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رقم اإليداع: ١٤٤٢/٩٨٣٧
ردمك:  ٥ -٠٩٥٣ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

       أمني بن عبد اهللا الشقاوي وعبد الرحيم  بن حسين المالكي، ١٤٤٢هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

الشقاوي، أمني بن عبد اهللا
الــــشــــقــــاوي  اهللا  عــــبــــد  بـــــن  /أمـــــــني  ;Ô]fid˜’ ;Ô]zzd˙\ ;]Á]êÂ ;√zz\ÂÑ ;flŸ  

١٤٤٢هـــ وعبد  الرحيم بن حسين المالكي،  - الــريــاض، 
٦٤ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٥ -٠٩٥٣ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١ - االسالم والطب  ٢- الصحة العامة  ٣- الرقى أ- المالكي، عبد الرحيم 

ابن حسني (مؤلف مشارك) ب- العنوان
١٤٤٢/٩٨٣٧ ديوي ١٦/٤١٢    
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ÏŸÅŒŸ

احلـــمـــد هللا، نــحــمــده ونــســتــعــيــنــه ونــســتــغــفــره، ونـــعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور  إن 
أنــفــســنــا ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مـــن يــهــده اهللا فـــال مــضــل لـــه، ومـــن يــضــلــل فــال 
ا  هــادي لــه، وأشــهــد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً

ورسوله. عبده 
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فــــإن خــيــر الـــحـــديـــث كـــتـــاب اهللا، وخـــيـــر الـــهـــدي هــــدي مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص، وشــر 
األمــور مــحــدثــاتــهــا، وكــل مــحــدثــة بــدعــة، وكــل بــدعــة ضــاللــة، وكــل ضــاللــة في 

. النار 
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.[١٩  -١٢ اآليات:  لقمان،  [سورة 
لقمانگگ  الصالح  الرجل  وصايا  اهللا  ذكر  الكريمات  اآليات  هذه  في 
البــنــه لــمــا فــيــهــا مــن الــفــوائــد والــحــكــم، قــال ابــن كــثــيــر۴: «اخــتــلــف السلف 
ــا مــن غــيــر نــبــوة؟ عــلــى قــولــيــن؛  ا صــالــحً فــي لــقــمــانگ،گ، هــل كــان نــبــيًــا أو عــبــدً
قال:  قيس  بن  عمرو  إلى  بإسناده  جرير  ابن  عن  ونقل  الثاني.  على  األكثرون 
ا أســـود غــلــيــظ الــشــفــتــيــن مــصــفــح الــقــدمــيــن، فــأتــاه رجـــل وهــو  «كـــان لــقــمــان عــبــدً
في  الغنم  معي  ترعى  كنت  الــذي  ألست  لــه:  فقال  يحدثهم  نــاس  أُ مسجد  فــي 
الحديث  صدق  قال:   ،أر ما  بك  بلغ  فما  فقال:  نعم،  قال:  وكذا،  كذا  مكان 

األمانة». «وأداء  زيادة:   :أخر رواية  وفي  يعنيني»،  ال  عما  والصمت 
أنت  فقال:  الحكيم  لقمان  على  رجل  وقف  قال:  فرة  غُ مولى  عمر  وعن 



۷
قال:  الغنم؟  راعي  أنت  قال:  نعم،  قال:  الحسحاس؟  بني  عبد  أنت  لقمان؟ 
نــعــم، قـــال: أنـــت األســــود؟ قـــال: أمـــا ســـوادي فــظــاهــر، فــمــا الـــذي يــعــجــبــك من 
قال:  بقولك،  ورضاهم  بابك،  وغشيهم  بساطك،  الناس  وطء  قــال:  أمــري؟ 
يــا ابــن أخــي، إن أصــغــيــت إلــى مــا أقــول لــك كــنــت كــذلــك، قــال لــقــمــان: غضي 
بصدقي]،  [وقــولــي  فــرجــي،  وحفظي  طعمتي،  وعــفــة  لــســانــي،  وكــفــي  بــصــري، 
يعنيني،  ال  مــا  وتــركــي  جـــاري،  وحــفــظــي  ضــيــفــي،  وتــكــرمــتــي  بــعــهــدي،  ووفــائــي 

.(١)تر ما  إلى  صيرني  الذي  فذاك 

ـــا – وذكـــر  وســــاق ابـــن أبـــي حــاتــم بــســنــده إلـــى الــــــدرداءگ أنـــه قـــال يـــومً
وال  حسب  وال  مــال،  وال  أهــل  عــن  وتــي  أُ مــا  وتــي  أُ مــا  فــقــال:  الحكيم -  لقمان 
ــا، طــويــل الــتــفــكــر، عــمــيــق الــنــظــر،  خــصــال، ولــكــنــه كـــان رجـــالً صــمــصــامــة ســكــيــتً
يتغوط،  وال  يبول  وال  يتنخع،  وال  يبزق  قــط  أحــد  يــره  ولــم  قــط،  ا  نــهــارً ينم  لــم 
يقول  أن  إال  نطقه  ا  منطقً يعيد  ال  وكــان  يضحك،  وال  يعبث  وال  يغتسل،  وال 
يبك  فــلــم  فــمــاتــوا  أوالد  لــه  وولــد  تــزوج  قــد  وكــان  أحــد،  إيــاه  يستعيدها  حكمة 
فبذلك  ويعتبر،  ويتفكر  لينظر  الحكام،  ويأتي  السلطان  يغشى  وكان  عليهم، 

أُوتي(٢). ما  أُوتي 

.(٥١  /١١) كثير۴  ابن  تفسير   (١)
تفسير ابن كثير۴: (٥١/١١ – ٥٢)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، األشعث هو ابن   (٢)
عباس  ابــن  أخبر  من  نعلم  وال  عباس  ابــن  بالغات  من  وهــو  ضعيف.  الحافظ:  قــال  ســوار، 
المصنف،  سيسوقه  كما  منه  قريب  أو  الــوصــف  بهذا  لقمان  عــن  جماعة  رواه  وقــد  بــذلــك! 
أخذوه  أنهم  نجزم  أن  نستطيع  ال  ولكن  واحد،  مصدر  من  أخذوه  قد  يكون  أن  يشبه  وهذا 
عن  حملوه  قد  يكونوا  أن  الممكن  من  ألنه  وجوازه،  ذلك  إمكانية  مع  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن 
أهل الكتاب، وقد أُمروا أن يحدثوا عنهم، وال حرج عليهم في ذلك، والله أعلم. والخبر 

تفسيره. في  الطبري  جرير  ابن  أخرجه 
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قال الشيخ عبد الرحٰمن بن سعدي: وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان 
ما  بها  يقرن  وصية  وكل  منها،  يذكر  لم  ما  وتستلزم  الحكم  أمهات  تجمع  ابنه 
ما  على  يدل  وهذا  نهيًا،  كانت  إن  تركها  وإلى  ا،  أمرً كانت  إن  فعلها  إلى  يدعو 

ومناسباتها. وحكمها  باألحكام  العلم  أنها  الحكمة؛  تفسير  في  ذكرنا 
$﴾، والــحــكــمــة هــي الــفــهــم والــعــلــم،    #   "   ! قــال تــعــالــى: ﴿ 

 »  º ¹  ¸  ¶  μ﴿ :وتــي الــعــبــد، قــال تــعــالــى وهــي مــن أفــضــل مــا أُ
Á﴾ [سورة البقرة، آية رقم: ٢٦٩]، وهذه   À  ¿  ¾  ½  ¼
'﴾. وفي  &   % من العطايا التي تستوجب الشكر، لذلك قال ڽ: ﴿ 

الفوائد: من  اآلية  هذه 
ذو  واهللا  أحـــد، يــؤتــيــه مــن يــشــاء  ا عــلــى  ک لــيــس مــقــصــورً اهللا  أن فــضــل   -١

يقنط. وال  ييأس  وال  ذلك  يسأله  أن  العبد  فعلى  العظيم،  الفضل 
العبد. أُوتي  ما  أفضل  من  الحكمة  أن   -٢

ووصاياه. ومواعظه  بحكمه  االنتفاع  ينبغي  الحكيم  أن   -٣
سبحانه  وهو اهللا  بــهــا  الــمــنــعــم  شــكــر  ودوامــهــا  الــنــعــم  زيـــادة  أســبــاب  مــن  إن   -٤

 C B  A  @  ?  >  =  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  وتـــعـــالـــى، 
.[٧ رقم:  آية  إبراهيم،  ﴾ [سورة   I  H  G  F  E  D

أن شــكــر الــشــاكــر يــعــود نــفــعــه عــلــيــه ويــنــال بــه أفــضــل الـــجـــزاء، قـــال تــعــالــى:   -٥
 ،[١٤٤ رقـــــم:  آيــــة  عــــمــــران،  آل  [ســـــورة   ﴾  `  _  ^  ﴿

 \  [  Z  Y X  W  V ﴿ لــوطگ:  نبيه  عــلــى  ممتنًا  تــعــالــى  وقــال 
.[٣٥ رقم:  آية  القمر،  ﴾ [سورة   ^  ]
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 X ﴿ تعالى:  قــال  اهللا،  يضر  وال  عليه،  ضــرره  يعود  فإنما  الكافر  كذلك   -٦
 ﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.[١٧٧ رقم:  آية  عمران،  آل  [سورة 
أن اهللا تــعــالــى غــنــي ال تــنــفــعــه طــاعــة الــطــائــع، وال تــضــره مــعــصــيــة الــعــاصــي:   -٧

 V  U T  S  R  Q  P O  N  M  L  K  J﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
.[٧ رقم:  آية  الزمر،  Y﴾  [سورة   X  W

ألنه  اهللا  عند  يضيع  ال  فإنه  يسير  بشيء  ولو  تعالى  اهللا  إلى  تقرب  من  أن   -٨
ســبــحــانــه وتــعــالــى حــمــيــد، فـــأربـــح الـــتـــجـــارات هـــي الــتــجــارة مـــعـــهچ، قــال 
[ســـورة   ﴾r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تــعــالــى: 

.[٢٠ رقم:  آية  المزمل، 
ــوصــي بــهــذه الــوصــايــا ونــحــوهــا وأولـــى الــنــاس بــذلــك  يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يُ  -٩

 V﴿ تعالى:  قال  األنبياء،  سنة  وهي  عليهم  الناس  أشفق  وهو  األوالد 
 f  e  d c  b  a  `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
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.[١٣٣  -١٣٠ اآليات:  البقرة،  ﴾ [سورة   Å  Ä  Ã  Â  Á  À
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وقـــد بـــدأ اهللا بــهــا ألنــهــا أعــظــم الــوصــايــا وأنــفــعــهــا، فــأعــظــم مــا أمـــر اهللا بــه 
توحيد  يستلزم  الشرك  عن  والنهي  الشرك،  عنه  اهللا  نهى  ما  وأعظم  التوحيد، 

 H  G  F  E  D﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ڽ،  لـــه  الـــعـــبـــادة  وإخـــــالص  اهللا 
 ،[٣٦ رقــــم:  آيـــة  الــنــحــل،  [ســــورة   ﴾N  M  L  K  J  I

 Þ  Ý  Ü  Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 ﴾   ì  ë  ê  é  è ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
الــكــتــب  وأنـــــزل  الـــرســـل،  اهللا  أرســــل  ومــــا   ،[٢٥٦ رقــــم:  آيــــة  الـــبـــقـــرة،  [ســـــورة 
وجــــردت الــســيــوف ورفــعــت رايــــات الــجــهــاد إال لــطــمــس مــعــالــم الـــشـــرك، وأن 

هللا. كله  الدين  يكون 

ا أنــه ال  ــا عظيمً قــال الــشــيــخ ابــن ســعــدي۴: «ووجــه كــون الــشــرك ظــلــمً
ال  الــذي    وســوَّ الرقاب  بمالك  تــراب  من  المخلوق    ســوَّ من  وأبشع  أفظع 
 الــنــاقــص الــفــقــيــر مــن جميع  ــا بــمــالــك األمـــر كــلــه، وســـوَّ يــمــلــك مــن األمـــر شــيــئً
بمثقال  ينعم  لم  من    وسوَّ الوجوه،  جميع  من  الغني  الكامل  بالرب  الوجوه 
خـــراهـــم  ذرة مـــن الــنــعــم بـــالـــذي مـــا بــالــخــلــق مـــن نــعــمــة فـــي ديــنــهــم ودنـــيـــاهـــم وأُ
وقــلــوبــهــم وأبــدانــهــم إال مــنــه، وال يــصــرف الــســوء إال هــو. فــهــل أعــظــم مــن هــذا 
ــا مــمــن خــلــقــه اهللا لــعــبــادتــه وتــوحــيــده فــذهــب  الــظــلــم شـــيء؟ وهـــل أعــظــم ظــلــمً



۱۱

جعلها  المراتب،  أخس  في  فجعلها  تقويم  أحسن  في  اهللا  خلقها  التي  بنفسه 
ا»(١). كثيرً ا  ظلمً نفسه  فظلم  شيئًا   يسو ال  لمن  عابدة 

ا فـــي كــتــابــه الــكــريــم فـــي الــنــهــي عـــن الــشــرك  ولــقــد أبــــد اهللا وأعــــاد كــثــيــرً
األمن  يحرم  صاحبه  فإن  الدنيا  في  فأما  واآلخرة،  الدنيا  في  الوخيمة  لعواقبه 
فيها  يموت  ال  جهنم  نــار  في  وخلود  األبــد  فشقاء  اآلخــرة  في  وأمــا  والهداية، 
وفي  الحياة،  أطيب  وحياته  العيش  أنعم  فعيشه  اهللا  وحد  من  وأما  يحيا،  وال 
السموات  عرضها  جنة  في  دائم  وخلود  باق،  ونعيم  اهللا  برضى  ينعم  اآلخرة 

للمتقين. أُعدت  واألرض 

بــيَّــن  إال  بـــشـــيء  يـــأمـــرهـــم  ال  أنـــه  خــلــقــه  عــلــى  تــعــالــى  اهللا  فــضــل  مـــن  وإن 
الــعــبــد  يــكــون  حــتــى  ضـــرره،  لــهــم  بــيَّــن  إال  شـــيء  عــن  يــنــهــاهــم  وال  نــفــعــه،  لــهــم 

 4  3﴿ تعالى:  قال  إليه،  وجهه  يسلم  ولمن  يتعلق  بمن  بصيرة  على 
وقــال   ،[١٧ رقـــم:  آيــة  الــنــحــل،  [ســـورة   ﴾  ;  :  9  8 7  6  5
ويــتــوكــل  بــه  ــتــعــلــق  يُ أن  يــجــب  الـــذي  هــو  وأنـــه  عــظــمــتــه  لــعــبــاده  ــا  مــبــيــنً تــعــالــى - 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــه،  الــعــبــادة  وتــخــلــص  عــلــيــه 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
آيـــة  لــــفــــرقــــان،  ا [ســــــورة   ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
الــنــاس  أخـــســـر  وأن  الــمــخــلــوق  ضــعــف  ـا  مــبــيــنـً تــعــالــى  قـــال  ثـــم   ،[١-٢ رقــــم: 

 &  %  $  #  " فقال:﴿!  مثله  ضعيف  بمخلوق  تعلق  من 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[٣ ﴾ [ســورة الــفــرقــان، آيــة رقــم:   7  6

بتصرف.  (٨٦٦ (ص٨٦٥-  السعدي۴  الشيخ  تفسير   (١)



۱۲
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ لــى:  تــعــا وقال 
 U  T S  R  Q P  O  N  M  L  K  J  I  H
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W V
 q  p o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
[ســـــــورة   ﴾  |  {  z  y  x  w v  u  t  s  r

. [٧٦  -٧٥ آليــتــان:  ا لــنــحــل،  ا
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 
  



۱۳

VÌÈfi^n÷]<ÌÈëÁ÷]
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األجــر  بــيــان  مــع  الــوالــديــن  بــر  عــلــى  بــالــحــث  الــشــرعــيــة  الــنــصــوص  وردت 
الــعــظــيــم فـــي ذلــــك والـــتـــحـــذيـــر مـــن عــقــوقــهــمــا مـــع بـــيـــان مـــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــن 

 i  h  g  f﴿ تــعــالــى:  قـــال  واآلخــــرة،  الــدنــيــا  فـــي  الــوخــيــمــة  األضــــرار 
 v  u  t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j
اإلسراء،  ﴾ [سورة   ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

 n  m l  k  j  i  h  g  f﴿ :٢٣]، وقال تعالى آية رقم: 
.[٣٦ ﴾  [ســورة الــنــســاء، آيــة رقــم:   o

