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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
وف َو َي ْن َه ْو َن َعن ْال ُم ْن َكر َوأُ ٰ
قال تعالى َ ﴿ :و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُم ٌ
ولَِئ َك ُه ُم ْالم ْ
ون َولاَ
ُفلِ ُح َ
ُر َ
َّة َي ْد ُع َ
ون إِلَى ْال َخي
ون ِب ْال َمع ُ
ْر َو َي ْأم ُ
ْر ِ
ِ ۚ
ِ
ِ
ات َوأُ ٰ
ين َت َف َّر ُقوا َو ْ
اب َع ِظي ٌم َي ْو َم َت ْب َي ُّ
َت ُكونُوا َكالَّ ِذ َ
ولَِئ َك لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُجو ٌه َفأَمَّا
ُجو ٌه َو َت ْس َو ُّد و ُ
ض وُ
اخ َتلَ ُفوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ْال َبيِّ َن ُ ۚ
وه ُه ْم أَ َك َف ْرتُ ْم َب ْع َد إي َما ِن ُك ْم َف ُذ ُ
ين ا ْب َي َّ
ُج ُ
ُج ُ
ون َوأَمَّا الَّ ِذ َ
اب ِب َما ُك ْنتُ ْم َت ْك ُف ُر َ
الَّ ِذ َ
وه ُه ْم َف ِفي َر ْح َم ِة اللهَِّ ُه ْم
ض ْت و ُ
اس َو َّد ْت و ُ
ين ْ
وقوا ْال َع َذ َ
ِ
للهَُّ
ات اللهَِّ َن ْتلُ َ َ َ ْ ِّ
ون ِت ْل َك آ َي ُ
ُري ُد ُظ ْلمًا لِْل َعالَ ِم َ
ِفي َها َخالِ ُد َ
ين ﴾  .آل عمران 108 - 104
وها َعليْك ِبال َحق َو َما ا ي ِ
رأيت الدهر منقلب يدور  ...........فال حزن يدوم و ال سرور
رأيت الناس كلهم سكارى  ...........و كأس الموت بينهم يدور
فوا عجبي لمن يسهو و يلهو  ...........و يعلم أن مسكنه القبور
فكم بنت الملوك لها قصور  ...........فما بقت الملوك و ال القصور
كانت بداية هذه السلسلة الطيبة فكرة من أخونا الكريم األستاذ  /محمد عاشور مؤسس و مدير موقع نصرة رسول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،و ً
أيضا كان هو صاحب اختيار اسم (صالحون مصلحون) فكانت الفكرة تدور حول كيف
يتحول الصالح إلى مصلح ؟  ،و كيف تتحرك الهمم لنصرة دين اهلل و رسوله ؟  ،و كيف نقضي على السلبية التي
انتشرت بين المسلمين ؟  ،و يكون لكل مسلم دور فعال في نصرة نبيه محمد صلى اهلل عليه و سلم  ،و ما هو الطريق
مصلحا ؟ .
صالحا
الواضح إلى أن يكون اإلنسان
ً
ً
و من هنا كانت هذه السلسلة التي حاولنا فيها أن نبذل كل الجهد حتى تخرج بهذا الشكل و حاولنا قدر المستطاع التبسيط
و االختصار و االقتصار على ما يفيد  ،داعين اهلل سبحانه و تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد البسيط و أن يجعله في ميزان
حسناتنا يوم القيامة  ،و أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه و تسود وجوه .
فهيا بنا نتحول إلى صالحون و مصلحون .

شعبان عفيفى
القاهره فى  1432هـ
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البداية أهمية وجود الصالحين في المجتمع :
صالحون مصلحون كلمة جميلة تشعر اإلنسان باألمان .
لكن هل كل الصالحين مصلحين ؟  ،و هل كل المصلحين مصلحين ؟
و الصالحين صفة مشتركة بين جميع األنبياء ؛
اص َط َف ْي َنا ُه ِفي ُّ
الصالِ ِح َ
ين ) البقرة . 130
الد ْن َيا َوإِنَّ ُه ِفي آْال ِخ َر ِة لَ ِم َن َّ
 قال اهلل في إبراهيم عليه السالم َ ( :و لَ َق ِد ْالصالِ ِح َ
ين ) آل عمران . 39
ص ً
ورا َو َن ِبيًّا ِم َن َّ
 و يحى عليه السالم َ ( :سيِّ ًدا َو َح ُْ
لاً
 و عيسى عليه السالم  ( :و ي َالصالِ ِح َ
ين ) آل عمران .46
اس ِفي ال َم ْه ِد َو َك ْه َو ِم َن َّ
ُكلِّ ُم النَّ َ
َ
الصالِ ِح َ
ين ) األعراف .196
اب َو ُه َو َي َت َولَّى َّ
ِّي اللهَُّ الَّ ِذي َن َّز َل ْال ِك َت َ
 و الصالحين في والية اهلل ؛ قال تعالى  ( :إِ َّن َولِي َالصالِ ِح َ
ين ) النمل . 19
 و تمنى سليمان أن يكون مع الصالحين َ ( :و أَ ْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َبا ِد َك َّالصالِ ِح َ
ين ) يوسف . 101
ُسلِمًا َو أَْل ِح ْق ِني ِب َّ
 و كانت أمنية يوسف عليه السالم َ ( :ت َو َّف ِني م ْ و جعل اهلل الدخول في زمرة الصالحين جزاء و ثوابا لعمل الخير و اإليمان  ،فقال تعالى َ ( :والَّ ِذ َين آ َمنُوا َو َع ِملُوا
الصالِ ِح َ
ين ) العنكبوت . 9
ات لَنُ ْد ِخلَنَّ ُه ْم ِفي َّ
َّ
الصالِ َح ِ
َ
الصالِ ِح َ
ين ) القلم . 50
 و قال في يونس عليه السالم َ ( :ف ْاج َت َبا ُه َر ُّب ُه َف َج َعل ُه ِم َن َّ
إذا الصالحين هم األنبياء و من تبعهم ؛ لكن هل كانوا صالحين فقط ؟  ،نقول  :ال  ،بل كانوا صالحين مصلحين  ،ألن
اإلصالح هو مهنة األنبياء عليهم السالم .
و قد فرق اهلل
ون أَلاَ
ُصلِ ُح َ
مْ

لأْ َ
َ َ َ لاَ ُ ْ
ض َقالُوا إِنَّ َما َن ْح ُن
بين المفسدين الذين يدعون أنّهم مصلحين  ،فقال َ ( :و إِذا ِقيل ل ُه ْم تف ِس ُدوا ِفي ا ْر ِ
إنَّ ُه ْم ُه ُم ْالم ْ
ُر َ
ُف ِس ُد َ
ون ) البقرة . 11
ون َو لَ ِك ْن لاَ َي ْشع ُ
ِ

و أن يكون اإلنسان صالح فقط ال يكفي .
ول  « :لاَ إلَ َه إلاَّ اللهَُّ َو ٌ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم دخل َي ْومًا َفز ًعا َي ُق ُ
بنت جحش أَ َّن َر ُس َ
للعرب ِم ْن َش ٍّر َق ِد
يل
َعن
َ
ول اللهَِّ َ
زينب ِ
ٍ
ِ
ُ ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ص َب َع ْي ِه  :الإْ ِ ْب َها َم َو الَِّتي َتلِي َهاَ .قالَ ْت َز ْي َن ُب َ :ف ُق ْل ُتَ :يا
وج ِم ْث ُل َه ِذ ِه » َ ،و َحلَّ َق ِبأ ْ
وج َو َمأ ُج َ
ْاق َت َر َب ُ ،ف ِت َح ْال َي ْو َم ِم ْن َر ْد ِم َيأ ُج َ
ون ؟ َ ،ق َ
َر ُس َ
الَ « :ن َع ْم إِذا كثُ َر َ
الصالِ ُح َ
الخ َب ُث »  .مُتَّفق َعلَ ْي ِه
ول اللهَِّ أَ َفنُهْلَ ُك َو ِفي َنا َّ
و الخبث ال يكثر إال لغياب المصلحين  ،الصالحين كثير و كل في شأنه و الخبث يكثر و الشيطان يلعب دوره  ،لكن
ان َرب َ
ُصلِ ُح َ
وجود المصلحين أمان من العذاب و الهالك  ،قال تعالى َ ( :و َما َك َ
ون ) هود
ُّك لِيُ ْهلِ َك ْال ُق َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَ ْهلُ َها م ْ
. 117
فكلما كثر عدد المصلحين كلما كثر الخير و األمان  ،فهيا بنا إخوة اإلسالم نغير من أنفسنا و من مجتمعنا بأن نكون
صالحون مصلحون .
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اعلم أخي الحبيب أن الطريق مليء بالعقبات و الصعاب  ،فاجعل زادك في هذا الطريق تقوى اهلل و الصبر ؛ قال تعالى :
ُن ِفي أَ ْم َوالِ ُك ْم َو أَ ْن ُف ِس ُك ْم َو لََت ْس َمع َّ
( لَتُبْلَو َّ
اب ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َو ِم َن الَّ ِذ َ
ُن ِم َن الَّ ِذ َ
ص ِب ُروا َو
ين أَ ْش َر ُكوا أَ ًذى َك ِث ً
يرا َو إِ ْن َت ْ
ين أُوتُوا ْال ِك َت َ
لأُْ
َّ ُ َ َ َ
ْ
ُور ) آل عمران . 186
َتتقوا فإِ َّن ذلِك ِم ْن َعز ِم ا م ِ

و بإذن اهلل ستكون الموضوعات على هذا الترتيب :
يبدأ المسلم في اختيار من يصاحب  ،ثم ينظر في حال بيته و يصلحه أولاً قبل أن يصلح بيوت الناس  ،ثم ينظر فيما عليه
أن يعامل به الناس من حسن األدب و حقوق المسلمين  ،ثم يبدأ في معرفه آداب النصيحة  ،فإذا نصح الناس سيتعرض
للجدال والخالف و الهجر  ،فما هي ضوابط و حدود الخالف و الجدال و الهجر ؟ .
و على اهلل قصد السبيل .
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
لأْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوا َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
ُطع اللهََّ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و
كل بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
مصلحا إال إذا عرف هذه الثالث .
صالحا
األدب و حسن الخلق و حقوق المسلمين  ،و ال يكون المرء
ً
ً

أوال  :األدب وحسن الخلق :
يزين الغريب إِ َذا َما اغترب َ ...ثالث فمنهن حسن األدب
وثالثه اجتناب الريب
وثانيه حسن أخالقه ...
« نحن إلى قليل من األدب أش ّد حاجة إلى كثير من العلم » ابن المبارك رحمه اهلل  -مدارج السالكين .
« يا بني اجعل عملك ملحاً و أدبك دقيقاً » رويم بن أحمد البغدادي البنه .
« من تهاون باألدب عوقب بحرمان السنن  ،و من تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض  ،و من تهاون بالفرائض
عوقب بحرمان المعرفة « عبد اهلل بن المبارك رحمه اهلل  -مدارج السالكين .
قال مالك رحمه اهلل « :كانت أمي تعمّمني  ،و تقول لي  :اذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه » .
« عل ٌم بال أدب كنار بال حطب  ،و ٌ
كروح بال جسم » أبو زكريا العنبري رحمه اهلل .
أدب بال علم
ٍ
و قال العلماء  « :من قصر به حسبه نهض به أدبه » .
لذلك قيل :

كن ابن من شئت و اكتسب أدبًا محموده يغنيك عن النسبا
ليس الجمال ثيابًا تزينه َّ
إن الجمال جمال العلم و األدبا
و ليس الفتى من قال هذا أبي و هذا عمي َّ
لكن الفتى من قال ها أنا ذا
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ان َس َعا َد ِت ِه َوفَلاَ ِح ِه َ .و ِقلَّ ُة أَد َِب ِه ُ :ع ْن َو ُ
َب ْال َم ْر ِء ُ :ع ْن َو ُ
و قال ابن القيم رحمه اهلل في مدارج السالكين  « :أَد ُ
ان َش َقا َو ِت ِه و
ْر ُّ
َب » .
استُ ْجلِ َب ِح ْر َمانُ ُه َما ِب ِم ْث ِل ِقلَّ ِة الأْ َد
الد ْن َيا َو آْال ِخ َر ِة ِب ِم ْث ِل الأْ َد
استُ ْجلِ َب َخي ُ
َب َ ،و لاَ ْ
ار ِه ؛ َف َما ْ
ِ
ِ
َ َب َو ِ
لأُْ
لأْ
َ
َ
اح َب ُه ِم ْن َحبْس ْال َغار ِح َ ْ
ْ
َ
ُ َ
ْن َ ،كي َ
الص ْخ َر ُة ! َ ،و الإْ ِ ْخلاَ ُل ِب ِه َم َع ا ِّم
ْه ُم َّ
ْف َن َّجى َ
ص ِ
َفا ْن ْظ ْر إِلى ا د ِ
ين أط َب َق ْت َعلي ِ
ِ
َب َم َع ال َوالِ َدي ِ
ِ
ض ْرب النَّ َ
الصلاَ ِة َ -كي َ
اح َش ِة !.
 َتأ ِويلاً َو إِ ْق َبالاً َعلَى َّاحبُ ُه ِب َه ْد ِم َ
ْف امْتُ ِح َن َ
ْي ِه ِب ْال َف ِ
ص ِ
ص ْو َم َع ِت ِه َو َ ِ
اس ل ُه َ ،و َرم ِ
ِ
َّ َ لأْ َ
َْ َ ْ
َّ
َو َتأَم ْ
َّل أَ ْح َو َ
ال ُك ِّل َش ِق ٍّي َو ُم ْغ َت ٍّر َو ُم ْد ِب ٍر َ ،كي َ
ان .
ْف َت ِج ُد ِقلة ا د ِ
َب ِه َي ال ِتي َساقت ُه إِلى ال ِح ْر َم ِ
ُ َّ َ َ
ف َم َع َخالِ ٍد َ ،كي َ
الس ْل َب َب ْع َد أَ ْن َب َر َد ِب َي َد ْي ِه .
ْف َح َر َم ُه َّ
َب َع ْو ٍ
َو ا ْنظ ْر ِقلة أد ِ
ْن َي َد ْي ِه َ .ف َق َ
ال َ :ما َك َ
الصلاَ ِة  ،أَ ْن َي َت َق َّد َم َبي َ
ان َي ْن َب ِغي
الص ِّد
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِفي َّ
َب ِّ
َو ا ْن ُظ ْر أَد َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه َم َع النَّ ِب ِّي َ
يق َر ِ
ِ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ؛ َكي َ
ْن أَِبي ُق َح َاف َة أَ ْن َي َت َق َّد َم َبي َ
ْن َيد ْ
ْف أَ ْو َر َث ُه َم َقا َم ُه َو الإْ ِ َما َم َة ِبالأُْ َّم ِة َب ْع َد ُه .
ول اللهَِّ َ
َي َر ُس ِ
لاِ ب ِ
فأورث هذا األدب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم اإلمامة  ،فكان تأخر أبو بكر وراء النبي صلى اهلل عليه و سلم
تقدمًا له على كل األمة .
قال اإلمام البوشنجي الفقيه المالكي  « :من أراد العلم و الفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على اهلل و رسوله » سير
أعالم النبالء للذهبي .
و أورد اإلمام بن الجزري في غاية النهاية في طبقات ُ
القراء عن ابن المبارك رحمه اهلل تعالى قال  « :طلبت األدب
ثالثين سنة  ،و طلبت العلم عشرين سنة  ،و كانوا يطلبون األدب ثم العلم » .
أورد ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى في صفة الصفوة عن ابن المبارك قال  « :كاد األدب يكون ثلثي العلم » .
ْ
ْ
ال  « :لاَ َي ْنب ُ
َ
ار ِك َق َ
و أورد ابن مفلح رحمه اهلل تعالى في اآلداب الشرعية  ،عن اب ُ
الر ُج ُل ِب َن ْو ٍع ِم ْن ال ِعل ِم َما ل ْم
ُل َّ
ْن ْال ُم َب َ
لأْ
َ
َ
ال لِي َم ْخلَ َد ُة ب ُ ْ
َ
َ
ِّن َع َملَ ُه بالأْ َدَب ؛ و قال أيضاً َ :ق َ
يَ
ُزي ْ
ير ِم ْن
ير ِم ْن ا د ِ
ِ ِ
َب أ ْح َو ُج ِمنَّا إلى َك ِث ٍ
ْن َ « :ن ْح ُن إلى َك ِث ٍ
ْن ال ُح َسي ِ
يث » .
ْال َح ِد ِ
واألدب نوعان :
 -1نوع فطري .
 -2نوع كسبي  ،بالتربية و التعود .
أما الفطري  ،فقد جاء في حديث النبي صلى اهلل عليه و سلم :
لأْ
َ
َّ أْ َ َ
ْ
ْ
ال َر ُس ُ
ُ
َ
َ
ول اهللِ َ َّ ُ َ
ََق َ
َْ
ُ
َ
َ
َ
ُح ُّب ُه َما اهلل  :ال ِحل ُم َو ا ناة » رواه مسلم.
ْس  «:إِ َّن ِفيك خ ْ
ْن ي ِ
صلتي ِ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم لِل َش ِّج أ َش ِّج َع ْب ِد القي ِ
و في رواية أبو داوود  ،حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع  ،حدثنا مطر بن عبد الرحمن األعنق  ،حدثتني أم أبان
بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع  -و كان في وفد عبد القيس  ، -قال  « :لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من
رواحلنا فنقبل يد النبي صلى اهلل عليه وسلم و رجله  ،قال  :و انتظر المنذر األشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه  ،ثم أتى
النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،فقال له  :إن فيك خلتين يحبهما اهلل الحلم و األناة  ،قال  :يا رسول اهلل  ،أنا أتخلق بهما
أم اهلل جبلني عليهما ؟  ،قال  :بل اهلل جبلك عليهما  ،قال  :الحمد هلل الذي جبلني على خلتين يحبهما اهلل و رسوله »
حسنه األلباني في صحيح سنن أبو داوود .
و أمّا الكسبي  :فيكون بالتربية  ،كما في حديث عمر ابن أبي سلمة :
ْن أَبي َسلَ َم َة َ ،ي ُق ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،و َكا َن ْت َي ِدي َت ِط ُ
ولُ :ك ْن ُت ُغ َ
الص ْح َف ِة
يش ِفي َّ
ول اللهَِّ َ
المًا ِفي َح ْج ِر َر ُس ِ
كان ُع َم َر ب َ ِ
َّ
َّ
ُ
ُ
للهَّ
يك » َ ،ف َما َزالَ ْت ِت ْلكَ
ال ُمَ ،س ِّم اللهََّ َ ،و ُك ْل ب َي ِمي ِن َك َ ،و ُك ْل ِممَّا َيلِ َ
َ
َ ،ف َق َ
َ
ُ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم َ « :يا غ
ال لِي َر ُسول ا ِ َ
ِ
ِط ْع َم ِتي َب ْع ُد  .متفق عليه
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
للهَّ
َ
َ
َ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم  « :أ ُّي َما َر ُج ٍل َكا َن ْت ِع ْن َد ُه َولِي َد ٌة ،
روى البخاري عن أَبُو ب ْ
ُر َد َة َ ،ع ْن أ ِبي ِه َ ،قال َ :قال َر ُسول ا ِ َ
َف َعلَّ َم َها َفأَ ْح َس َن َت ْعلِي َم َها َ ،و أَ َّد َب َها َفأَ ْح َس َن َت ْأ ِدي َب َها  ،ثُ َّم أَ ْع َت َق َها َو َت َزو َ َ َ َ
ان » .
َّج َها فل ُه أ ْج َر ِ
قال ابن عمر رضي اهلل عنهما  « :أ ْدب ابنك  ،فإنَّك مسئول ماذا أدبته و ماذا علمته  ،و هو مسئول عن بره بك و
طواعيته لك » .
و اإلنسان مثل األرض  ،ال يخرج ما بداخله من خير إال بالفالحة و التعب و الجهد  ،و كذلك األدب ال يكون إال بالتعب
و الجهد .
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ألف البخاري كتابًا سماه « األدب المفرد »  ،و الخطيب البغدادي َّ
و من أهمية األدب  ،فقد َّ
ألف كتابًا في آداب طالب
العلم  ،و ً
أيضا ابن مفلح .
و كان لقب اإلمام الحافظ ابن أبي الدنيا « مؤدب أبناء الخلفاء »  ،و كان الخليفة يأتي بأفضل المؤدبين ألبنائه حتى
يتعلموا األدب قبل أن يحكموا األمة .
و ذكر الراغب األصفهاني َّ :
أن المنصور بعث إلى أحد بني أمية في الحبس  ،قال  :ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس ؟ ،
قالوا  :ما فقدنا من تربية أبنائنا .
ف لي ٌ
ُص َ
رجل عنده علم األولين و اآلخرين  ،ال أتأسف على فواته  ،و إذا وصف لي رجل
قال ابن المبارك  « :إذا و ِ
عنده أدب  ،أتمنى لقاءه و أتأسف على فواته » .
إلي من أن تتعلم سبعين بابًا من العلم » .
و قال أحدهم البنه  « :يا بني  ،ألن تتعلم بابًا واح ًدا من األدب  ،أحب ّ
و كان يحضر مجلس أحمد بن حنبل خمسة اآلالف  ،خمسمائة يكتبون العلم  ،و الباقي يتعلمون من أدب أحمد .
بعد أن بدأنا أول خطوة في طريق الصالح و اإلصالح  ،و هو اختيار الصاحب  ،علينا أن نبدأ بأنفسنا أولاً  ،حتى
اب أَفَلاَ َت ْع ِقلُ َ
اس ِب ْال ِب ِّر و ََت ْن َس ْو َن أَ ْن ُف َس ُك ْم َو أَ ْنتُ ْم َت ْتلُ َ
ُر َ
ون ) البقرة  44؛
ال نكون كما قال تعالى  ( :أََت ْأم ُ
ون ْال ِك َت َ
ون النَّ َ
ُر َم ْق ًتا ِع ْن َد اللهَِّ أَ ْن َت ُقولُوا َما لاَ َت ْف َعلُ َ
ون ) الصف . 3
و قوله تعالى َ ( :كب َ
و أول سبل إصالح النفس  ،هو األدب و حسن الخلق  .و أعظم األدب هو األدب مع اهلل .
َّ
ظاهرا و باط ًنا.
إن األدب مع اهلل تعالى  :هو القيام بدينه  ،و التّأ ّدب بآدابه ،
ً
و ال يستقيم ألحد ّ
قط األدب مع اهلل تعالى إلاّ بثالثة أشياء  :معرفته بأسمائه و صفاته  ،و معرفته بدينه و شرعه و ما
يحب و ما يكره  ،و نفس مستع ّدة قابلة ليّنة متهيّئة لقبول ّ
ّ
الحق علما و عملاً و حالاً .
آن ) ؛ ّ
ون ْال ُق ْر َ
َّر َ
ألن في ذلك العلم و المعرفة بما أمر
من األدب مع اهلل  :التّأ ّدب مع القرآن و تالوته و تدبّره  ( ،أَ َفال َي َتدَب ُ
عز ّ
به اهلل ّ
وجل و نهى عنه و تعظيم شعائره و عدم انتهاك محارمه .
ُ للهَُّ َ ُُ
َ
ُ
وحي  ( ،إِنَّ َما ْالم ْ
ون الَّ ِذ َ
ُؤ ِمنُ َ
ْه ْم
السبل و أقربها إلى الثّراء ّ
كذلك فإنّه أفضل ّ
الر ّ
ين إِذا ذ ِك َر ا َو ِجل ْت قلوبُ ُه ْم َو إِذا تلَِي ْت َعلي ِ
ً
ْ
ُ
ِّه ْم َي َت َو َّكلُ َ
ون ) األنفال . 2
آيات ُه زادَت ُه ْم إِيمانا َو َعلى َرب ِ
وجه إليه سبحانه بال ّدعاء  ،قال تعالى ُ ( :ق ْل ما َي ْع َب ُؤا ِب ُك ْم َربِّي لَ ْوال ُدعا ُؤ ُك ْم َف َق ْد َك َّذبْتُ ْم َف َس ْو َ
ف
و من األدب مع اهلل  :التّ ّ
َي ُك ُ
ون لِزاماً ) الفرقان . 77
عز ّ
الرسول صلّى اهلل عليه و سلّم إلى االستعانة باهلل ّ
وجل  ،و استعان به قائلاً  « :الله ّم أعنّي على شكرك و
و دعا ّ
ّ
ّ
ّ
ذكرك و حسن عبادتك »  ،و منه أيضا الثناء عليه و تسبيحه و شكره على آالئه العظيمة  ،و هو القائل عز وجل َ ( :و
إِ ْن َتع ُّ
صوها ) النحل .18
ُدوا ِن ْع َم َة اللهَِّ ال تُ ْح ُ
ضرع إليه و التّ ّ
وكل
وسل إليه بأسمائه الحسنى و صفاته العليا و االستعاذة و االستغفار  ،و االستعانة به و التّ ّ
و منه التّ ّ
عليه في جميع أمورنا.
الصالة أن يقف
قال ابن القيّم -رحمه اهلل تعالى : -سمعت شيخ اإلسالم ابن تيميّة  -رحمه اهلل  -يقول  « :من كمال أدب ّ
ً
ً
خافضا طرفه إلى األرض  ،و ال يرفع بصره إلى فوق » .
مطرقا
العبد بين يدي ربّه
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الصالة  ،و هو ال ّدوام الّذي قال اهلل تعالى فيه  ( :الَّ ِذ َ
صال ِت ِه ْم
السكون في ّ
و من األدب مع اهلل في العبادة ّ :
ين ُه ْم َعلى َ
ّ
ّ
َّ
صال ِت ِه ْم دا ِئم َ
ُون ) المعارج  23؛ سئل عقبة ابن عامر عن قوله تعالى  ( :ال ِذ َ
دا ِئم َ
ُون )  ،أهم الذين يصلون
ين ُه ْم َعلى َ
دائما ؟  ،قال  :ال  ،و لكنّه إذا صلّى لم يلتفت عن يمينه و ال عن شماله و ال خلفه .
قلت  -ابن القيّم  -هما أمران  :ال ّدوام عليها و المداومة عليها .فهذا ال ّدوام  ،و المداومة في قوله تعالى َ ( :و الَّ ِذ َ
ين ُه ْم
فسر ال ّدوام بسكون األطراف و ّ
صال ِت ِه ْم يُحا ِف ُظ َ
الطمأنينة .
ون )  .و ّ
َعلى َ
و أدبه في استماع القراءة  :التدبر و التأمل و السكينة حين سماع القران .
و رفع البصر إلى السماء في الصالة ينافي األدب مع اهلل  ،و لذلك كان حرامًا  ،و حذر منه النبي صلى اهلل عليه و
تحذيرا بال ًغا  ،و قال فيه قولاً شديد  ،فقال صلى اهلل عليه و سلم  « :ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في
سلم
ً
ّ
«لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » .
صالتهم »  ،فاشتد قوله في ذلك حتى قال :
و إذا نظرت إلى أدب الخضر عليه السالم مع ربه  ،حين قال في خرقه للسفينة :
ْ
َّ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ون ِفي ْال َب ْح ِر َفأَ َر ْد ُت أَ ْن أَ ِعي َب َها َو َك َ
ين َي ْع َملُ َ
الس ِفي َن ُة َف َكا َن ْت لِ َم َسا ِك َ
ص ًب )
ان َو َرا َء ُه ْم َملِك َيأخذ كل َس ِفي َن ٍة َغ ْ
قال  ( :أَمَّا َّ
الكهف  79؛ فلم ينسب العيب إلى اهلل أدبًا منه  ،مع أنَّه قال  :ما فعلته عن أمري .
ْ
َّ
َّ
ََ َ
ين َوإِ َذا َم ِر ْ
ض ُت
ين َوال ِذي ُه َو يُط ِع ُم ِني َو َي ْس ِق ِ
و انظر إلى أدب إبراهيم عليه السالم  ،حين قال  ( :ال ِذي َخلق ِني ف ُه َو َي ْه ِد ِ
ْ
َ
ين َوالَّ ِذي أَ ْط َم ُع أَ ْن َي ْغ ِف َر لِي َخ ِطي َئ ِتي َي ْو َم ِّ
الصالِ ِح َ
ين)
ين َوالَّ ِذي يُ ِميتُ ِني ثُ َّم ي ْ
ين َر ِّب َه ْب لِي ُح ْكمًا َوأَْل ِح ْق ِني ِب َّ
الد ِ
ُح ِي ِ
ف ُه َو َيش ِف ِ
الشعراء  82 - 78؛ فلم ينسب المرض إلى اهلل تعالى أدبًا منه مع اهلل .
فهذا من األدب أن يكون اإلنسان مؤدبًا مع ربه  ،فال ينسب الشر و ال العيب إليه  ،مع أنَّه يعلم َّ
أن كل شيء من عند اهلل و
بأمر اهلل .
ال يحلف بغير اهلل أب ًدا صادقا أو كاذبا َ ( ،و ال َت ْج َعلُوا اللهََّ ُع ْر َ
ض ًة لأِ َيْما ِن ُك ْم ) .
اح َف ُظوا أَ ْي َما َن ُكم ) المائدة . 89
و ال يكثر من الحلف باهلل  ،قال تعالى َ ( :و ْ
و من جميل أقوال العلماء في األدب مع اهلل :
قال أبا علي الدقاق  « :من صاحب الملوك بغير أدب  ،أسلمه الجهل إِلَى القتل » .
َر َوى َعن ابْن سيرين أَنَّ ُه سئل  :أي اآلداب أقرب إلَى اللهَّ َت َعالَى ؟ َ ،ف َق َ
ال  « :معرفة ربوبيته و عمل بطاعته و الحمد للِهَِّ
ِ
ِ
َعلَى السراء و الصبر َعلَى الضراء » .
و قيل  -للحسن البصري َ : -ق ْد أَ ْك َثر النَّاس ِفي علم اآلداب َف َما أنفعها عاجال و أوصلها جال َ ،ف َق َ
ال  :التفقه ِفي الدين و
الزهد ِفي الدنيا و المعرفة ِممَّا للِهَِّ َع َّز َو َج َّل عليك .
ال َي ْح َيي بْن معاذ  :من تأدب بأدب اللهَّ َت َعالَى صار من أهل محبة اللهَّ َت َعالَى ؛ َو َق َ
و َق َ
ال سهل ْ :ال َق ْوم استعانوا باهلل َت َعالَى
َ
َعلَى أمر اللهَّ َت َعالَى  ،و صبروا للِهَِّ َت َعالَى َعلَى آداب اللهَّ َت َعالَى .
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ال  :نحن إلَى قليل من األدب أحوج منا إلَى كثير من العلم ؛ َو َق َ
َو َر َوى َعن ابْن مبارك أَنَّ ُه َق َ
ال َي ْح َيي بْن معاذ  :إِ َذا ترك
ِ
ِ
ِ
للعارف أدبه َم َع معروفه َف َق ْد هلك َم َع الهالكين .
سمعت األستاذ أبا َعلِي َي ُقول  « :ترك األدب موجب  ،يوجب الطرد  ،فمن أساء األدب َعلَى البساط رد إِلَى الباب  ،و
من أساء األدب َعلَى الباب رد إِلَى سياسة الدواب » .
و ترك الحسد  ،ألن الحسد من سوء األدب مع اهلل تعالى .
يا حاس ًدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت األدب
أسأت اهلل مع اهلل في ملكه فعاقبك بأن زادني و سد عنك أبواب الطلب
و من سوء األدب  :سب الدهر أو الزمن عند حلول المصائب ؛ ألن الدهر ليس هو الفاعل  ،بل الفاعل هو اهلل سبحانه .
أو قول :ما شاء اهلل و شاء فالن .
ً
غسال بشيء يستره و يواريه  ،و خصوصاً من كان في
و من األدب مع اهلل سبحانه و تعالى  ،أن يستتر الذي يريد
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
للهَُّ
للهَّ
َ
األمكنة المكشوفة التي ال يحجبها شيء َ .و َعن يعلى  :أَ َّن َر ُس َ
لاً ْ
از ،
ول ا ِ َ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َرأى َر ُج َيغ َت ِسل ِبال َب َر ِ
ص ِع َد ْال ِم ْن َب َر َف َح ِم َد اهلل َو ْأثنى َعلَ ْي ِه َو َق َ
حيي ستير يحب ْالح َياء و الستر َ ،فإ َذا ْ
اغ َت َس َل أَ َح ُد ُك ْم
َف َ
حيي ّ
ال  « :إِن اهلل عز َوجل ّ
ِ
َف ْل َي ْس َت ِت ْر » َ .ر َوا ُه أَبُو دَا ُو َد َو النَّ َسا ِئ ُّي َو ِفي ر َوا َي ِت ِه َق َ
ار ِب َش ْي ٍء » حسنه
ال  « :إِ َّن اللهََّ ِستِّ ٌ
ير َفإِ َذا أَ َرا َد أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن َي ْغ َت ِس َل َف ْل َي َت َو َ
ِ
األلباني .
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال  « :قلت  :يا رسول اهلل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟  ،فقال  :احفظ عورتك إال
من زوجتك أو ما ملكت يمينك  ،قلت  :يا رسول اهلل  ،فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟  ( -أي في السفر ونحوه ) ، -
قال  :فإن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها  ،فقلت  :فإذا كان أحدنا خاليًا ( أي منفردا )  ،قال  :فاهلل تبارك وتعالى
أحق أن يستحيا منه »  .رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي حسنه األلباني .
و األدب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :
توقيره صلى اهلل عليه و سلم  ،و الصالة و السالم عليه عندما يذكر  ،و االقتداء بسنته و حب أهل بيته و صحابته رضي
اهلل عنهم .
قال مالك  :رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين  ،فما كتبت عنه  ،و رأيته في الثالثة قاع ًدا في فناء زمزم  ،فكان إذا ذكر
النبي عنده بكى حتى أرحمه  ،فلما رأيت ذلك كتبت عنه .
درسا  ،فرفع هارون صوته  ،فقال  :مالك ِّ
إن حرمة النبي و هو
كان هارون الرشيد في مسجد النبي  ،و كان مالك يلقى ً
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّبي ) الحجرات  ، 2فسكت هارون الخليفة
حي  ،كحرمته و هو ميت  ،قال تعالى  ( :لاَ َت ْر َفعُوا أَ ْ
ص َواتك ْم ف ْوق َ
ص ْو ِت الن ّ
أدبًا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم .
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كلمات من ذهب ال تقدر بثمن حول آداب و حقوق المسلم على المسلم :
َع َ
ض َ ،و َت ْش َه َد ِج َن َ
از َت ُه إِ َذا َم َ
س َ ،و َتعُو َد ُه إِ َذا َم ِر َ
ات َ ،و
ِه َي أَ ْن تُ َسلِّ َم َعلَ ْي ِه إِ َذا لَ ِقي َت ُه َ ،و تُ ِجي َب ُه إِ َذا د َ
اك َ ،و تُ َش ِّم َت ُه إِ َذا َع َط َ
ص َح َك َ ،و َت ْح َف َظ ُه ب َظه ْ
َت َب َّر َق َس َم ُه إ َذا أَ ْق َس َم َعلَي َ
اب َع ْن َك .
ص َح لَ ُه إِ َذا ْ
ْب إِ َذا َغ َ
اس َت ْن َ
ْك َ ،و َت ْن َ
ْر ال َغي ِ
ِ ِ
ِ
َو ِم ْن َها أَ ْن تُ ِح َّب لَ ُه َما تُ ِح ُّب لَِن ْف ِس َك َ ،و َت ْك َر َه لَ ُه َما َت ْك َر ُه لَِن ْف ِس َك َ ،ق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م َث ُل ْالم ْ
ُؤ ِم ِن َ
ين ِفي َت َو ِّاد ِه ْم َو
ال َ
اح ِمه ْم َك َم َث ِل ْال َج َس ِد إ َذا ْ
اش َت َكى ُع ْ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ْ « :الم ْ
ُؤ ِم ُن
َاعى َسا ِئ ُر ُه ِب ْال ُحمَّى َو َّ
ض ٌو ِم ْن ُه َتد َ
الس َه ِر » َ ،و َع ْن ُه َ
َت َر ُ ِ
ِ
لِْلم ْ َ ْ
ْض ُه َبع ً
ان َي ُش ُّد َبع ُ
ْضا » .
ُؤ ِم ِن كالبُ ْن َي ِ
ْل َو لاَ َق ْو ٍل َ ،ق َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن لاَ ي ْ
ُسلِم َ
ُسلِ ِم َ
ُون ِم ْن
ُسلِ ُم َم ْن َسلِ َم ْالم ْ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ْ « :الم ْ
ُؤ ِذ َي أَ َح ًدا ِم َن ْالم ْ
ال َ
ين ِب ِفع ٍ
َ
ْ
ُؤ ِمنُ َ َ َ ُ
ُؤ ِم ُن َم ْن أَ ِم َن ُه ْالم ْ
لِ َسا ِن ِه َو َي ِد ِه َ ،و ْالم ْ
صلَّى
السو َء َو ْ
اج ُر َم ْن َه َج َر ُّ
اج َت َن َب ُه » َ ،و َع ْن ُه َ
ون َعلى أ ْنف ِس ِه ْم َو أ ْم َوالِ ِه ْم َ ،و ال ُم َه ِ
ُرو َ
ُسلِمًا » .
ِّع م ْ
اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لاَ َي ِح ُّل لِم ْ
ُسلِ ٍم أَ ْن ي َ
َّر َعلَ ْي ِه َ ،ق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :إِ َّن اللهََّ أَ ْو َحى إِلَ َّي أَ ْن َت َو َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي َت َو َ
اضعُوا َحتَّى ل
اض َع لِ ُك ِّل م ْ
ُسلِ ٍم َو لاَ َي َت َكب َ
ال َ
َي ْف َخ َر أَ َح ٌد َعلَى أَ َح ٍد » .
َ
ْض َو لاَ يُ َبلِّ َغ َبع َ
يث  « :لاَ َي ْد ُخ ُل
ْض َ ،ف ِفي ْال َح ِد ِ
اس َبع ِ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن لاَ َي ْس َم َع َبلاَ َغ ِ
ْض ُه ْم َما َي ْس َم ُع ِم ْن َبع ٍ
ْض ِه ْم َعلى َبع ٍ
ات النَّ ِ
ْال َجنَّ َة َقتَّ ٌ
ات » .
ض َب َعلَ ْي ِه َ ،ق َ
ُسلِ ٍم
ْر ُف ُه َعلَى َثلاَ َث ِة أَي
َو ِم ْن َها  :أَ ْن لاَ َي ِزي َد ِفي ْال َه ْج ِر لِ َم ْن َيع
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لاَ َي ِح ُّل لِم ْ
ال َ
َّام َم ْه َما َغ ِ
ِ
ٍ
ْج َر أَ َخا ُه َف ْو َق َثلاَ ٍث َي ْل َت ِق َيان َفيُعْر ُ َ
ْر ُ
السلاَ ِم » .
ض َه َذا َو َخي ُ
أَ ْن َيه ُ
ْر ُه َما الَّ ِذي َي ْبدَأُ ِب َّ
ض َهذا َو يُع ِ
ِ ِ
ض َي اللهَُّ َع ْن َهاَ « :ما ا ْن َت َق َم َر ُس ُ
ول اللهَِّ َ -
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -لَِن ْف ِس ِه َق ُّط  ،إِلاَّ أَ ْن تُ ْن َت َه َك ُح ْر َم ُة اللهَِّ َف َي ْن َت ِق َم للِهَِّ
َو َقالَ ْت عائشة َر ِ
يثَ « :ما َزا َد اللهَُّ َر ُجلاً ِب َع ْف ٍو إِلاَّ ِع ًّزا » .
»َ .و ِفي ْال َح ِد ِ
ُكلِّ ُم َر ُس َ
ْن الأْ َ ْه ِل َو َغيْر الأْ َ ْه ِل  «،؛ َو لَ ْم َي ُك ْن ي َ
اع لاَ يُ َمي ُ
ِّز َبي َ
اس َت َط َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه و
َو ِم ْن َها  :أَ ْن ي ْ
َر َعلَ ْي ِه ِم ْن ُه ْم َما ْ
ُح ِس َن إِلَى ُك ِّل َم ْن َقد َ
ول اللهَِّ َ
ِ
ص ِر ْف ُه َع ْن ُه َحتَّى َي ْف َر َغ ِم ْن كَلاَ ِم ِه .
َ َسلَّ َم إِلاَّ أَ ْق َب َل َعلَ ْي ِه ِب َو ْج ِه ِه ثُ َّم لَ ْم َي ْ
ص َر َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن لاَ َي ْد ُخ َل َعلَى أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم إِلاَّ ِبإِ ْذ ِن ِه ِ ،بأَ ْن َي ْس َت ْأ ِذ َن َثلاَ ًثا َفإِ ْن لَ ْم ي ْ
ف.
ُؤ َذ ْن لَ ُه ا ْن َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن ي َ
يع ِب ُخلُ ٍق َح َس ٍن َو يُ َعا ِملَ ُه ِب َح َس ِب َط ِر َيق ِت ِه .
ُخالِ َق ْال َج ِم َ
َو التَّلَ ُّط ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،و َ َك َ
ُر ِب ِه ْم
الص ْب َي
ان  ،ثُ َّم َي ْأم ُ
ان إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َف ِر ِه تُلُِّق َي ِب ِّ
ف ِب ِّ
ول اللهَِّ َ
ان ِم ْن َعا َد ِة َر ُس ِ
الص ْب َي ِ
ِ
ان ي ْ
ص َحا َب ُه أَ ْن َي ْح ِملُوا َبع َ
ْض ُه ْم َ ،و َك َ
ُر َف ُع ِم ْن ُه ْم َبي َ
ُر َفع َ
ير
ْن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َ ،و َي ْأم ُ
ُون إِلَ ْي ِه َ ،في ْ
َفي ْ
الص ِب ِّي َّ
ُؤ َتى ِب َّ
ُر أَ ْ
الص ِغ ِ
ْ
ض َع ُه ِفي ِح ْجر ِه َ ،ف ُربَّ َما َب َ
ُس ِّم َي ُه َ ،ف َيأ ُخ َذ ُه َف َي َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ب ْع ُد .
ال َّ
الص ِب ُّي ثُ َّم َي ْغ ِس ُل َث ْو َب ُه َ -
لَِي ْد ُع َو لَ ُه ِب ْال َب َر َك ِة َو لِي َ
ِ
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ْش ًرا َط ْل َق ْال َو ْج ِه َر ِق ًيقا َ ،ق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :أََت ْد ُر َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي ُك َ
ْت
ون َم َع َك َّاف ِة ْال َخ ْل ِق م ْ
ال َ
ون َعلَى َم ْن ُح ِّرم ِ
ُس َتب ِ
ال َ :علَى اللَّي ْ
ْل ْال َقريب » َ ،و َق َ
ار ؟ َ ،قالُوا  :اللهَُّ َو َر ُسولُ ُه أَ ْعلَ ُم َ ،ق َ
ار
النَّ ُ
ِّن َّ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :اتَّ ُقوا النَّ َ
ال َ
السه ِ ِ ِ
ِّن ال َهي ِ
ِ
ْر ٍة َف َم ْن لَ ْم َي ِج ْد َف ِب َكلِ َم ٍة َطيِّ َب ٍة » .
َولَ ْو ِب ِش ِّق َتم َ
َ
ال َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ْ « :ال ِع َد ُة َع ِطي ٌ
َّة » َ ،و َق َ
ُسلِمًا ب َو ْع ٍد إلاَّ َو َي ِف َي ب ِه َ ،ق َ
الْ « :ال ِع َد ُة
ول اللهَِّ َ
ِ
َو ِم ْن َها أ ْن لاَ َي ِع َد م ْ ِ
ِ
ْن » َ ،و َق َ
صلَّى َ :م ْن إِ َذا َح َّد َث َك َذ َب َو إِ َذا َو َع َد أَ ْخلَ َ
ف َو إِ َذا ْ
َدي ٌ
اؤتُ ِم َن
صا َم َو َ
ال َ « :ثلاَ ٌث َم ْن ُك َّن ِفي ِه َف ُه َو ُم َنا ِف ٌق َو إِ ْن َ
َخ َ
ان » .
اس ِم ْن َن ْف ِس ِه َ ،و لاَ َي ْأ ِتي إلَيْه ْم إلاَّ ب َما ي ِ َ
ُؤ َتى إلَ ْي ِه َ ،ق َ
صَ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :يا أََبا
ف النَّ َ
ال َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن يُ ْن ِ
َ ِ ِ ِ ِ
ُح ُّب أ ْن ي ْ ِ
َ
ُجا َو َر َة َم ْن َجا َو َر َك َت ُك ْن م ْ
َّ
ُسلِمًا » .
اس َما تُ ِح ُّب لَِن ْف ِس َك َت ُك ْن م ْ
الد ْردَا ِء أَ ْح ِس ْن م َ
ُؤ ِم ًنا َوأ ِح َّب لِلنَّ ِ
َ
ْ
ازلَ ُه ْم .
ير َم ْن َت ُد ُّل َه ْي َئتُ ُه َو ِث َيابُ ُه َعلَى ُعلُ ِّو َم ْن ِزلَِت ِه َفيُ ْن ِز َل النَّ َ
اس َم َن ِ
َو ِمن َها  :أ ْن َي ِزي َد ِفي َت ْو ِق ِ
صلاَ ُح َذ ِ ْ
ُصلِ َح َذ َ ْ
ين َم ْه َما َو َج َد إلَ ْي ِه َسبيلاً َ ،ق َ
الصد َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :أَ ْف َ
ُسلِ ِم َ
ْن َبي َ
ْن َو َه َذا
َق ِة إِ ْ
ض ُل َّ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن ي ْ
ْن ْالم ْ
ال َ
ِ ِ
ات ال َبي ِ
ات ال َبي ِ
َ
ُُ ْ
َ ْ
لاَّ
آك َد ِم ْن ُه َ ،و َق َ
اج ٍب َ
صلاَ ِح َبي َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :
َي ُد ُّل َعلَى و ُ
وب الإْ ِ ْ
ال َ
اج ُب إِ ِب َو ِ
اج ٌب َ ،و لاَ َي ْسقط ال َو ِ
اس لأِ َّن َت ْرك ال َك ِذ ِب َو ِ
ُج ِ
ْن النَّ ِ
رخص النبي صلى اهلل عليه وسلم من الكذب في ثالث :في الحرب وفي اإلصالح بين الناس وقول الرجل المرأته. .
ين ُكلِّه ْم َ ،ق َ
ُسلِم َس َت َر ُه اللهَُّ َت َعالَى ِفي ُّ
الد ْن َيا
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َس َت َر َعلَى م ْ
ات ْالم ْ
ال َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي ْستُ َر َع ْو َر ِ
ُسلِ ِم َ ِ
ٍ
َو آْال ِخ َر ِة » َ ،و َق َ
ُؤ ِم ُن ِم ْن أَ ِخي ِه َع ْو َر ًة َف َي ْستُ ُر َها َعلَ ْي ِه إِلاَّ د َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لاَ َي َرى ْالم ْ
َخ َل ْال َجنَّ َة » .
ال َ
ص َيا َن ًة لِ ُقلُوب النَّاس َع ْن ُسو ِء َّ
اض َع ُّ
الظ ِّن َو لأِ َ ْل ِس َن ِت ِه ْم َع ِن ْال ِغي َب ِة َ ،فإِنَّ ُه ْم إِ َذا
الت َه ِم ِ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َيتَّ ِق َي َم َو ِ
ِ
ِ
ان َشر ً
يكا َ ،ق َ
ون ِم ْن ُدون اللهَِّ َف َي ُسبُّوا اللهََّ
َ
ين َي ْد ُع َ
ال اللهَُّ َت َعالَى َ ( :و لاَ َت ُسبُّوا الَّ ِذ َ
َو َك َ
ان ُه َو َّ
ِ
الس َب َب ِفي ِه ك َ ِ
لأْ َ ْ
ام.108 :
ا ن َع ِ

