل طعـــام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب 

واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناٍء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم«)4(.

درجات اإليثار:

قال ابن القيم V: وهو عىل ثالث درجات:
الدرجة األولى: أن ُتؤثر اخللق عىل نفسك فيا ال خيرم عليك دينًا، وال يقطع عليك 

طريًقا، وال ُيفسد عليك وقًتا«.

الدرجة الثانية: إيثاُر رضا اهلل عىل رضا غره، وإن عُظمت فيه املحن، وثقلت فيه 
املؤن، وضعف عنه الطَّول والبدن«.

ــــــام ِغـــَضـــاُبفــلــيــتــَك َتـــْحـــُلـــو والـــحـــيـــاُة َمـــريـــرٌة ـــتـــَك تـــرضـــى واألن ـــْي َوَل
بــيــنــي وبــيــنــك عامٌر الــــذي  وبــيــنــى وبـــيـــن الــَعــالــِمــيــَن َخـــــرَاُبولـــيـــَت 

)1( صحيح: رواه البخاري ]3798[، ومسلم ]2054[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]1728[.

)3( أرملوا: فرغ زاُدُهم أو قارب الفراغ.
)4( صحيح: رواه البخاري ]2486[، مسلم ]2500[.
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َهيٌِّن فــالــُكــل  الـــــُودُّ  مــنــك  َصــــحَّ  ــــراُبإذا  وكــــلُّ الــــذي فــــوَق الــــُتــــراِب ُت

الدرجـــة الثالثـــة: إيثاُر إيث�ار اهلل. فإن اخلوض يف اإليثار دع�وى يف املِْلك. ثم َتْرك 
شهود رؤيتك إيثار اهلل«.

األسباب التي ُتعين على اإليثار:

األسباب التي ُتعين على اإليثار ثالثة أشياء:
أولهـــا- تعظيـــم الحقوق: فإن م�ن عُظمت احلق�وق عنده، قام بواجبه�ا، ورعاها 
حق رعايتها، واس�تعظم إضاعتها، وعلم أنه إن مل يبلُغ درجة اإليثار، مل يؤدِّها كا ينبغي، 

فُيجعُل إيثاره احتياًطا ألدائها.

: فإنه إذا مقته وأبغضُه، التزم اإليثار، فإنه يرى أنه الخالص له  ثانيها- مقت الُشحِّ
من هذا املقت البغيض إال باإليثار.

ثالثها- الرغبة في مكارم األخالق: وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، ألن اإليثار 
أفضل درجات مكارم األخالق.

صور عظيمة ومباركة من اإليثار:

 ع�ن أيب هري�رة I، أن رجاًل أت�ى النبي 0، فبعث إىل نس�ائه، فُقلن: 
م�ا معن�ا إال امل�اء، فق�ال رس�ول اهلل 0: »مـــن يضيـــُف هـــذا؛« فق�ال رج�ٌل من 
األنص�ار: أن�ا ..فانطلق ب�ه إىل امرأته فقال: أكرمى ضيف رس�ول اهلل 0فقالت: 
يئى طعامك، وأصبح�ي رِساجك، ونومي صبيانك  م�ا عندنا إال ق�وُت صبياين. فقال: هِّ
إذا أرادوا عش�اًء، فهيأت طعامها، وأصبحت رساجها، ونومت صبياهنا، ثم قامت كأهنا 

ُتصلُح رساجها فأطفأته، وجعال ُيريانه أهنا يأكالن، فباتا طاويني.
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فلا أصبحا غدا إىل رس�ول اهلل 0 فقال: »ضحك اهللُ الليلة - أو عجب - 
من فعالكا - فأنزل اهلل: ]ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  

. )1(]9 :s[ ]ىئ  يئ  جب

 وع�ن إبراهي�م بن س�عد I ع�ن أبيه عن ج�ده، قال: مل�ا قدم�وا املدينة آخي 
رسول اهلل 0بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرمحن بن 
عوف: إين أكثر األنصار مااًل فاقسم مايل نصفني، وىل امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها 

يل أطلقها، فإذا انقضت عدهُتا فتزوجها، قال: بارك اهلل لك يف أهلك ومالك«)2(.

قال ابن البادية احلافظ: »كان أس�لُم بن عبد العزيز ُيقدم بقي بن خملد عىل مجيع من 
لقي�ه بامل�رشق، ويص�ف زهده ويقول: ربا كنت أمش�ى معه يف أزقة قرطب�ة، فإذا نظر يف 

موضع خاٍل إىل ضعيف حمتاج أعطاه أحد ثوبيه«.

وق�ال عباس ب�ن دهقان: »ما خرج أح�ٌد من الدنيا كا دخله�ا إىل برش بن احلارث 
احل�اىف؛ فإن�ه أتاه رجٌل يف مرضه فش�كا إليه احلاجة، فنزع قميصه وأعطاه إياه، واس�تعار 

ثوًبا فات فيه«.

ق�ال محاد ب�ن أيب حنيفة: »إن موالة كانت لداود الطائ�ي ختدمه، قالت: لو طبخُت 
ل�ك دس�ًا تأكله؟ فقال: وددُت، فطبخت له دس�ًا ثم أتته به، فقال هل�ا: ما فعل أيتام بنى 
ف�الن؛ قال�ت: عىل حاهل�م. قال: اذهبي هب�ذا إليهم. فقال�ت: أنت مل تأكل ُأدًم�ا منذ كذا 

.» وكذا! فقال: إن هذا إذا أكلوه صار إىل العرش، وإذا أكلُته صار إىل احلُشِّ

قال احلس�ن البرصي: »واهلل لق�د رأيُت أقواًما كانت الدني�ا أهون عىل أحدهم من 
ال�رتاب حت�ت قدميه، ولق�د رأيُت أقواًما ُيم�ي أُحدهم وال جيُد عن�ده إال قوًتا، فيقول: 

 

ال أجعُل هذا كلَّه يف بطني، فيتصدق ببعضه، ولعله أحوج إليه ممن يتصدق عليه«.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3587[، ومسلم ]2054[، وابن حبان ]5286[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3780[، والرتمذي ]1933[، وابن ماجه ]1907[.
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ُحسن الُصحبة واألخوة في اهلل

ُحســـن الُصحبة واألخـــوة في اهلل: أصل عظيم من أص�ول الدين، وهذه الصحبة 
وتلك األخوة ال قدرة للعبد عىل حتصيلها وال دفعها؛ ألهنا من أعال القلوب، والقلوب 
 :D وب�ني أصبع�ني م�ن أصابعه يقلبه�ا كيف يش�اء ولذلك ق�ال اهلل ،D بي�د اهلل

]ڍ  ڍ  ڌ[ ]4: 103[.

]ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    :D وق�ال 
.]63 :E[ ]ڦ  ڦ

قال املاوردي: »فإن من طبيعة اإلنس�ان أن يكون ألًفا مأُلوًفا، ذلك أنُه يس�تعنُي من 
خالل األُلفة عىل أداء الرسالة املنوطة به يف الدنيا لتحقيق أهداف االستخالف، واملؤاخاة 
من أهم أسباب ُحُدوث األُلفة بني الناس، ألهنا ُتكسُب بصادق امليل إخالًصا، وُمصافاًة، 

وحُتدُث بُخُلوص املصافاة وفاًء وحُماماة«)1(.

اختيار الصاحب

ف�ا أعظم اخل�ر والنفع الذي حيصل لإلنس�ان م�ن خمالطة أهل الص�الح والتقي، 
وال�ورع واخل�ر، وم�ا أخطر الرضر ال�ذي يلحق امل�رء ملخالطته أهل الس�وء والفس�اد، 

وطالب الدنيا وعبيد املادة.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    :0 نبي�ه  اهلل  خاط�ب  ولذل�ك 
.]28 :Y[ ]پ  پ   پ  ڀ

ق�ال ابن جرير الطربي V: ]ٱ[ يا حممد ]ٻ  ٻ[ أصحابك ]ٻ  
ٻ  پ  پ  پ[ بذكره�م إياه بالتس�بيح، والتحميد، والتهليل، والدعاء، 

)1( »أدب الدنيا والدين« ص: ]162[ للاوردي، ط: دار الكتب العلمية.
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واألعال الصاحلة، من الصلوات املفروضة وغرها ]پ[  بفعلهم ذلك ]ڀ[ 
ال يريدون َعَرًضا من عرض الدنيا)1(.

0 ق�ال: »إنمـــا مُثـــل  النب�ي  I، أن  وع�ن أيب موس�ى األش�عري 
الجليس الصالح وجليس الســـُوء، كحامل المســـك، ونافخ الكير، فحامل المســـك: 
إمـــا أن ُيحذيك)2( وإمـــا أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريًحا طيبة، ونافخ الكير: إما 

أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد منُه ريًحا مُنتنةً«)3(.

وعن أيب سعيد اخلدري I عن النبي 0قال: »ال تصاحب إال مؤمُنا، 
وال يأكل طعامك إال تقي«)4(.

وع�ن أيب هري�رة I أن النب�ي 0 ق�ال: »الرجـــُل علـــى ديـــن خليله، 
فلينظر أحدكُم من يُخالل«)5(.

وع�ن أيب م�ويس I ق�ال: ق�ال: رس�ول اهلل 0: »المـــرء مـــع مـــن 
أحب«)6(، فهذه وصايا مباركة من رس�ول اهلل 0بانتقاء الصحبة الصاحلة الطيبة، 

التي تدل اإلنسان عىل احلق، وتأمره باخلر، وتعينه عىل الطاعة.

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )134/15( البن جرير الطربي، ط: دار الثقافة العربية.
)2( يُحذيك: ُيعطيك.

)3( صحيح: رواه البخاري ]5534[، ومسلم ]2628[، وأمحد )208/4(.
 )4( حس�ن: رواه أب�و داود ]4832[، والرتم�ذي ]2395[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح س�نن 

أبو داود« برقم ]4832[.
 )5( حس�ن: رواه أب�و داود ]4833[، والرتم�ذي ]2378[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »صحيح س�نن 

أبو داود« برقم ]4833[.
)6( صحيح: رواه البخاري ]6169[، ومس�لم ]2641[، وأمحد ]39514[، والبغوي يف »رشح الس�نة« 

.]3478[
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وصدق من قال:
صاحًبا فــاصــحــْب  ــَت  صــاحــْب وَكــــــــــرْمفــــإذا  وعـــــــفـــــــاٍف  حــــــيــــــاٍء  ذا 
اَل قــــلــــَت  إن  ال  ــــيِء  لــــلــــشَّ ـــــُه  ـــــَعـــــْمقـــــوُل َن ـــــــــاَل  ق نـــــعـــــْم  قـــــلـــــَت  وإذا 

ق�ال رج�ل لداود الطائ�ي: أوصني، ق�ال: اصحب أهل التق�وى؛ فإهنم أيرس أهل 
الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك معونة)1(.

وق�ال أبو عمر الع�ويف: اصحب م�ن إن صحبته زانك، وإن خدمت�ه صانك، وإن 
ها، وإن رأى منك سقطة سرتها، وإن  أصابتك خصاصة مانك، وإن رأى منك حسنة عدَّ

دد صْولك )2(. قلت صّدق قولك، وإن ُصلَت سَّ

وصدق من قال:

ــــــــــــرَت خـــــلـــــيـــــالأنـــــــــــــَت فــــــــي الــــــــنــــــــاس ُتـــــــقـــــــاُس بـــــــــَمـــــــــن اخــــــــــــت
ــــو  وتــــــــــنــــــــــْل ِذكـــــــــــــــــــــــًرا جـــــمـــــيـــــالفــــــاصــــــحــــــب األخـــــــــيـــــــــار تــــعــــُل

قال ابن حبان: كل جليس ال يستفيد املرء منه خًرا، تكون جمالسة الكلب خًرا من 
عرشته، ومن يصحب الس�وء ال يسلم، كا أن من يدخل مدخل السوء يُتهم)3(، وصدق 
واهلل، لق�د صاحب الكلب أهل الكهف فترشف بصحبته�م، وذكره اهلل يف القرآن، فقال 
D: ]ڳ   ڳ  ڳ  ڱ[ ]Y: 18[، وصاح�ب أب�و طال�ب أب�ا جهل 

وأبا هلب فأوردوه النار.

ورحم اهلل من قال:
وإياُه وإيـــاَك  الجهل  أَخــا  تصحْب  فكم مْن جاهٍل أرَدى حليًما حَين آخاُهفــال 

)1( »مواقف إيانية« ص: ]477[ للشيخ أمحد فريد، ط: دار الصفوة.
)2( املصدر السابق ص: ]477[.

)3( »روضة العقالء ونزهة الفضالء« ص: ]101[ للتسبي، ط: النور.
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وأشباُه يقاُس المرُء بالمرِء إذا ما المرُء ما شاُه مقاييٌس  ــيِء  الــشَّ ِمــَن  وللشيِء 
.)1(

F وقال سفيان بن ُعيينة: من أحب رجاًل صاحلًا فإنَّا حيب اهلل
وقال وهب بن منبه: إن اهلل ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس)2(.

وق�ال جعف�ر الصادق: أثقل إخواين عيلَّ من يتكل�ف يل وأحتفظ منه، وأخفهم عىل 
قلبي من أكون معه كا أكون وحدي.

وق�ال البنه وهو يعظه: با بن�ي ال تصاحب ثالًثا: ال تصاحب الكذاب؛ فإنه يقرب 
لك البعيد، ويبعد لك القريب، وال تصاحب الفاجر، فإنه ُيعديك بفجوره، وال تصاحب 

العاق لوالديه، فإن اهلل لعن من َعقَّ والديه.

وصدق من قال:
فإنَّهْم ـــقـــاِت  الـــثِّ بــــإخــــواِن  قليٌل َفِصْلُهْم دوَن َمْن كنت تصحُبعــلــيــَك 
فإَنها وُصــنــهــَا  َأْكـــِرْمـــهـــَا  َتْغَضُبونــفــســَك  النَّاِس  َسَفلة  تجالْس  متى 

وقال آخر:
َوَسْل عْن قريِنه يقتديعن المرِء ال تسأْل  بـــالـــمـــقـــارِن  قــــريــــٍن  فـــكـــل 

ــُكــوُن ظريًفااْصــَحــب ِخــَيــاَر الــنــاِس َأيــن لقيتُهْم ــَحــاَبــِة َمــن َي خــْيــُر الــصَّ
ميزَتها َدراِهـــــــــم  ِمــــثــــُل  ــــــاوالـــــنـــــاُس  ــــــوَف ـــــًة وُزُي ـــــضَّ ـــــُت فـــيـــهـــا ِف فـــــرأي

وقال آخر:
بالذي العهِد  الداِئُم  أخــوَك  ُمُقبالوليَس  ويــرضــيــَك  ولــــىَّ  إن  يــذمــَك 
آمًنا ُكـــنـــَت  إذا  الـــنـــائـــي  ُمْعِضالولــكــنــه  األمُر  إذا  األدَنــى  وصاِحُبك 

)1( »املصدر السابق« ص: ]100[.

)2( »املصدر السابق« ص: ]100[.
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شروط اختيار الصحبة واألخوة في اهلل:

اعل�م أخ�ي الكريم أن�ه ال يصلح للصحب�ة كل أحد، ف�ال بد أن يتمي�ز الصاحب 
بصف�ات وخصال ُيرغب بس�ببها يف صحبته، وليس�ت ه�ذه اخلصال دنيوي�ة، كاالنتفاع 
باجلاه واملال، أو ملجرد االستئناس واملجالسة واملحاورة، ولكن خلصال أعظم من ذلك، 
ًة يف املصائب، وقوة يف  وه�ي خصال أخروية، وقد جتتمع فيها أغراض أخرى فيكون ُعدَّ

األحوال، ومنها انتظار الشفاعة.

قال عمر I: عليك يإخوان الصدق تعش يف أكنافهم؛ فإهنم زينٌة يف الرخاء، 
ٌة يف البالء، وضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى جييئك ما يبغضك منه، واعتزل عدوك،  وُعدَّ
واحذر صديقك إال األمني، وال أمني إال من خيش�ى اهلل، وال تصحب الفاجر فتتعلم من 

.)1(
c فجوره، وال تطلعه عىل رسك، واسترش يف أمرك الذين خيشون اهلل

وقال بعض السلف: استكثروا من اإلخوان؛ فإن لكل مؤمن شفاعة.
وقال حييى بن معاذ: بئس الصديق حتتاج أن تقول له: اذكرين يف دعائك، وأن تعيش 

معه باملداراة أو حتتاج أن تعتذر له)2(.

وق�ال جعفر ألصحابه: أيدخ�ل أحدكم يده يف كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: 
ال، قال فلستم بإخوان كا تزعمون.

وإليك أخي الكريم أهم شروط اختيار الصحبُة واألخوة في اهلل:
1- أن يكـــون عاقـــال: ألن العقل هو رأس املال، وال خر يف أخوة األمحق وصحبته؛ 

فإنه يريد أن ينفعك فيرضك.
2- أن يكون َحَســـَن الخلق: ينبغي أن يكون حس�ن اخللق طيب الطباع، أما الفاسق 

وسيئ اخللق فال ُتْؤَمُن غائلته، وال ُيوَثُق به.
)1( »خمترص منهاج القاصدين« ص: ]93[ البن قدامه، ط: مكتبه اهلدى النبوي.

)2( »املصدر السابق« ص: ]93[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





253

3- أن يكـــون مالزًما للكتاب والســـنة: ينبغي عىل املرء أن يصاحب من كان مالزًما 
لكتاب اهلل وس�نة رسوله 0، بعيًدا عن اخلرافة والبدعة؛ ألن املبتدع ينال صديُقه 

من شؤم بدعته.

المثل التطبيقي لإلخاء وُحسن الصحبة في حياة النبي 0:

عن أيب س�عيد اخلُدري I، أن رس�ول اهلل 0 جلس عىل املنرب فقال: 
»إن عبـــًدا خيـــره اهلل بيـــن أن ُيؤتيه من زهرة الدنيا وبين مـــا عنده، فاختار ما عنده«، 
فبكى أبو بكر، وقال: فديناك يا رسول اهلل بآبائنا وُأمهاتنا. فعجبنا له. وقال الناس: انظر 
إىل هذا الشيخ، خُيرُب رسول اهلل عن عبٍد خرُه اهلل بني أن ُيؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني 
ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وُأمهاتنا. قال: فكان رس�ول اهلل 0 هو املخر، 
وكان أب�و بكر ُهو أعلمنا به، وقال رس�ول اهلل 0: »إن مـــن َأمنِّ الناِس على في 
صحبتـــه ومالـــه أبا بكر ولو كنت متخًذا خلياًل مـــن أمتى ال تخذت أبا بكر، إال ُخلة 

اإلسالم، ال يبقين في المسجد خوخٌة إال خوخة أبي بكر«)1(. 

وعن أيب هريرة I، أن رسول اهلل 0 أتى املقربة فقال: »السالُم عليُكم 
دار قـــوم ُمؤمنيـــن، وإنـــا إن شـــاء اهلل بكم الحقـــون.وددت أنا قـــد رأينا إخواننـــا« قالوا: 
أولس�نا إخوانك يا رس�ول اهلل؟ قال: »أنتـــم أصحابي. وإخواُننا الذين لـــم يأتوا بعد« 
فقال�وا: كي�ف تع�رُف من مل يأت بعُد من أمتك يا رس�ول اهلل؛ فق�ال: »أرأيت لو أن رُجاًل 
لـــه خيـــٌل ُغٌر ُمحجلة)2( بيـــن ظهري خيل ُدهم ُبهـــم)3( أال يعرُف خيلـــُه؛«، قالوا: بىل 

 

)1( صحيح: رواه البخاري ]3904[، واللفظ له، ومسلم ]2382[.
)2( الُغر: مجع أغر وهو الفرس الذي يف جبهته بياض. 

أمـــا الُمحجـــل: فه�و ال�ذي يرتفع البي�اض يف قوائم�ة إىل موضع القي�د وجياوز األرس�اغ وال جياوز   
الركبتني.

)3( الُدهم: مجع أدهم من الدمهة وهي السواد، والبهم مجع البهيم وهو الذي ال خيالط لونه لون سواه.
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ي�ا رس�ول اهلل. قال: »فإنهـــم يأتون ُغـــًرا ُمحجلين من الوضـــوء وأنا فرُطُهـــم)1( على 
الحـــوض، أال لُيـــذادن رجاٌل عن حوضـــى كما ُيذاُد البعيُر الضـــاُل، ُأناديهم: أال هُلم 

فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: »ُسحًقا ُسحًقا««)2(. 

وع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل L، ق�ال: ُكنُت جالًس�ا يف دارى فمر يب رس�ول اهلل 
0 فأشار)3( إىل، فُقمُت إليه، فأخذ بيدى، فانطلقنا حتى أتى بعض ُحجر نسائه، 
فدخ�ل، ثم أذن يل، فدخلت احلجاب عليها، فقال: »هـــل من غذاء«، فقالوا: نعم، فُأتى 
)5(، فأخذ رس�ول اهلل 0 ُقرًصا فوضعُه بني  بثالث�ة أقِرصٍة)4(، فوضعن ع�ىل َنبيٍّ
يدي�ه، وأخ�ذ قرًصا آخر فوضعه ب�ني يدى، ثم أخذ الثالث فك�رسه باثنني، فجعل نصفه 
. قال:  . ثم قال: »هل مـــن ُأدم)6(؛«. قالوا: ال إال يشٌء من خلٍّ ب�ني يدي�ه ونصفُه بني يدىَّ

»هاتوه، فنعم اأُلْدُم هو«)7(.

ولعظم هذه األخوة وحسن الصحبة، وأهنا سبب يف نجاح املجتمعات اإلسالمية، 
ملا هاجر رس�ول اهلل 0 من مكة إىل املدينة كان أول ما بدأ به هو بناء املس�جد، ثم 

قام بعمل من أروع ما سجله التاريخ، وهو املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.

قال ابن القيم V: ثم آخي رس�ول اهلل 0 بني املهاجرين واألنصار، يف 
دار أنس بن مالك، وكانوا تس�عني رجاًل نصفهم من املهاجرين، ونصفهم من األنصار، 
آخ�ي بينهم عىل املواس�اة، ويتوارثون بعد امل�وت دون ذوي األرحام إىل حني وقعة بدر، 

)2( ُسحًقا ُسحًقا: ُبعًدا ُبعًدا.)1( الفرط: املتقدم السابق.
)4( أقرصة: مجع ُقِرص وهو القطعة من اخلبز.)3( صحيح: رواه مسلم ]249[.

)5( نبي: مائدة من خوص أو طبق من خوص. وقوله: دخلت احلجاب عليها: إىل املوضع الذي فيه املرأة 
وليس فيه أنه رأى برشهتا.

)6( األدم: مثل اإلدام وهو ما يؤتدم به.
)7( صحيح: رواه مسلم ]2052[.
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 .]75  :E[ ىئ[  جئحئ  مئ     ی       ی   ی  ی        ]ىئ  ىئ   ىئ    :c اهلل  أن�زل   مل�ا 
رد التوارث، دون عقد األخوة)1(.

ق�ال الغ�زايل: فذابت عصبي�ات اجلاهلي�ة، وفوارق الل�ون والوطن، ف�ال محية إال 
لإلسالم، وال يتقدم أحد أو يتأخر إىل بمروءته وتقواه، وقد جعل 0 هذه األخوة 
عق�ًدا ناف�ًذا، ال لفًظا فارًغ�ا، وعماًل يرتبط بالدم�اء واألموال، ال حتية تثرثر هبا األلس�نة 

 

وال يقوم هلا أثر، وكانت عواطف اإليثار واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة، ومتأل 
املجتمع اجلديد بأروع األمثال)2(.

ولق�د رضب أصح�اب النب�ي 0 أروع األمثل�ة يف ص�دق األخ�وة يف اهلل 
وحسن الصحبة فاس�تحقوا املدح والثناء من اهلل D: ]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  

.]29 :W[ ]پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

وق�ال D: ]ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
.]9 :s[ ]ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

َحابْة الصَّ والـــُحـــبَّ  األشـــــواَق  النجابْةبــلــغ  ــــــــــاَب  َوَأرَب الــــَقــــوم  َســـــــاَدة 
ـــاُة الـــديـــن أبـــطـــاُل الـــردى ـــَم بــــْل أســــــُوُد غابْههـــْم ُح ـــــْدٍر  ب ـــوُث  ـــُي ل بــــْل   
ُيبغضهْم ومـــــــْن  ـــــــٌن  دي ــــْم  ــــــــاِرِه اأُلخـــــــــرَى أذابــــــْهُحــــبــــُه رُبــــنــــا فــــي ن

وإلي�ك أخ�ي الكريم نموذج�ني مباركني يرضبان أروع األمثلة يف حس�ن الصحبة 
واألخوة يف اهلل.

 فع�ن إبراهي�م ب�ن س�عد I عن أبي�ه عن جده، ق�ال: مل�ا قدم�وا املدينة آخى 
رسول اهلل 0 بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرمحن: 

)1( »زاد املعاد، يف هدى خر العباد« )56/2( لإلمام ابن القيم، ط: املطبعة العرصية.
)2( »فقة السرة«. ص: )140-141( للشيخ الغزايل، ط: دار الكتاب العريب.
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إين أكث�ر األنص�ار مااًل فاقس�م مايل نصف�ني ويل امرأت�ان فانظر أعجبها إليك فس�مها يل 
أطلقها، فإذا انقضت عدهُتا فتزوجها، قال: بارك اهلل لك يف أهلك ومالك)1(.

وعن أيب موسى األشعري I قال: قال رسول اهلل 0: »إن األشعريين 
إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم من طعام 
ا  في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم«)2( حقًّ
فقد كانت هذه املؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة رشيدة، وحاًل رائًعا ناجًحا لكثر من 

املشاكل التي يواجهها املسلمون.

وهذه األخوة أقوى من أخوة النسب واللون والوطن، ففي غزوة بدر التي مجعت 
بني اآلباء واألبناء اختلفت بينها العقائد، ففصلت بينها السيوف، جتلت يف هذه الغزوة 
مناظ�ر رائع�ة ت�ربز فيها قوة العقي�دة، والثبات عىل املب�دأ، فال يتقدم أح�د وال يتأخر إال 

باإلسالم.

ففي هذه الغزوة، قتل عمر بن اخلطاب I خاله العايص بن هشام بن املغرة، 
وقتل أبو عبيدة بن اجلراح أباه، ونادي أبو بكر I ابنه عبد الرمحن - وهو يومئذ مع 
املرشكني - فقال: أين مايل يا خبيث؟ فقال عبد الرمحن: مل يبق غر ش�كة)3( ويعبوب)4( 
وصارم يقتل ضالل الشيب)5( وبعد انتهاء املعركة وجد مصعب بن عمر أخاه أبا عزيز 
ابن عمر أسًرا يف أيدي املسلمني، فقال مصعب لألنصاري: ُشدَّ يديك به، فإن أمه ذات 

متاع لعلها تفديه منك، فقال أبو عزيز ألخيه مصعب: أهذه وصايتك يب؟.

فقال مصعب: أنه - أي األنصاري - أخي دونك)6(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3780[، والرتمذي ]1933[، وابن ماجه ]1907[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2486[، ومسلم ]2500[.

)4( اليعبوب: الفرس كثر اجلري.)3( الشكة: السالح.
)5( »الرحيق املختوم« ص: ]193[ للشيخ املباركفورى، ط: الدار العربية.

)6( املصدر السابق ص: ]193[.
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حقوق األخوة في اهلل وحسن الصحبة

ث�م اعل�م حفظ�ك اهلل، أن حس�ن الصحبة واألخ�وة يف اهلل هلا حق�وق كثرة جيب 
مراعاهت�ا، والقي�ام بحقها، فأخوك املس�لم له علي�ك حقوق متعددة، منه�ا حق يف املال، 
والنفس، واللس�ان، والصفح، والدعاء، واإلخ�الص، والوفاء، والتخفيف لألمل، وترك 

التكلف، وغر ذلك من احلقوق املرتتبة عىل ذلك.

وإليك أخي الكريم أهم وأعظم هذه الحقوق:

- حق المال: أوالاً

ينبغي أخي الكريم أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك، وأن 
تتفق�د أوقات حاجته، وال تغفل عن أحواله، كا ال تغفل عن أحوال نفس�ك، وأن تنزله 

منزلة نفسك، وترىض بمشاركته إياك يف مالك.

ق�ال أب�و هري�رة I: إذ أت�اه رجل فق�ال: إين أري�د أن أؤاخي�ك يف اهلل، قال: 
 أت�دري م�ا حق اإلخاء؟ ق�ال عرفني. قال: ال تك�ون أحق بدينارك ودرمه�ك مني، قال 

مل أبلغ هذه املنزلة بعد، قال: فاذهب عني)1(.

وق�ال عبد اهلل بن عمر L: أتى علينا زمان وما نرى أحٌد منا أنه أحق بالدينار 
من أخيه املسلم)2(.

وقال احلسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه وبني أخيه نصفني)3(.
لينفعْكإن أخــــاَك الــحــقَّ مـــْن كـــاَن معْك نـــفـــســـُه  َيــــــُضــــــرُّ  ومــــــن 
صدعْك الــــزمــــاِن  ريـــــُب  إذا  لَيجَمعْكومـــــْن  شـــمـــلـــُه  فــــِيــــِه  شـــتـــت 

)1( »منهاج املسلم« ص: ]123[ للشيخ أبو بكر اجلزائري، ط: مكتبه دار الرتاث.
)2( »وصايا الرسول«: )108/2( للشيخ سعد يوسف، ط: املكتبة التوفيقية.

)3( »املصدر السابق« )108/2(.
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وقال آخر: 
الــرخــاِء وإنََّما الناس إخــواُن  الشداِئِدوكــل  ِعنَد  آخــاك  الــذي  أخــوَك 

وإليك أخي الكريم بعض الصور من حقوق األخوة يف املال.
لق�ي حكي�م بن حزام عبد اهلل بن الزبر - بع�د ما قتل الزبر - فقال: كم ترك أخي 

عليه من الدين؟ قال: ألفي ألف. قال: َعيَلَّ منها ألف ألٍف.

ُ العباد وهم س�جود: أبا حازم، وصفوان  وكان عام�ر ب�ن عبد اهلل بن الزب�ر َيَتَحنيَّ

 

ابن س�ليم، وس�ليان بن س�حيم - وأش�باههم - فيأتيهم بالرصر فيها الدينار والدرهم، 
فيضعها عند نعاهلم، حيث حيسون هبا وال يشعرون بمكانه.

ودخل زيُن العابدين بن احلسني عىل حممد بن أسامة بن زيد يعوده،فبكي حممد بن 
أس�امة، فق�ال له: ما يبكيك؟ ق�ال: عىّل دين، قال: وكم هو؟ قال مخس�ة عرش ألف دينار 

فقال: هي عيّل.

ان دينً�ا ثقي�اًل، وكان عىل أخيه خيثمة دي�ٌن، فذهب مرسوق  وُرِوي أن مرسوًق�ا أدَّ
فقيض دين خيثمة وهو ال يعلم، وذهب خيثمة فقىض دين مرسوق وهو ال يعلم)1(.

وقال أبو إس�حاق األقرع: رأيت عبد اهلل بن املبارك خيرج من عند س�فيان بن عينية 
م�رسوًرا طيب النفس، فقي�ل له يف ذلك، فقال وما يمنعني من ذل�ك؟ حدثني ابن عيينة 

بأربعني حديًثا وأطعمني خبيًصا)2(.

وُروي أن فتًحا املوصيلَّ جاء إىل صديق له يقال له عيسى التار، فلم جيده يف املنزل، 
فق�ال للخادم�ة: أخرجي يل كيس أخ�ي، فأخرجته، فأخذ منه درمه�ني، وجاء عيي إىل 

)1( »اإلحياء« )189/2(. للعزايل، ط: دار الصحابة.
)2( »لطائف املعارف« ص: ]260[ البن رجب احلنبيل، دار ابن حزم.
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منزل�ه فأخربت�ه اجلاري�ة بذل�ك، فقال: إن كن�ت صادقة، فأن�ت حرة، فنظر ف�إذا هي قد 
صدقت، فأعتقت«)1(. 

قال عمر I: ثالث يصفني لك ُودَّ أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له 
يف املجلس، وتدعوه بأحب األساء إليه)2(.

 ومنه أن تشكره على صنيعه في حقك.
 ومنه السكوت عن كل كالم يكرهه جملة وتفصياًل.

 ومنه الس�كوت عن ذكر عيوبه  في حض�وره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته، 
وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، والذب عن عرضه، وحمايته ونصرته.

 ق�ال 0: »المســـلم أخـــو المســـلم، ال يظلمـــه وال يخذلـــه وال يكذبـــه 
وال يحقره، التقوى هاهنا - وأشار  إلى صدره ثالث مرات - بحسب امرئ من الشر أن 

يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه«)3(.

ا- اإلعانة بالنفس في قضاء الحاجات: ثانياً

ق�ال  حذيف�ة العدوي: انطلق�ت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي، ومعي ش�يء من 
الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق س�قيته، فإذا أنا به، فقلت له: أس�قيك؟ فأشار برأسه أن 
نعم، فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأش�ار إلىَّ ابُن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هش�ام بن 
العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول: آه! آه، فأشار هشام أن انطلق 
إليه فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمى 

فإذا هو قد مات، رمحة اهلل عليهم مجيًعا.

)1( »منهاج القاصدين« ص: ]92[ البن قدامة، مكتبه اهلدى النبوي.
)2( »وصايا الرسول« )110/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط: املكتبة التوفيقية.
)3( صحيح: رواه مسلم ]2564[، وأمحد ]27712[، والبيهقي ]30317[.
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وكان بع�ض الس�لف يتفق�د عي�ال أخي�ه وأوالده بع�د موت�ه أربع�ني س�نة، يقوم 
بحاجته�م، وي�رتدد كل ي�وم إليهم، ويموهنم من مال�ه، فكانوا ال يفق�دون من أبيهم إال 

عينه، بل كانوا يرون منه ما مل يروا من أبيهم يف حياته.

وكان الواح�د منه�م يرتدد إىل باب دار أخيه ويس�أل ويقول: ه�ل لكم زيت؟ هل 
لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟!

فأي�ن َوْصُفنَ�ا أن�ا وأن�ت م�ن ه�ذه األوص�اف؟ أي�ن ش�جرة الزيت�ون من ش�جر 
الصفصاف.

بــذكــرنــَا فــي ذكرهْم تــعــرضــنَّ  كالمُقَعِدال  مشَي  إذَا  السلِيُم  ليس 

وقال آخر:
ــــا مــــــْن هـــــــؤالء مـــــبـــــَداُه فـــمـــا عـــــــداُه فــــال ذكــــــٌر وال شــــاُنتــــاريــــُخــــَن

ا- الحق في اللسان: ثالثاً

ينبغ�ي عىل املس�لم أن خي�رب أخاه املس�لم بمحبته إي�اه، ق�ال 0: »إذا أحب 
الرجل أخاه، فليخبره أنه يحبه«)1(.

وصلُه تـــصـــرََّم  إذَا  الــكــريــَم  اإلحساَناوتـــــرَى  ويظهُر  القبيَح  ُيــْخــِفــي 
وصلُه تـــغـــيـــَر  إذا  الـــلـــئـــيـــَم  البهتانَاوتــــــرى  وُيــظــهــُر  الجميَل  يخفِي 

ا- العفو عن الزالت: رابعاً

ت، والتغايض عن اهلفوات، وس�رت العيوب،  فم�ن حقوق األخوة العفو عن الزالَّ
وحس�ن الظن به، وإن ارتكب معصية رًسا أو عالنية فال يقطع مودته، وال هيمل أخوته،  
ب�ل ينتظر توبت�ه وأوبته، فإن أرصَّ قطعه، مع اإلبقاء عىل إس�داء النصيح�ة له، ومواصلة 

املوعظة رجاء أن يتوب اهلل عليه.