ا  ــنْ يَ : مَ ــيــلَ »، قِ ــهُ ــفُ نْ ــمَ أَ غِ ــمَّ رَ ، ثُ ــهُ ــفُ نْ ــمَ أَ غِ ــمَّ رَ ، ثُ ــهُ ــفُ نْ ــمَ أَ غِ وقــال النبيملسو هيلع هللا ىلص: «رَ
لَمْ  مَّ  ثُ ا،  مَ يْهِ كِلَ وْ  أَ ا  مَ هُ دَ أَحَ  ، الْكِبَرِ نْدَ  عِ هِ  يْ الِدَ وَ كَ  رَ دْ أَ نْ  «مَ  : الَ قَ ؟!  اللَّهِ ولَ  سُ رَ

.(١)« نَّةَ الْجَ لِ  خُ دْ يَ
.(٢)« هِ يْ الِدَ وَ نَ  لَعَ نْ  مَ هُ  اللَّ نَ  لَعَ وَ  ...» وقالملسو هيلع هللا ىلص: 

ـــطِ  ـــخَ بِّ فِــــي سَ ــــطُ الـــــرَّ ــــخَ سَ ، وَ ـــــدِ الِ ـــــوَ ـــــا الْ ضَ بِّ فِــــي رِ ـــــا الـــــرَّ ضَ وقـــــالملسو هيلع هللا ىلص: «رِ
الِدِ »(٣). الْوَ

هريرةگ. أبي  حديث  من   (٢٥٥١) برقم  مسلم  صحيح   (١)
عليگ. حديث  من  برقم (١٩٧٨)  مسلم  حديث  من  جزء   (٢)

ـــه بـــن عـــمـــروک، وصــحــحــه الــشــيــخ  ســنــن الـــتـــرمـــذي بـــرقـــم (١٨٩٩) مـــن حـــديـــث عــبــد الـــلَّ  (٣)Y



۱٤
ا ما يقرن اهللا بين عبادته والوصية بالوالدين وهذا يدل على عظمة  وكثيرً
ثنى  وحده  اهللا  بعبادة  أوصاه  أن  فبعد  لقمانگگ،  وصايا  في  وهكذا  ذلك، 

 L  K  J  I  H  G  F﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــوالـــديـــن،  بــطــاعــة 
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 j i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ،﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p o  n  m  l  k

بها: والوصية  تدبرها  إلى  يدعو  ما  والحكم  الفوائد  من  اآليتين  هاتين  وفي 
ا. وتركً فعالً  ينفعهم  بما  يوصيهم  إذ  بعباده  اهللا  رحمة   -١

أن الــوصــيــة بــالــوالــديــن عــامــة لــكــل الــنــاس مــشــركــهــم ومــؤمــنــهــم وكــافــرهــم   -٢
ومسلمهم.

والجدة. الجد  بهما  ويلحق  واألم،  األب  هما  بهما  الموصى  الوالدان   -٣
 J  I﴿ األم:  عـــن  فـــقـــال  لـــلـــوالـــديـــن  الـــوصـــيـــة  ســبــب  تــعــالــى  اهللا  بــيــن   -٤
مــشــقــة  «أي  ســــعــــدي۴:  ابــــن  قــــال   ،﴾  P  O  N  M  L  K
عــلــى مــشــقــة، فــال تـــزال تــالقــي الــمــشــاق مــن حــيــن يــكــون نــطــفــة مــن الــوحــم 
فصاله  ثــم  الـــوالدة،  وجــع  ثــم  الــحــال،  وتغير  والــثــقــل  والــضــعــف  والــمــرض 
يحسن  أفــمــا  ورضــاعــهــا،  وكفالتها  أمــه  لحضانة  مــالزم  وهــو  عــامــيــن».  فــي 
ولده  على  يؤكد  أن  الحب  شدة  مع  الشدائد  هذه  ولــده  على  تحمل  بمن 

إليه(١). اإلحسان  بتمام  اهللا  ويوصي 

.(٥١٦) برقم   (٤٤/٢) الصحيحة  السلسلة  في  األلباني۴ 
(ص٨٦٦). المنان  كالم  تفسير  في  الرحٰمن  الكريم  تيسير   (١)

Y



۱٥
 {  z  y﴿ تــعــالــى:  قـــال  كـــامـــالن،  عـــامـــان  الـــرضـــاعـــة  تـــمـــام  أن   -٥

.[٢٣٣ رقم:  آية  البقرة،  ~﴾ [سورة   }  |

يشكروه  أن  عباده  وأمر  الشكور  نفسه  وسمى  شكور  وتعالى  ڽ  اهللا   -٦
ويعلموا  إلــيــهــم،  أحــســن  مــن  ويــشــكــروا  العظيم  الــفــضــل  مــن  عليهم  لــه  لــمــا 
أنــهــم حــيــن يــقــومــون بــذلــك ســيــرجــعــون إلـــى اهللا تــعــالــى فــيــجــزيــهــم أحــســن 
W﴾ [سورة  V   U    T   S R   Q الجزاء، ولذلك قال: ﴿   

.[١٤ رقم:  آية  لقمان، 
الشكر  يستحق  اهللا  أن  فكما  الوالدين،  وشكر  شكره  بين  تعالى  اهللا  قرن   -٧
ألنـــه هــو الـــذي أوجــــدك مــن الــعــدم فــكــذلــك أوصـــى بــشــكــر مــن كـــان ســبــبًــا 
الوالدين  لبر  موجبًا  بــه  لكفى  السبب  هــذا  إال  يكن  لــم  ولــو  وجــودك،  فــي 
وطــاعــتــهــمــا. وهـــذا الــســبــب ال يــوجــد مــن أعــمــال الــبــر مــا يــكــافــئــه إال شــيــئًــا 
ا  ــدً الِ وَ ــدٌ  لَ وَ ي  ــزِ ــجْ يَ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  قــال  الــنــاس،  غالب  فــي  يتوفر  ال  ا  واحــدً

هُ  »(١). تِقَ يُعْ فَ هُ  يَ تَرِ يَشْ فَ ا  لُوكً مْ مَ هُ  دَ يَجِ نْ  أَ إِالَّ 
مــع هـــذه الــوصــايــا الــعــظــيــمــة بــبــر الــوالــديــن إال أن طــاعــتــهــمــا مــشــروطــة بــأن   -٨
مهما  الخالق  معصية  في  لمخلوق  طاعة  ال  إذ  اهللا،  معصية  غير  في  تكون 

قدره. عظم 
رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث مــصــعــب بـــن ســعــد عـــن أبــيــهگ   
ا  ــدً بَ أَ هُ  لِّمَ تُكَ الَ  نْ  أَ ــدٍ  ــعْ سَ مُّ  أُ تْ  لَفَ «حَ قــال:  الــقــرآن،  من  آيــات  فيه  نزلت  أنــه 
ــاكَ  صَّ ــهَ وَ نَّ الــلَّ ــتَ أَ ــمْ عَ : زَ ــتْ ــالَ ، قَ بَ ــرَ ــشْ الَ تَ ــلَ وَ كُ ــأْ الَ تَ ، وَ يــنِــهِ ــرَ بِــدِ ــفُ ــكْ ــتَّــى يَ حَ

هريرةگ. أبي  حديث  من   (١٥١٠) برقم  مسلم  صحيح   (١)



۱٦
ا  يْهَ لَ عَ يَ  شِ غُ تَّى  حَ ا  ثً ثَالَ ثَتْ  كَ مَ  : الَ قَ ا.  ذَ بِهَ كَ  رُ آمُ نَا  أَ وَ  ، مُّكَ أُ نَا  أَ وَ  ، يْكَ الِدَ بِوَ
لَى  ــو عَ عُ ــدْ ــتْ تَ ــلَ ــعَ ــجَ ــا، فَ ــاهَ ــقَ ــسَ ، فَ ةُ ــارَ ــمَ ــهُ عُ ــالُ لَ ــقَ ــا يُ ــهَ ــنٌ لَ ــامَ ابْ ــقَ ، فَ ــدِ ــهْ ــجَ ــنَ الْ مِ

 ]  \  [  Z  Y  X﴿ : ــةَ يَ هِ اآلْ ــذِ آنِ هَ ــرْ ــقُ ــهُ فِــي الْ لَ الــلَّ ــزَ نْ ــأَ ، فَ ــدٍ ــعْ سَ
[ســورة   (١)«﴾  j i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^

 .[١٥ لــقــمــان، آيــة رقــم: 
وكفرهما  الوالدين  فشرك  أكــرمــك،  ومــا  أحلمك  ومــا  رب  يا  أرحمك  ما   -٩
وعــصــيــانــهــمــا لــربــهــمــا؛ بـــل حــتــى مـــع اجــتــهــادهــمــا وشــــدة حــرصــهــمــا عــلــى 
مــع  يــطــيــعــه،  وال  ويــعــصــيــه  بـــه  يـــؤمـــن  وال  تــعــالــى  بــــاهللا  يـــشـــرك  أن  ولـــدهـــمـــا 
وإن  يــقــل:  ولــم  بالمعروف  ومصاحبتهما  إليهما  بــاإلحــســان  أمــر  كله  هــذا 

تطعهما». «فال  قال:  بل  فعقهما؛  بي  تشرك  أن  على  جاهداك 
.﴾  b  a  `  _  ^  ﴿ تعالى:  قوله   -١٠

عــلــم  عــلــى  لــيــس  فــعــلــه  أن  تــعــالــى  بـــاهللا  أشـــرك  مــن  كــل  أن  واضـــح  بــيــان   
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ تــعــالــى:  قــال  وضــالل،  جــهــل  عــلــى  بــل 
﴾ [ســورة    Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
الــخــلــق  جــمــيــع  تــعــالــى  اهللا   تــحــد وقــد   .[١١٧ رقـــم:  آيــة  الــمــؤمــنــون، 

ے      ~   }   |   {  ﴿ تعالى:  قال  شركهم،  على  ببرهان  يأتوا  أن 
  °   ¯    ® ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡
[ســــورة   ﴾¼  »    º  ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±

.[٤ األحــقــاف، آيــة رقــم: 
ســبــيــل  اتـــبـــاع  عــلــى  حـــث   ﴾o n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي   -١١

.(١٧٤٨  /٤٣) برقم  مسلم  صحيح   (١)



۱۷
الــمــؤمــنــيــن الــمــنــيــبــيــن إلـــى اهللا واالقـــتـــداء بــهــم ومــصــاحــبــتــهــم، قـــال تــعــالــى 

  Ã  Â Á  À   ¿   ¾﴿ قـــــال:  األنـــبـــيـــاء  ذكــــر  لـــمـــا  لـــنـــبـــيـــهملسو هيلع هللا ىلص 
ســبــيــل  بـــاتـــبـــاع  أمــــر  وكـــمـــا   ،[٩٠ رقـــــم:  آيــــة  األنــــعــــام،  Ä﴾ [ســــــورة 

 @  ? الــمــؤمــنــيــن حـــذر مـــن اتـــبـــاع ســبــيــل غــيــرهــم فـــقـــال: ﴿ < 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

.[١١٥ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة    S  R  Q  P O
تــضــمــنــت اآليــــة الـــكـــريـــمـــة الــتــنــبــيــه إلــــى فـــضـــل مــصــاحــبــة األخــــيــــار، وقـــد   -١٢
وتنهى  ذلك  على  تحث  والسنة  الكتاب  من  الكثيرة  النصوص  وردت 
من  السالم  عليه  زكريا  وجده  ما  ذكر  أن  بعد   - تعالى  قال  خالفه،  عن 
الــرزق عــنــد مــريــم عــلــيــهــا الــســالم الــذي ال يــوجــد عــنــد غــيــرهــا، وأن اهللا 
[سورة   ﴾$  #  "  !﴿ تعالى:  قال   - به  رزقها  الذي  هو 

 n  m  l﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[٣٨ رقــــم:  آيـــة  عـــمـــران،  آل 
.[٦٧ رقم:  آية  الزخرف،  ﴾ [سورة   s  r  q  p  o

فــمــصــاحــبــة الــصــالــحــيــن خــيــر وبــركــة فــي الــدنــيــا واآلخــــرة، رو الــبــخــاري 
ثَلُ  مَ ــا  ــمَ «إِنَّ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األشعريگ  موسى  أبي  حديث  من  ومسلم 
لُ  فَحامِ  ، الــكِــيــرِ ونــافِــخِ   ، ــكِ ــسْ الــمِ ــلِ  ــحــامِ كَ  ، ــوءِ الــسُّ ــلِــيــسِ  وجَ  ، ــالِــحِ الــصَّ لِيسِ  الجَ
 ، ــبَــةً ــيِّ ــا طَ يــحً ــهُ رِ ــنْ ــدَ مِ ــجِ ـــا أنْ تَ ، وإِمَّ ــهُ ــنْ ــاعَ مِ ــتَ ــبْ ـــا أنْ تَ ، وإِمَّ ــكَ يَ ــذِ ــحْ ــا أنْ يَ ، إِمَّ ــكِ ــسْ الــمِ

.(١)« بيثَةً خَ ا  يحً رِ دَ  تَجِ أنْ  ا  وإِمَّ  ، يابَكَ ثَ قَ  رِ يَحْ أنْ  ا  إِمَّ  ، الكِيرِ ونافِخُ 
قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو

.(٢)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ أَحَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ ينِ  دِ لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ

له. واللفظ   (٢٦٢٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥٥٣٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٣٧٨)، وحسنه الشيخ األلباني۴  في السلسلة الصحيحة (١/ ٦٣٣) برقم (٩٢٧).  (٢)



۱۸

الحاصل  الخير  ويعمه  مجالستهم  بركة  تشمله  جالسهم  من  فإن  ا  وأيضً
الشيخان  أخرجه  ما  ذلك  على  دل  كما  مبلغهم،  ا  بالغً عمله  يكن  لم  وإن  لهم، 
ــونَ فِــي  ــوفُ ــطُ ــةً يَ ئِــكَ ــالَ ــهِ مَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «إِنَّ لِــلَّ
وا  لُمُّ هَ ا:  وْ نَادَ تَ هَ  اللَّ ونَ  رُ كُ ذْ يَ ا  مً وْ قَ وا  دُ جَ وَ ا  إِذَ فَ  ، رِ كْ الذِّ لَ  هْ أَ ونَ  سُ تَمِ لْ يَ  ، قِ الطُّرُ
تُ  رْ فَ غَ ــدْ  قَ ــي  نِّ أَ مْ  كُ دُ هِ أُشْ فَ  ، هُ اللَّ يَقُولُ  «فَ الحديث:  آخر  وفي   ،« مْ تِكُ اجَ حَ إِلَــى 
ـــاءَ  ـــا جَ ـــمَ ــمْ إِنَّ ــنْــهُ ـــيْـــسَ مِ نٌ لَ ــــالَ ــمْ فُ ــيــهِ : فِ ـــةِ ئِـــكَ ـــالَ ـــمَ ـــنَ الْ ـــكٌ مِ ـــلَ ـــولُ مَ ـــقُ : «يَ ــــالَ ». قَ ـــمْ ـــهُ لَ

.(١)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ الَ  اءُ  لَسَ الْجُ مُ  هُ  : الَ .قَ ةٍ اجَ لِحَ
قـــال عـــمـــرگ: لـــوال ثـــالث مـــا أحــبــبــت الــعــيــش فـــي هـــذه الــحــيــاة الــدنــيــا: 
أطايب  ينتقون  أقوام  ومجالسة  الليل،  من  الساعات  ومكابدة  الهواجر،  ظمأ 

الثمر. أطايب  ينتقى  كما  الكالم، 
الشافعي: قال 

تِـــي ـــدَ حْ ـــوِ ــيــا فَ ــقِ ــــال تَ ـــــد خِ هإِذا لَـــم أَجِ ـــرُ ـــاشِ يٍّ أُعَ ـــــوِ ــــنْ غَ ــــى مِ ــــهَ أَشْ ـــــذُّ وَ لَ  أَ
ـــنًـــا ةِ آمِ ــــادَ ــــبَ ــــعِ ي لِــــلْ ــــــــدِ حْ ــــسُ وَ ـــــلـِ أَجْ هوَ ــــــــاذِرُ ـــلِـــيـــسٍ أُحَ ــــنْ جَ ــيْــنـِـي مِ ـعَ ــــــرُّ لـِ أَقَ