صوُا اللهََّ
َع َ
ْر
َع ْدوًا ِب َغي ِ

ِب ِذ ْك ِر ِه
ِع ْل ٍم )

ْف َت َر ْو َن َم ْن َس َّب أََب َو ْي ِه ؟ َ ،ف َقالُوا َ :و َه ْل ِم ْن أَ َح ٍد َي ُس ُّب أََب َو ْي ِه ؟ َ ،ف َق َ
َو َق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :كي َ
الَ :ن َع ْم َي ُس ُّب
ال َ
َ
الت َهم فَلاَ َيلُو َم َّن َم ْن أَ َسا َء ب ِه َّ
ُّون أََب َو ْي ِه » َ .و َق َ
ْ َ َ َ ْ ُ َ ُّ
ال عمر َر ِ للهَُّ ْ ُ
ْر ِه َف َي ُسب َ
الظ َّن ».
ِ
أ َب َو ْي َغي ِ
ض َي ا َعنه َ « :من أقا َم نف َسه َمقا َم ِ
اج ِت ِه ب َما َي ْق ِد ُر َ ،ق َ
ين إِلَى َم ْن لَ ُه ِع ْن َد ُه َم ْن ِزلَ ٌة َو َي ْس َعى ِفي َق َ
ُسلِ ِم َ
صلَّى
اج ٌة ِم َن ْالم ْ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي ْش َف َع لِ ُك ِّل ِم ْن لَ ُه َح َ
ال َ
ضا ِء َح َ ِ
اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ْ « :
اش َفعُوا تُ ْؤ َج ُروا » صحيح .
السلاَ م َ ،ق َ
السلاَ م َقب َ
َ ْ َ ْ َْ
ْل ْالكَلاَ م َ ،و ي َ ُ ْ
ْ
ال اللهَُّ َت َعالَى َ ( :و إِ َذا ُحيِّيتُ ْم ِب َت ِحيَّ ٍة َف َحيُّوا ِبأَ ْح َس َن
ُصا ِف َحه ِعن َد َّ ِ
ِ
َو ِمن َهَا  :أن َي ْبدَأ َمن َيلقى ِب َّ ِ
ِم ْن َها أ ْو ُر ُّد َ
وها ) النِّ َسا ِء. 86 :
َو َق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :و الَّ ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لاَ َت ْد ُخلُوا ْال َجنَّ َة َحتَّى تُ ْؤ ِمنُوا َو لاَ تُ ْؤ ِمنُوا َحتَّى َت َحابُّوا  ،أَ َو لاَ أَ ُدلُّ ُك ْم
ال َ
ول اللهَِّ َ ،ق َ
َعلَى َع َم ٍل إ َذا َع ِم ْلتُمُو ُه َت َحا َببْتُ ْم ؟ َ ،قالُواَ :بلَى َيا َر ُس َ
السلاَ َم َب ْي َن ُك ْم » .
ال  :أَ ْف ُشوا َّ
ِ
اح ٌد أَ ْج َزأَ َع ْن ُه ْم » َ .و َك َ
ض َي
ُسلِّ ُم َّ
َو َع ْن ُه َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :ي َ
ان أنس َر ِ
اشي َو إِ َذا َسلَّ َم َع ِن ْال َق ْو ِم َو ِ
الرا ِك ُب َعلَى ْال َم ِ
الص ْب َيان َفي َ ِّ َ
اللهَُّ َع ْن ُه َيم ُّ َ
صلَّى
ْه ْم َ ،و ي ْ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّ ُه َف َع َل َذلِ َك َ ،و ُر ِو َي أَنَّ ُه َ
ول اللهَِّ َ
ُر َوى َع ْن َر ُس ِ
ُسل ُم َعلي ِ
ُر َعلى ِّ ِ
ص َب ٌة ِم َن النَّ ُ ٌ َ َ َ
السلاَ م َ ،و َق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :إِ َذا
اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َم َّر ِفي ْال َم ْس ِج ِد َي ْومًا َو ُع ْ
ال َ
ِ
اس قعُود فأ ْو َمأ ِب َي ِد ِه ِب َّ ِ
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َ ُ َ
ير ِة ».
س َف ْل َي ْجلِ ْ
ْس ِت الأُْولَى ِبأَ َح َّق ِم َن الأْ َ ِخ َ
ُسلِّ ْم َفإِ ْن َبدَا لَ ُه أَ ْن َي ْجلِ َ
ُسلِّ ْم َفلَي َ
س  ،ثُ َّم إِ َذا َقا َم َف ْلي َ
س َ ،ف ْلي َ
ا ْن َت َهى أ َح ُدك ْم إِلى َم ْجلِ ٍ
َ َّ ْ َ
ُص َاف َح ُة .
ام التَّ ِحيَّ ِة ْالم َ
َو ُر ِو َي أن ِمن ت َم ِ
َو َق َ
س ِب ُقبْلَ ِة َي ِد ْال ُم َع َّظم ِفي ِّ
ُص َاف َح ُة َت ِزي ُد ِفي ْالو ِّ
يرا لَ ُه َ ،و ُر ِو َي أَنَّ ُه
ين َت َب ُّر ًكا ِب ِه َو َت ْو ِق ً
ُد » َ .ولاَ َب ْأ َ
ال الحسن ْ « :الم َ
الد ِ
ِ
َّ َ
َ َّ للهَُّ
يل َي ِد ِه َو َر ْأ ِس ِه .
صلى ا َعلَ ْي ِه َو َسل َم أ ِذ َن ِفي َت ْق ِب ِ
َو الاِ ْن ِح َنا ُء ِع ْن َد َّ لاَ ْ
ُْ
ْ َ
ْ ُْ ُ
َّ ْ ُ َ ْ
ير ْالعُلَ َما ِء
الس َف ِر َ .و الأْ َ ْخ ُذ ِب ِّ
وم ِم َن َّ
الر َك ِ
اب ِفي َت ْو ِق ِ
الس ِم َمن ِه ٌّي َعنه َ .والاِ ل ِتزا ُم َو التق ِبيل قد َو َر َد ِعن َد القد ِ
َو َر َد ِب ِه الأْ َ َث ُر َ ،ف َع َل َذلِ َك « اب ُ
ْن َث ِاب ٍت ».
ْن َعب ٍ
َّاس « ِب ِر َك ِ
اب « َز ْي ِد ب ِ
َو َق َ
س ِفي ِه َو لَ ِك ْن َت َو َّسعُوا َو َت َف َّس ُحوا » .
الر ُج ُل َّ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لاَ يُ ِق ِم َّ
الر ُج َل ِم ْن َم ْجلِ ِس ِه ثُ َّم َي ْجلِ ُ
ال َ
ان َر ُس ُ
الص ِّ
ص ِر َ
ف َ .ك َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم -
ف َب ْل َي ْق ُع ُد َو َرا َء َّ
و َي ْ
ول اللهَِّ َ -
اخ ِل إِ َذا َسلَّ َم َولَ ْم َي ِج ْد َم ْجلِ ًسا أَ ْن لاَ َي ْن َ
ُس َت َح ُّب لِ َّلد ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ َ َلاَ َ ُ
َْ َ ْ
س
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،-فأمَّا أ َح ُد ُه َما َف َو َج َد ُف ْر َج ًة َف َجلَ َ
ول اللهَِّ َ -
ان إِلَى َر ُس ِ
َجالِ ًسا ِفي ال َم ْس ِج ِد إِذ أق َبل ث ثة َن َف ٍر  :فأق َبل اث َن ِ
اهبًا َ ،فلَمَّا َف َر َغ َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ، -ق َ
ال لَ ُه ْم :
ِفي َها َ ،و أَمَّا الثَّا ِني َف َجلَ َ
ول اللهَِّ َ -
س َخ ْل َف ُه ْم َ ،و أَمَّا آْال َخ ُر َفأَ ْد َب َر َذ ِ
اس َت ْح َيا اللهَُّ ِم ْن ُه َ ،وأَمَّا الثَّالِ ُث
اس َت ْح َيا َف ْ
« أَلاَ أُ ْخ ِب ُر ُك ْم َع ِن النَّ َف ِر الثَّلاَ َث ِة  :أَمَّا أَ َح ُد ُه ْم َفأَ َوى إِلَى اللهَِّ َفآ َوا ُه اللهَُّ َ ،و أَمَّا الثَّا ِني َف ْ
ال َ :م ْن َه ِذ ِه ؟ َ ،ف ِق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َف َق َ
ض َفأَ ْع َر َ
َفأَ ْع َر َ
يل لَ ُه  « :أم
ض اللهَُّ َع ْن ُه » َ .و َسلَّ َم ْت « أم هانئ « َعلَى النَّ ِب ِّي َ
هانئ » َ ،ف َق َ
السلاَ ُم َ :م ْر َحبًا َيا أم هانئ .
ال َعلَ ْي ِه َّ
ون ِع ْر َ َ
ُْ
ْ
ص َ
ص َر ُه َ ،فإِ َّن َذلِ َك
اض َل ُدو َن ُه َو َي ْن ُ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي ُ
ْر ِه َم ْه َما َقد َ
َر َ ،و َي ُر َّد َع ْن ُه َويُ َن ِ
ض أ ِخي ِه َو َنف ِس ِه َو َمالِ ِه َع ْن ظل ِم َغي ِ
ُق َت َ ُ
َّ
َيج ُب َعلَ ْي ِه بم ْ
ول اللهَِّ َ َّ للهَُّ َ
ص ُر
ُسلِ ٍم َي ْن ُ
ْر ٍئ م ْ
ضى أ ُخ َّو ِة الإْ ِ ْسلاَ ِم َ ،و ِفي ْال َح ِد ِ
يث َع ْن َر ُس ِ
ِ
ِ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َ « :ما ِم ِن ام ِ
ُّ
ُ
للهَُّ
لاَّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
ْر ٍئ َخ َذ َل
م
ا
ن
م
ا
م
و
،
ه
ر
ص
ن
ه
ي
ف
ب
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ي
ن
ط
و
م
ي
ف
ا
ه
ر
ص
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ت
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ي
ف
ًا
م
ل
ُس
ُ
ُ
ْ
ْ
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َ ِ َ
َ
ِ َ ٍِ ِ ِِ
ِِ ِ
َ َ ِِ ِ
م ِ ِ َ ِ ٍ
ُ
للهَُّ
ص َر َت ُه ».
ُح ُّب ِفي ِه نُ ْ
مْ
ض ٍع ي ِ
ُسلِمًا ِفي َم ْو ِط ٍن تُ ْن َت َهك ِفي ِه ُح ْر َمتُ ُه إِلاَّ َخ َذلَ ُه ا ِفي َم ْو ِ
ول ْال َح ْم ُد للِهَِّ َعلَى ُك ِّل َحال » َ ،و َي ُق ُ
اطسَ « :ي ُق ُ
ْ
َو ِم ْن َها َ :ت ْش ِم ُ ْ
اطس َ ،ق َ
ال َعلَ ْي ِه َّ لاَ
ول الَّ ِذي ي َ
ُشمِّتُ ُه :
ٍ
الس ُم ِفي ال َع ِ ِ
يت ال َع ِ ِ
س َف َي ُق ُ
ولَ « :ي ْه ِد ُ
« َي ْر َحم ُ
س أَ ْن َي ُغ َّ
ص ْو َت ُه و
اط ُ
يك ُم اللهَُّ َوي ْ
ُصلِ ُح َبالَ ُك ْم » ؛ َوي ْ
ُس َت َح ُّب إِ َذا َع َط َ
ض َ
ُك ُم اللهَُّ » َ ،و َي ُر ُّد َعلَ ْي ِه ْال َع ِ
َي َ
ِّر َو ْج َه ُه َ ،و إِ َذا َت َثا َء َب أَ ْن َي َ
ض َع َي َد ُه َعلَى ِفي ِه .
ُخم َ
ْ
ُخالَ َ ً
ُجا ِملَ ُه َو َيتَّ ِق َي ُه َ ،ق َ
ال َبع ُ
ُؤ ِم َن م َ
ص ْالم ْ
اج َر
َو ِم ْن َها  :أَنَّ ُه إِ َذا بُلِ َي ِب ِذي َش ٍّر َف َي ْن َب ِغي أَ ْن ي َ
صة َ ،و َخالِ ِق ال َف ِ
ْض ُه ْم َ « :خالِ ِ
ضى ب ْال ُخلُق ْال َح َسن ِفي َّ
ْ
مَ َ ً
اه ِر » .
الظ ِ
ُخال َقة َ ،فإِ َّن ال َف ِ
ِ
اج َر َي ْر َ ِ ِ
الد ْردَا ِء  « :إنَّا لََن َب ُّ
َو َق َ
ُخ ُ
َارا ِة َو ُه َو َم َع َم ْن ي َ
ال أَبُو َّ
اف َش ُّر ُه ،
ش ِفي و ُ
ُجو ِه أَ ْق َو ٍام َو إِ َّن ُقلُو َب َنا لََت ْل َع ُن ُه ْم » َ ،و َه َذا َم ْع َنى ْال ُمد َ
ِ
صلَ ْت  34؛ َق َ
َق َ
ال اللهَُّ َت َعالَى ( :ا ْد َف ْع ِبالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن ) ْالم ْ
ال اب ُ
َّاس ِفي َم ْع َنى َق ْولِ ِه َت َعالَى َ ( :و َي ْد َرء َ
ُؤ ِمنُ َ
ُون
ون َ 96و ُف ِّ
ْن َعب ٍ
لأْ
َ
َ
َار ِة َ ،و َق َ
ص  ، 54أي ْ :ال ُف ْح َ
ال ِفي َق ْولِ ِه َت َعالَى َ ( :و
السيِّ َئ َة ) َّ
ش َو ا َذى ِب َّ
ِب ْال َح َس َن ِة َّ
السلاَ ِم َو ْال ُمد َ
الر ْع ِد َ ،22و ْال َق َ
ص ِ
ِ
ْض ُه ْم ب َبعْض ) ْال َب َق َر ِة َ 251و ْال َح ِّجَ ، 40ق َ
َارا ِة » َ ،و َقالَ ْت
الر ْغ َب ِة َو َّ
ال ِ « :ب َّ
الر ْه َب ِة َو ْال َح َيا ِء َو ْال ُمد َ
لَ ْولاَ د َْف ُع اللهَِّ النَّ َ
اس َبع َ ِ ٍ
عائشة َرضي اللهَُّ َع ْن َها ْ ْ « :
ٌ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،ف َق َ
ير ِة ُه َو
س َر ُج ُل ْال َع ِش َ
ال ْ :ائ َذنُوا لَ ُه َف ِب ْئ َ
ول اللهَِّ َ
ِ َ
اس َتأ َذ َن َر ُجل َعلَى َر ُس ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َخ َل أَلاَ َن ل ُه ال َق ْول َحتَّى ظ َن ْن ُت أ َّن ل ُه ِع ْن َد ُه َم ْن ِزلة َ ،فلمَّا َخ َر َج قل ُت ل ُه  :لمَّا د َ
َ ،فلَمَّا د َ
َخل قل َت ال ِذي قل َت ث َّم أل ْن َت ل ُه ال َق ْول ! ،
ََ َ
اس اتِّ َقا َء ُف ْح ِش ِه » .
اس َم ْن ِزلَ ًة ِع ْن َد اللهَِّ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َم ْن َت َر َك ُه النَّ ُ
فقال َ :يا عائشة إِ َّن َش َّر النَّ ِ
َق ٌة » َ ،و َق َ
صد َ
ُح َّم ُد اب ُ
الر ُج ُل ِب ِه ِع ْر َ
اش ُر
َو ِفي ْال َخ َب ِر َ « :ما َو َقى َّ
ال م َ
ْن ْال َح َن ِفيَّ ِة  « :لَي َ
ض ُه َف ُه َو لَ ُه َ
يم َم ْن لاَ يُ َع ِ
ْس ِب َح ِك ٍ
وف َم ْن لاَ َي ِج ُد ِم ْن ُم َع َ
اش َر ِت ِه ب ًُّدا َحتَّى َي ْج َع َل اللهَُّ لَ ُه َف َر ًجا » .
ِب ْال َمع ُ
ْر ِ
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َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق ُ
َ ْ
ام َ ،ك َ
ُم أَ ْح ِي ِني
ُح ِس َن إِلَى الأْ َ ْي َت
ين َو ي ْ
ول  « :اللَّه َّ
ان النَّ ِب ُّي َ
َو ِم ْن َها  :أ ْن َي ْخ َتلِط ِبال َم َسا ِك ِ
ِ
اح ُش ْر ِني ِفي ُزم َ ْ
ان إِ َذا د َ
السلاَ ُم ِفي م ُْل ِك ِه َ ،ك َ
ين » َ .و َق ْد ُر ِو َي أَ َّن ُسلَ ْي َم َ
َخ َل
ِم ْس ِكي ًنا َو أَ ِم ْت ِني ِم ْس ِكي ًنا َو ْ
ان َعلَ ْي ِه َّ
ْر ِة ال َم َسا ِك ِ
َ َ
ْ
ْ
َ
س إلَ ْي ِه و َق َ
ً َ
اج ًرا ِب ِن ْع َم ٍة َفإنَّ َك لاَ
ال ِ « :م ْس ِك ٌ
ين َجالَ َ
س ِم ْس ِكي ًنا » ؛ َو ِفي ال َخ َب ِر  « :لاَ َت ْغ ِبط َّن َف ِ
َ
ِ
ال َم ْس ِج َد ف َرأى ِم ْس ِكينا َجل َ ِ
ير َب ْع َد ْال َم ْو ِت َفإِ َّن ِم ْن َو َرا ِئ ِه َطالِبًا َح ِث ًيثا » .
ص ُ
َت ْد ِري إِلاَ َم َي ِ
ض َّم َي ِتيمًا َحتَّى َي ْس َت ْغ ِن َي َف َق ْد َو َج َب ْت لَ ُه ْال َجنَّ ُة » َ ،و َق َ
َو أَمَّا ْال َي ِتي ُم َ :ف َق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو
ال َ
ال َ
َ ْ
صبُ َع ْي ِه َ ، » -و َق َ
َسلَّ َم  « :أََنا َو َكا ِف ُل ْال َي ِت َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َو َ
س
ُش ُ
ير ِبأُ ْ
ال َ
ْن َ -و ُه َو ي ِ
ض َع َي َد ُه َعلى َرأ ِ
يم ك َها َتي ِ
ِ
ُر َعلَ ْي َها َي ُد ُه َح َس َن ٌة » َ ،و َق َ
ين َبي ٌ
ُسلِ ِم َ
ْت ِفي ِه
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :خي ُ
ْر ٍة َتم ُّ
ْت ِم َن ْالم ْ
ْر َبي ٍ
يم َت َر ُّحمًا َكا َن ْت لَ ُه ِب ُك ِّل َشع َ
ال َ
َي ِت ٍ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ُسلِ ِم َ
ُسا ُء إِل ْي ِه » .
َي ِتي ٌم ي ْ
ْت ِم َن الم ْ
ُح َس ُن إِل ْي ِه َ ،و ش ُّر َبي ٍ
ين َبيْت ِفي ِه َي ِتي ٌم ي َ
ْ
الس ُرور َعلَى َق ْلب ِه َ ،ق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لاَ ي ْ
ُؤ ِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتَّى
يح ُة لِ ُك ِّل م ْ
ص َ
ال َ
َو ِم ْن َها  :النَّ ِ
ُسلِ ٍم َو ال ُج ْه ُد ِفي إِ ْد َخ ِ
ِ
ال ُّ ِ
َ
َ
ْ
للهَُّ
ُؤ ِم ٍن أ َق َّر ا َع ْي َن ُه َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة » َ ،و َع ْن ُهَ « :م ْن َف َّر َج َع ْن م ْ
ْن م ْ
ُح ُّب لَِن ْف ِس ِه » َ ،و َع ْن ُه َ « :م ْن أ َق َّر َعي َ
ُؤ ِم ٍن
ُح َّب لأِ َ ِخي ِه َما ي ِ
يِ
لأْ
َ
َ
َ
َ
َ
ان َم ْظلُومًا ُغ ِف َر لَ ُه » َ ،و َع ْن ُه  « :إ َّن ِم ْن أ َح ِّب ا ْع َمال إلَى اللهَِّ إ ْد َخ ُ
ور َعلَى َق ْل ِب ْالم ْ
ُوم أ ْو أ َع َ
ُؤ ِم ِن َو أ ْن يُ َف ِّر َج
َم ْغم
ال ُّ
الس ُر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ُْ ً َ ْ ُ ْ
وع » .
َع ْن ُه َغمًّا أَ ْو َي ْق ِ
ض َي َعنه َد ْينا أ ْو يُط ِع َمه ِمن ُج ٍ
الد َعا ُء ِب ْال َعا ِف َي ِة َو َغ ُّ
ضُ
الر َّق ِة َو ُّ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َيعُو َد َم ْر َ
اه ْم ؛ َو أَد ُ
ص ِر
ار ِّ
َال َو إِ ْظ َه ُ
َب ْال َعا ِئ ِد ِ :خ َّف ُة ْال ِج ْل َس ِة َو ِقلَّ ُة ُّ
ض ْال َب َ
السؤ ِ
اب َ ،و َي ُد ُّق بر ْفق َ ،و لاَ َي ُق ُ
ول « :أََنا » إ َذا ِق َ
َْ
يل لَ ُه َم ْن ؟ .
ان لاَ ي َُق ِاب ُل ْال َب َ
ات ْال َم ْو ِ
َع ْن َع ْو َر ِ
ِِ ٍ
ض ِع َ .و ِع ْن َد الاِ ْس ِتئذ ِ
ِ
اك و َت َبو ْ
ار ُه َق َ
اب َمم َ
ال اللهَُّ َت َعالَىِ :طب َ
َّأ َت
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « : -إِ َذا َعا َد ْالم ْ
ْت َو َط َ
ُسلِ ُم أَ َخا ُه أَ ْو َز َ
يث َع ْن ُه َ -
ْش َ َ
َو ِفي ْال َح ِد ِ
ض ُت َ ،ف َعا َد ِني َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َف َق َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه َق َ
الَ « :م ِر ْ
الِ :ب ْس ِم
ول اللهَِّ َ
َم ْن ِزلاً ِفي ْال َجنَّ ِة » َ ،و َع ْن عثمان َر ِ
الر ِحيم  .أُ ِع ُ
ارا»
الص َم ِد الَّ ِذي لَ ْم َيلِ ْد َو لَ ْم يُولَ ْد َو لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه ُك ُفوًا أَ َح ٌد ِم ْن َش ِّر َما َت ِج ُد َقالَ ُه ِم َر ً
الر ْح َم ِن َّ
اللهَِّ َّ
يذ َك ِباللهَِّ الأْ َ َح ِد َّ
ِ
ْ
َ ُ
وذ ب ِع َّز ِة اللهَِّ َو ُق ْد َر ِت ِه ِم ْن َش ِّر َما أَج ُد » َ ،و َق َ
يل أَي ً َ ُ َ
ُوس  « :أَ ْف َ
ض ُل ْال ِع َبا َد ِة
ال َطاو ٌ
؛ َو ي ْ
ُس َت َح ُّب لِل َعلِ ِ
ِ
ْضا أ ْن َيقول  « :أ ُع ِ
َ
أَ َخ ُّف َها»َ .و ُجمْلَ ُة أد ْ
الصبْر َ ،و ِقلَّ ُة َّ
الش ْك َوى َو َّ
الد َعا ِء َ ،و التَّ َو ُّك ُل َب ْع َد َّ
الض َج ِر َ ،و ْال َف َز ُع إِلَى ُّ
الد َوا ِء َعلَى
ِ
َب ال َم ِر ِ
يض ُح ْس ُن َّ ِ
َخالِ ِق َّ
الد َوا ِء .
ير ٌ
ِّع َج َنا ِئ َز ُه ْم َ ،ق َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن ي َ
اط ِم َن الأْ َ ْج ِر َ ،فإِ ْن َو َق َ
َّع ِج َن َ
ف َحتَّى ُد ِف َن َفلَ ُه
از ًة َفلَ ُه ِق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َشي َ
ُشي َ
ال َ
ير ُ
ِق َ َ
ص ُد ِم َن التَّ ْش ِييع َق َ
ُسلِ ِم َ
ار .
ين َو الاِ ْع ِت َب ُ
َّر ِة َ -و ْال َق ْ
ضا ُء َح ِّق ْالم ْ
اط ِم ْث ُل أُ ُح ٍد » َ - ،ج َب ٌل َع ِظي ٌم ِفي ْال َم ِدي َن ِة ْال ُم َنو َ
ان َو ْال ِق َ
يراط ِ
ِ
يق ْال َق ْلب َ ،ق َ
ار َو َت ْر ِق ُ
صو ُد ِم ْن َذلِ َك ُّ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :ما
الد َعا ُء َو الاِ ْع ِت َب ُ
ُور ُه ْم َ ،و ْال َم ْق ُ
ور ُقب َ
َو ِم ْن َها  :أَ ْن َي ُز َ
ال َ
ِ
َرأَي ُ
ْر أَ ْف َظ ُع ِم ْن ُه » صحيح .
ْت َم ْن َظ ًرا إِلاَّ َو ْال َقب ُ
ص ِّم َ « :م ْن َم َّر ِب ْال َم َق ِاب ِر َفلَ ْم َي َت َف َّك ْر لَِن ْف ِس ِه َو لَ ْم َي ْد ُع لَ ُه ْم َف َق ْد َخ َ
ان َن ْف َس ُه َو َخا َن ُه ْم ».
َو َع ْن َحا ِت ٍم الأْ َ َ
ان َ :خ َر ْج ُت َم َع ُع َم َر بْن َع ْب ِد ْال َعزيز إلَى ْال َم ْق َب َر ِة َفلَمَّا َن َظ َر إلَى ْال ُقبُور َب َكى َ ،و َق َ
َو َق َ
ُون ب ُ
ال َم ْيم ُ
ْر َ
الَ « :يا ميمون
ْن ِمه َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َّ َ َ
الد ْن َيا ِفي لَ َّذا ِت ِه ْم  ،أَ َما َت َر ُ
ار ُكوا أَ ْه َل ُّ
اب ْال َه َوا ُم ِم ْن
َه ِذ ِه ُقب ُ
ص َ
ص ْر َعى َق ْد َحلَّ ْت ِب ِه ُم ْال َمثُلاَ ُت َ ،و أَ َ
اه ْم َ
ُور آ َبا ِئي كأن ُه ْم ل ْم يُش ِ
َ
ُْ
صَ َ
أَ ْبدَا ِنه ْم »  ،ثُ َّم َب َكى َو َق َ
َ
ال َ « :واللهَِّ َما أَ ْعلَ ُم أَ َح ًدا أَ ْن َع َم ِمم ْ
اب اللهَِّ » .
َّن َ
ُور َو َق ْد أ ِم َن ِم ْن َعذ ِ
ِ
ار إِلى َه ِذ ِه القب ِ
َو آد ُ ْ ِّ
َْ ُ ْ َ
يث َو َت ْر ُك التَّ َب ُّس ِم .
اح َ ،و إِ ْظ َه ُ
ار ْال ُح ْز ِن َ ،و ِقلَّ ُة ْال َح ِد ِ
َاب ال ُم َعزي  :خفض ال َجن ِ
َاب َت ْشي ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ
ِّت َ ،و التَّ َف ُّك ُر ِفي ْال َم ْو ِت َو الاِ ْس ِت ْعدَا ُد لَ ُه َ .و
يث َ ،و ُملاَ َح َظ ُة ْال َمي ِ
وع َ ،و َت ْر ُك ْال َح ِد ِ
يع ال ِجنازٌِة  :لزو ُم الخش ِ
َلإْو آد ُ ِْ ِ
َّ
اع ِبال ِج َن َ
ا ِ ْس َر ُ
از ِة ُسنة .
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َاش َر ِة َم َع ُع ُموم ْال َخ ْلق َ ،و ْال ُج ْملَ ُة ْال َجا ِمع ُ
َف َه ِذ ِه ُج َم ُل آ َداب ُت َن ِّب ُه َعلَى آ َداب ْال ُمع َ
َة ِفي ِه :
ِ
ٍ
ِ
ِ
اس ًقاَ ،فلَ َعلَّ ُه ي ْ
ْر ِم ْن َك َ ،فإِنَّ ُه َوإِ ْن َك َ
ص ِغ َر ِم ْن ُه ْم أَ َح ًدا َحيًّا َك َ
ُخ َت ُم لَ َك ِب ِم ْث ِل
ان أَ ْو َمي ًِّتا َف َت ْهلِ َك لأِ َنَّ َك لاَ َت ْد ِري لَ َعلَّ ُه َخي ٌ
أَ ْن لاَ َت ْس َت ْ
ان َف ِ
ُ َ
ُخ َت ُم لَ ُه ِب َّ لاَ
ير َما ِفي َها َ ،و لاَ
َحالِ ِه َو ي ْ
ال ُد ْن َي ُ
ْظيم َفإِ َّن ُّ
ص ِغ ٌ
ص ِغ َ
ير ٌة ِع ْن َد اللهَِّ َ
الد ْن َيا َ
ْن التَّع ِ
ْه ْم ِفي َح ِ
الص ِح َ ،و لاَ َت ْنظ ْر إِلي ِ
اه ْم ِب َعي ِ
ِ
اه ْم َ ،و لاَ تُ َعا ِد ِه ْم ب َحي ُ
َتب ُْذ ْل لَ ُه ْم ِدي َن َك لَِت َن َ
ْث تُ ْظ ِه ُر ْال َعدَا َو َة إِلاَّ إِ َذا َرأَي َ
ص ُغ َر ِفي أَ ْعيُ ِن ِه ْم ثُ َّم تُ ْح َر َم ُد ْن َي ُ
ال ِم ْن ُد ْن َي ُ
ْت ُم ْن َك ًرا
اه ْم َف َت ْ
ِ
يح َة َ ،و لاَ َت ْس ُك ْن إلَيْه ْم ِفي َث َنا ِئه ْم َعلَي َ
ْك ِفي َو ْج ِه َك َو ُح ْس ِن ِب ْش ِر ِه ْم لَ َك َف َق ْد لاَ َي ُك ُ
ِفي ِّ
ون لِ َذلِ َك َح ِق َيق ٌة
ين َفتُ َعا ِدي أَ ْف َعالَ ُه ُم ْال َق ِب َ
ِ
ِ ِ
الد ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
للهَُّ
ُ
ََ
َ
ََ ََ
ْ َ
الس ِّر َك َما ِفي ال َعلاَ ِن َي ِة َف َذلِ َك َط َم ٌع
ْب َو ِّ
َب ِ
ْه ْم َ ،و لاَ َتط َم ْع أ ْن َيكونُوا لك ِفي ال َغي ِ
ْه ْم أ ْح َوالك َف َي ِكلك ا إِلي ِ
اط ًنا َ ،و لاَ َتشك إِلي ِ
َ
َ
َ
َ
َكا ِذ ٌب َ ،و لاَ َت ْط َم ْع ِفي َما ِفي أ ْي ِديه ْم َف َت ْس َتعْج َل ُّ
ُس َت َفا ٌد َ ،و إ ْن لَ ْم َي ْقض فَلاَ
اج ًة َق َ
ضَ
اها َف ُه َو أ ٌخ م ْ
الذ َّل َ ،و إِ َذا َسأ ْل َت أ ًخا ِم ْن ُه ْم َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اساتُ ُه َ ،و لاَ َت ْش َت ِغ ْل ب َو ْع ِظ َم ْن لاَ َت َرى ِفي ِه َم َخاي َل ْ
ير َع ُدوًّا َت ُط ُ
ُول فَلاَ َي ْس َم ُع ِم ْن َك َو يُ َعا ِد َ
ول َعلَي َ
َ
َ
يك َ ،و
ب
ق
ال
ُق
م
ْك
ص َ
َ
تُ َعا ِت ْب ُه َف َي ِ
ِ
ِ
ِ
لاً
َ َّ
ْل َي ُك ْن َو ْع ُظ ُه َع َر ً
ص َ ،و إِ ْذ َبلَ َغ َك ِم ْن ُه ْم ِغي َب ًة أَ ْو َرأَي َ
ْر ُه ْم
ضا َو ْ
ْت ِم ْن ُه ْم َش ًّرا َف ِك ْل أَم َ
ْر َت ْن ِ
ص ٍ
يص َعلى الش ْخ ِ
اس ِت ْر َسا ِم ْن َغي ِ
ُ
اس َت ِع ْذ ِباللهَِّ ِم ْن َش ِّر ِه ْم َ ،و لاَ َت ْش َغ ْل َن ْف َس َك ِب ْالم َ
ُك َافأَ ِة َف َي ِزي َد َّ
اطلِ ِه ْم
إِلَى اللهَِّ َو ْ
يه ْم َس ِميعًا لِ َح ِّق ِه ْم أَ َ
ص َّم َع ْن َب ِ
الض َر ُر َ ،و ك ْن ِف ِ
َن ُط ً
اح َذ ْر ُ َ َ ْ َ
اسب َ
ون َزلَّ ًة َو لاَ َي ْستُ ُر َ
ون َع ْث َر ًة َو لاَ َي ْغ ِف ُر َ
اس َفإِنَّ ُه ْم لاَ يُ ِقيلُ َ
ُون
وقا ِب َح ِّق ِه ْم َ ،و ْ
ون َع ْو َر ًة َ ،و ي َ
ُح ِ
ص ْح َبة أكث ِر النَّ ِ
ْ ْ
ون َعلَى ْال َقلِيل َو ْال َك ِثير َ ،و لاَ تُ َعو ْ
َ َّ
ص َح َب ُه م َّ
ير َو َي ْح ُس ُد َ
ُد ًة
ْر ِة ِبأَ ْن َت ْ
ِّل َعلَى َم َو َّد ِة َم ْن لَ ْم َت ْخ َب ْر ُه َح َّق ْال ِخب َ
ِ
ِ
ير َو ال ِقط ِم ِ
َعلى الن ِق ِ
ار َو ِّ
َفتُ َج ِّر َب ُه ِفي أَ ْح َوالِ ِه  ،أَ ْو تُ َعا ِملَ ُه ِب ِّ
ضي َت ُه ِفي َه ِذ ِه االحوال
الد ْر َه ِم أَ ْو َت َق َع ِفي ِش َّد ٍة َف َت ْح َت َ
اج إِلَ ْي ِه أَ ْو تُ َسا ِف َر َم َع ُه َ ،فإِ ْن َر ِ
الدي َن ِ
فتاخذه اب لك ان كان كبيرا وابنا لك ان كان صغيرا او اخا ان كان مثال لك.
جملة من اآلداب العامة التي يتحلى بها المسلم في معامالته مع المسلمين و غير المسلمين :
َّ
ص ِد َيق َك َو َع ُدو َ
َق َ
ْض ْال ُح َك َما ِء « :إ ْن أَ َر ْد َت ُح ْس َن ْال َم ِع َ
ال َبع ُ
ْر َ ،و َت َو َ
الر َ
اض ْع
َّك ِب َو ْج ِه ِّ
يش ِة َف ْال َق َ
ْر ِكب ٍ
ضا َ ،و َت َوق ْر ِم ْن َغي ِ
ِ
في َغيْر َم َذلَّ ٍة  ،و ُك ْن في َجم ُ
ص ِد الأُْمُور َذ ِمي ٌم َ .و لاَ َت ْن ُظ ْر ِفي ِع ْط َفي َ
ْك َ ،و لاَ تُ ْك ِث ِر
ُور َك ِفي أَ ْو َس ِط َها َ ،ف ِكلاَ َط َر َف ْي َق ْ
َ
ِ
ِ
يع أم ِ
ِ
ِ ِْ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َلاَ
لاَ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ص ِاب ِع َك َو ْال َع َب ِث ِبلِ ْح َي ِت َك َو َخا َت ِم َك
أ
يك
ب
ش
ت
ن
م
ظ
ف
ح
ت
و
ز
ف
و
ت
س
ت
ف
ت
س
ل
ج
ا
ذ
إ
و
،
ات
اع
م
ج
ال
ى
ل
ع
ف
ق
ت
و
،
ات
ف
ت
ل
ََ َ ِ َ ِ َ ْ
ِ َ
ِ ِ َ
َ
ْ ِْ َ َ ِ
الاِ ِ
ُ
َ
َ
اس َو ِفي
ُصا ِق َك َو َت َن ُّخ ِم َك َ ،و َك ْث َر ِة التَّ َم ِّطي َو التَّ َثا ُؤ ِب ِفي و ُ
ال أ ْ
صبُ ِع َك ِفي أ ْن ِف َك َو َك ْث َر ِة ب َ
يل أ ْس َنا ِن َك َو إِ ْد َخ ِ
َو َت ْخلِ ِ
ُجو ِه النَّ ِ
َ
َّن َح َّد َث َك ِم ْن َغي ْ
الصلاَ ِة َو َغيْر َها َ ،و ْل َي ُك ْن َم ْجلِ ُس َك َها ِد ًئا َو َح ِديثُ َك َم ْن ُظومًا م َ َّ
صغ إِلَى ْالكَلاَ م ْال َح َس ِن ِمم ْ
ار
َّ
ْر إِظ َه ِ
ِ
ِ
ِ
ُرتبًا َ .و أْ ْ ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
لاَ
لاَ
لاَ
لاَ
ْ
اسكت َع ِن ال َم َ
ص ِني ِفك َو
ْرك َو َت ْ
َت َع ُّج ٍب مُف ِر ٍط َ ،و َت ْسأل ُه إِ َعا َد َت ُه َ .و ْ
ض ِ
اح ِك َو ت َح ِّدث َع ْن ْع َج ِابك ِب َول ِدك َو ِشع ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َّ
َ
َّ
ات َ ،و لاَ تُ َش ِّج ْع أ َح ًدا
َسا ِئ ِر َما َي ُخ ُّ
ُّن َ ،و لاَ َت َت َبذل َت َبذل ال َع ْب ِد َ ،و لاَ تُلِ َّح ِفي ال َح َ
صنَّ ْع َت َ
ص َك َ ،و لاَ َت َت َ
اج ِ
ص ُّن َع ال َم ْرأ ِة ِفي الت َزي ِ
َ
َ
َعلَى ُّ
َك َف ْ لاً
الظ ْلم َ ،و لاَ تُ ْعلِ ْم أ ْهلَ َك َو َولَد َ
َار َمالِ َك ؛ َفإِنَّ ُه ْم إِ ْن َرأ ْو ُه َقلِيلاً ُه ْن َت ِع ْند ُ
َه ْم َ ،وإِ ْن َك َ
يرا
ان َك ِث ً
ْر ِه ْم ِم ْقد َ
ض َع ْن َغي ِ
ِ
ْ
َ
اصم َ
ضُ
ْر َ
لَ ْم َتبْلُ ْغ َق ُّط ِر َ
ْت َف َت َو َّق ْر َو َت َح َّف ْظ ِم ْن َج ْهلِ َك َ ،و
ضع ٍ
ْر ُع ْن ٍ
ْف َ ،و إِ َذا َخ َ
ف َ ،و لِ ْن ل ُه ْم ِم ْن َغي ِ
اه ْم َ ،و َخوِّف ُه ْم ِم ْن َغي ِ
ات إلَى َم ْن َو َرا َء َك َ ،و إ َذا َهدَأَ َغي ُ
لاَ ُ ْ
َ
َْ
ْظ َك َف َت َكلَّ ْم ،
َت َجنَّ ْب َع َجلََت َك َو َت َف َّك ْر ِفي ُح َّج ِت َك َ ،و لاَ تُ ْك ِث ِر الإْ ِ َش َ
ِ
ار َة ِب َي ِدك لأَْ ،و تك ِث ِر الاِ ل ِتف َ ِ
ض َك َ .و إِ ْن د َ
َخ ْل َت َم ْجلِ ًسا َفا َد ُ
وس
يم َو َت ْر ُك التَّ َخ ِّطي لِ َم ْن َس َب َق َ ،و ْال ُجلُ ُ
َب ِفي ِه ْال ِبدَا َي ُة ِبالتَّ ْسلِ
َو لاَ َت ْج َع ْل َمالَ َك أَ ْك َر َم ِم ْن ِع ْر ِ
ِ
َ
السلاَ م َم ْن َق ُر َب ِم ْن َك ِع ْن َد ْال ُجلُوس َ ،و لاَ َت ْجلِ ْ َ َّ
ْث اتَّ َس َع َو َحي ُ
َحي ُ
ون أَ ْق َر َب إِلَى التَّ َو ُ
ْث َي ُك ُ
يق
ِّي ِب َّ
اض ِع َ ،و أ ْن تُ َحي َ
ِ
س َعلى الط ِر ِ
ِ
الض ِّ
ص َر ُة ْال َم ْظلُ
يف َ ،و إِ ْر َشا ُد َّ
ُوف َ ،و َع ْو ُن َّ
َ ،فإِ ْن َجلَ ْس َت َفأَ َدبُ ُه َ :غ ُّ
ال َ ،و َر ُّد
ص ِر َ ،و نُ ْ
ض ْال َب َ
الض ِع ِ
وم َ ،و إِ َغ َاث ُة ْال َم ْله ِ
ِ
ْص ْق ِفي ِج َه ِة
ْر ِب ْال َمع ُ
السا ِئ ِل َ ،و الأْ َم ُ
اق َ ،و لاَ َتب ُ
السلاَ ِم َ ،و إِ ْع َطا ُء َّ
َّ
ض ِع ْالب َ
ْي َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َ ،و الاِ ْر ِت َيا ُد لِ َم ْو ِ
ْر ِ
وف َو النَّه ُ
ُص ِ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اح
يب َي ْح ِق ُد َعليْك َو َّ
يب  ،فإِ َّن الل ِب َ
از َح ل ِبيبًا أ ْو غي َ
ْر ل ِب ٍ
الس ِفي َه َي ْجت ِر ُئ َعليْكَ .و َم ْن بُلِ َي ِفي َم ْجلِ ٍ
ال ِقبْل ِة َ ،وإِيَّاك أ ْن ت َم ِ
سَ ِب ِمز ٍ
ال َقب َ
س ِفي َم ْجلِس َف َكثُ َر ِفي ِه لَ َغ ُط ُه َ ،ف َق َ
أَ ْو لَ َغ ٍط َف ْل َي ْذ ُكر اللهََّ َع ْن ِق َيا ِم ِه َ ،ق َ
ْل أ ْن َي ُقو َم
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َجلَ َ
ال النَّ ِب ُّي َ
ٍ
ِ
ْحا َن َك اللَّ
وب إلَي َ
ِم ْن َم ْجلِ ِس ِه َذلِ َ
ُم َو ِب َح ْم ِد َك أَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ إلَ َه إلاَّ أَ ْن َت  ،أَ ْس َت ْغ ِف ُر َك َو أَتُ
ْك إِلاَّ ُغ ِف َر َما َك َ
ُ
ان ِفي َم ْجلِ ِس ِه َذلِ َك» .
ه
ب
س
:
ك
ُ
َّ
َ
ِ
ِ ِ
و الحمد هلل رب العالمين .
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قل لي  :من صاحبك ؟  ،أقل لك  :من أنت !
ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
ُطع اللهََّ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
أخي المسلم  ،أختي المسلمة  :نبدأ بإذن اهلل تعالى أول خطوة في طريق الخير  ،و هو طريق األنبياء و طريق العلماء و
طريق الدعاة إلى اهلل تعالى  ،و هو صالحون مصلحون  ،و هذا الطريق يحتاج إلى صحبة صالحة تكن عو ًنا على صعابه
 ،و لذلك قال تعالى  ( :الأْ َ ِخلاَّ ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َبع ُ
ْض َع ُد ٌّو إِلاَّ ْالمُتَّ ِق َ
ين ) الزخرف . 67
ْض ُه ْم لَِبع ٍ
فنحن نحتاج إلى وقفة مع النفس و إعادة الحسابات فيمن نصاحب و نصادق  ،و من هنا يبدأ التغيير  ،هل صاحبك يعينك
مصلحا أم فاس ًدا مفس ًدا ؟! .
صالحا
على الخير أم يعينك على الشر ؟  ،هل يعينك أن تكون
ً
ً
و صحبة الصالحين ينتفع بها حتى البهائم  -كما حصل للكلب الذي كان مع أصحاب الكهف فقد شملته بركتهم فأصابه ما
أصابهم من النوم على تلك الحال العجيبة و صار له ذكر و خبر و شأن . -
أما صحبة األشرار فإنها الخسارة كل الخسارة و الندم كل الندم  ،فهم يشجعون على فعل المعاصي و المنكرات و
يرغبون فيها  ،و يفتحون لمن جالسهم و خالطهم أبواب الشرور  ،و يسهلون له سبل المعاصي .
فقرين السوء إن لم تشاركه في إساءته  ،أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع ؛ و السكوت على شره فهو كنافخ
الكير على الفحم الملوث  ،و أنت جليسه القريب منه يحرق بدنك و ثيابك و يمأل أنفك بالروائح الكريهة .
و في مجالس الشر تقع الغيبة و النميمة و الكذب و الشتم و الكالم الفاحش  ،و يقع اللهو و اللعب ومماألة الفساق على
شر على من خالطهم ؛ فكم هلك بسببهم أقوام  ،و
الخوض في الباطل  ،فهي ضارة من جميع الوجوه لمن صاحبهم  ،و ٌ
كم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون و من حيث ال يشعرون .
ورد أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي صلى اهلل عليه و سلم بمكة و ال يؤذيه  ،و كان بقية قريش إذا جلسوا
معه يؤذونه عليه الصالة و السالم ؛ و كان البن أبي معيط خليل كافر غائب في الشام  ،فظنت قريش أن ابن أبي معيط
قد أسلم  ،فلما قدم خليله من الشام و بلغه ذلك غضب عليه غضبًا شدي ًدا وأبى أن يكلمه حتى يؤذي النبي صلى اهلل عليه و
كافرا  ،و أنزل
سلم  ،فنفذ ما طلب منه خليله الكافر و آذى النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،فكانت عاقبته أن قتل يوم بدر ً
اهلل فيه قوله تعالى َ ( :و َي ْو َم َي َع ُّ َّ
ْ
يال َيا َويْلََتى لَ ْي َت ِني لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ ُفلاَ ناً
الر ُسول َسب ً
ُ ُ َ
َ
ض الظالِ ُم َعلى َي َد ْي ِه َيقول َيا ل ْي َت ِني اتَّ َخذ ُت َم َع َّ ِ ِ
ضلَِّني َعن ِّ
ْط ُ إْ
َخلِ ً
الشي َ
نسان َخ ُذ ً
ان َّ
يال َ َق ْد أَ َ
الذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َجاء ِني َو َك َ
وال ) الفرقان . 29
ل َ ِ
ِ
ان لِ ِ
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و هي عامة في كل من صاحب الظلمة فأضلوه عن سبيل اهلل  ،فإنِّه سيندم يوم القيامة على مصاحبتهم  ،و على
اإلعراض عن طريق الهدى الذي جاء به الرسول صلى اهلل عليه و سلم .
روى البخاري و مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال  :لما حضرت أبا طالب الوفاة  ،جاءه رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم  ،و عنده عبد اهلل بن أبي أمية و أبو جهل  ،فقال له  :يا عم  ،قل  « :ال إله إال اهلل « كلمة أحاج لك بها عند اهلل ،
فقاال له  :أترغب عن ملة عبد المطلب ؟  ،فأعادا عليه النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأعاد  ،فكان آخر ما قال :هو على
َّ
ألستغفرن لك ما لم أنه عنك  ،فأنزل
ملة عبد المطلب  ،و أبى أن يقول ال إله إال اهلل  ،فقال النبي صلى اهلل عليه و سلم :
ين َولَ ْو َكانُ ْ
وا أَن َي ْس َت ْغ ِف ُر ْ
ين آ َمنُ ْ
وا لِْلم ْ
ُش ِر ِك َ
ان لِلنَّ ِب ِّي َو الَّ ِذ َ
اهلل عز وجل َ ( :ما َك َ
وا أُ ْولِي ُق ْر َبى ) التوبة . 113
و أنزل اهلل في أبي طالب ( :إِنَّ َك لاَ َت ْه ِدي َم ْن أَ ْح َبب َ
ْت َو لَ ِك َّن اللهََّ َي ْه ِدي َمن َي َشا ُء َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْه َت ِد َ
ين ) القصص . 56
ففي هذه الواقعة التحذير الشديد من مصاحبة األشرار و جلساء السوء  ،و في يوم القيامة يقول القرين لقرينه من هذا
َ
ْ ْ َ
الصنف َ ( :يا لَي َ
س ْال َق ِر ُ
ين ) الزخرف . 38
ْن َف ِب ْئ َ
ْت َب ْي ِني َو َب ْي َنك بُ ْع َد ال َمش ِرقي ِ
أال فانتبهوا يا عباد اهلل ألنفسكم و جالسوا أهل البر و التقوى  ،و خالطوا أهل الصالح واالستقامة  ،و ابتعدوا و أبعدوا
خصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه الصالحون و تالطمت فيه أمواج
أوالدكم عن مخالطة األشرار و مصاحبة الفجار ،
ً
الفتن َّ ،
فإن الخطر عظيم  ،و المتمسك بدينه غريب بين الناس !  ،فطوبى للغرباء .
ذكر ابن كثير و القرطبي في تفسير قوله تعالى  ( :اإلخالء َي ْو َم ِئ ٍذ َبع ُ
ْض َع ُد ٌّو إِلاَّ ْالمُتَّ ِق َ
ين ) :
ْض ُه ْم لَِبع ٍ
ُؤ ِم َنان َو َخلِيلاَ ن َكا ِف َران َ ،ف َم َ َ ْ
ُؤ ِم َنيْن َف َق َ
َّ لاَ
الَ :يا َر ِّب إِ َّن ُفلاَ ًنا َك َ
اع ِة َر ُسولِ َك
ان َي ْأم ُ
اع ِت َك َو َط َ
ُر ِني ِب َط َ
ات أ َح ُد الم ْ ِ
ِ
ِ
إن َخلِْي ِن م ْ ِ
ُر ِني ب ْال َخيْر َو َي ْن َها ِني َعن َّ
ُخب ُر ِني أَنِّي ُملاَ ِق َ
الش ِّر َ ،وي ْ
ضلَّ ُه َب ْع ِدي َو ْ
اه ِد ِه َك َما َه َد ْي َت ِني َوأَ ْك ِر ْم ُه َك َما
يكَ ،يا َر ِّب فَلاَ تُ ِ
ِ
ِ
َ ،و َيأم ُ ِ ِ
لأْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
أَ ْك َر ْم َت ِنيَ ،فإِ َذا َم َ
ات َخلِيل ُه الم ْ
اح ِب ِهَ ،ف َي ُقولِ :ن ْع َم ا ُخَ ،و ِن ْع َم ال َخلِيلَ ،و ِن ْع َم
ُؤ ِم ُن َج َم َع َب ْي َن ُه َماَ ،ف َي ُقول :لِيُث ِن أ َح ُد ُك َما َعلَى َ
ص ِ
ْ
ُوت أَ َح ُد ْال َكا ِف َريْنَ ،ف َي ُق ُ
ُر ِني ب َّ
َ
اح ُبَ ،ق َ
الَ :و َيم ُ
ولَ :يا َر ِّب إِ َّن ُفلاَ ًنا َك َ
الش ِّر
َّ
اع ِت َك َو َط َ
ان َي ْن َها ِني َع ْن َط َ
الص ِ
اع ِة َر ُسولِكَ ،و َيأم ُ ِ
ِ
لأْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
لاَ
َ
ْ
ُ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
اح ُب .
ْرَ ،ويُخ ِب ُر ِني أني غي ُ
س َّ
س الخلِيلَ ،و ِبئ َ
س ا خَ ،و ِبئ َ
ْر ُم ِقيك ،ف َيقول ِبئ َ
الص ِ
َو َين َها ِني َع ِن الخي ِ
ال َر ُس ُ
ال َ :ق َ
ْر َة َق َ
و قد أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن ننظر و نراجع فيمن نصاحب ونصادق َ ،ع ْن أَِبي ُه َري َ
ول اللهَِّ
ْ
َّ
َ
َ َّ للهَُّ َ
ين َخلِيلِ ِه َف ْل َي ْن ُظ ْر أَ َح ُد ُك ْم َم ْن ي َ
ُخالِ ْل » َ .ر َوا ُه أَ ْح َم ُد َو التِّ ْر ِم ِذ ُّي َو أَبُو دَا ُو َد وصححه
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم  « :ال َم ْر ُء َعلى ِد ِ
األلباني.
ْ
ْ
ُ
لاَّ
َ
َ َ
َ
ُ
لاَ
يت ِدي َن ُه َو أَ َما َن َت ُه َ ،فإِنَّ َك إِ َذا َخالَْل َتهُ
ُ
َ
َ
َ
ض َ
ين خلِيلِ ِه » َ ،م ْعنا ُه تخالِل إِ َم ْن َر ِ
قال اإلمام الخطابي  :ق ْوله  « :ال َم ْر ُء َعلى ِد ِ
ضيًّا ِفي ِدي ِن ِه َو َم ْذ َهب ِه ؛ َق َ
َقاد َ
ان ب ُ
ال ُس ْف َي ُ
ْن
اط ْر ِب َن ْف ِس َكَ ،فتُ َخالِ ْل َم ْن لَي َ
ْس َم ْر ِ
َك إِلَى ِدي ِن ِه َو َم ْذ َه ِب ِه َ ،ولاَ تُ َغ ِّر ْر ِب ِدي ِن َكَ ،ولاَ تُ َخ ِ
ِ
ان  ،ا ْن ُظ ُروا إِلَى ْال َح َّجاج َم َع ُه َي ِزي ُد ب ُ
يث  ،ا ْن ُظ ُروا إِلَى ِف ْر َع ْو َن َم َع ُه َها َم ُ
ُسلِ ٍم َش ٌّر ِم ْن ُه
ْن أَِبي م ْ
ُع َي ْي َن َةَ :و َق ْد ُر ِو َي ِفي َه َذا ْال َح ِد ِ
ِ
َ ُ
ال :إ َّن ْال َخلَّ َة َم ْأ ُخ َ
ََ
ص ِح َب ُه َر َجا ُء ب ُ
 ،ا ْن ُظ ُروا إِلَى ُسلَ ْي َم َ
وذ ٌة ِم ْن َت َخلُّ ِل ْال َم َو َّد ِة ْال َق ْل َب
ْن َع ْب ِد ْال َملِ ِك َ
ان ب ِ
ْن َح ْي َو َة فق َّو َم ُه لأَْو َس َّد َد ُه َ ،و يُق ِ
ار ُفوا ْائ َتلَ ُفوا َف ُه ْم أَو َّدا ُء َوإ َذا َت َش َ
اكلُوا
اس ِفي ا َ ْ
ص ِل أَ َجا ِن ُب َفإِ َذا َت َع َ
َو َت َم ُّك ِن َها ِم ْن ُه َ :و ِه َي أَ ْعلَى د َ
َر ِج الإْ ِ َخا ِء َ ،و َذلِ َك أَ َّن النَّ َ
ِ
ِ
َت ْال َم َحب ُ
ار ْت َخلَّ ًة .
صَ
َّة َ
َف ُه ْم أَ ِحبَّا ُء َفإِ َذا َتأَ َّكد ِ
ْ
َّ
َ
قال النَّب ُّي َ َّ للهَُّ َ
و قال الماوردي في آداب الدنيا و الدين َ ،
ين َخلِيلِ ِه َف ْل َي ْن ُظ ْر أَ َح ُد ُك ْم َم ْن
ِ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم  « :ال َم ْر ُء َعلى ِد ِ
س  ،أَ َح َّب أَ ْن َي ْق َت ِد َي ِب ِه ْم ِفي أَ ْف َعالِ ِه ْم َ ،و َي َتأَ َّسى ِب ِه ْم ِفي أَ ْع َمالِ ِه ْم َ ،و لاَ
يَ
ُخالِ ُل » َ .فإِ َذا َك َاث َر ُه ْم ْالم َ
س َ ،و َطا َولَ ُه ْم ْال ُمؤَا ِن َ
ُجالِ َ
َ
َ
ْ
َع ْت ُه ْال َح ِمي ُ
َي ْر َ
ص َر َع ْن ُه ْم َ ،و لاَ أ ْن َي ُك َ
َّة إلَى
ضى لَِن ْف ِس ِه أ ْن ي َُق ِّ
ُسا َوا ِت ِه ْم َ ،و ُر َب َما د َ
ْر ُدو َن ُه ْم َ ،ف َت ْب َعثُ ُه ْال ُم َن َاف َس ُة َعلَى م َ
ون ِفي ال َخي ِ
الز َيا َد ِة َعلَيْه ْم َو ْالم َ
ِّ
اس ِت َزا َد ِت ِه .
ص ُ
اع ًثا َعلَى ْ
يروا َس َببًا لِ َس َعا َد ِت ِه َ ،و َب ِ
ُك َاث َر ِة لَ ُه ْم َف َي ِ
ِ
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ْ
َو ْال َع َر ُب َت ُق ُ
ْض ُه ْم َبع ً َ ْ
اس َي َرى َبع ُ
ْر لَ َهلَ ُكوا ؛
ول  « :لَ ْولاَ ْال ِو َئا ُم لَ َهلَ َك الأْ َ َنا ُم »  ،أَ ْي  :لَ ْولاَ أَ َّن النَّ َ
ْضا لأْف َيق َت ِدي ِب ِه ْم ِفي ال َخي ِ
ُ َْ
َولِ َذلِ َك َق َ
َ
ْ
ْض ْالبُلَ َغا ِء ِ « :م ْن َخيْر الاِ ْخ ِت َيار ُ ُ لأْ َ ْ
ال َبع ُ
ار » .
ار َم َو َّدة ا ش َر ِ
ار َ ،و ِم ْن ش ِّر الاِ خ ِت َي ِ
ص ْح َبة ا خ َي ِ
ِ
ِ
ْ
الصلاَ ِح َ ،و َت ْف ُس ُد
اح َب ِة َت ْأ ِث ً
ص ِح ٌ
اح َب ِة أَ ْه ِل َّ
اب الأْ َ ْخلاَ ِق َ ،ف َت ْ
ُص َ
ُص َ
صلُ ُح أَ ْخلاَ ُق ْال َم ْر ِء ِبم َ
يح ؛ لأِ َ َّن لِْلم َ
َو َه َذا َ
يرا ِفي اك ِت َس ِ
ال َّ
اح َب ِة أَ ْه ِل ْال َف َسا ِد َ .و لِ َذلِ َك َق َ
اع ُر :
ُص َ
ِبم َ
الش ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
يه ْم ِع ْن َد ال َف َسا ِد إذا َف َس ْد
صلاَ َح ال َم ْر ِء ي ْ
ر أيْت َ
ُصلِ ُح أ ْهل ُه َ ...و يُ ْع ِد ِ
لأْ
َ
ُ
ْ
ْ
الد ْن َيا ِب َف ْ
يُ َع َّظ ُم ِفي ُّ
ُح َفظ َب ْع َد ال َم ْو ِت ِفي ا ْه ِل َو ال َولَ ْد
صلاَ ِح ِه َ ...و ي ْ
ض ِل َ
ْ ُْ
ار ْز ِم ِّي :
و قال أبو َبك ٍر الخ َو ِ