)1( حس�ن: رواه أب�و داود ]5114[، والرتم�ذي ]2515[، والنس�ائي يف »الكربى« ]1034[، وحس�نه 
الشيخ األلباين يف »صحيح سنن أيب داود« ]5114[.
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قال الفضيل: الفتوة الصفح عن زالت اإلخوان)1(.
وقال: من طلب أًخا بال عيب بقي بال أخ)2(.

وقال عبد اهلل بن حممد: املؤمن يطلب املعاذير، واملنافق يطلب الزالت)3(.

صديقِه عْن  َعْيَنُه  ُيْغِمْض  ال  وَعْن بعض ما فيه يمْت وهَو عاتُبومن 
يجدها واَل يبقي لُه الدهَر صاحُبومــــن يــتــتــبــع جـــاهـــًدا ُكــــلَّ َعـــْثـــرٍة

فإنك أهيا األخ الكريم إن طلبت أًخا منزًها عن كل عيب مل جتد، ومن غلبت حماسنه 
عىل مساويه فهو الغاية.

ا- التخفيف وترك التكلف والتكليف: خامساً

فمن حق األخوة أن ال يكلف املس�لم أخاه ما يش�ق عليه، بل ال يقصد بمحبته إال 
وجه اهلل، والتربك بدعائه، واالس�تئناس بنصحه، واالس�تفادة من علمه، واالس�تعانة به 

.D عىل دينه بعد اهلل

قال عيّل I: رش األصدقاء من تكلف لك، ومن أحوجك إىل مداراة، وأجلأك 
إىل اعتذار)4(.

وقال الفضيل: إنا تقاطع الناس بالتكليف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه 
ذلك عنه)5(.

وقال بعض الس�لف: من س�قطت كلفته دام�ت ألفته، ومن خف�ت مؤونته دامت 
مودت�ه، وإن س�قوط الكلفة ُموِجٌب لألنس، وُمْذِهٌب للوحش�ة، وه�و أن يفعل يف بيت 

)1( »مواقف إيانيه« ص: ]481[ للشيخ أمحد فريد، ط: دار الصفوة.
)2( »وصايا الرسول« )111/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط: املكتبة التوفيقية.
)3( »آداب الصحبة« ص: ]44[ أليب عبد الرمحن السلمي، ط: دار الصحابة.

)4( »وصايا الرسول« )114/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط: املكتبة التوفيقية.
)5( »املصدر السابق« )114/2(.
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أخي�ه أربع خصال: أن ي�أكل يف بيته، ويدخل اخلالء عنده، ويص�يل وينام معه، فإذا فعل 
ذلك فقد تم اإلخاء)1(.

ا- الوفاء واإلخالص: سادساً

ومعنى الوفاء: الثبات عىل احلب وإدامته؛ فهذا احلب ال يزيد بالطاعة، وال ينقص 
باجلف�اء، وه�ذا احلب ثابت ودائم حتى بعد موته، بع�د املوت مع أوالده وأصدقائه، فإن 
احل�ب إنا ُيراد لآلخرة، فإن انقطع قبل املوت حبط العمل، وضاع الس�عي، ولذلك قال 

0: ».. ورجالن تحابَّا في اهلل، اجتمعا عليه وتفرقا عليه..«)2(.

وم�ن الوف�اء أن ال يتغر حاله م�ن التواضع مع أخيه وإن ارتفع ش�أنه، واتس�عت 
واليته، وعظم جاهه.

قال بعض السلف البنه: يا بني ال تصحب من الناس إال من إذا افتقرت إليه قرب 
منك، وإن استغنيت عنه مل يطمع فيك، وإن علت مرتبته مل يرتفع عليك، ومن متام الوفاء 

أن تكون شديد اجلزع من املفارقة)3(.

ورحم اهلل من قال:

الـــزمـــاِن جميًعا ُمــصــيــبــاِت  الخطِبوجــــدُت  هينَة  األحباِب  فرقِة  سوى 

وقال آخر:

فـــــمـــــرضـــــُت مــــــن جـــــزعـــــي عـــلـــيـــِهمــــــــــــرَض الـــــحـــــبـــــيـــــُب فــــــُعــــــدُتــــــُه
ـــــي ـــــعـــــوُدن ـــــُب ي ـــــي ـــــحـــــب فــــــبــــــرئــــــُت مـــــــــْن نــــــظــــــري إلـــــيـــــِهوأتــــــــــــى ال

)1( »منهاج املسلم« ص: ]125[ للشيخ أبو بكر اجلزائري، ط: مكتبة دار الرتاث.
)2( صحيح: رواه البخاري ]1423[، ومسلم ]1031[.

)3( »وصايا الرسول« )113/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط: املكتبة التوفيقية.
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ا- الدعاء له في حياته وبعد مماته: سابعاً

ق�ال 0: »دعـــوة المرء ألخيه بظهر الغيب مســـتجابة، عند رأســـه ملك 
موكل، كلما دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل«)1(.

كان أبو الدرداء I يدعو خللق كثر من إخوانه يس�ميهم بأس�ائهم)2( وكان 
اإلمام أمحد بن حنبل: يدعو يف السحر لستة من أصحابه)3(.

وقال حممد بن يوسف: أين مثل األخ الصالح؟ أهلك يقتسمون مراثك، ويتنعمون 
ب�ا خلفت، وه�و منفرد بحزن�ك، مهتم مما قدمت وم�ا رصت إليه، يدع�و لك يف ظلمة 

الليل، وأنت حتت أطباق الثرى)4(.

وقال بعض الس�لف: الدعاء لألموات بمنزلة اهلدايا لألحياء، يفرحون، بذلك كا 
يفرح احلي باهلدية)5(!

فوائد وثمرات ُحسن الصحبة واألخوة في اهلل

إن حلس�ن الصحبة واألخوة يف دينه، فوائد عظيمة، وثمرات حمققة، ومنافع مجة يف 
الدنيا واآلخرة، وإليك بعض الفوائد والثمرات الطيبة املباركة.

- حسن الصحبة واألخوة في اهلل عالمة على اإليمان: أوالاً

إن حس�ن الصحب�ة واألخ�وة يف اهلل عالمة عىل اإليان، حيث جعل اإلس�الم هذا 
.]10 :Y[ ]ۈ  ٴۇ  ۋ[ : D النوع من األخوة فوق كل أخوة قال اهلل

)1( صحيح: رواه مسلم ]1535[، وأبو داود ]1534[، واخلرائطي يف »مكارم األخالق« ]787[.
)2( »منهاج القاصدين« ص: ]96[ البن قدامه املقديس، ط: مكتبه اهلدى النبوي.

)3( »املصدر السابق« ص: ]96[.
)4( »وصايا الرسول« )113/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط: املكتبة التوفيقية.

)5( املصدر السابق )113/2(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





264

وقد جعل اإلسالم هذا التآخى من كال اإليان، ومن كال اإليان أن حيب املسلم 
ألخيه املسلم ما حيب لنفسه.

ا- األخوة في اهلل تجلب محبة اهلل للعبد: ثانياً

فعن أيب إدريس اخلوالين أنه قال: »دخلت مس�جد دمش�ق، ف�إذا فتي براق الثنايا، 
وإذا الناس معه إذا اختلفوا يف يشٍء أس�ندوه إليه وصدروا عن رأيه، فس�ألت عنه، فقيل 
رُت فوجدته قد سبقني بالتهجر، ووجدته يصىل. قال:  معاذ بن جبل، فلا كان الغد َهجَّ
فانتظرت�ه حتى ق�ىض صالته، ثم جئته من قبل وجهه فس�لمت عليه، ث�م قلت: واهلل إين 

ألحبك هلل. فقال: آهلل؟: فقلت: آهلل؟. فقال: آهلل؟. فقلت آهلل؟«.

فأخذ بحبوة ردائي، فجبذين إليه وقال: أبرش فإين سمعت رسول اهلل 0يقول: 
، والمتباذلين  »قـــال اهلل F: وجبـــت محبتي للمتحابيـــن في، والمتزاورين فـــيَّ

.)1(» فيَّ

وع�ن أيب هري�رة I، ع�ن النبي 0: »إن رجـــال زار أًخا لـــه في قرية 
أخـــرى، فأرصد اهلل له ملًكا علـــى مدرجته)2(، فلما أتى عليه قال أين ُتريد؛ قال: أًخا 
لـــي فـــي هذه القرية، قال: فهل له عليك من نعمة تربُّها)3(؟ قال: ال، إال أني أحبه في 

اهلل D، قال: فإني رسول اهلل إليك، إن اهلل أحبك كما أحببته فيه«)4(.

ثالًثا- األخوة يف اإلنس�انية بحكم أن اإلنس�ان هو أخ لإلنسان عليه أن يتوجه إليه 
بالدعوة إىل هدايته وتزكيته. وهذا من أهم خصائص املنهج القرآين.

)1( صحيح: رواه أمحد )232/5(، ومالك )953/2( يف »املوطأ«، واحلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه 
الذهبي، انظر: »رشح املوطأ« للزرقاين )350/4(.

)3( تربها: تقوم هبا وتسعى يف إصالحها.)2( المدرجة: الطريق.
)4( صحيح: رواه مسلم ]2567[.
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رابًعـــا- حتقيق التاس�ك والرتابط يف املجتمع اإلس�المي، حيُث ترب�ُط األخوة بني 
األفراد وتًشُد من أوارص الصلة واملحبة والتعاون عىل الرب والتقوى.

خامًســـا- محاية املجتمع اإلسالمي من أش�كال االنحراف، ومن أمراض الضعف 
احلضاري، بحيث يستُمر هذا املجتمُع يف ُقوته وعطاِئه.

سادًســـا- محاي�ة الفرد املس�لم من نقاط ضعفه الت�ي ُجبل عليها، ويف الوقت نفس�ه 
محاية املسلم اآلخر من هذا الضعف وألوانه.

ســـابًعا- حتقيق الت�وازن االجتاعي، بتحقيق معنى األخوة الس�امي، فال يستش�عر 
الفرد املسلم أمل الفوارق بني املسلم وأخيه املسلم، سواٌء كان هذا الفارق يف املال أو اجلاه 

أو يف غر ذلك.

ثامًنا- توفر الفرصة الكاملة لالبتكار واألداء املمتاز يف قلب املجتمع باإلنس�جام 
بني أفراده.

تاسًعا- ُتتيُح األخوة فرصة طيبة من أجل حتقيق التكامل االجتاعي، وحتقيق العدل 
يف املجتمع اإلسالمي ألهنا تبني املجتمع عىل أساس من عالقاٍت اجتاعية سليمة.

عاشًرا- ُتتيح األخوة فرصة جيدة من ُأجل حتقيق صالح املجتمع، حيث ال تتضخم 
الذوات اإلنسانية عىل حساب هذا الصالح، ويف أحداث التاريخ اإلسالمي الربهاُن عىل 

ذلك.

فينبغي علينا أن نس�عى لكل س�بب ُيوجب املودة واملحبة واألخوة بني املس�لمني، 
ألن�ه ال يمك�ن التع�اون ع�ىل اخلر وال�رب والتق�وى إال باألخ�وة يف اهلل، ف�إذا طبقنا هذه 
األخوة تطبيًقا عملًيا اعتقادًيا، كا طبقها اجليل املبارك والرعيل األول من أصحاب النبي 
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0 انت�رش اخلر والفضل،وزالت معاين الُغربة والوحش�ة والش�قاق واالختالف 
وسعد اجلميع)1(.

ـــْم ـــاَءُه ِإَخ َأَرْدَت  ِإَذا  ـــاَل  ـــرَِّج ال ــــِداْبــــُل  ـــــــْم َوَتــــَفــــقَّ ـــــــوَرُه ـــــنَّ ُأُم ـــــَم ـــــَوسَّ َوَت
َأَخـــا اأَلَمــاَنــِة والتَُّقى َفاْشُدِدَفـــِإَذا َوَجــــْدَت   - َعْيٍن  َقِريَر   - الَيَدْيِن  َفِبِه 
َتْبَتغِي ــَع  ــَخــشُّ ــتَّ وال ـــَل  ـــَذلُّ الـــتَّ ِد)2(َوَدِع  ُتَبعَّ ِمْنٌه  ــْدُن  َت ِإْن  اْمـــِرىٍء  ــْرَب  ُق

وقال بشاُر بن ُبرٍد:

ُمَعاتبًِا ـــوِر  اأُلُم فــِي ُكــلِّ  ُكــْنــَت  ُتَعاِتُبْهِإذا  اَل  الَّـــِذي  َتــْلــَق  ــْم  َل َصدَيَقَك 
َفِإنَُّه َأَخــــَك  َأْوِصـــــْل  ـــــًدا  َواِح ــْش  ــِع ـــْهَف ـــُب ـــَجـــاِن ُمـــــَقـــــاِرُف َذْنـــــــٍب َمـــــــرًَّة َوُم
َظِمْئَت َوَأُى النَّاِس َتْصُفو َمَشاِرُبْه)3(ِإذَا َأْنَت َلْم ْتْشرْب ِمَرارًا َعَلى اْلَقذَى

وقال بعضهم:

ـــَوٍة ـــْه ـــْفـــُس َعـــَلـــى َش ــــــاَذا َقـــــِت الـــنَّ ــــــْن ُحــــــبِّ َصـــــِديـــــٍق َأِمــــيــــِنَم ـــــــذَّ ِم أَل
َصـــــالـــــِح َأٍخ  ودُّ  َفــــــــاَتــــــــُه  ـــــــــْن  اْلَيِقيِن)4(َم َحـــقَّ  الــْمــغــُبــوُن  َفـــَذِلـــَك 

وقال آخر: 

َأَخــــًاَلــــُه اَل  ــــْن  َم إنَّ  َأَخــــــاَك  ِساَلِح)5(َأَخــــــَك  ِبَغيِر  اْلَهْيَجا  ِإَلــى  َكَساٍع 

  

)1( إذا أردت االستذادة فرجع إىل كتابنا »أوثق ُعرى اإليان« طبعة دار التوحيد للرتاث باألسكندرية.
)2( »كتاب اإلخوان« ص: ]115[ البن أيب الدنيا، ط: دار االعتصام.

)3( »آداب العرشة« ص: ]21[ للغزى، ط: دار ابن حزم.
)4( »آداب العرشة ص: ]21[ للغزى، ط: دار ابن حزم

)5( »رشح ابن عقيل« )301/3(.
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الِحْلُم

الحلـــم: ه�و ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب م�ع القدرة عىل ذلك، وهو 
الطمأنينة عند س�ورة الغضب. واحللم ُخُلق كريم، ومن نفاسة اسمه، وارتفاع قدره، أن 

اهلل c تسمى به.

4: ]ڄ  ڃ  ڃ  ڃ[ ]51:2[.
ومن أسماء اهلل الُحسنى: »احلليم«.

فضل الحلم:

6: ]ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ[ 
]263 :2[

ق�ال احلاف�ظ اب�ن كث�ر V: ]ڭ  ڭ[ أي م��ن كلم��ة طيب��ة ودعاء ملس��لم 
]ڭ[ أي عف��و وغف��ر عن ظلم ق��ويل أو فع��ىل ]ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ[ ]ٴۇ  

ۋ[ عن خلقه ]ۋ[ ويغفر ويصفح ويتجاوز)1(.
.]75 :K[ ]و6َ: ]چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

قال ابن العثيمين V: ]چ  چ    ڇ[ أي: ذو خلق حس�ن وس�عة صدر، 
وع�دم غضب عند جهل اجلاهلني ]ڇ[ أي: مترضع إىل اهلل يف مجيع األوقات ]ڇ[؛ 

أي: رجاع إىل اهلل بمعرفته وحمبته واإلقبال عليه واإلعراض عمن سواه)2(.

.]101 :A[ ]و6َ: ]ۈئ  ېئ    ېئ

قال اجلزائري: »أي ذي حلم وصرب كثر«)3(.

)1( »تفسر القرآن العظيم« )1/ 292 - 293( للحافظ ابن كثر، ط: مؤسسة اخللود.
)2( »تفسر القران الكريم« )222/5( للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط: دار البصرة.

)3( »أيرس التفاسر« )1296/2( للشيخ أبو بكر اجلزائري، ط: مكتبة العلوم واحلكم.
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ڍ     ڍ[ ]4: 79[. و6َ: ]

قال أبو ُرزين I: »أي كونوا ُحلاء ُعلاء«)1(.

.]63:l[ ]و6َ: ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

قال احلسن البرصي V: »ُحلاُء، وإن ُجِهل عليهم مل جيهلوا«)2(.

.]63 :l[ ]و6َ:]ڭ  ڭ   ۇ     ۇ

قال عطاء بن أيب رباح: »ُحلاء ُعلاء«)3(.

وع�ن أيب ُهري�رة I ق�ال: إن رُج�اًل قال: يا رس�ول اهلل، إن يل قراب�ة َأصُلُهم 
، فقال: »لئن كنت كا  ويقطعوين، وُأحسن إليهم وُيسيئون إىّل، وأحُلُم عنهم وجيهلون عىلَّ
هم املل)4(، وال يزال معك من اهلل ظهٌر عليهم ما ُدمت عىل ذلك«)5(. ُقلت، فكأنا ُتِسفُّ

وعن عبد اهلل بن عباس L، أنه قال: كان النبي 0يدعو عند الكرب 
ويق�ول: »ال إلـــه إال اهلل العظيـــُم الحليـــُم، ال إلـــه إال اهلل رُب الســـموات واألرض ورُب 

العرش العظيم«)6(.

وق�ال 0 ألش�ج عبد القيس: »إن فيـــك لخصلتين ُيُحُبهمـــا اهلل: الحلم 
واألناة«)7(.

وقال معاوية بن أيب سفيان L: »ال يبلغ العبُد مبلغ الرأى حتى يغلب ِحْلُمُه 
جهله، وصرُبُه شهوته، وال يبلغ ذلك إال بقوة العلم«.

)1( »وتفسر القرآن العظيم« )377/1( للحافظ ابن كثر، ط: دار املعرفة
)2( »احللم« ص: ]10[ البن أيب الدنيا، ط: دار اإليان.
)3( »احللم« ص: ]11[ البن أيب الدنيا، ط: دار اإليان.

)5( صحيح: رواه مسلم ]2558[.)4( المّل: الرماد احلار.
)6( صحيح: رواه البخاري ]6345[، ومسلم ]2730[.

)7( صحيح: رواه البخاري ]87[، ومسلم ]18[، والرتمذي ]2011[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





269

وقال عطاء بن أيب رباح: »ما أوى يشٌء إىل يشء أزيُن من حلٍم إىل علٍم«.

وق�ال معاوية لعمرو بن األهتم: »أي الرجال أش�جع؛ ق�ال: من رد جهله بحلمه. 
قال: أي الرجال أسمي؟ قال: من بذل دُنياه يف صالح دينه.

وق�ال عب�د اهلل بن عباس L: »احِللُم من اخل�الل التي ُترىض اهلل، وهو جيمع 
لصاحب�ه رشف الدني�ا واآلخرة، أمل تس�معوا اهلل c وقد وصف خليل�ه باحللم فقال: 

.]75 :K[ ]چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ[

وق�ال أب�و ال�درداء I: »ليس اخلر أن يكُث�ر مالك وول�دك، ولكن اخلر أن 
يعُظم ِحُلمك، ويكثر علُمك«.

وق�ال احلس�ن: »املؤمن: حليم ال جيه�ل وإن ُجهل عليه، حلي�م ال يظلم وإن ُظلم 
غفر، ال يقطع، وإن قطع وصل)1(، ال يبخل، وإن ُبِخل عليه صرب«)2(.

أنواع الِحْلم:

الحلم على ضر بين: 
أحدهمـــا- ما َي�رُد عىل النفس من قضاء اهلل من املصائب الت�ي امتحن اهللُ هبا عبادُه 

فيصرُب العاقل حتت ُوُرودها وحَيُلُم عن اخلروج إىل ما ال يليُق بأهل العقل.

د احللم فليس  وثانيهما- ما يرُد عىل النفس بضد ما تشتهيه من املخلوقني، فمن َتعوَّ
بمحتاج إىل التصرُب الستواء العدم والوجود عنده«)3(.

)1( وصل: أي وصل رمحه.
)2( ه�ذه اآلث�ار والناذج من كت�اب »احللم« ص: ]60[ الب�ن أيب الدنيا، ط: دار اإلي�ان وكتاب »إحياء 

علوم الدين« )179/3( أليب حامد الغزايل، ط: دار الصحابة
)3( »روضة العقالء« ص: )208-214( بترصف.
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األسباب الدافعة للحلم:

قال اإلمام امل�اورديُّ V: »احِللُم من أرشف األخالق وأحقها بذوى األلباب 
مل�ا فيه م�ن س�الِمة الِعرض وراِحة اجلس�د واجت�الب احلم�د. واألس�باب الباعثة عليه 

 

عرشٌة:

ًة، وق�د قيل يف منثور احِلكم: من  أولهـــا- الرمح�ُة للُجهال، وذلك من خر يوافق ِرقَّ
أوكد أسباب احِللم رمحُة اجلُهال.

ثانيهـــا- الق�درة عىل االنتصار، وذلك من س�عة الصدر، وُحس�ن الثق�ة، وقد قال 
بعض البلغاء: »أحسُن املكارم: عفُو امُلقتدر، وُجوُد امُلفتقر«.

ثالثها- الرتفعُّ عن السباب، وذلك من رشف النفس وُعُلو اهلمة. وقد قيل: إن اهلل 
تعاىل سمى نبيه حييى S »سيًدا« وذلك حللمه.

ولذلك قال الشاعر:
َكُرُموا وإن  أْقــواٌم  الْمجَد  َيْبُلُغ  أَلْقــــــــَواِمال  عــــــزُّوا  وإن  ــــوا  ــــذلُّ َي حــتــى 
ُمْسِفَرًة األلــــواَن  َفــَتــرى  ـــاَلِمَوَيــســْتــَتــُمــو  ــَح أْح ــكــْن َصــْف ال َصــْفــَح ُذلٍّ وِل

رابعهـــا- االس�تهانُة بال�ُم�ِيء، وذل�ك ع�ن رضب م�ن الكرب واإلعج�اب، ومن 
ُمسَتحس�نيه: ملا توىل ُمصعب بن الزبر عىل الع�راق جلس يوًما لعطاء اجلند، وأمر مناديُه 
فنادى: أين عمرو بن ُجرُموز؛ - وهو الذي قتل أباه الُزبر بن العوام I، فقيل له: 
إن�ه ق�د تباعد يف األرض. فقال: َأَوَيُظّن اجلاهُل أين ُأِقيُده بأيب عبد اهلل؛ فليظهر آمنًا ليأُخذ 

ًرا ! فعد الناُس ذلك من ُمستحسن الكرب. عطاءُه موفَّ

خامســـها- االس�تحياء م�ن جزاء اجل�واب، والباع�ث عليه صيان�ة النفس، وكال 
املروءة ولذلك قيل: ما أفحش حليٌم وال أوحش كريٌم.
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�اب؛ ويبعُث علي�ه الكرم وحب التأل�ف، وقد ُحكى  �ل عىل السَّ سادســـها- التفضُّ
ع�ن »األحنف ب�ن قيس« أنه قال: ما ع�اداين أحد قط إال أخذُت يف أم�ره بإحدى ثالث 

خصال:

 إن كان أعلى مني عرفُت له قدره.
 وإن كان دوني رفعُت قدري عنه.

 وإن كان نظيرى تفضلُت عليه.

ســـابعها- استنكاُف السباب وقطُع س�ببه؛ والباعث عليه الحزم، وقد قال الشعبي 
V: »ما أدركُت ُأمى فأُبرها، ولكن ال أُسبُّ أحًدا فيُسبُّها«.

ولذلك قيل: يف إعراِضك صوُن أعراضك.

وقد قال الشاعر:
اأَلذى عن  ِفيِه  للسَّ َرْدٌع  الحْلم  َأْخرَقَاوفي  إْغــــرَاٌء فــالتــُك  الــُخــْرِق  وفــي 

 ثامنهـــا- اخل�وف م�ن العقوب�ة ع�ىل اجل�واب؛ ويبع�ث علي�ه: ضع�ُف النف�س، 
وربا أوجبه الرأُى واقتضاء احلزم. وقد قيل: »احِللُم ِحجاُب اآلفات«.

وقد قال الشاعر:
َخَرًقا َهْفَوٍة  ِذي  ِمْن  إذا خْفَت  َخَرُقاْرُفــْق  أْمره  الَحلِيم َكَمْن في  َلْيَس 

عايُة ليٍد س�الفٍة وحُرمٍة الزمٍة: والباعث عليه الوفاُء وحس�ن العهد.  تاســـعها- الرِّ
وقد قيل: يف َمنْثور احِلَكم: »أكرُم الشيم، أرعاها للذم«.

عاشـــرها- امَلْك�ُر وتوقُع الُف�رِص اخلفية: ويبع�ث عليه الدهاء، وق�د قيل يف منثور 
احِلكم: »من ظهر غضُبُه قل كيده«.

وقال بعُض األدباء: غضُب اجلاهل يف قوله، وغضُب العاقل يف فِعله.
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وقال بعض احلُكاء: إذا َسَكتَّ عن اجلاهل فقد أوسعتُه جواًبا وأوجعتُه ِعقاًبا.

ِحْلُم النبي 0:

هذه بعض املواقف الدالة عىل حلمه 0.
فعن أيب هريرة I أنه قال: إن رُجاًل أتى النبي 0 يتقاضاه)1(  فأغلظ، 
فهم به أصحاُبُه فقال رسوُل اهلل 0: »َدُعوه فإن لصاحب الحق مقاال«. ثم قال: 

»أعُطوه ِسنًّا مثل ِسنِّه«.

قالوا: يا رسول اهلل، إال أمثل من ِسنِّه.
فقال: »أعُطوه، فإنَّ من خرُكم أحسنُكم قضاًء«)2(.

وعن أنس بن مالك I أنه قال: »كنت أمشى مع رسول اهلل 0 وعليه 
ُب�ْرٌد نجراين غليظ احلاش�ية فأدركه أع�رايب فجبذه بردائه جبذًة ش�ديدة، حتى نظرُت إىل 
صفح�ة عاتِِق رس�ول اهلل 0قد أثرت هبا حاش�يُة الرُبِد من ش�دةجبذتِِه، ثم قال: 

 

ي�ا حممد ُمر ىل ِمن مال اهلل الذي عندك، فْالَتَفَت إليه رس�وُل اهلل 0 ثم َضِحك ثم 
َأمر له بعطاء!«)3(.

وعن عائشة J أهنا قالت للنبي 0: هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم ُأُحُد؛ قال: »لقد لقيُت من قومك ما لقيُت، وكان أش�دُّ مالقيُت منهم يوم العقبة، إذ 
عرض�ت نفس�ى عىل ابن عبد ياليل بن عبد ُكالل، فلم جُيبن�ي إىل ما أردُت فانطلقُت وأنا 
مهم�وم ع�ىل وجهي، فلم أس�تفق إال وأنا بق�رن الثعالب فرفعت رأيس فإذا بس�حابٍة قد 
أظلتني فنظرُت فإذا فيها جربُل، فناداين، فقال: إن اهلل قد سمع قول قومك لك وماردوا 
عليك، وقد بعث اهللُ إليك َمَلَك اجلباِل لتأُمرُه با ش�ئت فيهم. فناداين ملُك اجلبال فسلم 

)1( كان النبي 0 قد استلف من هذا الرجل بكًرا صغًرا من اإلبل.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2306[، ومسلم ]1601[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]5809[، ومسلم ]1057[.
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عىل ثم قال: ياحُممد، فقال: ذلك فيا ش�ئت، إن ش�ئت أن أطبق عليهُم األخش�بني«)1(، 
 فق�ال النب�ي 0: »بـــل أرجـــو أن ُيخـــرج اهلل من أصالبهـــم من يعُبـــُد اهلل وحده 

وال يشرك به شيًئا«)2(.

صور ُمشرقة من حلم الصحابة والتابعين:

س�ب رجل عب�د اهلل بن عباس L وبالغ يف ش�تمه، فقال عب�د اهلل بن عباس 
ُجُل رأس�ه واس�تحي  لعكرم�ة ي�ا عكرم�ة: هل للرج�ل حاجة فتقضيه�ا له؟! فنكس الرَّ

 

مما رأى من ِحلمه عليه«)3(.

وذكر البيهقي: أن جارية لعىل بن احلسني V جعلت تسُكب عليه املاء ليتوضأ 
للصالة، فس�قط اإلبريُق من يد اجلارية عىل وجهه فش�جه، فرفع عىل بن احلس�ني رأس�ه 

إليها.

فقالت اجلاري�ة إن اهلل D يقول: ]ٿ  ٿ[ ]4: 134[. فقال 
هلا: قد كظمُت غيظى.

قالت اجلارية: ]ٿ   ٹ  ٹ[ ]4: 134[. فقال هلا: عفا اهللُ عنك
قالت: ]ٹ  ڤ  ڤ[ ]4: 134[.

قال: اذهبي فأنت ُحّرة!
كان األحنف بن قيس أحد من ُيرضُب بحلمه وُسْؤُدده املثُل.

قال الذهبي: أن رجال خاصم األحنف، وقال: لئن قلت واحدة، لتسمعن عرًشا.
فقال له األحنف: لكنك إن ُقلت عرًشا مل تسمع واحدة!)4(.

)1( األخشبين: جبال مكة: جبل أبو قبيس، واجلبل الذي يقابله.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3231[، ومسلم ]1795[.

)3( »إحياء علوم الدين« )178/3( للغزايل، ط: دار الصحابة.
)4( »سر أعالم النبالء« )93/4( لإلمام الذهبي.
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الرحمة

الرَّْحمـــُة: هي الرق�ة والرأفة والعطف، وهي خلق مركٌب م�ن الُودِّ واجلزع، وهي 
س�بٌب واص�ل بني اهلل وب�ني عباده، وهبا أرس�ل إليهم ُرُس�لُه، وأن�زل عليه�م ُكُتبُه، وهبا 

هداهم، وهبا أسكنهم دار ثوابه، وهبا رزقهم وعافاهم«)1(.

معاني الرحمة في القرآن الكريم:

وردت الرمحة يف القرآن الكريم عىل أوُجه عديدة:

 منهـــا مـــا جـــاء بمعنـــى صفـــة الرحمـــن الرحيـــم: ] ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  
.]54 :A[ ]ڦ

ومنهـــا ما جاء بمعنـــى الجنة دار الســـالم واألمـــان: ]ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
.]56 :C[ ]ۉ

ومنهـــا مـــا جاء بمعنى »وصـــف« الكتاب الُمنزل على موســـى: ]ڻ  ڻ  ڻ            
.]17 :K[ ]ۀ  ۀ  ہ

ومنهـــا ما جاء بمعنى أرزاق اإلنســـان والحيـــوان: ]ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
.]100 :W[ ]ں

ومنهـــا ما جاء بمعنـــى قطرات ماء الغيث »المطـــر«: ]ې  ېې  ې   ى  
.]28 :K[ ]ى

ومنها ما جاء بمعنى العافية من االبتالء واالمتحان: ]ٴۇ   ۋ  ۋ[ 
]38 :E[

)1( »بصائر ذوى التمييز« )55/3( للفروز آبادي، ط: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





275

ومنها ما جاء بمعنى النجاة من عذاب النيران: ] مئ  ىئ  يئ  جب  حب   [ 
]10 :t[

ومنها ما جاء بمعنى الُنصرة على أهل العدوان: ]ڤ    ڤ   ڦ    ڦ[ ]2: 17[.

ومنهـــا مـــا جـــاء بمعنى األلفـــة والمحبة بيـــن أهل اإليمـــان: ]ڑ  ڑ  ک  
.)1(]27 :o[ ]ک  ک  ک  گ

من مظاهر رحمة اهلل:

فإن العبد ال يستطيع حرص مظاهر رمحة اهلل D التي ال ممسك هلا.
.]156 :C[ ]6: ]ٿ   ٹ  ٹ           ٹ

قـــال الحســـن: »وس�عت يف الدنيا ال�رب والفاج�ر، وهي ي�وم القيامة للذي�ن اتقوا 
خاصة«)2(.

ڤ  ڤ   ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ]ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   و6َ: 
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ       ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ  

.]54 :A[ ]ڇ

ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   و6َ: 
.]147 :A[ ]ڀ

وع�ن أيب هري�رة I، أن النبي 0قال: »لما خلـــق اهلل الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي«)3(. 

)1( »نرضة النعيم« )2063/6( جمموعة علاء، ط: دار الوسيلة.
)2( »جامع البيان يف تأويل القرآن« )81/6( لإلمام الطربى، ط: دار الثقافة العربية.

)3( صحيح: رواه البخاري ]7404[، ومسلم ]2751[، واللفظ له
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وعن س�لان الفاريس I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل خلق يوم 
خلق السموات واألرض مائة رحمة ُكل رحمة طباق ما بين السماء واألرض، فجعل 
منهـــا فـــي األرض رحمة، فبها تعطُف الوالـــدة على ولدها، والوحـــُش والطيُر بعضها 

على بعٍض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة«)1(.

وعن عمر بن اخلطاب I قال: قدم عىل النبي 0 َس�بٌى فإذا امراٌة من 
السبى حتلب ثدهيا تسقى، إذ وجدت صبًيا يف السبى أخذتُه فألصقته ببطنها وأرضعتُه.

فق�ال النب�ي 0: »أتـــرون هذه طارحـــة ولدها فـــي النار؟« قلنـــا: ال، وهي 
تِقدر على أن ال تطرحُه«.

فقال: »هلل أرحم بعباده من هذه بولدها«)2(.

ه�ذه بع�ض اآليات واألحاديث النبوية الدالة عىل س�عة رمح�ة اهلل وفضله، وإليك 
.c أخى الكريم بعض مظاهر رمحة اهلل

نعمة اإليجاد واإلمداد:

4: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  
.]6 :K[ ]ٺ  ٿ

فمن أجل نعم اهلل D عىل املخلوقات: أنه خلق ورزق.

قال ابن عطاء اهلل الس�كندرى: »نعمتان ما خرج موجوٌد عنها، والبد لكل ُمكوٍن 
منها: نعمة اإلجياد، ونعمُة اإلمداد«)3(.

)1( صحيح: رواه مسلم ]2753[.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5999[، واللفظ له، ومسلم ]2754[.

)3( »احلكم العطائية« ص: ]21[. البن عطاء اهلل السكندري، ط: دار الصفا.
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نعمة الهداية واإلرشاد:

هذه أيًضا من أعظم النعم، ولوالها لكان الناس كالبهائم السائمة.
فسبحان الذي خلق فسوى، وقدر فهدى.

ق�ال اهلل D: ]ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         
.]122 :A[ ]ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

رأى بع�ُض الس�لف قوًما يبكون عىل ميت هلم، ومل�ا ازداد بكاؤهم، قال: »عجبُت 
لقوم يبكون عىل من مات بدُنُه، وال يبكون عىل من مات َقْلُبُه وهو أشد!«.

نعمة إمهال الُعصاة: وهذه أيًضا من أجل نعم اهلل تعاىل عىل العباد.

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    :D اهلل  ق�ال 
ٹ   ٹ        ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

ڤ[ ]6: 45[.

نعمة قبول التوبة:

وهذه أيًضا من سعة رمحته سبحانه، وعظيم فضله. إذ هو سبحانه يفتح باب األمل 
.]6 :O[ ]والرمحة للعاصني، فيقول: ]ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ

.]49 :S[ ]ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ[ :n وقال
دائًما ــــاإِلســــاءِة  ب ُأْعــــــرف  ــــُت  زل ـــفـــراُنمـــا  ـــُغ ـــك الــعــفــو وال ـــْن ويــــكــــوُن ِم
حـــتـــى كـــــأن إســـــاءتـــــِي إْحـــــَســـــاُن!ولـــم ُتــنــقــصــنــي إن أســـــأُت َوِزدتـــنـــي
َتَكُرًما القبيَح  على  الجميَل  ــــــــَت اإللـــــــه الــــُمــــنــــْعــــُم الـــمـــّنـــاُنُتولى  أْن

رحمته c باألمة:

وه�ذا واضح يف ُي�رس الترشيع، وختفيف األحكام، ومراع�اة الظروف واألحوال، 
والدعوة إىل العفو والصفح.
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ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ]ڳ     :6
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ[ ]2: 185[.