لــلــعــبــد  يــنــبــغــي  نـــه  أ لـــى  إ تــنــبــيــه   ﴾  s  r  q  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــولـــه  فـــي   -١٣
ذلــك  فــيــدفــعــه  ســيــالقــيــه،  نــه  أ يــعــمــلــه  صــالــح  عــمــل  كــل  عــنــد  يــتــذكــر  أن 
بــنــســيــان  إال  ضـــل  مـــن  ضـــل  فــمــا  فـــيـــه،  لــنــيــة  ا وإخـــالص  نــه  إحــســا لـــى  إ

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  لـــلـــقـــاء،  ا ذلـــك 
 .[٢٦ رقــم:  يــة  آ ص،  [ســورة   ﴾  è  ç  æ  å  ä  ã

﴾، إن اهللا سبحانه وتعالى    E   D C   B   A﴿ :في قوله تعالى  -١٤

.٢٦٨٩ برقم  مسلم  وصحيح   ،٦٤٠٨ برقم  البخاري  صحيح   (١)
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إال  كبيرة  وال  صغيرة  يــغــادر  ال  كــتــاب  فــي  عليهم  الــعــبــاد  أعــمــال  يحصي 
 w  v  u  t s  r  q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قـــال  أحـــصـــاه، 
 ¡ ے   ~  }﴿ لـــه:  ــقــال  يُ ثــم    ،﴾|  {  z  y  x

.[١٤  -١٣ اآليتان:  اإلسراء،  ﴾، [سورة   ¥  ¤  £  ¢

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
 <  ;  :  9 8  7  6  5 4  3  2  1  0  /  .  -
عــمــل  كــل  أن  وأيــقــن  عــمــل  فــمــن   .[٣٠ رقـــم:  آيـــة  عـــمـــران،  آل  ﴾ [ســــورة   =

ا. خيرً إال  يقدم  لم  القيامة  يوم  سيالقيه  يعمله 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 
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على  باإلشفاق  يشعر  مــا  موعظته  فــي  يكون  أن  والناصح  للواعظ  ينبغي   -١
المنصوح، فإن قوله: يا بني ليس تصغير احتقار وإنما هو تصغير إشفاق.
أن الــمــوعــظــة ال تــكــون مــوعــظــة حــقــا حــتــى تــشــتــمــل عــلــى بــيــان عــظــمــة اهللا   -٢
وســعــة عــلــمــه وبــالــغ قــدرتــه، وهــكــذا كــانــت دعــوة األنــبــيــاء ألقــوامــهــم، قــال 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0﴿ لــقــومــه:  والــســالم  الــصــالة  عــلــيــه  نــوح 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

.[١٦  -١٣ ﴾ [سورة نوح، اآليات:   K  J  I  H

وقـــد اشــتــمــل الـــقـــرآن أول مـــا نـــزل عــلــى نــبــيــه مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص تــذكــيــره بــعــظــمــتــه   
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ تعالى:  فقال  ڽ 
الــعــلــق،  [ســــورة   ﴾  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
أول مــا يجب  ١ – ٥]. وتــعــظــيــم الــخــالــق فــي نــفــوس الــخــلــق هــو  اآليـــات: 
 ﴾  ¥  ¤  £﴿ فـــقـــال:  نــبــيــه  اهللا  أمـــر  وبـــذلـــك  اهللا،  إلـــى  دعـــا  مـــن  عــلــى 
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قصص  جميع  في  المعنى  هذا  تجد  ولذلك   ،[٣ رقم:  آية  المدثر،  [سورة 
األنــبــيــاء مــع قــومــهــم، ومـــن هــنــا يــعــلــم الــخــطــأ الــكــبــيــر الـــذي يــقــع فــيــه بعض 
خــطــبــاء الــجــمــعــة الــذيــن تــخــلــو خــطــبــهــم مــن الــمــوعــظــة، وإنــمــا هــي دروس 

فقهية. ومسائل  علمية، 
z﴾ أي الخطيئة والحسنة، قال ابن جرير۴:   y﴿ :الهاء في قوله  -٣
جــزاء  دون  سيئاتهم  جــزاء  يوفيهم  أن  عــبــاده  يعد  لــم  ذكــره  تعالى  اهللا  ألن 
حــســنــاتــهــم فــيــقــال إن الــمــعــصــيــة إن تــك حــبــة مــن خـــردل يـــأت بــهــا اهللا، بل 

أعمالهما»(١). جزاء  يوفيه  أن  العاملين  كال  وعد 
فــي اآليـــة بــيــان ســعــة عــلــم اهللا وعــظــيــم قــدرتــه الــمــحــيــطــة بــمــا دق وجــل من   -٤
يأتي  فإنه  علمه  ولدقيق  الصغر،  في  متناهية  حبة  الخردل  حبة  فإن  خلقه، 
في  أو  السموات  في  أو  صماء  صخرة  في  تكون  أن  ذلك  في  وسواء  بها، 

.﴾  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ ولذلك قال:  األرض، 
مـــن أســـمـــاء اهللا الــحــســنــى الــلــطــيــف والــخــبــيــر، قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــٰمــن   -٥
لطف  أي   ،﴾  ´  ³  ²  ±  °   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  الــســعــدي۴ 
فـــي عــلــمــه وخــبــرتــه حــتــى اطــلــع عــلــى الــبــواطــن واألســـــرار وخــفــايــا الــقــفــار 

والبحار.
 : ﴿ تــــعــــالــــى:  كـــقـــولـــه  أخـــــر  آيــــــات  وردت  اآليــــــة  هـــــذه  مـــعـــنـــى  وفـــــي   
 G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;
آيــــة  األنـــــبـــــيـــــاء،  [ســــــــورة   ﴾   P  O  N  M  L K  J  I  H

 O  N  M  L K  J  I  H  G  F﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٤٧ رقـــم: 

.(٦٥٥٩ القرآن (٨/  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   (١)
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رقـــم:  آيــــة  الـــنـــســـاء،  [ســـــورة   ﴾  V  U  T  S  R  Q  P
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٤٠
 ،[٧-٨ رقم:  آية  الزلزلة،  ﴾ [سورة   d  c  b  a  `  _

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تعالى:  وقال 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ﴾å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

.[٦١ [ســورة يــونــس، آيــة رقــم: 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 
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<VÌ√e]Ü÷]<ÌÈëÁ÷]
Ò˝ñ€a@Úflb”g@ZÈ‰i¸@·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@Âfl

يــوصــي لــقــمــان الــحــكــيــمگ ابــنــه بــإقــامــة الــصــالة فــيــقــول فــيــمــا حــكــاه اهللا 
الفوائد: من  وفيها   ،﴾¸  ¶  μ﴿ عنه: 

فرضها  ولذلك  البشر،  عنها  يستغني  ال  التي  العبادات  من  الصالة  أن   -١
وال  عيش،  يطيب  ال  دونها  فمن  إليها،  لحاجتهم  األمم  لجميع  وشرعها  اهللا 

عين. تقر  وال  نفس،  تسكن  وال  بال،  يهنأ 
الــصــالة هــي قـــرة أعــيــن الــمــوحــديــن، وصــلــة الــعــارفــيــن بــربــهــم، قـــالملسو هيلع هللا ىلص: 
ــــا  ــــنَ حْ ــــأَرِ لُ فَ ــــا بِـــــــالَ ــــــمْ يَ »(١)، وقـــــــالملسو هيلع هللا ىلص: «قُ ةِ ـــــــالَ ـــي الـــــــصَّ ـــيـــنِـــي فـِ ةُ عَ ـــــــرَّ ــــتْ قُ ــــلَ ــــعِ «وجُ
»(٢)، مــن حــفــظــهــا حــفــظ ديــنــه، ومـــن ضــيــعــهــا فــهــو لــمــا ســواهــا أضــيــع.  ةِ ـــالَ ـــالـــصَّ بِ
الــمــنــاهــي،  فــي  الــوقــوع  مــن  بــهــا  فيحفظه  اهللا  الــمــرء،  حــيــاة  تستقيم  إقــامــتــهــا  فــي 
[الــعــنــكــبــوت،   ﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
خمس  يــوم  كــل  منه  يغتسل  جــار  نهر  على  رجــل  كمثل  مثلها   .[٤٥ رقــم:  آيــة 

النسائي  سنن  صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،(٣٩٣٩) برقم  النسائي  سنن   (١)
أنسگ. حديث  من  برقم (٣٦٨٠) 

داود  أبي  سنن  صحيح  في  األلباني۴   الشيخ  وصححه  برقم (٤٩٨٦)،  داود  أبي  سنن   (٢)
الحنفية. بن  محمد  حديث  من   (٤١٧١) برقم 
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.(٢)« نُورٌ ةُ  الَ «...والصَّ قالملسو هيلع هللا ىلص:  كما  هي  شيء(١)،  درنه  من  يبقى  هل  مرات 
إِلَــى  ــمِ  الــظُّــلَ فِــي  ــائِــيــنَ  ــشَّ الْــمَ ــرْ  ــشِّ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «بَ المصلين،  يبشر  أن  ربــه  وأمــره 

.(٣)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ التَّامِّ  بِالنُّورِ  دِ  اجِ سَ الْمَ
بخصالها. يُحاط  وال  فضائلها،  تحصى  ال  فالصالة 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ عنه:  اهللا  حكاه  فيما  إبراهيمگگ  قال 
.[٤٠ رقم:  آية  إبراهيم،  ﴾ [سورة   ¾  ½  ¼  »  º ¹

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿ وقومه:  لموسى  تعالى  وقال 
﴾ [سورة   ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ± °  ¯

   6   5   4 زكريا:﴿3   عــن  تــعــالــى  وقـــال   ،[٨٧ رقـــم:  آيــة  يــونــس، 
٣٩]، وغير ذلك من اآليات  9﴾ [سورة آل عمران، آية رقم:    8   7

األمم. من  أمة  عنها  تستغني  ال  الصالة  أن  على  الدالة 
ومما ينبغي ذكره ما أخبر بهملسو هيلع هللا ىلص عن األنبياء أنهم في قبورهم يصلون(٤).

ومــن عــجــيــب مــا يــذكــر فــي ذلــك مــا جــاء فــي قــصــة إســالم أبــي ذر أنــه كــان 

هريرةگ. أبي  حديث  من   (٦٦٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٥٢٨) البخاري  صحيح   (١)
األشعري. مالك  أبي  حديث  من   (٢٢٣) برقم  مسلم  صحيح   (٢)

ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴   الشيخ  وصححه   ،(٧٨١) برقم  ماجه  ابن  سنن   (٣)
الساعدي. سعد  بن  سهل  حديث  من  برقم (٦٣٣)   (١٣٠/١)

األلــبــانــي۴  وحــســنــه  لــك،  مــا بــن  أنس  حــديــث  مــن   ،(٦٨٨٨ بــرقــم ( لــبــزار  ا أخــرجــه   (٤)
يــصــلــي  قـــبـــره  فـــي  مـــوســـى  لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا  رأ وقــــال:  (ص٢٧٢)،  ئـــز  لـــجـــنـــا ا أحـــكـــام  فـــي 
فــي  بــه  مــقــتــديــن  لــســالم  وا لــصــالة  ا عــلــيــهــم  األنــبــيــاء  صــالة  وكــذلــك  بــه،  ســـري  أُ عــنــدمــا 

لــصــحــيــح. ا فــي  ثــبــت  كــمــا  لــلــيــلــة،  ا تــلــك 
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بــن  اهللا  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو يـــصـــلـــي،  الـــجـــاهـــلـــيـــة  فـــي 
ى  قَ لْ أَ نْ  أَ بْلَ  قَ ي  أَخِ ابْنَ  ا  يَ  ، يْتُ لَّ صَ دْ  قَ وَ له:  قال  ذرگ  أبا  أن  الصامتگ 
؟  ــهُ جَّ ــوَ ــنَ تَ يْ ــأَ : فَ ــتُ ــلْ ، قُ ــهِ : لِــلَّ ـــالَ ؟ قَ ــنْ : لِــمَ ــتُ ــلْ ، قُ ــنِــيــنَ ثِ سِ ــالَ ــثَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِ ـــولَ اهللاِ سُ رَ
يْلِ  ــرِ اللَّ ــنْ آخِ ــانَ مِ ا كَ ــتَّــى إِذَ ــاءً حَ ــشَ ــلِّــي عِ ــي، أُصَ بِّ ــنِــي رَ ــهُ جِّ ــوَ ــيْــثُ يُ ــهُ حَ جَّ ــوَ تَ : أَ ــالَ قَ

.(٢) سُ مْ الشَّ نِي  لُوَ عْ تَ تَّى  حَ  ،(١) اءٌ  فَ خِ نِّي  أَ كَ يتُ  قِ لْ أُ
٢- لم يقل لقمان البنه: صل، وإنما قال له: أقم الصالة، وبهذا اللفظ وردت 
يدل  فهو  وأشمل،  أبلغ  اللفظ  وهذا  النبوية،  واألحاديث  القرآنية  النصوص  أكثر 
على أن المطلوب أن تقام الصالة على أكمل الوجوه وما يشرع فيها من خشوع 

 q  p  o  n  m  l  k﴿ تــعــالــى:  قــال  والـــجـــوارح،  القلب 
 d c b a ﴿ :٤٣]، وقــال تعالى آيــة رقــم:  ﴾ [ســورة البقرة،   r
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

t s r ﴾ [سورة البقرة، آية رقم: ٢٧٧]، وغيرها كثير.

باألمور  فيها  يقوم  حتى  للصالة  ا  مقيمً يكون  أن  العبد  على  يصدق  ال   -٣
لتالية: ا

قال  فيها،  يقول  ما  يعلم  ربه  على  فيها  مقبالً  صالته  في  ا  خاشعً يكون  أن  أ- 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s﴿ تــعــالــى: 
 #  "  !﴿ تعالى:  وقال   ،[٤٣ رقم:  آية  النساء،  [ســورة   ﴾~
﴾[سورة المومنون، آية رقم: ١-٢].   *  )  (  '  &  %  $

فــذلــك  ثـــوب  أو  بــكــســاء  غــطــيــتــه  شـــيء   وكـــل  هــوالــغــطــاء،  والـــمـــد:  الـــخـــاء  بــكــســر  الــخــفــاء   (١)
الــغــطــاء خــفــاء.

.(٢٤٧٣) برقم   (٢)
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تِـــهِ  ـــالَ ـــرُ صَ ـــشْ إالَّ عُ ـــهُ  ـــتِـــبَ لَ كُ ــــا  مَ فُ وَ ــرِ ــنْــصَ ــيَ ـــلِ لَ جُ الـــرَّ وقـــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ 

ا»(١). هَ فُ نِصْ ا  ثُهَ لُ ثُ ا  هَ عُ بْ رُ ا  هَ سُ مْ خُ ا  هَ سُ دْ سُ ا  هَ بْعُ سُ ا  نُهَ ثُمْ ا  هَ عُ تُسْ
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الرجلين يقومان في الصف قد أديا أعمال الصالة 

الظاهرة من التكبير إلى التسليم وبين صالتيهما كما بين السماء واألرض.
خمسة: مراتب  على  الصالة  في  «والناس  القيم۴:  ابن  قال 

مــرتــبــة الــظــالــم لــنــفــســه الــمــفــرط، وهـــو الـــذي انــتــقــص مــن وضــوئــهــا  أحدها: 
وأركانها. وحدودها  ومواقيتها 

ووضوئها،  الظاهرة  وأركانها  وحدودها  مواقيتها  على  يحافظ  من  الثاني: 
الوساوس  مع  فذهب  الوسوسة،  في  نفسه  مجاهدة  ضيع  قد  لكنه 

واألفكار.
من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس  الثالث: 
فهو  صالته،  يسرق  لئال  عــدوه  بمجاهدة  مشغول  فهو  واألفــكــار، 

وجهاد. صالة  في 
الرابع: من إذا قام إلى الصالة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق 
مصروف  كله  همه  بل  منها،  شيئًا  يُضيْع  لئال  حدودها  مراعاة  قلبه 
شأن  قلبه  استغرق  قد  وإتمامها،  وإكمالها  ينبغي  كما  إقامتها  إلى 

فيها. وتعالى  سبحانه  ربه  وعبودية  الصالة 
الــخــامــس: مــن إذا قــام إلــى الــصــالة قــام إلــيــهــا كــذلــك، ولــكــن مــع هــذا قــد أخــذ 
ــا لــه،  ا بــقــلــبــه إلــيــه، مــراقــبً قــلــبــه ووضــعــه بــيــن يــدي ربــه ک، نــاظــرً

سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسرگ برقم (٧٩٦)، وصححه الشيخ األلباني۴   (١)
برقم (٧١٤) . داود (١٥١/١)  أبي  سنن  صحيح  في 
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اضمحلت  وقــد  ويــشــاهــده،  يــراه  كــأنــه  وعــظــمــتــه  محبته  مــن  مــمــتــلــئًــا 
تــلــك الــوســاوس والــخــطــرات، وارتــفــعــت حــجــبــهــا بــيــنــه وبــيــن ربــه، 
السماء  بــيــن  مــمــا  وأعــظــم  أفــضــل  الــصــالة  فــي  غــيــره  وبــيــن  بينه  فــهــذا 

به. العين  قرير  ک،  بربه  مشغول  صالته  في  وهذا  واألرض، 
عنه،  مــكــفــر  والــثــالــث  مــحــاســب،  والــثــانــي  مــعــاقــب،  األول  فــالــقــســم   
قرة  جعلت  ممن  نصيبًا  له  ألن  مقرب،  والخامس  مثاب،  والرابع 
عــيــنــه فــي الــصــالة، فــمــن قــرت عــيــنــه بــصــالتــه فــي الــدنــيــا قــرت عينه 
الدنيا،  في  به  ا  أيضً عينه  وقــرت  اآلخــرة،  في  ک  ربــه  من  بقربه 
عينه باهللا  تــقــر  لــم  ومـــن  عــيــن،  كــل  بــه  قـــرت  بـــاهللا  عــيــنــه  قـــرت  ومـــن 

حسرات»(١). الدنيا  على  نفسه  تقطعت  تعالى 
بما  بــاإلتــيــان  إقامتها  وتكمل  وواجــبــاتــهــا  وأركــانــهــا  بشروطها  يــؤديــهــا  أن  ب- 

لِّي»(٢). أُصَ ونِي  تُمُ يْ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  «صَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  فيها،  يُستحب 
 ]  \  [  Z ﴿ تعالى:  قال   ، الممات  حتى  أدائها  على  المداومة  ج-  
﴾ [سورة المعارج، آيتان: ٢٢- ٢٣]، وكان   b  a  `  _  ^
ةَ  ــالَ مــن آخــر مــا وصــى بــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وهــو يلفظ أنــفــاســه أن قــال: «الــصَّ

.(٣)« مْ انُكُ مَ يْ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ الَ الصَّ
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 

.٣٥ – ص٣٤  الطيب،  الكلم  من  الصيب  (١)الوابل 
الحويرثگ. بن  مالك  حديث  من   (٦٣١) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

ســنــن ابـــن مــاجــه مــن حــديــث عــلــي بــن أبـــي طــالــبگ بــرقــم (٢٦٩٧)، وصــحــحــه الــشــيــخ   (٣)
برقم (٢١٨٣). ماجه (١٠٩/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  األلباني۴ 
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 ،﴾½  ¼  »  º  ¹﴿ عنه:  اهللا  حكاه  فيما  البنه  لقمان  قــال 
الفوائد: من  هذا  وفي 

السابقة  األمــم  فــي  مــشــروع  المنكر  عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  األمــر  أن   -١
ــــه أمـــة  وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى أن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات ال تـــصـــلـــح بــــدونــــه، وقـــــد فـــضـــل الــــلَّ

 .﴿ تعالى:  فقال  األمر  بهذا  لقيامهم  السابقة  األمم  سائر  على  محمدملسو هيلع هللا ىلص 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

.[١١٠ اآلية:  عمران،  آل  9﴾ [سورة 
قــــال عـــمـــرگ: «مــــن ســــره أن يـــكـــون مـــن هــــذه األمـــــة، فــلــيــؤد شــــرط اهللا 

.(١ فيها»(
وقــــــال الــــقــــرطــــبــــي۴: «إنــــمــــا صــــــارت أمـــــة مـــحـــمـــدملسو هيلع هللا ىلص خـــيـــر أمـــــة ألن 
أفشى»(٢). فيهم  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  أكثر،  منهم  المسلمين 
ــــا۴: «فــــي هــــذه اآليــــة مــــدح لـــهـــذه األمــــة مـــا أقـــامـــوا ذلـــك،  وقــــال أيــــضً

.(١٥٩  /٣) ۴ كثير  ابن  تفسير   (١)
.(٢٦١ القرآن (٥/  ألحكام  الجامع   (٢)
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واتــصــفــوا بــه، فــإذا تــركــوا الــتــغــيــيــر وتــواطــؤوا عــلــى الــمــنــكــر زال عــنــهــم الــمــدح، 
هالكهم»(١). في  سببًا  ذلك  وكان  الذم  اسم  ولحقهم 

يقيم  أن  عليه  بل  كافيًا  ذلك  يكون  وال  نفسه،  في  يستقيم  قد  العبد  أن   -٢
لقمانگگ  فهذا  المنكر.  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  بأن  غيره،  الحق  على 
مبنية  المسلم  شخصية  فإن  بذلك،  أمره  نفسه  في  باالستقامة  ابنه  أوصى  لما 

أركان: أربعة  على 
واإليمان. العلم  األول: 
الصالح. العمل  الثاني: 

المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  الثالث: 
الصبر. الرابع: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال 
لـــعـــصـــر،  ا [ســــــورة   ﴾  1  0  /  .  -  ,  +

.[٣  –  ١ اآليــات: 
المنكر  عن  ونهيه  بالمعروف  أمره  كان  فمن  ونهي،  أمر  كلها  الحياة   -٣

 g  f e  d  c  b  a﴿ تعالى:  قال  المؤمن،  فذاك 
 p o n m l k j i h
آية  التوبة،  ﴾ [سورة   |  {  z  y  x  w v  u  t  s r  q

.[٧١ رقم: 
 u  t﴿ :فـــمـــن عـــكـــس ذلـــــك فـــهـــو الـــمـــنـــافـــق، قـــــال تـــعـــالـــى

.(٢٦٤ القرآن (٥/  ألحكام  الجامع   (١)
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[ســـــورة   ﴾~  }  |  {  z  y x  w  v
.[٦٧ رقم:  آية  التوبة، 

٤- مــن فــوائــد األمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر تــجــنــب ســخــط اهللا 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ولـــعـــنـــتـــه، 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A
[ســـورة    ﴾  W  V  U  T  S  R Q  P  O  N

.[٧٩  -٧٨ آيتان:  المائدة، 
األمر  أهل  نجا  العاصين  على  الهالك  وقع  إذا  أنه  ا  أيضً فوائده  ومن   -٥

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى
.[١١٧ ﴾ [سورة هود، آية:   Ù  Ø  ×  Ö

٦- ومـــنـــهـــا أن مـــن لـــم يـــأمـــر بـــالـــمـــعـــروف ويـــنـــهـــى عـــن الــمــنــكــر وهــــو قـــادر 
عــلــى ذلـــك فــإنــه يــهــلــك مــع أهـــل الــمــنــكــر وإن لــم يــعــمــل عــمــلــهــم، قـــال تــعــالــى: 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿
 ´ ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 )  ( '  &  %  $  #  "  !  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 ﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

.[١٦٦  -١٦٣ اآليات:  األعراف،  [سورة 
وقصة اعتدائهم في السبت أنهم نهوا عن الصيد في يوم السبت فاحتالوا 
يوم  السمك  وجمعوا  السبت  يــوم  الشباك  جعلوا  بــأن  المحرم  ارتــكــاب  على 

اإلثم. من  يسلمون  أنهم  وظنوا  األحد، 
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 &  %﴿ قالوا:    وثلث  نهوا،  ثلث  أثالثًا،  «كانوا  عباسک:  ابن  قال 
وهلك  نهوا  الذين  إال  نجا  فما  الخطيئة،  أصحاب  وثلث   ،﴾  *  )  ( '

سائرهم»(١).
الذين  األول  الصنف  صنفين؛  على  المؤمنون  يكون  الفتن  زمــن  في   -٧
ون في سبيل اهللا لقيامهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومخالطة  يُؤذَ
من  أفضل  واألول  المعتزلون،  الثاني:  والصنف  أذاهم.  على  والصبر  الناس، 
 ، ـــمْ اهُ ذَ ــى أَ ــلَ ــبِــرُ عَ ــصْ يَ ، وَ ــالِــطُ الــنَّــاسَ ــخَ ي يُ ــذِ ــنُ الَّ مِ ــؤْ ــمُ الــثــانــي، قــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «الْ

.(٢)« مْ اهُ ذَ أَ لَى  عَ بِرُ  يَصْ الَ  وَ النَّاسَ  الِطُ  يُخَ الَ  ي  الَّذِ نِ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ ا  رً جْ أَ ظَمُ  عْ أَ
الــحــضــرمــي  عــبــدالــرحــٰمــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمـــام   ورو
نَ  يُعطَوْ ا  ومً قَ تِي  مَّ أُ نْ  مَ قال:«إِنَّ  أنه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  سمع  من  أخبرني  قال:  گ 

.(٣ )« ــرَ ــنــكَ الــمُ ونَ  ــنــكِــرُ يُ ــم  لِــهِ وَّ ــورِ أَ جُ ــثــل أُ مِ
هِ  سِ بِنَفْ دَ  اهَ جَ لٌ  جُ «رَ قال:  خير؟  الناس  أي  سئل:  عندما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقال 

 .(٤)« هِ رِّ شَ نْ  مِ النَّاسَ  عُ  دَ يَ وَ  ، هُ بَّ رَ بُدُ  عْ يَ ابِ  عَ الشِّ نَ  مِ عْبٍ  شِ فِي  لٌ  جُ رَ وَ  ، الِهِ مَ وَ
٨- ومــنــهــا رحــمــة اهللا بــهــذه األمــــة حــيــث جــعــل الــنــهــي عـــن الــمــنــكــر عــلــى 
ا  ــرً ــنْــكَ ـــمْ مُ ـــنْـــكُ أَ مِ ــــنْ رَ مــراتــب حــســب قـــدرة الــمــرء واســتــطــاعــتــه، قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

قول  إلــى  رجــوعــه  ولكن  جيد،  إســنــاده  كثير۴:  ابــن  وقــال   ،(٤٢٨/٦) كثير  ابــن  تفسير   (١)
أعلم. واللَّه  ذلك،  بعد  حالهم  تبين  ألنه  بهذا،  القول  من  أولى  الساكتين  نجاة  في  عكرمة 

الــشــيــخ  وصــحــحــه  لــــه،  والـــلـــفـــظ   ،(٤٠٣٢) مـــاجـــه  وابـــــن   ،(٢٥٠٧) بـــرقـــم  الـــتـــرمـــذي  ســنــن   (٢)
عمر. ابن  حديث  (٢٠٣٥)من  برقم   (٣٠٦/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  األلباني۴ 

لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (٢٣١٨١)،   (٢٤١ أحمد (٣٨/  اإلمام  مسند   (٣)
سعيد  أبــي  حــديــث  مــن   (١٨٨٨) بــرقــم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٩٤) بــرقــم  الــبــخــاري  صحيح   (٤)

الخدري.



۳۲

عَفُ  أَضْ لِــكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ
.(١)« انِ يمَ ِ اإلْ

قـــــال ابـــــن مـــســـعـــودگ لـــمـــا وضـــعـــت قـــريـــش ســـلـــى الــــجــــزور عـــلـــى ظــهــر 
ينقص  فلم  طرحته(٢)،  منعة  لي  كانت  لو  الكعبة:  عند  ساجد  وهو  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
دقة  من  الصحابة  ضحك  عندما  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إن  بل  مكانته؛  وال  قدره  من  ذلك 

.(٣)« دٍ حُ أُ نْ  مِ انِ  يزَ الْمِ فِي  لُ  قَ ثْ أَ ا  مَ لَهُ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ «وَ قال:  ساقيه 
بــن  اهللا  عبد  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
ابٌ  حَ صْ أَ وَ لٍ  هْ جَ بُو  أَ وَ  ، البَيْتِ نْدَ  عِ لِّي  يُصَ انَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  أَ مسعودگ: 
 ، نٍ ــالَ فُ ــنِــي  بَ ورِ  ــزُ جَ ــى  ــلَ بِــسَ ــيءُ  ــجِ يَ ــمْ  ــكُ يُّ أَ  : ــضٍ ــعْ لِــبَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  قَ ذْ  إِ  ، ــوسٌ ــلُ جُ ــهُ  لَ
ــرَ  ــنَــظَ فَ  ، بِــهِ ــاءَ  ــجَ فَ مِ  ــوْ الــقَ ــى  ــقَ شْ أَ ــثَ  ــبَــعَ ــانْ فَ ؟  ــدَ ــجَ سَ ا  ذَ إِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــرِ  ــهْ ظَ ــلَــى  عَ ــهُ  ــعُ ــيَــضَ فَ
ــنِــي  غْ أُ الَ  ــرُ  ــظُ نْ أَ ـــا  نَ أَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــتِــفَ كَ ــنَ  ــيْ بَ هِ  ــرِ ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــعَ ضَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيُّ الــنَّ ــدَ  ــجَ سَ ــتَّــى  حَ
ــى  ــلَ ــمْ عَ ــهُ ــضُ ــعْ ــيــلُ بَ ــحِ يُ وَ ــونَ  ــكُ ــحَ ــضْ يَ ــوا  ــلُ ــعَ ــجَ فَ  : ـــالَ ، قَ ــةٌ ــعَ ــنَ ـــانَ لـِـي مَ ـــوْ كَ ــا، لَ ــئً ــيْ شَ
 ، ـــةُ ـــمَ ـــاطِ فَ ــــهُ  تْ ــــاءَ جَ ـــى  ـــتَّ حَ  ، ــــــهُ سَ أْ رَ ــــعُ  فَ ــــرْ يَ الَ  ـــدٌ  ـــاجِ سَ ـــهِملسو هيلع هللا ىلص  الـــلَّ ــــــولُ  سُ رَ وَ  ، ـــضٍ ـــعْ بَ
ــيْــكَ  ــلَ ــمَّ عَ ــهُ : «الــلَّ ـــالَ ــمَّ قَ ـــهُ ثُ سَ أْ ــهِملسو هيلع هللا ىلص رَ ـــولُ الــلَّ سُ ــعَ رَ فَ ــرَ فَ  ، هِ ــرِ ــهْ ــنْ ظَ ــتْ عَ حَ ــرَ ــطَ فَ
نَ  وْ ـــرَ يَ ــوا  ــانُ كَ وَ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ـــا  عَ دَ ذْ  إِ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــقَّ  ــشَ فَ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ثَ  ـــالَ ثَ   « ــشٍ يْ ــرَ ـقُ بـِ
 ، ــلٍ ــهْ جَ بِــي  بِــأَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ ى:  مَّ سَ مَّ  ثُ  ، ــةٌ ــابَ ــتَــجَ ــسْ مُ ــدِ  الــبَــلَ لِكَ  ذَ فِي  ةَ  وَ عْ الدَّ نَّ  أَ
ــنِ  بْ ـــةَ  ـــيَّ مَ أُ ، وَ ــةَ ــبَ ــتْ ـــنِ عُ بْ ـيــدِ  لـِ الــوَ ، وَ ــةَ ـيــعَ بـِ ـــنِ رَ بْ ــبَــةَ  ــيْ شَ ، وَ ــةَ ـيــعَ بـِ ـــنِ رَ بْ ــةَ  ــبَ ــتْ بِــعُ ــيْــكَ  ــلَ عَ وَ
ي  ــذِ الَّ ــوَ فَ  : ــالَ ــهُ -، قَ ــظْ ــفَ ــحْ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــابِــعَ  ــدَّ الــسَّ عَ وَ  - « ــيْــطٍ ــعَ بِــي مُ ــنِ أَ بْ ــبَــةَ  ــقْ عُ ، وَ ــفٍ ــلَ خَ

الخدريگ. سعيد  أبي  حديث  من   (٤٩) برقم  مسلم  صحيح   (١)
.(١٧٩٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٤٠) برقم  البخاري  (٢)صحيح 

حديث  من  لغيره  صحيح  محققوه:  وقال   ،(٣٩٩١) برقم   (٩٩/٧) أحمد  اإلمام  مسند   (٣)
مسعودگ. ابن 



۳۳

ــيــبِ  ــلِ فـِـي الــقَ ـــى،  عَ ـــرْ صَ ــهِملسو هيلع هللا ىلص  ـــولُ الــلَّ سُ ـــدَّ رَ يـــنَ عَ ـــذِ لَّ ــــتُ ا يْ أَ ــدْ رَ ــقَ ، لَ هِ ـــدِ ــي بِـــيَ ــسِ ــفْ نَ
.(١ ) رٍ ــدْ ــلِــيــبِ بَ قَ