َ
ْ َ لاَ
لاَ
صالِح ِب َف َسا ِد َ
آخ َر َي ْف ُس ُد
لاَ َت ْ
ص َح ْب الك ْْس َن ِفي َحاٌ ِت ِه ْ ...ك ْم َ ٍ
ْر ي َ
الر َماد َف َي ْخ ُم ُد
ُوض ُع ِفي ُّ
َع ْد َوى ْال َبلِي ِد إلَى ال َجلِي ِد َس ِري َعة َ ...و ال َجم ُ

« المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل »  ،أي  :أنه يجذبه خليله إلى دينه و مذهبه  ،و لقوة هذا المعنى و
تأثيره في النفوس  ،شاع على األلسنة قول الشاعر :
ْ
عن المرء ال تسأل و سل عن قرينه  ...فكل قرين بالمقارن يقتدي
ً
أخالقا
و ليس إعداء الجليس بجليسه في خلقه بمقاله و فعاله فقط  ،بل بالنظر إليه  ،فالنظر في الصورة يؤثر في النفوس
مناسبة لخلق المنظور إليه  ،فإن من دامت رؤيته لمسرور سر أو لمحزون حزن  ،و ليس ذلك في اإلنسان فقط بل في
الحيوانات و النبات .
فإن الجمل الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنة الذلل  ،و الذلول قد ينقلب صعبًا بمقارنة الصعاب  ،و الريحانة الغضة قد
تذبل بمقارنة الذابلة  ،و لهذا يلتقط أصحاب الفالحة الرمم عن الزرع لئلاَّ تفسدها  ،و معلوم أن الماء و الهواء يفسدان
بمجاورة الجيفة إذا قربت منهما  ،و ذلك مما ال ينكره ذو تجربة  ،فإذا كانت هذه األشياء قد بلغت في قبول التأثير هذا
المبلغ  ،فما الظن بالنفوس البشرية التي موضوعها على قبول صور األشياء خيرها و شرها ؟  ،فقد قيل  :إنما سمي
شرا .
خيرا و إن ًّ
إنسا  ،ألنه يأنس بما يراه إن ً
اإلنس ً
ُ ُّ
ان » .
صلُ ُح لِ ُّ
قال الغزالي رحمه اهلل في اإلحياء ْ « :علَ ْم أَنَّ ُه لاَ َي ْ
لص ْح َب ِة كل إِ ْن َس ٍ
َو لاَ ب َُّد أَ ْن َي َت َمي َ
ص ْح َب ِت ِه  ،و تشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من
ات َي ْر َغ ُب ِب َس َب ِب َها ِفي ُ
ص َف ٍ
َّز ِب ِخ َ
ال َو ِ
صٍ
الصحبة  ،إذ معنى الشرط ماال بد منه للوصول إلى المقصود  ،فباإلضافة إلى المقصود تظهر الشروط .
فانظر أخي المسلم إلى هذا الكالم النفيس  ،و اسأل نفسك عن صاحبك  ،هل يعينك على طاعة اهلل أم يعينك على معصية
اهلل ؟
فهل أطعت النبي صلى اهلل عليه و سلم و نظرت من تصاحب ومن تصادق  ،و ال تقل  :أنا أعرف فالن منذ سنوات
طويلة فكيف أقطع عالقتي به ؟  ،نقول لك :قد تعرف إنسان منذ أيام قليلة لكن يعينك على عمل الخير  ،و قد تعرف
إنسان منذ سنوات لكنّه يعينك على عمل الشر  ،و احذر من صاحب السوء َّ ،
فإن الصاحب ساحب و الطباع سراقة .
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فانظر معي إلى مشاهد يوم القيامة  ،لتعرف من تصاحب :