:V قال الشيخ ناصر السعدي

»إن الرشيع�ة ُكلها مبنية ع�ىل الرمحة يف أصوهلا وفروعه�ا، ويف األمر بأداء احلقوق 
س�واء كانت هلل أو للخلق، فإن اهلل مل يكلف نفًس�ا إال وس�عها، وإن تدبرت ما رشعه اهلل 
D يف املعامالت، واحلقوق الزوجية، وحقوق الوالدين واألقربني، واجلران، وسائر 
م�ا رشع وج�دت ذلك كله مبنيا عىل الرمحة، ثم قال: لقد وس�عت ه�ذه الرشيعُة برمحتها 

وعدهلا العدو والصديق، ولقد جلأ إىل حصنها احلصني املوفقون من اخللق«)1(.

فضل الرحمة:

ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ]پ    :D اهلل   ق�ال 
ٹ[ ]4: 159[.

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ]ڇ   و6َ: 

 

.]65 :Y[ ]ژ
.]29 :W[ ]و6َ: ]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

.]17 :s[ ]و6َ: ]ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى

وع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو ب�ن العاص I، ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: 
»الراحمون يرحُمُهم الرحمن، ارحموا أهل األرض، يرحُمُكم من في السماء«)2(.

)1( »الرياض النرضة واحلدائق النرة« ص: )61-65( للشيخ نارص السعدي. ط: مكتبة ابن تيمية.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود ]4941[، واللف�ظ ل�ه، والرتم�ذي ]1924[، وصححه الش�يخ األلباين يف 

»صحيح سنن« الرتمذي برقم ]2006[.
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وع�ن أيب هري�رة I ق�ال: س�معُت أب�ا القاس�م 0 يق�ول: »ال ُتنزع 
الرحمُة إال من شقى«)1(.

ق�ال الطِّيب�ي: يف رشح هذا احلدي�ث وألن الرمحة يف اخللق رق�ُة القلب عالمة عىل 
اإليان، فمن ال رقة له ال إيان له، ومن ال إيان له َشِقّي، فمن ال ُيرزق الرقة شقى«)2(.

وعن أيب هريرة I قال: رسول اهلل 0: »من ال َيرحم ال ُيرحم«)3(.

وعن�ه I ق�ال: س�معت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »جعـــل اهلُل الرحمة 
مائـــة جـــزء، فأمســـك عنـــده تســـعة وتســـعين. وأنزل فـــي األرض جـــزًءا واحـــدا، فمن 
 ذلـــك الجـــزء تتراحـــم الخالئـــق. حتـــى ترفـــع الدابـــة حافرها عـــن ولدها خشـــية أن 

ُتصيبه«)4(.

وعن جرير بن عبد اهلل I قال: قال رسول اهلل 0: »ال يرحُم اهلُل من 
ال يرحم الناس«)5(.

وع�ن عب�د اهلل بن مس�عود I قال: قال رس�ول اهلل 0: »لـــن ُتؤمنوا 
حتى ترحموا«. قالوا يا رسول اهلل كلنا رحيٌم، قال: »إنه ليس برحمة أحدكم صاحبُه، 

ولكنها رحمُة الناس العامة«)6(.

)1( حس�ن: رواه أب�و داود ]4942[، والرتم�ذي ]1923[، وحس�نه الش�يخ األلباين يف »صحيح س�نن« 
الرتمذي برقم ]2005[.

)2( »حتفة األحوذى« )339/5( للمباركفوري، ط. دار ابن حزم
)3( صحيح: رواه البخاري ]5997[، ومسلم ]2318[.

)4( صحيح: رواه البخاري ]6000[، ومسلم ]2752[ واللفظ له.
)5( صحيح: رواه البخاري ]7376[، ومسلم ]2319[.

)6( صحي�ح: رواه البيهق�ي ]167[، والط�رباين يف »األوس�ط« )134/5(، وصححه الش�يخ األلباين يف 
»الصحيحة« )270/1(.
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وعن أيب سعيد اخلدري I قال: قال رسول اهلل 0: »ُيدخُل اهلُل أهل 
الجنـــة الجنة. ُيدِخُل من يشـــاء برحمته، وُيدِخُل أهل النار النـــار، ثم يقول: انظروا، 
مـــن وجدتـــم في قلبه مثقـــال حبة من خردٍل مـــن إيمان فأخرجـــوه، فُيخرجون منها 
ُحمًمـــا)1( قد امتحشـــوا)2( فيلقون في نهر الحيـــاة أو الحيا فُينبتون فيه كما ُتنبُت 

الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخُرج صفراء ُملتوية«)3(.

قال احلسن وقتادة، يف قول اهلل c: ]ٿ   ٹ  ٹ           ٹ[ 
]156 :C[

قاال: »وسعت يف الدنيا الرب والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة«)4(.

وق�ال ُس�فيان ب�ن ُعيين�ة I: »ُخلق�ت الن�اُر رمح�ة خي�وف اهلل هب�ا عب�اده 
لينتهوا«)5(.

وقال امُلهلب V: »الرمحة التي خلقها اهلل لعباده وجعلها يف نفوس�هم يف الدنيا 
هي التي يتغافرون هبا يوم القيامة التبعات بينهم«)6(.

وقال احلافظ ابن حجر تعليًقا عىل حديث: »من ال يرحم ال ُيرحم«.

قال ابُن بطال: فيه احلُض عىل استعال الرمحة جلميع اخللق فيدخل املؤمن والكافر 
والبهائ�م اململ�وك منها وغ�ر اململوك، ويدخ�ل يف الرمحة التعاهد باإلطعام، والس�عي، 

والتخفيف يف احلمل، وترك التعدي بالرضب« )7(.

)2( امتحشوا: احرتقوا.)1( حمًما: أي: فحًا.
)3( صحيح: رواه البخاري ]6560[، ومسلم ]184[، واللفظ له.

)4( »جامع  البيان يف تأويل القرآن« )81/6( لإلمام الطربي، ط: دار الثقافة العربية
)5( املصدر السابق )275/7(.

)6( »فتح الباري« )447/10( للحافظ ابن حجر العسقالين، ط: دار الريان.
)7( »فتح الباري« )455/10( للحافظ ابن حجر العسقالين، ط: دار املعرفة.
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الّرْحَمة في حياة النبي 0:

.]107 :e[ ]6: ]ک  ک  گ         گ  گ
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ]ھ   و6َ: 

.]128 :G[ ]  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

وع�ن أيب موس�ى األش�عري I ق�ال: كان رس�ول اهلل 0: ُيس�مىِّ 
لنا نفس�ه أس�اًء، فقال: »أنا حممد، وأمح�د، وامُلقفى)1(، واحلارش)2(، ونب�ي التوبة، ونبي 

الرمحة«)3(.

قال الغزايل: ملا أراد اهلل c أن يمتن عىل العامل برُجٍل يمسح آالمه وخيفف أحزانه، 
وجيدد آماله، ويرثى خلطاياه، ويس�تميت يف هدايته، أرس�ل حممًدا 0 وسكب يف 
قلبه العلم واحللم، ويف ُخُلقه من اإليناس والرب، ويف طبعه من الس�هولة والرقة، ويف يده 

من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد اهلل،وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدًرا)4(.

ه�ذه بعض اآليات واألحادي�ث الدالة عىل ُعلو ُخُلقه، وطيب معدنه صلوات ريب 
وتسلياته عليه، وننتقل إىل املثل التطبيقي يف حياة النبي 0 يف »الرمحة«.

يه: رحمته 0 بأهله وذو

عن أيب ُهريرة I قال: قبل رسول اهلل 0 احلسن بن عىل وعنده األقرُع 

 

اب�ُن حابس التميمي جالًس�ا، فقال األق�رع: إن يل عرشًة من الولد ما قبل�ُت منهم أحًدا، 
فنظر إليه رسول اهلل 0 ثم قال: »من ال َيرحم ال ُيرحم«)5(.

)1( المقفي: املتبع لألنبياء.
)2( الحاشر: أي الذي حُيرش الناُس خلفه وعىل ملته دون ملة غره.

)3( صحيح: رواه مسلم ]2355[.
)4( »خلق املسلم«، ص: ]253[ للغزايل، ط: دار الدعوة.

)5( صحيح: رواه البخاري ]5997[، واللفظ له، ومسلم ]2318[.
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بن�ت  0، وُأمام�ة  النب�ي  ق�ال: »خ�رج علين�ا   I قت�ادة   وع�ن أيب 
أيب العاص عىل عاتقة فصىل، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها«)1(.

وعن عائش�ة J أهنا قالت للنبي 0: هل أيت عليك يوم أش�د من يوم 
ُأُحد؟

ق�ال: »لق�د لقي�ُت من قومك ما لقيُت، وكان أش�ُد م�ا لقيت منهم ي�وم العقبة، إذ 
عرض�ُت نفي عىل ابن عب�د ياليل بن عبد ُكالل، فلم جُيبني إىل م�ا أردُت فانطلقُت وأنا 
مهم�وم ع�ىل وجهي، فلم أس�تفق إال وأنا بقرن الثعال�ب فرفعت رأيس فإذا أنا بس�حابة 
ق�د أظلتن�ي فنظرُت ف�إذا فيها جربي�ل، فناداين، فقال: إن اهلل قد س�مع ق�ول قومك لك 
وم�ا ردوا ب�ه عليك، وقد بعث اهللُ إليك ملك اجلبال لتأُمُره با ش�ئت فيهم. فناداين ملُك 
اجلب�ال فس�لم عىل ثم ق�ال: يا حُممد، فق�ال: ذلك فيا ش�ئت، إن ش�ئت أن ُأطبق عليهم 
 األخش�بني«)2(. فق�ال النب�ي 0: »بـــل أرجـــو أن ُيخـــرج اهلُل مـــن أصالبهـــم من 

يُعبُد اهلل ال يشرُك به شيًئا«)3(.

رحمته 0 باألطفال:

عن أنس I قال: ما رأيُت أحًدا كان أرحم بالعيال من رسول اهلل 0، 
وعنه أيًضا أنه قال: كان رس�ول اهلل 0 أحس�ن الناس ُخُلقا، وكان يل أٌخ ُيقال له 
أب�و عم�ر - قال: أحس�به كان فطيا)4( - قال: فكان إذا جاء رس�ول اهلل 0 فرآه 

)1( صحيح: رواه البخاري ]5996[، ومسلم ]543[.
)2( األخشبين: جبال مكة: أبو قيس، واجلبل الذي يقابله.

)3( صحيح: رواه البخاري ]3231[، ومسلم ]1795[.
)4(  فطيم: بمعنى مفطوم، أي انتهى إرضاعه.
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ق�ال: »يا أبا ُعمر، ما فعل النُغر؟)1(« نغ�ٌر كان يلعب به، فربا حرضت الصالة وهو يف 
بيتنا، فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فُيصيل بنا«)2(. 

رحمته 0 بالمسلمين:

ٿ  ٿ  ٹ    ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   ڀ   ڀ  ڀ   ]پ  ڀ    :4
ٹ[ ]4: 159[.

ق�ال اإلمام الرازي: »اعلم أن ه�ذه اآلية دلت عىل أن رمحة اهلل c هي املؤثرة يف 
ص�رورة حممد 0 رحيًا باألُمة.ف�إذا تأملت حقيقة هذه اآلية عرفت داللتها عىل 

.)3(»n أنه ال رمحة إال هلل

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ]ھ   و6َ: 
.]128 :G[ ]  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

قال س�يد قط�ب V: »حريص عليكم ال يلقي بك�م يف املهالك وال يدفع بكم 
إىل امله�اوى، ف�إذا ه�و كلفكم اجله�اد، وركوب الصعاب ف�ا ذلك من ه�وان بكم عليه 
وال بقس�وة يف قلب�ه وغلظة، إنا ه�ي الرمحة يف صورة من صوره�ا. الرمحة بكم من الذل 
واهل�وان، والرمحة بكم من الذنب واخلطيئ�ة، واحلرص عليكم أن يكون لكم رشف محل 

الدعوة وحظ رضوان اهلل، واجلنة التي وعد املتقون«)4(.

وعن أنس I قال: دخل رس�ول اهلل 0 املس�جد فإذا حبل ممدود بني 
س�اريتني، فق�ال: »ما هذا؟«، قال�وا: هذا حبل لزين�ب، تصىل فإذا كس�لت أو فرتت)5( 

)1( النغير: طائر يشبه العصفور.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5778[، ومسلم ]2150[، والرتمذي ]333[.

)3( »مفاتيح الغيب« )527/8( لإلمام الرازي، ط: دار الغد.
)4( »يف ظالل القرآن« )2/173( لألستاذ: سيد قطب، ط: دار الرشوق.

)5( فترت: ضعفت عن القيام.
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أمس�كت ب�ه. فق�ال النب�ي 0: »ُحلُّـــوه، لُيصـــل أحدكـــم نشـــاطه، فـــإذا فتـــر 
فليقعد«)1(.

رحمته 0 بأعدائه:

يدل على ذلك مواقف عديدة منها:
 عفوه 0عن املرشكني ملا فتح مكة.
 هنيه عن التعرض للمساملني أثناء احلروب.

 حتذيره 0من ظلم أهل الذمة.
 حضه 0عىل ُحسن معاملة األرسى، وغر ذلك من املواقف التي ال حتىص.

رحمته 0 بالحيوان:

ي�دل ع�ىل هذه الرمح�ة أحاديث كث�رة ومتعددة منه�ا: ما رواه مس�لم يف صحيحة 
عن ش�داد بن أوس I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل كتب اإلحســـان 
على كل شـــيء، فإذا قتلتم فأحســـنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولُيحدَّ 

أحُدكم شفرته، ولُيرح ذبيحته«)2(.

والّندى الــمــكــارُم  بــمــوِلــدك  واإلحساُنُوِلـــــَدْت  الــَغــيــْظ  عــنــد  ــم  ــْل ــِح وال
ــــمــــاء والـــــُغـــــفـــــراُنوالّرِفق والّصفح الجميِل عن األذى والــــــعــــــّزة الــــشَّ
التبياُنفــأقــمــَت ِلــْلــُخــلــق الــكــريــم َمـــنـــارًة حــِديــثــك  بـــعـــذب  ــــَمــــا  وسََ
زمامِه ملكت  َلقد  الخطاب  لساُنفصل  يــســتــطــعــُه  لــــم  مــــا  ونــــثــــرت 
خاِلًصا ِصــْرًفــا  بالتوحيِد  ــيــَت  إنــــــســــــاُنوأت بـــــــه  ُيــــــــشــــــــرْك  لـــــــم  هلل 

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]1150[، ومسلم ]784[.
)2( صحيح: رواه مسلم ]1955[.
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العفَّة

العفـــة: هي الك�ُف عن القبيح، واملحارم الدنية، والكف عن احلرام والس�ؤال من 
الناس. وهي النزاهة عن اليشء.

قال الكفوي: »العفة هي الكف عا ال حيل«)1(.

وق�ال اجلاحظ: »ه�ي ضبط النفس عن الش�هوات وقرُصها عىل االكتف�اء با ُيقيُم 
أَوَد اجلسِد وحيفُظ صحتُه فقط، واجتناُب الرسف يف مجيع امللذات وقصُد االعتدال، وأن 
يكون ما ُيقترص عليه من الش�هوات عىل الوجه املستحب املتفق عىل ارتضائه ويف أوقات 
احلاج�ة الت�ي الغني عنها، وع�ىل القدر الذي ال حيت�اُج إىل أكثر منه، وال حي�ُرُس النفس 

والقوة أقُل منه، وهذه احلال هي غاية العفة«)2(.

وق�ال اجلُرج�اين V: »العفة: هي هيئة للقوة الش�هوية متوس�طٌة بني الفُجور 
ال�ذي ه�و إفراُط هذه القوة، واخلُُمود الذي هو تفريُط�ُه. فالعفيُف مُن يبارِشُ األمور عىل 
ها، ونزاهتها، ودليل كال  وف�ق الرشع وامُلرُوءة«)3(. والعفة دليٌل عىل كال النف�س وِعزِّ

العقل، وهي ركٌن من أركان املروءة.

فضائل العفة:

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ]ڱ    :6
ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ  

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ[ ]2: 273[.

)1( »الكليات« ص: ]339[ للكفوى، ط: دار ابن تيمية.
)2( »هتذيب األخالق«، ص: )22-21(.

)3( »التوفيق عىل مهات التعاريف« ص: ]151[ للمناوي، ط: مكتبة الصفا.
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قال القاس�مي: أي اجلاهل بأمرهم وحاهلم حيس�بهم أغنياء من تعففهم يف لباسهم 
وحاهل�م ومقاهل�م »تعرفهم بس�ياهم« أي با يظهر ل�ذوى األلباب م�ن صفاهتم كا قال 
c: ]ٹ   ٹ  ٹ[، وق�ال »لتعرفنه�م يف حل�ن القول«. »ال يس�ألون الناس 

إحلاًفا« أي ال يلحون يف املسألة ويكلفون الناس ما ال حيتاجون إليه)1(.

ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ]ٿ   و6َ: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

.]33 :t[ ]ڳ   ڳ  ڳ

قال ابن العثيمني: »أمر من كان فقًرا بأن يستعفف حتى يغنيه اهلل من فضله، يعني: 
ال ُيطلق لنفس�ه العنان بالنظر املحرم، واملبارشات املحرمة، وتتبع النس�اء وما أشبه ذلك، 

بل جيب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته)2(.

و6َ: ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
.]60 :t[ ]ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ

ق�ال ابن العثيم�ني: أي: قعدن عن احليض والولد لكربه�ن، فليس عليهن جناح أن 
يضعن الثياب من اجللباب والرداء والقناع، غر متربجات بزينة كقالدة أو سوار أو خلخال. 

وأن يستعففن بأن ال يضعنها خر هلن واهلل سميع لقوهلم عليهم با يف قلوهبم)3(. 

ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   و6َ: 
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿٹ    ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  

)1( »حماسن التأويل« )616/1( جلال الدين القاسمى، ط: دار احلرمني.
)2( »تفسر القرآن الكريم )698/5( للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط: دار البصرة.

)3( املصدر السابق )798-797/5(.
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ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ      چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ       ڦ  

.]24-23 :M[ ]ڇ

! هذه ملكٌة تعش�ق فتاه�ا الذي ابتاعه زوُجها  ق�ال الرافعي V: »عجًبا للُحبِّ
بثمن بخس، ولكن أين ُملُكها وسطوُة ُملكها يف تصوير اآلية؟ مل تزد اآلية عىل أن قالت: 
]ٱ  ٻ[ و]ٻ[ ه�ذه كلم�ة ت�دُل عىل كل ام�رأة كانت من كان�ت؛ فلم يبق عىل 

احلُ�ب ُمل�ٌك وال منزل�ة، وزالِت امَلِلكة م�ن األُنثى! وأعجُب من ه�ذا كلمة ]ٱ[ 
وهي بصيغتها املفردة حكاية طويلة ُتشر إىل أن هذه املرأة جعلت تعرتض يوسف بألوان 
م�ن أنوثته�ا لوٍن بعد لون؛ ذاهبة إىل فن، راجعة من ف�ن؛ ألن الكلمة مأخوذة من روداِن 
اإلبل يف مشيتها؛ تذهب وجتىء يف ِرفق. وهذا ُيصور حرة املرأة العاشقة، واضطراهبا يف 

ُحبِّها، وحماولتها أن تنفذ إىل غايتها.

ثـــم قال: ]پ  پ[ لي�ُدلَّ عىل أهنا ال تطمع فيه، ولك�ن يف طبيعته البرشية. ثم 
ق�ال: ]پ  پ[ ومل يق�ل: أغلقت وهذا ُيش��عر أهنا ملمَّا يئس��ت، ورأت منه حماولة 
ة، وجترى من باب  النرصاف، أرسعت يف ثورة نفسها مهتاجة تتخيل الُقَفل الواحد أقفالاً ِعدمَّ

إىل باب، وتضطرب يُدها يف اإلغالق، كأنا حُتاول سد األبواب ال إغالقها فقط.

»وقال�ت هي�ت لك« ومعناه�ا يف هذا املوقف أن اليأس قد دفع هب�ذه املرأة إىل آخر 
ح�دوده، فانته�ت إىل حالة من اجلن�ون بفكرهتا الش�هوانية، ومل تعد ال ملك�ة وال امرأة، 
ب�ل أنوث�ة حيواني�ة رِصفة، ُمتكش�فة ُمرصحة ك�ا تكوُن أنث�ى احليوان يف أش�د اهتياجها 

وغلياهنا.

فق�ال يوس�ف: »معاذ اهلل« ثم قال: »إنه ريب أحس�ن مثواى« ثم ق�ال: »إنه ال يفلح 
الظاملون« وهذه أس�مى طريقة إىل تنبيه ضمر املرأة يف املرأة، إذ كان أس�اُس ضمرها يف 

كل عرٍص هو اليقني باهلل، ومعرفة اجلميل، وكراهة الظلم.
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»ولق�د مه�ت به« فكأن�ا ُيومىُء هب�ذه العب�ارة إىل أهنا ترام�ت علي�ه، وتعلقت به، 
والتجأت إىل وسيلتها األخرة، وهي ملُس الطبيعة بالطبيعة إللقاء اجلمرة يف اهلشيم..!

 S وهاهن�ا املعج�زة الُكربى؛ ألن اآلي�ة الكريمة تريُد أال تنفي عن يوس�ف
ُفحول�ة الُرجول�ة، حت�ى ال ُيظ�ن به، ثم ه�ي تريُد من ذل�ك أن يتعلم الرج�اُل، وخاصة 
جولة فوق الشهوات، حتى يف احلالة التي هي هناية  الشبَّان منهم، كيف يتسامون هبذه الرُّ

الطبيعة؛ حالة ملكة ُمطاعة فاتنة عاشقة خُمتلة ُمتعرضٍة ُمتكشفٍة ُمتهالكة.

هنا ال ينبغي أن ييأس الرجل، فإن الوسيلة التي جتعله ال يرى شيًئا من هذا هي أن 
يرى برهان ربه«)1(.

وع�ن عب�د اهلل بن عم�رو L أنه قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »أربٌع إذا 
ُكن فيك فال عليك ما فاتك من الُدنيا: ِحفُظ أمانة، وصدق حديث، وُحسُن خليقٍة، 

وعفٌة في ُطعمٍة«)2(.

وع�ن عب�د اهلل بن مس�عوٍد I، أن النب�ي 0 كان يق�ول: »اللهم إني 
اسألك الُهدى والُتقى والعفاف والغنى«)3(.

وعن عياض بن محاٍر امُلجاشعي: أن رسول اهلل 0 قال ذات يوٍم يف ُخطبته: 
»أال إن ريب أمرين أن أعلمُكم ما جهلتم مما علمني يومى هذا كُل ماٍل نحلته عبًدا حالٌل. 
وإين خلق�ُت عب�ادى ُحنف�اء كلهم. وإهن�م أتته�م الش�ياطنُي فاجتالتهم)4( ع�ن دينهم، 

وحرمت عليهم ما أحللُت هلم، وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطاًنا.

)1( »وحي القلم« )78/1-79( صادق الرافعي، ط: دار الكتاب العريب.
)2( صحيح: رواه أمحد ]6661[، واخلرائطى يف »مكارم األخالق« )137/10(، واهليثمي يف »املجمع« 
)145/4(، والطرباين يف »الكبر« )295/10( وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم 

]886[ وانظر: »املشكاة« ]5222[.
)4( اجالتهم: استخفوهم فذهبوا هبم.)3( صحيح: رواه مسلم ]2721[.
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وإن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم، عرهبم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب. 
وقال: إنا بعثُتك ألبتليك وأبتىل بك.

وأنزلُت عليك كتاًبا ال يغس�ُلُه املاء)1( تقرُؤُه نائًا ويقظان وإن اهلل أمرنى أن أحرق 
ُقريًشا. فقلت: رب إًذا يثلغوا رأيس)2( فيدعوه ُخبزًة. قال: استخرجهم كا استخرجوك. 
واغُزُه�م نغ�ِزَك وأنف�ق فس�ننفق علي�ك، وابعث جيًش�ا نبعث مخس�ًة مثل�ُه. وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك. قال: وأهُل اجلنة ثالثٌة: ذو ُس�لطان ُمقس�ٌط ُمتصدٌق ُموفٌق. ورجٌل 
رقيق القلب لُكل ذى قريب ومسلم. وعفيف ذو عياٍل. وأهل النار مخسة: الضعيف الذي 

 

ال َزْب�َر)3( ل�ه، الذين ه�م فيكم تبًعا ال يتبع�ون أهاًل وال ماالً. واخلائ�ن الذي ال خيفى له 
طمٌع وإن دق إال خانُه. ورجل ال يصبُح وال يمسى إال وهو خيادُعك عن أهلك ومالك« 

وذكر الُبخل أو الكذب. »والشنظُر)4( الفحاش«)5(.

وعن أيب هريرة I أنه قال: قال رس�ول اهلل 0: »ثالثة حق على اهلل 
عوُنُهـــم: الُمجاهُد في ســـبيل اهلل، والمكاتُب الذي ُيريـــُد األداء، والناكح الذي يريد 

العفاف«)6(.

وعن أيب هريرة I، أن رسول اهلل 0 قال: »قال رجٌل ألتصدقن الليلة 
بصدقـــٍة. فخـــرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحـــوا يتحدثون: ُتُصدق الليلة 
علـــى زانية. قـــال: اللهم لـــك الحمُد على زانيـــة. ألتصدقن بصدقٍة فخـــرج بصدقته 

فوضعها في يد غني. فاصبحوا يتحدثون: ُتُصدق على غنى.

)1( كتاًبا ال يغسله الماء: معناه حمفوظ يف الصدور ال يتطرق إليه الذهاب بل يبقى عىل مر الزمان.
)2( إًذا يثلغوا رأس: أي يشدخوه ويشجوه كا يشدخ اخلبز، أي: يكرس.

)3( ال َزْبَر له أي: ال عقل له يزبره، ويمنعه مما ال ينبغي.
)5( صحيح: رواه مسلم ]2865[.)4( الشنظير: السيئ اخللق.

)6( صحيح: رواه الرتمذي ]1655[، وابن ماجه ]2518[،  وصححه احلاكم يف »مستدركه« )563/9( 
وقال صحيح عىل رشط مسلم )43/3(.
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قـــال: اللهم لك الحمد على غني، ألتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها 
في يد ســـارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على ســـارق فقال: اللهم لك الحمد على 
زانيـــة وعلـــى غني وعلى ســـارق. فأتي فقيل لُه: أمـــا صدقُتك فقد ُقبلـــت. أما الزانية 
فلعلها تستعُف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبُر فينفق مما أعطاه اهلل. ولعل السارق 

يستعُف بها عن سرقته«)1(.

وعن�ه I أنه قال: قال رس�ول اهلل 0: »ليس المســـكيُن الـــذي تُرُدُه 
التمرة والتمرتان. وال الُلقمُة وال اللقمتان. إنما المســـكيُن الذي يتعفف. اقرءوا إن 

شئتم.. يعني: قوله c: ]ھ  ے  ے  ۓ[ ]2: 273[«)2(.

وعن أيب س�عيد اخلدري I أنه قال: إن ناًس�ا من األنصار س�ألوا رس�ول اهلل 
0، فأعطاُهم، ثم س�ألوه فأعطاُهم. حتى نفد ما عندُه. قال: »ما يكن عندى من 

خر فلن أدخرُه عنكم. ومن يستعفف ُيعفه اهلل، ومن يستغن ُيغنه اهلل.

ومن يتصرب يصربه اهلل. وما ُأعطى أحٌد من عطاٍء خٌر وأوسُع من الصرب«)3(.

وعن عوف بن مالٍك األش�جعي I أنه قال: كنا عند رس�ول اهلل 0، 
تسعة أو ثانية أو سبعة، فقال: »أال ُتبايُعون رسول اهلل؟« وكنا حديث عهٍد ببيعة. فقلنا: 
قد بايعناك يا رس�ول اهلل. ثم قال: »أال ُتبايُعون رســـول اهلل؟«. قال: فبسطنا أيدينا وُقلنا: 
ق�د بايعن�اك يا رس�ول اهلل. فعالم ُنبايعك؟. قال: »على أن تعبدوا اهلل، وال تشـــركوا به 
شـــيًئا. والصلوات الخمس. وُتطيعوا - وأرس كلمة خفية - وال تســـألوا الناس شـــيًئا«. 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسُقُط سوُط أحدهم. فا يسأل أحًدا ُيناوُلُه إياُه)4(.

)1( صحيح: رواه البخاري ]1421[، ومسلم ]1022[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]4539[، ومسلم ]1039[.

)3( صحيح: رواه البخاري ]1469[، ومسلم ]1053[.
)4( صحيح: رواه مسلم ]1043[، وأبو داود ]1626[، وأمحد )37/6(، وابن ماجه ]2867[.
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وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، أن رسول اهلل 0 قال: »أفلح 
من أسلم، وُرزق كفاًفا وَقنَّعُه اهلل بما آتاُه«)1(.

وعن أيب هريرة I أنه قال: س�معُت رس�ول اهلل 0 ق�ال: »ألن يغُدو 
أحُدُكـــم فيحتطـــب على ظهره فيتصدق به، ويســـتغنى به عن الناس خيٌر له من أن 
يســـأل رُجاًل أعطاُه أو منعُه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد الُســـفلى، وابدأ بمن 

تُعولُ«)2(.

وعن�ه I أن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ليـــس الغنـــي عـــن كثرة 
العرض، ولكن الغنى غنى النفس«)3(.

وعن�ه I ع�ن رس�ول اهلل 0 أنه قال: »إنـــي ألنقلُب إلـــى أهلي فأجُد 
التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفُعها آلكلها ثم أخشى أن تكون صدقة ُألقيها«)4(.

وعنه I أنه قال: أخذ احلسن بن عىل مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه فقال 
رسول اهلل 0: »َكْخ َكْخ، ارم بها، أما علمت أنا ال نأكُل الصدقة«)5(.

وع�ن أن�س بن مالك I أنه ق�ال: مر النبي 0بتم�رة يف الطريق قال: 
»لوال أني أخاُف أن تكون من الصدقة ألكلُتها«)6(.

وعن ُفضالة بن ُعبيد I أنه س�مع رس�ول اهلل 0 يقول »ُطوبي لمن 
ُهدى إلى اإلسالم، وكان عيُشُه كفاًفا وقنع به«)7(.

)2( صحيح: رواه البخاري ]1471[، ومسلم ]1042[.)1( صحيح: رواه مسلم ]1054[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]6446[، ومسلم ]1051[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]2432[، ومسلم ]1070[.
)5( صحيح: رواه البخاري ]1491[، ومسلم ]1069[.

)6( صحيح: رواه البخاري ]2431[، ومسلم ]171[.
)7( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ]2349[، واحلاكم يف »املس�تدرك« )35/1(. وصححه الش�يخ األلباين يف 

»صحيح اجلامع« برقم ]3931[، وانظر: »الصحيحة« ]1506[.
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قال لقان احلكيم V: »حقيقُة الورع العفاف«)1(.

ملا فتح املسلمون القادسية أخذوا الغنائم ودفُعوها إىل عمر I فقال: »إن قوًما 
وا ولو رتعت يا أمر املؤمنني لرتعت أمُتك«)2(. أدوا هذه ألمناُء، فقالوا له: عففت فعفُّ

وق�ال عبد اهلل بن عم�ر L: »نحن معرش قريش نُعدُّ احلل�م واجلود والتؤدة، 
والعفاف من املروءة«)3(.

وق�ال حمم�د ب�ن احلنيفة V: »الك�ال يف ثالث�ٍة: العفُة يف الدي�ن، والصرُب عىل 
النوائب، وحسن التدبر يف املعيشة«)4(.

وق�ال س�فيان الثوري V ألصحابه وقد خرجوا يوم عي�ٍد: »إن أول ما نبدأ به 
يومن�ا عف�ُة أبصارنا«)5(.وق�ال منُصور الفقي�ُة V: »فضُل الُتقى أفضُل من اللس�ان 

واحلسب، إذا مُها مل جيمعا إال العفاف واألدب«)6(.

وقال املاوردي V: »إن دين املرء ُيفىض إىل السرت والعفاف، وُيؤدي إىل القناعة 
والكفاف«)7(.

وق�ال ابن حجر V: »الع�املُ إذا كان عليًا ومل يكن عفيًفا كان رضرُه أش�د من 
رضر اجلاهل«)8(.

)1( »الورع« ص: ]59[ البن أيب الدنيا، ط: الدار السلفية.
)2( املرجع السابق ص: ]122[.

)3( »األداب الرشعية« )15/2(.
)4( »أدب الدنيا والدين« ص: ]393[ البن أيب الدنيا، ط: مؤسسة الرسالة.

)5( »الورع« ص: ]63[ البن أيب الدنيا، ط. الدار السلفية.
)6( »اآلداب الرشعية« )221/2(.

)7( »أدب الدنيا الدين« ص: ]194[ البن أيب الدنيا، ط: مؤسسة الرسالة.
)8( »فتح الباري« )149/13( للحافظ ابن حجر العسقالين، ط: دار الريان.
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وع�ن عب�د الرزاق قال: »قدم علينا أمحد بن حنبل هاهن�ا - يعني يف صنعاء باليمن 
- فقال س�نتني إال ش�يًئا، فقلت له: يا أبا عبد اهلل، خذ هذا اليشء فانتفع به، أرضنا ليست 
ب�أرض متج�ر وال مكس�ب - وأرانا عبد الرزاق كف�ه، ومدها فيها دنان�ر - فقال أمحد: 
أعمل بيدي. فاشتغل مع احلصادين حيصد القمح باملنجل وأجرته احلب الذي يسقط من 

الُسنبل أثناء احلصاد هو أجرته. ومل يقبل من عبد الرزاق بن مهام الصنعاين شيًئا«)1(.
ـــعـــفـــِة ثــــــوب الـــِغـــنـــي ـــال فـــــِصـــــرُت أمـــشـــي شــــاِمــــخ الــــــراِسلــــِبــــســــُت ب
ِلُجالسِيأنــــــطــــــَق لــــــــِي الـــــصـــــبـــــُر لـــســـانـــي بـــالـــقـــوِل  أخـــضـــُع  فــمــا 
الِغنا ذى  مــــن  الـــتـــيـــه  رأيـــــــُت  ـــــِه بـــالـــيـــاِسإذا  ـــــهـــــُت عـــلـــى الـــــتـــــاِئ ِت

َمَظاِهُر الِعفَّة:

لِلعفة مظاهر كثيرة منها: ِعّفُة الَفْرج:
والمقصود بعفة الفرج: صيانته عا ال حيل.

ق�ال اهلل c يف وصف املؤمن�ني: ]ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
.]6 - 5 :i[ ]ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

.]33 :t[ ]و6َ: ]ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
وعف�ة الف�رج إن�ا تتحقق بالبع�د عن دواع�ي الزنا وأس�بابه، ومن ه�ذه الدواعي 

واألسباب:
إطالق البصر: فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهي بريد الزنا، لذا أمر اهلل 

بغ�ض البرص فق�ال: ] ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ[ 

]31-30 :t[

)1( »حليه األولياء« )9/ 174 - 175( أليب ُنعيم األصفهاين، ط: دار ابن القيم وانظر: »البداية والنهاية« 
)502/10( البن كثر، ط: مكتبة املعرفة.
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النظِر مــن  مبداها  الــحــوادِث  الشرِرُكــل  ُمستصغِر  من  الناِر  وُمعظم 
صاِحبها بقلِب  فتكت  نــظــرٍة  فــتــك الـــســـهـــاِم بــــالَقــــوٍس وال وتـــِركــم 
ُيقلِبُها عــيــٍن  ذا  دام  مـــا  في أعُيٍن الناِس موقوٌف على خطِروالـــعـــبـــُد 
ُمهَجتُه مــــَاضــــر  ُمـــقـــلـــتـــُه  بالضرِريـــســـُر  عــــاد  ــــروٍر  ــــُس ِب مــرحــًبــا  ال 

مصافحة المرأة األجنبية:

ع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »ُكتب علـــى ابن آدم 
نصيبـــٌه مـــن الزنا، ُمدرك ذلـــك ال محالة؛ فالعينـــان زناهما النظـــُر، واألُذنان زناُهما 
االســـتماع، واللســـان زناه الكالم، واليُد زناها البطش، والرجـــُل زناها الُخطا، والقلب 

يهوي ويتمنى، وُيصدق ذلك الفرُج أو ُيكذُبُه«)1(.