ا عــنــه، والــعــكــس  ٩- أن الــمــرء يــهــلــك بــرضــاه عــن الــمــنــكــر وإن كـــان بــعــيــدً
ا،  هَ هَ رِ كَ ا فَ هَ دَ هِ نْ شَ انَ مَ ضِ كَ َرْ طِيئَةُ فِي األْ لَتِ الْخَ مِ ا عُ بالعكس، قالملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
ــانَ  ــا كَ ــيَــهَ ضِ ــرَ ــا فَ ــنْــهَ ــابَ عَ ــنْ غَ مَ ــا، وَ ــنْــهَ ــابَ عَ ــنْ غَ ــمَ ــانَ كَ ــا - كَ هَ ــرَ ــكَ نْ : أَ ةً ــرَّ ــالَ مَ قَ - وَ

ا»(٢). هَ دَ هِ شَ نْ  مَ كَ
١٠- أن مــن أشـــد أنـــواع الــنــفــاق مــا يــكــون فــي األمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي 
بن  أســامــة  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــمــنــكــر،  عــن 
ــى فِــي  ــقَ ــلْ ــيُ ــةِ فَ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ـــوْ ــلِ يَ جُ ــاءُ بِــالــرَّ ــجَ زيـــدگ أنــه ســمــع الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص يــقــول: «يُ
عُ  تَمِ يَجْ فَ  ، ــاهُ حَ بِــرَ ــارُ  ــمَ الــحِ ورُ  ــدُ يَ ــا  ــمَ كَ ورُ  ــدُ ــيَ فَ  ، الــنَّــارِ فِــي   (٣) ــهُ ــابُ ــتَ قْ أَ لِــقُ  ــنْــدَ ــتَ فَ  ، الــنَّــارِ
وفِ  رُ عْ بِالْمَ ا  نَ رُ مُ أْ تَ نْتَ  كُ لَيْسَ  أَ ؟  نُكَ أْ شَ ا  مَ نُ  ــالَ فُ يْ  أَ  : ولُونَ يَقُ فَ يْهِ  لَ عَ النَّارِ  ــلُ  هْ أَ
ــنِ  ــمْ عَ ــاكُ ــهَ نْ أَ ، وَ الَ آتِــيــهِ وفِ وَ ــرُ ــعْ ــمَ ــمْ بِــالْ كُ ــرُ ــنْــتُ آمُ : كُ ـــالَ ؟ قَ ــرِ ــنْــكَ ــنِ الــمُ ــا عَ ــانَ ــنْــهَ تَ وَ

.(٤)« آتِيهِ وَ رِ  نْكَ المُ
  | {   z   y   x   w    v   u   t s﴿ :قال تعالى

آية:٤٤]. البقرة،   ے﴾ [سورة    ~   }

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ :وقال تعالى
آية:٢-٣]. الصف،  ﴾ [سورة   }  |  {  z  y  x  w  v

.(١٧٩٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٤٠) برقم  البخاري  صحيح    (١)
ســنــن أبـــي داود بــرقــم (٤٣٤٥)، مــن حــديــث الــعــرس بــن عــمــيــرة الــكــنــدي، وحــســنــه الــشــيــخ   (٢)

برقم (٣٦٥١). داود  أبي  سنن  صحيح  في  كما  األلباني۴ 
أمعاءه. يعني   (٣)

.(٢٩٨٩) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٢٦٧) برقم  البخاري  صحيح   (٤)



۳٤

 q  p  o  n  ﴿ قــولــه:  ســعــدي۴:  بــن  عــبــدالــرحــٰمــن  الــشــيــخ  قــال 
وأنتم  به،  تمدحتم  وربما  عليه،  وتحثون  الخير  تقولون  لم  أي:   ﴾r
متلوثون  وأنتم  عنه،  أنفسكم  نزهتم  وربما  الشر  عن  وتنهون  تفعلونه؟  ال 
مــبــادرة  الــنــاس  أول  يــكــون  أن  بــالــخــيــر  لــآلمــر  يــنــبــغــي  ولــهــذا  بـــه؟!  مــتــصــفــون 

.(١ إلــيــه، والــنــاهــي عــن الــشــر أن يــكــون أبــعــد الــنــاس عــنــه(
أن  مــــالــــكگ  بــــن  أنـــــس  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  اإلمـــــــام   رو
يضَ  ارِ قَ بِمَ مْ  هُ اهُ فَ شِ ضُ  رَ قْ تُ مٍ  ــوْ قَ لَى  عَ بِي  يَ  ــرِ سْ أُ ةَ  لَيْلَ تُ  رْ ــرَ «مَ قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
النَّاسَ  ونَ  رُ مُ أْ يَ انُوا  كَ يَا  نْ الدُّ لِ  هْ أَ نْ  مِ طَبَاءُ  خُ قال:  ؟  ءِ الَ ؤُ هَ نْ  مَ  : لْتُ قُ فَ  ، ارٍ نَ نْ  مِ

.(٢)« لُونَ  قِ عْ يَ الَ  فَ أَ الْكِتَابَ  تْلُونَ  يَ مْ  هُ وَ  ، مْ  هُ سَ فُ نْ أَ نَ  وْ نْسَ يَ وَ بِالْبِرِّ 
اهللاگ  عبد  بن  جندب  حديث  من  الكبير  معجمه  في  الطبراني   ورو
بَاحٍ  صْ مِ ثَلُ  مَ هُ  سَ فْ نَ ى  نْسَ يَ وَ يْرَ  الخَ الــنَّــاسَ  مُ  لِّ عَ يُ يْ  ــذِ الَّ ــثَــلُ  «مَ قــال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(٣)« هُ سَ فْ نَ قُ  رِ ويُحْ لِلنَّاسِ  ءُ  يْ يُضِ
عالم  القيامة  يوم  ا  عذابً الناس  «أشد  تيمية۴:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

اليهود»(٤). ذنب  جنس  من  فذنبه  بعلمه،  اهللا  ينفعه  لم 
كــان  بــشــيء  أمـــر  وإذا   ، أصــــالً يــأتــيــه  ال  شـــيء  عـــن  نــهــى  إذا  الــحــســن  وكــــان 

الدولي: األسود  أبو  قال  الحكمة،  تكون  وهكذا  به،  األخذ  شديد 
سعدي (ص٨٢١).  ابن  تفسير   (١)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،(١٢٢١١) برقم   (٢٤٤/١٩)  (٢)
الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقــال   ،(١٦٨١) برقم   (١٦٦/٢) للطبراني  الكبير  المعجم   (٣)
الــســلــســلــة  فـــي  األلـــبـــانـــي۴   الــشــيــخ  وصــحــحــه  حـــســـن،  إســـنـــاده  والــتــرهــيــب (١٧٣/١): 

.(١١٣٣  /٧) الصحيحة 
.(٣٤٢  /٥)  الكبر  الفتاو  (٤)



۳٥

هُ ثْلَ مِ ـــــــــيَ  أْتـِ تَ وَ ــــــــــــقٍ  لُ خُ ــنْ  عَ ــنْــهَ  تَ ــظِــيـــــــــــــــــــــــمُالَ  عَ ـــتَ  ـــلْ ـــعَ فَ ا  إِذَ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــــارٌ  عَ
ــا ــهَ ــيِّ ـــنْ غَ ــا عَ ــهَ ــهَ ــانْ ــكَ فَ ــسِ ــفْ أْ بِــنَ ــــــدَ ابْ ــيــمُوَ ــكِ ـــــتَ حَ ـــــأَنْ ــــنْــــهُ فَ ـــتْ عَ ـــهَ ـــتَ ا انْ ــــــــإِذَ فَ
 ــتَــدَ ــقْ يُ ــتَ وَ ــظْ عَ ــبَــلُ إِنْ وَ ــقْ ــنَــاكَ يُ ــهُ (١)فَ ــلِــيــمُ ــعْ الــتَّ ــــــعُ  نْفَ يَ وَ ــنْــكَ  مِ ــمِ  ــلْ ــالــعِ بَ

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 
أجمعين. وصحبه 

  

النفوس (ص٩٩ -١٠٠). مداواة  في  والسير  األخالق   (١)



۳٦

<VÌ√e^ä÷]<ÌÈëÁ÷]
ZÈ‰i¸@گ·Óÿz€a@Êb‡‘€@bÌbïÎ@Âfl

Ş!a@›Ójç@Ôœ@Ùá˛a@Û‹«@äjñ€a@

 À ¿ ¾﴿ البـــنـــه:  قـــولـــه   - عــنــه  اهللا  حـــكـــاه  فــيــمــا   - تــعــالــى  اهللا  قــــال 
يلي: ما  الفوائد  من  ذلك  وفي   ،[١٧ رقم:  آية  لقمان،  ﴾ [سورة   ÂÁ

هــذه  يــبــلــغ  وال  الـــعـــزائـــم،  أهـــل  مـــن  اهللا  ســبــيــل  فـــي   األذ عــلــى  الــصــابــر  أن   -١
فقال:  بذلك  أنبيائه  بعض  اهللا  خص  وقد  الرجال،  من  الكمل  إال  المرتبة 
 ،[٣٥ رقم:  آية  األحقاف،  ﴾ [ســورة   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿
من  أي:   ﴾  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ تعالى:  قوله  عند  السعدي  الشيخ  قــال 

العزائم(١). أهل  إال  لها  يوفق  وال  بها،  ويهتم  عليها  يعزم  التي  األمور 
الشاعر: قال 

ائِمُ  زَ أْتِ العَ مِ تَ زْ لِ العَ رِ أَهْ دْ لَى قَ مُعَ ــارِ ــكَ امِ الــمَ ــرَ رِ الــكِ ـــدْ لى قَ ــأْتِــي عَ تَ وَ
قوله:  وبعد  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  بعد  هنا  الصبر  وذكر 
ال  المنكر  عــن  وينهى  بــالــمــعــروف  يــأمــر  مــن  أن  على  تنبيه   ﴾  .  -  ﴿
بعض  قــال  الــصــبــر،  هــو  الــنــافــع  وعــالجــه  ذلــك  دواء  وأن   ،األذ يلحقه  أن  بــد 

(ص٨٦٦). سعدي  ابن  تفسير   (١)



۳۷
شيء. به   يداو وال  األشياء  به   تُداو للصبر  عجبت  السلف: 

النبيملسو هيلع هللا ىلص: «...  قال  الصبر،  العبد  يرزق  أن  والعطايا  المنح  أفضل  من  أن   -٢
ا  يْرً خَ طَاءً   عَ ا  طَوْ تَعْ لَــنْ  وَ  ، هُ اللَّ نِهِ  غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ ــنْ  مَ وَ  ، هُ اللَّ هُ  بِّرْ يُصَ بَّرْ  تَصَ يَ ــنْ  مَ وَ

.(١)« بْرِ الصَّ نَ  مِ عَ  سَ وْ أَ وَ
  Ì   Ë   Ê   É    ﴿ تعالى:  قــال  ويعينه،  ويثبته  يقويه  الصابر  مــع  اهللا  أن   -٣
ــرْ  ــبَّ ــتَــصَ ـــنْ يَ مَ ١٥٣]، وقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «وَ Í﴾ [ســـورة الــبــقــرة، آيــة رقــم: 

.(٢)« هُ اللَّ هُ  بِّرْ يُصَ
 æ  å  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  عـــد،  وال  لـــه  حـــد  ال  أجــــره  أن  الــصــبــر  فــضــائــل  مـــن   -٤

.[١٠ رقم:  آية  الزمر،  ﴾ [سورة   ë  ê  é  è  ç
بأمرين: إال  كمالها  ينال  ال  الكبيرة  واألجور  العظيمة  الفضائل  هذه   -٥

أن يــشــتــمــل عــلــى األحـــوال الــثــالثــة وهـــي: الــصــبــر عــلــى طــاعــة اهللا،  أحدهما: 
اهللا. أقدار  على  والصبر  اهللا،  معصية  عن  والصبر 

 K  J  I﴿ تــعــالــى:  قـــال  اهللا،  وفـــي  هللا  الــصــبــر  يــكــون  أن   : نيهما وثا
.[٢٢ رقم:  آية  الرعد،  ﴾  [سورة   M  L

وبــذلــك أمــر اهللا نــبــيــه حــيــن بــعــثــه بــرســالــتــه، قــال تــعــالــى: ﴿ ±   
.[٧ رقم:  آية  المدثر،  ﴾ [سورة   ³  ²

فإن  األمــور(٣)،  بعواقب  العلم  حقا  ا  صابرً العبد  يكون  أن  على  يعين  مما   -٦

مــن  مــســلــم (١٠٥٣)  وصــحــيــح  بــرقــم (٦٤٧٠)،  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح  فـــي  حــديــث  مـــن  جـــزء   (١)
الخدريگ. سعيد  أبي  حديث 

تخريجه. سبق   (٢)
عليها. يترتب  وما  األفعال  نتائج  أي   (٣)



۳۸

ــا عــلــى اســتــعــداد لــوقــوع الــمــفــاجــآت، من  الــعــلــم بــذلــك يــجــعــل الــعــبــد دائــمً
األُولَى»(١). ةِ  مَ دْ الصَّ نْدَ  عِ بْرُ  الصَّ ا  «إِنَّمَ قالملسو هيلع هللا ىلص:  ذلك  أجل 

الشاعر: قال  الحميدة،  الصبر  بعواقب  علمه  ذلك  ومن 
ـــهُ ـــتُ اقَ ـــذَ ــــرٌّ مُ ــــهِ مُ ــــمِ ـــلُ اسْ ـــثْ ـــرُ مِ ـــبْ الـــصَّ ــلِوَ ــسَ ــعَ ـــنَ الْ ـــى مِ ـــلَ ـــهُ أَحْ ـــبَ اقِ ـــوَ ـنَّ عَ  لَــكـِ

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 
أجمعين. وصحبه 

  

جــزء مــن حــديــث أنـــسگ فــي صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (١٢٨٣)، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم   (١)
.(٩٢٦)



۳۹

VÌfl⁄^n÷]<<ÌÈëÁ÷]
ZÈ‰i¸ @·Óÿz€a @Êb‡‘€ @bÌbïÎ @Âfl

@…ôaÏn€bi @äfl˛a

 Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ عـــنـــه:  اهللا  حـــكـــاه  فـــيـــمـــا  البـــنـــه  لـــقـــمـــان  قــــال 
يــة  آ لــقــمــان،  ﴾ [ســورة   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î

.[١٨ رقــم: 
عــن  بــوجــهــك  تــعــرض  ال  أي   ،﴾Ì  Ë  Ê  É﴿ لــى:  تــعــا قــولــه 
عــلــيــهــم،  ا  رً واســتــكــبــا لــهــم  مــنــك  ا  رً احــتــقــا كــلــمــوك  أو  كــلــمــتــهــم  ذا  إ لــنــاس  ا
لـــحـــديـــث:  ا فــــي  جــــاء  كـــمـــا  لـــيـــهـــم،  إ وجـــهـــك  بــــســــط  وا نـــبـــك  جـــا لــــن  أ ولـــكـــن 
ــهِ  ــيْ لَ إِ ــطٌ  ــسِ ــبَ ــنْ مُ ــتَ  نْ أَ وَ ــاكَ  خَ أَ ــمَ  ــلِّ ــكَ تُ نْ  أَ وَ  ، وفِ ــرُ ــعْ ــمَ لْ ا ــنَ  مِ ــا  ــئً ــيْ شَ نَّ  ــرَ ــقِ ــحْ تَ الَ  «وَ

.(١ ) « ــكَ ــهُ جْ وَ
على  ويطلق  عنقه،  منه  يلوي  البعير  يصيب  داء  وأصله  الميل،  والصعر 
عمر  ومــنــه قــول  ا عــلــيــهــم،  الــنــاس تــكــبــرً خــده عــن  ويــمــيــل  عنقه  يــلــوي  الــمــتــكــبــر، 

الثعلبي: جنى  بن 
هُ ـــــــدَّ خَ ـــــرَ  ـــــعَّ صَ ـــــارُ  ـــــبَّ الـــــجَ ا  إِذَ ــــــنَّــــــا  كُ ـــــــــــــــــــــــــــــــاوَ مـَ وَّ تَقَ فَ ــلِــهِ  ــيْ مَ ـــنْ  مِ ـــهُ  لَ ــا  ــنَ ــمْ أَقَ

ليم، وصححه الشيخ األلباني۴  حديث جابر بن سُ داود برقم (٤٠٨٤)، من  سنن أبي   (١)
.(٣٤٢٢) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  كما 