ض َّ
الظالِ ُم َعلَى َي َد ْي ِه َي ُق ُ
َو َي ْو َم َي َع ُّ
ول َس ِبيلاً َيا َويْلََتى لَ ْي َت ِني لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ ُفلاَ ًنا َخلِيلاً لَ َق ْد أَ َ
ضلَِّني َع ِن
ول َيا لَ ْي َت ِني اتَّ َخ ْذ ُت َم َع َّ
الر ُس ِ
ِّ
ْط ُ إْ
الشي َ
ان َّ
الذ ْك ِر َب ْع َد إِ ْذ َجا َء ِني َو َك َ
ان َخ ُذول
ل ْن َس ِ
ان لِ ِ
 -1مظاهر الندم و الحسرة على سوء اختيار الصاحب :
فانظر و تدبر هذا المشهد المهيب و الندم لشديد  ،الذي جعل الظالم يعض على يديه و يأكلها من شدة الندم  ،ألنه أساء
اختيار الصاحب  ،و اسأل نفسك  :هل تتمنى أن تكون في مثل هذا المشهد ؟  ،بالطبع ال  ،إذن اختار من تصاحب .
 -2اللعن و العداوة في حوار إبراهيم مع قومه قال لهم :
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ َ
ُ
َّ ْ ُ
ْضك ْم َبع ً
ْض َو َيل َع ُن َبع ُ
الد ْن َيا ث َّم َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َيكف ُر َبع ُ
ون اللهَِّ أَ ْو َثا ًنا َم َو َّد َة َب ْي ِن ُك ْم ِفي ْال َح َيا ِة ُّ
ْضا
ْضك ْم ِب َبع ٍ
( َْوقال إِنَّ َما ات َخذت ْم ِم ْن ُد ِ
َو َمأ َو ُ
اص ِر َ
ين ) العنكبوت . 25
اك ُم النَّ ُ
ار َو َما لَ ُك ْم ِم ْن َن ِ
َّ ْ ُ
ون اللهَِّ أَ ْو َثا ًنا َم َو َّد َة َب ْي ِن ُك ْم ِفي ْال َح َيا ِة ُّ
الد ْن َيا ) :
فانظر إلى قوله تعالى  ( :إِنَّ َما ات َخذت ْم ِم ْن ُد ِ
ً
ضعافا أذالء  ،يكفر بعضهم ببعض و
أي  :كانوا يتقربون إلى بعضهم البعض بمعصية اهلل  ،ثم إذا حشروا بين يدي اهلل
يلعن بعضهم ً
بعضا .
 -3الخصومة و إلقاء التهم :
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُون َم ْوق ُ
َ
استُ ْ
ِّه ْم َي ْر ِج ُع َبع ُ
ض ِع ُفوا لِل ِذ َ
ْض ال َق ْو َل َيقول ال ِذ َ
وف َ
قال تعالى َ ( :و لَ ْو َت َرى إِ ِذ الظالِم َ
ين
ين ْ
ْض ُه ْم إِلى َبع ٍ
ون ِع ْن َد َرب ِ
َ
ص َد ْد َن ُ
ين َ .
استُ ْ
اس َت ْك َب ُروا لَ ْولاَ أَ ْنتُ ْم لَ ُكنَّا م ْ
اس َت ْك َب ُروا لِلَّ ِذ َ
قال الَّ ِذ َ
ُؤ ِم ِن َ
اك ْم َع ِن ْال ُهدَى َب ْع َد إِ ْذ َجا َء ُك ْم َب ْل ُك ْنتُ ْم
ين ْ
ين ْ
ْ
ض ِع ُفوا أ َن ْح ُن َ
ُج ِر ِم َ
ين ) سبأ . 32-31
مْ
و هذا مشهد آخر لحوار يدور بين أهل النار الذين كانوا متحابين في الدنيا  ،الفريق االول يقول للفريق الثاني  :أنت
السبب في أنِّي لم أصلي  ،و أنت السبب في أنِّي كنت أفعل المعاصي  ،فيرد عليه الفريق الثاني بأن قال  :بل كنتم
مجرمين .
 -4االنتقام :
لأْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
ُ
لاَّ
لإْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْن أ َ
س َن ْج َعل ُه َما َت ْح َت أقدَا ِم َنا لَِيكو َنا ِم َن ا ْسفلِ َ
قال تعالى َ ( :و قال ال ِذ َ
ين )
ض َنا ِم َن ال ِج ِّن َو ا ِن ِ
ين كف ُروا َربَّ َنا أ ِر َنا اللذي ِ
فصلت . 29
َ
َ
ْ
ْ
ُّ
ُ
ُ
َ
و قال تعالى َ ( :و َقالوا َربَّ َنا إِنَّا أ َط ْع َنا َسا َد َت َنا َو ك َب َرا َء َنا َفأ َ
يرا)
اب َو ال َع ْن ُه ْم لَ ْع ًنا َك ِب ً
ضلو َنا َّ
الس ِبيلاَ َربَّ َنا آ ِت ِه ْم ِ
ْن ِم َن ال َعذ ِ
ض ْع َفي ِ
األحزاب . 68-67
َ
ْ
ْ
َ
ُ
لاَ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
و نهى اهلل أن نصاحب أهل الغفلة الذين عبدوا هواهم و شهواتهم و دنياهم  ،قال تعالى َ ( :و ت ِط ْع َمن أغفلنا قل َبه َعن
ِذ ْك ِر َنا َواتَّ َب َع َه َوا ُه َو َك َ
ْر ُه ُف ُرطاً ) الكهف . 28
ان أَم ُ
ْ
ْ
ُري ُد َ
ين َي ْد ُع َ
اص ِب ْر َن ْف َس َك َم َع الَّ ِذ َ
ون َو ْج َه ُه ) الكهف .28
و أمرنا بمصاحبه أهل الدين  ،فقال َ ( :و ْ
ون َربَّهُم ِبال َغدَا ِة َوال َع ِش ِّي ي ِ
َ
ُ
للهَّ
لاً
ال َ :ق َ
ُوسى َق َ
و أعطانا النبي صلى اهلل عليه و سلم مثالاً جمي لصاحب الخير و صاحب الشر َ ،ع ْن أ ِبي م َ
ال َر ُسول ا ِ
َ
ْ
ْ
َُ ْ
َّ
َ َّ للهَُّ َ
الصالِح َو َّ َ
ُح ِذ َي َك َو إِمَّا
ير َ ،ف َحا ِم ُل ْال ِم ْس ِك إِمَّا أ ْن ي ْ
يس َّ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َ « :مثل ال َجلِ ِ
الس ْو ِء ك َحا ِم ِل ال ِم ْس ِك َو َنا ِف ِخ ال ِك ِ
ِ
ُ ْ
ً
تبتاع ِم ْن ُه و إمَّا أَن تج َد ِم ْن ُه ر ً َ ً
ير إِمَّا أَ ْن َي ْح ِر َق ثيا َب َك و إِمَّا ْ
أَ ْن َ
خبيثة » .مُتَّفق َعلَ ْي ِه.
ريحا
أن تج َد ِم ْن ُه ً
يحا طيِّ َبة َ ،و َنا ِفخ ال ِك ِ
ِ
ِ
فعندما تصاحب أهل الدين و الخير  ،فأنت لن تجد منهم إال كل خير  ،فإذا طلبت النصيحة أعطوك  ،و إن مررت بما
تكره واسوك  ،و إن ضل بك الطريق أعانوك .
أخي المسلم  ،أختي المسلمة  :علينا جميعًا أن ننظر و نتدبر فيمن نصاحب  ،هل نصاحب حامل المسك أم نافخ الكير ؟
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق ُ
ول:
و أخبرنا النبي صلى اهلل عليه وسلم من نصاحب من نصاحب  ،عن أبي سعيد أَنَّ ُه َس ِم َع النَّ ِب َّي َ
اح ْب إِلاَّ م ْ
ُؤ ِم ًنا َو لاَ َي ْأ ُك ْل َط َعا َم َك إِلاَّ َت ِق ٌّي »َ .ر َوا ُه التِّ ْر ِم ِذ ُّي َو أَبُو دَا ُو َد و الدارمي و حسنه األلباني.
« لاَ تُ َ
ص ِ
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أقوال السلف في اختيار الصاحب :
قال صاحب روضه العقالء :
ض َي اللهَّ عنه َّ « :
إن من أعظم الدالئل على معرفة َما فيه المرء من تقلبه و سكونه  ،هو االعتبار بمن
قال أَبُو حاتم َر ِ
يحادثه و يوده  ،ألن المرء على دين خليله و طير السماء على أشكالها تقع  ،و ما رأيت شيئا أدل على شيء و ال الدخان
على النار مثل الصاحب على الصاحب » .
و كان مالك رحمه اهلل يقول  « :الناس أشكال كأجناس الطير  ،الحمام مع الحمام و الغراب مع الغراب و البط مع البط و
الصعو مع الصعو  ،و كل إنسان مع شكله » .
وقال المنتصر بْن بالل األنصاري :
يزين الفتى في قومه و يشينه  ...و في غيرهم أخدانه و مداخله
لكل امرئ شكل من الناس مثله  ...و كل امرئ يهوى إلى من يشاكله
قال أَبُو حاتم رحمه اهلل  « :العاقل يجتنب المريب في نفسه  ،و يفارق صحبة المتهم في دينه  ،ألن من صحب قومًا
عرف بهم و من عاشر امرئ نسب إليه  ،و الرجل ال يصاحب إال مثله أو شكله  ،فإذا لم يجد المرء ب ًدا من صحبة الناس
 ،تحرى صحبة من زانه إذا صحبه و لم يشنه إذا عرف به  ،و إن رأى منه حسنة عدها  ،و إن رأى منه ً
سيئة سترها ،
و إن سكت عنه ابتدأه و إن سأله أعطاه » .
و قال الحسن ابن على رضي اهلل عنهما :
َّ
إن أخاك الحق من كان معك  ...و من يضر نفسه لينفعك
و من إذا ريب الزمان صدعك  ...شتت شمل نفسه ليجمعك
تصح مؤاخاة مبتدع في اهلل تعالى  ،و ال محبة فاسق يصحب على فسوقه » .
و قال أبو طالب المكي رحمه اهلل  « :ال
ّ
أن المرء مع من أحب كما قال النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،عن ابن مسعود رضي اهلل عنه َق َ
و اعلم أيها المسلم َّ
ال  :جاء
ْف َت ُق ُ
ٌ
ول في َر ُج ٍل أَ َح َّب َق ْومًا َو لَ ْم َي ْل َح ْق به ْم ؟ َ ،ف َقالَ
َ
ول اهلل صلى اهلل عليه و سلم َف َقال َ :يا َر ُسول اهلل َ ،كي َ
رجل إلى َر ُس ِ
ِِ
أح َّب »  .مُتَّ َف ٌق َعلَي ِه
َر ُسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  « :ال َم ْر ُء َم َع َم ْن َ
ُ
صلّى اهللُ
اع ُة ؟ َ ،ق َ
و عن أَنس رضي اللهَّ عنه  ،أَ َّن أَعرابياً َق َ
ال
صلّى اهللُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم َ :م َتى َّ
الس َ
رسول اللهَّ َ
ال لرسول اللهَّ َ
َّ
للهَّ
ٌ َ
َ َ
َ َْ َ
َ
ْ َ َ
َ َ َْ َ
مسلم .
َعل ْي ِه و َسلم َ :ما أ ْع َددت ل َها ؟  ،قال ُ :حب ا ِ و رسولِ ِه  ،قال  :أنت َم َع َمن أ ْح َببْت  .متفق َعلي ِه  ،و هذا لفظ ٍ
فإن كنت تحب النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،و أصحابه و أهل الدين و الخير فأنت معهم بإذن اهلل  ،و إن كنت تحب أهل
البدع و المعاصي فأنت معهم .
و في نهاية هذه الرحلة الطيبة  ،نختتمها بهذا الحوار الجميل الذي دار بين سفيان الثوري و جعفر الصادق رحمهما اهلل :
ص ِني َ ،ق َ
ان الثَّ ْور ِّي َق َ
ال  :د َ
ال َ :يا ُس ْف َي ُ
الصا ِد ِق َف ُق ْلت لَ ُه َ :يا اب َ
َع ْن ُس ْف َي َ
ُرو َء َة
ان لاَ م ُ
َخ ْل ُت َعلَى َج ْع َف ٍر َّ
ول اللهَِّ أَ ْو ِ
ْن َر ُس ِ
ِ
ُ
ول اللهَِّ ز ْد ِني َ ،ق َ
ان ُك َّ
إخا َء لِ َملُ ٍ لاَ
اح َة لِ َح ُسو ٍد َو لاَ َ
ال َ :يا ُس ْف َي ُ
ِّئ ْال ُخلُ ِق ُ ،ق ْلتَ :يا اب َ
ف
وب َو لاَ َر َ
ْن َر ُس ِ
لِ َكذ ٍ
ِ
ول َو ُس ْؤ ُد َد لِ َسي ِ
ص َحبُوك ِب ِه َت ُك ْن م ْ
ار َ
ُؤ ِم ًنا
ار ِم اللهَِّ َ .ت ُك ْن َع ِاب ًرا َو ْ
اس ِب َما تُ ِح ُّب أَ ْن َي ْ
ُسلِمًا َ ،و ْ
ض ِب َما َق َس َم اللهَُّ لَك َت ُك ْن م ْ
اص َح ْب النَّ َ
َع ْن َم َح ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ين َخلِيلِ ِه فل َينظ ْر أ َح ُدك ْم َم ْن ي َ
او ْر
َ ،و لاَ َت ْ
ور ِه ،أ ْي لِل َح ِد ِ
ص َح ْب الف ِ
يث « :ال َم ْر ُء َعلى ِد ِ
ُخالِل » ؛ َو ش ِ
اج َر فيُ َعل َمك ِم ْن ف ُج ِ
َ
ً
َْ
ول اللهَِّ ز ْد ِني َ ،ق َ
ال َ :يا ُس ْف َي ُ
ين َي ْخ َش ْو َن اللهََّ ُ .ق ْلت َ :يا اب َ
ْرك الَّ ِذ َ
ان
ان َم ْن أَ َرا َد ِع ًّزا ِبلاَ َع ِش َ
ْن َر ُس ِ
ير ٍة َو َه ْي َبة ِبلاَ ُسلط ٍ
ِ
ِفي أم ِ
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ال  :أَ َّد َب ِني أَبي ب َثلاَ ٍث َ :ق َ
ول اللهَِّ ز ْد ِني َ ،ق َ
ال لِي  :أَ ْي بُ َن َّي َّ
اع ِة اللهَِّ ُ ،ق ْلت َ :يا اب َ
إن
ْص َي ِة اللهَِّ إلَى َط َ
َف ْل َي ْخ ُر ْج ِم ْن ُذ ِّل َمع ِ
ْن َر ُس ِ
ِ ِ
ِ
السو ِء يُتَّ َه ْم َ ،و َم ْن لاَ َي ْملِ ْك لِ َسا َن ُه َي ْن َد ْم .
َم ْن َي ْ
َاخ َل ُّ
اح َب ُّ
ص َح ْب َ
السو ِء لاَ َي ْسلَ ْم َ ،و َم ْن َي ْد ُخ ْل َمد ِ
ص ِ
أخي المسلم أختي المسلمة  :بعد هذه الرحلة الطويل مع اختيار الصاحب  ،يبقى سؤال  :كيف نختارمن نصاحب ؟ .
و هناك سؤال يطرح نفسه  :المسلم يعيش فى بالد غير المسلمين أو أكثر من حوله من غير المسلمين من أهل
الفسق  ،فماذا يفعل هل يعتزلهم أم يهجرهم أم يصادقهم ؟
َّ
للهَُّ
ُ
لاَ
ْ
نقول َّ
إن اهلل سبحانه و تعالى جعل لنا قاعدة في التعامل مع غير المسلمين  ،و هي قوله تعالى َ ( :ين َهاك ُم ا َع ِن ال ِذ َ
ين
َ
ُ
ْ
للهَّ
للهَُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ارك ْم أ ْن َت َب ُّر ُ
لَ ْم ي َُقا ِتلُوك ْم ِفي ِّ
ُح ُّب المُق ِس ِط َ
وه ْم َوتق ِسطوا إِلي
ين َول ْم يُخ ِر ُجوك ْم ِم ْن ِد َي
الد
ين ( )8إِن َما َين َهاك ُم ا َع ِن
ْه ْم إِ َّن ا ي ِ
ِ
ِ
ِ
اه ُروا َعلَى إ ْخ َراج ُك ْم أَ ْن َت َولَّ ْو ُه ْم َو َم ْن َي َت َولَّ ُه ْم َفأُولَِئ َك ُه ُم َّ
ُ
ين َقا َتلُ ُ
الد ِ َ ْ
وك ْم ِفي ِّ
الظالِم َ
الَّ ِذ َ
ار ُك ْم َو َظ َ
ُون () )9
ِ ِ
ين َوأخ َر ُجوك ْم ِم ْن ِد َي ِ
سورة الممتحنة .
ففي هذه اآلية أحكام التعايش مع غير المسلمين  -خاصة إن كان التعايش في بالدهم  ، -فعلى المسلم أن يحسن إليهم في
سفيرا لإلسالم  ،لكن ال يطلعهم على أسراره
المعامالت ال يرون منه إال كل خير ليكون مثلاً جي ًدا للمسلمين و يكون
ً
و ال يأتمنهم على أبنائه  ،و ال يكثر من زيارتهم و ال يتخذهم أولياء من دون اهلل  ،و ال لكنه يجوز له زيارة مرضاهم
و التعزية في ميتهم و قبول دعوتهم للطعام  ،و هذا خاص باليهود و النصارى  ،فقد أحل اهلل لنا طعام أهل الكتاب من
اليهود و النصارى  ،فقال تعالى ْ ( :ال َي ْو َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم َّ
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َط َعام ُ
الطيِّ َب ُ
ات َو َط َعا ُم الَّ ِذ َ
ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم )
ين أُوتُوا ْال ِك َت َ
المائدة 5؛ لكن من هم ليسوا من أهل الكتاب فال يجوز حضور دعواتهم إلى الطعام .
و اآلن هيا بنا ننظر كيف نختار الصديق :
َ
َ
َّ
ما َ
ديق أمين
ذاق ِت ال َن ُ
فس على َشهو ٍة  ...ألَذ ِمن ُح ِّب َ
ص ٍ
َ
ُد أخ صالِح َ ...ف َذلِ َك ال َم ُ
َ ُ ُّ
غبون َح َّق ال َيقين
ٍ
من فاته و ٍ
« عاشروا الناس  ،فإن عشتم حنوا إليكم  ،و إن متم بكوا عليكم » .
شروط الصحبة و الصداقة :
قال العلماء  :إذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم  ،و صاحبك في أمر دينك ودنياك  ،فراع فيه خمس خصال :
األولى  :العقل  :فال خير في صحبة األحمق  ،فإلى الوحشة و القطيعة يرجع آخرها  ،و أحسن أحواله أن يضرك و هو
يريد أن ينفعك  ،و العدو العاقل خير من الصديق األحمق .
هل َ ...و إ َ
ياك َوإِيا ُه
صحب أَخا َ
َفال َت َ
الج ِ
ِ
جاه ٍل أَردى َ ...حليماً ِح َ
ين آَخا ُه
َف َكم ِمن ِ
ُقاس ال َمر ُء ِبال َمر ِء  ...إذا ما ال َمر ُء ماشا ُه
ي ُ
َك َحذو ال َنعل بال َنعل  ...إذا مال َن ُ
عل حاذا ُه
ِ ِ ِ
ِ
َ
س َوأشبا ُه
قايي ُ
َو للشيء ِم َن الشيء َ ...م ِ
القلب  ...د ٌ
َليل ِح َ
ين َيلقا ُه
لب َعلى َ ِ
َو لِ َلق ِ
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الثانية :حسن الخلق :فال تصحب من ساء خلقه  ،و هو الذي ال يملك نفسه عند الغضب و الشهوة .
و قد جمعه علقمة العطاردي رحمه اهلل تعالى  ،في وصيته البنه لما حضرته الوفاة  ،قال :يا بني إذا أردت صحبة إنسان
فاصحب من إذا خدمته صانك  ،و إن صحبته زانك  ،و إن قعدت بك مؤنة مانك  .اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها
حسنة عدها  ،و إن رأى منك ً
ً
سيئة سدها .
 ،و إن رأى منك
اصحب من إذا قلت صدق قولك  ،و إن حاولت أمرا أمرك  ،وإن تنازعتما في شر آثرك .
و قال علي رضي اهلل عنه ً
رجزا :
إن َ
الح ُق َمن َ
كان َم َعك َ ...و َمن َيضر َنفسه لَِين َف َعك
أخاك َ
ِ
ريب َ
الز ُ
دع َك َ ...ش َت َت فيك َشملَ ُه لَِيج َم َعك
ص َ
َو َمن إِذا َ
مان َ
الثالثة  :الصالح :فال تصحب ً
مصرا على معصي ٍة كبيرة  ،ألن من يخاف اهلل ال يصر على كبيرة  ،و من ال يخاف
فاسقا
ً
اهلل ال تؤمن غوائله  ،بل يتغير بتغير األحوال و األعراض ،قال اهلل تعالى لنبيه صلى اهلل عليه و سلم َ ( :و ال تُ ِطع َمن
َ َ َ
كرنا َو ا َت َب َع َهوا ُه َو َ
مره ُف ُرطا ) الكهف . 18
كان أَ ُ
أغفلنا قل َب ُه َعن ِذ ِ
فاحذر صحبة الفاسق ؛ َّ
فإن مشاهدة الفسق و المعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية  ،و تهون عليك أمرها
ملبوسا من حرير على فقيه الشتد
 ،و لذلك هان على القلوب معصية الغيبة إللفهم لها  ،و لو رأوا خاتمًا من ذهب أو
ً
إنكارهم عليه  ،و الغيبة أشد من ذلك .
حريصا على الدنيا :فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل ؛ ألن الطباع مجبولة على التشبه و االقتداء
الرابعة  :أال يكون
ً
 ،بل الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري  ،فمجالسة الحريص تزيد في حرصك  ،و مجالسة الزاهد تزيد في
زهدك.
الخامسة :الصدق :فال تصحب كذابًا  ،فإنك منه على غرور  ،فإنه مثل السراب  ،يقرب منك البعيد  ،و يبعد منك القريب.
و لعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس و المساجد  ،فعليك بأحد أمرين :
إما العزلة و االنفراد ؛ ففيها سالمتك  ..و إما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم  ،بأن تعلم أن األخوة ثالثة :
أخ آلخرين فال تراع فيه إال الدين  ،وأخ لدنياك فال تراع فيه إال الخلق الحسن  ،وأخ لتأنس به فال تراع فيه إال السالمة
من شره و فتنته و خبثه .
و الناس ثالثة  :أحدهم مثله مثل الغذاء ال يستغنى عنه  ،و اآلخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت  ،و
الثالث مثله مثل الداء ال يحتاج إليه قط  ،و لكن العبد قد يتسلى به  ،وهو الذي ال أنس فيه و ال نفع ؛ فتجب مداراته إلى
الخالص منه  ،و في مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها  ،و هو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه؛
فالسعيد من وعظ بغيره ،والمؤمن مرآة المؤمن .
و قيل لعيسى عليه السالم  :من أدبك ؟  ،فقال  :ما أدبني أحد  ،و لكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته  .و لقد صدق على
نبينا و عليه الصالة والسالم فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم  ،لكملت آدابهم و استغنوا عن المؤدبين .
صى علقمة ا ْب َن ُه َف َق َ
ال َ « :يا بُ َن َّي إِ َذا َع َر َ
ص ِح ْب َت ُه
ص ْح َب ِة ِّ
اج ٌة َف ْ
ض ْت لَ َك إِلَى ُ
ال َح َ
صا َن َكَ ،وإِ ْن َ
اص َح ْب َم ْن إِ َذا َخ َد ْم َت ُه َ
أَ ْو َ
الر َج ِ
َ
َ
َزا َن َكَ ،وإِ ْن َق َعد ْ
ْر َم َّد َهاَ ،وإِ ْن َرأَى ِم ْن َك َح َس َن ًة َع َّد َهاَ ،وإِ ْن َرأَى َسيِّ َئ ًة
َت ِب َك َم ُؤو َن ٌة َما َن َكَ ،و ْ
اص َح ْب َم ْن إِذا َم َد ْد َت َيدَك ِب َخي ٍ
اس َ
َ َ
َ
َ َْ َ َ َ
َ
َّ
ص َّد َق َق ْولَ َك،
اكْ ،
سد َهاْ .
اص َح ْب َم ْن إِ َذا ُق ْل َت َ
ازلَ ٌة َو َ
اص َح ْب َم ْن إِذا َسأل َت ُه أ ْعطاكَ ،وإِ ْن َسك َّت ا ْب َتدَاكَ ،وإِ ْن َن َزل ْت ِبك َن ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْرا آ َم َركَ ،وإِ ْن َت َن َ
از ْعتُ َما آث َرك » .
َوإِ ْن َحا َول َت أم ً
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ص َح ْب إلاَّ أَ َح َد َر ُجلَيْنَ :ر ُجلاً َت ْر َت ِف ُق ب ِه ِفي أَمْر ُد ْن َي َ
َو َق َ
ان َّ
ال أَبُو ُسلَ ْي َم َ
اك أَ ْو َر ُجلاً َت ِزي ُد َم َع ُه
ارا ِن ُّي َر ِح َم ُه اللهَُّ  « :لاَ َت ْ
الد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْح َبتُ ُه ُس ٌّم َقا ِت ٌل ؛ لأِ َ َّن ِّ
ْ ُ
َو َت ْن َت ِف ُع ب ِه ِفي أَمْر ِ َ
ال ب َغيْر َه َذيْن ُحم ٌ
يص َعلَى ُّ
الط َب َ
اع
ْق َك ِب ٌ
يرَ ،وأَمَّا ْال َح ِر ُ
الد ْن َيا َف ُ
ِ
ِ
آخ َر ِتكَ ،والاِ ش ِت َغ ِ ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
لاَ
َ
ْ
ُ
ْ
ُّ
ْ
يص َعلى الدن َيا
ْع َي ْس ِرق ِم َن الطب
َم ْجبُولَ ٌة َعلى التش ُّب ِه َوالاِ ق ِتدَا ِء َ ،ب ِل الطب ُ
احبُه ،فم َ
ْع ِمن َحيْث َيد ِري َ
ص ِ
ُجال َسة ال َح ِر ِ
ِ
ُجالَ َس ُة َّ
ص ْح َب ُة ُطلاَّ ِب ُّ
اه ِد تُ َز ِّه ُد ِفي ُّ
ص ْح َب ُة ْالعُلَ َما ِء َو ْال ُح َك َما ِء » .
الد ْن َيا َوتُ ْطلَ ُب ُ
الد ْن َياَ ،فلِ َذلِ َك تُ ْك َر ُه ُ
ص َ ،و م َ
تُ َح ِّر ُك ْال ِح ْر َ
الز ِ
اح ْم ُه ْم ب ُر ْك َب َتي َ
َ َ
وب لََت ْح َيا ِب ْال ِح ْك َم ِة َك َما َت ْح َيا الأْ َ ْر ُ
ض ْال َميِّ َت ُة ِب َو ِاب ِل
ْك َ ،فإِ َّن ْال ُقلُ َ
س ْالعُلَ َما َء َو َز ِ
ِ
قال لقمان لاِ ْب ِن ِه َ « :يا بُ َن َّي َجالِ ِ
ْال َم َط ِر » .
ثم بعد ذلك عليك أن تعرف حقوق الصحبة .
مراعاة حقوق الصحبة و آداب األخوة في اهلل :
ْ
ال :
ِ -1في ال َم ِ
و هذا الحق يحتاج إلى توضيح  ،فقد يقول بعض الناس فالن مسرف مبذر في المال و دائما يضيع المال  ،و إذا اخذ
قرضا ال يرده نحن ال نتكلم عن هذا النوع انما نتكلم عن اخوك الذى عاشرته وتعرف اماناته وعزة نفسه وورعه فمرت
به حادثه من حوادث الزمان احوجته الى المال فانت اولى الناس بمواساته .
َو ْال ُم َو َ ْ
ال َم َع الأُْ ُخ َّو ِة َعلَى َثلاَ ِث َم َرا ِت َب :
اسا ُة ِبال َم ِ
اج ٌة َو َكا َن ْت ِع ْند َ
َك َف ْ
اج ِت ِه ِم ْن َف ْ
أَ ْد َن َ
اج ِت َك
ضلَ ٌة َع ْن َح َ
ضلَ ِة َمالِ َكَ ،فإِ َذا َس َن َح ْت لَ ُه َح َ
اها :أَ ْن تُ ْن ِزلَ ُه َم ْن ِزلَ َة َخا ِد ِم َك َف َت ُقو َم ِب َح َ
ير ِفي َح ِّق الأُْ ُخ َّو ِة .
َال َ ،فإِ ْن أَ ْح َو ْج َت ُه إِلَى ُّ
أَ ْع َط ْي َت ُه ا ْب ِتدَا ًء َو لَ ْم تُ ْح ِو ْج ُه إِلَى ُّ
َال َف ُه َو َغا َي ُة التَّ ْق ِ
السؤ ِ
السؤ ِ
ص ِ
ْ
ُش َ
ار َك ِت ِه إي َ
َّاك ِفي َمالِ َك َ ،و نُ ُزولِ ِه َم ْنزلََت َك َحتَّى َت ْس َم َح ِبم َ
ضى ِبم َ
الثَّا ِن َي ُة  :أَ ْن تُ ْن ِزلَ ُه َم ْن ِزلَ َة َن ْف ِس َك َو َت ْر َ
ال .
ُش َ
اط َر ِت ِه ِفي ال َم ِ
ِ
ِ
ين َو ُم ْن َت َهى ُر ْت َب ِة ْال ُم َت َحاب َ
الص ِّدي ِق َ
ِّين َ ،و
اج ِت َك َ ،و َه ِذ ِه ُر ْت َب ُة ِّ
اج َت ُه َعلَى َح َ
َو الثَّالَِث ُة ِ :ه َي ْالع ُْل َيا أَ ْن تُ ْؤ ِث َر ُه َعلَى َن ْف ِس َك َو تُ َق ِّد َم َح َ
الر ْت َب ِة الإْ َيث ُ ْ
س أَي ً
ْضا .
ُم ْن َت َهى َه ِذ ِه ُّ
ار ِبالنَّف ِ
ِ
ْ ُّ َّ
لإْ
ْ
س:
 -2ال َحق الثا ِني ِفي ا ِ َعا َن ِة ِبالنَّف ِ
ات َو ْال ِق َيام ب َها َقب َ
َر َج ٌ
اص ِة َ ،و َه ِذ ِه أَي ً
َو َذلِ َك ِفي َق َ
ات َ ،فأَ ْد َن َ
اها
ات ْال َخ َّ
ْل ُّ
ْضا لَ َها د َ
َال َو َت ْق ِدي ِم َها َعلَى ْال َح َ
ضا ِء ْال َح َ
اج ِ
اج ِ
السؤ ِ
ِ ِ
ْشار  ،إ ْظ َه ْ
ُول ْال ِمنَّ ِة َ ،ق َ
اش ِة َوالاِ ْس ِتب َ
َال َو ْال ُق ْد َر ِة َو لَ ِك ْن َم َع ْال َب َش َ
ال َبع ُ
ْض ُه ْمَ « :وإِ َذا
اج ِة ِع ْن َد ُّ
ْال ِق َيا ُم ِب ْال َح َ
ار ال َف َر ِح َو َقب ِ
السؤ ِ
ِ
ِ
ِ
ْت أَ َخ َ
ضي َ
اس َت ْق َ
ض َها َف َذ ِّك ْر ُه َثا ِن َي ًة َفلَ َعلَّ ُه أَ ْن َي ُك َ
ِّر َعلَ ْي ِه » َ ،و ْاق َر ْأ َه ِذ ِه آْال َي َة:
ض َها َف َكب ْ
ْ
اك َح َ
ون َق ْد َن ِس َيَ ،فإِ ْن لَ ْم َي ْق ِ
اج ًة َفلَ ْم َي ْق ِ
لأْ
َ
ْ
للهَُّ
ُ
ْ
َ
ام . 36
( َوال َم ْوتى َي ْب َعث ُه ُم ا ) ا ن َع ِ
ُ َّ
َ
ف َم ْن َي َت َف َّق ُد ِع َي َ
ال أَ ِخي ِه َو أَ ْولاَ َد ُه َب ْع َد َم ْو ِت ِه أَ ْر َب ِع َ
َو َك َ
ْه ْم َو َيمُونُ ُه ْم ِم ْن
ان ِفي َّ
ين َس َن ًة َ ،ي ُقو ُم ِب َح َ
السلَ ِ
اج ِت ِه ْم َي َت َر َّد ُد كل َي ْو ٍم إِلي ِ
َ
َمالِ ِه َ ،ف َكانُوا لاَ َي ْف ِق ُد َ
يه ْم إِلاَّ َع ْي َن ُه َ ،ب ْل َكانُوا َي َر ْو َن ِم ْن ُه ْم َما لَ ْم َي َر ْوا ِم ْن أَِبي ِه ِفي َح َيا ِت ِه .
ون ِم ْن أ ِب ِ
َو َك َ َ
ْث لاَ َيعْر ُف ُه أَ ُخو ُه َو ب َه َذا َت ْظ َه ُر َّ
اج ِت ِه ِم ْن َحي ُ
َ
الش َف َق ُة َ ،و الأُْ ُخ َّو ُة إِ َذا لَ ْم تُ ْث ِم ِر
َار أَ ِخي ِه َي ُقو ُم ِب َح َ
ِ
ان أ َح ُد ُه ْم َي َت َر َّد ُد إِلى َب ِ
ِ
اب د ِ
ُش ِف َق َعلَى أَ ِخي ِه َك َما ي ْ
الش َف َق َة َ ،حتَّى ي ْ
َّ
ْر ِفي َها.
ُش ِف ُق َعلَى َن ْف ِس ِه فَلاَ َخي َ
َو َق َ
صد َ
َاق ِت ِه لَ ْم َت ُ
ُون ب ُ
ال َم ْيم ُ
ْر َ
ض َّر َك َعدَا َوتُ ُه » .
ْن ِمه َ
ان َ « :م ْن لَ ْم َت ْن َت ِف ْع ِب َ
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اج ُة أَ ِخ َ
اج ِت َك َ ،و أَ ْن َت ُك َ
َو ِب ْال ُجمْلَ ِة َف َي ْن َب ِغي أَ ْن َت ُك َ
ْر َغا ِف ٍل َع ْن
اج ِة َغي َ
ات ْال َح َ
اج ِت َك أَ ْو أَ َه َّم ِم ْن َح َ
يك ِم ْث َل َح َ
ون َح َ
ون ُم َت َف ِّق ًدا لأِ َ ْو َق ِ
َ
َ
ُ
َال إِلَى الاِ ْس ِت َعا َن ِة َ ،و لاَ َت َرى لَِن ْف ِس َك َح ًّقا ِب َس َب ِب ِق َيا ِم َك ِب َها َ ،ب ْل
ال َن ْف ِس َك َ ،وتُ ْغ ِني ِه َع ِن ُّ
السؤ ِ
أ ْح َوالِ ِه َك َما لاَ َت ْغ ُفل َع ْن أ ْح َو ِ
َ َ
ِّ
ُول َسع َ
َ َّ ً َ
ْر ِه .
َت َتقل ُد ِمنَّة ِبقب ِ ِ
ْيك ِفي َحق ِه َو ِق َيا ِمك ِبأم ِ
اغ َ
َو َق َ
وه ْم أَ ْو َكانُوا َن ُسوا َف َذ ِّك ُر ُ
يل َفأَ ِعينُ ُ
ضى َفعُو ُد ُ
ال عطاء َ « :ت َف َّق ُدوا إِ ْخ َوا َن ُك ْم َب ْع َد َثلاَ ٍث َ ،فإِ ْن َكانُوا َم ْر َ
وه ْم ».
وه ْم أَ ْو َم َش ِ
ال َس ِعي ُد ب ُ ْ
َو َق َ
س أَ ْو َسع ُ
يسي َعلَ َّي َثلاَ ٌث :إِ َذا َد َنا َر َّحب ُ
ْت لَ ُه » .
ْت ِب ِه َ ،و إِ َذا َح َّد َث أَ ْق َب ْل ُت َعلَ ْي ِه َ ،و إِ َذا َجلَ َ
اص  « :لِ َجلِ ِ
ْن ال َع ِ
ار ًة إلَى َّ
َ َ َ َ
َ
الش َف َق ِة َو الإْ ِ ْك َر ِام .
َو ق ْد قال َت َعالىُ ( :ر َح َما ُء َب ْي َن ُه ْم )  ،إِش َ ِ
َو ِم ْن َت َمام َّ
ص لِ ِف َرا ِق ِه َو َي ْس َت ْو ِح ُ
الش َف َق ِة أَ ْن لاَ َي ْن َف ِر َد ِب َط َعام لَ ِذي ٍذ أَ ْو ِب ُح ُ
ش ِبا ْن ِف َرا ِد ِه َع ْن أَ ِخي ِه .
ور ِفي َم َس َّر ٍة ُدو َن ُه َ ،ب ْل َي َت َن َّغ ُ
ض ٍ
ٍ
ِ
ِّ
ْ ُّ َّ ُ
ان :
 -3ال َحق الثالِث ِفي الل َس ِ
وت َم َّر ًة َو ِب ُّ
الن ْط ِق أُ ْخ َرى .
َو َذلِ َك ِب ُّ
الس ُك ِ
َ
ْ
ُ
الر ِّد َعلَ ْي ِه ِفي َما َي َت َكلَّ ُم ِب ِه َولاَ
الس ُك ُ
ُوب ِه ِفي َغ ْي َب ِت ِه َو َح ْ
ض َر ِت ِه َب ْل َي َت َج َ
اه ُل َع ْن ُه َو َي ْس ُك ُت َع ِن َّ
أَمَّا ُّ
وت َف ُه َو أ ْن َي ْسك َت َع ْن ِذك ِر ُعي ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
لاَ
ض ِه
س َو ُّ
يق أَ ْو َح َ
اج ٍة لَ ْم يُ َفا ِت ْح ُه ِب ِذ ْك ِر َغ َر ِ
السؤ ِ
َال َع ْن أ ْح َوالِ ِهَ ،وإِذا َرآ ُه ِفي ط ِر ٍ
اري ِه َو يُ َنا ِقش ُهَ ،وأ ْن َي ْسك َت َع ِن الت َج ُّس ِ
يُ َم ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
اج إلَى أَ ْن َي ْك ِذ َب ِفي ِهَ ،و ْل َي ْس ُك ْت َع ْن أَ ْس َرار ِه الَِّتي َبثَّ َها َولاَ
لاَ
ِم ْن َم ْ
ِ
صد ِ
َر ِه َو َم ْو ِر ِد ِه َو َي ْسأل ،ف ُربَّ َما َيثقل َعل ْي ِه ِذك ُر ُه أ ْو َي ْح َت ُ ِ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُّ َ
َ
َ
ُ
صأْ َ
َ
لاَ
َ ً ْ
ْ ْ
َ َ َّ
ْع
ْر ِه ال َبتَّة َولاَ إِلى أ َخ ِّ
َيبُث َها إِلى َغي ِ
ص ِدقَا ِئ ِهَ ،و َ َيك ِشف شيْئا َِمن َها َولُ ْو َب ْع َد الق ِطي َع ِة َوال َو ْحش ِة ،فإِن ذلِك َِّمن لؤ ِم الطب ِ
َو ُخب ِ ْ
اطنَ ،وأَ ْن َي ْس ُك َت َعن ْال َق ْدح ِفي أ ْح َباب ِه َوأ ْهلِ ِه َو َولَ ِد ِهَ ،وأ ْن َي ْسك َت َع ْن ِح َكا َي ِة َق ْدح َغيْر ِه ِفي ِهَ ،فإ َّن ال ِذي َسب َ
َّك َم ْن
ِ
ِ
ْث ال َب ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َبلَّ َغ َكَ ،ولاَ َي ْن َب ِغي أَ ْن ي ْ
ص ُل ِم َن ْال ُم َبلِّ ِغ لِْل َم ْد ِح ثُ َّم ِم َن ْال َقا ِئ ِلَ ،وإِ ْخ َفا ُء َذلِ َك
ور أَ َّولاً ِب ِه َي ْح ُ
ُخ ِف َي َما َي ْس َم ُع ِم َن الثَّ َنا ِء َعلَ ْي ِه َفإِ َّن ُّ
الس ُر َ
ِم َن ْال َح َس ِد .
صيلاً  ،إلاَّ
َو ِب ْال ُجمْلَ ِة َف ْل َي ْس ُك ْت َع ْن ُك ِّل كَلاَ ٍم َي ْك ُر ُه ُه ُجمْلَ ًة َو َت ْف ِ
ِ
ص ًة ِفي ُّ ُ
وت َ ،فإ ْذ َذ َ
اك لاَ يُ َبالِي ِب َك َر َ
اه ِت ِه َفإِ َّن
لَ ْم َي ِج ْد ُر ْخ َ
السك ِ ِ

َ
إ َذا َو َج َب َعلَ ْي ِه ُّ ْ ُ
ْر ٍ َ َ
ْي َع ْن ُم ْن َك ٍر َو
ْر ِب َمع ُ
النطق ِفي أم ٍ
ِ
وف أ ْو ن َه ٍ
ان ي َ
َ
َ
َّ
ٌ
يق َو إِ ْن َك َ
ْ
ُظ ُّن أنَّ َها إِ َسا َء ٌة ِفي .
ق
ح
الت
ي
ف
ه
ي
ل
إ
ان
س
ح
إ
ك
ل
َذِ ِ ْ َ ِ ِ ِ
ِْ ِ