الخلـــوة باألجنبيـــة: عن عامر بن ربيعة I قال: قال رس�ول اهلل 0: 
»أال ال َيْخُلَوّن رُجٌل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان«)2(.

التبرج: 

والتبرج معناه الظهور، وُيرادهنا: إظهاُر المرأة من بدنها ما يجب إخفاؤه.
6: ]ڃ  چ  چ  چ  چ[ ]2: 33[. 

ِعفُة البطن:

والمراد بعفة البطن صيانتها عن أكل الحرام والشبهات.

4: ]ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ[ 
]51 :i[

و6َ: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ    ژ[ ]2: 172[.

)2( صحيح: رواه مسلم ]1157[.)1( صحيح: رواه مسلم ]2657[.
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وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »إن الرجل ُيطيل السفر، 
أشـــعث أغبر يمديده إلى الســـماء، يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 

حرام وغذى بالحرام فأني ُيستجاب له«)1(.

وع�ن عب�د اهلل بن عمرو بن العاص L: أن رس�ول اهلل 0 قال: »قد 
أفلح من أسلم، وُرزق كفاًفا، وقنعه اهلل بما آتاه«)2(.

ِبـــرزِقـــه ـــــْع  واْقـــــَن اهلِل  بــتــقــوى  ــــُععــلــيــك  ــــاِن َق ــــُر عــــبــــاد اهلل مــــن هــــو  ــــْي ــــَخ َف
ِبها تــطــمــُع  وال  الـــُدنـــيـــا  تــهــلــك  المَطاِمُعوال  فيها  الــمــغــروُر  يهَلك  فقد 
َيْستوي فــمــا  َنــــاَب مــنــهــا  ـــا  َم َعـــــــــــــــْبـــــــــــــــٌد صـــــــــــبـــــــــــور وجـــــــــــــــــــــازُعَوْصـــبـــًرا 
الـــثـــواُء عــن الَفَتى ُيــغــنــي  ِمْنه األَضالُعَأَعــــــاِذل مــا  الّنفْس  َحْشَرَجْت في  إذا 

عفُة النفس عن سؤال الناس:

ع�ن أبي هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »ليس المســـكين الذي 
تُرُدُه التمرة والتمرتان، وال اُللقمُة وال اُللقمتان، إنما المسكيُن الذي يتعفُف اقرءوا 

إن شئتم - يعني قوله c: ]ھ  ے  ے  ۓ[ ]2: 273[«)3(.

وعن�ه I  قال: س�معُت رس�ول اهلل 0يق�ول: »ألن يغـــدو أحدكم 
فيحتطُب على ظهره فيتصدق به، ويستغنى به عن الناس خٌير له من أن يسأل رُجاًل 

أعطاُه أو منعه، ذلك، فإن اليد الُعليا أفضل من اليد الُسفلي، وابدأ بمن تعول«)4(.

وقد أنشد بعضهم:
ــــوى ــــــَرْضــــــخ الــــنَّ ــــــســــــُم بــــــــاهلِل َل المالِحةُأْق ـــر  ـــْح ـــَب ال مــــــاِء  َوُشـــــــــرَب 

)2( صحيح: رواه مسلم ]1054[.)1( صحيح: رواه مسلم ]1015[.
)3( صحيح: رواه البخاري ]4539[، ومسلم ]1039[.

)4( صحيح: رواه مسلم ]1042[.
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ــــســــاِن ِمــــــــْن ِحـــــْرِصـــــِه ــــإن الَكاِلحةأَعـــــــــّز ل اأَلْوجـــــــــِه  ســـــؤال  ـــــــْن  َوِم
ُمـــغـــتـــِبـــًطـــا بـــالـــّصـــفـــْقـــِة الـــرّابـــحـــةفــاســتــشــعــر الـــيـــأس تـــُكـــن ذاِغـــنـــي
ـــــُد عــــــٌز والــــتــــقــــى ُســــــؤدد ـــهـــا فـــاِضـــحـــةفـــــالـــــّزُه ورغـــــبـــــة الــــّنــــفــــس ل
نـــــيـــــا ِبـــــــه َبـــــــرّة ــــت الـــــدُّ ـــــا َيـــــــــْوًمـــــــــا لـــــــــُه ذاِبــــــحــــــةمـــــن كــــان ـــــه ـــــإّن ف

صور عظيمة من صور العفة:

عطاء بن يس�ار: خرج V وأخوه س�لياُن بن يس�ار حاجني من املدينة ومعها 
أصح�اب هل�م، حتى إذا كان�وا باألبواء نزل�وا منزاًل، فانطل�ق س�لياُن وأصحابُه لبعض 
حاجته�م، وبقى عطاُء بن يس�ار قائ�ًا يف املنزل ُيصىل، فدخلت علي�ه امرأة من األعراب 

مجيلة، فلا رآها ظن أن هلا حاجة، فأوجز يف صالته، ثم قال: ألِك حاجة؟ قالت: نعم.

ق�ال: ما هي؟ قالت: ُقم فأِصب مني، فإين ق�د ودقت)1( وال بعل يل،  فقال: إليك 
عني، ال ُتحرقيني ونفس�ك بالنار.. فجعلت تراوُده عن نفس�ه وتأبى إال ما تريد، فجعل 
عط�اٌء يبكي، ويقول: ويحك إلي�ك عني إليك عني، واش�تد بكاُؤه..فلما نظرت المرأُة 
إلي�ه وما داخله م�ن البكاء والجزع بكت الم�رأُة لبكائه، فجعل يبك�ي والمرأُة بين يديه 
تبكي. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاٍء والمرأُة بين يديه 
تبكى، جلس يبكي في ناحية البيت لبكائهما، وال يدري ما أبكاهما! وجعل أصحابُهما 
يأت�ون رُجاًل رُجاًل كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم ال يس�ألونهم عن 
أمرهم، حتى كُثر البكاء وعال الصوت، فلما رأت األعرابيُة ذلك قامت فخرجت، وقام 
الق�وُم فدخلوا، فلبث س�ليماُن بعد ذلك وهو ال يس�أل أخاه عن قص�ة المرأة إجالاًل له 
وهيبة، وكان أس�ن منه، ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما ش�اء الله، فبينا 

عطاٌء ذات ليلة نائم، إذا استيقظ وهو يبكي!.

)1( َوِدَقْت: أرادت الفحل.
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فقال له سليان: ما ُيبكيك يا أخي ؟!
فاشتد بكاؤه قال: ما ُيبكيك يا أخي؟!

ق�ال: رؤي�ا رأيُته�ا الليلة قال: ما هي؟ ق�ال: ال ُتخبر بها أحًدا ما ُدم�ت حًيا، قال: 

 

وما ذاك؟

قال: رأيُت يوسف النبي 0، فجئُت أنظُر إليه فيمن ينُظر، فلما رأيُت ُحسنه 
بكيُت! فنظر إلى في الناس فقال: ما ُيبكيك أيها الرجل؟ قلت: بأبي أنت وأمي ذكرُتك 
وام�رأة العزي�ز  وما ابُتليَت ب�ه من أمِرها، وما لقيت من الس�جن وُفرقة الش�يخ يعقوب 
S فبكي�ُت م�ن ذل�ك، وجعلت أتعجب من�ه، فقال: »فهال تعجب�ت من صاحب 

املرأة باألبواء؟ فعرفُت الذي أراد فبكيت، واستيقظُت باكًيا.

قال سلياُن: يا أخي! وما كان حال تلك املرأة؟.

قال فقص عليه عطاٌء القصة، فا أخرب سلياُن هبا أحًدا حتى مات عطاء وحدث هبا 
بعده امرأة من أهله، وما شاع هذا احلديث باملدينة إال بعد موت سليان بن يسار«)1( .

السريُّ بن دينار:

ق�ال حممد بن إس�حاق »نزل ال�رسىُّ بن دينار يف داٍر بمرص كان�ت فيها امرأٌة مجيلة 
تفت�ُن الن�اس بجاهل�ا، فعلمت امل�رأُة، فقال�ت: »ألفتنن�ه«، فلا دخلت من ب�اب الدرب 
كش�فت وأظهرت نفس�ها، فقال الرسُى: مالك؟ قالت: هل لك يف فراٍش وطي وعيش 

رِخي؟!)2(.

فأقبل عليها وهو يقول:
ًة ــال مــُنــهــنَّ لذَّ ن الـــدواِهـــيـــاوكــم ذِى مــعــاٍص  وذاق  َفـــخـــالهـــا  ومـــــات 

)1( »صفه الصفوة« )2/ 82-84( البن اجلوزي، ط: دار ابن اهليثم.
)2( »ذم اهلوى« ص: )234-235( لإلمام ابن اجلوزي، ط: دار العقيدة.
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وتنقضى المعاصِي  اُت  لــــذَّ ــصــرَُّم  ِتباعاُت المعاصِي كما هياَت وتبقي 
وســــامــــٌع راٍء  واهلل  المعاِصيافـــــواســـــوأتـــــاه  يغشى  اهلل  بعين  لعبٍد 

رجل من األنصار:

أحبت امرأة من املدينة رجاًل من األنصار، فأرسلت تشكو إليه حبها وتسأله الزيارة 
وتدعوه إىل الفاحشة - وكانت ذا بعل فأرسل إليها:

َأسلُُُكه لــســُت  ســبــيــٌل  الـــحـــراَم  الناِسإن  فــي  مــا عــشــُت  بــه  أُمــــرُّ  وال 
ُمتِّبٍع فــإنــي غــيــُر  الــعــفــاَف  ياِسفــابــِغــي  فــي  منه  فكونِي  َتشْتِهْيَن  مــا 
ُيصُونُكم مــن  فيُكم  سأحفُظ  ووســــواِس)1(إنــى  أخــا جهِل  تكونِي  فــال 

عفٌة بها ملك الدنيا واآلخرة:

قال احلسُن بن زيد: »َولِينا بديار مرص رجٌل، فوجد عىل بعض ُعاله فحبسه وقيده، 
فأرشفت عليه ابنُة الوايل فهويته، فكتبت إليه وكان قد نظر إليها: 

ــــــــــرامــــــــــِي ِبــــعــــَيــــنــــِيــــه ـــــــــــْرِف الــــــُحــــــتــــــوُفأُيــــــــهــــــــا ال وفــــــــــي الـــــــــــطَّ
ـــــقـــــد َف وصــــــــــــــــالً  ــــــــــــــــــــــِرْد  ُت أمــــــَكــــــنــــــك الــــــظــــــبــــــىُّ األُلــــــــــــــوُفإْن 

فأجاهبا الفتى قائاًل:

العينيد زانـــــــــــِي  ـــــى  ـــــن ـــــرْي َت ـــــــــــــــِن فـــــــــــالـــــــــــَفـــــــــــرُج عـــــفـــــيـــــُفإن 
الـــــفـــــاتـــــُر الـــــنـــــظـــــُر  إالَّ  ـــــــــــــعـــــــــــــُر الـــــــــظـــــــــريـــــــــُفلـــــيـــــس  والـــــــــــــشِّ

فكتبت إليه قائلة:
ــــــــــد أردنـــــــــــــــــــــــاك عـــــــلـــــــى عــــش ــــاق ــــًف ــــــــــِقـــــــــَك إنــــــــســــــــاًنــــــــا عــــفــــي
زد فـــــــــــــــــال  ـــــافـــــــــــــتـــــــــــــَأبَّـــــــــــــيـــــــــــــت  ـــــيـــــًف ـــــــيـــــــَديـــــــَك َحـــــِل ـــــــــــَت لـــــــَق ـ
ــــــــــــــَأ بَّـــــــــــــــــْيـــــــــــــــــُت ألنــــــــــي ـــــــــُت لـــــلـــــظـــــبـــــِي عـــــُيـــــوًفـــــامــــــــــــــات ُكـــــــــْن

)1( املصدر السابق، ص: ]236[.
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ــــــــــــا ـــــــــفـــــــــُت رًَّب ـــــــــــــــي ِخ ــــاغــــــــيــــــــُر أّن كــــــــــــان بــــــــــــِي بـــــــــــــــراًّ لــــطــــيــــًف
فذاع الشُعر وبلغ اخلرُب الوايل، فدعا هبا، فزوجه إياها، ودفعها إليه)1(.

َفة: ثمراِت الِعَ

اعلم أخي الكريم أن للعفة ثمرات حُمققة للعفيف يف الدنيا واآلخرة:

 منهـــا: تفريـــج الكـــروب: ع�ن عبد الل�ه بن عمر ب�ن الخط�اب L، قال 
سمعُت رسول اهلل 0 يقول: »انطلق ثالثُة نفٍر ممن كان قبلكم، حتى أواهم 
المبيُت، إلى غار فدخُلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فســـدت عليهم الغار؛ فقالوا: 

إنه ال ُينجيُكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم.

قـــال رجـــٌل منهـــم: اللهم كان لي أبوان، شـــيخان كبيران، وكنـــت ال أغبُق)2( 
قبلُهمـــا أهـــال وال مـــااًل. فنـــأى)3( بـــي طلُب الشـــجر، فلـــم أُرح)4( عليهما حتـــى ناما، 
فحلبـــُت لهمـــا غُبوقُهما، فوجدتُهما نائمين، فكرهـــُت أن أو ِقظُهما، وأن أغبق قبلهما 
أهـــال أو مـــااًل، فلبثـــُت - والقدح علـــى يدى - أنتظر اســـتيقاظهما حتى بـــرق الفجُر، 
والصبيـــُة يتضاغـــون)5( عنـــد قدمي، فاســـتيقظا، فشـــربا غُبوقُهما. اللهـــم إن كنُت 
فعلـــُت ذلـــك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شـــيًئا 

ال يستطيعون الخروج منه.

وقال اآلخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلى - وفي رواية- 
كنـــُت ُأِحبُّهـــا كأشـــد ما ُيحب الرجال النســـاء، فأردتها على نفســـها فامتنعت مني 
حتى ألمت بها ســـنة)6( من الســـنين، فجاءتني فأعطيتها عشـــرين ومائة دينار، على 

)1( »ذم اهلوى« ص: )267-268( لإلمام ابن اجلوزي، ط: دار العقيدة.
)3( نأى: بُعد.)2( أغبق: الغبوق: الرشب آخر النهار.

)5( يتضاغون: يصيحون من شدة اجلوع.)4( أُرح: أرجع.
)6( ألمت بها سنة: أي: نزل هبا فاقة وفقر وحاجة.
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أن ُتخلـــى بينى وبين نفســـها ففعلت، حتى إذا قـــدرت عليها - وفي رواية - فلما قعدُت 
بيـــن رجليهـــا - قالت: اتق اهلل، وال تفـــض الخاتم إال بحقـــه)1(، فانصرفُت عنها وهي 
أحـــب الناس إلى، وتركت الذهـــب الذي أعطيُتها. اللهم إن ُكنُت فعلُت ذلك ابتغاء 
وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج 

منها.

وقال الثالُث: اللهم اســـتأجرُت ُأجراء، وأعطيتهم أجرُهم غير رُجٍل واحٍد، ترك 
الـــذي لـــه وذهب، فثمرُت أجـــره حتى كثرت منه األموال، فجاءنـــي بعد حين، فقال: 

 

يـــا عبـــد اهلل أدِّ إلـــى أجرى، فقلـــُت: ُكُل ما ترى مـــن أجرك من اإلبـــل والبقر والغنم 
والرقيـــق. فقـــال: يـــا عبد اهلل ال تســـتهزئ بي. فقلُت: ال أســـتهزئ بـــك، فأخذه كله، 
فاســـتاقه فلـــم يترك منه شـــيًئا، اللهم إن ُكنُت فعلُت ذلك ابتغـــاء وجهك فافُرج عنا 

 

ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون«)2(.

 ومنها: مغفرة الذنوب: عن عبد اهلل بن عمر L قال: »سمعت رسول اهلل 
0 حُيدث حديًثا لو مل أس�معه إال مرة أو مرتني حتى عد س�بع مرات، ما حدثُت 
ب�ه ولكن س�معته أكثر من ذلك، س�معُت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »كان الكفُل 
مـــن بني إســـرائيل ال يتورع مـــن ذنب عمله، فأتتـــُه امرأٌة فأعطاها ســـتين ديناًرا على 
أن يطأهـــا، فلما أرادها على نفســـها ارتعدت وبكت، فقـــال: ما ُيبكيك؟ قالت: ألن هذا 
عمـــٌل مـــا عملته، وما حملني عليـــه إال الحاجة. فقال: تفعلين أنـــت هذا من مخافة 
اهلل c، فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيُتك، واهلل ال أعصيه بعدها أبًدا، فمات من 
ليلته، فأصبح مكتوًبا على بابه: إن اهلل قد غفر للكفل، فعجب الناُس من ذلك«)3(.

)1( ال تفض الخاتم: كناية عن الفرج وعذرة البكارة، أي: ال تزل عفايف إال بالزواج.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3465[، ومسلم ]2743[.

)3( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ]2496[، وأمح�د )23/2(، واحلاك�م )254/4(، وصححه العالمة أمحد 
شاكر يف »حتقيق املسند« برقم ]4747[.
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 ومنهـــا: االســـتظالل بظـــل اهلل c: ع�ن أيب هري�رة I ، ع�ن النب�ي 
0 أن�ه ق�ال: »ســـبعة يظلهم اهلل في ظله يـــوم ال ظل إال ظله! اإلمـــام العادل، 
وشـــاب نشـــأ في عبادة اهلل D، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجالن تحابا في اهلل 
اجتمعـــا عليـــه وتفرقا عليه، ورجل دعته امـــرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف 
اهلل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما ُتنفق يمينه، ورجل ذكر 

اهلل خالًيا ففاضت عيناه«)1(.

 I ومنهـــا: الفـــوز بالجنة والنجاة مـــن النار: عن عبادة ب�ن الصامت 
ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »اضمنوا لي ســـًتا من أنفســـكم اضمن لكـــم الجنة: 
وا  اصدقـــوا إذا حدثتـــم، وأوُفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنُتم، واحفظوا فروجكم، وُغضُّ

وا أيديكم«)2(. أبصاركم، وُكفُّ

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]1423[، ومسلم ]1031[.
)2( حسن: رواه أمحد )323/5(، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1029[.
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الوفاء

الوفاء: هو القوام ملكارم األخالق، به تستقيم احلياة، وهو ميزان املروءة، ومقياُس 
الفض�ل يف األف�راد واألمم، ولودان به الناس لوجدوا الس�عادة كاملة. حُي�ِدُث الوفاء يف 
نف�س ال�وىف من الغبطة ماال حدَّ له، ويف نفس امُلَوىفَّ ل�ه الرغبة يف الرب واملروءة واصطناع 
املع�روف عن�د الن�اس«)1( . وهو قيمة إنس�انية نفيس�ة عظيمة، وه�و درة يف عقد مكارم 
األخ�الق، ُيغ�ىل قيمة م�ن جعله ُنص�ب عينيه، ويس�تنطق األف�واه لفاعله بالثن�اء عليه، 

ويستطلق األيدى املقبوضة عنه باإلحسان إليه.

وق�ال الراغب األصفه�اين: »الوفاء: أخو الصدق والع�دِل، والغدُر: أخو الكذب 
واجل�ور، ذل�ك أن الوف�اء: ِصدُق اللس�اِن والفعِل مًع�ا، والغدُر َكِذب هب�ا؛ ألن فيه مع 

الكذب نقًضا لعهد)2(.

وقال اجلرجاين: »الوفاء: هو مالزمُة طريق املواساة، وحمافظُة عهود اخلُلطاِء«)3(.

وقال الراغُب: »الوفاُء بالعهد: إمتامه وعدم نقض حفظه«)4(.

وقال: »الوفاُء صدُق اللسان والفعل مًعا«)5(.

فضائل الوفاء:

]ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    :4
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  

)1( »الوفاء يف رحاب القرآن واحلديث واألدب« ص: )60-61( أليمن الشوا، ط: دار الكلم الطيب ببروت.
)2( »الذريعة إىل مكارم الرشيعة« ص: ]292[ لألصفهاين، ط: مؤسسة الرسالة.

)3( »التعريفات« ص: ]274[ للُجرجاين، ط: دار التوحيد.
)4( »هتذيب األخالق« ص: ]24[.

)5( »الذريعة إىل مكارم الرشيعة« ص: ]294[ لألصفهاين، ط: مؤسسة الرسالة.
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ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

ڎ[ ]2: 177[.

ۅۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    [ و6َ: 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ[ 
]111 :G[

ۈۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ     ۓ   ے   ے   ]ھ   و6َ: 
ەئ   ائ     ائ   ىى    ې     ې   ې       ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ    ٴۇ  

.]35 - 34 :W[ ]ەئ

و6َ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ[ ]2: 23- 24[.

وع�ن عقب�ة I عن النبي 0 ق�ال: »أحُق ما وفيتم من الشـــروط أن 
ُتوُفوا به ما استحللتم به الُفروج«)1(.

وع�ن أيب ح�ازم قال: قاع�دُت أبا هريرة مخس س�نني. فس�معته حُيدُث ع�ن النبي 
0 ق�ال: »كانت بنو إســـرائيل تُسوســـهم األنبيـــاء)2( كلما هلـــك نبي َخَلفُه 

)1( صحيح: رواه البخاري ]5151[، ومسلم ]1418[.
)2( تسوسهم األنبياء: أي يتولون أمورهم كا تفعل األمراء والوالة بالرعيه. والسياسة القيام عىل اليشء 

با يصلحه.
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نبي)1(، وأنه ال نبي بعدي. وستكون ُخلفاُء فيكثرون«. قالوا: فما تأُمرنا؟ قال: »ببيعة 
األول فاألول)2(. واعطوهم حقهم. فإن اهلل سائلهم عما استرعاهم«)3(.

وعـــن عمـــر بن الخطـــاب I أنه قـــال: يا رس�ول اهلل، إين ن�ذرُت يف اجلاهلية 
أن أعتك�ف ليل�ًة يف املس�جد احلرام، فق�ال له النب�ي 0: »أوف نـــذرك« فاعتكف 

ليلة)4(.

ق�ال اب�ن عباس L: فأخربين أبو س�فيان بن حرٍب أنه كان بالش�ام يف رجال 
م�ن قري�ش قدم�وا جت�اًرا يف امُل�دة التي كان�ت بني رس�ول اهلل 0 وب�ني ُقريش.. 
احلدي�ث. وفي�ه قال - يعني قيرص - ف�اذا يأُمُركم به؟ قال: يعني أبوس�فيان - يأمرنا أن 
نعبد اهلل وحده ال نرشك به شيًئا، وينها ناعًا كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصالة والصدقة، 

والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة....«احلديث)5(.

وع�ن عائش�ة J قال�ت: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن خيـــار عبـــاد اهلل 
الموُفون الُمطيبون«)6(.

مـــن  العهـــد  ُحســـن  »إنَّ   :0 اهلل  رس�ول  ق�ال  قال�ت:   J وعنه�ا 
اإليمان«)7(.

)1( ُكلما هلك نبي خلفه نبي: يف هذا احلديث جواز قول: هلك فالن، إذا مات. وقد كثرت األحاديث 
.]34:G[ ]ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ[ :c به وحاء يف القرآن العزيز قوله

)2( »ببيع�ة األول ف�األول« المعنـــى: إذا بويع خلليف�ة بعد خليفة، فبيعة األول صحيح�ة جيب الوفاء هبا. 
وبيع�ه الث�اين باطل�ة حي�رم الوفاء هبا وحي�رم عليه طلبها. وس�واء عق�دوا للثاين عاملني بعق�د األول أم 

جاهلني. وسواء كانا يف بلدين أو بلد. أو أحدمها يف بلد اإلمام املنفصل واآلخر يف غره.
)3( صحيح: رواه البخاري ]3455[، ومسلم ]1842[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]2042[ ومسلم ]1656[.

)5( صحيح: رواه البخاري ]2941[، ومسلم ]1773[.
)6( صحيح: رواه الطرباين يف »الكبر« )251/3( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2062[.

)7( حسن: رواه احلاكم يف »املستدرك« )157/2(، وحسنه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]216[، 
وانظر: »صحيح اجلامع« ]2056[.
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وع�ن جاب�ر I، أن أباه تويف وترك عليه ثالثني وس�ًقا)1( لرج�ل من اليهود، 
فاس�تنظره)2( جاب�ٌر، فأب�ى أن ينظ�رُه، فكلم جابٌر رس�ول اهلل 0 ليش�فع له إليه، 
 فج�اء رس�ول اهلل 0فكل�م اليه�ودي ليأخ�ذ متر نخل�ه بالت�ي له، فأب�ى، فدخل 
ل�ه)3( فأوف ل�ه الذي له،  رس�ول اهلل 0 النخ�ل فمش�ى فيه�ا، ثم ق�ال جلابر ُجدَّ
فجدُه بعد ما رجع رس�ول اهلل 0، فأوفاُه ثالثني وس�ًقا، وفضلت له س�بعة عرش 
وس�ًقا، فجاء جابٌر رس�ول اهلل 0 لُيخربه بال�ذي كان، فوجده يصيل العرص، فلا 
انرصف أخربه بالفضل)4(، فقال: أخرب ذلك ابن اخلطاب، فذهب جابر إىل عمر فأخربه، 

فقال له عمُر: لقد علمُت حني مشى فيها رسول اهلل 0 ليباركن فيها«)5(.  

أنواع الوفاء:

للوف�اء أنواٌع عديدٌة باعتبار امُلويفَّ ب�ه، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء 
بالعقد أو امليثاق، وقد تكون وفاء بالوعد.

أواًل- الوفاء بالعهد: وهو إمتامه وعدم نقض حفظه، ويتطابُق من ثمَّ صدق القول 
والعم�ل مجيًع�ا)6(، وقال ابن عباس L: »العهود ما أح�ل اهلل وما حرم وما فرض 

وما حد يف القرآن كله«)7(.

ثانيـــا- الوفـــاء بالعقد: فاملراد ب�ه العهد، وبذلك يتطابق مع الن�وع األول، وقيل: 
العقود هي أوكد العهود، وقيل: هي عهوُد اإليان والقرآن، وقيل: هي ما يتعاقُده الناُس 

فيا بينهم«)8(.

)2( استنظره: أي طلب إعطاء مهلة للسداد.)1( وسًقا: مكيلة معلومة.
)4( بالفضل: أي بالزيادة.)3( جدله: أي أقطع له.

)5( صحيح: رواه البخاري ]2396[.
)6( »املفردات« ص: ]528[ للراغب األصفهاين، ط. دار الصفوة.
)7( »عمدة التفسر« )62/4( للشيخ أمحد شاكر، ط. دار ابن حزم.

)8( »تفسر البغوي« )6/2( لإلمام البغوى، ط. دار ابن حزم.
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وفاء األنبياء والرُسل -عليهم الصالة والسالم-

:S وفاء نبي اهلل إبراهيم

.]37 :g[ ]6: ]ېئ  ىئ  ىئ

ق�ال الزج�اج: »َوىفَّ أبلغ من َويَف؛ ألن ال�ذي امُتِحن به إبراهي�م اخلليل من أعظم 
املِحن«)1(.

وق�ال عب�د اهلل ب�ن عب�اس L: »م�ا ق�ام بدي�ن اهلل كل�ه إال خلي�ل الرمح�ن 
إبراهيم«.

وألهل التفسر يف هذه اآلية الكريمة أقوال عديدة.

ل النهار.  منها: انه ويفَّ عمل يومه بأربع ركعات يف أوَّ
 ومنها: أنه ويفَّ كلات كان يقوهلا.

 ومنها: أنه ويفَّ الطاعة فيا فعل بابنه.
 ومنها: أنه ويفَّ ربه مجيع رشائع اإلسالم.

 ومنها: أنه ويفَّ ما ُأِمر به من تبليغ الرسالة.
 ومنها: أنه عمل با ُأِمر به.

.] 38 :g[ ]ومنها: أنه وىفَّ بتبليغ هذه اآليات، وهي ]ی  ی  ی     ی  جئ 
 ومنها: ويفَّ شأن املناسك.

 ومنها: أنه عاهد أال يس�أل خملوًقا ش�يًئا، فلا ُقِذف يف الن�ار قال له جريل: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فال فويف با عاهد.

 ومنها: أنه أدَّى األمانة. وال شك أن حذف املفعول ُيطلع عىل إعجاز بليغ للقرآن 
الكريم)2(.

)2( املصدر السابق ص: ]132-133[.)1( »الوفاء« ص: ]13[ أليمن الشوا، ط: دار الكلم الطيب.
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:S وفاء نبي اهلل إسماعيل

.]54 :a[ ]6: ]ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ

ويفَّ S ألبي�ه S با وع�ده عليه من الصرب - بعد عون اهلل إياه - فكان 

صربه وتسليمه أمجل صرب وأتم تسليم: 6: ]ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  
حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  

حج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

.]107-102 :A[ ]ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

:S وفاء نبي اهلل عيسى

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ        ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ]چ    :6
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  

ەئ[ ]8: 117-116[.

وفاء سيد الخلق محمد 0:

كان م�ن أعظ�م ش�ائله 0 حفظ�ه للعهد، ووف�اؤه بالوعد، فإن�ه ما نقض 
ملحاف�ٍظ عه�ًدا، وال أخل�ف ملراقب وع�ًدا، يرى الغدر م�ن كبائر الذن�وب، واإلخالف 
من مس�اوئ الش�يم، فيلتزم فيها األغلظ، ويرتكب فيها األصعب، حفًظا لعهده، ووفاء 
بوعده؛ حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل اهلل تعاىل له خمرًجا. وهذه بعض الصور من 

وفائه 0: 
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وفاؤه 0 مع غير المسلمين:

عن أيب بكرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من قتل ُمعاهًدا في غير 
ُكِنهِه)1(، حرم اهلل عليه الجنة«)2(.

وعـــن حذيفـــة بن اليمـــان I قال: ما منعني أن أش�هد ب�دًرا إال أين خرجت 
أنا وأبو ُحس�يل. قال: فأخذنا كفار قريش. قال�وا: إنكم ُتريدون حممًدا؟ فقال: ما ُنريُده. 

 

ما ُنريد إال املدينة. فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننرص فن إىل املدينة وال نقاتل معه. فأتينا 
رس�ول اهلل 0 فأخربَن�اُه اخلرب، فق�ال: »انصرفا. نفى لهم بعهدهم، ونســـتعين 

باهلل عليهم«)3(.

كان ُمطع�م ب�ن عدى م�ن أرشاف ُقريش، وكان رس�ول اهلل 0 حني رجع 
م�ن الطائف، ولقى من ثقيف منكر القول والِفعل، وطلب النبي 0 جوار بعض 

رؤساء مكة، فأبوا، فأجاره ُمطعم بن عدى.

فل�ا كان�ت وقع�ة ب�در بع�د ذل�ك، ودارت الدائ�رة ع�ىل ُقري�ش، وُقتِ�ل نف�ٌر من 
صناديده�ا، كان ب�ني القت�ىل ُمطع�م ب�ن ع�دى، وفي�ه يق�ول حس�ان ب�ن ثابت، ش�اعر 

 

رسول اهلل 0:

الّدماأيا عيُن فابكي سَيد القوِم واسَفحي فاسُكبي  أنزفتيه  وإن  بدمٍع 
ِكليهما الَمْشَعرين  عظَيم  لــُه مــا تكلَّماَوبــّكــي  ــاس مــعــروف  الــنَّ على 
هَر واحًدا من الناِس أبقى مُجُده اليوَم مطعمافلو كان مجٌد يُخلِد الدَّ
فأصبحوا منهم  اهلِل  رســول  ــبــى ُمــــَلــــبٍّ وأحـــرمـــاأجـــرَت  عـــبـــيـــَدك مـــا ل

)1( أي يف غر وقته الذي جيوز قتله فيه حني ال عهد له.
)2( صحيح: رواه أمحد )354/3( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]6456[.

)3( صحيح: رواه الرتمذي ]1574[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]3547[.
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بأَسرِها َمـــَعـــّد  عـــِنـــه  َســئــِلــت  ُجرُهمافــلــو  بــقــيــِة  بــاقــي  أو  وقــحــطــاُن 
تـــذمـــّمـــالــقــالــوا هــو الــمــوفــي بــجــيــرِة جـــارِه مـــــا  إذا  يـــــوًمـــــا  وذمـــــتـــــِه 
وأكرمافما تطلع الشمُس  المنيرة فوقهم أعـــــزَّ  فــيــهــم  ــِه  مــثــل عــلــى 
شيمة وأكـــــــرم  ــــى  يــــأَب إذا  أظَلَماإبـــــــاًء  الــلــيــُل  إذا  جـــاٍر  عــن  وأنـــــوُم 

ذل�ك رثاء حس�ان لرج�ل من املرشكني، م�ات حيارب حمم�ًدا 0وصحبه. 
ويف احلدي�ث: »ل�و كان املطع�م حًي�ا، ثم كلمنى يف ه�ؤالء النتنى - يعني ُأس�ارى بدر - 

لرتكتهم«.

فأُي وفاٍء فوق هذا؟! يصل إىل أعىل ما تصل إليه الرجولة اإلنسانية الكاملة، فرثى 
املروءة يف عدو هو أحد رصعاه يف القتال؟ ذلكم هو الوفاء الذي عال فوق ُكلِّ يشٌء.

ثم انظر إىل هذا املوقف أيًضا الذي يرضب أروع األمثلة يف وفاء النبي 0. 
قال ابن اس�حاق يف ذكر يوم بدر: »هني رس�ول اهلل 0 عن قتل أيب البخرتِى؛ ألنه 
كان أك�فَّ القوم عن رس�ول اهلل 0 وهو بمك�ة، كان ال ُيؤذيه وال َيْبُلُغه عنه يشٍء 
ُر بن زياٍد حليف األنصار فقال له:  يكرُهه، وكان ممن قام يف نقض الصحيفة، فلقيه امُلجذَّ
إن رس�ول اهلل 0 هنان�ا عن قتِلك، ومع أيب البخرتى زمي�ٌل له خرج معه من مكة 
وهو ُجنادة ابن ُمليحة، وهو من بني ليث قال: وزمييل؟ فقال له املجذر: ال واهلل، ما نحن 
بتارك�ى زميلك، ما أمرنا رس�ول اهلل إال ب�ك وحدك، ق�ال: ال واهلل، إًذا ألُموتنَّ أنا وهو 
مجيًعا ال يتحدث عني نس�اء مكة أينِّ تركت زمي�يل ِحرًصا عىل احلياة. وقال ابن البخرتي 

وهو ُينازل املجذر:

ـــُه ـــــــــرٍَّة زمـــيـــَل ــــن ُيــــســــِلــــَم ابـــــــُن ُح سبيُلُهل يــــــرى  أو  يـــــمـــــوَت  ـــى  حـــت

قال: فاقتتال، فقتله املجذر بن زياد..
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ث�م أتى املجذر رس�ول اهلل 0 فق�ال: »والذي بعثك بالحـــق، لقد جهدُت 

عليه أن يستأثر فآتيك به، فأبى إال أن ُيقاتلِني، فقاتلتُه فقتلُته«)1(.

بيضاَءيــا صــفــوَة الــرُســل الـــكـــراَم وَمــــْن بِه ــــًة  مــــحــــجَّ ــــــــام  األن هـــــــدُى 

الحَشا خفق  مــا  اهلُل  عليَك  ُحـــبًّـــا وأخـــلـــصـــت الـــنـــفـــوُس وفــــاَءصــلــّى 

:M وفاء النبي 0 لألنصار

عن أنس بن مالك I عن النبي 0، قال: »األنصار كرشى وعيبتى، 

والناس سيكثرون ويقلُّون فاقبلوا من ُمحسنهم وتجاوزوا عن ُمسيئهم«)2(.