٤۰

طالب: أبي  وقول 
ـــــــــــــــــــــــةً مَ ـــالَ ـــــرُّ ظُ ـــــقِ ــــا الَ نُ يــــمً ــــدِ ــــــا قَ ــــــنَّ كُ اوَ هَ يمُ قِ نُ وسِ  ؤُ الـــرُ رَ  عْ صُ ا  نَوْ ثَ ا  مَ ا  إِذَ

العلكي: تولب  بن  النمر  قول  الميل  على  الصعر  إطالق  ومن 
ــــرْ ــــفَ ـــــــــالَ الــــسَّ ــــــــــدْ طَ قَ ــــــاكَ وَ ــــــنَ ــــــيْ تَ ـــــــــا أَ ــرْ (١)  إِنَّ ــعُ ــا صُ ا فِــيــهَ ــرً ــمَّ ــالً ضُ ــيْ ــودُ خَ ــقُ نَ

ــلُ  خُ ــدْ يَ «ال  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  الناس،  احتقار  عقوبة  العقوبات  أعظم  ومــن 
أنْ  بُّ  يُحِ لَ  جُ الرَّ إنَّ   : ــلٌ جُ رَ قــالَ   ،« كِبْرٍ مِن  ةٍ  رَّ ذَ ثْقالُ  مِ بِهِ  لْ قَ في  كــانَ  ن  مَ نَّةَ  الجَ
الكِبْرُ   ، ــالَ ــمَ الــجَ ــبُّ  ــحِ يُ ــيــلٌ  ــمِ جَ ــهَ  الــلَّ «إنَّ   : قــالَ  ، ــنَــةً ــسَ حَ ــهُ  ــلُ ــعْ ونَ نًا  سَ حَ ــهُ  بُ ــوْ ثَ ــكــونَ  يَ

.(٢)« النَّاسِ طُ  مْ وغَ  ، قِّ الحَ بَطَرُ 
للناس  خــده  صعر  ومــن  احتقارهم،  الناس  وغمط  رده،  هو  الحق  وبطر 

غمطهم. فقد 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 
  

.(٥٤٩  /٦) للشنقيطي  البيان  أضواء   (١)
مسعودگ. بن  اللَّه  عبد  حديث  من   ، برقم (٩١)  مسلم  صحيح   (٢)



٤۱

;VÌ√â^j÷]<ÌÈëÁ÷]
ZÈ‰i¸ @·Óÿz€a @Êb‡‘€ @bÌbïÎ @Âfl

äjÿn€a @Â« @ÔË‰€a @

 Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ البنه:  قوله  عنه -  اهللا  حكاه  فيما  تعالى -  اهللا  قال 
.[١٨ رقم:  آية  لقمان،  ﴾ [سورة   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

والـــفـــرق بــيــن هـــذه الــوصــيــة والــتــي قــبــلــهــا أن األولــــى فــي مــعــامــلــة الــنــاس، 
ــا، وإنــمــا يــمــشــي كما  األرض مــرحً والــثــانــيــة فــي هــيــئــتــه بــنــفــســه أن ال يــمــشــي فــي 
يــمــشــي عــبــاد الــرحــٰمــن. وفــي هــاتــيــن الــوصــيــتــيــن الــثــامــنــة والــتــاســعــة مــن الــفــوائــد 

يأتي: ما  والحكم 
لم  من  فإن  تعالى،  اهللا  لبغض  موجب  والخلق  الحق  على  التكبر  أن   -١
[ســـورة   ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ تــعــالــى:  قـــال  أبــغــضــه،  اهللا  يــحــبــه 

 } | { z y x w ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٢٨ رقـــم:  آيـــة  لــقــمــان، 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~
وقال   ،[٧٦ رقم:  آية  القصص،  ° μ ´ ³ ²± ¶ ¸ ¹ ﴾ [سورة 
ــةٍ  ــيــفَ ، جِ اقِ ـــوَ َسْ ــابٍ بِـــاألْ ــخَّ ، سَ اظٍ ـــوَّ يٍّ جَ ــرِ ــظَ ــعْ ــلَّ جَ ــضُ كُ ــغِ ــبْ ــهَ يُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الــلَّ

.(١)« ةِ رَ خِ اآلْ رِ  مْ بِأَ لٍ  اهِ جَ يَا،  نْ الدُّ رِ  مْ بِأَ الِمٍ  عَ  ، ارِ بِالنَّهَ ارٍ  مَ حِ  ، يْلِ بِاللَّ

فــي  األلـــبـــانـــي  وحـــســـنـــه  هــــريــــرةگ،  أبــــي  حـــديـــث  مـــن   (٧٢ بـــرقـــم ( حـــبـــان  ابــــن  صـــحـــيـــح   (١)Y



٤۲

٢- من أعظم ما يعين على التواضع وترك الكبر أن يعرف العبد ضعفه، 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
الــحــقــيــقــة  هــذه  اهللا  أبـــان  وقــد   ،[٣٧ رقـــم:  آيــة  اإلســــراء،  ﴾ [ســـورة   á  à

.[٢٨ رقم:  آية  النساء،  [سورة   ﴾  8  7  6 فقال:﴿ 5 

التواضع  بخلق  فليتحلى  منزلته  ويعلي  مقامه  اهللا  يرفع  أن  أحب  من   -٣
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تعالى:  قال  ودواعيه،  الكبر  ويجتنب 
رقـــم:  آيـــة  الـــفـــرقـــان،  [ســــورة    ﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ، ــوهُ ــظُ ــفَ ــاحْ ــا فَ يــثً ــدِ ــمْ حَ ــكُ ثُ ــدِّ حَ أُ ، وَ ــنَّ ــهِ ــيْ ــلَ ــمُ عَ ــسِ قْ ثٌ أُ ـــالَ ٦٣]، وقــال الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ثَ
لِمَ  ظُ الَ  وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ بْدٍ  عَ الَ  مَ نَقَّصَ  ا  مَ هُ  إِنَّ فَ  : نَّ يْهِ لَ عَ مُ  سِ قْ أُ الَّتِي  ثُ  الثَّالَ ا  مَّ أَ فَ  : الَ قَ
إِالَّ  لَةٍ  أَ سْ مَ بَابَ  بْدٌ  عَ تَحُ  فْ يَ الَ  وَ زا،  عِ ا  بِهَ هُ  اللَّ هُ  ادَ زَ إِالَّ  ا  يْهَ لَ عَ بِرُ  يَصْ فَ ةٍ  ظْلَمَ بِمَ بْدٌ  عَ

.(١)« رٍ قْ فَ بَابَ  لَهُ  هُ  اللَّ تَحَ  فَ

واألحوال،  واألفعال  األقوال  في  يكون  القلوب  في  الكبر  يكون  كما   -٤
رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث إيــــاس بـــن ســلــمــة بـــن األكـــــوع أن أبـــاه 
 ،« ينِكَ لْ بِيَمِ : «كُ الَ قَ ، فَ الِهِ مَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِشِ سُ نْدَ رَ لَ عِ كَ الً أَ جُ نَّ رَ گحدثه: أَ
إِلَى  ا  هَ عَ فَ رَ ا  فَمَ  : الَ قَ  ، كِبْرُ الْ إِالَّ  هُ  نَعَ مَ ا  مَ  ،« تَطَعْتَ اسْ : «الَ  الَ قَ  ، تَطِيعُ سْ أَ الَ   : الَ قَ

 ،(٢٣٠٤ ) برقم  الضعيفة  األحاديث  سلسلة  في  وضعفه  تراجع  ثم  والترهيب  الترغيب 
وأعـــل ذلـــك بــأنــه مــنــقــطــع فـــإن ســعــيــد بــن أبـــي هــنــد لــم يــلــق أبـــا هــريــرة، وصــحــحــه الــشــيــخ 

.(٧٢ األرنــاؤوط فــي تــخــريــج صــحــيــح ابــن حــبــان بــرقــم ( شــعــيــب 
بــرقــم   (٥٦٢ – األنــــمــــاريگ (٥٦١/٢٩  كــبــشــة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  أحـــمـــد  اإلمـــــام  مــســنــد   (١)
خــبــاب  بــــن  يـــونـــس  فــــي  الخـــتـــالفـــهـــم  وتــضــعــيــفــه  تــصــحــيــحــه  فــــي  اخـــتـــلـــف  وقــــد   ،(١٨٠٣١)

المسند. محققو  وحسنه  ضعفه،  من  ومنهم  وثقه  من  فمنهم  األسيدي، 

Y



٤۳

(١). فأعظم أنواع الكبر أن يكون في القلب، ويظهر في األقوال واألفعال،  فِيهِ
إِنَّ  فَ ارِ  زَ ِ اإلْ بَالَ  إِسْ وَ اكَ  قالملسو هيلع هللا ىلص: «إِيَّ القلوب،  دون  األحوال  في  يكون  ما  ومنه 

.(٢)« ةَ يلَ خِ الْمَ بُّ  يُحِ الَ  هُ  اللَّ وَ  ، ةِ يلَ خِ الْمَ نَ  مِ ارِ  زَ ِ اإلْ بَالَ  إِسْ
نفسه  على  يخاف  لربه  تقواه  وشدة  إيمانه  لعظم  بكرگ  أبو  كان  وقد 
مــن ذلـــك، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ســالــم بــن عــبــد اهللا عــن 
ــومَ  ــيْــهِ يَ ــهُ إلَ ــرِ الــلَّ ــظُ ــنْ ـــمْ يَ ، لَ ـــيَـــالءَ ـــهُ خُ بَ ـــوْ ـــرَّ ثَ ـــن جَ أبــيــهک عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مَ
أنْ  إالَّ  ي،  خِ تَرْ سْ يَ بِي  ثَوْ يْ  قَّ شِ ــدَ  أحَ إنَّ   ، اللَّهِ ســولَ  رَ يا   : رٍ بَكْ أبو  ــالَ  قَ  « ةِ يامَ القِ

.(٣)« ءَ يَالَ خُ هُ  نَعُ يَصْ نْ  مَّ مِ تَ  «لَسْ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ منه،  ذلكَ  دَ  أتَعاهَ
قــال  اهللا،  لــعــنــه  بــلــيــس  إ هــو  لــنــار  ا لــى  إ ئــدهــم  وقــا لــمــتــكــبــريــن  ا مــام  ٥- إ

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ لــى:  تــعــا
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨  §
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.[٧٨  -٧١ اآليــات:  ص،  [ســورة 
لألمر  االمتثال  عدم  أن  العلم  أهل  بعض  أخذ  وآدم  إبليس  قصة  من   -٦
الــشــهــوة،  سببه  والــثــانــي  الــكــبــر  سببه  األول  ألن  الــنــهــي،  فــي  الــوقــوع  مــن  أعــظــم 

(١) برقم (٢٠٢١).
صــحــيــح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،(٢٠٦٣٥ ) بــرقــم   (٢٣٨/٣٤ ) أحــمــد  اإلمـــام  مــســنــد   (٢)

حــديــث جــابــرگ. مــن 
بكر. أبي  ذكر  بدون  مسلم (٢٠٨٥)  وأخرجه  برقم (٥٧٨٤)،  البخاري  صحيح   (٣)



٤٤

قــال ابــن الــقــيــم۴: قــال ســهــل بــن عــبــد اهللا: تــرك األمــر عــنــد اهللا أعــظــم من 
عليه،  اهللا  فــتــاب  مــنــهــا  فــأكــل  الــشــجــرة  أكــل  عــن  ــهــي  نُ آدم  ألن  الــنــهــي،  ارتــكــاب 

عليه. يُتب  فلم  يسجد  فلم  آلدم  يسجد  أن  أُمر  وإبليس 
اهللا  عند  أعظم  األوامر  ترك  أن  وهي  شأن،  لها  عظيمة  مسألة  هذه  قلت: 

. عديدة  وجوه  من  وذلك  المناهي،  ارتكاب  من 
إبليس. اهللا  وعدو  آدم  شأن  من  سهل  ذكره  ما  أحدها: 

والحاجة،  الشهوة  الغالب  فــي  مــصــدره  النهي  ارتــكــاب  ذنــب  أن  الــثــانــي: 
ــنْ  ــةَ مَ ــنَّ ــلُ الْــجَ خُ ــدْ وذنــب تــرك األمــر مــصــدره فــي الــغــالــب الــكــبــر والــعــزة، و«الَ يَ
وإن  التوحيد  على  مــات  مــن  ويدخلها   ،(١)« ــرٍ ــبْ كِ ــنْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ ــالُ  ــقَ ــثْ مِ ــبِــهِ  ــلْ قَ فِــي  ــانَ  كَ

وسرق. زنى 
دلــت  كــمــا  الــمــنــهــي  تـــرك  مـــن  اهللا  إلـــى  أحـــب  فــعــل الـــمـــأمـــور  أن  الـــثـــالـــث: 
ةُ  ــالَ ــالَــى الــصَّ ــعَ ــهِ تَ ـــالِ إِلَـــى الــلَّ ـــمَ ـــبُّ األَعْ حَ عــلــى ذلــك الــنــصــوص كــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «أَ

ا»(٢). ِهَ قتْ وَ لَى  عَ
وقرة  وســروره  وزينته  وغــذاؤه  القلب  حياة  المأمورات  فعل  أن  الــرابــع: 
ذلك،  من  شيءٌ  له  يحصل  ال  ذلك  بدون  المنهيات  وترك  ونعيمه،  ولذته  عينه 
لم  بــهــا  الــمــأمــور  واألعــمــال  بــاإليــمــان  يــأت  ولــم  المنهيات  جميع  تــرك  لــو  فــإنــه 

النار.  في  ا  مخلدً ا  خالدً وكان  شيئًا  الترك  ذلك  ينفعه 
مكروهه،  والمنهي  محبوبه،  به  المأمور  أن  الوجوه  هذه  سر  الجملة  وفي 

برقم (٩١). مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء    (١)
(٢) أصله في الصحيحين من حديث عبد اهللا بن مسعودگ، صحيح البخاري برقم (٥٢٧)، 

.(٨٥) برقم  مسلم  وصحيح 



٤٥

من  إليه  أكره  محبوبه  وفوات  مكروهه،  فوات  من  إليه  أحب  محبوبه  ووقوع 
أعلم(١). واهللا  مكروهه،  وقوع 

أهون  وال  أحقر  وال  أذل  فال  وتعالى،  سبحانه  الجبار  رداء  – الكبرياء   ٧
ــةُ  ــمَ ــظَ ــعَ الْ ــــي، وَ ائِ دَ ــاءُ رِ يَ ــرِ ــبْ ــكِ ــالَــى: الْ ــعَ ــهُ تَ ـــالَ الــلَّ مــمــن نـــازع اهللا فــيــه، قـــالملسو هيلع هللا ىلص:« قَ

.(٢)« النَّارِ فِي  تُهُ  فْ ذَ قَ ا،  مَ نْهُ مِ ا  دً احِ وَ نِي  عَ ازَ نَ نْ  مَ فَ  ، ي  ارِ إِزَ
٨ – أن الكبر يشمل تزكية النفس واإلعجاب بها عند اآلخرين، والتكبر 
يتكبر  الشريف  النسب  فصاحب  والجمال،  والقوة،  والجاه،  والمال  بالنسب 
، والــغــنــي يــتــكــبــر بــمــالــه على  عــلــى مــن لــيــس كــذلــك، وإن كــان أرفـــع مــنــه عــمــالً
الجميلة  والــمــرأة  كــذلــك،  لــيــس  مــن  عــلــى  يــتــكــبــر  الــمــنــصــب  وصــاحــب  الــفــقــيــر، 

 T  S  R  Q﴿ تــتــكــبــر عــلــى الـــمـــرأة الــتــي لــيــســت كـــذلـــك، قـــال تــعــالــى: 
.[١٣ آية:  الحجرات،  U﴾ [سورة 

ــرُ فِــي  ــخْ ــفَ : الْ ــنَّ ــهُ ــونَ كُ ــرُ ــتْ ، الَ يَ ــةِ ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ ـــرِ الْ مْ ــنْ أَ ــتِــي مِ مَّ ـــعٌ فِــي أُ بَ قـــالملسو هيلع هللا ىلص: «أرْ
الحديث.  (٣)« ابِ َنْسَ األْ فِي  نُ  الطَّعْ وَ  ، ابِ سَ َحْ األْ