 -4تحسين العيوب :
و منها تحسين ما يعانيه من عيوب أصحابه ؛ فقد قال ابن مازن  « :المؤمن يطلب معاذير إخوانه  ،و المنافق يطلب
عثراتهم »  ،و قال حمدون القصار  « :إذا زل أخ من إخوانك  ،فاطلب له تسعين عذراً  ،فإن لم يقبل ذلك فأنت
المعيب ».
 -5الصفح عن العثرات و العفو عن الزالت و الهفوات :
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد  ...جاءت محاسنه بألف شفيع
ُق َ
ف َم ْن َرأَى م َ
اط َع َت ُه
ف ِفي نُ ْ
َه ْف َو ُة َّ
ص َّر َف ِم َن َّ
ص ِح ِه َك َما َق َّد ْم َنا َ ،فإِ ْن أَ َ
السلَ ِ
يق إِ ْن َكا َن ْت ِفي ِدي ِن ِه فَلاَ ب َُّد ِم َن التَّلَ ُّط ِ
الص ِد ِ
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َ
َ َّ
ِّ
َ ِّ
يح َ
اش ُه  ،فَلاَ ِخلاَ َ
ف ِفي أَ َّن الأْ َ ْولَى
ُوج ُب إِ َ
ض َع َملِ ِه َ ،و أمَّا َزلتُ ُه ِفي َحق ِه ِب َما ي ِ
َ ،و ِم ْن ُه ْم َم ْن َرأى إِدَا َمة َحق َم َو َّد ِت ِه َو بُ ْغ ِ
َّر َتمْهي ُد ُع ْذر ِفي ِه َقر َ
ْال َع ْف ُو َو الاِ ْح ِت َم ُ
ال َ ،ب ْل َك َ
اج ٌب ِب َح ِّق
ان َما َي ْح َت ِم ُل َت ْن ِزيلُ ُه َعلَى َو ْج ٍه َح َس ٍن َو يُ َت َ
ِ ٍ
يب أ ْو َب ِعي ٍد َف ُه َو َو ِ
ٍ
صو ُ ِ
ُك َف ُر َّد اللَّ ْو َم َعلَى َن ْف ِس َك َف َت ُق ُ
ين ُع ْذ ًرا َ ،فإ ْن لَ ْم َي ْق َب ْل ُه َق ْلب َ
يل َ « :ي ْن َب ِغي أَ ْن َت ْس َت ْنب َط لِ َزلَّ ِة أَ ِخ َ
الأُْ ُخ َّو ِة َ ،ف َق ْد ِق َ
يك َس ْب ِع َ
ول لِ َق ْل ِب َكَ :ما
ِ
ِ
يب لاَ أَ ُخ َ
ْك أَ ُخ َ
اك َي ْع َت ِذ ُر إلَي َ
أَ ْق َس َ
وك َس ْب ِع َ
ين ُع ْذ ًرا  ،فَلاَ َت ْق َبلُ ُه َفأَ ْن َت ْال َم ِع ُ
وك » .
ِ
اع َت َذ َر إلَي َ
َو َق َ
ال الأْ َ ْح َن ُ
ض ِب َو ُظ ْل ُم َّ
يق أَ ْن َت ْح َت ِم َل ِم ْن ُه َثلاَ ًثا ُ :ظ ْل ُم ْال َغ َ
الدالَّ ِة َو ُظ ْل ُم ْال َه ْف َو ِة » َ ،و َم ْه َما ْ
ْك
ف َ « :ح ُّق َّ
الص ِد ِ
ِ
أَ ُخ َ
صا ِد ًقا َف ْاق َب ْل ُع ْذ َر ُه َ ،ف ْالم ْ
الر َ
وك َكا ِذبًا َك َ
ضا ِء .
ض َب َف ُه َو َس ِر ُ
يع ِّ
ان أَ ْو َ
ُؤ ِم ُن إِ ْن َغ ِ
ض ِة ِع ْن َد ْال َو ِقي َع ِة َ ،ق َ
َو َي ْن َب ِغي أَ ْن لاَ يُ َبالِ َغ ِفي ْال َب ْغ َ
ْن الَّ ِذ َ
ال َت َعالَى َ ( :ع َسى اللهَُّ أَ ْن َي ْج َع َل َب ْي َن ُك ْم َو َبي َ
ين َعا َديْتُ ْم ِم ْن ُه ْم َم َو َّد ًة )
الممتحنة . 7
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه « :لاَ َي ُك ْن ُحب َ
َو َق َ
ض َك َتلَ ًفا » َ ،و ُه َو أَ ْن تُ ِح َّب َتلَ َ
ُّك َكلَ ًفا َو لاَ بُ ْغ ُ
اح ِب َك .
ف َ
ص ِ
ال عمر َر ِ
و قال بعضهم  « :تناسى مساوئ اإلخوان يدم لك ودهم » .
 -6ترك الحسد :
و منها أال يحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة اهلل  ،بل يفرح بذلك  ،و يحمد اهلل على ذلك كما يحمده إذا كانت
عليه ؛ َّ
الناس َعلى ما أ َت ُ
حس ُد َ
اه ُم اللهَُ ِمن َفضلِ ِه ) النساء . 54
ون
فإن اهلل تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله  ( :أَم َي ُ
َ
 -7سالمة القلب و إسداء النصيحة :
و منها سالمة قلبه لإلخوان  ،و النصيحة لهم  ،و قبولها منهم  ،لقول النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :الدين النصيحة »
صحيح .
 -8عدم حنث الوعد :
و منها أال يعدهم و يخالفهم  ،فإنه نفاق .
قال عليه الصالة و السالم « :عالمة المنافق ثالث  :إذا حدث كذب  ،و إذا وعد أخلف  ،و إذا ائتمن خان » .
و قال الثوري رحمه اهلل  « :ال تعد أخاك و تخلفه  ،فتعود المحبة بغضة » .
وأنشدوا :
لف ِمن َ َ
الخ ُ
خلف في َوع ِد ِه  ...ما ُ
واعداً أَ َ
هل ال َوفا
يا ِ
سير ِة أ ِ
َ
ُ
ً
َ
لاّ
كان ما أظ َه َ
رت ِمن و ِّ
ما َ
الح ث َم اِنطفا
ُدنا  ...إِ ِسراجا َ
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 -9حسن الظن :
و منها حمل كالم اإلخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك  ،قال سعيد بن المسيب رضي اهلل عنه  « :كتب إلي بعض
إخواني من الصحابة  ،أن ضع أمر أخيك على األحسن و ال تسيء به الظن » .
 -10حفظ العهد :
و منها مالزمة األخوة  ،و المداومة عليها  ،و ترك الملل ؛ فقد قال النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :أحب األعمال إلى اهلل
أدومها  ،و إن قل » صحيح .
ٌ
صديق و ال لحاس ٍد غنا ٌء » .
لملول
و قال محمد بن واسع  « :و ليس
ٍ
 -11إقالل العتاب :
ومنها اإلغضاء عن الصديق في بعض المكاره  ،و أنشد بعضهم :
َ
ً َ َّ
غم ُ
جاه ُل
ِّض َعيني َعن َ
مر ِ
صديقي َت َج ُّسما  ...كأني ِبما َيأتي ِمن األ ِ
هل َغ َ َ
َوما ب َي َج ٌ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
َ
حاو ُل
ِ
ير أ َّن َخليقتي  ...تطيق اِحتمال الكر ِه فيما ت ِ
و ً
أيضا قولهم :
ُ ِّ ُ
ص َ
ديق َك لَم َت َ
إذا ُك َ
لق الَّذي ال تُعا ِتبُه
مور مُعا ِتباً َ ...
نت في كل األ ِ
صل أَ َ
خاك َفإنَّ ُه  ...مُقار ُ
نب َم َّر ًة ُومُجا ِنبُه
واحداً أَو ِ
َف ِعش ِ
ف َذ ٍ
ِ
ِ
القذى َ ...ظ ِم َ َ
شرب ِمراراً َعلى َ
إِذا أَ َ
شاربُه
نت لَم َت َ
ئت َوأ ُّي ِ
الناس َتصفو َم ِ
و العتاب يفسد المودة أحيا ًنا  ،فإذا وقع من أخيك إليك شيء و سامحته فال تعاتبه .
وجاء في قوله تعالى  ( :فاصفح الصفح الجميل ) الحجر  ، 85قالوا  :الصفح الجميل أن يكون بغير عتاب .
 -12ترك االستخفاف :
و منها ترك االستخفاف بأحد من الخلق  ،و معرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره .
قال ابن المبارك  « :من استخف بالعلماء ذهبت آخرته  ،و من استخف باألمراء ذهبت دنياه  ،و من استخف باإلخوان
ذهبت مروءته » .
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 -13مالزمة الصديق و عدم قطعه لعيب وقع منه :
ومنها أال تقطع صديقاً بعد مصادقته  ،و ال ترده بعد قبول :
ُ َّ
جريب
ير َت
َح َّن اِمرأً َحتّى تُ ِّ
ال َتمد َ
ِ
جر َب ُه َ ...و ال َتذمَّن ُه ِمن َغ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ٌ
الحم ِد َت ُ
كذيب
َفإِ َّن َحمدَك َمن لم َتبل ُه َس َرف َ ...و إِ َّن ذمَّك َبع َد َ
قال حمدون القصار « :اقبلوا إخوانكم باإليمان  ،و ردوهم بالكفر ؛ فإن اهلل سبحانه و تعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته
ُشر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر ما ُد َ
ون َذلِ َك لِ َمن َيشا ُء ) النساء . 48
«  ،و قال تعالى  ( :إِ َّن اللهََ ال َيغ ِف ُر أَن ي َ
 -14التواضع مع الصديق :
و منها التواضع لإلخوان  ،و ترك التكبر عليهم .
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم َّ « :
إن اهلل عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد »  .صحيح
 -15المشاركة الوجدانية :
تشارك أخوك في فرحه و حزنه  ،و ال تظهر له الفرح و هو حزين  ،و ال تظهر له الحزن و هو فرح .
لما مرض محمد ابن الحكم ذهب الشافعي لزيارته  ،فلما رآه نائمًا يتألم  ،عاد الشافعي إلى بيته فمرض من الحزن ،
فعرف محمد ابن الحكم َّ
أن الشافعي مريض  ،فذهب يتكأ على إخوانه لزيارته  ،فلما رآه الشافعي قام إليه يعتنقه  ،و يقول:
ذهبت إلى الحبيب أزوره فمرضت من حزني عليه
فجاء الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه
 -16حفظ األسرار :
َع ُه َ ،و لَ ُه أَ ْن يُ ْن ِك َر ُه َو إِ ْن َك َ
ان َكا ِذبًا
ِم ْن َذلِ َك  :أَ ْن َي ْس ُك َت َع ْن إِ ْف َشا ِء ِس ِّر ِه الَّ ِذي ْ
اس َت ْود َ
لر ُج ِل أَ ْن ي ْ
َفإنَّ ُه َك َما َي ُج ُ
اج إِلَى ْال َك ِذ ِب َفلَ ُه أَ ْن
وز لِ َّ
ار ُه َو إِ ِن ْ
ُخ ِف َي ُعي َ
اح َت َ
ُوب َن ْف ِس ِه َو أَ ْس َر َ
ِ
لأُْ
اح ٍد لاَ َي ْخ َتلِ َفان إلاَّ ب ْ
َناز ٌل َم ْنزلَ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َن َ ،ه ِذ ِه َح ِق َيق ُة ا ُخ َّو ِة .
د
ب
ال
و
ص
خ
ش
ك
ا
م
ه
و
ه
ت
َ
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

ُ ِّ َ
ام ،
ْس ِّ
َفلَي َ
الص ْد ُق َو ِ
اجبًَا ِفي كل َمقَ ٍ
َي ْف َع َل َذلِ َك ِفي َح ِّق أ ِخيه َِ ،فإِ َّن أ َخا ُه

ور الأْ َ ْح َرار ُقب ُ لأْ َ
لس ِّر ؟ َ ،ق َ
ِق َ
ْض ِه ْم َ :كي َ
ار ».
ال « :أََنا َقب ُ
ْر ُه َ ،فإِ َّن ُ
ْف ِح ْف ُظ َك لِ ِّ
ص ُد َ
يل لَِبع ِ
ُور ا ْس َر ِ
ِ
ال لَ ُه َ « :ح ِف ْظ َت » َ ،ف َق َ
ْض ُه ْم ِس ًّرا لَ ُه إلَى أَ ِخي ِه ثُ َّم َق َ
ال َ « :ب ْل َن ِس ُ
َوأَ ْف َشى َبع ُ
يت » .
ِ
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 -17الذب عن اإلخوان :
الذب عن اإلخوان من أهم حقوق الصحبة  ،فإذا سمعت من يغتب أخيك أو يجرح فيه وهو غائب  ،فمن حقوق األخوة أن
تذب عنه .
الد َعا ُء لِ أْ َ
ُّ -18
ل ِخ :
الر ُج ُل
َعا َّ
يث « :إِ َذا د َ
ُح ُّب ُه لَِن ْف ِس ِه َو لأِ َ ْهلِ ِه َو ُك ِّل ُم َت َعلِّ ٍق ِب ِه َك َما َت ْد ُعو لَِن ْف ِس َك َ ،و ِفي ْال َح ِد ِ
َف َت ْد ُعو لَ ُه ِفي َح َيا ِت ِه َو َم َما ِت ِه ِب ُك ِّل َما ي ِ
الر ُجل لأِ َ ِخي ِه ِفي َظه ْ
لأِ َ ِخي ِه ِفي َظهْر ْال َغيْب َ ،ق َ
يث َ
آخ َر « :د ْ
ْب لاَ تُ َر ُّد » .
ال ْال َملَ ُك َ :و لَ َك ِم ْث ُل َذلِ َك » َ ،و ِفي َح ِد ٍ
َع َو ُة َّ ِ
ْر ال َغي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الد ْردَا ِء َي ُق ُ
ان أَبُو َّ
ِّيه ْم ِبأَ ْس َما ِئ ِه ْم » َ ،و َك َ
ول « :إِنِّي لأََ ْد ُعو لِ َس ْب ِع َ
َو َك َ
ان محمد بن يوسف
ين ِم ْن إِ ْخ َوا ِني ِفي ُس ُجو ِدي أ َسم ِ
لأْ
َ
َ
األصفهاني َي ُق ُ
ير َاث َك َو َي َت َن َّعم َ
الصالِ ِح ؟  ،أ ْهلُ َك َي ْق َت ِسم َ
ولَ « :وأ َي َ
ُون ِب َما َخلَّ ْف َت َو ُه َو ُم ْن َف ِر ٌد ِب ُح ْز ِن َك ُم ْه َت ٌّم
ْن ِم ْث ُل ا ِخ َّ
ُون ِم َ
َ
َْ
َّ
ُْ
َّ
ِب َما َق َّدم َ
فُّ « :
الد َعا ُء
ْض َّ
السلَ ِ
ْت َو َما ِ
ص ْر َت إِلَ ْي ِه َ ،ي ْد ُعو لَ َك ِفي ظل َم ِة اللي ِ
اق الث َرى » َ .و َع ْن َبع ِ
ْل َو أ ْن َت َت ْح َت أط َب ِ
ات ب َم ْنزلَ ِة ْال َهدَا َيا لِ أْ َ
أْ َ
ل ْح َيا ِء » .
لِل ْم َو ِ ِ ِ
 -19الوفاء و اإلخالص :
َو َم ْع َنى ْال َو َفا ِء  :الثَّ َب ُ
ُرا ُد
ات َعلَى ْال ُح ِّب َو إِدَا َمتُ ُه إِلَى ْال َم ْو ِت َم َع ُه َو َب ْع َد ْال َم ْو ِت َم َع أَ ْولاَ ِد ِه َوأَ ْ
ص ِد َقا ِئ ِه َ ،فإِ َّن ْال ُح َّب إِنَّ َما ي َ
لِ آْل ِخ َر ِة َ ،فإن ا ْن َق َط َع َقب َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْك َر َم َع ُج ً
وزا د َ
ْل ْال َم ْو ِت َح ِب َط ْال َع َم ُل َو َ
ض َ
َخلَ ْت َعلَ ْي ِه ،
اع َّ
ْي َ ،و ُر ِو َي أَنَّ ُه َ
السع ُ
ِِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َف ِق َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
َ
ين » .
الد
ن
م
د
ه
ع
ال
م
ر
ك
ن
إ
و
خديجة
م
َّا
ي
أ
ا
ن
ي
ت
أ
ت
ت
ن
ا
ك
ا
ه
ن
إ
«
:
ال
ق
ف
،
ك
ل
ذ
َِ
َ ِ ََ َِْ ِ
ِ
يل لَ ُه ِفي َ ِ
َ
ِ
َف ِم َن ْال َو َفاء لِ أْ َ
ََ
اعا ُة َج ِميع أَ ْ َ
ار ِب ِه َو ْال ُم َت َعلِِّق َ
اعا ِة الأْ َ ِخ ِفي
اعاتُ ُه ْم أَ ْو َق ُع ِفي َق ْل ِب َّ
ُر َ
ُر َ
ُر َ
يق ِم ْن م َ
ين ِب ِه َ ،و م َ
ل ِخ م َ
ِ
الص ِد ِ
ص ِدقا ِئ ِه َو أق ِ
ِ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
لاَ
َ
َ
َن ْف ِس ِه َ ،فإِ َّن ف َر َح ُه ِب َتفق ِد َم ْن َي َت َعلق ِب ِه أكث ُر لِ َد ل ِت ِه َعلى ق َّو ِة الشفق ِة َو ال ُح ِّب .
ين َو ُد ْن َيا َ ،و َكي َ
ات ْال َم َو َّد ِة ِفي اللهَِّ أَ ْن لاَ َت ُك َ
ْف َي ْح ُس ُد ُه َو ُك ُّل َما ُه َو لأِ َ ِخي ِه َفإِلَ ْي ِه َت ْر ِج ُع َفا ِئدَتُ ُه
َو ِم ْن َث َم َر ِ
ون َم َع َح َس ٍد ِفي ِد ٍ
ُ
َ
صَ
اج ًة ِممَّا أوتُوا َو ي ْ
ُؤ ِث ُر َ
ِّين ِفي اللهَِّ َت َعالَىَ ( :و لاَ َي ِج ُد َ
ُحب َ
ون َعلَى أ ْن ُف ِس ِه ْم )
ون ِفي ُ
ور ِه ْم َح َ
َ ،و ِب ِه َو َ
ف اللهَُّ َت َعالَى ْالم ِ
ص ُد ِ
ْ
ْ
اج ِة ُه َو ال َح َس ُد .
ْال َح ْش ِر َ ، 9و و ُ
ُجو ُد ال َح َ
ار َت َف َع َش ْأنُ ُه َو اتَّ َس َع ْت ِولاَ َيتُ ُه َو َع ُظ َم َج ُ
اه ُه َ ،و التَّ َر ُّف ُع َعلَى
اص ِل َم َع أَ ِخي ِه َ ،و إِ ِن ْ
َّر َحالُ ُه ِفي التَّ َو ُ
َو ِم َن ْال َو َفا ِء  :أَ ْن لاَ َي َت َغي َ
لأْ َ
لإْ
ال َّ
ال لُ ْؤ ٌم َ ،ق َ
اع ُر :
الش ِ
ان ِب َما َي َت َج َّد ُد ِم َن ا ْح َو ِ
ا ِ ْخ َو ِ
ْس ُروا َذ َك ُروا َ ...م ْن َك َ
ان َي ْألَ ُف ُه ْم ِب ْال َم ْن ِز ِل ْال َخ ِش ِن
إِ َّن ْال ِك َرا َم إِ َذا َما أَي َ
َ
ْس ِم َن ْال َو َفا ِء ُم َو َاف َق ُة الأْ َخ ِفي َما ي َ ُ ْ َّ
ُخالَ َف ُة َو ُّ
ين َ ،ب ْل ِم َن ْال َو َفا ِء لَ ُه ْالم َ
ْر َي َت َعلَّ ُق ِب ِّ
َو ْ
ص ُح للِهَِّ .
الن ْ
اعلَ ْم أَنَّ ُه لَي َ
ُخالِف ال َحق ِفي أم ٍ
الد ِ
ِ
ور َّ
الطبْع َع ْن أَ ْس َباب َها َك َما ِق َ
َ
الص ْد ِق َو الإْ ِ ْخلاَ ِ َ
ام ْال َو َفا ِء أَ ْن َت ُك َ
يل :
ار ِّ
ار َق ِة َ ،ن ُف َ
ون َش ِدي َد ْال َج َز ِع ِم َن ْال ُم َف َ
ِ
َو ِم ْن آث ِ
ِ
ص َو ت َم ِ
لأْ َ
ُ
ات َّ
اب َهيِّ َن َة ْال َخ ْط ِب
ُصي َب ِ
َو َج ْد ُت م ِ
ان َج ِمي َع َها ِ ...س َوى ف ْر َق ِة ا ْح َب ِ
الز َم ِ
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ُخي ُ
ْت َو َق َ
ين َس َن ًة َما ي َ
ْن ُع َي ْي َن َة « َه َذا ْال َبي َ
َو أَ ْن َش َد « اب ُ
ار ْقتُ ُه ْم ُم ْن ُذ َثلاَ ِث َ
َّل إِلَ َّي أَ َّن َح ْس َر َت ُه ْم َذ َه َب ْت ِم ْن
ال  « :لَ َق ْد َع ِه ْد ُت أَ ْق َوامًا َف َ
َق ْل ِبي « .
ص ِدي ِق ِه.
اس َعلَى َ
َو ِم َن ْال َو َفا ِء  :أَ ْن لاَ َي ْس َم َع َبلاَ َغ ِ
ات النَّ ِ
اللهم أرنا الحق ً
حقا و ارزقنا إتباعه  ،و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه ..
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
قال األحنف بن قيس رحمه اهلل  -و هو يعظ معاوية رضي اهلل عنه  : -يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبنا و عماد ظهورنا ،
فإن طلبوا فأعطهم و ْ
و نحن لهم أرض ذليلة و سماء ظليلة و بهم نصول على كل جليلة ْ .
إن غضبوا فأرضهم  ،يمنحوك
ودهم و يحبوك جهدهم .
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،ق َ
ْر َة  ،أَ َّن َر ُس َ
ال  « :إِ َذا َم َ
ات الإْ ِ ْن َس ُ
ان ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َملُ ُه إِلاَّ ِم ْن َثلاَ َث ٍة  :إِلاَّ ِم ْن
َع ْن أَِبي ُه َري َ
ول اهللِ َ
َ َ
صالِ ٍح َي ْد ُعو لَ ُه » .
ار َي ٍة  ،أَ ْو ِع ْل ٍم يُ ْن َت َف ُع ِب ِه  ،أَ ْو َولَ ٍد َ
صدَق ٍة َج ِ
اإلنسان إذا مات و أطلع على أمر اآلخرة  ،و ما فيها من أهوال و عاين ثواب الطاعة و عقاب المعصية  ،يتمنى أن
يرجع إلى الدنيا لو دقيقة فيعمل عملاً
صالحا ينتفع بثوابه ؛ و في هذا الحديث العظيم ثالثة أعمال ينتفع بها اإلنسان بعد
ً
موته  :الصدقة الجارية و العلم الذي ينتفع به الناس و الولد الصالح .
لكن ليس العلم النافع في مقدور كل الناس  ،و ليس كل الناس أغنياء فيصنعوا صدقة جارية  ،فال يبقى إال ثواب الولد الصالح .
مصلحا و ولده فاس ًدا مفس ًدا  ،فكيف يقبل الناس النصح من إنسان و بيته خرب و
صالحا
و اإلنسان ال يصح أن يكون
ً
ً
ولده فاسد ؟!  ،لذلك كان ضروريًا أن يبدأ اإلنسان بإصالح بيته و تربية ولده  ،حتى يسعد ببره له في الدنيا و بدعائه له
و هو مغيب تحت التراب .
و اعلم أخي المسلم أن الولد لصالح و الذرية الطيبة هي أمنية األنبياء عليهم السالم  ،و انظر إلى دعاء زكريا عليه السالم
ال َر ِّب َه ْب لِي ِم ْن لَ ُد ْن َك ُذ ِّري ً
َعا َز َكريَّا َربَّ ُه َق َ
يع ُّ
الد َعا ِء [) ]38
َّة َطيِّ َب ًة إِنَّ َك َس ِم ُ
كما جاء في سورة آل عمران ُ ( :ه َنالِ َك د َ
ِ
الصالِ ِح َ
ين [. ) ]100
 ،و انظر إلى دعاء نبي اهلل إبراهيم عليه السالم كما جاء في سوره الصافات َ ( :ر ِّب َه ْب لِي ِم َن َّ
و الولد الفاسد نقمة و سبب من أسباب الكفر و سخط اهلل  ،و موته فيه رحمه ألبويه  ،قال تعالى  -في سورة الكهف فيما
ان أََب َوا ُه م ْ
حدث بين موسى و الخضر عليهما السالم َ ( : -و أَمَّا ْالغُلاَ ُم َف َك َ
ُر ِه َق ُه َما ُط ْغ َيا ًنا َو ُك ْف ًرا َفأَ َر ْد َنا
ْن َف َخ ِشي َنا أَ ْن ي ْ
ُؤ ِم َني ِ
ْرا ِم ْن ُه َز َكا ًة َو أَ ْق َر َب ُر ْحمًا [. ) ]80
أَ ْن يُ ْب ِدلَ ُه َما َر ُّب ُه َما َخي ً
انظر أخي الحبيب إلى قوله تعالى و هو يثبت اإليمان ألبوي الغالم  ،لكنه سيكون سببًا في ضياع هذا اإليمان و تحوله
إلى طغيان و كفر .
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و ً
أيضا ما رواه الذهبي في سير أعالم النبالء َّ :
سر والده بموته ألنه كان
أن الملك المسعود صاحب اليمن  ,لما مات ابنه ُ ّ
يعسف التجار ,و يشرب الخمر بمكة  ،فالولد الفاسد وبال على أهله في الدنيا و اآلخرة .
و من هنا كانت األهمية القصوى في الوقوف على وسائل تربية الولد كما جاءت في شريعة اإلسالم  ،و ليس الشرائع
األخرى التي تُبيح للبنت أن تزني و تفعل ما تشتهى و ليس ألبوها أي والية عليها .

فهيا بنا في هذه الرحلة مع تربية الولد في اإلسالم وحقوق األبناء .
َّ
إن أساس تربية الولد اختيار األم الصالحة  ،ألن األم هي األرض التي تحمل البذرة  ،فكلما كانت األرض خصبة و قوية
و نقية جاء الزرع طيبًا حس ًنا .
و لن نكثر من الكالم عن المرأة الصالحة  ،ألن الكثير قد يقول  :أنا تزوجت و انتهى األمر  ،و أريد أن اعرف كيف أربي ولدي ؟
نقول  :اً
أول  -لمن لم يتزوج :
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
للهَُّ
صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم َق َ
ال  « :تُ ْن َك ُح ال َم ْرأ ُة لأِ ْر َب ٍع :
ما رواه البخاري عن َع ْن أ ِبي ُه َري َ
ض َي ا َع ْن ُه َ ،ع ِن النَّ ِب ِّي َ
ْر َة َر ِ
لِ َمالِ َها َو لِ َح َسب َها َو َج َمالِ َها َو لِ ِدي ِن َها َ ،ف ْ
الدين َ ،تر َب ْت َيد َ
َاك » .
اظ َف ْر ِب َذ ِ
ِ
ات ِّ ِ ِ
أما من تزوج و َّ
من اهلل عليه و أعطاه األوالد :
 َّفليحمد اهلل على هذه النعمة  ،و ليتق اهلل في زوجته و أوالده و ال يطعمهم إال حالل .
و اعلم أخي المسلم َّ
أن الولد بشارة  ،و البشارة ال تكون إال في الخير .
اهيم بالبشرى َقالُوا َسالما َق َ
ال َسالم َف َما لبث أَن َجا َء بعجل حنيذ َفلَمَّا رأى أَيْديهم لاَ
قال تعالى َ ( :ولَ َقد َجا َءت رسل َنا إِب َ
ْر ِ
ْرأَته َقا ِئ َمة َف َ
إس َحاق َومن
ضحكت فبشرناها ِب ْ
تصل إِلَ ْي ِه نكرهم وأوجس ِم ْنهُم خيفة َقالُوا لاَ تخف إِنَّا أرسل َنا إِلَى قوم لوط َوام َ
َو َراء إ ْس َحاق َيع ُ
ْقوب ) هود .71-69
ِ
اهيم إ ْذ دخلُوا َعلَ ْي ِه َف َقالُوا َسالما َق َ
ال إِنَّا ِم ْن ُكم وجلون َقالُوا لاَ توجل إِنَّا نبشرك ِبغُلاَ م
و قال تعالى  ( :نبئهم َعن ضيف إِب َ
ْر ِ ِ
ْ
ُ
ْ
َ
عليم َق َ
ِّ
َ
َ
َلاَ
َ
ال أبشرتموني على أَن مسني الكبر ف ِب َم تبشرون قالوا بشرناك ِبال َحق ف تكن من القانطين قال َومن يقنط من َر ْح َمة
ربه إِلاَّ الضالون ) الحجر .56-51
نج َعل لَ ُه من قبل سميا ) مريم . 77
اسمه يحيى لم ْ
و قال تعالى َ ( :يا َز َك ِريَّا إِنَّا نبشرك ِبغُلاَ م ْ
فاقبل بشارة ربك سواء كانت ذكر أم أنثى  ،و قل  :الحمد هلل .
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و اآلن نبدأ في منهج التربية اإلسالمي :
ً
بداية نطرح قضية من القضايا المنتشرة في المجتمعات الشرقية المسلمة  ،و هي قضية تفضيل الذكور عن اإلناث .
الحقيقة هذه مسألة يعاني منها الكثير من الناس  ،و قد كانت موجودة في الجاهلية  ،قال تعالى َ ( :و إ َذا ب ِّ
ُش َر أَ َح ُد ُه ْم
ِ
الت َراب ألاََ
ْ
ِّ
ُش َر ب ِه أَيُم ِ ُ َ
ُّ
ي
ف
ون أَ ْم َي ُد ُّس ُه
ِبالأُْ ْن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه م ْ
ُس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظي ٌم َي َت َو َ
ِ
ْسك ُه َعلى ُه ٍ
ِ
ارى ِم َن ال َق ْو ِم ِم ْن ُسو ِء َما ب ِ
َسا َء َما َي ْح ُكم َ
ُون ) النحل . 59-58
و كانوا يدفنون البنات و هم أحياء ً
خوفا من ْ
أن يجلبن عليهم العار  ،و قد توعدهم اهلل تعالى فقال َ ( :و إِ َذا ْال َم ْوءُو َد ُة ُس ِئلَ ْت
ِبأَ ِّي َذ ْن ٍب ُق ِتلَ ْت ) التكوير . 9-8
و السخط من إنجاب النساء من أخالق الجاهلية المذمومة  ،و كانوا في الجاهلية يهنون بعضهم بموت البنات  ،و ماتت
بنت لرجل من العرب فذهبوا إليه للعزاء  ،فقال  :و لما تعزونني ؟! َّ ،
إن في موتها ثالث فوائد  ،قالوا  :و ما هي ؟  ،قال:
عورة سترها اهلل و مئونة كفاني إياها اهلل  ،و هم أزاحه عني اهلل .
ففيهن الجنة و النجاة من النار  ،لكن بشرط ْ
َّ
أن
أمَّا اإلسالم فقد جاء يرغب في اإلناث ويجعل فيهن كل الخير و البركة ،
َّ
تربيتهن .
يحسن اإلنسان
ال َ :ق َ
ص ِحيح مُسلم من َح ِديث أنس بن َمالك َق َ
ال َر ُسول اهلل صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو سلم  « :من َعال جاريتين َحتَّى تبلغا
َو ِفي َ
َ
ْ
َجا َء َي ْوم ال ِق َيا َمة أنا َو ُه َو َه َك َذا َو ضم إصبعيه » .
احدَة ،
ْرأَة َو َم َع َها ابنتان لَ َها َت ْسأَل ِني َفلم َت ِجد ِع ْن ِدي َشيْئا غير َتم َ
و في مسند أحمد من حديث َعا ِئ َشة َقالَت َ :جا َءت ام َ
ْرة َو ِ
فأعطيتها إِي َ
ثم َقا َمت َفخرجت ِه َي و ابنتاها َ ،فدخل َر ُسول اهلل صلى
َّاها  ،فأخذتها فشقتها َبين ابنتيها َو لم َت ْأ ُكل ِم ْن َها َشيْئا َّ ،
ْ
َ
َ
َ
اهلل َعلَ ْي ِه َوسلم على تفيئة ذلِك َ ،ف َح َّدثته َح ِديث َها َ ،ف َقال َر ُسول اهلل صلى اهلل َعل ْي ِه َو سلم  « :من ابْتُلِ َي من َه ِذه ال َب َنات ِب َش ْيء
َ
ْه َّن كن لَ ُه سترا من النَّار » .
َف ْ
أحسن إلي ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق َ
َع ْن أَبي َس ِعي ٍد ْال ُخ ْدر ِّي ؛ أَ َّن َر ُس َ
ال  « :لاَ َي ُك ُ
ُح ِس ُن
ات َفي ْ
ات  ،أَ ْو َثلاَ ُث أَ َخ َو ٍ
ون لأِ َ َح ٍد َثلاَ ُث َب َن ٍ
ول اللهَِّ َ
ِ
ِ
َ
ْه َّن  ،إِلاَّ د َ
َخ َل ْال َجنَّ َة »  .صحيح األدب المفرد
إِلي ِ
ال َر ُس ُ
ال َ :ق َ
أيضا َع ْن َجابر بْن َع ْب ِد اللهَِّ َح َّد َث ُه ْم َق َ
و ً
ات  ،ي ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :م ْن َك َ
يه َّن
ان لَ ُه َثلاَ ُث َب َن ٍ
ول اللهَِّ َ
ُؤ ِو ِ
ِِ ِ
ول اللهَِّ ؟ َ ،ق َ
ال َر ُج ٌل ِم ْن َبعْض ْال َق ْوم َ :و ِث ْن َتيْن َيا َر ُس َ
و يكفيهن و يرحمهن  ،فقد وجبت لَ ُه ْال َجنَّ ُة ْال َبتَّ َة «َ .ف َق َ
ال :
ِ
ِ
ِ
ْن » .صحيح أدب المفرد
« َو ِث ْن َتي ِ
ال َ « :ما ِم ْن م ْ ُ ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق َ
ص ْح َب َت ُه َما  ،إِلاَّ أَ ْد َخلََتا ُه ْال َجنَّ َة » .
ان َ ،في ْ
ُح ِس ُن ُ
َّاس َع ِن النَّ ِب ِّي َ
ْن َعب ٍ
ُسلِ ٍم ت ْد ِرك ُه ا ْب َن َت ِ
و َع ِن اب ِ
و بعض الناس إذا أنجبت له زوجته اإلناث هجرها و بحث عن غيرها  ،لكن العلم الحديث جاء ليثبت َّ
أن الرجل هو
المسئول جينيًا عن نوع الجنين  ،لكن كل هذا بقدر اهلل و بأمر اهلل  ،و ليس ألحد فيه دخل  ،قال تعالى  ( :للِهَِّ م ُْل ُك
ات َوالأْ َ ْرض َي ْخلُ ُق َما َي َشا ُء َي َه ُب لِ َم ْن َي َشا ُء إ َن ًاثا َو َي َه ُب لِ َم ْن َي َشا ُء ُّ
ور أَ ْو ي َ
ِّج ُه ْم ُذ ْك َرا ًنا و َإَِن ًاثا َو َي ْج َع ُل َم ْن َي َشا ُء
ُزو ُ
َّ
الذ ُك َ
الس َما َو ِ
ِ
ِ
َ
ير ) الشورى . 50-49
َع ِقيمًا إِنَّ ُه َعلِي ٌم ق ِد ٌ
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فهذه هبة من عند اهلل  ،و هناك من حرم من اإلنجاب فيتمنى أي شيء  ،ذكر أو أنثى  ،و ينفق اآلالف من الجنيهات
ليحصل على طفل  ،و كله بأمر اهلل و بقدر اهلل .
ْر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تُ ِحبُّوا َشي ًْئا َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َواللهَُّ َيعْلَ ُم َو أَ ْنتُ ْم لاَ َتعْلَمُون )
و اهلل يقول َ ( :و َع َسى أَ ْن َت ْك َر ُهوا َشي ًْئا َو ُه َو َخي ٌ
البقرة . 216

أولاً  -العالقة بين الوالد و الولد :
َّ
إن عالقة االبن باألب من أهم العالقات التي اهتم بها اإلسالم .
و منزله الوالدين من األمور التي ال يقدحها أي شيء مهما كان  ،حتى الشرك باهلل ال يقدح في عقوق الوالدين
ْر ً
اهد َ
اح ْب ُه َما ِفي ُّ
 ،قال تعالى َ ( :و إِ ْن َج َ
وفا ) لقمان . 15
الد ْن َيا َمع ُ
َاك َعلَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِبي َما لَي َ
ْس لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم فَلاَ تُ ِط ْع ُه َما َو َ
ص ِ
و حب اآلباء لألبناء حب فطرة  ،مجبول عليه األب  ،لذلك فال نرى القران أو السنة يوصيان اآلباء باألبناء  ،ألن األب
ُوص ُ
يك ُم اللهَُّ ِفي أَ ْولاَ ِد ُك ْم
تأت الوصية إال في مسالة الميراث  ،فقال تعالى  ( :ي ِ
ال يحتاج إلى من يوصيه على ولده  ،و لم ِ
َّ َ ْ ُ ِّ لأُْ َ
ْن ) النساء . 11
لِلذك ِر ِمثل َحظ ا ْنث َيي ِ
و َّ
يوص األب ببر أبنائه أو العطف عليهم  ،ألنه مجبول على حب أبنائه و العطف عليهم  ،و لننظر إلى يعقوب
لكن اهلل لم ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُوس َ
ف َو ا ْب َي َّ
ضت َع ْي َنا ُه ِم َن ال ُحز ِن ف ُه َو ك ِظي ٌم
و يوسف عليهما السالم  ،قال تعالى َ ( :و َت َولى َعن ُه ْم َو قال َيا أ َسفى َعلى ي ُ
َ
للهَّ
ِّ
ُ
ْ
َ
َ
ُوس َ
ون َح َر ً
ون ِم َن ْال َهالِ ِك َ
ضا أَ ْو َت ُك َ
ف َحتَّى َت ُك َ
(َ )84قالُوا َتاللهَِّ َت ْف َتأُ َت ْذ ُك ُر ي ُ
ين (َ )85قال إِنَّ َما أشكو َبثي َو ُح ْز ِني إِلى ا ِ
َوأَ ْعلَ ُم ِم َن اللهَِّ َما لاَ َتعْلَم َ
ُون ( ) )86يوسف .
يعقوب عليه السالم من كثره حزنه و بكاءه على يوسف أصيب في بصره ؛ لكن ما موقف يوسف ؟  ،لم نعلم أنّه أصابه
شيء من فراقه ألبيه أو من حزنه على فراق أبيه  ،أمّا يعقوب عليه السالم األب المكلوم في فقد ابنه  ،فكان ال يترك
البكاء على يوسف ً
ً
وخوفا عليه حتى أُصيبت عينه  ،و من شدة حبه لولده كان يعرف رائحة ثيابه !.
شوقا إليه
ْ
ير َق َ
ال أَب ُ
يرا َو ْأتُو ِني ِبأَ ْهلِ ُك ْم أَ ْج َم ِع َ
ُوه ْم إِنِّي
ص ً
صلَ ِت ْال ِع ُ
ين (َ )93ولَمَّا َف َ
يصي َه َذا َفأَ ْل ُقو ُه َعلَى َو ْج ِه أَِبي َيأ ِت َب ِ
( ْاذ َهبُوا ِب َق ِم ِ
ُوس َ َ لاَ َ ُ
َ ُ َ للهَّ َّ َ َ َ لاَ َ ْ َ
يم ( ) )95يوسف .
يح ي ُ
لأََ ِج ُد ِر َ
ف ل ْو أ ْن ت َفنِّ ُد ِ
ون ( )94قالوا تا ِ إِنك ل ِفي ض لِك الق ِد ِ
َ
بارا بك و أنت كبير  ،إال ْ
فاعلم أخي المسلم َّ
أحسنت تربيته  ،و علمته طاعة ربه و احترام دينه .
إن
أن ولدك لن يكون ً
اً
أول  -حقوق المولود على أبيه عند الميالد :
-1عند ميالد الطفل يختار األب له أحسن األسماء :
إن مما عمت به البلوى ْ
َّ
أن نرى بعض المسلمين يختارون أسماء عجيبة ألبنائهم  ،من أسماء اليهود و النصارى و ال
َّ
ندري السبب إال كأنهم يريدون ْ
أن يخلعوا هويتهم العربية اإلسالمية .
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أن يتسمى الولد باسم عبد النبي أو عبد أي شيء غير اهلل  ،و ً
أيضا يكره ْ
و يكره ْ
أن يتسمى بأسماء الجبابرة و الظلمة
مثل :فرعون و هامان و قارون  ،و قد رأينا بعض الذين سموا أبناءهم بوش بعد حرب الكويت !.
فعلى األب أن يختار البنه أحسن األسماء التي توافق هويتنا اإلسالمية .
 -2و يذبح له العقيقة إن أمكن :
ْ
الر ُسول صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو سلم َعن ْال َع ِق َيقة
ْبيَّة  ،أَنَّ َها َسأَلت َّ
اإل َمام أَ ْحمد ِفي م ْ
ُسنده َعن أم كرز ال َكع ِ
و دليل العقيقة ما َر َوا ُه ِ
لأُْ
َ
َ
ً
َ
َف َق َ
َ
َ
َ
ِّ
لاَ
ْ
َ
احدَة َو يضركم ذكرانا كن أو إِناثا » َر َوا ُه أ ْحمد َو الت ْر ِم ِذ ّي َو قال َهذا َح ِديث
ال َ « :عن ْالغُلاَ م َشا َتان َو َعن ا نثى َو ِ
ص ِحيح .
َ
ْشا َكب ً
َو َعن ابْن َعبَّاس أَن َر ُسول اهلل صلى اهلل َعلَ ْي ِه َوسلم  ،عق َعن ْالحسن َو ْال ُح َسيْن َكب ً
ْشا َ .ر َوا ُه أَبُو دَاوُد َو النَّ َسا ِئ ّي َو
لَفظ النَّ َسا ِئ ّي بكبشين كبشين .
و يستحب أن تطبخ العقيقة ال أن توزع نيئة  -نقله ابن القيم في تحفه المولود . -
 -3و يحنكه :
ُوسى َق َ
ال  « :ولد لي ُغلاَ م َفأتيت ِب ِه إِلَى النَّ ِبي صلى اهلل َعلَ ْي ِه َوسلم َف َسما ُه
َو ِفي َّ
الص ِح َ
ْن من َح ِديث أبي بردة َعن أبي م َ
يحي ِ
اهيم وحنكه بتمر » .
إِب َ
ْر ِ
يحيْن من َح ِديث أنس بن َمالك َق َ
ال َ :ك َ
الص ِبي َفلَمَّا َر َج َع أَبُو
ان ابْن ألبي َط ْل َحة يشتكي َفخرج أَبُو َط ْل َحة َفقبض َّ
َو ِفي َّ
الص ِح َ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
الص ِبي ؟  ،قالت  :أم سليم ُه َو أسكن ِممَّا ك َ
أصاب ِمن َها  ،فلمَّا فرغ
َط ْل َحة َقال َ :ما فعل َّ
ان  ،فقربت إِل ْي ِه العشاء فتعشى َّ
ثم َ
ال  :أعرستم اللَّيْلَة ؟ َ ،ق َ
أخبر ُه َ ،ف َق َ
الص ِبي ؛ َفلَمَّا أصبح أَبُو َط ْل َحة أََتى َر ُسول اهلل صلى اهلل َعلَ ْي ِه َوسلم َف ْ
ال:
َ ،قالَت  :واروا َّ
ُم َبارك لَهما َفولدت ُغلاَ ما َ ،ف َق َ
نعم َ ،ق َ
ال لي أَبُو َط ْل َحة  :احمله َحتَّى َتأتي ِب ِه النَّ ِبي صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو سلم َو بعثت
ال  :اللَّه َّ
ب ِه بتمرات َ ،فأَخذه النَّبي صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو سلم َ ،ف َق َ
ال  :أمعه َش ْيء ؟ َ ،قالُوا  :نعم  ،تمرات َ .فأَ َ
خذها النَّ ِبي صلى اهلل َعلَ ْي ِه
ِ
ِ
َ
َ
ثم أ َ
ثم حنكه َو َسما ُه عبد اهلل .
خذها من ِفي ِه ف َجعل َها ِفي ِفي َّ
الص ِبي َّ
َو سلم فمضغها َّ
أمَّا حديث األذان في أذن المولود اليمنى و اإلقامة في أذنه اليسرى  ،فهو ضعيف ال يجوز العمل به .
 -4الختان :
الختان و الختانة لغة  :االسم من الختن  ،و هو قطع القلفة من الذكر  ،و النواة من األنثى  ،كما يطلق الختان على موضع
القطع .
صلَّى اللهَُّ
و هو  :واجب على الرجال  ،و اختلفوا في حكم للنساء ما بين أنَّه سنة أو واجب  ،و الراجح أنَّه واجب  ،لقول َ
َ َْ ْ
َّ
َ
ان َو َج َب ْال ُغ ْسل »  ،دليل على َّ
أن النساء كن يختتن ؛ و ألن هناك فضلة فوجب إزالتها
َعل ْي ِه َو َسل َم  « :إِذا ال َتقى ال ِخ َتا َن ِ
كالرجل .
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 مقدار ما يقطع في الختان :يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة  ،وتسمى القلفة و الغرلة  ،بحيث تنكشف الحشفة كلها .
و يكون ختان األنثى بقطع ما ينطلق عليه االسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ؛ و السنة فيه أن ال
تقطع كلها بل جزء منها .
و ذلك لحديث أم عطية  -رضي اهلل عنها َّ ، -
أن امرأة كانت تختن بالمدينة  ،فقال لها النبي صلى اهلل عليه وسلم :
« اخفضي و ال تنهكي  ،فإنِّه أنضر للوجه و أحظى عند الزوج »  .السلسلة الصحيحة
 وقت الختان :ً
و يستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز ألنه أرفق به ؛ و ألنه أسرع برءا فينشأ على أكمل األحوال ؛ و األمر
متروك للطب  ،فإذا كان الولد يتحمل فأفضل أن يختن في أسبوعه األول .
 -5الرضاعة الطبيعية :
َه َّن َح ْولَي َ َ
و هي من الحقوق التي أوجبها اهلل تعالى في كتابه  ،فقال َ ( :و ْال َوالِد ُ
ْن أَ ْولاَ د ُ
ضع َ
ْن لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُ ِت َّم
َات ي ْ
ُر ِ
ْن كا ِملي ِ
ِ
الر َ
اع َة ) البقرة . 233
َّ
ض َ
و حدد المولى سبحانه و تعالى مدة الرضاع الشرعية  ،لما فيها من حكمة إلهية ينتفع بها الولد .
و نجد بعض األمهات يفطمن أوالدهن بعد شهر أو شهرين  ،و يلجأن إلى األلبان الصناعية  ،مع َّ
أن هذه األلبان تسبب
األمراض لألطفال  ،مثل  :السمنة المفرطة و المغص و اإلمساك و أمراض القلب  ،فاتقين اهلل في أبنائكم يا نساء
المسلمين .