وعن�ه I قال: »مر أبو بكر والعب�اس L بمجلس من جمالس األنصار 

وه�م يبكون فقال: ما ُيبكيكم؟ قالوا: ذكرنا جمل�س النبي 0 منا)3(. فدخال عىل 

النب�ي 0 فأخ�رباه بذلك، ق�ال: فخرج النب�ي 0وقد عصب عىل رأس�ه 

حاش�ية ب�رد، قال: فصعد املنرب - ومل يصعده بعد ذلك الي�وم - فحمد اهلل وأثنى عليه ثم 

وا الذي عليهم وبقى الذي  قال: »أوصيكم باألنصار فإهنم كرش�ى وعيبتي)4(، وقد قضُّ

هلم فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن ُمسيئهم«)5(.

)1( »سرة ابن هشام« )1/ 639 - 630( أليب حممد عبد امللك بن هشام، ط: دار العقيدة وانظر: »تاريخ 
الطربي« )450/2(.

)2( صحيح: رواه البخاري ]3801[، ومسلم ]2510[، والرتمذي ]3907[، والنسائي يف »الفضائل« ]220[.
)3( قال الحافظ ابن حجر: قوله: »ذكرنا جملس النبي 0 أي: الذي كانوا جيلسونه معه، وكان 
ذلك يف مرض النبي 0 فخش�وا أن يموت من مرضه فيفقدوا جملس�ه فبكوا ُحزًنا عىل فوات 

ذلك. انظر: »فتح الباري )121/7( للحافظ ابن حجر، ط. دار الريان.
)4( »كرشى وعيبتى«: أي: بطانتى وخاصتي.

)5( صحيح: رواه البخاري ]3799[، والرتمذي يف »الفضائل« ]241[.
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ث�م انظر إىل هذا املوقف العظيم ال�ذي يدل عىل ِعظم وفائه 0، وهو يقول 
ي�وم ُأح�د حني أمر بدفن القتىل: »انظ�روا إىل عمرو بن اجلموح، وعب�د اهلل بن عمرو بن 

حرام، فإهنا كانا ُمتصافيني يف الدنيا، فاجعلومها يف قرٍب واحد«)1(.

 :J وفاء النبي 0 لخديجة

ع�ن عائش�ة J قالت: »م�ا غرُت عىل ام�رأة للنبي 0 م�ا ِغْرت عىل 
خدجية هلكت قبل أن يتزوجني ملا كنُت أس�معه يذكرها، وأمره اهلل أن ُيبرشها ببيٍت من 

قصب، وإن كان ليذبح الشاة فُيهدي يف خالئلها منها ما يسعن«)2(.

 وعنه�ا J قالت: »ما ِغْرُت عىل نس�اء النب�ي 0 إال عىل خدجية وإين 
مل أدركه�ا قال�ت: وكان رس�ول اهلل 0 إذا ذب�ح الش�اة يق�ول: »أرســـلوا بها إلى 
أصدقـــاء خديجة«قال�ت: فأغضبت�ه يوًما فقل�ت: خدجية! فقال رس�ول اهلل 0: 

»إني قد ُرزقت ُحبها«)3(.

عــي  حــبَّ الــرُســول ولــم ُيفْد مــــن هـــــــدِي َفــــَســــَفــــاَهــــٌة وُهــــــــــرَاُءَمــْن يــدَّ
وفـــــروِضـــــِه شـــــرِطـــــِه  أوُل  ـــــاُءالــــحــــبُّ  ووف طــــاَعــــٌة  ِصــــدًقــــا  إْن كــــان 

وفاء الصديق I للنبي 0: 

عن أيب ُجحيفة I قال: »رأيُت رس�ول اهلل 0 أبيض قد شاب، وكان 
احلسن بن عىل ُيشبهه، وأمر لنا بثالثة عرش قُلوًصا، فذهبنا نقبُضها فأتانا موته فلم ُيعطونا 
ش�يًئا، فلا قام أبو بكٍر قال: من كانت له عند رس�ول اهلل 0 ِعدٌة فليجئ، فُقمُت 

إليه فأخربته، فأمر لنا هبا«)4(.

)1( »صفة الصفوة« )265/1( البن اجلوزى، ط: دار ابن اهليثم.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3816[، ومسلم ]2435[، والرتمذي ]3875[. وأمحد )58/6(.

)3( صحيح: رواه البخاري ]6604[، ومسلم ]1888[.
)4( صحيح: رواه البخاري ]3544[، ومسلم ]2342[، والرتمذي ]2826[.
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بهْم الــوفــاُء  داَم  ما  بالناِس  ــْســُر ســاعــاٌت وأوقــــاُتالــنَّــاُس  ــُي ــُر وال ــْس ــُع وال
رُجٌل الــورَى  بين  الناِس ما  حاَجاُتوأكــرُم  ِلــلــنَّــاس  يـــدِه  على  ُنــقــَضــي 
َأَحٍد عــْن  الــمــْعــروِف  َيــد  تقطَعنَّ  ـــــاراُتال  َت فـــاأليـــاُم  َتــــْقــــِدُر  إْن كـــْنـــَت 
جعلْت إْذ  اهلل  َفْضِل  َصنيَعة  حاجاُتواشكْر  لــإنــســان  ــــَك  َل ال  إلـــْيـــَك، 

وعن أيب ُهريرة I عن رسول اهلل 0؛ أنه ذكر رُجاًل من بني إرسائيل 
س�أل بعض بني إرسائيل أن ُيس�لفه ألف ديناٍر فقال: »ائتني بالُش�هداِء ُأش�هدهم، فقال: 
كف�ى باهلل ش�هيًدا. قال: فائتن�ي بالكفيل، قال: كف�ى باهلل كفياًل. ق�ال: صدقت، فدفعها 
إلي�ه إىل أجٍل ُمس�مى فخرج يف البحر فقيض حاجتُه، ثم التم�س مركًبا يركبها يقدُم عليه 
لألجل الذي أجلُه فلم جيد مركًبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة 
َج موضعها)1(، ثم أتى هب�ا إىل البحر فقال: »اللهم إنك تعلم أين  من�ه إىل صاحب�ه، ثم َزجَّ
كنت تسلَّْفُت فالًنا ألف دينار فسألني كفياًل فُقلُت: كفى باهلل كفياًل، فرىض بك. وسألني 
ش�هيًدا فقلُت: كفى باهلل ش�هيًدا، فرىض بذل�ك. وإين جهدُت أن أجد مركًب�ا أبعُث إليه 
ال�ذي ل�ه فلم أقدر، وإينَّ أس�تود ُعكها. فرمى هبا يف البحر حت�ى وجلت فيه. ثم انرصف 
وه�و يف ذل�ك يلتمس مركًبا خيرج إىل بل�ده، فخرج الرُجل الذي س�لفُه ينظر لعل مركًبا 
ق�د جاء باله، فإذا باخلش�بة التي فيه�ا املاُل، فأخذها ألهله حطًبا، فل�ا نرشها وجد املال 
والصحيفة، ثم قدم الذي أس�لفُه فأتى باأللف دينار فقال: واهلل ما زلُت جاهًدا يف طلب 
مرك�ٍب آلتي�ك بالك فا وج�دُت مركًبا قبل الذي أتي�ُت فيه. قال: ه�ل كنت بعثت إىل 
بيشٍء؟ قال: أخربك أينَّ مل أجد مركًبا قبل الذي جئُت فيه قال: فإن اهلل قد أدى عنك الذي 

بعثت يف اخلشبة، فانرصف باأللف الدينار راِشًدا«)2(.

)1( زجج موضعها: أي سوى موضع النقر وأصلحه.
)2( صحيح: رواه البخاري ]2291[.
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قوٍم ِرجـــــاَل  َصـــِحـــْبـــُت  إذَا  ـــِى الــــوفــــاُءوكـــْنـــُت  ـــهـــُم وشـــيـــمـــَت ـــُت ـــْب َصـــِح
ُمحِسُنوُهْم ُيحِسُن  حين  َأســـــــــاُووُافُأحسُن  إن  اإلســـــــــاءَة  وأجـــتـــنـــُب 
ـــهـــم بـــعـــيـــٍن ـــِب ـــعـــي ـــــــصـــــــُر مــــــا ب ــــهــــُم غــــطــــاُءوَأب عـــلـــيـــهـــا عـــــــْن عــــيــــوِن

وقال املغرة بن َحْبناء:

ذُنوَبه واغــِفــْر  العفو  أِخــيــك  مــن  ُتَعاِتُبهُخـــْذ  األمـــــــوِر  ُكـــــلِّ  فـــي  ــــُك  ت وال 
ــــن تـــلـــقـــى أَخــــــــاك ُمــــَهــــّذًبــــا ــــَك ل ــــإن صاحبُهف اَلعيِب  مــَن  ينُجو  امـــرٍئ  وأّي 
ِعَهدُه الــَنــأي  ينُقُض  ال  الــذي  َجانُبهَأُخــــوَك  ُيـــــْزورُّ  الــّدهــر  عــنــَد صـــرِف  وال 
َعـــقـــاِرُبـــهوليَس الذي يَلقاَك في  الِبْشِر والرَِّضا ـــَعـــْتـــَك  َلـــسَّ ــه  عــن َغــــْبــــَت  وإْن 
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األمانة

األمانـــة: ه�ي من أجل القيم اخلُُلقية التي ُبنيت عليها رشيعة االس�الم، وهي قيمة 
عظيمة ُتصان هبا حقوق اهلل D وحقوق الناس، وهو جزء ال يتجزأ من صفات املؤمنني، 
ومن األمانة الكربى التي مَحََلَها اإلنساُن أمام اهلل D  باخلضوع ألوامره، واالنتهاء عن 
زواج�ره. انبثقت س�ائُر األماناِت مثُل: أمانة الش�هادة هلذا الدين، وأمان�ة العلم، وأمانة 
الدع�وة إىل اهلل c، وأمانة املحافظة عىل حرم�ات املجتمع، وأمانة التعامل مع الناس، 
وَردِّ أمانتهم إليهم..، قال عبد اهلل بن مس�عود I: »..واألمانُة يف الصالة، واألمانُة 
�دُّ ذلك الودائع..«، فاألمانة يف اإلس�الم مفهومها  يف الص�وم، واألمانُة يف احلديث، وأشَّ

شامٌل لدين اإلنسان وطاقته يف حتمل أعباء التكاليف التي فرضها اهلل تعاىل عليه.

واألمان�ة بوصفه�ا قيم�ًة ُخُلقية م�ن أجل الفضائل، هي األس�اس ل�كل األعال، 
والشاملُة للسلوك اإلنساين ُكله)1(.

وق�ال القرطب�ي V: »األمان�ُة تُع�ُم مجيع وظائف الدين، ونس�ب ه�ذا القول 
جلمه�ور املفرسي�ن، فاألمان�ة هي الفرائ�ُض الت�ي ائتم�َن اهلل عليه�ا العباد،واخُتلف يف 
تفاصي�ل بعضها عىل أقواٍل: فقيل: »هي أمانات األموال، كالودائع وغرها«. وقيل: »يف 
كل الفرائ�ض، وأش�ُدها أمانُة امل�ال«، وقيل: »من األمانة أن ائتمن�ت املرأُة عىل فرجها«، 
وقال بعضهم: »ُغسل اجلنابة أمانة«، وقيل: »األمانة يف الصالة، إن شئت قلت: صليت، 
وإن ش�ئت قل�ت: مل ُأصل، وكذلك الصيام وغس�ل اجلنابة وعىل ذل�ك فالفرُج أمانة)2(، 

واألذن أمانٌة، والعني أمانٌة، واللسان أمانٌة، والبطُن أمانٌة، واليُد أمانٌة، والرجل أمانٌة«.

)1( »األمان�ة يف اإلس�الم وآثاره�ا يف املجتمع« ص: ]6[. لعبد اللطيف ب�ن إبراهيم بن عبد اللطيف، ط: 
دار ابن اجلوزي.

)2( »اجلامع ألحكام القرآن« )14/ 253 - 255( لإلمام القرطبي، ط: النور اإلسالمية.
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قال: »وال إيان ملن ال أمانة له«.

وقيل: »هذه األمانة هي ما أودعُه اهلل c يف السموات واألرض واجلبال واخللق 
من الدالئل عىل ُربوبيته أن يظهروها فأظهروها إال اإلنسان فإنه كتمها وجحدها، واملراد 

باإلنسان عىل ذلك هو الكافُر واملنافُق«)1(.

فضل األمانة:

6: ]ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ[ ]6: 58[.

قال الزخمرشى V: إن اخلطاب عام لكل أحد يف كل أمانة، وقيل: هو خطاب 
للوالة بأداء األمانات واحلكم والعدل، وقيل: األمانة عىل التوحيد)2(.

]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى   و6َ: 
ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ[ ]2: 72[.

قال اجلزائري V: »وهي شاملة للتكاليف الرشعية كلها ولكل ما ائتمن عليه 
اإلنس�ان م�ن يشء حيفظه مل�ن ائتمنه عليه حتى ي�رده إليه. عرض األمانة عىل الس�موات 
واألرض واجلب�ال بعد أن خلق هل�ا عقاًل ونطًقا ففهمت اخلط�اب وردت اجلواب فأبت 
محلها بثواهبا وأشفقت وخافت من تبعتها وعرضت عىل اإلنسان آدم فحملها بتبعتها من 

ثواب وعقاب ألنه ]ۇئ[ لنفسه يوردها موارد السوء ]ۇئ[ بعواقب األمور)3(.

و6َ: ]ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ[ 
]27 :E[

)1( املصدر السابق، )256/14(.
)2( »الكشاف« )523/1( ملحمود بن عمر الزخمرشى، ط: دار الريان.

)3( »أيرس التفاسر« )2/ 1228 - 1229( للجزائري، ط: مكتبه العلوم واحلكم.
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ق�ال القاس�مي V: إن اهلل c يأم�ر عب�اده املؤمنني أن يؤدوا م�ا ائتمنهم اهلل 
 علي�ه، م�ن أوام�ره، ونواهيه. فمن أدى األمانة، اس�تحق م�ن اهلل الث�واب اجلزيل، ومن 

مل يؤدها بل خاهنا، استحق العقاب الوبيل، وصار خائنًا هلل وللرسول وألمانته)1(.

]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   و6َ: 
.]11 - 8 :i[ ]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ

 ق�ال ابن كث�ر V: أي إذا أؤمتنوا مل خيونوا بل يؤدوهن�ا إىل أهلها، وإذا عاهدوا 
أو عاقدوا أوفو بذلك، ال كصفات املنافقني)2(.

وع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »المســـلُم من ســـلم 
المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم«)3(.

وعن أنس I قال: ما خطبنا رسول اهلل إال قال: »ال إيمان لمن ال أمانة له، 
وال دين لمن العهد له«)4(.

وعن عبد الرمحن بن أيب قراد قال: قال رس�ول اهلل 0: »من ســـرُه أن ُيحبُه 
اهلل ورسوله فليصُدق حديثُه إذا حدث، ولُيؤد أمانته إذا ائتمن«)5(.

وع�ن أيب هري�رة I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »َأدِّ األمانـــة إلى من 
ائتمنك وال تخن من خانك«)6(.

)1( »حماسن التأويل« )151/3( جلال الدين القاسمى، ط: دار احلرمني.
)2( »تفسر القرآن العظيم« )221/3( للحافظ ابن كثر، ط: مؤسسة اخللود.

)3( صحي�ح: رواه الرتمذي ]2627[، والنس�ائي )104/8(، وابن حبان يف »صححه« ]26[ وصححه 
الشيخ األلباين يف »املشكاة« برقم ]32[، وانظر: »صحيح اجلامع« ]6710[.

)4( صحيح: رواه أمحد )210/3(، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]6658[.
)5( حس�ن: رواه البهق�ي يف »ش�عب اإلي�ان« ]1533[، واب�ن أيب الدنيا يف »مكارم األخ�الق« ]273[ 

وحسنه الشيخ األلباين يف »مشكاه املصابيح« برقم ]4657[.
)6( صحيح: رواه أبو داود ]3535[، والرتمذي ]1264[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم ]240[ وانظر: »الصحيحة« ]424[.
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وع�ن حذيف�ة I قال: حدثنا رس�ول اهلل 0 حديثني؛ رأيت أحدمها، 
وأن�ا أنتظر اآلخ�ر. حدثنا: »أن األمانة نزل�ت يف جذر)1( قلوب الرج�ال، ثم علموا من 
القرآن، ثم علُموا من الُس�نة، وحدثنا عن رفعها، قال: يناُم الرجل النومة فُتقبُض األمانُة 
م�ن قلب�ه، فيظ�ُل أثُرها مث�ل أثر الوك�ت)2(. ثم ين�ام النومة فُتقب�ُض، فيبق�ى أثرها مثل 
املجل)3(، كجمرد حرجتُه عىل رجليك فانفط)4(، فرتاه ُمنترًبا)5( وليس يف يشء. فُيصبُح 
الن�اس يتبايع�ون، فال يكاُد أحده�م ُيؤدي األمانة، فُيق�اُل: إن يف بني ُف�الن رُجاًل أمينًا. 
وُيقال للرجل: ما أعقلُه وما أظرفُه وما أجلدُه، وما يف قلبه مثقاُل حبة خردٍل من إيان - 
ويقول حذيفة: ولقد أتى زماٌن وما يبايل أيكم بايعت، لئن كان مس�لًا ردُه عىلَّ اإلس�الم، 

ُه عىل ساعيه، فأما اليوم فا كنت أبايع إال ُفالًنا وفالًنا«)6(. وإن كان نرصانًيا َردَّ

األمانـــة مـــن أبرز أخالق الرســـل - عليهم الصالة والســـالم - ألهنا رشط أس�اس 
الصطفائه�م بالرس�الة، فل�و ال أن يكون�وا أمن�اء ملا اس�تأمنهم اهلل D عىل رس�االته 

خللقه.

4: ع�ن نبي�ه ه�ود S: ]ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

.]68-65:C[ ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

)1( جذر قلوب الرجال: أي أصل قلوب الرجال.

)2( الوكت: األثر يف اليشء كالنقطة من غر لونه.
)3( المجل: أثر العمل يف اليد.

)4( فنفط: أي صار منتٍفًطا ومنتفًخا.
)5( منتبًرا: أي مرتفًعا.

)6( صحيح: رواه البخاري ]6497[، ومسلم ]143[.
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فعرض هود S لقومه من صفاته أنه أمني، وهذه الصفة من صفاته ال بد أن 
تك�ون معروفة لدهيم قبل أن يبعثه اهلل رس�واًل، ومن ش�أن األم�ني أن يكون موثوًقا به يف 

نقل األخبار وتبليغ الرساالت.

6: ]ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  
.]126 - 123 :n[ ]ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

وقال c يف شأن نوح S وقومه: ] ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
.]108- 105 :n[ ]  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

وقال c عن نبيه موسى S: ]ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ       ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

.]19 - 17 :O[ ]ڀ

رسول اهلل 0 الصادق األمين:

كان�ت األمان�ة ُخُلًقا بارًزا ظاهًرا من أخالق رس�ول اهلل 0، اش�تهر به بني 
قومه قبل الرسالة، وكان الناس خيتارونه حلفظ ودائعهم، وملا هاجر 0 من مكة إىل 
 I املدينة وكل عىل بن أيب طالب بردِّ الودائع إىل أصحاهبا)1( عن أيب سعيد اخلدري
ق�ال: بعث عىل بن أيب طالب I إىل رس�ول اهلل 0 من اليمن بُذهيبٍة)2( من 
ْل من تراهبا)4(. قال فقس�مها بني أربعة نف�ٍر: بني عيينة بن بدر،  أدي�م مقُروٍظ)3(، مل حتصَّ
وأق�رع بن حابس، وزيد اخليل، والرابُع إما علقمُة وإما عامُر بن الطُّفيل. فقال رجٌل من 

)1( »األخالق اإلسالمية« )648/1( لعبد الرمحن حنبكة، ط: دار الصحابة.
)2( ُذهيبة: تصغر ذهبة بمعنى القطعة.

)3( أديم مقروظ: أي يف جلد مدبوغ بالقرظ، والقرظ حٌب يؤخذ من ثمر شجر العضاه.
)4( لم تحصل من ترابها: مل مُتيَّز ومل ُتَصفَّ من تراب معدهنا.
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أصحاب�ه: كنا نحن أحقَّ هبذا من هؤالء فبل�غ ذلك النبي 0 فقال: »أال تأمُنوني 
وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبُر السماء صباًحا ومساًء؟« قال: فقام رجٌل غاِئُر 
العينني، ُمرشف الوجنتني)1(، ناشزا جلبهة)2( كُث اللحية، حملوق الرأس، ُمشمُر اإلزار. 
فقال: يا رسول اهلل اتق اهلل! قال: »ويلك: أو لسُت أحق أهل األرض أن يتقى اهلل؟« قال: 
ث�م ويل الرج�ل. قال خالد بن الوليد: يا رس�ول اهلل أال أرضُب عنقه؟ قال: »ال؛ لعلَُّه أن 
يكون ُيصلي« فقال خالٌد: وكم من ُمصلٍّ يقول بلس�انه ما ليس يف قلبه. قال رس�ول اهلل 

 

0: »إنـــي لـــم ُأومر أن ُأنقب قلوب الناس)3( وال َأشـــق ُبُطونهـــم«. قال: ثم نظر 
)4( فق�ال: »إنه يخُرُج من ضئضِىء)5( هذا قوٌم يتلون كتاب اهلل رطًبا  إلي�ه وهو ُمقفٍّ
ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمُرق الســـهُم من الرمية«. وأُظنُُه قال: 

»لئن أدركُتُهم ألقتُلنُهم قتل ثمود)6(«)7( .

وع�ن عائش�ة J قالت: كان رس�ول اهلل 0 له ثوب�ان غليظان. فكان 
)8( من الش�ام لفالن اليهودي. فقل�ت: لو بعثت إليه  إذا قع�د فع�رق، ثُقال عليه، فقدم َبزٌّ
فاشرتيت منه ثوبني إىل امليرسة. فأرسل إليه فقال: قد علمُت ما يريد. إنا يريُد أن يذهب 
ب�ايل أو بدرامه�ي. فق�ال رس�ول اهلل 0: »كذب. قـــد علم أني مـــن أتقاهم هلل 

وأوفاهم لأمانه«)9(.
)1( ُمشرف الوجنتين: أي غليظها. والوجنتني ثنيه وجنة وهي ما ارتفع من حلم اخلد.

)2( ناشز الجبهة: أي مرتفعها.
)3( لم أومر أن ُأنقب عن قلوب الناس: أي ُأفتش وأكشف.

)4( وهو ُمقف: أي ذهب ُمولًيا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.
)6( قتل ثمود: يعني االستئصال.)5( ضئضئ هذا: هو أصل اليشء.

)7( صحيح: رواه البخاري ]4351[، ومسلم ]1064[.
)8( البزُّ: الثياب..رضب من الثياب.

)9( صحيح: رواه الرتمذي ]1213[، والنس�ائي )294/7( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح ُسنن« 
الرتمذي ص: ]216[.
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صور عظيمة من صور األمانة

أبو بكر الصديق الحافظ األمين لسر رسول اهلل 0:

ع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر L: أن عمر ب�ن اخلطاب ح�ني تأيم�ت حفصة بنت 
عمر من ُخنيس بن ُحذافة الس�همي - وكان من أصحاب رس�ول اهلل 0 - فتوىف 
باملدين�ة -، فق�ال عمر بن اخلط�اب: أتيُت عثان بن عفان، فعرض�ت عليه حفصة فقال: 
س�أنظر يف أم�ري، فلبث�ت ليايل، ث�م لقينى فقال: قد ب�دا يل أن ال أتزوج يوم�ي هذا. قال 
 عم�ر: فلقي�ت أبا بك�ر الصديق فقلت: إن ش�ئت زوجت�ك حفصة بنت عم�ر، فصمت 
أبو بكر، فلم يرجع إىل شيًئا، وكنُت أوجد)1( عليه مني عىل عثان، فلبثت ليايل، ثم خطبها 

 

رس�ول اهلل 0، فأنكحته�ا إي�اه، فلقيني أب�و بكر فقال: لعلك وج�دت عىلَّ حني 
عرضت عىل حفصة، فلم أرجع إليك شيًئا. قال عمر: قلُت: نعم.

قال أبو بكر: فإنه مل يمنعني أن أرجع إليك فيا عرضت عىلَّ إال أين كنُت قد علمت 
أن رس�ول اهلل 0 قد ذكرها، فلم أكن ألُفيش رس رس�ول اهلل، ولو تركها رس�ول 

اهلل قبلتها«)2(.

:I عمر الفاروق القوي األمين

تطيُب املجالُس بذكرِه I، الذي علم الدنيا بعد له، وأتعب اخللفاء بعده.

وراءَنـــا الـــزاخـــراِت  الــبــحــاَر  توَجْهناتركنا  أنَّي  الناس  يدري  أين  فمن 

)1( قال احلافظ ابن حجر: أي اش�ٌد موجدة أي غضًبا عىل أيب بكر من غضبي عىل عثان، وذلك ألمرين: 
أحدهمـــا- م�ا كان بينها م�ن أكيد املودة، وذل�ك ألن النبي 0 آخى بينه�ا، والثاني-لكون 
عث�ان أجاب�ه أواًل ث�م اعت�ذر له.ثانًيا- لك�ون أيب بكر مل يعد علي�ه جواًبا. ووقع يف روايه ابن س�عد: 
»فغض�ب ع�ىل أبو بك�ر، وقال فيها: كنُت أش�دُّ غضًبا حني س�كت من�ي عىل عثان«. »فت�ح الباري« 

)221/9( للحافظ ابن حجر العسقالين، ط: دار املعرفة.
)2( صحيح: رواه البخاري ]5122[.
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وهلل در القائل:
ـــراُن عنَّا ـــحـــي ال ـــا  ـــهُّ أي ـــــدري  ت ــــت  حَلَلْناأن أزمــاًنــا  الشمس  فــوق  كيف 

بينا عثان بن عفان I يف ماٍل له بالعالية يف يوٍم صائف إذ رأى رُجاًل يس�وُق 
بكري�ن - م�ن اإلب�ل - وع�ىل األرض مثل الفراش من احل�ر، فقال: ما عىل ه�ذا لو أقام 
باملدينة حتى يربد، ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال ملواله: انظر من هذا؟، فنظر فقال: أرى 

رُجاًل ُمعتًا بردائه، يسوق بكرين.

ثم دنا الرجل فقال: انظر، فنظر، فإذا عمر بن اخلطاب!! 
فقال: هذا أمر املؤمنني

فق�ام عثان فأخرج رأس�ه من الباب فإذا نفح الس�ُموم، فأعاد رأس�ه حتى حاذاه، 
فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟!!

فق�ال عم�ر: بكران م�ن إبل الصدقة ختلف�ا، وقد ُم�يض بإبل الصدقة، ف�أردُت أن 
ُأحلقها باحلمى وخشيت أن يضيعا، فيسألني اهلل عنها.

فقال عثان: يا أمر املؤمنني، َهُلمَّ إىل املاء والظِّل، ونكفيك.
فقال: ُعد إىل ظِلِّك يا عثان!

فق�ال ُعث�ان: من أحب أن ينظر إىل القوىِّ األمني، فلينظر إىل هذا، فعاد إلينا فألقى 
نفسه«)1(.

حذيفة بن اليمان أمين سر رسول اهلل 0:

كان حذيف�ة I أمينًا عىل رِس رس�ول اهلل 0 عىل املنافقني، وكان ُيقال 
ِّ الذي ال يعلمه أحٌد غره«)2(. له: »صاحب الرسِّ

)1( »ُأسد الغابة« )160/4( البن األثر، ط: مكتبة الصفا.
)2( صحيح: رواه البخاري ]3742[.
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الحسن بن صالح:

عن عّباد قال: »بِعنا جارية للحسن بن صالح، فقال: أخربوهم أهنا تنخمت عندنا 
مرة دًما!!!«)1(.

، ويع�رض محاًرا له  حمم�د بن واس�ع: عن الربي�ع قال: »رأيت حممد بن واس�ع يمرُّ
للبيع، فقال له رجل: أترضاه يل؟ قال: لو رضيته مل َأبِْعه«)2(.

  

)1( »حلية األولياء« )329/7( أليب ُنعيم األصفهاين، ط: دار ابن القيم.
)2( املصدر السابق )349/2(.
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الَكَرَم

الكرم: هو التربُع باملعروف قبل الُس�ؤال، واإلطعام يف املحل، والرأفُة بالس�ائل مع 
بذل النائل.

والكريم من أساء اهلل تعاىل؛ هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد ويف، وإذا أعطى زاد 
عىل ُمنتهي الرجاء، وال ُيبايل كم أعطى وملن أعطى، وإن ُرفِعت حاجٌة إىل غره ال يرىض، 
وإذا ُع�ىص عات�ب، وال ُيضي�ُع من ال ذبه والتجأ. وُيغنيه عن الوس�ائط والُش�فعاء، فمن 

اجتمع بُه مجيُع ذلك ال بالتكلف، فهو الكريم امُلطلق وذلك هلل سبحانه وتعاىل فقط.

وقيـــل: الكريم: هو الكثر اخل�ر، اجلواُد امُلعطي الذي ال ينفُذ عطاؤه، وهو الكريم 
امُلطلُق. والكريُم: اجلامع ألنواع اخلر والرشف والفضائل.

َفضُل الكَرَم:

.]17 :O[ ]6: ]ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ

ق�ال القرطب�ي V: »ومعنى »كريم« أي كريم يف قوم�ه. وقيل: كريم األخالق 
بالتجاوز والصفح. 

وقال الّفراء: كريم عىل ربه إذا اختصه بالنبوة وإساع الكالم)1(.

.]19 :a[ ]و6َ: ]ڳ    ڱ  ڱ  ڱ

قال احلافظ ابن كثر V: »إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي: ملك رشيف، 
.)2(

S حسن اخلُُلق، هبى املنظر، وهو جربيل

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« )125/26( لإلمام القرطبي، ط: النور اإلسالمي. 
)2( »تفسر القرآن العظيم« )754/4( للحافظ ابن كثر، ط: دار املعرفة.
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و6َ: ]گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ[ ]31:6 [.

قال الرازي I: »أي: ويدخلكم إدخااًل كريًا، وصف اإلدخال بالكرم بمعنى 
أن ذل�ك اإلدخ�ال يكون مقروًنا بالكرم، عىل خالف من قال اهلل فيهم: ]ڀ    ڀ  

.)1(]34 :l[ ]ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
وعن س�لان الف�اريس I، عن النبي 0 ق�ال: »إن اهلل حيٌي كريٌم، 

يستحي إذا رفع الرُجُل يديه أن يردهما صفًرا خائبتين«)2(.

وع�ن س�هل بن س�عد I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن اهلل كريٌم 
ُيحب الكرم، وُيحب معالي األخالق، ويكرُه سفسافها)3(«)4(.

قال العالمة املناوي V: »إن اهلل c كريم« أي: جواد ال ينفد عطاؤه، »حُيب 
الكرم« ألنه من صفاته، وهو حُيب من ختلق بيشٍء منها«)5(.

وع�ن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »المؤمن ِغـــٌر كريٌم، 
والفاجر ِخٌب)6( لئيم«)7(.

قال اخلطايب V: »معنى الكالم أن املؤمن املحمود هو من كان طبعه وش�يمته 
الغرارة وقلة الفطنة للرش وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهاًل، لكنه كرٌم وُحسن 

)1( »مفاتيح الغيب« )186/5( لفخر الدين الرازي، ط: دار الغد.
)2( صحيح: رواه الرتمذي ]3556[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]3243[.

)3( السفســـاف: األم�ر احلقر الرديء م�ن ُكل يشء، وهو ضد املعايل وامل�كارم، وأصله ما يطر من ُغبار 
الدقيق إذا نخل، والرتاب إذا ُأثر.

)4( صحيح: رواه احلاكم )48/1( وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]4352[. 
)5( »فيض القدير« )318/2( للعالمة املناوي، ط: إحياء الرتاث العريب.

)6( الخّب: الرجل اخلداع. الذي يسعى بني الناس بالفساد
)7( حسن: رواه أبو داود ]4790[ وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم ]935[.
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ُخُل�ق، وأن الفاج�ر هو من كانت عادت�ه اخلب والدهاء والوغ�ول يف معرفة الرش وليس 

ذلك منه عقاًل ولكنه ِخّب ولؤم«)1(.

وق�ال اب�ن األثر: »املؤمن غّر كريم« أي ليس بذي مكر ينخدع النقياده ولينه وهو 

ضد اخِلّب، ُيقال: فتى ِغّر، وفتاة ِغّر«)2(.

 وق�ال مال�ك ب�ن دين�ار V يف وص�ف املؤم�ن: »املؤم�ن كري�م يف كل حال�ٍة، 

ال حُي�ُب أن ُيؤذي ج�اره، وال يفتقر أحٌد من أقربائه ويبكي وهو يقول: وهو اهلل مع ذلك 

غن�ُي القل�ب، ال يملك من الدنيا ش�يًئا، إن أزلت�ُه عن دينه مل ي�زل، وإن خدعته عن ماله 

انخ�دع، وال ي�رى الدني�ا من اآلخرة عوًض�ا، وال ي�رى الُبخل من اجلود حًظ�ا، ُمنكرس 

القل�ب ذو مه�وم قد تفرد هب�ا، ُمكتِئٌب حمزوٌن ليس له يف فرح الدني�ا نصيٌب، إن أتاه منها 

يشٌء فرق�ه، وإن ُزوى عن�ه ُكُل يشٍء فيها مل يطُلبه - وه�و يبكي ويقول: هذا واهلل الكرُم، 

هذا واهلل الكرم«)3(.

ق�ال أبو س�ليان الداراين V: »ُجلس�اُء الرمحن يوم القيامة: م�ن جعل يف قلبه 

ِخصااًل: الكرم والسخاء واحللم والرأفة والشكر والرب والصرب«)4(.

 وق�ال بعضه�م: »ما أحس�ن اجلود عن�د االقتار، وما أحس�ن العفو عن�د االقتدار، 

وما أقبح البخل مع اليسار، وما أقبح العقوبة مع االعتذار، وما أقبح اإلحسان مع ُحسن 

اإلمكان«.

)1( »عون املعبود« )101/13(.
)2( املصدر السابق )101/13(.

)3( »مكارم األخالق« ص: ]108[ البن أيب الدنيا، ط: دار املعارف.
)4( »عدة الصابرين« ص: ]144[ البن القيم، ط: دار ابن حزم.
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مظاهر الكرم
إكرام الضيف:

ق�ال رس�ول اهلل 0: »مـــن كان يؤمـــن بـــاهلل واليـــوم اآلخـــر : فليكـــرم 
ضيفه«)1(.

إكرام أصدقاء الوالدين:

قال الُس�َلميُّ V: »آداب الُصحبة عىل أوجه - ذكر منها -: ُصحبة الوالدين، 
فق�ال: تك�ون بربمه�ا باخلدم�ة بالنفس وامل�ال يف حياهتا، وإنج�از وعدمها بع�د وفاهتا، 

والدعاء هلا يف كل األوقات، وإكرام أصدقاِئها«)2(.

إكرام اليتيم:

وإك�رام اليتيم إن�ا يكون بإطعامه، والقيام عىل حاله، وإص�الح ماله، فلقد الم اهلل 
.]17 :q[ ]ھھ  ھ  ھ  ے  ے [ :c أقواًما أمهلوا اليتيم، وأهانوه، فقال c

إكرام ذي الُسلطان الُمقسط:

فع�ن أيب موس�ى األش�عري I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »إن مـــن 
إجـــالل اهلل: إكرام ذي الشـــيبة المســـلم، وحامل القرآن غير المغالـــي فيه والجافى 

عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط«)3(.