مُ  فَحْ ــمْ  هُ ــا  ــمَ إِنَّ ــوا  ــاتُ مَ يــنَ  الَّــذِ مُ  ائِهِ بِآبَ ونَ  ــرُ ــتَــخِ ــفْ يَ امٌ  ــوَ قْ أَ يَنَّ  «لَيَنْتَهِ وقــالملسو هيلع هللا ىلص: 
إِنَّ   ، هِ فِ نْ بِأَ اءَ  رَ الخِ هُ  دِ هْ دَ يُ ي  الَّذِ لِ  عَ الجُ نَ  مِ هِ  اللَّ لَى  عَ نَ  ــوَ هْ أَ ونُنَّ  لَيَكُ وْ  أَ  ، نَّمَ هَ جَ
رٌ  اجِ فَ وَ يٌّ  قِ تَ نٌ  مِ ؤْ مُ وَ  هُ ا  إِنَّمَ  ، اءِ بِاآلبَ ا  هَ رَ فَخْ وَ لِيَّةِ  اهِ الجَ بِّيَّةَ  عُ مْ  نْكُ عَ بَ  هَ ذْ أَ هَ  اللَّ

.(١٧٠ – القيم (ص١٥٨  البن  الفوائد  فليراجع  االستزادة  أراد  من   (١)
أبي  وسنن  برقم (٢٦٢٠)  هريرةک  وأبي  الخدري  سعيد  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح   (٢)

له. واللفظ  برقم (٤٠٩٠)  داود 
وقال  برقم (٢٢٩٠٣)،   (٥٣٨ األشعري (٣٧/  مالك  أبي  حديث  من  أحمد  اإلمام  مسند   (٣)

صحيح. حديث  محققوه: 



٤٦

.(١)« ابٍ رَ تُ نْ  مِ لِقَ  خُ مُ  آدَ وَ مَ  آدَ نُو  بَ مْ  هُ لُّ كُ النَّاسُ   ، يٌّ قِ شَ
٩ – من أسباب الوقوع في الكبر أن يأنف المتكبر عن االعتراف بالخطأ، 
ال  صاحبها  ألن  الكفر،  بعد  الثانية  المرتبة  في  البدعة  العلم  أهل  عدَّ  ولذلك 
يــتــوب مــنــهــا ألنــه يــعــظــم عــلــيــه الــرجــوع إلــى الــحــق واالعـــتـــراف بــالــخــطــأ، وهــذا 

 a  `  _﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــصــالــحــيــن،  اهللا  عــبــاد  عــلــيــه  مـــا  خـــالف 
 m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b

.[١٧٢ رقم:  آية  النساء،  ﴾ [سورة   r  q  p  o  n

فيها  الــوقــوع  مــن  والــحــذر  لها  التنبه  يجب  الــتــي  الكبر  أســبــاب  – مــن   ١٠
كذلك. ليس  واألمر  غيره  من  أفضل  بها  أنه   ير خصاالً  المرء  في  يكون  أن 

ولذلك لما أمر اهللا إبليس لعنه اهللا بالسجود آلدم أبى واستكبر العتقاده 
فيما  تعالى  قال  طين،  من  خلق  وآدم  نار  من  خلق  أنه  والسبب  منه،  أفضل  أنه 
[ســـورة   ﴾3   2   1   0    /   .   -   ,   +   *   )  ﴿ عــنــه:  اهللا  حــكــاه 

.[١٢ رقم:  آية  األعراف، 
 * قـــال ابـــن كــثــيــر۴: وقـــول إبــلــيــس لــعــنــه اهللا فــيــمــا حــكــاه اهللا عــنــه: ﴿ 
,﴾ مــن الــعــذر الـــذي هــو أكــبــر مــن الــذنــب، كــأنــه امــتــنــع مــن الــطــاعــة ألنــه   +
فكيف  منه  خير  وأنا  اهللا:  لعنه  يعني-  للمفضول.  بالسجود  الفاضل  يؤمر  ال 
ــلــق مــن نــار، والــنــار أشــرف  تــأمــرنــي بــالــســجــود لــه؟ ثــم بــيــن أنــه خــيــر مــنــه بــأنــه خُ
إلــى  ينظر  ولــم  الــعــنــصــر،  أصــل  إلــى  اللعين  فنظر  الــطــيــن.  وهــو  مــنــه  خلقته  مــمــا 
الــتــشــريــف الــعــظــيــم، وهــو أن اهللا تــعــالــى خــلــق آدم بــيــده، ونــفــخ فــيــه مــن روحــه، 

(١) سنن الترمذي برقم (٣٩٥٥) من حديث أبي هريرة گ، وصححه الشيخ األلباني۴  
برقم (٣١٠٠). الترمذي (٢٥٤/٣)  سنن  صحيح  في 



٤۷

 ﴾    Ç   Æ   Å   Ä  ﴿ تعالى:  قوله  نــص  مقابلة  فــي  ا  فــاســدً ا  قياسً وقــاس 
فلهذا  السجود،  بترك  المالئكة  بين  من  فشذ   .[٢٩ رقم:  آية  الحجر،  [سورة 
ودعواه  قياسه  في  اهللا  قبحه  فأخطأ  الرحمة،  من  آيس  أي  الرحمة،  من  أبلس 
واألنــاة  والحلم  الرزانة  شأنه  من  الطين  فإن  ا  أيضً الطين  من  أشــرف  النار  أن 
شأنها  من  والنار  واإلصالح،  والزيادة  والنمو  النبات  محل  والطين  والتثبت، 
عنصره  آدم  ونــفــع  عــنــصــره  إبــلــيــس  خــان  ولــهــذا  والــســرعــة،  والــطــيــش  اإلحـــراق 
بــالــرجــوع واإلنــابــة واالســتــكــانــة واالنــقــيــاد واالســتــســالم ألمــر اهللا واالعــتــراف 

والمغفرة(١). التوبة  وطلب 
ــتِ  ــلِــقَ قــال: «خُ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  مسلم  صحيح  وفــي 
ــفَ  صِ ــا وُ ــمَّ مُ مِ ــلِــقَ آدَ خُ ، وَ ــارٍ ــنْ نَ جٍ مِ ــارِ ــنْ مَ ــلِــيــسُ مِ ــلِــقَ  إِبْ خُ ، وَ ــورٍ ــنْ نُ ــةُ مِ ئِــكَ ــالَ الْــمَ

م»(٢). لَكُ
١١- ومــنــهــا تــحــريــم االخـــتـــيـــال وأنــــه مـــوجـــب لــلــحــرمــان مـــن مــحــبــة  اهللا، 
ــفَ  ــسَ ــخَ ، فَ ــهُ ــسُ ــفْ ــهُ نَ ــتْ ــبَ ــجَ عْ ــدْ أَ ــهِ قَ يْ دَ ــرْ ــي فِــي بُ ــشِ ــمْ ، يَ ــتَــرُ ــبَــخْ ــتَ ــلٌ يَ جُ ــا رَ ــنَــمَ ــيْ قــالملسو هيلع هللا ىلص: «بَ

 .(٣)« ةِ يَامَ القِ مِ  وْ يَ إلَى  ا  فِيهَ لُ  لْجَ تَجَ يَ وَ  هُ فَ  ، ضَ األَرْ بِهِ  هُ  اللَّ
 – الــرجــل  فخر  الوسيط:  المعجم  فــي  قــال  التفاخر،  تحريم  ومنها   –١٢
ويُقال: «تفاخر»  محاسن،  من  لقومه  وما  بماله  تباهى  وفخارة  ا،  وفخارً ا  فخرً

بعض(٤). على  بعضهم  فخر  والقوم   – وتكبر  تعاظم 

.(٢٦٥ كثير۴ (٦/  ابن  تفسير   (١)
(٢) برقم (٢٩٩٦).

مــســلــم  وصــحــيــح  بـــرقـــم (٥٧٩٠)،  عـــمـــرک  بـــن  اهللا  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح   (٣)
.(٢٠٨٨)

(ص٦٧٦). الوسيط  المعجم   (٤)



٤۸

أمــا الــكــبــر فــقــد قــال الــغــزالــي۴: «هــو اســتــعــظــام الــنــفــس ورؤيـــة قــدرهــا 
واستحسان  نفسه  اإلنسان  استعظام  «هو  بعضهم:  وقال  الغير»(١)،  قدر  فوق 
يجب  من  على  والترفع  واستصغارهم  بالناس  واالستهانة  الفضائل  من  فيه  ما 

واحد. معنى  في  يصبان  والتعريفان  له»(٢)،  التواضع 
تدل  بطريقة  تصرف  تكبر،  الشخص:  اختال  فيقال:  االختيال،  معنى  أما 
[ســـورة   ﴾   Ú   Ù   Ø ×   Ö   Õ   Ô   Ó   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــتــبــاهــي،  عــلــى 

 .[١٨ رقم:  آية  لقمان، 
ا(٣). كبرً تمايل  تبختر،  مشيه  في  اختال 

 ، دٍ لَى أَحَ دٌ عَ حَ بْغِيَ أَ تَّى الَ يَ عُوا، حَ اضَ نْ تَوَ ي إِلَيَّ أَ حَ وْ هَ أَ قالملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللَّ
.(٤)« دٍ حَ أَ لَى  عَ دٌ  حَ أَ رَ  خَ فْ يَ الَ  وَ

٣ – اســتــثــنــى أهـــل الــعــلــم مــن مــظــاهــر الــكــبــر الــتــي ال يــؤاخــذ عــلــيــهــا الــمــرء 
حالتان:

لها  يتكلف  وال  لها  يقصد  ال  الشخص  في  طبيعة  ذلك  يكون  أن  األولى: 
الكالم. وأضرب  المشي  أنواع  كبعض 

والــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة: االخـــتـــيـــال بــيــن الــصــفــيــن إلظـــهـــار عـــزة الـــديـــن وعــلــو 
اإليـــمـــان، وعــنــد الــصــدقــة؛ رو اإلمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث جــابــر 
ا  نْهَ مِ وَ هُ  اللَّ بُّ  يُحِ ا  مَ ةِ  يْرَ الْغَ نَ  مِ «إِنَّ  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  عتيكگ  ابن 

.(٣٤٥ الدين (٣/  علوم  إحياء   (١)
(ص٣٢) للجاحظ  األخالق  تهذيب   (٢)

.(٧١٤/١) المعاصرة  العربية  اللغة  معجم   (٣)
حمارگ. بن  عياض  حديث  من  برقم (٢٨٦٥)  مسلم  صحيح   (٤)



٤۹

ــا  مَّ أَ وَ  ، ــهُ الــلَّ ــبْــغِــضُ  يُ ــا  مَ ــا  ــنْــهَ مِ وَ  ، ــهُ الــلَّ ــبُّ  ــحِ يُ ــا  مَ ءِ  ــيَــالَ الْــخُ ــنَ  مِ إِنَّ  وَ  ، هُ بْغِضُ اللَّ يُ ــا  مَ
هُ  اللَّ بْغِضُ  يُ الَّتِي  ةُ  يْرَ الْغَ ا  مَّ أَ وَ  ، يبَةِ الرِّ فِي  الَّتِي  ةُ  يْرَ الْغَ فَ هُ  اللَّ بُّ  يُحِ الَّتِي  ةُ  يْرَ الْغَ
هِ  سِ بِنَفْ لِ  جُ الرَّ تِيَالُ  اخْ فَ هُ  اللَّ بُّ  يُحِ الَّتِي  ءُ  يَالَ الْخُ ا  مَّ أَ وَ  ، يبَةِ الرِّ يْرِ  غَ فِي  ةُ  يْرَ الْغَ فَ
ــالُ  ــتِــيَ ــاخْ ــهُ فَ ــضُ الــلَّ ــغِ ــبْ ــتِــي يُ ءُ الَّ ــيَــالَ الْــخُ ، وَ ــةِ قَ ــدَ ــدَ الــصَّ ــنْ ــهُ عِ ــالُ ــيَ ــتِ اخْ ، وَ ــالِ ــتَ ــقِ ــدَ الْ ــنْ عِ

.(١)« يِ الْبَغْ وَ رِ  خْ الْفَ فِي  لِ  جُ الرَّ
أريحية  تهزه  أن  الصدقة  في  االختيال  معنى  الخطابي:  سليمان  أبو  قال 
أن  الــحــرب  واخــتــيــال   ،أذ وال  ــنٍّ  مَ غــيــر  مــن  بــهــا  نفسه  طيبة  فيعطيها  الــســخــاء 
التجبر  أصــلــه  االخــتــيــال  عــبــيــد:  أبــو  قــال  جــنــان.  وقــوة  نــفــس  بــنــشــاط  فيها  يــتــقــدم 
من  الخالل  هذه  تكون  أن  الحرب  في  واالختيال  للناس،  واالحتقار  والكبر 
عليهم،  أجــرأ  فيكون  لهم،  هيبته  وتقل  بقتالهم  فيستهين  العدو  على  التجبر 
الحديث  مثل  وهذا  كثيرها  يستكثر  فال  وتشرف  نفسه  تعلو  أن  الصدقة  وفي 

ا»(٢)(٣). هَ افَ سَ فْ سَ هُ  رَ كْ يَ وَ  ، قِ الَ َخْ األْ الِيَ  عَ مَ بُّ  يُحِ هَ  اللَّ «إِنَّ  المرفوع، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

أجمعين. وصحبه 
  

لغيره. حسن  محققوه:   وقال  برقم (٢٣٧٥٢)،   (١٦٢  /(١) (٣٩
بتصرف.  (٣٢٢  -٣٢١ للبغوي (١٢/  السنة  شرح   (٢)

بــرقــم (١٢٩٨١)  حــديــث الــحــســن بــن عــلــيک (٢٩٦/٢٠)  (٣) مــعــجــم الــطــبــرانــي الــكــبــيــر مــن 
مسلم. شرط  على  صحيح  اسناده  محققوه:  وقال 



٥۰

<VÏÜé¬<ÌËÅ^v÷]Ê<ÏÜç^√÷]<ÌÈëÁ÷]
ÿ\Êt¯\Â;ÑÊŸ¯\;È…;ªàÊi’\

وأحـــوالـــه،  أمــــوره  فـــي  يـــتـــوســـط  أن  البـــنـــه  الــحــكــيــم  لـــقـــمـــان  وصـــايـــا  مـــن 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û﴿:ابنه يخاطب  وهو  عنه  حكاه  فيما  تعالى  قال 

.[١٩ ﴾ [ســورة لــقــمــان، آيــة:   ç  æ  å  ä  ã  â  á à
وقــــد جــــاء فــــي الـــتـــنـــزيـــل الـــمـــبـــارك األمـــــر بـــالـــتـــوســـط فــــي أكـــثـــر مــــن آيــــة، 

 h  g f  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
اإلســــــراء:  [ســــــورة   ﴾  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

 6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[١١٠ آيـــة: 
تــعــالــى:  وقــال   ،[٢٩ آيــة:  اإلســـراء،  ﴾ [ســورة   ;  :  9  8  7
 ﴾  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿

.[٦٧ [ســورة الــفــرقــان، آيــة: 
مـــوســـى  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
ـــسَ  ـــيْ لَ ـــمْ  ـــكُ إنَّ  ، ـــمْ ـــكُ ـــسِ ـــفُ نْ أَ ـــى  عـــلَ ــــوا  ــــعُ بَ قــــال: «ارْ الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  األشـــعـــريگ 

 .(١ )« ــمْ ــكُ ــعَ ــوَ مَ هُ يــبًــا وَ ــرِ ــا قَ ــيــعً ــمِ ــونَ سَ عُ ــدْ تَ ــمْ  ــكُ إنَّ ــائِــبًــا،  الَ غَ ــمَّ وَ صَ ــونَ أَ عُ ــدْ تَ
الــوصــيــتــيــن: هــاتــيــن  فــوائــد  ومــن 

تــعــالــى،  اهللا  يــحــبــه  الــذي  الــمــســتــقــيــم  الــطــريــق  هــو  األمــور  فــي  الــتــوســط  أن   -١

.(٢٧٠٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٢٠٥) برقم  البخاري  صحيح    (١)



٥۱

اآليــات الــســابــقــة وغــيــرهــا. كــمــا دلــت عــلــى ذلــك 
وهذا  األصوات،  أقبح  مجاهد:  قال   ﴾  ä  ã  â تعالى:﴿  قوله   -٢
يــــدل عـــلـــى كـــراهـــة رفــــع الـــصـــوت مـــن غـــيـــر حـــاجـــة لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص:  الــتــشــبــيــه 

.(١ )« ءِ ــوْ الــسَّ ــثَــلُ  ــنَــا مَ «لَــيْــسَ لَ
 Z ﴿ الــتــقــبــيــح لــقــولــه تــعــالــى:   فــي ســيــاق  جــاء الــتــمــثــيــل بــالــحــمــار  وقــد   
[ســـــورة   ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