و ها هي أهم قواعد تربية الولد في اإلسالم :
 -1الصالة و أن يكون األبوان قدوة صالحة :
و أعظم و أهم شيء قبل البلوغ ؛ و الولد قبل البلوغ و هو صغير مثل الشجرة الصغيرة التي تأخذ و ال تعطي  ،وتحتاج
إلى العناية و الرعاية الدائمة حتى يصلب العود و تثبت الجذور و تتفرع و تثمر .
ال َر ُس ُ
فأول هذه الرعاية أن تأمره بالصالة  ،عند أبو داوود َع ْن َعمْرو ب ُ
ال َ :ق َ
ْب َع ْن أَبي ِه َع ْن َج ِّد ِه َق َ
صلَّى
ول اللهَِّ َ
ْن ش َعي ٍ
ِ
ِ ِ
ُروا أَ ْولاَ د ُ
َك ْم ِب َّ لاَ
ين َ ،و ْ
ُ ََ
اض ِرب ُ
ْع ِس ِن َ
ُوه ْم َعلَ ْي َها َو ُه ْم أَ ْب َنا ُء َع ْش ٍر ِس ِنين َ ،و َف ِّر ُقوا
اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :م ُ
الص ِة َو ه ْم أ ْبنا ُء َسب ِ
َب ْي َن ُه ْم ِفي ْال َم َ
اج ِع » .
ض ِ
التعود على الصالة في الصغر  ،يعلمه تحمل المسؤولية و احترام المواعيد  ،و الطاعة و االعتماد على النفس  ،و
االختالط بالناس و التعامل معهم و احترام الكبير  ،و االعتياد على بيت اهلل تعالى .
و لما تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصالة  ،ألن الجارية كانت ترجل له شعره  ،فعرف أبوه فأمر بحلق الشعر  ،و هو
عقوبة كبيرة .
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و قد كانت أم احمد بن حنبل تسخن له الماء ليصلي الليل  ،ثم يذهب لصالة الفجر  ،و كان عمره  7سنوات .
و حديث النبي صلى اهلل عليه و سلم باألمر عند سن سبع و الضرب عند سن عشر  ،يرشدنا إلى التدرج  ،و َّ
أن الطفل
قضى ثالث سنوات متصلة في التدريب على الصالة لوقتها  ،التي هي أحب األعمال إلى اهلل تعالى  ،فإذا استوفى فترة
التدريب و بدأ يقترب من مرحلة البلوغ و تكون الشخصية  ،هنا يعاقب إذا تهاون في الصالة حتى تنطبع أهمية الصالة
في وجدانه  ،و تصبح جزء ال يتجزأ من تكوينه النفسي و تكوين شخصيته .
و لننظر إلى كالم شيخ اإلسالم ابن تيميه في الفتاوى  ،حيث قال  « :و يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصالة
 ،حتى الصغار الذين لم يبلغوا  ،قال النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :مروهم بالصالة لسبع و اضربوهم عليها لعشر  ،و
فرقوا بينهم في المضاجع »  ،و من كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصالة  ،فإنه يعاقب الكبير إذا لم
ّ
ً
ً
يأمر الصغير  ،و يعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا  ،ألنه عصى اهلل و رسوله صلى اهلل عليه و سلم » .
ما بالنسبة للقدوة الصالحة  ،فهذه أعظم أنواع التربية غير المباشرة  ،و ذلك َّ
أن األبناء الذكور و اإلناث  ،يقلدون اآلباء
في كل شيء يفعلونه  ،و يكون هذا التقليد له أكبر أثر في التربية و إعداد الشخصية .
فعلى اآلباء أن يحذروا من أن ّ
يطلع أبنائهم على عيوبهم  ،فيقلدوهم فيها و ترسخ في نفوسهم ألن التعليم في الصغر
كالنقش على الحجر .
 -2زرع األدب و األخالق فيه و هو صغير :
ما رواه البخاري و مسلم َعن عمر بن أبي َسل َمة َق َ ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو َكا َن ْت َي ِدي
ول اللهَِّ َ
ال  :ك ْن ُت ُغلاَ مًا ِفي ِح ْج ِر َر ُس ِ
ال لِي َر ُس ُ
َت ِط ُ
يش ِفي الصفحة َ .ف َق َ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :سم اهلل  ،و كل َي ِمينك  ،و كل ِممَّا يليك » .
ول اللهَِّ َ
َّ
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت  ...و ال يلين إذا قومته الخشب
قد ينفع األدب األحداث في صغر  ...و ليس ينفع عند الشيبة األدب
رأى محمد بن واسع ولده يختال في مشيته  ،قال  :ما هذه المشية ؟ َّ ،
إن أمك أمة اشتريتها بـ  200درهم  ،و أبوك ال
أكثر اهلل في المسلمين من أمثاله .
-3النفقة على الولد و توفير الحياة الكريمة له و الضرب إذا لزم األمر :
ص َ
اك َع ْن أَ ْهلِ َك َ ،و
قال النبي ما رواه أحمد في مسنده و صححه األلباني َ « :و أَ ْن ِف ْق ِم ْن َطولك َعلَى أَ ْهلِ َك َ ،و لاَ َت ْر َف ْع َع َ
أَ ِخ ْف ُه ْم ِفي اللهَِّ َع َّز َو َج َّل » .
و الضرب من أهم أصول التربية  ،و لكن له شروط حتى ال يأتي بنتيجة عكسية .
و نالحظ َّ
أن الضرب لم يرد إال في موضعين :
اجع َو ْ
ُ َّ
اض ِرب ُ
األول  :في قوله تعالى َ ( :واللاَّ ِتي َت َخ ُاف َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ْ
ْ َ
ُوه َّن ) النساء . 34
ون نشوزهن ف ِعظوهن َواه ُج ُروهن ِفي ال َمض ِ ِ
فجاء الضرب بعد العظة و بعد الهجر .
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و ً
أيضا جاء الضرب في حديث النبي  ،بعد أن يقضي الطفل ثالث سنوات و هو يتعود على صالة الجماعة في المسجد .
و ها هي شروط الضرب :
 -1بعد استخدام التوجيه و النصح و الهجر و الزجر .
أولاً  :نقوم بنصح الطفل إذا أخطأ  ،ثم إذا تكرر الخطأ عن عمد يعاقب بالتعنيف و التوبيخ  ،فإذا عاد مرة أخرى يعاقب
بعقوبة مادية أقل من الضرب  ،مثل  :أن يمنع عنه المصروف أو يمنعه من أي شيء هو يحبه و يخاصمه أبوه .
وهنا دور األم هام ج ًدا  ،فهي مكملة لألب  ،تعينه على تنفيذ العقاب  ،فإذا أمر َّ
أن الولد أو البنت يحرموا من شيء معين
هم يحبونه  ،فهي تنفذ و ال تخالف  ،ألنها إن خالفت هذا األمر َّ
فإن الطفل سيعاند و يتعود على عدم طاعة الوالدين .
و ً
أيضا تقوم األم بتليين قلب الطفل على أبيه  ،و تخبره بأنَّه أخطأ و َّ
أن عليه أن يعتذر ألبيه  ،و ال يكرر هذا األمر مرة
أخرى .
َّ
فإن األم في هذه المرحلة تأثيرها على األوالد أقوى من تأثير األب  ،فإذا لم يستجب لكل هذه المحاوالت و هذا أمر شبه
مستحيل  ،فإذا قام الوالدين بتنفيذ ما قلنا فبإذن اهلل يستجيب الطفل و ينصلح حاله .
 -2ال تزيد العقوبة عن حجم الذنب .
 -3ال تضربه و أنت في شده الغضب  ،حتى ال تسبب له إيذاء جسديًا تندم أنت عليه .
 -4أال يكون الضرب مؤذيًا نفسيًا و ال جسديًا .
 -5أال يكون أمام الناس و األصحاب و األقارب .
 -6أن يكون الرجل متفق مع زوجته  ،حتى ال تتدخل و تحدث الخالفات .
و قد تربى الزبير على يد أمه صفية بعد موت العوام أبوه  ،فكانت تضربه فيلومونها  ،و يقولوا يا صفية أنت تكرهين
الزبير  ،فقالت لهم :
من قال إنِّي أكرهه فقد كذب
إنما أضربه حتى يلب
و يهزم القبيلة و يأتي بالسلب
و أن تنفق عليه على الموسع قدره و على المقتر قدره  ،و أن تأتيه بما يشتهي لكن في حدود المعقول  ،و ال يأكل طعامًا
رغمًا عنه الن الشجرة إذا أعطيتها ما ال تصلح لها ماتت  ،و ً
أيضا إذا رغب في شيء و ال تريده له  ،ناقشه و حاول
إقناعه ليتعود على أن يسمع الرأي اآلخر .

 -4اختيار صحبة صالحة له تكبر معه :
و ذلك ألنه إن لم يجد الصحبة الصالحة  ،فسيلجأ إلى أي صحبة أخرى و تجد أصحابه يفسدون ما تحاوله أنت معه  ،و
احذر كل الحذر على البنات َّ
فإن المرأة ال تفسدها إال المرأة  ،فكن على حذر شديد ممن يصاحبن بناتك  ،و اتق اهلل في
أعراض الناس  ،يحفظ اهلل لك عرضك .
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 -5تقوية العقيدة في قلبه و التوكل على اهلل و تعليمه اإليمان :
عن جندب قال  :كنَّا مع النبي صلى اهلل عليه و سلم و نحن فتيان حزاورة ( الغالم اذا قارب البلوغ)  ،فتعلمنا اإليمان
قبل أن نتعلم القرآن  ,ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيما ًنا « .شعب اإليمان » .
و انظر أخي المسلم الذي يريد أن يربي أبنائه على صدق العقيدة و اإليمان  ،كيف كان النبي يربي ابن عباس رضي اهلل
عنهما  ،و ماذا كان يقول له النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :يا غالم ! إني أعلمك كلمات  ،احفظ اهلل يحفظك  ،احفظ اهلل
تجده تجاهك  ،إذا سألت فاسأل اهلل  ،و إذا استعنت استعن باهلل  ،و اعلم َّ
أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ،
لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك  ،و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  ،لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل عليك ،
جفت األقالم و رفعت الصحف » رواه أحمد في المسند و الترمذي في سننه و صححه األلباني .
فتدبر هذه الكلمات التي تربي الرجال على صدق العقيدة و اإليمان الحقيقي  ،و التوكل على اهلل و تعلم الشجاعة .
اإلمام السلمي لما أراد الحج قال  :استأذنت أمي في الحج  ,فقالت لي  :توجهت إلى بيت اهلل فال يكتبن عليك حافظاك شيئاً
تستحي منه غ ًدا  « .سير أعالم النبالء للذهبي » .
و المراد بحفظ اهلل  :قال ابن رجب  -في جامع العلوم و الحكم في شرح هذا الحديث  : -هو الوقوف عند أوامره
باالمتثال  ,و عند نواهيه باالجتناب  ,و عند حدوده فال يتجاوز ما أمر به  ،و أذن فيه إلى ما نهى عنه .
ً
محافظا على حدود اهلل  ،و ال يخشى إال اهلل .
فعلم ولدك أن يكون
 -6تعلميه حب أهل العلم و الدين :
فقد قال أنس بن مالك  :كانوا يعلمون أوالدهم محبة الشيخين  ،كما يعلمونهم السورة من القران  « .السنة للخالل» .
قال صالح ابن اإلمام أحمد بن حنبل  :كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف ألنظر إليه  ،يحب أن أكون
مثله  « .سير أعالم النبالء للذهبي ».
و هذا معناه أن تكون قدوته الحسنة أهل العلم و الدين  ،و يحب هلل و في اهلل  ،و يبغض هلل و في اهلل .
 -7تحفيظهم كتاب اهلل :
أعظم ما ينتفع به الوالد و الولد في الدنيا و اآلخرة  ،حفظ القرآن الكريم  ،فإنِّه يأتي شفيعًا ألصحابه يوم القيامة ،
و من فاتته فرصة حفظ القران في صغره فليحفظ أوالده الذكر و اإلناث ؛ و الحفظ في الصغر أسهل من الكبر .
و هذه قصة عمر بن أبي سلمة  ،أصح دليل على سرعة حفظ الطفل و الحث على المسارعة في تحفيظ األبناء:
قال عمر بن سلمة كنا بماء ممر الناس  ,و كان يمر بنا الركبان فنسألهم  :مال الناس؟  ،فيقولون  :يزعم َّ
أن اهلل أرسله
 ،أوحى إليه بكذا ؛ فكنت أحفظ ذلك الكالم و كأنما يقر في صدري  ،فلما أسلم قومه و أمرهم النبي بالصالة  ،قال :
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآ ًنا مني !  ،لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم و أنا ابن ست أو سبع سنين .
رواه البخاري
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و مما يدل على َّ
أن هذا دأب الصحابة  ،قول ابن عباس  :جمعت المحكم في عهد رسول اهلل ،فقلت له  :ما المحكم ؟ ،
قال  :المفصل ( أي من الحجرات إلى آخر القرآن ) ؛ و قال ً
أيضا  :سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن و أنا صغير.
وعن ابن عباس قال  :من قرأ القرآن قبل أن يحتلم  ،فهو ممن أوتي الحكم صبيًا  « .اآلداب الشرعية البن مفلح »
و مما يستطرف في هذا الشأن  ،حكاية الفرزدق حيث دخل مع أبوه على علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  ،و قال له:
َّ
إن ابني يوشك أن يكون شاعراً  ،فقال له  :أقرئه القرآن فهو خير له!  ،فقال  :ما زالت كلمته في نفسي حتى قيّد نفسه
بقيد و آلى أن ال يفكه حتى يحفظ القرآن  ،فما فكه حتى حفظه  « .خزانة األدب ».
و ً
أيضا تعليمه األدعية النبوية و أذكار الصباح و المساء و دعاء االستخارة  ،و ما إلى ذلك مما يجعله متصلاً بسنة النبي
صلى اهلل عليه و سلم .

المرحلة الثانية  -بداية البلوغ :
بعد البلوغ تجني ثمرة ما زرعت و ما رعيت و تعبت  ،فإن أحسنت األدب في الصغر  ،كان ولدك قرة عين لك  ،و إن
لم تحسن كان غمًا و همًا .
بعد البلوغ يمتنع األب عن الضرب و التوبيخ  ،ألنه قد يؤدي إلى تطاول الولد عليه  ،أو يفعل شيء مما ال يحمد عقباه ،
لكن عليه أن يدعو له و يحاوره  ،و يلجأ إلى الوسائل السلمية لتقويمه .
و أن يعينه على الزواج بالمال  ،إن كان األب ميسورا .
نسال اهلل تعالى أن يرزقنا و إياكم الذرية الصالحة .
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .

الدين النصيحة :
بعد أن أصلح اإلنسان نفسه و اختار صاحبه الذي يعينه  ،و سعى في إصالح أبنائه  ،عليه أن يتحرك إلصالح اآلخرين
فيبدأ بالنصيحة للناس .
لكن قبل أن تبدأ  ،عليك أن تعرف أخي المسلم أنك ستتعرض ألمور :
أولاً  -الخالف .
ثانيًا  -الجدال .
ً
ثالثا  -الهجر و المقاطعة .
فكيف تتصرف ؟ و ما هي اآلداب التي يتبعها الصالح المصلح في هذه األمور ؟
و هو ما نبدأ فيه  :أدب الخالف  ،أدب الجدال  ،أدب الهجر و أدب النصيحة .
الد ُ
الداري ِّ « :
ّ
ين
و النصيحة أمر من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى أمته  ،فقد قال فيما أخرجه مسلم عن تميم
يحة ُ» َثلاَ ًثا ُ .ق ْل َنا  :لِ َم ْن ؟ َ ،ق َ
ُسلِ ِم َ
ام ِت ِه ْم » .
ين َو َع َّ
ال  « :للِهَِّ َو لِ ِك َت ِاب ِه َو لِ َر ُسولِ ِه َو لأِ َ ِئ َّم ِة ْالم ْ
ص َ
النَّ ِ
و لكن ما هي النصيحة ؟
هي إرادة الخير للمنصوح له ؛ و قيل النصيحة  :إخالص المحبة للغير بإظهار ما فيه الخير .
ألن النصيحة في اللغة من قول العرب  :نصحت العسل  ،إذا أخلصته من الشمع و صفيته ؛ فكأنك تعطى أخيك عسلاً
صافيًا فيه شفاء .
حجرا
فمن َي ْر َد العسل ؟ إال إذا قدمته له بطريقه سيئة أو في وعاء سيء  ،إذن النصيحة عسلاً تهديه إلى أخيك و ليست
ً
تلقيه عليه فتصيبه
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قال اإلمام الخطابي رحمه اهلل في شرح الحديث  « :و أصل النصح في اللغة الخلوص  ،يقال  :نصحت العسل إذا
خلصته من الشمع  ،فمعنى النصيحة هلل صحة االعتقاد في وحدانيته و إخالص النية في عبادته  ،و النصيحة لكتابه
اإليمان به و العمل بما فيه  ،و النصيحة لرسوله التصديق بنبوته و ُ
بذل الطاعة له فيما أمر به و نهى عنه  ،و النصيحة
لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم «  ،و قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح  « :النصيحة ألئمة المسلمين معاونتهم
ُ
على ّ
مجانبة الوثوب عليهم  ،و الدعاء لهم بالتوفيق » .
الحق و طاعتهم فيه و تذكيرهم به و تنبيههم في رفق و لطف و
و النصيحة هي رسالة األنبياء  ،جاءت في سورة األعراف  4مرات :
ُ
ِّ
ص ُح لَ ُك ْم َو أَ ْعلَ ُم ِم َن اللهَِّ َما لاَ َتعْلَم َ
ُون )  ( ،قال هود أ َبل ُغ ُك ْم ِر َسالاَ ِت َربِّي َو
( قال نوح لقومه أَُبلِّ ُغ ُك ْم ِر َسالاَ ِت َربِّي َو أَ ْن َ
اص ٌح أَ ِم ٌ
ين ) .
أََنا لَ ُك ْم َن ِ
اص ٌح أَ ِم ٌ
ين )  ،النصيحة تحتاج إلى األمانة .
( َن ِ
و قال شعيب َ ( :ف َت َولَّى َع ْن ُه ْم َو َق َ
ص ْح ُت لَ ُك ْم َف َكي َ
آسى َعلَى َق ْو ٍم َكا ِف ِر َ
ين ) .
ال َيا َق ْو ِم لَ َق ْد أَبْلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالاَ ِت َربِّي َو َن َ
ْف َ
و قال صالح َ ( :ف َت َولَّى َع ْن ُه ْم َو َق َ
اص ِح َ
ص ْح ُت لَ ُك ْم َولَ ِك ْن لاَ تُ ِحب َ
ين ) .
ال َيا َق ْو ِم لَ َق ْد أَبْلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَ َة َربِّي َو َن َ
ُّون النَّ ِ
النصيحة صعبة و ثقيلة على الناس  ،فال تغضب إذا لم يستجيبوا لك  ،و اهلل يقول لنبيه صلى اهلل عليه و سلم َ ( :فإِ ْن لَ ْم
ض ُّل ِممَّن اتَّ َب َع َه َوا ُه ب َغيْر ُه ًدى ِم َن اللهَِّ إ َّن اللهََّ لاَ َي ْه ِدي ْال َق ْو َم َّ
ُون أَ ْه َوا َء ُه ْم َو َم ْن أَ َ
الظالِ ِم َ
اعلَ ْم أَنَّ َما َيتَّ ِبع َ
َي ْس َت ِجيبُوا لَ َك َف ْ
ين )
ِ
ِ ِ
ِ
القصص . 50
و النصيحة حق من حقوق الناس عليك ليست منا منك على أخيك المسلم  ،بل هو واجب عليك.
ْ
ْ
ال َر ُس ُ
َ
ال َ :ق َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه َق َ
ُّ
ُسلِ ِم ِس ٌّت
ُسلِ ِم َعلى الم ْ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « :حق الم ْ
لما رواه مسلم عن أَِبي ُه َري َ
ول اللهَِّ َ
ْر َة َر ِ
َع َ
ول اللهَِّ ؟ َ ،ق َ
يل َ :ما ُه َّن َيا َر ُس َ
» ِ .ق َ
س
اك َفأَ ِج ْب ُه َو إِ َذا ْ
ال  « :إِ َذا لَ ِقي َت ُه َف َسلِّ ْم َعلَ ْي ِه َوإِ َذا د َ
ص ْح لَ ُه َو إِ َذا َع َط َ
ص َح َك َفا ْن َ
اس َت ْن َ
َف َح ِم َد اللهََّ َف َشم ْ
ض َف ُع ْد ُه َو إِ َذا َم َ
ِّت ُه َو إِ َذا َم ِر َ
ات َفاتَّ ِب ْع ُه » َ .ر َوا ُه مُسلم
ورفع اهلل الحرج عن أصحاب األعذار لكنه أمرهم بالنصيحة .
َّ
للِهَّ
ُ
َ
ْس َعلَى ُّ
الض َع َفا ِء َولاَ َعلَى ْال َم ْر َ
ون َما يُ ْن ِفق َ
ين لاَ َي ِج ُد َ
ضى َولاَ َعلَى ال ِذ َ
ص ُحوا ِ َو َر ُسولِ ِه )
فقال تعالى  ( :لَي َ
ون َح َر ٌج إِذا َن َ
التوبة . 91
و النصيحة في أمور الدين و في أمور الدنيا  ،و الناصح ال يخرج عن حالين  :إما يأمر بمعروف و إما ينهى عن منكر .
اص ِب ْر
ُر ِب ْال َمع ُ
الصلاَ َة َو ْأم ْ
وف َو ا ْن َه َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ْ
فإذا نهى عن المنكر  ،قد يعرض لما يكره  ،قال تعالى َ ( :يا بُ َن َّي أَ ِق ِم َّ
ْر ِ
ْ لأُْ
َ َ
َعلَى َما أَ َ َ
ُور ) لقمان . 17
صا َبك إِ َّن ذلِك ِم ْن َعز ِم ا م ِ
صا َب َك )  ،يدل َّ
أن من ينصح الناس و ينهاهم
ُر ِب ْال َمع ُ
فتدبر قوله تعالى َ ( :و ْأم ْ
وف َو ا ْن َه َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ْ
اص ِب ْر َعلَى َما أَ َ
ْر ِ
عن المنكر.
ُن ِفي أَ ْم َوالِ ُك ْم َو أَ ْن ُف ِس ُك ْم َو لََت ْس َمع َّ
و قد يسمع من كان للناس ناصحا ما يؤذيه  ،و انظر إلى قول ربنا جل و عال  ( :لَتُبْلَو َّ
ُن
لأُْ
َّ ُ َ َ َ
ْ
اب ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َو ِم َن الَّ ِذ َ
ِم َن الَّ ِذ َ
ُور )
ين أَ ْش َر ُكوا أَ ًذى َك ِث ً
يرا َو إِ ْن َت ْ
ين أُوتُوا ْال ِك َت َ
ص ِب ُروا َو َتتقوا فإِ َّن ذلِك ِم ْن َعز ِم ا م ِ
آل عمران .186
فأمر اهلل أهل الدعوة و أهل النصح بالصبر و التقوى .
َ
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و أكثر ما يتعرض له من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر  ،ثالثة أشياء  :الجدال  ،الخالف و الهجر .
و بإذن اهلل تعالى سنخبركم بآداب الخالف و الجدال و الهجر في بقية السلسلة حتى يستقيم األمر و تتضح الصور .
لأْ َ
َ
لاَ
ض
صع ْ
و قد جاءت صفات أهل النصح في هذه اآلية  ،و هي قوله تعالى َ ( :و لاَ تُ َ
ْش ِفي ا ْر ِ
اسلأْ َو َتم ِ
ِّر َخ َّدك لِلنَّ ِ
ْ
ص ْد ِفي َم ْش ِي َك َو ْ
ُح ُّب ُك َّل م ْ
ض ْ
اغ ُ
ير
ص ْو ِت َك إِ َّن أَ ْن َك َر ا َ ْ
ات لَ َ
ض ِم ْن َ
ص َو ِ
ور (َ )18و ْاق ِ
َم َر ًحا إِ َّن اللهََّ لاَ ي ِ
ُخ َت ٍ
ال َف ُخ ٍ
ص ْو ُت ال َح ِم ِ
( ) )19لقمان .
و تصعير الخد  :التكبر على الناس  ،و ال ترفع صوتك و كن ً
هادئا  ،و ال تغتر بنفسك ؛ هذه صفات أهل النصح .
و اعلم أخي المسلم أن أي عمل لكي ينجح و تؤجر عليه يوم القيامة  ،عليك أن تخلص النية هلل و ال تنتظر األجر إال من
اهلل  ،و أنَّك ْ
إن دللت إنسان على خير فلك مثل أجره بإذن اهلل .
و انظر إلى قول َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  :و عن أبي مسعود األنصاري رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه
ول اللهَِّ َ
و سلم أنه قال  « :من دل على خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم في صحيحه .
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
و قد أرشدنا القرآن إلى آداب و فنون النصيحة و التعامل مع الناس  ،فقال تعالى َ ( :و قل لِ ِع َبا ِدي َيقولوا ال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن
ان َك َ إْ
الشي َ
الشي َ
ان َي ْن َز ُغ َب ْي َن ُه ْم إ َّن َّ
إ َّن َّ
ْط َ
ْط َ
ُبي ًنا ) اإلسراء . 53
ان َع ُدوًّا م ِ
ل ْن َس ِ
ِ
ِ
ان لِ ِ
و قال تعالى َ ( :فب َما َر ْح َم ٍة ِم َن اللهَِّ لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغلِ َ
يظ ْال َق ْل ِب لاَ ْن َف ُّ
ضوا ِم ْن َح ْولِ َك ) آل عمران . 159
ِ
فالنصيحة إنَّما تكون بالتي هي أحسن  ،و تحذر من أن يدخل الشيطان بينك و بين أخيك .
و إياك و الغلظة و الفظاظة في نصحك للناس  ،و إال تركوك و انفضوا من حولك و كنت مفس ًدا .
اعلم أخي الحبيب َّ
أن الغلظة تكون في القلب  ،و هي أنَّك ال تشعر بألم الناس الذين تقسو عليهم  ،و ال تلتمس لهم األعذار
و ال ترحم ضعفهم ؛ و الفظاظة باللسان  ،و ذلك ْ
أن تخاطب الناس بحدة و عنف فتنفرهم من الحق و تجعل النصيحة مرة
ال تستساغ  ،فاتق اهلل .
مصلحا تفلح بإذن اهلل .
صالحا
و كن
ً
ً

آداب النصيحة و فنون النصيحة :
يل َر ِبَّك ِب ْال ِح ْك َم ِة
و اعلم أخي المسلم أن آداب النصيحة هي آداب الدعوة إلى اهلل  ،و قد قال ربنا جل و عال  ( :ا ْد ُع إِلِى َس ِب ِ
َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ْال َح َس َن ِة ) النحل  125؛ فعود نفسك على أن تنصح الناس دائما بالموعظة الحسنة .
آداب النصيحة :
 -1الرفق واللين في النصيحة :
لمّا أرسل اهلل موسى و هارون إلى فرعون  ،ماذا قال لهما ؟  ،قال ْ ( :اذ َه َبا إلَى ِف ْر َع ْو َن إنَّ ُه َط َغى (َ )43ف ُقولاَ لَ ُه َق ْولاً
ِ
ِ
لَيِّ ًنا لَ َعلَّ ُه َي َت َذ َّك ُر أَ ْو َي ْخ َشى ( ) )44طه .

44

و دخل رجل على عبد الملك ابن مروان  ،فقال له  :عندي لك نصيحة أشد من ضرب السياط !  ،فقال  :و أين القول
الحسن ؟!  ،فأنت لست عند اهلل أعز من موسى و هارون  ،و أنا لست عند اهلل أسوء من فرعون َّ ،
فإن اهلل قال لهما :
( َف ُقولاَ لَ ُه َق ْولاً لَيِّ ًنا ) .
ُ ُ
اس ُح ْس ًنا ) البقرة . 83
و اهلل أمرنا بالقول الحسن فقال لنا في كتابه الكريم َ ( :وقولوا لِلنَّ ِ
 -2ال تنصح أخاك على المأل :
سرا .
قال الحافظ ابن رجب رحمه اهلل  :كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد و عظوه ً
و يقول الشافعي :
تعهدني بنصحك في انفرادي  ...و إياك و النصح في الجماعة
النصح بين الناس  ...توبيخ ال أقبل استماعه
و قد قيل ّ :
إن نصائح المؤمنين في آذانهم ؛ و قال جعفر بن برقان  :قال لي ميمون بن مهران  :قل لي في وجهي ما
ً
أكره َّ ،
فإن الرجل ال ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره  ،فإن كان أخوه الذي نصح له صادقا في حاله  ،أحبه
ّ
على نصحه  ،فإن لم يحبه و كره ذلك منه دل على كذب الحال  ،قال اهلل سبحانه وتعالى في وصف الكاذبين َ ( :و ْ
لكن ال
اص َ
تُ ِحب َ
إلي من أهدى عيوبي  ،و قد كان عمر
ُّون النَّ ِ
حين ) األعراف  79؛ و قد كان بعض الصالحين يقول :أحب الناس ّ
ً
بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول  -و يأمر اإلخوان بذلك  : -رحم اهلل امرأ أهدى إلى أخيه عيوب نفسه .
إن نصحني فيما بيني و بينه فنعم  ،و ْ
و لكن قد قيل لمسعر بن كدام  :تحب من يخبرك بعيوبك  ،فقالْ :
إن قرعني في
المأل فال .
و من أخالق السلف قال  :كان الرجل إذا كره من أخيه خلقاً عاتبه فيما بينه و بينه أو كاتبه في صحيفة !  ،و هذا ً
حقا
الفرق بين النصيحة و الفضيحة فما كان في السر فهو نصيحة  ،و ما كان على العالنية فهو فضيحة  ،و قلما تصح فيه
النية لوجه اهلل تعالى  ،ألن فيه شناعة  ،و كذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ  ،فالعتاب ما كان في خلوة  ،و التوبيخ ال
عز ّ
ً
يكون ّ
إال في جماعة  ،و لذلك يعاتب اهلل ّ
رجال من المؤمنين يوم القيامة تحت كنفه  ،و يسبل عليه ستره فيوقفه
وجل
على ذنوبه سرًّا  ،و منهم من يدفع كتاب عمله مختوماً إلى المالئكة الذين يحفرون به إلى الجنة  ،فإذا قاربوا دخول الجنة
 ،دفعوا إليهم الكتب مختومة فيقرؤونها  ،و أما أهل التوبيخ فينادون على رؤوس األشهاد  ،فال يخفى على أهل الموقف
فضيحتهم  ،فيزداد ذلك في عذابهم .
و انظر إلى أدب السلف في النصيحة  ،روى الذهبي في سير أعالم النبالء عن عبد اهلل بن وهب قال  ( :سمعت مالكاً
سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء  ،فقال  :ليس ذلك على الناس  .قال فتركه حتى خف الناس  ،فقلت له :
عندنا في ذلك سنّة  ،فقال  :و ما هي ؟  ،قلت  :حدثنا الليث بن سعد و ساق سنده إلى المستورد بن شداد القرشي  ،قال:
« رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه »  ،فقال :إن هذا الحديث حسن  ،و ما
سمعت به قط إال الساعة  .ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل األصابع ) .
فانظر أخي المسلم إلى أدب هذا اإلمام الجليل ابن وهب  ،و كيف قال  :فتركته حتى خف الناس  ،و انظر إلى أدب إمام
دار الهجرة مالك رحمه اهلل كيف قبل النصيحة و لم يتكبر عليها !  ،رحمهم اهلل .
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 -3اختيار الوقت للنصيحة و عدم اإللحاح في النصيحة :
ألن اإلنسان متقلب بطبيعته  ،فربما تختار ً
وقتا للنصيحة ال يكون مالئمًا ألخيك  ،فيعاند و يكابر  ،و تأتي النصيحة
بنتيجة عكسية .
و هذا من هدي النبي صلى اهلل عليه و سلم ؛ َح َّد َث َنا أَبُو ُم َعاو َي َةَ ،عن الأْ َ ْع َمش َ ،ع ْن َش ِقيق َ ،ق َ
اب َع ْب ِد
ال ُ :كنَّا ُجلُ ً
ٍ
وسا ِع ْن َد َب ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َل َعلَ ْي ِه َفلَ ْم َي ْل َب ْث أَ ْن َخ َر َج َعلَ ْي َنا َع ْب ُد اهللِ َ ،ف َق َ
او َي َة النَّ َخ ِع ُّي َ ،ف ُق ْل َنا  :أَ ْعلِ ْم ُه ِب َم َكا ِن َنا َ ،فد َ
اهللِ َن ْن َت ِظ ُر ُه َ ،ف َم َّر ِب َنا َي ِزي ُد ب ُ
ال:
ْن ُم َع ِ
ُ
َ
َ
َ
إنِّي أُ ْخ َب ُر ب َم َكا ِن ُك ْم َ ،ف َما َي ْم َن ُع ِني أ ْن أ ْخ ُر َج إلَي ُ
اه َي ُة أ ْن أ ِملَّ ُك ْم  « ،إ َّن َر ُس َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َك َ
ان َي َت َخوَّلَُنا
ول اهللِ َ
ْك ْم إِلاَّ َك َر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ْال َم ْو ِع َظ ِة ِفي الأْ َ
السآ َم ِة َعلَ ْي َنا » متفق عليه البخاري و مسلم .
ي
َّامَ ،م َخ َاف َة َّ
ِ
ِ
و مثال هذا  :أن تدخل على أخيك المسلم فتجده في خالف مع زوجته أو أبنائه أو جيرانه أو أي إنسان  ،و قد سيطر عليه
الغضب  ،هنا ال تنصحه في األمر الذي عليه الخالف  ،ألنه لن يسمع بل اجعل نصيحتك في كيف يذهب عنه الغضب ،
فإذا ذهب عنه الغضب فانصحه بما شئت  ،فإنَّه يسمع بإذن اهلل  ،و ال تلح على إنسان في أمر  ،لكن أنصحه على فترات
يذكر .
ذكره لعله ّ
متباعدة و ّ
 -4أن تفعل ما تنصح به الناس :
و هذا من أهم آداب النصيحة ْ ،
أن تكن أنت فاعلاً الخير الذي تنصح به الناس .
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َلاَ
ْ
ْ
ْ
َّ
اب أف َت ْع ِقل َ
اس ِبال ِب ِّر َو َتن َس ْو َن أنف َسك ْم َوأنت ْم َتتل َ
ُر َ
ون ) البقرة . 44
و إال كنت من أهل قوله تعالى  ( :أ َتأم ُ
ون ال ِك َت َ
ون الن َ
ُ
ُ
ْ
ُر َم ْق ًتا ِع ْن َد اللهَِّ أَ ْن َت ُقولوا َما لاَ َتف َعل َ
ون ) الصف . 3
و قال تعالى َ ( :كب َ
أو كنت كما قال القائل :

يا أيها الرجل المعلم غيره  ...هال لنفسك كان ذا التعليم
ال تنه عن خلق و تأتي بمثله  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها  ...فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما وعظت و يقتدي  ...بالرأي منك و ينفع التعليم
تصف الدواء وأنت أولى بالدوا  ...و تعالج المرضى و أنت سقيم
و كذا تلقح بالرشاد عقولنا  ...أبدا و أنت من الرشاد عقيم

و النصيحة في أمور الدنيا من أهم حقوق المسلم على المسلم  ،و لذلك فقد رفع اهلل حكم الغيبة فى النصيحة ؛ ما رواه
مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها لما طلقت من أََبا َعمْرو ب َ ْ
ص  ،قالت َ :فلَمَّا َحلَْل ُت َذ َك ْر ُت لَ ُه
ْن َحف ٍ
ِ
صا ُه َع ْن َعا ِت ِق ِه َو أَ
صعْلُ ٌ
ان َو أََبا َجهْم َخ َط َبا ِني َ ،ف َق َ
ال  « :أَمَّا أَبُو ْال َجهْم فَلاَ َي َ
ْن أَِبي ُس ْف َي َ
او َي َة ب َ
وك
ع
م
َّا
م
ع
ع
ض
أَ َّن ُم َع
ُ
ُ
او َي ُة َف ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لاَ َم َ
ال لَ ُه ا ْن ِك ِحي أُ َسا َم َة ب َ
ْن َز ْي ٍد »  .فهذه نصيحة و ليست غيبة .
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َف َق َ
ْر َة َق َ
و ً
ْرأَ ًة ِم َن
ال  :إِنِّي َت َزو ْ
َّج ُت ام َ
أيضا ما رواه مسلم عن أَِبي ُه َري َ
ال َ :جا َء َر ُج ٌل إِلَى النَّ ِب ِّي َ
لأْ
َ
َ
ُ
َ َ
َ َ
َ
ُسلِ ٌم
ار َشي ًْئا » َ .ر َوا ُه م ْ
ُن ا ْن َ
الأْ َ ْن َ
ار  ،قال  « :فا ْنظ ْر إِل ْي َها فإِ َّن ِفي أ ْعي ِ
صِ
صِ
و من أعجب ما جاء في السنة في النصيحة َ ،عن جرير بن عبد اهلل َق َ
ال َ « :با َيع ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َعلَى
ول اللهَِّ َ
ْت َر ُس ِ
َ
الصلاَ ِة َو إي َتا ِء َّ
الز َكا ِة َو ُّ
ص ِح لكل مُسلم »  .مُتَّفق َعلَ ْي ِه
الن ْ
ام َّ
ِ
إِق ِ
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فرسا بـ ، 300فذهب إلى صاحبه  ،و قال َّ :
خيرا من  ، 300و ما زال يزيده حتى
إن فرسك ً
لذلك فان غالم له اشترى ً
َّ
َّ
للهَُّ
للهَّ
صلى ا َعلَ ْي ِه َو َسل َم ُّ
وصل إلى  ، 800فلما ُسئل رضي هلل عنه عن هذا الفعل العجيب  ،قال َ :با َيع ُ
ص ِح
الن ْ
ول ا ِ َ
ْت َر ُس ِ
لكل مُسلم .
إن كان سيخسر المال َّ
رضي اهلل عنه هذا الصحابي الجليل الذي أدى البيعة لرسول اهلل صلى اهلل عليه سلم  ،و ْ
فإن
أصحاب النبي باعوا الدنيا و اشتروا اآلخرة .
ناصحا للمسلمين
و كن
ً
...
و مرهم بمعروف الشريعة
وعظهم بآيات اإلله و حكمه
ْ
فإن يهدى موالنا بوعظك واح ًدا
و إال فقد أديت ما كان واجبًا

بإرشادهم إلى الحق عند خفاءه
...
و انههم عن السوء و ازجر ذا الخنا عن خنائه
لعلك تبرئ داءهم بدوائه
...
تنل منه يوم الحشر خير عطاءة
...
عليك و ما ملكت أمر اهتداءه
...