إكرام ذي الشيبة المسلم:

أي: تعظي�م الش�يخ الكبر يف اإلس�الم بتوق�ره يف املجالس، والرفق به، والش�فقة 
عليه، واستضافته وإطعامه.

)1( صحي�ح: رواه البخ�اري ]3913[، ومس�لم ]274[، والبخاري يف »األدب املف�رد« ]741[، وأمحد 
.]174/2(

)2( »آداب العرشة« ص: ]44[ للغزى، ط:  دار ابن حزم.
)3( صحيح: رواه أبو داود ]4833[ وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]2199[.
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إكرام حامل القرآن:

أي إكرام قارئه وحافظه ومفســـره، غير الغالي فيه أي: املتش�دد واملجاوز احلد، 
وغر اجلايف عنه، أي: املتباعد امُلعرض عن تالوته وإحكام قراءته  وإتقان معانيه والعمل 

با فيه.

صور عظيمة ورائعة من حياة أهل الكرم

كرم رسول اهلل 0:

عن ُجبر بن مطعم I قال: بينا أس�ُر مع رس�ول اهلل 0ومعه الناُس 
مقفلُه)1(من ُحنني، َفَعِلَقِت)2( الناس يسألونه حتى اضطروه إىل سمرة)3( َفَخطَِف رداءُه 
فوقف  النبي 0 فقال: »أعُطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاة)4( نعًما 

لقسمُته بينكم، ثم ال تجدوني بخياًل وال كذوًبا وال جباًنا«)5(.

:S كرم نبي اهلل إبراهيم

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ]ۆ    :6
ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

.]27 - 24 :c[ ]ېئ

ق�ال ال�رازي: »ُأكرم�وا إذ دخل�وا، وهذا من ش�أن الكري�م أن ُيك�رم ضيفُه وقت 
الُدخول«)6(.

)1( مقفله: زمان رجوعه.
)2( فعلقت: أي: طفقت وأخذت.

)3( سمرة: شجرة.
)4( العضاة: شجر ذو شوك.

)5( صحيح: رواه البخاري ]2821[.
)6( »مفاتيح الغيب« )413/5( لفجر الدين الرازي، ط: دار الغد.
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:S كرم نبي اهلل يوسف

عن ابن مس�عود I قال: قال رس�ول اهلل 0: »أكرم الناس: ُيوُسُف 
ابُن يعقوب بُن إسحاق بن إبراهيم«)1(.

ق�ال العالمة املناوي V: »وأي كريم أكرم ممن حاز - مع كونه ابن ثالثة أنبياء 
ُمرتاسلني - رشف النُبوة، وُحسن الصورة، وعلم الُرؤيا، ورئاسة الُدنيا، وحياطة الرعايا 

يف القحط والبالء!«)2(.

كرُم عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب:

كان I شعاره: »ُأمطُِر املعروف مطًرا، فإن أصاب الِكرام كانوا له أهاًل، وإن 
أصاب اللئام كنُت له أهاًل«)3(.

ق�ال احلُمي�دى: س�معت الق�داح يذك�ر أن رُجاًل ع�رض لعبد اهلل وق�د خرج من 
ب�اب بني ش�يبة )4( فقال: ي�ا ابن الطيار يف اجلنة، ِصلنى بنفقة أتبل�ُغ هبا إىل أهيل، كرم اهلل 
وجه�ك؟ قال: فرم�ى إليه بُِرمانة من ذهب كان�ت يف يده، فوزهنا الرج�ُل فإذا هي فيها: 

»ثالثائة مثقال!!«.

كرُم قيس بن سعد بن ُعبادة:

مرض قيس بُن س�عد بُن عبادة I ، فاس�تبطأ إخوانه، فسأل عنهم، فقيل له: 
إهن�م يس�تحيون ممالك عليهم م�ن الدين، فقال: أخزى اهلل تعاىل م�ااًل يمنع اإلخوان من 

الزيارة، ثم أمر من ُينادي: »من كان لقيس عليه دين، فهو منه يف ِحل«.

)1( صحيح: رواه البخاري ]3435[، ومسلم ]1357[.
)2( »فيض القدير« )90/2( للمناوي، ط: إحياء الرتاث العريب.

)3( »إحياء علوم الدين« )247/3( لإلمام الغزايل، ط: دار الصحابة.
)4( أحد أبواب املسجد احلرام.
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فكرست عتبته بالعيش لكثرة من عادُه!!)1(.

ُعْمُرُه ــــي  وولَّ ــضــَي  َم ــُم  ــكــِري ال ـــمـــٍر ثــــاِنوإذَا  ـــُع ــــنــــاُء لـــــُه ِب ــــَل الــــثَّ َكــــَف

كرُم عبد اهلل بن عامر:

أضاف عبد اهلل بن عامر بن كريز رُجاًل فأحسن ِقراه)2(، فلا أراد الرجل أن يرحتل 
عنه مل ُيعنه غلانه، فقيل له يف ذلك، فقال عبد اهلل: إهنم ال ُيعينون من يرحتُل عنا!

وأنشد »امُلتنبي« يف هذا املعنى.

ــَت عــن قــــوٍم وقـــد َقـــــِدُروا ــْل ــرحَّ ُتــَفــاِرَقــُهــم فــالَّــراِحــُلــون ُهـــم)3(إذا ت أن 

كرُم ُمَطرِّف بن عبد اهلل:

كان ُمط�رف V كري�ًا س�خًيا، وكان م�ن كرم�ه يق�ول: »إذا أراد أحدُكم منى 
هم، فأين  حاج�ة فلرفعه�ا يف ُرقعة، ف�إين أكره أن أرى يف وجه�ه ُذّل احلاج�ة!«)4( هلل َدرُّ

اليوم أمثاهلم؟! 

َأْكَناِفهم فــي  ُيــَعــاُش  الــذيــن  اأَلْجَرِبَذَهـــَب  َكجِلِد  َخْلٍف  في  وبِقيُت 

  

)1( »الرسالة القشريه« ص: ]250[.
)2( فأحسن قراه: أي ضيافته.

)3( »الرسالة الُقشريه« ص: ]254[.
)4( املصدر السابق ص: ]251[.
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القناعة

القناعة: ثمرة من ثمرات اإليان بالقضاء والقدر، وهبا ُيرىض اإلنسان ربه، ويكبح 
مجاع نفسه، وهي الرضا بالقسم، وهي بمنزلة الورع من الزهد.

ف إىل املفقود، واالستغناء باملوجود«. قال أبو عبد اهلل بن خفيف: »القناعة: التَّشوُّ
وقال حممد بن عىل الرتمذي: »القناعة: رضا النفس با قسم هلا من الرزق«.

فضل القناعة:

]ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ    :4
ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ  

ے  ۓ[ ]2: 273[. 

َو 6: ] ىئ  ىئ   ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ[ ]6: 6[. 

وعن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »انظروا إلى من أســـفل 
منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل«)1(.

وعنه I قال: قال رس�ول اهلل 0: »ليس الغنى عن كثرة العرض، 
ولكن الغنى غنى النفس«)2(.

وعن�ه I ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »مـــن يأخذ مني هـــذه الكلمات 
فيعمل بهن أو ُيعلم من يعمل بهن؟«.

فق�ال أب�و هري�رة: قلت: أنا ي�ا رس�ول  اهلل، فأخذ بيدي، وَعدَّ مخًس�ا، ق�ال: »اتق 

)1( صحيح: رواه البخاري ]6490[، ومسلم ]2963[.

)2( صحيح: رواه البخاري ]6446[، ومسلم ]1051[.
والعرض: متاع الدنيا.  
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المحـــارم تكـــن أعبـــد الناس، وارض بما قســـم اهلل لك تكن أغنى الناس، وأحســـن إلى 
جارك تكن مؤمًنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن ُمسلًما، وال تكثر الضحك، فإن 

كثرة الضحك ُتميُت القلب«)1(.

قال ذو النون املرصي: »من قنع اسرتاح من أهل زمانه، واستطال عىل أقرانه«.

وقال برش احلايف: »القناعة َملك ال يسكن إال يف قلب مؤمن«.

:V قال الشافعي

الغنى رأس  الــــقــــنــــاعــــة  متمسكرأيـــــــــت  يــــالــــهــــا  بـــــــأذ  فـــــصـــــرت 
بــــابــــه ـــــى  عـــــل يـــــــرانـــــــي  ذا  ُمـــنـــهـــمـــكفـــــــال  بـــــــه  يـــــــرانـــــــي  ذا  وال 
الملك)2(فــــــــصــــــــرت غــــــنــــــًيــــــا بــــــــالدرهــــــــم شــبــه  الـــنـــاس  عــلــى  أمـــر 
ــــي ـــــوانقــــنــــعــــت بـــــالـــــقـــــوت مــــــن زمــــان ـــــه ـــــت نــــفــــســــي عــــــن ال وصـــــن
يقولوا أن  ــــاس  ــــن ال مــــن  ــــا  فـــــــضـــــــل فــــــــــــــالن عـــــــلـــــــى فـــــــالنخــــوًف
ـــا ـــــه غـــنـــًي ــــت عــــــن مـــــال جــــفــــانــــيمــــــن كــــن إذا  ـــــــــي  ـــــــــال أب ـــــــــال  ف
ـــقـــص ـــــعـــــيـــــن ن رأيـــــــــــــتـــــــــــــه بـــــــــالـــــــــتـــــــــي رآنـــــــــــــيومــــــــــــن رآنــــــــــــــي ب
ــــم رأيــــــتــــــه كـــــامـــــل الـــــمـــــعـــــانـــــي)3(ومـــــــــــــــن رآنـــــــــــــــــــي بـــــــعـــــــيـــــــن ت

قناعة النبي 0:

ع�ن عائش�ة J، أهن�ا قالت لعروة ب�ن الزبر: »اب�ن أختي، إن ُكن�ا لننظُر إىل 
اهلالل ثم اهلالل ثم اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقد يف أبيات رسول اهلل 0 

ناٌر)4(!! 

)1( حسن: رواه الرتمذي ]1876[، وحسنه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]2234[.
)3( املصدر السابق ص: ]75[.)2( »دوران الشافعي« ]51[.

)4( يعني: ال يطبخون شيًئا.
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قال ُعروة: فقلت: ما كان يعّيشكم؟

قالت: األسودان: التَّمُر واملاُء، إال أنه كان لرسول اهلل 0 جراٌن من األنصار 
كان هلم منائح)1(، وكانوا يمنحون رسول اهلل 0 من أبياهتم فيسقيناُه!«)2(.

صور من القناعة:

اإلمام العابد الزاهد القدوة مفتى املدينة وسيد من سادات التابعني.

قال ابن عيينة: »دخل هشام بن عبد امللك أمر املؤمنني الكعبة يف موسم احلج، فإذا 
هو بسامل بن عبد اهلل بن عمر، فقال لسامل: سلني حاجة؟

قال س�امل: إين أس�تحي من اهلل أن أس�أل يف بيته غره فلا خرجا، قال: اآلن فسلني 
حاجة؟

فقال له سامل: من حوائح الدنيا أم من حوائج اآلخرة؟

فقال له: من حوائج الدنيا.

قال: واهلل ما سألُت الدنيا من يملكها، فكيف أسأهلا من ال يملكها؟!«)3(.

صفوان بن ُسليم، من سادات التابعني.

 روى كث�ر ب�ن حييى ع�ن أبيه، قال: »قدم س�ليان بن عبد املل�ك املدينة، وعمر بن 
عب�د العزيزعام�ٌل عليه�ا، ق�ال: فص�ىل بالناس الظه�ر، ثم فت�ح املقصورة، واس�تند إىل 
املحراب، واس�تقبل الناس بوجهه، فنظر إىل »صفوان بن ُسليم«، فقال لعمر: »من هذا؟ 

ما رأيت أحسن سمًتا منه«. قال: صفوان.

)1( المنائح: مجع منيحة وهي العطية.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6459[، ومسلم ]2973[.

)3( »سر أعالم النبالء« )368/5( للذهبي، ط. مكتبة الصفا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





333

قال: يا غالم كيس فيه مخسائة دينار.

فأت�اه به، فقال خلادمه: اذهب هبا إىل ذلك القائم فأتى حتى جلس إىل صفوان وهو 
ُيصيل، ثم سلم، فأقبل عليه، فقال: ما حاجُتك؟

قال: يقول أمر املؤمنني: استعن هبذه عىل زمانك وعيالك.

فقال صفوان: لسُت الذي ُأرسلت إليه.

قال: ألست صفوان بن ُسليم؟ قال: بىل.

قال: فإليك ُأرِسلُت.

قال: اذهب فاستثبت.

ف�وىل الغ�الم، وأخذ »صف�واُن« نعليه وخ�رج، فلم ُيرهب�ا حتى خرج س�لياُن من 
املدينة)1(.

حممد بن واسع الذي أثر سجوده يف عظام مججمته!!.

قال الغزايل يف اإلحياء: »كان حممد بن واسع َيُبلُّ اخلبز اليابس باملاء ويأُكُل ويقول: 
من قنع هبذا مل حيتج إىل أحد«)2(.

ورحم اهلل أبا العتاهية حني قال:

ــــــــــز يــــــــابــــــــس تــــــــــأكــــــــــلــــــــــه فـــــــــــــــي زاويــــــــــــــــــــهرغـــــــــــــيـــــــــــــف خــــــــــب
ــــــهوكــــــــــــــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــارد ــــــي ـــــــــه مــــــــــــــن صــــــاف ـــــــــشـــــــــرب ت
ــــــــــــــــــــــــة ضــــــــيــــــــقــــــــة نـــــــفـــــــســـــــك فـــــــيـــــــهـــــــا خــــــالــــــيــــــةوغــــــــــــــــــــــــرف
بـــــــمـــــــعـــــــزل مـــــــــســـــــــجـــــــــد  عــــــــــن الـــــــــــــــــــورى فــــــــــي نـــــاحـــــيـــــهأو 

)1( »سر أعالم النبالء« )368/5( لإلمام الذهبي، ط. مكتبة الصفا.
)2( »إحياء علوم الدين« )293/3( لإلمام الغزايل.
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ــــــــــــــــــــــــدرس فــــــــــيــــــــــه دفــــــــــتــــــــــرا مــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــدا بـــــــــســـــــــاريـــــــــهت
ـــــةُمـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــًرا بــــــــمــــــــن مــــضــــى ـــــي ـــــخـــــال مــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرون ال
ــــــر مـــــــــن الــــــــســــــــاعــــــــات فـــي ــــــــــئ الــــــــقــــــــصــــــــور الـــــعـــــالـــــيـــــةخــــــي ف
ـــــــــا عـــــــــقـــــــــوبـــــــــة ـــــــــه ـــــــــقـــــــــب ـــــــــع ـــــــي بـــــــــــنـــــــــــار حــــــامــــــيــــــةت ـــــــصـــــــل ت
ــــــــــــــــــــذه وصـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــي ــــــــــــــــــــه ــــــــهف ــــــــي ــــــــحــــــــال وخـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرة ب
ـــــهطــــــــــوبــــــــــي لــــــــمــــــــن يــــســــمــــعــــهــــا ـــــي تــــــــلــــــــك لــــــــعــــــــمــــــــرى كـــــاف
)1(فـــــــاســـــــمـــــــع لــــــنــــــصــــــح مــــشــــفــــق الــــعــــتــــاهــــيــــة  ــــــــو  أب ُيــــــدعــــــى 

  

)1( »ديوان أبو العتاهية« ص: ]307[.
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ْمُت الصَّ

الصمـــت: ه�و إمس�اٌك عن ق�ول الباطل دون احل�ق، و هو دليل ع�ىل اإليان، وفيه 
النجاة للعبد يف الدنيا واآلخرة.

الفرُق بين السكوت والصمت:

هناك فرق بين السكوت والصمت من وجوه ثالثة:
 منها: أن الس�كوت هو ترك التكلم مع الق�درة عليه، وهبذا القيد األخر يفارق 

الصمت، فإن الُقدرة عىل التكلم غُر ُمعتربة فيه.

 ومنها: أن الصمت ُيراعي فيه الطوُل النس�بي، فمن ضم ش�فتيه آنا يكون ساكًتا 
. وال يكون صامًتا إال إذا طالت ُمدُة الّضمِّ

 ومنهـــا: أن الس�كوت: إمس�اٌك عن الكالم حًقا كان أو باط�اًل، أما الصمت فهو 
إمساٌك عن قول الباطل دون احلق)1(.

ـــى الـــــنـــــاس مـــســـاويـــهمـــن لـــزم الــصــمــت اكــتــســى هيبة تـــخـــفـــى عـــل
قلبه ــــــي  ف يــــعــــقــــل  مــــــن  ـــــســـــان  فيهل فـــــــي  يــــجــــهــــل  مـــــــن  وقــــــلــــــب 

فضائل الصمت:

للصمت فوائد عظيمة، ومقاصد جليلة:

 منها: أنه طريُق النجاة:
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، قال: قال رسول اهلل 0: »من 

صمت نجا«)2(.

)1( »نرضة النعيم« )2634/7(.
)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ]1234[، والطرباين ]2225[، وصححه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« 

برقم: ]536[.
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وعن ُعقبة بن عامر I قال: قلُت: يا رسول اهلل، ما النجاة؟

قال: »أمسك عليك لسانك وليسعك بيُتك، وابك على خطيئتك«)1(.

وعن عبد اهلل بن مس�عود I أنه كان عىل »الصفا« ُيلبى ويقول: يا لس�ان، ُقل 
خًرا تغنم، واسكت عن رش تسلم من قبل أن تندم«.

فقيل له: أهذا يشء تقوله أو يشء سمعته؟

فقال: ال، بل س�معُت رس�ول اهلل 0 يقول: »إن أكثر خطايا ابن آدم في 
لسانه«)2(.

قال الشافعي:

ــــســــان ــــاناحــــــــذر لـــســـانـــك أيــــهــــا اإلن ثــــعــــب إنـــــــــــه  ـــــك  ـــــدغـــــن ـــــل ي ال 
لفظة زلـــــــــُة  الـــــمـــــوت  إن  فــــيــــه الــــــهــــــوان وكــــلــــه خــــســــرانواهلل 
لسانه قتيل  مــن  المقابر  فــي  كــــانــــت تــــهــــاب لـــــقـــــاءه األقـــــــرانكــم 

 ومنها: أنه دليل عىل اإليان:
فع�ن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »مـــن كان يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر: فليقل خيًرا أو ليصمت«)3(.

 ومنها: أن الصمت سبب للوقاية من النار:

فعن معاذ بن جبل I قال: كنُت مع النبي 0 يف سفر، فأصبحُت يوًما 
قريًبا منه ونحن نس�ر، فقلُت: يا رس�ول اهلل، أخربين بعمل ُيدخُلن�ي اجلنة وُيباُعدين من 

)1( صحيح: رواه الرتمذي ]1315[، وصححه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]890[.
)2( حس�ن: رواه الطرباين ]1324[، والبيهقي ]1247[، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيح« برقم: 

.]534[
)3( صحيح: رواه البخاري ]6019[، ومسلم ]48[.
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النار؟ قال: »لقد ســـألتني عن عظيم، وإنه ليســـيٌر على من يســـره اهلل عليه: تعُبُد اهلل 
وال تشرُك به شيًئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوُم رمضان، وتحُج البيت«.

ث�م قال: »أال أدلُّـــك على أبواب الخير: الصوُم ُجنـــٌة، والصدقة تطفُئ الخطيئة 
كما ُيطفُئ الماء النار، وصالة الرجل في جوف الليل«.

ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ]گگ  ت�ال:  ث�م 
ںںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ    ھ[ ]0: 16 - 17[. 

ثم قال: »أال ُأخبُرك برأس األمر ُكله، وعموده، وذروة سنامه؟«.
قلت: بىل يا رسول اهلل.

 ق�ال: »رأُس األمـــر اإلســـالم، وعمـــوُدُه الصـــالة، وذروة ســـنامه الجهـــاد« ثم قال: 
»أال ُأخبرك بمالك ذلك ُكله«.

قلت: بىل، يا نبي اهلل.
فأخذ بلسانه وقال: »ُكف عليك هذا«.

قلُت: يا نبي اهلل! وإنا ملؤاخذون با نتكلم به؟.

قال: »ثكلتك)1( ُأُمك يا ُمعاذ، وهل يُكبُّ الناس يف النار عىل وجوههم أو مناخرهم 
إال حصاِئُد ألسنتهم«)2(.

 ومنها: أنه طريق إىل اجلنة:
 فع�ن س�هل ب�ن س�عد I أن رس�ول اهلل 0: ق�ال: »مـــن يضمن لي 

ما بين لحييه)3( وما بين رجليه)4( أضمن له الجنة«)5(.

)1( ثكلتك: أي: فقدتك أمك هبالكك.
)2( صحيح: رواه الرتمذي ]4513[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم ]1273[.

)3( لحييه: مها العظان يف جانبي الفم واملراد با بينها اللسان.
)5( صحيح: رواه البخاري ]6474[.)4( وما بين رجليه: أي فرجه.
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قال ابن بطال: »دل احلديث عىل أن أعظم البالء عىل املرء يف الدنيا لس�انُه وفرجه، 
فمن ُوقي رشمها ُوقي أعظم الرش)1(.

سالٌم وديــنــك  تحيا  أن  شــئــت  وحـــظـــك مــــوفــــور وعــــرضــــك صينفـــإن 
ألسنلــســانــك ال تــذكــر بــه عـــورة مؤمن ولــــلــــنــــاس  عــــــــورات  فـــكـــلـــك 
مساوًئا إلـــيـــك  أبـــــدت  عــيــنــك  أعينوإن  للناس  عين  يــا  وقــل  فصنها 

شروط الكالم:

اعلم أخي الكريم أن للكالم رشوًطا ال يس�لم املتكلم من الزلل إال هبا، وال َيْعَرى 
من النقص إال بعد أن يستو فيها وهذه الرشوط أربعة:

أولها- أن يكون الكالم لداع يدعو إليه، إما يف اجتالب نفع، أو دفع رضر.
ثانيهـــا- اختي�اُر اللفظ ال�ذي يتكلم به، ألن اللس�ان عنوان اإلنس�ان، ُيرتجم عن 
ا وبتقويم لس�انه  جمُهول�ه، وُيربه�ن ع�ن حمصوله، فيل�زُم أن يك�ون بتهذيب ألفاظ�ه َحِريًّ

َمليًّا«.

ثالثهـــا- أن ي�أيت به يف موضعه، ويتوخى به إصابة ُفرصته؛ ألن الكالم يف غر ِحينه 
ال يقُع موقع االنتفاع به.

رابعها- أن يقترص منه عىل قدر حاجته، فإن الكالم إن مل ينحرص باحلاجة، ومل ُيقدر 
ه غاية، وال لق�دره هناية، وما مل يك�ن من الكالم حمظ�وًرا كان إما  بالكفاي�ة، مل يك�ن حلَ�دِّ

، أو هذًرا إن َكُثر)2(. حرًصا إن قرُصَ

آدب الكالم:

قال أبو احلس�ن املاوردى V: »اعلم أن للكالم آداًبا إن أغفلها املتكلُم أذهب 

)1( »فتح الباري« )316/11( للحافظ ابن حجر.
)2( »أدب الدنيا والدين« ص: )338 - 343( البن أيب الدنيا.
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رونق كالمه، وطمس هبجة بيانه، وهلا الناُس عن حماس�ن فضله، بمس�اوئ أدبه، فعدلوا 
عن مناقبه، بذكر مثالبه«.

كذلـــك مـــن آداب الـــكالم: أن ال يتج�اوز يف م�دح، وال ُي�رسف يف َذمٍّ وإن كانت 
النزاُهة عن الذم كرًما، والتجاوُز يف املدح ملًقا يصُدُر عن مهانة. والرسُف يف الذمِّ انتقام 

يصُدر عن رش، وكالمها شنٌي وإن سلم من الكذب.

ألـــــــــــــجـــــــــــــم فــــــــــــــــــــاه بـــــــلـــــــجـــــــامإنـــــــــــــمـــــــــــــا الــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــل مـــــن 
خير الــــصــــمــــت  ـــــــــداء  ب الـــــــــكـــــــــالمُلــــــــــــــْذ)1(  داء  مـــــــــــــن  لـــــــــــــك 

وقال آخر:

أيــــمــــا حفظعـــــــــود لـــــســـــانـــــك قـــــلـــــة الـــلـــفـــظ واحــــفــــظ كــــالمــــك 
وقـــد الــــــرجــــــال  تـــعـــظ  أن  الوعظإيــــــــاك  إلــــى  مــحــتــاًجــا  أصــبــحــت 

صور ونماذج من جهاد الصالحين للسان:

علم الصاحلون خطورة اللس�ان، وما يرتتب عىل ما خيُرُج منه من ثواب أو عقاب، 
فجاهدوا ألسنتهم جهاد األبرار، وكفوا ألسنتهم عن كل كالم حمرم.

وهذه بعض الصور والناذج من أحواهلم مع هذا اللسان.

كان أبو بكر الصديق I يضُع حصاة يف فيه، يمنُع هبا نفسه عن الكالم، وكان 
ُيشر إىل لسانه ويقول: »هذا الذي أوردنى املوارد«)2(.

وكان عمر يقول: »من ُكثر كالمه كُثر س�قطه، ومن كثر س�قطه كُثرت ذنوبه، ومن 
كثرت ذنوبه كانت النار أوىل به)3(.

ن. )2( »إحياء علوم الدين« )120/3( للغزايل.)1( ُلْذ: اجلأ وحتصَّ
)3( املصدر السابق )121/3(.
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وكان أب�و ال�درداء I يقول: »أنص�ف ُأذنيك من فيك، إنا جع�ل لك ُأذنان 
ولسان واحد حتى تسمع أكثر مما تتكلم)1(.

وكان عبد اهلل بن مس�عود I يقول: »واهلل الذي ال إله إال هو ما يشٌء أحوج 
إىل ُطول سجن من اللسان«)2(.

وكان طاووس V يتعذر من طول السكوت ويقول: إين جربُت لساين فوجدُته 
لئيًا«)3(.

وقال َحْرَملة: »س�معُت ابن وه�ب يقول: نذرُت أين ُكلا اغتبُت إنس�اًنا أن أصوم 
يوًما، فأجهدين، فكنُت أغتاب وأصوم، فنويُت أين كلا اغتبُت إنساًنا أن أتصدق بدرهم، 

فمن ُحبِّ الدراهم تركُت الغيبة!«)4(.

مستريًحااغــتــنــم ركــعــتــيــن زلـــفـــى إلــــى اهلل فــــــارًغــــــا  كـــنـــت  إذا 
بالباطل بالنطق  هممت  مــا  ـــاوإذا  ـــًح ـــي ـــســـب ـــــه ت فـــــاجـــــعـــــل مـــــكـــــان
فصيًحافـــاغـــتـــنـــام الـــســـكـــوت أفــــضــــل من بالكالم  كنت  وإن  خــوٍض 

وق�ال إبراهيم احل�ريب: »ما أخرجت بغداد أمتم عقاًل من برش، وال أحفظ للس�انه، 
كان يف ُكل َش�ْعَرٍة من�ه َعْق�ل، وطئ الناس َعِقبه مخس�ني س�نة، م�ا ُعِرف له غيبٌة ملس�لم، 

 

ما رأيت أفضل منه«)5(.

وقال يان بن عدى: »كان عبد اهلل بن أيب زكريا عابد أهل الشام، يقول: »ما عاجلُت 
من العبادة شيًئا أشد من السكوت«)6(.

)2( املصدر السابق )124/3(.)1( املصدر السابق )122/3(.
)3( »سر أعالم النبالء« )434/9( لإلمام الذهبي.

)5( نفس املرجع السابق )228/9(.)4( »املرجع السابق« )472/10(.
)6( »سر أعالم النبالء« )286/5( لإلمام الذهبي.
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وق�ال م�ورق الِعْج�يّل: »تعلمُت الصمت يف عرش س�نني، وم�ا قلُت ش�يًئا قط إذا 
غضبت أندم عليه إذا زال عضبي!«)1(.

وقال بعض السلف: »الزم الصمت ُتعُد يف عقلك فاضاًل، ويف ُخُلِقك عاقاًل، ويف 
قدرك حكيًا، ويف َعِجزك حليًا، وإياك وفضول الكالم، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن.

وق�ال بعضهم: »كالُم امل�رء بيان فضل�ه، وُترمُجان عقله، فاقترص من�ه عىل القليل، 
واخترص منه عىل اجلميل، وإياك وما تس�خط به ُسلطانك، وتغضب به إخوانك..، وقال 
بعضهم: »من لزم ش�أنه، وحفظ لس�انه، وأعرض عا ال ُيعنيه، وكف عن ِعْرِض أخيه، 

دامت سالمتُه وقلت ندامتُه.

وق�ال بعضهم: »الصمُت أفضل ثم�رة العقل، وزين العلم، وع�ون احِلْلم، فالَزْمُه 
ُيْلِزمك السالمة، واصَحْبه تصحبك الكرامة.

وما أمجل ما أنشدُه عبد اهلل بن املبارك حني قال:
ــفــســي فـــمـــا وجــــــدت لها مــــن بـــعـــد تـــقـــوى اإللــــــه كـــــاألدبجـــربـــت ن
كرهت وإن  حـــاالتـــهـــا  كــــل  الكذبفــــي  عـــن  مـــن صــمــتــهــا  أفـــضـــل 
غيبتهم إن  الـــــنـــــاس  ــــة  ــــب الُكتبأوغــــي فـــي  الـــجـــالل  ذو  حــرمــهــا 
ــــا وُأكــــرهــــهــــا الحسبقــــلــــت لــــهــــا طــــائــــًع ذى  زيــــُن  والــعــلــم  الــحــلــم 
ـــٍة كـــالمـــك يا نـــفـــس فــــــإن الـــســـكـــوت مــــن ذهـــبإن كــــان مـــن فـــضَّ

  

)1( نفس املصدر السابق )354/4(.
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الورع

ُج منها، وقيل: هو الكف عن القبيح. الورع: هو الكف عن املحارم والتحرُّ
وقي�ل: هو ترُك م�ا َيرُيبك، ونفى ما يعيب�ك، واألخذ باألوثق، ومح�ُل النفس عىل 

األشق.

وقال ش�يخ اإلسالم ابن تيمية V: متاُم الورع: أن يعلم اإلنسان خر اخلرين، 
ورش الرشين، ويعلم أن الرشيعة مبناها عىل حتصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد 
وتقليلها، وإال فمن مل يوازن ما يف الفعل والرتك من املصلحة الرشعية، واملفسدة الرشعية 
فق�د يدع واجبات ويفعل حمرمات، ويرى ذلك م�ن الورع، كمن يدع اجلهاد مع األمراء 
الظلمة ويرى ذلك ورًعا، ويدع اجلمعة واجلاعة خلف األئمة الذين فيهم بدعة أو فجور 
ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ ِعلم العامل َل�ِا يف صاحبه من 

بدعة خفية، ويرى ترك قبول ساع هذا احلق الذي جيب ساعه من الورع)1(.

فضل الورع:

ع�ن أيب هري�رة I قال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »كن ورًعـــا تكن أعبد 
الناس«)2(.

وعن حذيفة I قال: قال رسول اهلل 0: »فضل الِعلم أحُب إلى من 
فضل العبادة، َوَخْيُر دينكم الورع«)3(.

ق�ال اب�ن القّيم V: »وقد مج�ع النبي 0 ال�ورع كله يف كلم�ة واحدة، 
فقال: »من ُحسِن إسالم المرء: ترُكُه ما ال َيْعنيه«)4(.

)1( »جمموع الفتاوي« )512/10( لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط: دار الرمحة.
)2( حسن: رواه ابن ماجه ]2454[، وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: ]2547[.
)3( صحيح: رواه البزار ]2354[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: ]4214[.

)4( حسن: رواه الرتمذي ]2713[، وابن ماجه ]3976[.
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وقال حممد بن واسع V: »يكفي من الُدعاء مع الورع اليسر منه«)1(.
وقال اإلمام الشافعي V: »زينُة العلم: الورُع واحللم«)2(.

وقال الضحاُك بُن عثان V: »أدركُت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم 
يتعلمون الكالم«)3(.

وق�ال حبي�ب بن أيب ثاب�ت V: »ال ُيعجبنك�م كثرُة صالة ام�رئ وال صيامه، 
ا«)4(. ولكن انظروا إىل ورعه، فإن كان ورًعا مع ما رزقه اهلل من العبادة فهو عبٌد هلل حقًّ

وقال س�فيان الثورى V : »عليك بالورع خُيفف اهللُ حسابك، َوَدْع ما َيرُيبك، 
وادفِع الشك باليقنَي، يسلم لك دينُك«)5(.

وق�ال صال�ُح ال�ُم�رىُّ V: »كان ُيق�ال: الت�ورع يف الفت�ن كعب�ادة النبي�ني يف 
الرخاء«)6(.

وج�اء رجٌل إىل »العمرى« فقال: عظني قال: فأخذ حصاة من األرض فقال: »زنُة 
هذه من الورع يدخل قلبك خٌر لك من صالة أهل األرض!« قال زدين. قال: »كا حتب 

أن يكون اهلل D لك غًدا فكن له اليوم«)7(.

مظاهر الورع:

الورع له مظاهر عديدة:
 منها: الورع في النظر:

قال داود الطائي V: »كانوا - يعني: السلف - يكرهون ُفُضول النظر«.

)1( وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: ]1234[، »الورع«: ص: ]125[ البن أيب الدنيا.
)3( »الورع« ]50[ البن أيب الدنيا.)2( »األدب الرشعية« )45/2(.

)5( املصدر السابق ص: ]112[.)4( املصدر السابق ص: ]60[.
)7( »املنتظم« )124/2(.)6( »اآلداب الرشعية« )47/2(.
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وكان يف دار »جماهد« V ُعلِّية قد ُبنيت، فبقى ثالثني سنة ومل َيْشعر هبا!!«)1(.

فق�د كان�وا X يبالغ�ون يف االحرتاز م�ن النظر، وهذا من ش�دة وقوة تعلقهم 
باآلخرة، واستش�عارهم بأن نظر اهلل س�ابق ملا ينظرون إليه، وهذه مرتبة عالية من مراتب 

اإلحسان، بأن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

 ومنها: الورع في السمع:

فاألذن مس�ئولة، قال اهلل c: ]وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
 .]36 :W[ ]ىئ    ی  ی ی  ی

فاملؤم�ن الص�ادق هو الذي يس�مع س�اع املوعظ�ة والتدبر، يس�تمع الق�ول فيّتبع 
أحسنه.

قال نافع: »كنُت مع ابن عمر يف طريق، فسمع زّمارَة راٍع، فوضع أصبعيه يف ُأُذنيه، 
ثم َعَدل عن الطريق، ثم قال: يا نافع، أتسمع؟

قل�ت: ال. فأخ�رج أصبعيه من ُأذنيه، ث�م عدل إىل الطريق، ثم ق�ال: »هكذا رأيُت 
رسول اهلل 0 صنع«)2(.

ق�ال حمم�د بن املنك�در: »إذا كان يوم القيامة ن�ادى مناٍد: أين الذي�ن كانوا ُينزهون 
أنفس�هم وأس�اعهم عن جمالس اللهو ومزامر الش�يطان؟ أس�كنوهم بياض املسك، ثم 

يقول للمالئكة: أسمعوهم متجيدى وحتميدى«)3(.

)1( »التبرصة« )161/1( البن اجلوزي.
)2( صحيح: رواه أمحد )1234/2(. 

وصححه الشيخ أمحد شاكر يف »حتقيق املسند« برقم: ]3554[.  
)3( »الورع« ص: ]71[ البن أيب الدنيا.
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 ومنها: الورع في البطن:
أكل أبو بكر الصديق I طعاًما ذات يوم؟ ثم س�أل غالمه من أين أتيت هبذا 

الطعام؟ فقال الغالم: من كهانة كنت قد تكهنت هبا يف اجلاهلية.

فوضع أبو بكر أصبعه يف فمه فأخرج ما يف بطنه.