.[٥ الــجــمــعــة، آيــة رقــم: 
األســـودگ  بــن  الــمــقــداد  حــديــث  مــن  طــويــل،  حــديــث  فــي  مــســلــم   رو  -٣
عُ  مِ يُسْ وَ ا،  ائِمً نَ وقِظُ  يُ الَ  ا  لِيمً تَسْ لِّمُ  يُسَ فَ  - ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ -يعني  يءُ  يَجِ فَ قال: 

.(٢ ــان( ــظَ الــيَــقْ
بـــالـــســـريـــع  وال  الـــمـــثـــبـــط  بـــالـــبـــطـــيء  لـــيـــس  الـــــذي  هــــو  الـــمـــشـــي  فــــي  الـــقـــصـــد   -٤
والــنــشــاط،  الــقــوة  عــلــى  داال  وهـــذا  هـــذا  بــيــن  ــا  وســطً عـــدالً  بــل  الــمــفــرط، 

كــمــا كــان الــرســول عــلــيــه الــصــالة والــســالم يــفــعــل فــي مــشــيــه.
كــان  قـــال:  عــبــاسک  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  االمـــام   رو

.(٤ ) ــلٌ ــسَ فِــيــهِ كَ ــيْــسَ  ٣)، لَ ــا( ــعً ــتَــمِ ــجْ ــى مُ ــشَ ــى، مَ ــشَ ا مَ ذَ إِ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
قـــال الـــمـــنـــاوي۴: «ومــــع ســـرعـــة مــشــيــه كـــان عــلــى غـــايـــة مـــن الــهــون 

وصحيح  عباسک،  ابن  حديث  من  برقم (٦٩٧٥)  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
.(١٦٢٢) برقم  مسلم 

(٢)  رقم (٢٠٥٥).
ي.  شْ المَ في  خٍ  تَرْ سْ مُ غير  األعضاء،  قــويَّ  الحركة  شديد  أي  األثير:  ابن  قال  ا،  مجتمعً قوله:    (٣)

النهاية (٢٩٧/١).
(١٦٠/٥) برقم (٣٣٠٣)، وقال محققوه: صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.  (٤)



٥۲

والــتــأنــي وعــدم الــعــجــلــة، فــكــان يــمــشــي عــلــى هــيــنــتــه ويــقــطــع مــا يــقــطــع بــالــجــهــد 
.(١ بــغــيــر جــهــد»(

قــال:  أنــه  عــلــيگ  إلــى  بــســنــده  الــســنــة  شــرح  فــي  الــبــغــوي۴   ورو
.(٢ )« ــبَــبٍ صَ ــنْ  ــطُ مِ ــنْــحَ يَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــيًــا؛ كَ ــفِّ ــكَ ــأَ تَ ــفَّ ــكَ ــى تَ ــشَ ا مَ ذَ إِ الــلَّــهِملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ  سُ ــانَ رَ «كَ

.(٣ ــعَ ( ــلَّ ــقَ ــى تَ ــشَ ا مَ ذَ إِ ــانَ  نَّــهُملسو هيلع هللا ىلص كَ وروي عــن عــلــي: أَ
تــتــكــفــأ  كـــمـــا  قـــــدام،  إلــــى  تـــمـــايـــل  أي  ـــا:  ـــيً ـــفِّ ـــكَ تَ قـــولـــه  الـــبـــغـــوي۴:  قــــال 
مــن  رجــلــيــه  يــرفــع  أي كــان قــوي الــمــشــيــة  فــي جــريــهــا، وقــولــه «تــقــلــع»  الــســفــيــنــة 
.(٤ ــا( ويــقــارب خــطــاه تــنــعــمً  ، اخــتــيــاالً ــا بــائــنًــا بــقــوة ال كــمــن يــمــشــي  األرض رفــعً

الصالة،  إلى  المشي  النبوي:  التوجيه  فيها  جاء  التي  المشي  مواضع  من   -٥
ــكِــيــنَــةِ  بِــالــسَّ مْ  يْكُ لَ عَ وَ ةِ  الَ الصَّ إِلَى  وا  شُ امْ فَ  ، ةَ امَ قَ اإلِ تُمُ  عْ مِ سَ ا  «إِذَ قالملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٥ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــمْ  ــكُ ــاتَ فَ ــا  مَ ــوا، وَ ــلُّ ــصَ فَ ــتُــمْ  كْ رَ دْ ــا أَ ــمَ فَ ــوا،  عُ ــرِ ــسْ تُ الَ  ، وَ ــارِ قَ الــوَ وَ
ذلــك  إنـــمـــا  الـــصـــوت  وخـــفـــض  الــمــشــي  فـــي  الــقــصــد  بــاســتــحــبــاب  الــوصــيــة   -٦
الــصــوت،  رفــع  أو  الــمــشــي  فــي  بــاإلســراع  فــيــهــا  حــاجــة  ال  الــتــي  بــاألحــوال 
وردت  وقد  ا،  منكرً وال  ا  مكروهً يكن  لم  ذلك  إلى  الحاجة  جاءت  فإذا 
الـــنـــصـــوص بـــذلـــك. وهــــذه إشـــــارة إلــــى بـــعـــض الـــنـــصـــوص، قــــال تــعــالــى: 

.(٢٤٨/٥) القدير  فيض   (١)
صحيح. حديث  هذا  البغوي:  وقال  برقم (٣٣٥٣)،   (٣١٩/١٢)  (٢)

فلم  لــقــيــط:  حــديــث  مــن  وأحــمــد  داود  وأبـــو  الــتــرمــذي  رواه  مــحــقــقــوه:  وقـــال   (٣١٩  /(٣) (١٢
صحيح. وسنده  يتكفأ،  يتقلع  اللَّهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  جاء  أن  ينشب 

.(٣٢٠ السنة (١٢/  (٤) شرح 
(٥)  صحيح البخاري من حديث أبي هريرةگ برقم  (٦٣٦)، وصحيح مسلم برقم (٦٠٢).



٥۳

 ،[٢٠ رقــــم:  آيـــة  الــقــصــص،  [ســــورة   ﴾   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
بــعــض  فــســر  وقـــد   ،[٩ رقـــم:  آيـــة  الــجــمــعــة،  [ســــورة   ﴾  -  ,  +  *

أهــل الــعــلــم الــســعــي هــنــا بــالــمــشــي الــقــصــد.
أن  والمروة  الصفا  بين  السعي  في  السنة  أن  كثيرة  أحاديث  في  وثبت 
عائشةڤ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو العلمين،  بين  يسرع 
ـــل  حـــمِ ـــم أَ ــــةٌ لَ يَ ــــارِ جَ ـــــا  نَ أَ وَ هِ  ــــارِ ســــفَ ـــعـــضِ أَ ـــي بَ فِ ملسو هيلع هللا ىلص   ـــبِـــيِّ لـــنَّ ــــعَ ا جـــتُ مَ ـــرَ خَ قــــال: 
ــالَــي  ــعَ ــالَ لِــي: «تَ ــمَّ قَ ــوا، ثُ مُ ــدَّ ــتَــقَ فَ ــوا»  مُ ــدَّ ــقَ : «تَ ــالَ لِــلــنَّــاسِ ــقَ فَ ن،  بــدُ ــم أَ لَ وَ  ، ــحــمَ الــلَّ
ــحــمَ  الــلَّ ــلــتُ  ــمَ حَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــنِّــي،  عَ ــتَ  ــكَ ــسَ فَ  ، ــهُ ــقــتُ ــبَ ــسَ فَ ــهُ  ــقــتُ ــابَ ــسَ فَ  ،« ــكِ ــابِــقَ سَ أُ ــتَّــى  حَ
وا»  مُ دَّ قَ «تَ  : لِلنَّاسِ الَ  قَ فَ  ، هِ ارِ سفَ أَ بَعضِ  فِي  هُ  عَ مَ جتُ  رَ خَ  ، يتُ نَسِ وَ نتُ  بَدُ وَ
ـــلَ  ـــعَ ـــجَ فَ ـــنِـــي،  ـــقَ ـــبَ ـــسَ فَ ـــهُ  ـــقـــتُ ـــابَ ـــسَ فَ  « ــــكِ ــــابِــــقَ سَ ـــى أُ ـــتَّ ـــي حَ ـــالَ ـــعَ : «تَ ـــــالَ ــــمَّ قَ ـــوا، ثُ مُ ـــدَّ ـــقَ ـــتَ فَ

.(١ )« بِــتِــلــكَ هِ  ــذِ : «هَ ــولُ ــقُ يَ ــوَ  هُ وَ  ، ــكُ ــضــحَ يَ
بــن  ســـلـــمـــة  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ورو
ــــاحُ  لِــــقَ ــــــتْ  ــــــانَ كَ وَ ــــــى،  ـــــاألُولَ بـِ نَ  ذَّ ـــــــــؤَ يُ نْ  أَ ـــــلَ  ـــــبْ قَ ــــــتُ  جْ ــــــرَ خَ قــــــال:  األكــــــــوعگ 
ــنِ  بْ ـــنِ  ـــمَ حْ الـــرَّ ــبْــدِ  لـِـعَ مٌ  ــــالَ غُ ــنِــي  ــيَ ــقِ ــلَ فَ  : ــــالَ قَ  ، دَ ــــرَ قَ ي  ـــذِ بِ ـــى  عَ ـــرْ تَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولِ  سُ رَ
 : ـــالَ قَ ــــا؟  هَ ــــذَ خَ أَ ـــنْ  مَ  : ـــتُ ـــلْ قُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ  سُ رَ ـــاحُ  لِـــقَ تْ  ـــــذَ خِ أُ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، فٍ ــــوْ عَ
ــا  ــتُ مَ ــعْ ــمَ سْ ــأَ فَ  : ــالَ ، قَ ــاهْ ــاحَ ــبَ صَ ــا  يَ  : ــاتٍ خَ ــرَ صَ ثَ  ــالَ ــتُ ثَ خْ ــرَ ــصَ فَ  : ــالَ ، قَ ــانُ ــفَ ــطَ غَ
وا  ــذُ خَ ــدْ أَ قَ وَ  ، ــمْ ــهُ ــتُ كْ رَ دْ ــتَّــى أَ حَ ــي  ــهِ جْ وَ ــلَــى  ــتُ عَ ــعْ فَ ــدَ نْ ا ــمَّ  ، ثُ يــنَــةِ ــدِ ــتَــيِ الــمَ بَ ــيْــنَ الَ بَ

ــيًــا، وأقــول: امِ ــنْــتُ رَ كُ وَ ــمْ بِــنَــبْــلِــي،  ــيــهِ مِ رْ ــتُ أَ ــلْ ــعَ ــجَ فَ  ، ــاءِ ــنَ الــمَ ــونَ مِ ــتَــقُ ــسْ يَ
عْ ـــوَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــنُ األَكــــْ ـــــــــــــا ابْ نَ ـــــــــــــعْأَ ضَ مُ الـــــــــــــرُّ ــــــــــــــــــــــــــوْ مُ يَ ـــــــــــــــــــــوْ الـــــــــــــــــــــيَ وَ

جيد. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٦٢٧٧)،   (٣١٣  /٤٣)  (١)



٥٤

 ، ةً دَ رْ بُ ثِينَ  ثَالَ مْ  نْهُ مِ بْتُ  تَلَ اسْ وَ  ، مْ نْهُ مِ احَ  اللِّقَ تُ  ذْ تَنْقَ اسْ تَّى  حَ  ، زُ تَجِ رْ أَ وَ
مَ  ـــوْ الـــقَ ــيْــتُ  ــمَ حَ ـــدْ  قَ  ، ـــهِ الـــلَّ ـــبِـــيَّ  نَ ـــا  يَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، ـــاسُ لـــنَّ ا وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـيُّ  ـبـِ الــنـَّ ــــاءَ  جَ وَ  : ــــالَ قَ
ــتَ  ــكْ ــلَ مَ  ، عِ وَ األَكْ ابْنَ  ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، ةَ اعَ السَّ مُ  يْهِ لَ إِ ثْ  ابْعَ فَ  ، طَاشٌ عِ مْ  هُ وَ اءَ  المَ

.(١ )« ــحْ ــجِ سْ ــأَ فَ

مــســتــحــبــا  يـــكـــون  بـــل  الـــصـــوت  رفـــع  فــيــهــا  يـــكـــره  ال  الـــتـــي  الـــمـــواضـــع  ومـــن 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو بـــاألذان،  الــصــوت  رفــع  ــا  واجــبً أو 
عــبــد الــرحــٰمــن بــن أبــي صــعــصــعــة األنــصــاري عــن أبــيــهگ أنــه أخــبــره: أن أبــا 
ــنْــتَ  كُ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ــةَ يَ ــادِ ــبَ لْ ا وَ ــنَــمَ  ــغَ لْ ا ــبُّ  ــحِ تُ اكَ  رَ أَ ــي  نِّ إِ لــه:  قــال  الــخــدريگ  ســعــيــد 
الَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، اءِ بِــالــنِّــدَ ــكَ  تَ ــوْ صَ ــعْ  فَ ــارْ فَ  ، ةِ ــالَ بِــالــصَّ ــتَ  نْ ذَّ ــأَ فَ  ، ــتِــكَ يَ ــادِ بَ وْ  أَ  ، ــكَ ــنَــمِ غَ فِــي 
مَ  ـــوْ يَ ـــهُ  لَ ــدَ  ــهِ شَ إِالَّ   ، ءٌ ــــيْ شَ الَ  وَ  ، ــــسٌ نْ إِ الَ  وَ ـــنٌّ  جِ نِ  ذِّ ـــؤَ ـــمُ لْ ا تِ  ـــوْ صَ   ـــدَ مَ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ

.(٢ اهللاملسو هيلع هللا ىلص( ــولِ  سُ ــنْ رَ ــتُــهُ مِ ــعْ ــمِ : سَ ــيــدٍ ــعِ ــو سَ بُ ــالَ أَ ، قَ ــةِ ــيَــامَ ــقِ لْ ا

قــــال  لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  حــــنــــيــــن:  غـــــــزوة  فـــــي  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
ـــانَ  كَ وَ  : ــبَّــاسٌ عَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ةِ ـــرَ ـــمُ الـــسَّ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ ـــادِ  نَ  ، ـــبَّـــاسُ عَ يْ  لــلــعــبــاسگ: «أَ
 ، ــهِ الــلَّ ــوَ فَ  : ــالَ ؟ قَ ةِ ــرَ ــمُ ــابُ الــسَّ ــحَ صْ ــنَ أَ يْ تِــي: أَ ــوْ صَ ــى  ــلَ عْ ــتُ بِــأَ ــلْ ــقُ فَ ــا،  ــتً ــيِّ صَ ــالً  جُ رَ

.(٣ ــا( هَ دِ الَ وْ ــلَــى أَ ــرِ عَ ــبَــقَ لْ ــةُ ا ــفَ ــطْ تِــي عَ ــوْ صَ ــوا  ــعُ ــمِ ــيــنَ سَ حِ ــمْ  ــتَــهُ ــفَ ــطْ نَّ عَ ــأَ ــكَ لَ

الــمــطــلــبگ  عــبــد  بــن  الــعــبــاس  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ــتْ  ــعَ ــمَ ــتَ ــاجْ فَ  ،« ــاهْ ــاحَ ــبَ صَ ــا  : «يَ ــالَ ــقَ فَ  ، مٍ ـــوْ يَ اتَ  ذَ ــا  ــفَ الــصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ ــدَ  ــعِ صَ قــال: 

.(١٨٠٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤١٩٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
رقم (٣٢٩٦).  (٢)

المطلبگ. عبد  بن  عباس  حديث  من   (١٧٧٥) برقم  مسلم  صحيح   (٣)



٥٥

١)... الــحــديــث ) ــشٌ يْ ــرَ ــيْــهِ قُ لَ إِ
ـــتَـــدَّ  اشْ وَ  ، ــــهُ تُ ــــوْ صَ ـــــالَ  عَ وَ  ، ـــاهُ ـــنَ ـــيْ عَ تْ  ــــرَّ ــــمَ احْ ـــبَ  ـــطَ خَ ا  ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا وكــــان 

.(٢ )« ــمْ ــاكُ ــسَّ مَ ــمْ وَ ــكُ ــبَّــحَ : «صَ ــولُ ــقُ يَ ــيْــشٍ  جَ رُ  ــنْــذِ ــهُ مُ نَّ ــأَ ــتَّــى كَ حَ  ، ــبُــهُ ــضَ غَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 

آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

  

.(٢٠٨) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٤٨٠١) برقم  البخاري  صحيح   (١)
اهللاگ عبد  بن  جابر  حديث  من  برقم (٨٦٧)  مسلم  صحيح   (٢)



٥٦



٥۷
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