 -5و التدرج في النصيحة و خاصة إذا كنت تنهى عن منكر :
و هذا األدب هو من أهم فنون و آداب النصيحة  ،و هو مراعاة ضعف النفس البشرية خاصة إذا تعلقت بشيء و تعودت
عليه فتره كبيرة من الزمن  ،و قد تعلمنا التدرج في اإلنكار من القرآن  ،فلم تنزل آية تحريم الخمر دفعة واحدة  ،ألن
ذلك سيستحيل على أهل مكة ترك الخمر لكنها تدرجت في النهي إلى أن وصلت إلى التحريم و القرآن الكريم ذكر ذلك
في مراحل  ،لكن الخمر اآلن قد حرمت تحريمًا قاطعًا ؛ فماذا نفعل إذا أردنا أن ننصح من يشرب الخمر ؟
نقول أن من فنون النصيحة و اإلنكار على الغير ثالثة أمور نذكرها :
 -1إظهار مساوئ األمر الذي تريد أن تنهى عنه ؛ مثل أن تقول َّ :
إن الخمر تذهب العقل و تجعل اإلنسان يؤذي نفسه و
أوالده و هو ال يشعر  ،و تسبب األمراض المستعصية و تجلب الفقر و الهم لصاحبها .
 -2ثم التخويف من عقاب اهلل تعالى يوم القيامة .
َ
ْ
لاً
َ
َ
َ
ان َ ،و َجيْش ُ
و انظر معي إلى هذا الحديث الذي يحذر شارب الخمر  ،عن َج ِاب ٍر  ،أ َّن َر ُج ق ِد َم ِم ْن َجيْش َ
ان ِم َن ال َي َم ِن ،
َ
َّ
الذ َر ِة  ،ي َُق ُ
َّ
ُ
َف َسأَ َل النَّب َّي َ َّ ُ
ضه ْم ِم َن ُّ
ْ
َ
َ
َّ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو
ال لَ ُه ْ :ال ِم ْز ُر َ ،ف َقال الن ِب ُّي َ
صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسل َم َع ْن َش َر ٍ
ِ
اب َيش َربُو َن ُه ِبأ ْر ِ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُس ِك ٍر َح َرا ٌم ،إِ َّن َعلَى اهللِ َع َّز َو َج َّل
هلل
ا
ول
س
ر
ال
ق
،
م
ع
ن
:
ال
ق
،
»
؟
و
ه
ر
ك
ُس
م
و
أ
ٌ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُ « :ك ُّل م ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِ َ
َسلَّ َم َ ِ َ « :
َع ْه ًدا لِ َم ْن َي ْش َر ُب ْالم ْ َ
ُ ْ
ْ
ال ؟ َ ،ق َ
ال » َ ،قالُوا َ :يا َر ُس َ
ال َ « :ع َر ُق أَ ْه ِل
ول اهللِ َ ،و َما ِطي َنة ال َخ َب ِ
ُس ِك َر أ ْن َي ْس ِق َي ُه ِم ْن ِطي َن ِة ال َخ َب ِ
ص َُ َ
َّ
َّ
ار » البخاري .
ار » أَ ْو « ُع َ
ارة أ ْه ِل الن ِ
الن ِ
 -3ثم إظهار ثواب و فضل من ترك شرب الخمر هلل  ،و َّ
خمرا في الجنة ال تؤذي و ال تذهب
أن اهلل يبدله بخمر الدنيا ً
العقل  ،و َّ
أن اهلل يرضى عنه و يغفر له ما مضى .
هذا هو المقصود بالتدرج في النصيحة  ،و اهلل أعلم .
اللهم أرنا الحق ً
حقا و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه .
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
( َو لَ ْو َشا َء َرب َ
اس
ُّك لَ َج َع َل النَّ َ
اس إلاَّ
وقال تعالى َ ( :و َما َك َ َّ
ان الن ُ ِ

أُم ً
اح َد ًة َو لاَ َي َزالُ َ
ون
َّة َو ِ
أُم ً
اخ َتلَ ُفوا َو لَ ْولاَ
اح َد ًة َف ْ
َّة َو ِ

ين إلاَّ َم ْن َر ِح َم َرب َ
ْ
ُّك َو لِ َذلِ َك َخلَ َق ُه ْم ) هود . 118
مُخ َتلِ ِف َ ِ
َكلِ َم ٌة َس َب َق ْت ِم ْن َرب َ
ض َي َب ْي َن ُه ْم ِفي َما ِفي ِه َي ْخ َتلِ ُف َ
ون ) 19يونس .
ِّك لَ ُق ِ

و الخالف سنة اهلل في كونه  ،و الخالف أمر مشروع جائز الوقوع  ،قال تعالى َ ( :و َما ْ
اخ َتلَ ْفتُ ْم ِفي ِه ِم ْن َش ْي ٍء َف ُح ْك ُم ُه إِلَى
اللهَِّ َذلِ ُك ُم اللهَُّ َربِّي َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َوإِلَ ْي ِه أُِن ُ
يب ) الشورى . 10
ين آ َمنُوا أَطيعُوا اللهََّ و أَطيعُوا َّ َ ُ
لأْ َ
ْر ِم ْن ُك ْم َفإِ ْن َت َن َ
و قال تعالى َ ( :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
از ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلَى اللهَِّ
َ ِ
ِ
الر ُسول ْ َو أولِي ا م ِ
ول إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ْر َو أَ ْح َس ُن َتأ ِويلاً ) النساء . 59
ون ِباللهَِّ َو ْال َي ْو ِم آْال ِخ ِر َذلِ َك َخي ٌ
َو َّ
الر ُس ِ
و الخالف قد يكون بين أهل العلم أو بين الزوجين أو بين الوالد و أوالده  ،فإن راعينا أدب الخالف لن ينتج عنه أي
ضرر بإذن اهلل تعالى  ،و الخالف كان موجو ًدا أيام النبي في فهم النصوص  ،و الخالف حول األمور الشرعية بدأ بعد
وفاة النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،ألن في حياة النبي كان أي خالف يرد إليه و ينزل الوحي بالتشريع .
بعد وفاته صلى اهلل عليه و سلم بدأ الصحابة يتفرقون في البلدان لينشروا العلم  ،فكان كل منهم يفتي بما علمه اهلل .
و معرفة أسباب االختالف من أهم العلوم التي ال يستغني عنها طالب العلم و العالم ؛ قال قتادة رحمه اهلل  « :من لم
يعرف االختالف لم يشم الفقه بأنفه » .
ِّ
و قالوا ً
أيضا ال ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختالف الناس  ،فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو
أوثق من الذي في يديه .

أسباب الخالف بين الصحابة :
 -1االختالف في فهم كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :
َّ
يصلين أحد العصر إال في بني قريظة »  ,فبعضهم فهم منه المراد االستعجال ،
قال النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :ال
فصلى العصر لما دخل وقته  ,و بعضهم أخذ بالظاهر فلم يصل إال في بني قريظة  ,و لم يعنف النبي صلى اهلل عليه و سلم
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أح ًدا منهم أو عاتبه  ،ففي ذلك داللة هامة على أصل من األصول الشرعية الكبرى و هو تقرير مبدأ الخالف في مسائل
معذورا و مثابًا  ،كما َّ
تقريرا لمبدأ االجتهاد في استنباط األحكام الشرعية ،
أن فيه
الفروع  ،و اعتبار كل من المتخالفين
ً
ً
و حاصل ما وقع أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته  ،و لم يبالوا بخروج الوقت وقت الصالة توجيهًا لهذا النهي
الخاص على النهي العام عن تأخير الصالة عن وقتها .
و قد علق الحافظ ابن حجر على هذه القصة فقال  :ثم االستدالل بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على اإلطالق
ليس بواضح  ،و إنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه و اجتهد  ,فيستفاد منه عدم تأثيمه  ،و حاصل ما وقع في القصة
ترجيحا للنهي الثاني على النهي األول  ،و هو
أن بعض الصحابة حملوا النص على حقيقته  ،و لم يبالوا بخروج الوقت
ً
ترك تأخير الصالة عن وقتها  ،و استدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك األيام بالخندق
 ،و البعض اآلخر حملوا النهي على غير الحقيقة  ،أنَّه كناية على الحث و االستعجال و اإلسراع إلى بني قريظة  ،و قد
استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد ؛ ألنه صلى اهلل عليه و سلم لم يعنف أح ًدا من الطائفتين  ،فلو كان هناك إثم
لعنف من أثم .
و ً
أن الميت يعذب ببكاء أهله  ،فقالت عائشة َّ :
أيضا ما روى عن ابن عمر َّ
أن ابن عمر أخذ الحديث على غير وجهه ،
مر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على يهودية يبكي عليها أهلها  ،فقال  :إنِّهم ليبكون عليها  ،و إنَّها تعذب في
قالت َّ
أن العذاب بسبب البكاء و َّ
فظن ابن عمر َّ
قبرها ؛ َّ
أن الحكم عام لكل الناس .
يأول الفعل :
 -2االختالف في حكم الفعل بين من يأخذ بظاهر الفعل و من ّ
أن الصحابة رأوا النبي صلى اهلل عليه و سلم يرمل في الطواف  ،فذهب جمهور الصحابة إلى َّ
و مثال ذلك َّ :
أن الرمل
سنة  ،و قال ابن عباس  :إنَّما رمل لعارض  -و هو قول المشركين حطمتهم حمى يثرب  -فأراد النبي صلى اهلل عليه و
سلم ْ
أن يظهر له القوة .
-3االختالف في علة الحكم :
مثل  :القيام للجنازة و هي تمر  ،اختلفوا في سبب القيام ما بين تعظيم الموت أو تعظيم المالئكة  ،و هناك من علل الحكم
َّ
بأن النبي صلى اهلل عليه و سلم مر بجنازة يهودي  ،فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه فيكون الحكم خاص بغير المسلمين
فقط .
 -4أن يسمع الصحابي حكما في قضية و لم يسمعه صحابي آخر  ،فيجتهد الذي لم يسمع برأيه :
أن عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه كان يفتي في دية األصابع َّ ،
و مثال ذلك َّ :
بأن الدية تحدد حسب أهمية اإلصبع ،
فلما علم ابن عباس قال  :سمعت النبي صلى اهلل عليه و سلم يقول  :دية األصابع لكل واحدة عشر من اإلبل .
و ً
أيضا ثبت في صحيح البخاري  ،حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى الشام  ،و في أثناء
ُ
الطريق ذكر له أن فيها وباء و هو الطاعون  ،فوقف و جعل يستشير الصحابة رضي اهلل عنهم  ،فاستشار المهاجرين
و األنصار و اختلفوا في ذلك على رأيين ؛ و كان األرجح القول بالرجوع  ،و في أثناء هذه المداولة و المشاورة جاء
عبدالرحمن بن عوف  ،و كان غائباً في حاجة له  ،فقالَّ :
إن عندي من ذلك ِعلماً  ،سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و
سلّم يقول  « :إذا سمعتم به في أرض فال تقدموا عليه  ،و إن وقع و أنتم فيها فال تخرجوا فراراً منه »  ،فكان هذا الحكم
خافياً على كبار الصحابة من المهاجرين و األنصار  ،حتى جاء عبدالرحمن فأخبرهم بهذا الحديث .
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ً
وأيضا مثال آخر  :كان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه و عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما يريان أن الحامل إذا
مات عنها زوجها تعت ّد بأطول األجلين  ،من أربعة أشهر وعشر أو وضع الحمل  ،فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر
و عشر لم تنقض العدة عندهما و بقيت حتى تنقضي أربعة أشهر و عشر  ،و إذا انقضت أربعة أشهر و عشر من قبل
ُ
لأْ َ
ْن َحمْلَه َّ
ال أَ َجلُه َّ
ُن أَ ْن َي َ
ضع َ
ُن
أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل  ،ألن اهلل تعالى يقول َ ( :و أولاَ ُت ا ْح َم ِ
ين يُ َت َو َّف ْو َن ِم ُ
َ َ َْ
ون أَ ْز َو ًجا َي َت َرب ْ َ ُ
نك ْم َو َي َذ ُر َ
) الطالق  4؛ و يقول َ ( :و الَّ ِذ َ
ُر َو َع ْش ًرا ) البقرة . 234
َّص َن ِبأنف ِس ِه َّن أ ْر َب َعة أشه ٍ
و بين اآليتين عموم و خصوص وجهي  ،و طريق الجمع بين ما بينهما عموم و خصوص وجهي  ،أن يؤخذ بالصورة
السنَّة فوق ذلك  .فقد ثبت
التي تجمعهما  ،و ال طريق إلى ذلك إال ما سلكه علي و ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،و لكن ُّ
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّم في حديث سبيعة األسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال  ،فأذن لها رسول اهلل أن
تتزوج »  ،و معنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطالق التي تسمَّى سورة النساء الصغرى  ،و هي عموم قوله تعالى َ ( :و
ُ
لأْ َ
ُن )  ،و أنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًّا و ابن عباس ألخذا به قطعاً
ْن َحمْلَه َّ
ال أَ َجلُه َّ
ُن أَ ْن َي َ
ضع َ
أولاَ ُت ا ْح َم ِ
 ،و لم يذهبا إلى رأيهما .
 -5عدم الوثوق ممن نقل الحديث أو الدليل :
فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها طلَّقها زوجها آخر ثالث تطليقات  ،فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة  ،و
لكنها سخطت الشعير و أبت أن تأخذه  ،فارتفعا إلى النبي صلى اهلل عليه و سلّم فأخبرها النبي  :أنه ال نفقة لها و ال
ً
حامال ؛ لقوله تعالى َ ( :و أُولاَ ُت
سكنى  ،و ذلك ألنه أبانها  ،و المبانة ليس لها نفقة و ال سكنى على زوجها إال أن تكون
لأْ َ
ْن َحمْلَه َّ
ال أَ َجلُه َّ
ُن أَ ْن َي َ
ضع َ
ُن ) .
ا ْح َم ِ
ً
السنَّة  ،فرأى أن لها النفقة و السكنى  ،و َّ
رد حديث
عمر رضي اهلل عنه ـ ناهيك عنه
فضال و علماً ـ خفيت عليه هذه ُّ
فاطمة باحتمال أنها قد نسيت  ،فقال  :أنترك قول ربنا لقول امرأة ال ندري أذكرت أم نسيت ؟  ،و هذا معناه َّ
أن أمير
المؤمنين عمر رضي اهلل عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل  ،و هذا كما يقع لعمر و من دونه من الصحابة و من دونهم من
التابعين  ،يقع أيضاً ل َمن بعدهم من أتباع التابعين  ،و هكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة  ،أن يكون اإلنسان غير
واثق من صحة الدليل  .و كم رأينا من أقوال ألهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها
 ،و يراها اآلخرون ضعيفة  ،فال يأخذون بها  ،نظراً لعدم الوثوق بنقلها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّم .
 -6نسيان الحديث :
َّ
ّ
و َّ
ً
جل من ال ينسى  ،كم من إنسان ينسى حديثا  ،بل قد ينسى آية  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم « صلى ذات يوم
في أصحابه فأسقط آية نسياناً »  ،و كان معه أُبي بن كعب رضي اهلل عنه  ،فلمَّا انصرف من صالته قال  « :هال كنت
نسى * إ َّ
َذ َّكرتنيها »  ،و هو الذي ينزل عليه الوحي  ،و قد قال له ربه َ ( :سنُ ْقرئُ َك َف َ
ْر َو َما
ال َما َشا َء اللهَُّ إِنَّ ُه َيعْلَ ُم ْال َجه َ
ال َت َ
ِ
ِ
َي ْخ َفى ) األعلى . 7-6
و من هذا ـ أي مما يكون الحديث قد بلغ اإلنسان و لكنه نسيه ـ قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضي اهلل
عنهما حينما أرسلهما رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّم في حاجة  ،فأجنبا جميعًا عمار و عمر ؛ أما عمار فاجتهد و رأى
أن طهارة التراب كطهارة الماء  ،فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة  ،ألجل أن يشمل بدنه التراب  ،كما كان يجب
أن يشمله الماء و صلَّى  ،أما عمر رضي اهلل عنه فلم يصل  ،ثم أتيا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّم فأرشدهما
إلى الصواب  ،و قال لعمار  « :إنَّما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا »  -و ضرب بيديه األرض مرة واحدة  ،ثم مسح
الشمال على اليمين  ،و ظاهر كفيه ووجهه  . -و كان عمار رضي اهلل عنه يحدث بهذا الحديث في خالفة عمر  ،و
فيما قبل ذلك  ،و لكن عمر دعاه ذات يوم وقال له :ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال :أما تذكر حينما بعثنا
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رسول اهلل في حاجة فأجنبنا  ،فأما أنت فلم تصل  ،و أما أنا فتمرغت في الصعيد  ،فقال النبي صلى اهلل عليه و سلّم « :
إنما كان يكفيك أن تقول كذا و كذا »  .و لكن عمر لم يذكر ذلك و قال  :اتق اهلل يا عمار  ،فقال له عمار  :إن شئت بما
حدث به فعلت  ،فقال له عمر  :نوليك ما توليت  -يعني ِّ
علي من طاعتك أن ال أُ ِّ
فحدث به الناس  -فعمر نسي أن
جعل اهلل َّ
ّ
يكون النبي صلى اهلل عليه و سلم جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث األصغر  ،و قد تابع عمر على ذلك
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  ،و حصل بينه و بين أبي موسى رضي اهلل عنهما مناظرة في هذا األمر  ،فأورد عليه
قول عمار لعمر  ،فقال ابن مسعود  :ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار  ،فقال أبو موسى  :دعنا من قول عمار  ،ما تقول
في هذه اآلية ؟  -يعني آية المائدة  ، -فلم يقل ابن مسعود شيئاً  ،و لكن ال شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن
الجنُب يتيمم  ،كما أن المحدث حدثاً أصغر يتيمم  ،و المقصود َّ
أن اإلنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي  ،فيقول
ُ
ً
ً
قوال يكون به معذورا لكن َمن علِم الدليل فليس بمعذور  .هذان سببان .