وقال أبو بكر بن عثان: س�معُت »برش بن احلارث« يقول: »إين ألشتهي ِشواًء منذ 
أربعني سنة، ما صفا يل ِدرمُهُه!«)1(.

وقال حممد بن عبد الوهاب الفراء: حدثنا عىلُّ بن عثام، قال: »أقام برُش بُن احلارث 
بعبدان يرشُب ماء البحر، وال يرشب من حياض السلطان، حتى أرَضَّ بجوفه، ورجع إىل 

ُأخته َوِجًعا، وكان يعمُل املغازل ويبيُعها، فذاك كسُبه«)2(.

: مِّ  ومنها: الورع في الشَّ

عن يونس بن أيب الفرات: أن عمر بن عبد العزيز V ُأتى بغنائم ِمسك، فأخذ 
بأنف�ه، فقال�وا: يا أمر املؤمنني، تأخذ بأنفك هلذا!! ق�ال: »إنا ينتفع من هذا برحيه، فأكره 

أن أجد رحيه دون املسلمني!!!«.

 ومنها: الورع في المشى:

4: ]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  
ائ  ائ      ەئ[ ]8: 12[. 

ق�ال احلافظ ابن كثر V: يف تفس�ر ق�ول اهلل D: ]ې[ قال يف هذه 
اآلية قوالن:

)1( »طبقات الصوفية« ص: ]45[.
)2( »سر أعالم النبالء« )471/10( لإلمام الذهبي.

»الورع« ص: ]71[ البن أيب الدنيا.  
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أحدهما- نكتب أعاهلم التي بارشوها بأنفس�هم، وآثارهم التي آثروها من بعدهم 
فنجزهيم عىل ذلك أيًضا إن خًرا فخر، وإن رًشا فرش.

وثانيهما- أن املراد بذلك آثار خطاهم إىل الطاعة أو املعصية.

ق�ال قتادة: لو كان D ُمْغِفاًل ش�يًئا من ش�أنك يا ابن آدم أغف�ل ما تعفى الرياح 
من هذه اآلثار، ولكن أحىص عىل ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحىص هذا األثر فيا هو 
 c أو من معصية فمن اس�تطاع منكم أن ُيكتب أث�ُرُه يف طاعة اهلل c م�ن طاع�ة اهلل

فليفعل«)1(.

 ومنها: الورع في الفرج:

ق�ال س�فيان بن ُعيين�ة V: »لو أن رج�اًل لعب بغالم بني أصبع�ني من أصابع 
رجله، يريد بذلك الشهوة؛ لكان لواًطا!!«)2(.

 ومنها: الورع في اللسان:

4: ]ٺ  ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
 .]18 - 17 :a[ ]ڦ

  .]17 :a[ ]وتال هذه اآلية: ]ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ V قال احلسُن البرصُي
ل بك ملكان كري�ا، أحدمها عن يمينك، واآلخر  ي�ا ابن آدم، ُبس�طت لك صحيفة، َوُوكِّ
ع�ن ش�الك، فأما الذي ع�ن يمينك فيحفظ حس�ناتك، وأما الذي عن يس�ارك فيحفظ 
س�يئاتك، فاعمل ما ش�ئت أقِل�ل أو أكثِر، حت�ى إذ ِمتَّ ُطويْت َصحيفُت�ك، وُجعلت يف 

ُعنق�ك مع�ك يف قربك حتى خترج يوم القيامة فعند ذل�ك يقول اهلل: ]ں   ں   ڻ  

)1( »تفسر القرآن العظيم« )900/3( للحافظ ابن كثر.
)2( »الورع« ص: ]94[ البن أيب الدنيا.
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ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے       ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
 .]14 - 13 :W[ ]ڭ

ثم يقول: »َعَدَل واهلل فيك من َجَعلك َحِسيب نفسك«)1(.

أقسام الورع:

م العالمة األصفهاين الورع إىل ثالث مراتب: واجب، ومندوب، وفضيلة. قسَّ
أما الواجب: وهو اإلحجام عن املحارم، وذلك للناس فيه كافة.

وأما المندوب: وهو الوقوف عن الشبهات، وذلك لألواسط.

ورات،  ُ وأما الفضيلة: وهو الكف عن كثر من املباحات واالقتصار عىل أقل الرضَّ
وذلك للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

عالمات الورع:

ق�ال اإلمام أب�و الليث الس�مر قندى V: عالم�ة الورع أن يرى عرشة أش�ياء 
فريضة عىل نفسه:

أولها- حفظ اللسان عن الغيبة:

 .]12 :Y[ ]ٺ  ٺ  ٺ   ٿ[ :c لقوله

ثانيها- االبتعاد عن سوء الظن:

.]12 :Y[ ]ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ[ :c لقوله

ثالثها- االبتعاد عن السخرية:

لقول�ه c: ]ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
.]11 :Y[ ]ی     ی

)1( »تفسر القرآن العظيم« )346/4( للحافظ ابن كثر.
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رابعها- غض البصر عن المحارم:

.]30 :t[ ]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ [ :c لقوله

خامسها- صدق اللسان:

.]30 :A[ ]ٹ  ٹ  ڤ [ :c لقوله
يعني: فاصدقوا.

سادسها- أن يعرف نعمة اهلل على نفسه لكيال ُيعجب بنفسه:

.]17 :Y[ ]ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب [ :c لقوله

سابعها- أن ينفق ماله في الحق وال ينفقه في الباطل:

لقول�ه c: ]ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی[ ]l: 67[. أي: مل ينفقوا يف 
.]67 :l[ ]املعصية ومل يمنعوا من الطاعة: ]ی  ی  جئ  حئ

أي: عداًل.

ثامنها- أن ال يطلب لنفسه العلو والكبر:

لقوله c: ]ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ[
]83 :r[

تاسعها- المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها بركوعها وسجودها:

لقوله c: ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  [ 
]238 :2[

عاشرها- االستقامة على الُسنة والجماعة:

لقول�ه c: ] چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
.)1(]153 :A[ ]ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

)1( »تنبيه الغافلني« ص: ]355[.
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صور ومواقف من حياة أهل الورع:

هذه بعض الصور واملواقف املباركة من حياة أهل الورع.

ورع النبي 0: كان النبي 0 سيد أهل الورع، دلت عىل ذلك أقواله 
وأحواله، فمن ذلك:

م�ا رواه أبو هريرة I، أن احلس�ن بن عىل L أخ�ذ مترة من متر الصدقة 
 فجعله�ا يف في�ه، فق�ال له النب�ي 0 بالفارس�ية: »ِكْخ ِكـــْخ«)1(. أم�ا تعرف أنا 

ال نأكل الصدقة)2(.

وعن�ه I أن النب�ي 0 ق�ال: »إني ألنقلـــب إلى أهلي فأجـــُد التمرة 
ساقطة على فراشي ثم أرفعها آلُكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فُألقيها!!«)3(.

ورع أبي بكر الصديق:

ع�ن عائش�ة J قال�ت: »كان أليب بكر غالٌم خُيرُج له اخل�راج، وكان أبو بكر 
ي�أُكل م�ن خراجه، فجاء يوًما ب�يشء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغ�الم: أتدري ما هذا؟ 

فقال أبو بكر: وما هو؟

ق�ال: كن�ُت تكهن�ُت)4( إلنس�ان يف اجلاهلي�ة، وم�ا ُأحس�ن الكهان�ة)5( إال أين 
خدعُت�ُه، فأعط�اين بذلك، فهذا ال�ذي أكلت منُه، فأدخ�ل أبو بكر يده فق�اء ُكلَّ يشٍء يف 

بطنه)6(!«)7(.

)2( صحيح: رواه البخاري ]3072[، ومسلم ]1096[.)1( كخ كخ: كلمة زجر للصبي.
)3( صحيح: رواه البخاري ]2432[، ومسلم ]1070[.

)4( الكهانة: ادعاء معرفة الغيب النسبي، وهو رضب من رضوب الرشك.
)5( أحسن الكهانة أو مل حيسنها فاألجر يف كلتا احلالتني: حرام لورود النهي.

)6( هذا هو الورع، ألنه أكل أواًل وهو يظن أنه من خراجه.
)7( صحيح: رواه البخاري ]3842[.
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ورع علي بن الفضيل بن عياض:

رضب عيُل بن الُفضيل V النموذج األعىل يف الورع حتى قال عنه أبو الُفضيل 
ب هلا لبنًا بعُد!!«)1(. »كانت لنا شاٌة بالكوفة، أكلت شيًئا يسًرا من علف أمر، فا رَشَ

 :I ورع عمر بن الخطاب

روي ع�ن عم�ر بن اخلط�اب I أنه ُأتى بزي�ت من الش�ام - وكان الزيت يف 
اجلفان يعني يف القصاع - وعمر يقس�مه بني الناس باألقداح وعنده ابن له، له ش�عرات، 
فكل�ا أفرغ�ت جفنة مس�ح بقيتها برأس�ه، فق�ال له عمر: أرى ش�عرك ش�ديد الرغبة يف 
زي�ت املس�لمني! ث�م أخذ بي�ده فانطل�ق إىل »احلجام« فحلق ش�عره، وق�ال: »هذا أهون 

عليك«)2(.

فــــال ذكـــــر وال شـــانتــــاريــــخــــنــــا مــــــن هـــــــــؤالء مــــبــــداه فـــمـــا عـــــــداه 

ورع عبد اهلل بن المبارك:

ق�ال احلس�ن بن عرف�ة: قال يل عب�د اهلل بن املبارك: »اَس�َتعرُت قلا بأرض الش�ام، 
ه، فل�ا قدمُت مرو؛ نظرُت ف�إذا هو معي، فرجعُت إىل الش�ام حتى  فذهب�ُت ع�ىل أن أردَّ

رددُته عىل صاحبه!!«)3(.

وق�ال احلس�ن بن الربيع: »ملا احترض ابن املبارك يف الس�فر، قال: أش�تهي س�ويًقا، 

 

 فل�م نج�ده إال عن�د رج�ل كان يعم�ل للس�لطان، وكان معن�ا يف الس�فينة، فذكرنا ذلك 
لعبد اهلل، فقال: َدُعوه. فات ومل يرشبه!!«)4(.

)1( »سر أعالم النبالء« )446/8( لإلمام الذهبي.
)2( »تنبيه الغافلني« ص: ]356[.

)3( »سر أعالم النبالء« )395/8( لإلمام الذهبي.

)4( »سر أعالم النبالء« )411/8( لإلمام الذهبي.
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:V ورع إبراهيم بن أدهم

روى عن إبراهيم بن أدهم أنه استأجر دابة إىل »عان« فبينا هو يسر إذ سقط سوطه 
لَت رأس دابتك  فنزل عن الدابة وربطها ومشى - راجاًل - فأخذ السوط، فقيل له: لو َحوَّ

فأخذت السوط؟ فقال: »إنا استأجرهُتا لِتْذهب ومل أستأجرها لرتجع!!«)1(.

  

)1( »تنبيه الغافلني« ص: ]356[.
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الـُمروَءة

المروءة: هي ِحْلَيُة النفوس، وزينُة اهِلَمم، وقال املاوردى V: »املروءُة مراعاُة 
ه  األحوال إىل أن تكون النفس عىل أفضلها، حتى ال يظهر منها قبيح عن قصد، وال يتوجَّ

إليها َذمٌّ باستحقاق«)1(.

وقال ابن القيم V: »ومروءة كل يشء بحسبه«)2(.

 فمروءُة اللسان: حالوته وطيُبُه ولينُُه.

 ومروءُة الُخُلق: سعُتُه وبسُطُه للحبيب والبغيض.

 ومروءُة المال: اإلصابُة ببذله يف مواقعه املحمودة عقاًل وعرًفا ورشًعا.

 ومروءة الجاه: بذُلُه للمحتاج إليه.

 ومروءة اإلحسان والبذل: تعِجيُلُه وتيسره، وتوقره، وعدم ُرؤيته حال وقوعه، 
ونسياُنُه بعد وقوعه.

درجات المروءة:

للمروءة ثالث درجات:

أولها- مروءُة المرء مع نفسه:

وهي أن حيملها قرًسا عىل ما جُيمُل ويزيُن، وترك ما ُيقبح ويش�نُي، ليصر هلا ملكة 
يف العالنية. فمن أراد شيًئا يف رسه وخلوته: ملكه يف جهره وعالنيته. فال يكشف عورته 
يف اخللوة، وال يتجش�أ بصوت ُمزعج ما وجد إىل خالفه سبياًل. وال خُيرج الريح بصوت 

وهو يقدر عىل خالفه.

)1( »أدب الدنيا والدين« ص: ]387[ للاوردى.
)2( »مدارج السالكني« )366/2( البن القيم.
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وبالجملـــة: ف�ال يفع�ل خالًيا ما ُيس�تحيا من فعل�ه يف املأل، إال ما ال حيُظ�ُره الرشُع 
والعقل، وال يكون إال يف اخللوة، كاجلاع والتخيل ونحو ذلك.

ثانيها- المروءة مع الخلق:

 ب�أن، يس�تعمل معه�م رشوط األدب واحلي�اء، واخلل�ق اجلمي�ل، وال يظه�ر هل�م 
م�ا يكرهه هو من غره لنفس�ه، وليتخذ الناس مرآة لنفس�ه. فكل م�ا كرهه ونفرعنه، من 

قول أو فعل أو خلق، فليتجنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنُه فليفعله.

:n ثالثها- المروءة مع الحق

باالس�تحياء من نظره إليك، واطالعه عليك يف كل حلظة ونفس، وإصالح ُعيوب 
نفسك جهد اإلمكان. فإنه قد اشرتاها منك، وأنت ساع يف تسليم املبيع، وتقاىض الثمن، 

وليس من املروءة تسليمه معيًبا)1(.

خوارم المروءة:

اعلم أخي الكريم أن هناك خصااًل خْتِرُم املروءة وهي كثرة وُمتعددة:

منها: اتباع الهوى:

اه إىل هالكه يف اآلخرة،  قال ابن القيم V: »من ال دين له؛ ُيؤثر ما هيواه، وإن أدَّ
لضعف ناهي الدين، ومن ال مروءة له؛ ُيؤثر ما هيواه، وإن ُثِلِم مروءته أو ُعِدمها؛ لضعف 
ناهي املروءة، فأين هذا من قول الشافعي V: لو عملُت أن املاء البارد يْثَلُم ُمروَءيت، 

ملا رشبُته؟!«)2(.

)1( »هتذيب مدارج السالكني« ص: )382 - 383(.
)2( »روضة املجني« ص: ]428[ البن القيم.
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 ومنها: إخراُج الريح بصوت وهو يقدر على منعه:

فع�ن عبد اهلل بن زمعة I أنه 0 خيط�ب ...... وفيه: »ثم وعظهم يف 
ضحكهم من الرضاطة، وقال: »لم يضحُك أحُدكم مما يفعل؟!«)1(.

 ومنها: اإلعالن بالفجور:
قال اإلمام الرسخي: »وال مروءة ملن يكون معلنًا بفسق رشًعا«.

 ومنها: التجُشؤ بصوت ُمرتفع ُدون عذر:
فعن أيب ُجَحْيفة I قال: أكلُت ثريدة من خبز وحلم، ثم أتيُت النبي 0 
فجعلُت أجتش�ُأ، فقال:» يا هذا ُكفَّ من ُجشـــائك، فإن أكثر الناس شـــبًعا في الدنيا 

أكُثرهم جوًعا يوم القيامة«)2(.

 ومنهـــا: جعل النفس أضحوكة: كمن يأيت بحركات هبلوانية كأن جيعل نفس�ه 
»خروًفا«كا يفعل أهل التمثيل! فهذا من خوارم املروءة.

قال أبو بكر الطرطوشى: »من خوارم املروءة: احلكاية املضحكة«.

 ومنها: تقبيل الرجل زوجته أمام الناس:
وه�ذا من العادات ال�ُمس�تهجنة، والتقلي�د األعمى للكفار، وال يبيح لنفس�ه هذا 

الفعل إال ديوث.

 ومنها: األكل في األسواق:

ق�ال حمم�د بن س�رين V: »ثالثة ليس�ت م�ن امل�روءة: األكل يف األس�واق، 
ام«)3(. واإلدهان عند العطار، والنظر يف مرآة احلجَّ

)1( صحيح: رواه البخاري ]2347[.
)2( حسن: رواه احلاكم )243/1(، وحسنه الشيخ األلباين يف »الصحيحة« برقم: ]343[.

)3( »روضة العقالء« ص: ]233[ البن حبان.
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 ومنها: استخدام الضيف:
قال رجاء بن حيوة: َسمرُت - أي: جلست بعد العشاء - عند عمر بن عبد العزيز 

اج، فقلُت: يا أمر املؤمنني، أال ُأنبِّه هذا الغالم ُيصِلحه؟ ذات ليلة، َفَعَشا)1( الرسِّ

فقال: ال، دعُه ينام؛ ال ُأحب أن أمجع عليه عملني.

فقلُت: أفال أقوم ُأصلحه؟

فقال: ال، ليس من املروءة استخدام الضيف. ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيًتا، 
ثم جاء، وقال: قمُت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلسُت وأنا عمر بن عبد العزيز)2(.

 ومنها: إفشاء ما يكون بين الرجل وزوجته:
م�ن أم�ور اجلاع وما ي�دور بني الرجل وزوجت�ه عىل الفراش وق�د ورد النهي عن 

ذلك.

ق�ال 0: »إن مـــن شـــر الناس عند اهلل يـــوم القيامة، الرجـــل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه«)3(.

 ومنها: ِخَضاُب اللحية بالسواد:

إن من التدليس املمقوت، إخفاء الش�يب إظهاًرا للش�باب قال 0: »يكوُن 
فـــي آخـــر الزمان قـــوٌم يخضبون بالســـواد كحواصل الحمام، ال يريحـــون من رائحة 

الجنة!«)4(.

)2( »البداية والنهاية« )211/9( للحافظ ابن كثر.)1( عشا: أي: ضعف نوره.
)3( صحي�ح: رواه أبو داود ]2354[، وأمحد )254/3(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم: ]2943[.
)4( صحيح: رواه أبو داود ]2534[، والنسائي ]1431[، وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم: ]8009[.
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 ومنها: اإلتيان بأفعال الُفساق والمخنثين:
كالرقص، والغناء، والصفق باألُكف ونحو ذلك.

 ومنها: التغوط والتبول في طريق الناس وفي أماكن ظلهم:
فعن أيب هريرة I، أن النبي 0 قال: »اتقوا الالعنين«.

قالوا: وما الالعنان يا رسول اهلل؟
قال: »الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم«)1(.

ق�ال أبو الطيب العظي�م آبادي V تعليًقا عىل ه�ذا احلديث: قوله 0: 
»اتقـــوا الالعنيـــن« ق�ال اخلط�ايب: يري�د األمرين اجلالب�ني لِلَّع�ن احلاملني للن�اس عليه 
والداعيني إليه، وذلك أن من فعلها ُلعن وُش�تم، يعني عادة الناس لعنه، فلا صاًرا س�بًبا 
لذلك أضيف إليها الفعل فكانا كأهنا الالعنان، يعني أسند اللعن إليها عن طريق املجاز 

العقيل، وقد يكون الالعن أيًضا بمعنى امللعون فاعلها.

»الذي يتخىل يف طريق الناس« أي: يتغوط أو يبول يف موضع يمر به الناُس. واملراد 
بالطريق: الطريق املسلوك ال املهجور الذي ال ُيسلك إال نادًرا؟ »أو ظلهم« أي: مستظل 
الن�اس الذي اخت�ذوه مقياًل ومنزاًل ويقع�دون فيه، وليس كل ظل حي�رم القعود للحاجة 
حتت�ه، فق�د قعد النبي 0 حلاجته حتت حائش من النخل، وللحائش ال حمالة ظل. 
واحلديث يدل عىل حتريم التخيل يف طريق الناس وظلهم ملا فيه من إيذاء املسلمني بتنجيس 

من يمر به واستقذاره)2(.

مواقف وصور من حياة أهل المروءة:

ُمروءة النبي 0:

فعن س�هل بن سعد I، أن امرأة جاءت النبي 0 برُِبدٍة منُسوجة فيها 
حاشيتها. أتدرون ما الرُبدُة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم.

)2( »عون املعبود« )30/1 - 31(.)1( صحيح: رواه مسلم ]1495[، وأبو داود ]3214[.
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قالت: نس�جُتها بيدى، فجئُت ألكس�وكها، فأخذها النبي 0 حُمتاًجا إليها، 
فخرج إلينا وإهنا إزاُرُه فحسنها فالٌن، فقال: اكُسنيها، ما أحسنها!.

قال القوم: ما أحس�نت، لبسها النبي 0 حُمتاًجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه 
! قال: »إين واهلل ما سألته أللبسها، وإنا سألُتُه لتكون كفنى«. ال َيُردُّ

قال سهٌل: فكانت كفنه!«)1(.

:V مروءة اإلمام الشافعي

ق�ال الربي�ع: »كان الش�افعي V م�اًرا باحلذائني فس�قط س�ُوطه، فوثب غالٌم 
ومسحه بكمه وناوله، فأعطاه سبعة دنانر!!«)2(.

:V مروءة أحمد بن مهدي

كان أمحد بن مهدي كا قال ابُن النجار: »من األئمة الثقات، وذوي املروءات«.

أم�ا قصت�ه الدالة عىل مروءت�ه، فيحكيها لن�ا فيق�ول: »جاءتني امرأة ببغ�داد ليلة، 
فذكرت أهنا من بنات الناس، وأهنا امُتحنت، وس�ألتني أن أس�رتها، قالت: فقد ُأكرهت 
ع�ىل نف�ي، وأن�ا ُحب�ىل، وقلُت: إن�ك زوجي ف�ال تفضحن�ي. فنكبُت عنه�ا ومضيت. 

 

فلم أش�عُر حت�ى جاء إم�اُم املحلة واجل�ران هُينئوين بالول�د امليمون، فأظه�رُت التهلل، 
وأعطي�ت يف اليوم الث�اين لإلمام ديناري�ن، وقلُت: أعطه�ا نفقة، فقد فارفته�ا)3( وكنُت 
أعطيه�ا يف كل ش�هر دينارين، حتى أتى عىل ذلك س�نتان، فات الطف�ُل، وجاءين الناس 
َيعّزوين فكنُت أظهر هلم التس�ليم والرىض، فجاءتني بعد أيام بالدنانر فردهتا ودعت يل، 

)1( صحيح: رواه البخاري ]1277[.
)2( »سر أعالم النبالء« )37/10( لإلمام الذهبي.

)3( أي: طلقها.
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فقالت: س�رتك اهلل كا س�رتتني. فقلت: هذا الذهب كان صلة للولد، وقد ورثتيه، وهو 
لك!!«)1(.

  

)1( »سر أعالم النبالء« )598/12( لإلمام الذهبي.
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كتمان السر

كتمان السر: هو سرُت احلديث وكتان الفضل، وهو اإلخفاء، وكذلك هو الصرُب 
يف إمس�اك الضمر وقال املناوى: »الكتان: هو س�رت احلديث« وكتان الرس من األخالق 

املحمودة، وهو مركب من الوقار وأداء األمانة.

فضل كتمان السر:

1- من أقوى أسباب النجاح:

فإن كتان األرسار من أقوى أسباب النجاح، وأدوم ألحوال الصالح.

فعن معاذ بن جبل I قال: قال رسول اهلل 0: »استعينوا على إنجاح 
الحوائج بالكتمان؛ فإن كل ذى نعمة محسود«)1(.

قال عيل I: »رُسك أسُرك فإن تكلمت به رصت أسره«.

وقال بعضهم البنه وهو يعظه: »يا ُبني، ُكن جواًدا باملال يف موضع احلق، ضنينًا)2( 
ب�األرسار عن مجي�ع اخللق. فإن أمحد ُجود امل�رء: اإلنفاق يف وجه ال�رب، والُبخُل بمكتوم 

الرس«.

وقال بعضهم: »من كتم رسه كان اخليار إليه، ومن أفشاه كان اخليار عليه«.

وقال بعضهم: »ما أرسك ما كتمت رسك«.

وقال بعضهم: »ما مل ُتغيِّبُه األضالُع فهو مكُشوٌف ضائٌع«.

ـــيـــك إل إال  ســــــــرك  ـــــفـــــش  ُت وال  فـــــــــإن لـــــكـــــل نــــصــــيــــح نـــصـــيـــًحـــا 

)1( صحيح: رواه الطرباين يف »الكبر« )435/1(، وصححه الش�يخ األلباين يف »صحيح اجلامع« برقم: 
.]943[

)2( ضنيًنا: بخياًل.
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ـــــرجـــــال ـــــي رأيــــــــــت وشــــــــــاة ال صحيًحا)1(فـــــإن ـــا  أديـــًم يــتــركــون  ال 

2- َيعصُم من الشرور:

ق�ال اإلمام املاوردى: »وكم من إظهار رس أراق دم صاحبه، ومنع من نيل مطالبه، 
ولوكتمه كان من سطوته آمنًا، ويف عواقبه سامًلا، ولنجاح حوائجه راجًيا.

وق�ال بعضهم: »من حصن رسه فله بتحصينه خصلتان الظفُر بحاجته، والس�المة 
من السطوات«)2(.

َكْتمُه تــبــوأُت  ســـًرا  َقْبًراوُمـــْســـَتـــْوِدعـــِي  لــُه  َفــَصــَار  َصــــْدري  فـــَأْوَدْعـــُتـــه 
قبًراومــســتــودعــى ســـــًرا تــضــمــنــت سره الحبشى  فأودعته من مستقر 
كأنني عـــنـــي  أخـــفـــيـــه  من الدهر يوًما ما أحطت به خيًراولـــكـــنـــنـــي 
قلبي كميت بحفرة السر في  النشراوما  ينتظر  المدفون  أرى  ألنــي 

3- ُيوثق صلة اإلنسان بأخيه:

قال املاوردى V: »واعلم أن من األرسار ما ال ُيستغنى فيه عن ُمطالعة صديق 
ُمس�اهم، واستش�ارة ناصح ُمس�امل. فليخرت العاقل لرسه أمينًا إن مل جيد إىل كتمه س�بياًل، 
وليتحر يف اختيار من يأمتنُُه عليه ويستودعه إياه« فينبغي عىل أمني الرس أن يكون ذا عقل 

صاد، ودين حاجز، ونصح مبذول، وود موفور، وكتوًما بالطبع.

فإن هذه األمور متنع من اإلذاعة، وتوجب حفظ األمانة وليحذر صاحب الرس أن 
ُيودع رسه من يتطلع إليه، وُيوُثر الوقوف عليه، فإن طالب الوديعة خائن.

إلــــــــى طــــالــــبــــِه ِســـــــــــرًّا  ـــــــــــــَدْع  َت ـــُب لـــلـــســـر ُمــــذيــــُعال  ـــطـــال مـــنـــك فـــال

)1( »أدب الدنيا والدين« ص: ]374[ البن أيب الدنيا.
)2( املصدر السابق ص: ]375[.
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4- دليل على اإليمان:

فاحلفاظ عىل الرس دليل عىل اإليان، وهذا ما دلت عليه النصوص الصحيحة.

ق�ال 0: »أربـــٌع مـــن كن فيـــه، كان منافًقـــا خالًصا، ومـــن كانت فيه 
خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث 

كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«)1(.

5- دليل على قهر النفس وترويضها:

فكتان الرس دليل عىل انتصار صاحب الرس عىل نفسه، وكبحه جلاحها.

 .]9 :u[ ]4: ]ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

أنواع كتمان السر:

كتان الرس ينقسم إىل قسمني أو نوعني:

 وكتان مذموم. كتان حممود.

أواًل- الكت�ان املحم�ود: وه�و رضٌب من األمانة، ون�وع من الوف�اء، وعالمٌة عىل 
الوقار، وهو كتان رس الغر أو النفس وهو مناط هذه الصفة وِعقُدها.

ثانًيا- الكتان املذموم: وهذا النوع من الكتان عىل رضبني:

األول- كتمان الشهادة:

وقد ذمه اهلل c بقوله: ]ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]2: 283[. 

َو 6: ]ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ[ ]2: 140[. 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي ]2354[، وأمح�د ]22354[ وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف »الصحيحة« برقم 
.]2354[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





362

الثاني- كتمان ما أنزل اهلل:

أم�ر اهلل c محل�ة العلم أال يكتموا مما أنزل اهلل ش�يًئا، وتوعد من يفعل ذلك بذّل 
الدنيا وعذاب اآلخرة، 6: ]ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

ې  ې  ې[ ]2: 174[. 

ولق�د لعنهم اهلل يف آية أخرى، فقال: ]ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ[ ]2: 159[. 

 ق�ال الع�ز بن عب�د الس�الم V: »وكت�ان ذلك وس�يلة إىل تضييع أح�كام اهلل 
وما يتعلق هبا من طاعة«)1(.

إفشاء السر لمصلحة:

قال العز بن عبد الس�الم V: »الس�رت عىل الناس شيمة األولياء - ويؤخذ من 
كالم�ه - أنه قد جيوز اإلفش�اء إذا كان يف ذلك مصلح�ة - مصلحة رشعية ال ذاتية -، أو 
دفع رضر، واس�تدل عىل ذلك با ذكره القرآن الكريم من إفش�اء يوس�ف S برِسِّ 

التي راودته عن نفسه، َوبرّس النسوة الاليت قطعن أيدهيّن.

: وإنا قال يوس�ف S: ]ڱ  ں  ں  ڻ[ ]M: 26[. ليدفع  ق�ال العزُّ
عن نفس�ه ما تعرض له - أو ما يمكن أن يتعرض له - من قتل أو عقوبة، وكذلك قوله: 
]ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ[ ]M: 50[، ليدف�ع التُّهم�ة ع�ن نفس�ه، ف�إن امَلِلَك لو 

ِه، ومل حُيَْمْل عىل إحساِن الوالية«)2(.  اهتمه مل ُيولِّ

)1( »شجرة املعارف واألحوال« ص: ]312[ للعز بن عبد السالم.
)2( املصدر السابق )389، 390( بترصف بسيط.
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إفشاء السر بعد الموت:

 ق�ال اب�ن بطال: »أكثر العلاء عىل أنه إذا م�ات صاحب الرس فإنه ال يلزم من كتانه 
ما كان يلزم يف حياته إال أن يكون عليه فيه غضاضة«.

وقال احلافظ ابن حجر: »الذي يظهر أن اإلفشاء بعد املوت ينقسم إىل أقسام:
 منها: ما حيرم إذا كان فيه غضاضة عىل صاحبه.

 ومنها: ما يباح. ومنها: ما يكره ُمطلًقا.
 ومنهـــا: ما ُيس�تحب ذك�ره - وإن كرهه صاح�ُب الرس كأن يكون في�ه تزكية أو 

منقبة أو نحو ذلك)1(.

 ويدل�ل ع�ىل ذلك ه�ذه النص�وص الصحيحة الرصحي�ة، فعن املعتمر بن س�ليان 
ا   ع�ن أبيه، قال: س�معت أنس ب�ن مالك I يق�ول: »َأرسَّ إىلَّ النب�ي 0 رِسً

فا أخربُت به أحًدا بعد، ولقد سألتني ُأُم ُسليم فا أخربهُتا به«)2(.

قال احلافظ ابن حجر V: »قال بعُض العلاء: كأن هذا الرس كان خيتص بنساء 
النبي 0، وإال فلو كان من العلم ما وسع أنًسا كتانه«)3(.

وعن أيب رافع I قال قال رس�ول اهلل 0: »من غســـل ُمســـلًما فكتم 
عليه غفر له اهلل أربعين مرة - وفي رواية أربعين كبيرة - ومن حفر له فأَجنهَّ أجرى 
عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساُه اهلل  يوم القيامة 

من ُسنُدس وإْستبرق الجنة«)4(.

)1( »فتح الباري« )85/11( للحفظ ابن حجر.
)2( صحيح: رواه البخاري ]6289[، ومسلم ]2354[.

)3( »فتح الباري« )85/11( للحافظ ابن حجر.
)4( صحيح: رواه احلاكم )354/1(، والبيهقي )395/3(، وصححه الشيخ األلباين يف »أحكام اجلنائز« 

.]51[
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وع�ن عائش�ة J، قال�ت: كان أزواج النبي 0 عن�ده، مل يغادر منهن 
واحدة فأقبلت فاطمُة متش�ى، ما خُتطُئ مش�يتها من مش�ية رس�ول اهلل 0 ش�يًئا، 

 

ب هبا، فقال: »مرحًبا بابنتي«. فلا رآها رحَّ

ثم أجلسها عن يمينه أو عن شاله. ثم سارها فبكت بكاًء شديًدا، فلا رأى جزعها 
سارها الثانية فضحكت، فقلُت هلا: خصك رسول اهلل 0 من بني نسائه باإلرسار، 
ثم أنت تبكني، فلا قام رسول اهلل 0 سألُتها: ما قال لك رسول اهلل 0؟

ُه. قالت: ما كنُت أفشى عىل رسول اهلل 0 رِسَّ

فل�ا ُتويف رس�ول اهلل 0 ُقلُت عزمُت عليك ب�ا عليك من احلق ملا حدثتني 

 

ما قال لك رسول اهلل 0.

فقال�ت: أم�ا اآلن فنعم. أما حني س�ارين يف املرة األُوىل فأخ�ربين: »أن جربيل كان 
ُيعارُضُه القرآن يف ُكل سنة مرة أو مرتني، وإنه عارضه اآلن مرتني وإين ال ُأرى األجل إال 

قد اقرتب، فاتقي اهلل واصربى، فإنه نعم السلف أنا لك«.

قالت: فبكيُت بكائي الذي رأيت، فلا رأى جزعي سارين.

الثانية فقال: »يا فاطمُة: أما ترضني أن تكوين س�يدة نس�اء املؤمنني - أو سيدة نساء 
هذه األمة«.

قالت: »فضحكُت ضحكى الذي رأيت«)1(.

  

)1( صحيح: رواه البخاري ]3716[، ومسلم ]2450[ واللفظ له.
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االستئذان

االســـتئذان: هو َطَلُب اإلذِن يف الدخول ملَِحلِّ ال يملُكه ال�ُمس�تأذن. وهو واجب 
عىل الناس أمجعني؛ لعموم األدلة الدالة عىل وجوبه.

ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    ]وئ    :4
 .]27 :t[ ]ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ

ق�ال ال�رازي: »أوج�ب اهلل c أن ال يدخ�ل امل�رء بيت غره إال بعد االس�تئذان 
والس�الم، ألن يف الدخول عىل هذا الوجه وقوع التهمة، ويف ذلك من املرضة ما ال خفاء 

به«)1(.

وعن عطاء، قال: قلُت البن عباس: أستأذُن عىل ُأختي؟
فقال: نعم.

فأع�دت فقل�ُت: ُأخت�ان يف حج�رى - وأن�ا أُموهُنُ�ا)2( وُأنف�ُق عليها - أس�تأذُن 
عليها؟

ق�ال: نعم. أحُت�ُب أن ترامُها ُعرياننَي؟ ث�م ق�رأ: ]ھ  ھ    ے   ے         ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  

.]58 :t[ ]ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ

قال: فلم ُيؤمر هؤالء باإلذن إال يف هذه العورات الثالث.

قال: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ[
]59 :t[

)1( »مفاتيح الغيب« )524/22( لإلمام الرازي.
)2( أمونهما، أي: أحتمل نفقتها.
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ق�ال عب�د اهلل ب�ن عباس L: ف�اإلذُن واج�ٌب، زاد اب�ن جريح: ع�ىل الناس 
كلهم)1(.

وق�ال جاب�ر بن عبد اهلل L: »يس�تأذن الرج�ل عىل ولده وأم�ه - وإن كانت 
عجوًزا - وأخيه وأخته وأبيه«)2(.

وس�أل رجٌل حذيفة I قال: »أستأذن عىل ُأمي؟ فقال: »إن مل تستأذن، رأيت 
ما تكره«.

ويف رواية: »ما يسوُؤك«)3(.

الحكمة من االستئذان:

احلكمة من االستئذان سرت عورات األنفس واألموال عن الغر، وبقاء البيت سكنًا 
لصاحبه؛ يأوى إليه لراحته، ويقيض فيه حاجته.

كيفية االستئذان:

- أن ال يستقبل الباب: أوالاً

ينبغي عىل املستأذن أن ال يستقبل الباب حتى ال ينظر إىل يشء داخل البيت.

فعن عبد اهلل بن ُبرس I قال: »إن النبي 0 إذا أتى باًبا ُيريد أن يستأذن 
مل يستقبله، جاء يمينًا أو شااًل، فإن ُأِذن له وإال انرصف«)4(.

وع�ن ثوب�ان I أن النب�ي 0 قال: »ال يحل ال مرئ ُمســـلم أن ينظر 
إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل«)5(.

)1( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]1067[.

)2( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]1066[.
)3( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]810[.

)4( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]1082[.
)5( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]831[.
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وع�ن س�هل بن س�عد الس�اعدى، ق�ال: اطل�ع رُج�ٌل من ُحج�ر من ُحج�ر النبي 
0، ومع النبي 0 ِمْدَرى)1( حُيكُّ هبا رأس�ه، فقال: »لو علمُت أنك تنظُر 

لطعنُت به في عينك، إنما ُجعل االستئذان من أجل البصر«)2(.

وعن أيب هريرة I أن رس�ول اهلل 0 ق�ال: »لو أن رجاًل اطلع عليك 
بغير إذٍن، فخذ فتُه بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك ُجناح)3(«)4(.

ا: ا خفيفاً ا- أن يدق الباب دقاً ثانياً

فع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل L قال: أتيُت رس�ول اهلل 0 يف أمر َدْين عىل 
أيب - وكان أب�وه عب�د اهلل بن عمرو بن حرام قتل ش�هيًدا يف غزوة أحد - فدققُت الباب، 

فقال: »من ذا؟«.

فقلت: أنا.
فخرج: وهو يقول: »أنا، أنا!!«؛ كأنه كرهها)5(.

وعن أنس I: »أن أبواب النبي 0 كانت ُتقرُع باألظافر«.

ق�ال ابن ُمفلح V: »وال يدق الباب بعنف، لنس�بة فاعله عرًفا إىل قلة األدب، 
ويف معناه الصياح العايل، ونحو ذلك«)6(.

واألدب ال�ذي ينبغي مراعاته عند دق الباب، هو نفس�ه ال�ذي ينبغي مراعاته عند 
دق اجلرس.

)1( المدرى: مشط صغر من حديد.
)2( صحيح: رواه البخاري ]4135[، ومسلم ]2156[.

)3( الجناح: اإلثم.
)4( صحيح: رواه البخاري ]6888[، ومسلم ]2158[.
)5( صحيح: رواه البخاري ]5423[، ومسلم ]2155[.

)6( »اآلداب الرشعية« )399/1( البن مفلح.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





368

ا- البدء بالسالم قبل االستئذان: ثالثاً

فعن ربعي بن حراش، قال: »حدثنا رجل من بني عامر، قال: إنه استأذن عىل النبي 
0 وهو يف البيت، فقال: »َألُِج؟«)1(.

فقال رس�ول اهلل 0 خلادمه: »أخُرج إلى هذا فعلمه االســـتئذان؛ فقل له: 
قل السالم عليكم، أأدُخُل؟«.

فس�مع الرج�ٌل ذلك من رس�ول اهلل 0 فقال: »الســـالم عليكـــم، أأدخل؟« 
فأِذَن لُه؛ فدخل)2(.

ا- التعريف بنفسه: رابعاً

ينبغ�ي عىل املس�تأذن أن يفصح عن اس�مه، وال يكتفي بقول: »أن�ا«، حلديث جابر 
السابق، الذي قال فيه: »أنا«، فقال النبي 0: »أنا، أنا« كأنه كره ذلك)3(.

ق�ال الن�ووي V: »إذا اس�تأذن أح�د فقيل له من أن�ت؟ أو من ه�ذا؟ كره أن 
يق�ول: »أنا« هل�ذا احلديث. وألنه مل حيصل بقوله: »أنا« فائ�دة وال زيادة، بل اإلهبام باق، 
ب�ل ينبغ�ي أن يقول: فالن باس�مه. وإن ق�ال: أنا فالن، فال بأس كا قال�ت أُم هانئ حني 

استأذنت فقال النبي 0:»من هذه؟«.

فقالت: أنا أم هانئ.

وال بأس أن يقول أنا أبو فالن، أو القايض فالن، أو الشيخ فالن، واألحسن يف هذا 
أن يقول: أنا فالن املعروف بكذا«)4(.

)1( الولوج: الدخول.
)2( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]448[.

)3( تقدم خترجيه.
)4( »حتفة األحوذى« )128/7(.
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ا- االستئذان ثالث مرات: خامساً

فعن أيب َنرضة V، عن أيب س�عيد اخلُدري I قال: اس�تأذن أبو موس�ى 
عىل عمر، فقال السالُم عليكم، أأدُخل؟ 

قال عمر: واحدة، ثم س�كت س�اعة، ثم قال: الس�الم عليكم، أأدخل؟ قال عمر: 
ثنتان، ثم سكت ساعة فقال: السالم عليكم، أأدخُل؟ فقال عمر: ثالٌث، ثم رجع، فقال 

عمر للبواب: ما صنع.

قال: رجع.
قال: عىل به، فلا جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟

نَّة. قال: السُّ
قال: الُسنة؟ واهلل لتأتينى عىل هذا برُبهان أو ببينة، أو ألفعلن بك.

ق�ال: فأتانا ونحن ُرفقٌة من األنصار، فقال: يا معرش األنصار، ألس�تم أعلم الناس 
بحديث رس�ول اهلل 0؟ أمل يقل رس�ول اهلل 0: »االســـتئذاُن ثالٌث، فإن 

ُأذن لك وإال فارجع؟«.

فجعل القوم ُيازُحونه)1(.

ا- إذا قيل ارجع فليرجع: سادساً

 .]28 :t[ ]4: ]ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ

ق�ال العالمة الس�عدى V: »ف�ال تتمنعوا م�ن الرجوع، وال تغضب�وا منه فإن 
صاح�ب املن�زل مل يمنعكم حًق�ا واجًبا لكم، وإنا هو متربع، فإن ش�اء أذن أو منع، فأنتم 

 

ال يأخ�ذ أحدك�م الكرُب واالش�مئزاز من ه�ذه احل�ال، ]ٿ   ٿ  ٿ[ ]t: 28[ أي: 

)1( صحيح: رواه البخاري ]2062[، ومسلم ]2154[، والرتمذي ]2690[.
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 .]28 :t[ ]أشد لتطهركم من السيئات، وتنميتكم باحلسنات ]ٹ  ٹ  ٹ   ٹ
فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن وعدمه«)1(.

يض عند الضرورة: ا- جواز استعمال المعار سابعاً

ُنقل عن السلف X استعال املعاريض؛ ألن فيها مندوحة عن الكذب.
قال عمر I: »أما يف املعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟!«.

كان إبراهي�م النخع�ى V، إذا طلبه من يكره أن خيرج إلي�ه وهو يف الدار، قال 
للجارية: قوىل له: اطلبه يف املس�جد، وال تقويل له ليس ههنا كيال يكون كذًبا!«)2( وكان 
الشعبي V، إذا طلبه من يكره أن خيرج إليه وهو يف املنزل، خط دائرة وقال للجارية: 

ضعي األصبع فيها وقويل: ليس ههنا)3(!

ق�ال الغ�زايل: »وإن�ا أرادوا بذلك إذا اضطر اإلنس�ان إىل الكذب، فأم�ا إذا مل تكن 
حاجة ورضورة فال جيوز التعريض وال الترصيح مجيًعا، ولكن التعريض أهون)4(.

ا- غض البصر عن عورات البيت: ثامناً

فغض البرص مأمور به أصاًل سواء يف هذا املوضع أو غره.

.]30 :t[ ]4: ]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 .]31 :t[ ]و6َ: ]ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

فعن مس�لم بن نذير، قال: استأذن رجٌل عىل حذيفة، فاطلع، وقال: أدُخل؟! فقال 
حذيفة I: »أما عينيك فقد دخلت، وأما إُشك فلم تدخل!!«)5(.

)1( »تيسر الكريم الرمحن« ]565[ للعالمة السعدي.
)3( املرجع السابق )140/3(.)2( »إحياء علوم الدين« )140/3(.

)5( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« ]830[.)4( املصدر السابق )139/3(.
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وع�ن القعقاع بن عم�رو، قال: صعد »األحنف بن قيس« ف�وق بيته، فأرشف عىل 
ج�اره، فقال: »س�وءٌة س�وءٌة دخلت عىل جاري بغ�ر إذن، ال صعدُت ف�وق هذا البيت 

أبًدا!!«)1(.

ا- إشعار الرجل أهله بدخوله: تاسعاً

ينبغ�ي عىل الرجل أن ُيش�عر أهل�ه بدخوله وقدوم�ه، وال يدخل ع�ىل حني غفلة، 
ب�ل ُيش�عرهم بأي نوع من أنواع اإلش�عار، كرفع الصوت بالذك�ر، أو بأي نوع من أنواع 

اإلشعار.

قالت زينب - امرأة ابن مسعود L: »كان عبد اهلل إذا جاء من حاجة، فانتهى 
إىل الباب، تنحنح، وبزق؛ كراهة أن هيجم منا عىل أمٍر يكرهه«)2(.

ا- تخفيف الزيارة: عاشراً

ينبغي عىل الزائر عدم إطالة اجللوس عند املزور، إال إذا رغب أهل البيت يف ذلك، 
ألن إطال�ة الزي�ارة قد حُتدث ردود فعل خطرة عىل الزائر وعىل املزور فعن إس�اعيل بن 
موس�ى، ق�ال: دخلن�ا إىل أنس بن مال�ك، ونحن مجيًعا م�ن أهل الكوفة، فحدثنا بس�بعة 
أحاديث فاستزدناه، فقال: من كان له ديٌن فلينرصف فانرصفت مجاعة، وبقيت مجاعة أنا 

فيهم، ثم قال: من كان له حياء فلينرصف.

فانرصف�ت مجاعة، وبقي�ت مجاعة أنا فيهم، ثم قال: من كانت له مروءة فلينرصف. 
فانرصفت مجاعة، وبقيت مجاعة أنا فيهم، فقال: »يا غلان أفقئوهم)3(؛ فإنه ال ُبقيا)4( عىل 

قوم ال دين هلم، وال حياء، وال مروءة«)5(.

)2( »اجلامع« )219/1( للخطيب البغدادي.)1( »األدب الضائع« ص: ]88[.
)4( ال ُبقيا: البقاء.)3( أفقئوهم، أي: أخرجوهم

)5( »اجلامع« )215/1( للخطيب البغدادي.
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التسليم

التســـليم: هو ش�ارة املؤمنني، وعالمة املوقنني، وتاج الصاحل�ني، ومنهاج املتقني، 
وح�ال العارفني، وصفة العابدين، وطريق الفاحلني، وال إيان إال به. وهو كذلك فضيلة 

أخالقية، تدل عىل اخلضوع هلل، والتوكل عليه، وتسليم الزمام إليه سبحانه.

6: ]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ[ ]6: 65[.

وهذا التسليم إنما يتحقق بثالثة أمور:

أولها- أن حيكموا الرسول 0 يف القضايا التي خيتصمون فيها ويشتجرون.

 ثانيهـــا- أن تذع�ن نفوس�هم لقض�اء اهلل c ال�ذي ينطق به الرس�ول 0 
فال يكون عندهم ضيق أو امتعاض.

ثالثهـــا- التس�ليم واالنقياد بالفعل، وم�ا كل من يعتقد حقيق�ة احلكم، وال جيد يف 
نفسه ضيًقا منه، ينقاد له فعاًل، وينفذه طوًعا.

قال حممد األمني الشنقيطي V يف تفسر قول اهلل D: ]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

وئ[ ]6: 65[.

»أقس�م اهلل c بنفس�ه الكريمة املقدس�ة، أنه ال يؤمن أحٌد حتى حيكم رسول اهلل 
0 يف مجي�ع األم�ور، ثم ينق�اد ملا حكم به ظاهًرا وباطنًا ويس�لمه تس�ليًا كلًيا من 
غ�ر ممانع�ة وال مدافعة وال منازعة، وب�نيَّ يف آيه أخرى أن قول املؤمن�ني حمصور يف هذا 
 :c التس�ليم ال�كيل، واالنقياد الت�ام ظاهًرا وباطنً�ا ملا حكم به 0 وه�ي قوله
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ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ    وئ      ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى     ى   ې   ې      ]ې  

.)1(]51 :t[ ]  ېئ

أنواع التسليم:

ينقسم التسليم إلى نوعين:
 وتسليم حلكمه الكوين القدري. تسليم حلكم اهلل الرشعي األمري.

-التسليم الشرعي األمري: أوالاً

وهو تس�ليم املؤمنني العارفني، 4:]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ  ۅ  
وئ[  ەئ   ەئ   ائ  ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  ۉ    ۉ  
]6: 65[. تضمن�ت ه�ذه اآلي�ة املباركة ثالث مرات�ب عظيمة وهي: التحكيم، وس�عة 

الصدر بانتفاء احلرج، والتسليم.

ا- التسليم للحكم الكوني القدري: ثانياً

هو التس�ليم بالقضاء والرضا به، ألنه ليس ألحد قدرة عىل دفع هذا القدر الكوين 
القدري.

صور ومواقف إيمانية من حياة أهل التسليم:

هذه بعض الصور واملواقف اإليانية املباركة من حياة األنبياء والصاحلني، ترضب 
أروع األمثلة يف كال التسليم والرضا التام.

:R تسليم خليل اهلل إبراهيم وابنه إسماعيل

أكمل التسليم: تسليم إبراهيم S وولده إساعيل، قال اهلل c مثنًيا عليه: 
 .]84 :A[ ]ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ[

)1( »أضواء البيان« )205/1( للعالمة الشنقيطي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





374

س�ليم مما س�وى اهلل D... س�لم لربه كل يشء .. يأم�ره اهلل D بوضع ولده 
وزوجته يف صحراء ال مكان فيها لقطرة ماء أو طعام أو إنس، فُيسلم.

ويشبُّ ولُده النجيب الذي أُعطيه عىل الكرب وهو الشيخ الطاعن يف السن، املهاجر 
من األهل والقرابة والدار، فيأمره بذبحه بإش�ارة يف املنام، وليس أمًرا رصحًيا يف اليقظة، 
فيسلم، حتى ولو كان األمر مناًما، فيكفي أنه من اهلل لُيسلم، ويريد إبراهيم أن يذوق ابنُه 

مجال التس�ليم وحالوة الرضا، فيقول البنه: ]   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  
.]102 :A[ ]خب

فاذا يكون من إساعيل احلليم ابن اخلليل الكريم؟

ٻ   ٻ   ٱ   يثحج    ىث   مث   جث   يت    ىت   ختمت   حت   جت    يب   ]ىب   

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ     
ڄ[  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   
]A: 102 - 109[. ويبقى هذا احلادث الوحيد الفريد العظيم منارة للتسليم واالنقياد، 

ومثاًل مبارًكا للرضا.

وشيُجه إال  الــخــطــى  ــنــبــُت  ُي النخلوهـــل  مـــنـــابـــتـــه  فــــي  إال  ويــــــــزرع 

تسليم أصحاب النبي 0:

لق�د رضب اجليل املب�ارك والرعيل األول من أصحاب الرس�ول 0 أروع 
األمثلة يف التسليم والرضا.

حتزبت األعراب عىل رسول اهلل 0 وأصحابه يف غزوة األحزاب حتى مجع 
ل�ه ع�رشة آالف مقاتل، م�ن املرشكني واملنافقني واليه�ود، أقبلوا بعدواهن�م، وطغياهنم، 
وخيله�م، ورجله�م، فا زاد ذلك املؤمنني إال إياًنا وإقبااًل عىل اهلل وتس�ليًا له، فأثنى اهلل 
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عليه�م، وامتدحه�م يف كتابه بقول�ه: ]حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   
جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث[ ]2: 22[. 

وهذا موقف آخر يرضب أروع األمثلة يف التسليم والرضا.

يف حادث�ة اإلف�ك التي ت�وىل كربها عبد اهلل بن أيب بن س�لول كب�ر املنافقني، الذي 
خاض يف ِعرض عائش�ة J، وأخذ يس�تجمع الكالم ويفرقه بني املس�لمني، حتى 

وقع بعض الصحابة يف عرض أم املؤمنني احلصان الرزان.

ـــــِك ُمـــــَحـــــرَُّم ــٍن ُتْكرُمَيــــــا ُحـــــَمـــــْيـــــــــــَراُء َســـــبُّ ــْي َأْلــــُف َع ــٍن  ــْي ــِمــْن َأْجــــِل َع َف

وكان م�ن مجل�ة من وق�ع يف عرضها الصحايب اجلليل مس�طح بن أثاث�ة، وكان من 
فقراء املهاجرين، وكان قريًبا أليب بكر الصديق I، فلا بلغ أبو بكر ما قاله مس�طح 
 ق�ال: ه�ذا أمر مل نتهم ب�ه يف اجلاهلية، أفبعد أن أعزنا اهلل باإلس�الم نته�م به، وحلف أن 

ال ينف�ع مس�طًحا بنافعة أبًدا، فعاتب�ه ربه بالوح�ي، 6: ]ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

 .]22 :t[ ]ک  ک  کک   گ  گ  گ

فلا سمع أبو بكر الصديق هذه اآلية.

قال: بىل واهلل ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له با كان يصنع)1(.

وال ـــــــــــــّر،  ِب عـــــــــــادة  تــــقــــطــــعــــن  تـــجـــعـــل عــــتــــاب الــــمــــرء فــــي رزقــــهال 
مسطح مـــــن  اإلفــــــــك  أمـــــــر  أفقهفـــــــإن  مـــــن  الـــنـــجـــم  ــــــدر  ق يـــحـــط 
ــه الـــــذي قـــد جرى حقهوقــــد جــــرى مــن فــــــي  الـــــصـــــديـــــق  وعــــــوتــــــب 

وهذه صورة أخرى ونموذج آخر من التسليم، ألصحاب النبي 0.

)1( صحيح: رواه البخاري ]4750[.
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خط�ب رس�ول اهلل 0 امرأة من األنصار جلليبي�ب I وكان جليبيب 
قص�ًرا دميًا، فكره األنصاري - أبو اجلارية - هذا األمر هو وزوجته، فس�معت اجلارية 

با أراد رسول اهلل 0، فتلت قول اهلل D: ]ٱ  ٻ      ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ[ 

 ]36 :2[

وقالت: رضيُت وس�لمُت ملا يرىض به رس�ول اهلل 0، فدعا هلا رس�ول اهلل 
0 وقال: »اللهم اصبب عليهما الخير صًبا، وال تجعل عيشهما كًدا«)1(.

  

)1( صحيح: رواه مسلم ]2472[.
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A

نسأل اهلل ُحسنها
ه�ذا ما يرس اهللُ يل مجعه من عنارص اخلُُلق احلس�ن اجلميل، ومعامل الس�لوك الطيب 
املب�ارك، ال�ذي ينبغ�ي أن يتوافر يف كل مس�لم ومس�لمة، حتى يتحقق ل�ه بذلك حمبة اهلل 
 وحمب�ة الن�اس له. فيحيى يف الدنيا حياة طيبة مبارك�ة، وحيظي يف اآلخرة بقرب املنزلة من 

رسول اهلل 0.

ف�ا كان يف ه�ذا الكت�اب من خر فم�ن اهلل وحده، فل�ه احلمد عىل توفيق�ه وإعانته 
وهدايته وصيانته، وما كان من خطأ فمن نفي، وإين أتوب إىل اهلل D منه، وأتربأ من 

ُكل قول خالف أوامر اهلل تعاىل، وسنة رسوله 0.

اْلخَلال ـــدَّ  ـــُس َف َعـــْيـــًبـــا  ـــْد  ـــِج َت َوَعــــــالوِإْن  ِفــــيــــِه  ــــَب  ــــْي َع ّمــــــْن اَل  َجــــــلَّ 

وأختـــم هـــذا الكتاب بقول اإلمام ابن الجوزى V: إهلي ال ُتعذب لس�اًنا خُيرُب 
عن�ك، وال عينً�ا تنظُر إىل علوم تدُل عليك، وال قدًما متش�ى يف خدمت�ك، وال يًدا تكتُب 

حديث رسولك 0.

ه�ذا واهلل أعىل وأعلم وس�بيله أهدى وأقوم، وصل الله�م عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.

كتبه  

حدائق كفر الدوار - البحيرة
01223840012 - 01125807887
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K

1- »صحيح البخاري« - لإلمام البخاري - طبعة مكتبة الصفا.
2- »صحيح مسلم« - لإلمام مسلم - طبعة مكتبة اإليان.

3- »صحيح سنن« أيب داواد - للشيخ األلباين - املكتب اإلسالمي.
4- »صحيح سنن« الرتمذي - للشيخ األلباين - طبعة املكتب اإلسالمي.
5- »صحيح سنن ابن ماجه« - للشيخ األلباين - طبعة املكتب اإلسالمي.

6- »صحيح سنن النسائي« - للشيخ األلباين - طبعة املكتب اإلسالمي.
7- مسند اإلمام أمحد - حتقيق األرُنووط - مؤسسه الرسالة.

8- مسند اإلمام أمحد - حتقيق أمحد شاكر - مكتبة الصفا.
9- »املوطأ« - لإلمام مالك بن أنس - طبعة دار الصحابة.

10- »فتح الباري« - للحافظ ابن حجر العسقالين - طبعة دار الريان.
11- »رشح صحيح مسلم« - لإلمام النووي - طبعة دار الريان.

12- »املعجم الكبر« - للطرباين - طبعة - دار الكتب العلمية.
13- »املعجم األوسط« - للطرباين - طبعة - دار الفكر.

14- »شعب اإليان« - للبيهقي - الطبعة اهلندسة.
15- »السنن الكربى« - للبيهقي - طبعة دار الفكر.

16- »مسند أبو يعىل« - أليب يعىل املوصويل - طبعة دار املأمون.
17- »صحيح ابن حبان« - البن حبان - طبعة دار ابن حزم.

18- »املستدرك« - للحاكم - طبعة دار ابن خزيمة.
19- »جممع الزوائد وفبع الفوائد« - للهيثمي - طبعة مكتبة املقدسى.
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20- »حتفة األحوذي« - للمباركفوري - طبعة دار ابن حزم.
21- »الفتاوي الكربى« - البن تيمية - طبعة دار رمحة.

22- »فيض القدير« - للمناوي - طبعة إحياء الرتاث العريب.
23- »الرتغيب« - للمنذري - طبعة مؤسسة الرسالة.

24- »صحي�ح األدب املف�رد« - لإلمام البخاري حتقيق الش�يخ األلباين - طبعة دار ابن 
حزم.

25- »املصنف« - البن أيب شيبة - طبعة دار الصفوة.
26-  »النهاية يف غريب احلديث واألثر« - البن األثر - طبعة دار ابن خزيمة.

27- »سنن الدارمي« - للدارمي - طبعة دار ابن اهليثم.
28- »عون املعبود رشح سنن أيب داود« - للطيب آبادي - طبعة مكتبة الصفا.

29- »صحيح اجلامع - للشيخ األلباين - طبعة املكتب اإلسالمي.
30- »السلسة الصحيحة« - للشيخ األلباين - طبعة مكتبة دار املعارف.

31- »مشكاة املصابيح« - للتربيزي حتقيق الشيخ األلباين - طبعة املكتب اإلسالمي.
32- »فتح القدير« - للشوكاين - طبعة املكتبة التوفقية.

33- »رشح السنن« - لإلمام البغوى حتقيق األرنؤوط - املكتب اإلسالمي.
34- »جامع البيان يف تأويل القرآن« - لإلمام الطربى - طبعة دار الثقافة العربية.

35- »اجلامع ألحكام القرآن« - لإلمام القرطبي - طبعة دار الثقافة العربية.
36- »تفسر القرآن العظيم« - للحافظ ابن كثر - طبعة دار املعرفة.

37- »حماسن التأويل« - للقاسمى - طبعة دار احلرمني.
38- »البحر املحيط« - أليب حيان - املكتبة التوفقية.

39- »عمدة التفاسر« - ألمحد شاكر - طبعة دار ابن حزم.
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40- »يف ظالل القرآن« - لسيد قطب - طبعة دار الرشوق.
41- »تيسر الرمحن« - لعبد الرمحن نارص السعدي- طبعة الدار السلفية الكويت.

42-  »بصائ�ر ذوى التمي�ز بلطائف الكتاب العزيز« - للف�روز آبادى - طبعة املجلس 
األعىل للشئون اإلسالمية.

43- »مفاتيح الغيب« - لفخر الدين الرازي - طبعة دار الغد.
44- »الكشاف« - للزخمرشي - طبعة دار ابن حزم.

45- »أيرس التفاسر« - أبو بكر اجلزائري - طبعة دار العلوم واحلكم.
46- »ُأسد الغاية« - البن األثر - طبعة مكتبة الصفا.

47- »سر أعالم النبالء« - لإلمام الذهبي - طبعة مكتبة الصفا.
48- »البداية والنهاية« - البن كثر - طبعة مكتبة اإليان.

49- »صفة الصفوة« - البن اجلوزي - طبعة دار ابن اهليثم.
50- »تاريخ اإلسالم« - لإلمام الذهبي - طبعة دار الفكر.

51- »التاريخ« - البن عساكر - طبعة الكتاب العريب.
52- »الطبقات الكربى« - البن سعد - دار الرتاث العريب.

53- »سرة ابن هشام« - أليب حممد عبد امللك بن هشام - دار العقيدة.
54- »طبقات الشافعية« - البن السبكي - طبعة دار ابن األثر.

55- »حلية األولياء« - أليب نعيم األصفهاين - طبعة دار ابن القيم.
56- »زاد املعاد« - البن القيم - طبعة دار الدعوة وطبعة املطبعة العرصية.

57- »الروح« - البن القيم - طبعة مكتبة اإليان.
58- »اجلواب الكايف« - البن القيم - طبعة دار الدعوة .

59- »عدة الصابرين وذخرة الشاكرين« - البن القيم - طبعة دار ابن حزم.
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60- »الوابل الصيب« - البن القيم - طبعة دار الدعوة.
61- »مدارج السالكني« - البن القيم - طبعة دار األدب العريب.

62- »ذم اهلوى« - البن اجلوزى - طبعة دار العقيدة.
63- »مناقب اإلمام أمحد بن حنبل« - البن اجلوزى - طبعة الدار التوفقية.

64- »التبرصة« - البن اجلوزي - طبعة دار ابن اهليثم.
65- »احللم« - البن أيب الدنيا - طبعة دار اإليان.

66- »أدب الدنيا والدين« - البن أيب الدنيا - طبعة مؤسسة الرسالة.
76- »الورع« - البن أيب الدنيا - طبعة الدار السلفية.

86- »مكارم األخالق« - البن أيب الدنيا - طبعة دار املعارف.

96-»كتاب اإلخوان« - البن أيب الدنيا - طبعة دار االعتصام.
70- »التوابني« - البن قدامة - طبعة الدار السلفية.

71- »منهاج القاصدين« - البن قدامة - مكتبة اهلدى النبوي.
72- »قرى الضيف« - إلبراهيم احلريب - طبعة - دار ابن اهليثم.

73- »أداب الصحبة« - أليب عبد الرمحن السلمى - طبعة دار التوحيد.
74- »لطائف املعارف« - البن رجب احلنبيل - طبعة دار ابن حزم.

75-  »هتذيب الكال« - للمزى - طبعة مؤسسة الرسالة.
76- »العقد الفريد« - البن عبد ربه- دار الكتب العلمية.

77- »أدب الدنيا والدين« - للاوردي - طبعة دار الكتب العلمية.
78- »رشح اب�ن عقي�ل ع�ىل ألفي�ة اب�ن مال�ك« - لبه�اء الدين ب�ن عقي�ل - طبعة دار 

الطالئع.
79- »املجالس« - البن عبد الرب - طبعة دار الصحابة.
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80- »الذريعة إىل مكارم الرشيعة« - لألصفهاين - طبعة مؤسسة الرسالة.
 81- »اخلشوع يف الصالة« - البن رجب احلنبيل - طبعة دار ابن القيم.

82- »الزهد« - البن املبارك - طبعة دار ابن اهليثم.
83- »عوارف املعارف« - للسهروري - طبعة دار التوحيد.

84- »آداب الزفاف« - لأللباين - طبعة مكتبة املعارف.
85- »ال�در املنض�ود يف ذم البخ�ل وم�دح اجل�ود« - لعبد ال�رؤف املن�اوي - طبعة دار 

الصحابة.
86- »تنبيه املغرتبني« - للشعراين - طبعة دار ابن حزم.

87- »التوقيف عىل مهات التعاريف« - للمناوي - طبعة مكتبة الصفا.
89- »هتذيب الكال« - للمزي - طبعة مؤسسة الرسالة.
90- »هتذيب األخالق« - للجاحظ - طبعة دار القاسم.

91-  »الكليات« - للكفوى - طبعة دار ابن تيمية.
92- »مكارم األخالق« - للخرائطى - طبعة دار اإليان.

93- »أداب العرشة« - للغزي - طبعة دار ابن حزم.
94- »الدر املنضود« - للسيوطي - طبعة املكتب اإلسالمي.

95- »التعريفات« - للُجرجاين - طبعة دار التوحيد.
96- »املفردات« - للراغب األصفهاين - طبعة دار الصفوة.

97- »نرضة النعيم« - جمموعة علاء - طبعة دار الوسيلة.
98- »روضة العقالء« - البن حبان - طبعة مكتبة السنة.

99- »وحي القلم« - ملصطفى صادق الرفاعي - طبعة دار الكتاب العريب.
100- »إحياء علوم الدين« - للغزايل - طبعة دار الصحابة.
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101- »خلق املسلم« - للغزايل - طبعة دار الدعوة.
102- »فقه السرة« - للغزايل - طبعة دار الدعوة، وطبعة دار الكتاب العريب.

103- »احلياء خلق املسلم« - حممد املقدم - طبعة دار الصفوة.
104- »الرياض النرضة« - نارص السعدي - طبعة مكتبة ابن تيمية.

105- »الرحيق املحتموم« - املباركفورى - الدار العربية.
106- »رشح رياض الصاحلني« - للشيبخ العثيمني - طبعة دار البصرة.

107- »مكارم األخالق« - للشيخ العثيمني - طبعة دار اهلدى اإلسالمي.
108- »األمانه يف اإلسالم« - عبد اللطيف إبراهيم - طبعة دار ابن اجلوزي.

109- »الوفاء« - أليمن الشوا - دار الكلم الطيب.
110- »موسوعة األخالق اإلسالمية« - سعد يوسف عزيز - طبعة املكتبة التوفقية.

111- »منهاج املسلم« - للشيخ أبو بكر اجلزائري - مكتبة دار الرتاث.
112- »مواقف إيانية« - ألمحد فريد - طبعة دار الصفوة.

113- »وصايا الرسول« - لسعد يوسف عزيز - طبعة املكتبة التوفقية.
114- »من أخالق الداعية« - لسليان بن فهد العودة - طبعة دار ابن حزم.

115- »لباب األدب« - ألسامة بن ُمنقذ - طبعة مكتبة السنة.
116- »بر الوالدين« - للطرطوشى - طبعة دار ابن األثر.

117- »األخالق اإلسالمية« - لعبد الرمحن حبنكة - طبعة دار الصحابة
118- »أحب األعال إىل اهلل« - مسعد حسني حممد - طبعة دار اإليان.

119- »هؤالء حيبهم اهلل« - مسعد حسني حممد - طبعة دار الكنوز.
120- »أوثق ُعرى اإليان« - مسعد حسني حممد - طبعة دار التوحيد.

121- »جامع العلوم واحلكم« - البن رجب احلنبيل - طبعة: دار الدعوة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





385

122- »شفاء العليل« - البن القيم - طبعة: مؤسسة الرسالة.
123- »دالئل النبوة« - أليب نعيم األصبهاين - طبعة: مكتبة الصفا.

124- »األخالق والسر« - البن حزم - طبعة: دار ابن اجلوزي.
125- »هتذيب األخالق« - للجاحظ - طبعة: دار السالم.

126- »اآلداب الرشعية« - البن مفلح - طبعة: دار اإليان.
127- »املستقىص« - للزخمرشي - طبعة: دار ابن حزم.

128- »األنوار يف شائل النبي املختار« - للبغوي - طبعة: مكتبة الصفا.
129- »شائل الرسول« - البن كثر - طبعة: الدار العلمية.

130- »شجرة املعارف واألحوال« - للعز بن عبد السالم - طبعة: مكتبة الصفا.
131- »البيان والتبيني« - للجاحظ - طبعة: دار ابن القيم.

132- »زهر اآلداب« - للقرواين - طبعة: دار ابن اهليثم.
133- »مع الرعيل األول« - ملحب الدين اخلطيب - طبعة: دار ابن حزم.

134- »األمثال« - أليب ُعبيد - طبعة: مؤسسة الرسالة.
135- »جممع األمثال« - للميداين - طبعة: مكتبة اإليان.

136- »العمدة يف حماسن الشعر وآدابه« - للقرواين - طبعة: دار ابن حزم.
137- »أخالق النبي« - أليب الشيخ األصبهاين - طبعة: دار ابن اجلوزي.

138- »الفتاوى السعدية« - البن سعدي - طبعة: مكتبة الصفا.
139- »عني األدب والسياسة« - لعيل بن عبد الرمحن بن هذيل - دار الرتمذي.

140- »األدب العريب وتارخيه« - لعبد العزيز الفيصل - طبعة: دار اإليان.
141- »رسائل اإلصالح« - ملحمد اخلرض حسن - دار السالم.

142- »الفنون« - البن عقيل - مكتبة: وهبة.
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143- »ديوان اإلمام عيل« - لإلمام عيل بن أيب طالب - دار ابن حزم.
144- »ديوان الشافعي« - لإلمام الشافعي - طبعة: دار ابن حزم.

145- »الشوقيات« - ألمحد شوقي - مكتبة جزيرة الورد.
146- »رحلة احلج إىل بيت اهلل احلرام« - ملحمد أمني الشنقيطي - طبعة: دار املدينة.

147- »ترمجة الش�يخ حممد األمني الش�نقيطي«  - لعبد الرمحن السديس - طبعة: املدينة 
املنورة.

148- »حياة األمة« - ملحمد اخلرض حسني - طبعة: مكتبة الصفا.
149- »أصول الدعوة« - عبد الكريم زيدان - طبعة: دار ابن حزم.
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ُكتب للمؤلف

 عامل املالئكة.
رمضان وتزكية النفوس.

تعدد الزوجات.
أحب األعال إىل اهلل.

أوثق ُعرى اإليان.
حسن البيان يف فضائل شهر شعبان.

تذكر األحباب بآداب الطعام والرشاب.

التداوي بالصالة.

ُحسن اخللق.
كيف تكونني أسعد امرأة؟

كيف تكون ناجًحا وحمبوًبا؟
بيوت حتبها املالئكة.

هؤالء حيبهم اهلل.
ماذا حيب النبي حممد وماذا يكره.

الدعوة السلفية وخطر احلزبية.
قصص األنبياء لألطفال والناشئة.

قصص الصحابة لألطفال والناشئة.
قصص القرآن لألطفال والناشئة.
السرة النبوية لألطفال والناشئة.
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وصايا الرسول لألطفال والناشئة.
فقه السنة لألطفال والناشئة.

 التداوي بالصالة.
معامل يف الطريق )دراسة وتقديم(.

من روائع سيد قطب )دراسة وتقديم(.

قصص القرآن لألطفال.
الرقية الرشعية.

خواطر دعوية.
الطريق إىل اجلنة.
فضائل األعال.

عالج احلسد والعني.
عالج نفسك وأهلك بنفسك.

الدعاء للميت.
تربية األوالد يف اإلسالم.

منهج تربية األوالد يف اإلسالم.
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