أضرار الخالف :
 -1الخالف يغير القلوب و يقتل األخوة و المحبة :
لأْ
َ
َ
ُ
صلَّى اللهَُّ
للهَّ
َ
َ
َ
ْ
ار ِّي قال  :ك َ
ان َر ُسول ا ِ َ
كما قال النبي صلى اهلل عليه و سلم  ،فيما رواه مسلم عن َو َع ْن أ ِبي َم ْسعُو ٍد ا ن َ
صِ
لأْ
َ
ُ
الصلاَ ِة َو َي ُق ُ
ُ
ف ُقلُ ُ
لاَ
ُّ
ْ
اس َتوُوا َو لاَ َت ْخ َتلِ ُفوا َف َت ْخ َتلِ َ
وبك ْم  ،ليليني ِمنكم أولوا ا ْح ِم َو الن َهى
ْس ُح َم َنا ِك َب َنا ِفي َّ
ول ْ « :
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َيم َ
ين َيلُو َن ُه ْم » َ .ق َ
ال أَبُو َم ْسعُو ٍد َ :فأَ ْنتُ ُم ْال َي ْو َم أَ َش ُّد ْ
ين َيلُو َن ُه ْم ثُ َّم الَّ ِذ َ
ثُ َّم الَّ ِذ َ
اخ ِتلاَ فا َ .ر َوا ُه مُسلم
ال َر ُس ُ
ال َ :ق َ
و في رواية أخرى َ ،ع ْن َع ْب ِد اهللِ بْن َم ْسعُو ٍد َق َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  « :لَِيلِِني ِم ْن ُك ْم أُولُو الأْ َ ْحلاَ ِم َو
ول اهللِ َ
ِ
لأْ
ات ا َ
ين َيلُو َن ُه ْم َثلاَ ًثا َ ،و إي ُ
َ
ُّ
الن َهى  ،ثُ َّم الَّ ِذ َ
َ
اق » .
و
س
ْش
ي
ه
و
م
َّاك
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
( هيشات األسواق )  :أي اختالطها و المنازعة و الخصومات و ارتفاع األصوات و اللغط و الفتن التي فيها .
 -2و الخالف هو سبب الهالك كما قال النبي صلى اهلل عليه و سلم :
ُ
َّ
َّ
للهَُّ
ْ
َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه َق َ
ْ
لاَ
َ
َ
َّ
ُ
ْت َر ُجلاً َق َرأَ َو َس ِمع ُ
ال َ :س ِمع ُ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َيق َرأ ِخ ف َها  ،ف ِجئت ِب ِه
ْت الن ِب َّي َ
ْن َم ْسعُو ٍد َر ِ
َو َع ِن اب ِ
َ
ْ
َّ
للهَُّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُح ِس ٌن فَلاَ َت ْخ َتلِفوا َ ،فإِ َّن َم ْن َك َ
ان قبلك ْم
اه َية َف َقال ِ « :كلاَ ك َما م ْ
النَّ ِب َّي َ
صلَّى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َفأ ْخ َب ْرتُ ُه َ ،ف َع َرف ُت ِفي َوجهه ال َك َر ِ
اخ ُ
ْ
تلفوا فهلكوا » َ .ر َوا ُه الب َ
ار ّي
ُخ ِ
الخالف وقع بين اليهود النصارى  ،فأخبرنا اهلل بأنَّه سبحانه من يحسم هذا الخالف بينهم يوم القيامة  ،فقال َ ( :و َقالَ ِت
اب َك َذلِ َك َق َ
ين لاَ
ال الَّ ِذ َ
ْس ِت ْال َيهُو ُد َعلَى َش ْي ٍء َو ُه ْم َي ْتلُ َ
ون ْال ِك َت َ
صَ
صَ
ارى َعلَى َش ْي ٍء َو َقالَ ِت النَّ َ
ْس ِت النَّ َ
ارى لَي َ
ْال َيهُو ُد لَي َ
ُون ِم ْث َل َق ْولِ ِه ْم َفاللهَُّ َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِفي َما َكانُوا ِفي ِه َي ْخ َتلِ ُف َ
َيعْلَم َ
ون ) .
 -3و كان عمر رضي اهلل عنه ينهى عن الخالف :
ُ
اختلف أُبّي بن كعب و ابن مسعود في الصالة في الثوب الواحد  ،إذ قال أبّي  :الصالة في الثوب الواحد جميل و حسن
 ،و قال ابن مسعود  :إنِّما كان ذلك و الثياب قليلة  ،فخرج عمر مغضبًا  ،فقال  :اختلف رجالن من أصحاب رسول اهلل
ممن ينظر إليه و يؤخذ عنه  ،وقد صدق أُبّي و لم يال ابن مسعود  ،و لكني ال أسمع أح ًدا يختلف فيه بعد مقامي هذا  ،و
إال فعلت به كذا و كذا .
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أقوال العلماء في آداب الخالف :
و أهمها أن نفرق بين الخطأ و اإلثم  ،فربما يجتهد العالم و يخطأ  ،فال نتهمه بالبدعة والضالل طالما أنَّه أخذ بضوابط
االجتهاد .
و علينا أن نفرق بين الخطأ و اإلثم  ،قال شيخ اإلسالم في الفتاوى  « :و أهل الضالل يجعلون الخطأ و اإلثم متالزمين ،
و الذين يقولون بأن المجتهد المخطئ آثم  ،فهم أتباع بشر المريسي و كثير من المعتزلة البغداديين و القدرية ؛ ألن الخطأ
و اإلثم عندهم متالزمة » .
و يقول أيضاً  « :و من جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض األمور  ،مذموماً معيباً ممقوتاً  ،فهو مخطأ ضال
مبتدع » .
و لذلك فليحذر الذين يجرحون كبار العلماء و يتهمونهم بالبدعة و الضالل  ،فقد قالوا  « :لحوم العلماء مسمومة  ،و عادة
اهلل في هتك أعراض منتقصيهم معلومة  ،و من وقع فيهم بالثلب ابتاله اهلل قبل موته بموت القلب » .
و كان إبراهيم بن ادهم يقول  « :كنَّا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد  ،أيسنا من كل خير عنده » .
أي  :يناظرهم و يجادلهم  ،فإذا كان اليهود والنصارى و البوذيون يجلون و يقدرون علمائهم إلى درجة التقديس .
و قال اإلمام الذهبي في سير أعالم النبالء رحمه اهلل تعالى  « :و لو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل
خطأً مغفوراً له  ،قمنا عليه و بدعناه و هجرناه  ،لما سلم معنا ال ابن نصر  ،و ال ابن منده ،و ال من هو أكبر منهما ،
واهلل هو هادي الخلق إلى الحق و هو أرحم الراحمين  ،فنعوذ باهلل من الفضاضة » .
يعط أي إنسان عصمة من الخطأ  « ،كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون »  .أخرجه
و اهلل سبحانه و تعالى لم ِ
الترمذي و ابن ماجه و حسنه األلباني.
و قال عبد الرحمن بن مهدي  « :من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون »  .اآلداب الشرعية.
و قال اإلمام مالك  « :و من ذا الذي ال يخطئ »  .اآلداب الشرعية.
و أحيا ًنا ينخدع الناس في بعض أهل الدين من رواد المساجد  ،فيظنونه عالمًا و يستفتونه  ،و نريد أن نفرق بين العالم
والعابد أو بين الواعظ و العابد .
و قد فرق العلماء بين العالم و العابد  ،يقول ربيعة بن عبد الرحمن « :إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه  ،و لو شهد
عندنا بشهادة ما قبلناها »  .اآلداب الشرعية  -ابن فلح.
و قال أبو الزناد  « :أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث  ،يقال :ليسوا من أهله » .
صحيح مسلم بشرح النووي.
قال عبد اهلل بن المبارك  :قلت لسفيان الثوري  « :إن عبَّاد بن كثير من تعرف حاله  ،و إذا َّ
حدث جاء بأمر عظيم ،
فترى أقول للناس  :ال تأخذوا عنه ؟  ،قال سفيان  :بلى .قال عبد اهلل  :فكنت  ،إذا كنت في مجلس ُذ ِكر فيه عباد  ،أثنيت
عليه في دينه  ،و أقول :ال تأخذوا عنه »  .صحيح مسلم بشرح النووي.
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أهم قواعد الخالف :
و ينقسم الخالف إلى :
القسم األول  :ما ال يسعه الخالف  ،و هو ما أجمعت عليه األمة  ،و ما هو معلوم من الدين بالضرورة  ،و ما كان خاص
بأمور العقيدة و الغيب  ،و تحريم الزنا و الخمر و الصلوات الخمس و الحج و الصيام و الزكاة ؛ و من اختلف حول هذه
األشياء فقد كفر .
القسم الثاني  :ما كان فيه اجتهاد هذا يسعه الخالف  ،مثل  :الجهر و اإلسرار بالبسملة في الفاتحة و القصر و إتمام
الصالة في السفر  ،و قراءة المأموم الفاتحة خلف اإلمام في الصالة من عدمها ؛ كل هذه األمور و ما يشبهها يجوز
الخالف فيها  ،و من كان عنده قدره على النظر في كتب أهل العلم و تحرير المسائل الفقهية و الترجيح بينها .
و قد يخطأ المجتهد ولكن بشرط انه اجتهد و أخذ بالقواعد العلمية  ،فهذا يعود إلى قوله تعالى َ ( :ر َبَّنا َ
َاخ ْذ َنا إِن
ال تُؤ ِ
َنِّسي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأ َنا ) البقرة . 286
ص َ ََ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ُق ُ
و َع ْن َعمْرو بْن ال َعاص  ،أَنَّ ُه َس ِم َع َر ُس َ
ان
الحا ِك ُم َف ْ
ول  « :إِ َذا َح َك َم َ
اج َت َه َد ثُ َّم أَ َ
ول اللهَِّ َ
اب فل ُه أ ْج َر ِ
ِ
ِ ِ
اج َت َه َد ثُ َّم أَ ْخ َطأَ َفلَ ُه أَ ْج ٌر »  .متفق عليه
َ ،و إِ َذا َح َك َم َف ْ
اً
أول  -اآلداب التي تراعى عند الخالف :
 -1أن يكن لنا أصلاً نعود إليه :
و هناك ثالثة أصول ال يدخلها الخلل  ،و يرجع إليها عند كل خالف :
 /1الكتاب و السنة و اإلجماع :
للهَّ
َ
َ
َ
واهلل يقول َ ( :فإِ ْن َت َن َ
ول )  .و ال يجوز عند الخالف الفتوى بقول أحد العلماء طالما
از ْعتُ ْم ِفي ش ْي ٍء ف ُر ُّدو ُه إِلى ا ِ َو َّ
الر ُس ِ
َّ
أن فتواه ليست موثقة بدليل  ،فال عصمة لكالم أحد من البشر إال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم .
ً
وأيضا من يأخذ برخص العلماء  ،و المقصود برخص العلماء  :األمور التي أخطأ فيها العلماء  ،قال سليمان التيمي :
« إن أخذت برخصة كل عالم  ،اجتمع فيك الشر كله » .
و الخالف و التعصب من أجل المذاهب من األمور المذمومة  ،و قد وصل التعصب للمذاهب في العصور الماضية إلى
أنَّهم كانوا يحرمون أن تتزوج الحنفية من شافعي  ،و أجاز بعض علماء الحنفية أن يتزوج الحنفي من شافعية  ،فلما
سألوه عن السبب قال  :أنزلتها منزلة أهل الكتاب .
ْك ْم ِم ْن َرب ُ
قال تعالى  ( :اتَّبعُوا َما أُ ْنز َل إلَي ُ
ِّك ْم َو لاَ َتتَّ ِبعُوا ِم ْن ُدو ِن ِه أَ ْولَِيا َء َقلِيلاً َما َت َذ َّك ُر َ
ون ) األعراف . 2
ِ
ِ ِ
و قوله تعالى َ ( :و إ َذا ِق َ
ون َشي ًْئا َو لاَ
ان آ َبا ُؤ ُه ْم لاَ َي ْع ِقلُ َ
يل لَ ُه ُم اتَّ ِبعُوا َما أَ ْن َز َل اللهَُّ َقالُوا َب ْل َنتَّ ِب ُع َما أَْل َف ْي َنا َعلَ ْي ِه آ َبا َء َنا أَ َولَ ْو َك َ
ِ
َي ْه َت ُد َ
ون ) البقرة . 170
قد جاء عدي بن حاتم إلى النبي و كان قد دان بالنصرانية قبل اإلسالم  ،فلما سمع النبي صلى اهلل عليه و سلم يقرا هذه
ُ
َ
اح ًدا ال إلَ َه إلاَّ
يح اب َ
اآلية  ( :اتَّ َخ ُذوا أَ ْح َب َ
ون اللهَِّ َو ْال َم ِس َ
ْن َم ْر َي َم َو َما أ ِم ُروا إِلاَّ لَِي ْعبُ ُدوا إِلَهًا َو ِ
ار ُه ْم َو ُر ْه َبا َن ُه ْم أ ْر َبابًا ِم ْن ُد ِ
ِ ِ
ْحا َن ُه َعمَّا ي ْ
ُش ِر ُك َ
ون ) التوبة  ، 31قال  :يا رسول اهلل إنهم لم يعبدوهم  ،فقال  :بلى  ،إنهم حرموا عليهم الحالل و
ُه َو ُسب َ
أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم  .الترمذي و غيره و حسنه .
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ين َهد ُ
ُون أَ ْح َس َن ُه أُولَِئ َك الَّ ِذ َ
ُون ْال َق ْو َل َف َيتَّ ِبع َ
ين َي ْس َت ِمع َ
و مدح اهلل من يتبع الحق  ،فقال تعالى  ( :الَّ ِذ َ
َاه ُم اللهَُّ َوأُولَِئ َك ُه ْم أُولُو
لأْ َ ْ
اب ) الزمر . 18
ا ل َب ِ
رد اهلل كل االختالفات إلى الكتاب و السنة  ،و لم َّ
و َّ
يرد الخالف إلى أي مصدر آخر  ،و اإلجماع يدخل تحت السنة ،
لقول النبي صلى اهلل عليه و سلم  « :ال تجتمع أمتي على ضاللة » .
 -2التثبت من قول المخالف :
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
و ذلك لقوله تعالى َ ( :يا أَُّي َها ال ِذ َ
ص ِب ُحوا َعلى َما ف َعلت ْم
صيبُوا ق ْومًا ِب َج َهال ٍة فت ْ
اسق ِبن َبإٍ فت َبيَّنوا أ ْن ت ِ
ين آ َمنوا إِ ْن َجا َءك ْم ف ِ
َنا ِد ِم َ
ين ) الحجرات . 6
و يكون التثبت بأن تسمع الرأي من صاحبه  ،و تسمع حجته أولاً قبل الحكم عليه و االختالف معه .
 -3تحديد الموضوع :
ً
و الخالف ال يكون خالفا عامًا لمجرد الخالف  ،ولكن ما هو الموضوع المختلف عليه ؟  ،و إال يكون الخالف حول
التعريفات و المصطلحات .
مثل  :المنهج السلفي  ،السنة  ،البدعة  ،المكفرة و أساليب الدعوة ؛ و ما إلى ذلك من تعريفات قد يحدث حولها الخالف ،
و مثال ذلك  :أن يختلف الناس حول أسلوب الدعوة .
– 4تحديد أهمية موضوع الخالف :
هل الموضوع المختلف عليه له أهمية أم يحتمل أكثر من رأي و له أكثر من وجه  ،و مثال ذلك  :الجهر بالبسملة في
الفاتحة ؛ قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل  « :إنها من األمور التي ال تحتمل الخالف و الخصومة بين المسلمين وان كان
الحق في اإلسرار » .
-5هدف الخالف :
أن يكون الهدف من االختالف إظهار الحق  ،و ليس االنتصار للنفس .
كان الشافعي يقول  « :ما ناظرت أح ًدا إال و تمنيت أن يكون الحق معه » .
 -6أن يتهم اإلنسان رأيه حتى يكن عنده استعداد أن يسمع :
و إذا لم يحدث اتفاق فال تشهر بأخيك  ،و تتهمه بالبدعة و الضالل و الفسق .
فكم من خالف حدث بين الصحابة و بين العلماء  ،و لم نسمع عن عالمًا اتهم أخيه بالبدعة أو الفسق .
 -7عدم التكلم فيما يجهل :
ُ
ُّ
ْ
ْ
ْ
ُ
لاً
َ
َ
ُ
( َو لاَ َت ْق ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ص َر َوالفؤَا َد كل أول ِئك ك َ
ان َعنه َم ْسئو ) اإلسراء . 10
ْس لَ َك ِب ِه ِعل ٌم إِ َّن َّ
السم َ
ف َما لَي َ
ْع َوال َب َ
لو سكت من ال يعلم لسقط الخالف  ،قال تعالى َ ( :و َما ْ
اخ َتلَ ْفتُ ْم ِفي ِه ِم ْن َش ْي ٍء َف ُح ْك ُم ُه إِلَى اللهَِّ َذلِ ُك ُم اللهَُّ َربِّي َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُت
َوإِلَ ْي ِه أُِن ُ
يب ) الشورى . 10
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و قال تعالى َ ( :فإِ ْن َت َن َ
ول إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ْر َوأَ ْح َس ُن
ون ِباللهَِّ َو ْال َي ْو ِم آْال ِخ ِر َذلِ َك َخي ٌ
از ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلَى اللهَِّ َو َّ
الر ُس ِ
َت ْأ ِويلاً ) النساء . 59
 - 8االعتراف بالحق و عدم وجود أي ضيق :
َ
ِّ
ُ
َ
قال تعالى  ( :فَلاَ َو َرب َ
ُ
ضي َ
ِّك لاَ ي ْ
ُح ِّكمُوك ِفي َما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم لاَ َي ِج ُدوا ِفي أ ْنف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا َق َ
ُؤ ِمنُ َ
ُسلمُوا
ون َحتَّى ي َ
ْت َو ي َ
َت ْسلِيمًا ) النساء . 65
و كانت هذه اآلية هي منهج السلف في الخالف  ،و كان هدفهم البحث عن الحق .
حكى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ( عبيد اهلل بن الحسن العنبري ) المتوفى سنة  , 168أحد سادات
أهل البصرة و فقهائها و علمائها و كان قاضيها  :قال عبدالرحمن بن مهدي تلميذه  :كنا في جنازة  ,فسألته عن مسألة
فغلط فيها  ,فقلت له  - :أصلحك اهلل  -القول فيها كذا و كذا  ,فأطرق ساعة ثم قال  :إذاً أرجع و أنا صاغر  ,ألن أكون
رأسا في الباطل  .رحمه اهلل تعالى !
إلي من أكون ً
ذنبًا في الحق أحب ّ
و ً
أيضا ما رواه الذهبي في سير أعالم النبالء عن عبد اهلل بن وهب قال  « :سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين
في الوضوء  ،فقال  :ليس ذلك على الناس ؛ قال فتركه حتى خف الناس  ،فقلت له  :عندنا في ذلك سنّة  ،فقال  :و ما هي
؟  ،قلت :حدثنا الليث بن سعد و ساق سنده إلى المستورد بن شداد القرشي قال  « :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه «  ،فقالَّ :
إن هذا الحديث حسن  ،وما سمعت به قط إال الساعة  .ثم سمعته بعد ذلك
يُسأل  ،فيأمر بتخليل األصابع .
ُ ُ لأْ َ ْ
ين َهد ُ للهَُّ ُ َ َ
ُون أَ ْح َس َن ُه أُولَِئ َك الَّ ِذ َ
ُون ْال َق ْو َل َف َيتَّ ِبع َ
ين َي ْس َت ِمع َ
وكانوا كما قال تعالى  ( :الَّ ِذ َ
اب ) .
َاه ُم ا َوأول ِئك ُه ْم أولو ا ل َب ِ
كان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول  « :ال ترث الزوجة من دية زوجها شيئاً «  ،حتى قال الضحاك بن سفيان
إلي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها »  ،فرجع
رضي اهلل عنه  « :كتب ّ
عمر .
و من األمور التي ينبغي تجنبها هي مناقشة الجاهل و المعاند  ،و الذي تعلم أنَّك لو حاججته لم يسلم لك  ،بل يزيد عنا ًدا ،
و هذا الصنف من الناس ينبغي تجنبه .
نقل الحافظ الذهبي في ( سير أعالم النبالء ) في ترجمة اإلمام الشافعي رضي اهلل تعالى عنه  ,عن أبي موسى يونس
بن عبد األعلى الصدفي المصري أحد أصحاب اإلمام الشافعي  ,أنه قال  :ما رأيت أعقل من الشافعي  ,ناظرته يوماً
في مسألة ثم افترقنا  ,و لقيني فأخذ بيدي  ,ثم قال  :يا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانا و إن لم نتفق في مسألة ؟!
قال الذهبي  :هذا يدل على كمال عقل هذا اإلمام و فقه نفسه  .فما زال النظراء يختلفون !!
و قد تختلف وجهات النظر حول طرق الدعوة إلى اهلل  ،فكل يرى أنَّه على حق و ال يجب أن يكون هذا سببًا للخالف و
الشقاق .
و انظر معي إلى أخالق السلف في هذه المسألة :
و جاء في ( سير أعالم النبالء ) في ترجمة اإلمام مالك َّ :
إن عبداهلل العمري العابد  ،كتب إلى اإلمام مالك يحضه على
التزهد ، -فكتب إليه مالك َّ :
ُّ
قسم األرزاق َّ ,
فرب رجل فتح له في الصالة
االنفراد و العمل  -أي
قسم األعمال كما َّ
إن اهلل َّ
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و لم يفتح له في الصوم  ,و آخر فتح له في الصدقة و لم يفتح له في الصوم  ,و آخر فتح له في الجهاد  .فنشر العلم من
أفضل أعمال البر  ,و قد رضيت بما فتح لي فيه  ،و ما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه  ,و أرجو أن يكون كالنا على
خير و بر .
فال يكن مقصدك من مناقشة أخيك هو ارتفاع قدرك و ال تخاطبه بلغة التحدي بل استخدام القول الحسن و الكلم الطيب .
ً
مخالفا .
 قبول الحق ممن جاء به مع الرضا و التسليم ال فرق عنده بين أن يظهر الحق على يده أو على يد غيره حتى ولو كان« ما ناظرت أح ًدا إال أحببت أن يظهر اهلل الحق على يده دون حرص مني على مغالبته » .
و قد استحسن اإلمام أحمد رحمه اهلل ما حكي له عن حاتم األصم  ،و قد قيل له  « :أنت رجل أعجمي ال تفصح و ما
ناظرك أحد إال غلبته  ،فبأي شيء تغلب خصمك ؟  ،قال :بثالث  :أفرح إذا أصاب  ،و أحزن إذا أخطأ  ،و أصون لساني
أن أقول فيه ما يسوؤه » ؛ قال أحمد :ما أعقله من رجل .
في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية ،
« هذا و أنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه و إن تعدى حدود اهلل ّ
فأنا ال أتعدى حدود اهلل فيه بل أضبط ما أقوله و أنقله و أزنه بميزان العدل  ،وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله اهلل و جعله
هدى للناس حاكمًا فيما اختلفوا فيه  ،ذلك أنك ما جزيت من عصى اهلل فيك بأكثر من أن تطيع اهلل فيه »  .الفتاوى الكبرى
 إصالح السريرة  ،و استحضار نية الوفاء بعهد اهلل تعالى في تبيين الحق وعدم كتمانه  ،و إحياء العمل به كما ينبغي له :و هذا من مقاصد اإلسالم  ،و عليه مدار قبول األعمال  ،و بدونه تتحول الطاعات و القربات إلى موبقات.
قال الخطيب  « :و يخلص النية في جداله بأن يبتغي وجه اهلل تعالى  ،و ليكن قصده في نظره إيضاح الحق و تثبيته دون
المغالبة للخصم » .
 -9اإلنصات و حسن االستماع :
ً
قال الشافعي « :و ال يمتنع من االستماع ممن خالفه  ،ألنه قد يتنبه باالستماع لترك الغفلة  ،و يزداد تثبيتا فيما اعتقد من
الصواب » .
 -10توقير الكبير و عدم إنكار فضل من اختلفت معه و تشويه صورته :
فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه  ،و قال  :يا سفيان حدثني  ،فالتفت إليه و قال  :يا بني  ،من جهل
و ُروي  « :إن ً
أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل » .
و للنظر إلى الخالف الذي حدث بين علي و معاوية رضي اهلل عنهما  ،فكل منهما رأى رأيًا ؛ روى أحمد في مسنده و
أبو نعيم في الحلية و ابن الجوزي في صفة الصفوة  ،عن أبي صالح قال  :قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة
 :صف لي عليًا  ،فقال  :أو تعفيني ؟  ،قال  :بل صفه  ،قال  :أو تعفيني ؟ قال  :ال أعفيك  .قال  :أما إذا  ،فإنِّه واهلل كان
بعيد المدى شديد القوى  ،يقول فصال و يحكم عدال  ،يتفجر العلم من جوانبه  ،و ينطق بالحكمة من نواحيه  ،يستوحش
من الدنيا و زهرتها  ،و يستأنس بالليل و ظلمته  ،كان واهلل غزير الدمعة طويل الفكرة  ،يقلب كفه و يخاطب نفسه ،
يعجبه من اللباس ما خشن و من الطعام ما جشب  ،كان واهلل كأحدنا يجيبنا إذا سألناه  ،و يبتدئنا إذا أتيناه  ،و يأتينا إذا
دعوناه  ،و نحن واهلل مع تقريبه لنا و قربه منا ال نكلمه هيبة وال نبتديه لعظمه  ،فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ،
ّ
يعظم أهل الدين و يحب المساكين  ،ال يطمع القوي في باطله  ،و ال ييأس الضعيف من عدله  ،و اشهد باهلل لقد رأيته في
بعض مواقفه و قد أرخى الليل سجوفه و غارب نجومه  ،و قد مثل في محرابه ً
قابضا على لحيته  ،يتململ تململ السليم
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و يبكي بكاء الحزين  ،و كأنِّي أسمعه و هو يقول  :يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم لي تشوفت ؟  ،هيهات هيهات غري
غيري قد بنتك ً
ثالثا  ،ال رجعة لي فيك فعمرك قصير و عيشك حقير و خطرك كبير  ،آه من قلة الزاد و بعد السفر و
وحشة الطريق .
قال  :فذرفت دموع معاوية رضي اهلل عنه حتى خرت على لحيته  ،فما يملكها و هو ينشفها بكمه و قد اختنق القوم بالبكاء
 ،ثم قال معاوية  :رحم اهلل أبا الحسن كان واهلل كذلك .
هذا واهلل أعظم آداب الخالف  ،أن تعترف بفضل من اختلفت معه  ،و ال تشوه صورته بالباطل و تتهمه بما ليس فيه .
السكينة و الوقار :
 -11اللين في يد المخالف و التودد و ّ
و البعد عن مسائل التشقيق و الشغب  ،و كل ما يورث الفتنة بين المسلمين  ،و رؤية المحاسن و التعامي عن المعايب
 ،و مخالفة حظ النفس  ،و الحفاظ على خط الرجعة  ،و اإلبقاء على خيط المودة  ،و عدم اإلغراق في الخصومة أو
التعنيف  ،و الحرص على تأليف القلوب .أ.هـ
 إحسان الظن بالعلماء :و أن ال يعتقد أنهم تعمدوا ترك الحق الذي بان له – و قد يكون هو المخطئ  ، -و عليه فال يعتقد هلكتهم في خالفهم له ،
بل يلتمس لهم العذر في ذلك .
قال صلى اهلل عليه و سلم  « :إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران  ،و إذا حكم فأخطأ فله أجر »  .البخاري و مسلم.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  « :و كثير من مجتهدي السلف و الخلف قد قالوا و فعلوا ما هو بدعة و لم يعلموا أنه
بدعة  ،إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة  ،و إما آليات فهموا منها ما لم يُرد منها  ،و إما لرأي رأوه  ،و في
المسألة نصوص لم تبلغهم  ،و إذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله َ ( :ربَّ َنا َ
َاخ ْذ َنا إِن نَّ ِسي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأ َنا )
ال تُؤ ِ
البقرة  .286و في الصحيح قال « :قد فعلت »  .مسلم .
ومنه قول علي رضي اهلل عنه لعمر بن طلحة بن عبيد اهلل  ،و كان بينه و بين طلحة خالف يوم الجمل  « :إني ألرجو
ور ِهم م ْ
ّن ِغ ّل إِ ْخ َوا ًنا َعلَى ُس ُر ٍر ُّم َت َق ِابلِ َ
ين )
أن يجعلني اهلل و إياك في الذين قال اهلل عز وجل فيهم َ ( :و َن َز ْع َنا َما ِفي ُ
ص ُد ِ
الحجر  . 47رواه الحاكم و البيهقي في السنن .
المحرم أن المحل
قال يحيى بن سعيد األنصاري  « :ما برح أولو الفتوى يختلفون  ،فيحل هذا و يحرم هذا  ،فال يرى
ّ
هلك لتحليله  ،و ال يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه »  .جامع بيان العلم .
و يقول الذهبي عن التابعي قتادة السدوسي  « :كان يرى القدر نسأل اهلل العفو  ..و لعل اهلل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة
يريد بها تعظيم الباري و تنزيهه و بذل وسعه  ..إذا كثر صوابه  ،و علم تحريه للحق  ،و اتسع علمه و ظهر ذكاؤه و
عرف صالحه و ورعه و إتباعه يغفر له زللـه  ،و ال نضلله و نطرحه و ننسى محاسنه  ،نعم و ال نقتدي به في بدعته و
خطئه  ،و نرجو له التوبة من ذلك »  .سير أعالم .
و في المتأولين في خالف شاذ ( من أحل نكاح المتعة أو ربا الفضل )  ،يقول ابن تيمية في تحقق النصوص الشرعية
التي جاءت بالوعيد لمن صنع ذلك  « :فال يجوز أن يقال  :إن هؤالء مندرجون تحت الوعيد  ،لما كان لهم العذر الذي
تأولوا به  - ،أو لموانع أخرى -أن ال يؤدي الخالف إلى جفوة و فتنة بين المختلفين » .
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و في ذلك يقول شيخ اإلسالم  « :كانوا يتناظرون في المسائل العلمية و العملية مع بقاء األلفة و العصمة و أخوة الدين ،
و لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة و ال أخوة » .
و قال محمد بن أحمد الفنجار  « :كان البن سالم مصنفات في كل باب من العلم  ،و كان بينه و بين أبي حفص أحمد بن
حفص الفقيه مودة و أخوة مع تخالفهما في المذهب »  .سير أعالم النبالء
منبوحا ،أتؤذي
مقبوحا
و نال أحدهم من عائشة رضي اهلل عنها يوم الجمل  ،و سمعه عمار رضي اهلل عنه فقال  « :اسكت
ً
ً
محبوبة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،أشهد أنها زوجة رسول اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم في الجنة» .الترمذي .
قتل رجل رجل آخر وجده مع زوجته  ،فرفع األمر إلى معاوية رضي اهلل عنه فأشكل ذلك عليه  ،فكتب إلى أبي موسى
رضي اهلل عنه أن يسأل له علياً رضي اهلل عنه  ،فكتب إليه علي رضي اهلل عنه بالجواب .
رغم الخالف الشديد بين أهل الرأي و الحديث يقول شعبة ـ رحمه اهلل ـ عند وفاة أبي حنيفة ـ رحمه اهلل  « :لقد ذهب معه
ّ
تفضل اهلل عليه و علينا برحمته » .
فقه الكوفة ،
و يقول الشافعي  « :الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ».
صلى الشافعى  -رحمه اهلل  -الصبح في مسجد أبي حنيفة  ،فلم يقنت و لم يجهر «بسم اهلل»  ،تأدباً مع أبي حنيفة
رحمهما اهلل .
قال القرطبي  « :كان أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و غيرهم  ،يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية  ،و إن
كانوا ال يقرأون البسملة ال سراً و ال جهراً  ،و صلى أبو يوسف خلف الرشيد و قد احتجم  ،و أفتاه مالك بأنه ال يتوضأ
فصلى خلفه أبو يوسف و لم يعد » .
ويتحدث الذهبي عن ابن خزيمة و تأوله حديث الصورة فيقول  « :فليُعذر من تأول بعض الصفات  ،و أما السلف فما
خاضوا في التأويل بل آمنوا و كفوا  ،و فوضوا علم ذلك إلى اهلل و رسوله  ،و لو َّ
أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة
إيمانه و توخيه إلتباع الحق أهدرناه و بدعناه  ،لقل من يسلم من األئمة معنا »  .سير أعالم النبالء .
و يقول الذهبي  -رحمه اهلل  -في تعليقه على اختالف الناس في أبي حامد الغزالي  -رحمه اهلل  -بين مادح و ذام :
« مازال العلماء يختلفون و يتكلم العالم في العالم باجتهاده  ،و كل منهم معذور مأجور  ،و من عاند أو خرق اإلجماع
فهو مأزور  ،و إلى اهلل ترجع األمور »  .سير أعالم النبالء.
لما كتب اإلمام مالك الموطأ  ،أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس جميعاً عليه  ،فأبى مالك  -يرحمه اهلل  ، -فقال :
يا أمير المؤمنين َّ
إن أصحاب رسول اهلل قد تفرقوا في األمصار  ،و مع كل منهم علم  ،فدع الناس و ما اختار أهل كل بلد
ألنفسهم .
فسئل لو صليت خلف الشيخ
الشيخ األلباني رحمه اهلل الذي يرى أن وضع اليد بعد القيام من الركوع على الصدر بدعة ُ ,
عبد العزيز ابن باز ماذا تفعل ؟  ،قال  :أتابعه و أضع يدي على صدري .
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 مجانبة الحقد عند الخالف :ومنها مجانبة الحقد  ،و لزوم الصفح  ،و العفو عن اإلخوان .
ً
عقوق  ،اقتدا ًء بهذه األبيات :
بشر و ال
ٍ
قال هالل بن العالء  :جعلت على نفسي أال أكافئ أحدا ٍ
وت َو لَم أَح ِقد َعلى أَ َح ٍد  ...أَ َر ُ
لمّا َع َف ُ
داوات
فس َي ِمن َغ ّم ال َع ِ
حت َن ِ
َ
حين ُرؤ َي ِت ِه  ...لأِ َ
دف َع َ
إنّي أُحيّي َعدَوِّي َ
الش َّر َعنّي ِبال َتحيّ
َ
َ
نسان أَب ِغ ُ
شي َقلبي َم َس ّر
الب َ
ض ُه َ ...كأنَّ ُه َقد ُح َ
ظه ُر ِ
وأ ِ
إل ِ
شر لِ ِ
و في النهاية ننقل إليكم أقوال العلماء في االختالف :
قال سحنون بن سعيد رحمه اهلل « :يكون عند الرجل باب واحد من أبواب العلم فيظن العلم كله عنده «  .ترتيب المدارك
و قال سفيان الثوري رحمه اهلل تعالى « :إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه  ،و أنت ترى غيره فال
تنهه » .الفقيه و المتفقه
و قال ً
أيضا  « :ما اختلف فيه الفقهاء فال أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به «  .الفقيه و المتفقه
و قال اإلمام أحمد  « :من أفتى الناس  ،ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه و يشدد عليهم »  .اآلداب الشرعية ابن
مفلح .
قال النووي َّ « :
إن المختلف فيه ال إنكار فيه  ،و لكن إن ندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخالف  ،فهو حسن
محبوب مندوب إلى فعله برفق »  .اآلداب الشرعية ابن مفلح .
و قال ابن قدامة المقدسي  « :ال ينبغي ألحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه  ،فإنَّه ال إنكار على المجتهد » .
اآلداب الشرعية .
و قال ابن رجب الحنبلي  « :و المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً  ،فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال ال يجب
إنكاره على فعله مجتهداً أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً »  .جامع العلوم والحكم .
و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى « :مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه و لم
يهجر  ،و من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه »  .الفتاوى الكبرى .
و قال شيخ اإلسالم ً
أيضا َّ « :
إن ما فيه خالف  ،إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماعاً وجب اإلنكار عليه  ،و
كذلك يجب اإلنكار على العامل بهذا الحكم  ،و إن كانت المسألة ليس فيها سنة و ال إجماع و لالجتهاد فيها مساغ  ،فإنِّه ال
ينكر على المخالف لرأي المنكر و مذهبه »  .الفقه الغائب .
و يقول ابن القيم رحمه اهلل  « :و الفرق بين الحكم المنزل الواجب اإلتباع و الحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز
االتباع َّ ،
أن الحكم هو المنزل الذي نزله اهلل على رسوله و حكم به بين عباده و هو حكمه الذي ال حكم سواه » .
اللهم أرنا الحق ً
حقا و ارزقنا إتباعه  ،و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه ..
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َم ُنوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
َ ُْ
قال تعالى َ ( :ولَ َق ْد َ ْ
ان الإْ ِ ْن َس ُ
اس ِم ْن ُك ِّل َم َث ٍل َو َك َ
ان أَ ْك َث َر َش ْي ٍء َج َدلاً ) .
آن لِلنَّ ِ
ص َّرف َنا ِفي َهذا الق ْر ِ
الجدال طبع من طبائع خلقة اإلنسان  ،و منه ما هو محمود و منه ما هو مذموم .
نفرق بين الجدال و المراء .
و نريد أن ّ

تعريف الجدال :
و أصل الجدال هو  :الدفاع عن شيء  ،و هذا الشيء إما حق و إما باطل .
( ْ ْ ُ ُّ ْ
س تُ َجا ِد ُل َع ْن َن ْف ِس َها ) النحل  . 111أي  :تدافع عن نفسها .
يو َم َتأ ِتي كل َنف ٍ
و الجدال  :محاورة إلرجاع الحق إلى مكانه .
ير )
صٌ
قال تعالى َ ( :ق ْد َس ِم َع اللهَُّ َق ْو َل الَِّتي تُ َجا ِدلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َو َت ْش َت ِكي إِلَى اللهَِّ َو اللهَُّ َي ْس َم ُع َت َحاو َ
ُر ُك َما إِ َّن اللهََّ َس ِمي ٌع َب ِ
المجادلة . 1
ُر ُك َما )  ،و المحاورة
الجدال كما هو واضح في اآلية  ،محاورة بهدف إظهار الحق  ،لقوله تعالى َ ( :و اللهَُّ َي ْس َم ُع َت َحاو َ
معناها الرجوع .
ور) االنشقاق  . 14أي ّ :
ظن أن لن يرجع .
لقوله تعالى  ( :إِنَّ ُه َظ َّن أَ ْن لَ ْن َي ُح َ
يل َرب َ
ِّك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ْال َح َس َن ِة َو جا ِد ْل ُه ْم ِبالَِّتي
و الجدال ال يكون إال بالتي هي أحسن ؛ كما قال تعالى  ( :ا ْد ُع إِلى َس ِب ِ
ِه َي أَ ْح َس ُن إ َّن َرب َ
َّك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب َم ْن َ
ض َّل َع ْن َس ِبيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْه َت ِد َ
ين ) النحل . 125
ِ
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ُ ُ
ْك ْم َوإلهُنا َوإله ُ
َّ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ
( ال تُجا ِدلُوا أَ ْه َل ْال ِكتاب إلاَّ بالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن إلاَّ الَّ ِذ َ َ َ
ْ
ُك ْم
ِ ِ ِ
ِ
ين ظلمُوا ِمن ُه ْم َوقولوا آ َمنا ِبال ِذي أن ِزل إِليْنا َوأن ِزل إِلي ِ
ِ
ُسلِم َ
ُون ) العنكبوت .46
واح ٌد َو َن ْح ُن لَ ُه م ْ
ِ
و قد ضرب اهلل لنا مثلاً كيف يكون الجدال  ،كما جاء في سورة مريم :
ْ
ُْ
ص ِّد ًيقا َنبيًّا ( )41إ ْذ َق َ
اهي َم إِنَّ ُه َك َ
ْص ُر َولاَ يُ ْغ ِني
اب إِب َ
ال لأِ َ ِبي ِه َيا أََب ِت لِ َم َت ْعبُ ُد َما لاَ َي ْس َم ُع َو لاَ يُب ِ
ان ِ
ْر ِ
ِ
( َو اذك ْر ِفي ال ِك َت ِ
ْ ِ
ص َر ً
الشي َ
اطا َسويًّا (َ )43يا أََب ِت لاَ َت ْعبُ ِد َّ
ْط َ
ان إِ َّن
َع ْن َك َشي ًْئا (َ )42يا أََب ِت إِنِّي َق ْد َجا َء ِني ِم َن ْال ِع ْل ِم َما لَ ْم َيأ ِت َك َفاتَّ ِب ْع ِني أَ ْه ِد َك ِ
ِ
الر ْح َمن َف َت ُك َ َّ َ
الشي َ
َّ
صيًّا (َ )44يا أََب ِت إنِّي أَ َخ ُ
ان َك َ
ْط َ
اف أَ ْن َي َم َّس َك َع َذ ٌ
ان َولِيًّا ) .
ان لِ َّ
لر ْح َم ِن َع ِ
ون لِلشيْط ِ
اب ِم َن َّ ِ
ِ
فلما بدأ الجدال يتحول إلى خصومة و مراء  ،نهاه إبراهيم عليه السالم بالتي هي أحسن كما بدأه َ ( ،ق َ
اغ ٌب أَ ْن َت
ال أَ َر ِ
ال َسلاَ ٌم َعلَي َ
اه ُج ْر ِني َملِيًّا (َ )46ق َ
اهي ُم لَِئ ْن لَ ْم َت ْن َت ِه لأََ ْر ُج َمنَّ َك َو ْ
ْك َسأَ ْس َت ْغ ِف ُر لَ َك َربِّي إِنَّ ُه َك َ
ان ِبي َح ِفيًّا ()47
َع ْن آلِ َه ِتي َيا إِب َ
ْر ِ
َ
َ
َ
للهَّ
ُ
لاَّ
َ
َ
اع َت َزل ُه ْم َو َما َي ْعبُ ُد َ
ون ا ِ َوأ ْد ُعو َربِّي َع َسى أ أك َ
َوأَ ْع َت ِزلُ ُك ْم َو َما َت ْد ُع َ
ون ِب ُد َعا ِء َربِّي َش ِقيًّا (َ )48فلمَّا ْ
ون
ون ِم ْن ُد ِ
ون ِم ْن ُد ِ
اق َو َيع ُ
اللهَِّ َو َه ْب َنا لَ ُه إِ ْس َح َ
وب َوكُلاًّ َج َع ْل َنا َن ِبيًّا (َ )49و َو َه ْب َنا لَ ُه ْم ِم ْن َر ْح َم ِت َنا َو َج َع ْل َنا لَ ُه ْم لِ َس َ
ص ْد ٍق َعلِيًّا ) .
ْق َ
ان ِ
فهنا نرى حقيقة الجدال  ،و هو رد الخصم بالكالم عن قصده الباطل ؛ أي تحاول إرجاع أخيك إلى طريق الحق  ،ألننا
قلنا َّ
أن الجدال محاورة و المحاورة الرجوع
َ
َ
َ
ور) .
كما قال تعالى  ( :إِنَّ ُه ظ َّن أ ْن ل ْن َي ُح َ
فإذا وجدت أخيك ال يستجيب  ،فاحذر أن يتحول الجدال إلى مراء و خصومة  ،ألن أغلب الخصومات بسبب الجدال .
قال النووي  -رحمه اهلل  « : -و مما يذم من األلفاظ  :الجدال  ،المراء  ،الخصومة ؛ أما الجدال  :فهو نقاش  ،الهدف منه
الوصول إلى الحق فإذا تعنت أحد األطراف تحول إلى مراء » انتهى كالم الشيخ .

تعريف المراء :
أما المراء أخي المسلم فهو كما عرفه الغزالي رحمه اهلل  « :طعنك في كالم أخيك إلظهار خلل فيه بغرض تحقيره و
إظهار مزيتك عليه » .
و ً
أيضا قالوا  « :قصد إفحام الغير و تعجيزه و تنقيصه بالقدح في كالمه و نسبته إلى القصور و الجهل  ،و الباعث على
ذلك هو الترفع و إظهار العلم و الفضل و التهجم على الغير بإظهار النقص فيه ؛ و أمّا إظهار الفضل فهو من قبل تزكية
النفس و إظهار الفضل على الغير و هو من الطبائع المذمومة » .
و اعلم أخي المسلم َّ
أن الجدال إذا تحول إلى مراء فانه سيتحول إلى خصومة تقطع المحبة بينك و بين أخيك  ،و تزرع
بينكم العداوة و البغضاء و يبدأ كل واحد منكما يبحث عن زالت أخيه ليفضحه بين الناس  ،و يبحث كيف يجرح أخيه
ليسقطه أمام الناس .
أيضا الجدال يؤدى إلى الحسد  ،فإذا كان أحد المتجادلين حجته أقوى  ،حسده اآلخر ؛ و ً
و ً
أيضا الحقد فإن غلبه في
الجدال قد يحقد عليه  ،فكن على حذر .
وللجدال أضرار جسيمة جاءت في الكتاب و السنة  ،نذكرها بإذن اهلل تعالى لنعرف خطورة الجدال .
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مضار الجدال :
 -1صفة من صفات الكافرين :
ْ
َّ
اط ِل لِيُ ْد ِح ُ
ُجا ِد ُل الَّ ِذ َ
ضوا ِب ِه ال َحق ) الكهف . 56
( و َي َ
ين َك َف ُروا ِب ْال َب ِ
ْر أَ ْم ُه َو َما َ
صم َ
ُون ) الزخرف . 58
و قوله تعالى َ ( :و َقالُوا أَآلِ َهتُ َنا َخي ٌ
ض َربُو ُه لَ َك إِلاَّ َج َدلاً َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِ
 -2و ً
أيضا من صفات أولياء الشيطان :
َ
ُ
ُ
( َو إ َّن َّ
ُوح َ
اط َ
ُجا ِدلوك ْم ) األنعام . 121
ين لَي ُ
ون إِلَى أ ْولَِيا ِئ ِه ْم لِي َ
الش َي ِ
ِ
 -3من صفات المتكبرين :
َ
ْ
للهَّ
للهَّ
ْ
َ
لاَّ
َ
َّ
ان أ َت ُ
ُجا ِدلُ َ
( إِ َّن الَّ ِذ َ
يع
الس ِم ُ
ور ِه ْم إِ ِكب ٌ
اه ْم إِ ْن ِفي ُ
اس َت ِعذ ِبا ِ إِن ُه ُه َو َّ
ْر َما ُه ْم ِب َبالِ ِغي ِه ف ْ
ين ي َ
ون ِفي آ َي ِ
ْر ُسلط ٍ
ص ُد ِ
ات ا ِ ِب َغي ِ
ير ) غافر . 56
ص ُ
ْال َب ِ
 -4من أسباب العذاب :
ْ
َّ
ْ
ُ
للهَّ
للهَّ
َ
َ
لاَ
لاَ
يل ا ِ ل ُه
اس َم ْن ي َ
ير ( )8ثا ِن َي ِعط ِف ِه لِي ِ
ُضل َع ْن َس ِب ِ
ْر ِعل ٍم َو ُه ًدى َو ِك َت ٍ
اب ُم ِن ٍ
قال تعالى َ ( :و ِم َن النَّ ِ
ُجا ِدل ِفي ا ِ ِب َغي ِ
اب ْال َحريق (َ )9ذلِ َك ب َما َق َّد َم ْت َيد َ
ِفي ُّ
ْس ِب َظلاَّ ٍم لِْل َع ِبي ِد ) الحج .
الد ْن َيا ِخ ْز ٌي َو نُ ِذ ُيق ُه َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َع َذ َ
َاك َو أَ َّن اللهََّ لَي َ
ِ
ِ ِ
فانظر إلى هذا الوعيد من اهلل تعالى لمن جادل في اهلل و في الدين بغير أن يكون عنده أي وسيلة من وسائل إظهار الحق .
و هذه الوسائل هي  :العلم  ،الهدى و الكتاب .
فهذا المجادل الذي يجادل بالباطل لمجرد الجدال و لمجرد االختالف توعده اهلل بالخزي في الدنيا و العذاب يوم القيامة .
ُ َّ
وقوله تعالى َ ( :و ِم َن النَّاس َم ْن يُجا ِد ُل ِفي اللهَِّ ب َغي ْ
ُضلُّ ُه َو
ْطان َم ِري ٍد ُك ِت َب َعلَ ْي ِه أَنَّ ُه َم ْن َت َولاَّ ُه َفأَنَّ ُه ي ِ
ْر ِعل ٍم َو َيتَّ ِب ُع كل َشي ٍ
ِ
ِ ِ
ير ) الحج . 3
ذاب َّ
َي ْه ِدي ِه إِلى َع ِ
الس ِع ِ
 -5يفسد العبادة :
ُ
ْ
ْ
ُ
للهَُّ
َ
ْ
ُر َمعْل ٌ
يه َّن ال َح َّج َفال َر َف َث َو ال ُف ُس َ
ومات َف َم ْن َف َر َ
ْر َيعْلَ ْم ُه ا َو
ض ِف
( ْال َح ُّج أَ ْشه ٌ
وق َو ال ِجدال ِفي ال َح ِّج َو ما َتف َعلوا ِم ْن َخي ٍ
ِ
ُ
لأْ َ ْ
َّ ُ
ْر َّ َّ ْ
باب ) البقرة . 197
َت َز َّو ُدوا َفإِ َّن َخي َ
ون يا أولِي ا ل ِ
الزا ِد التقوى َو اتق ِ
وق َوال ج َ
قال مالك  -رحمه اهلل تعالى  : -قال اهلل تعالى َ ( :فال َر َف َث َوال ُف ُس َ
الرفث  :إصابة النّساء  ،و
دال ِفي ْال َح ِّج ) ّ ،
ِ
الفسوق ّ :
أن ً
الحج َّ :
قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح  ،و كانت العرب
الذبح لألنصاب ،و الجدال في ّ
و غيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون  ،يقول هؤالء  :نحن أصوب  ،و يقول هؤالء  :نحن أصوب  .فقال اهلل تعالى :
ُ
ناس ُكو ُه َفال يُناز ُعنَّ َك ِفي الأْ َمْر َو ا ْد ُع إلى َرب َ
دى م ْ َ
ِّك إِنَّ َك لَ َعلى ُه ً
يم ) الحج  .فهذا الجدال .
( لِ ُك ِّل أ َّم ٍة َج َع ْلنا َم ْن َسكاً ُه ْم ِ
ِ
ِ
ِ
ُست ِق ٍ
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الجدال في السنة :
 -6الكفر :
عن عبد اهلل بن عمرو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  « :ال تجادلوا في القران ًّ
فإن الجدال فيه كفر » .
السلسلة الصحيحة األلباني .
 -7من عالمات الضالل بعد الهدى :
ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
ال َر ُس ُ
للهَُّ
للهَّ
ُ
لاَّ
َ
َ
َ
ال َ :ق َ
َو َع ْن أَبي أُ َما َم َة َق َ
َ
ُ
َ
ُ
صلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم َ « :ما َ
ضل ق ْو ٌم َب ْع َد ُه ًدى كانوا َعل ْي ِه إِ أوتوا ال َجدَل »  .ث َّم
ول ا ِ َ
ِ
َق َرأَ َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َه ِذ ِه آْال َي َة َ ( :ما َ
ض َربُو ُه لَ َك إِلاَّ جدلاً بل هم قوم خصمون ) َ .ر َوا ُه أَ ْحمد َو التِّ ْر ِم ِذ ّي
ول اللهَِّ َ
اجه و صححه أأللباني .
َو ابْن َم َ
و هو نوع من الكفر .
 -8يوقع الفتنة و البغضاء :
جلوسا عند باب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم نتذاكر ينزع هذا بآية
عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال  « :كنَّا
ً
و ينزع هذا بآية  ،فخرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كما يفقأ في وجهه حب الرمان  ،فقال  :يا هؤالء بهذا
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »  .حسنه األلباني
بعثتم أم بهذا أمرتم ؟  ،ال ترجعوا بعدي ً
فتدبر أخي المسلم ما يجره الجدال على صاحبه من العواقب الوخيمة و اآلثار العظيمة و األضرار الجسيمة  ،و إذا أردت
مصلحا ً
حقا فعليك أن تبتعد عن الجدال .
أن تكون
ً
و كان السلف رحمهم اهلل يدركون خطورة الجدال  ،لذلك فقد تكلموا فيه ؛ و قد نقلت لكم بعض أقوال سلفنا الصالح
رحمهم اهلل في الجدال لتتدبروا و ليتدبر أولو األلباب .

أقوال السلف في الجدال :
السالم  -البنه  « :دع المراءّ ،
فإن نفعه قليل  ،و هو يهيّج العداوة بين اإلخوان ».
 -1قال سليمان بن داود  -عليهما ّ
 -2عن زياد بن حدير قال  :قال لي عمر  « :هل تعرف ما يهرم اإلسالم ؟  ،قال :قلت :ال .قال  :يهرمه زلّة العالم  ،و
جدال المنافق بالكتاب  ،و حكم األئمّة المضلّين » .
بالسنن ؛ ّ
السنن أعلم
فإن أصحاب ّ
 -3و قال عمر رضي اهلل عنه  « :إنّه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم ّ
بكتاب اهلل » .
علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه  -إلياس بن عمر  -رحمه اهلل  « : -القرآن ثالثة أصناف  :فصنف هلل  ،و
 -4قال ّ
صنف للجدال  ،و صنف لل ّدنيا  ،و من طلب به أدرك » .
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 -5قال أبو ال ّدرداء رضي اهلل عنه  :ال تكون عالمًا حتّى تكون متعلًّما  ،و ال تكون بالعلم عالمًا حتّى تكون به عاملاً  ،و كفى
بك إثمًا أن ال تزال مخاصمًا  ،و كفى بك إثمًا أن ال تزال مماريًا ،و كفى بك كذبًا أن ال تزال محدًّثا في غير ذات اهلل » .
ّ
تجادلن
 « -6قال ميمون بن مهران  -رحمه اهلل  -يوصي بعض تالمذته  « :إيّاك و الخصومة و الجدال في ال ّدين  ،و ال
عالمًا و ال جاهلاً  .أمّا العالم فإنّه يحزن عنك علمه  ،و ال يبالي ما صنعت ؛ و أمّا الجاهل فإنّه ّ
يخشن بصدرك  ،و ال
يطيعك » .
 -7كتب عمر بن عبد العزيز -رحمه اهلل -إلى أهل المدينة  « :من تعبّد بغير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح  ،و من
ع ّد كالمه من عمله ّ
قل كالمه إلاّ فيما يعنيه  ،و من جعل دينه غرضا للخصومات كثر ّ
تنقله » .
 -8و قال  -رحمه اهلل تعالى  « : -قد أفلح من عصم من المراء و الغضب و ّ
الطمع » .
شرا ألزمهم الجدل  ،و منعهم العمل » .
 -9قال
األوزاعي  -رحمه اهلل تعالى  « : -إذا أراد اهلل بقوم ّ
ّ
 -10قال مسعر بن كدام  -رحمه اهلل تعالى  -يوصي ابنه كدام :
إنّي منحتك يا كدام نصيحتي  ...فاسمع لقول أب عليك شفيق
أمّا المزاحة و المراء فدعهما  ...خلقان ال أرضاهما لصديق
إنّي بلوتهما فلم أحمدهما  ...لمجاور جارا و ال لرفيق
و الجهل يزري بالفتى في قومه  ...و عروقه في النّاس ّ
أي عروق ؟
 -11قال سهل بن عبد اهلل التّ ّ
السنّة و الجماعة ؟ ،
ستري  -رحمه اهلل تعالى  -لرجل سأله متى يعلم ّ
الرجل أنّه من أهل ّ
ّ
ّ
فقال :إذا عرف من تسع خصال  « :ال يترك الجماعة  ،و ال ّ
بي صلى اهلل عليه و سلم  ،و ال يخرج
يسب أصحاب النّ ّ
يكذب بالقدر  ،و ال ّ
بالسيف  ،و ال ّ
الصالة على من
يشك في اإليمان  ،و ال يماري في ال ّدين  ،و ال يترك ّ
على هذه األمّة ّ
ّ
ّ
ّ
يموت من أهل القبلة بالذنب  ،و ال يترك المسح على الخفين  ،و ال يترك الجماعة ( أو قال الجمعة) خلف كل وال جار
أو عدل » .
جالسا في مجلس ُ ،
الرؤية  ،فقال له رجل في
فذكر حديث ّ
 -12روي عن يزيد بن هارون  -رحمه اهلل تعالى  -أنّه كان ً
المجلس  :يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث ؟  ،فغضب و قال  :ما أشبهك بصبيغ و أحوجك إلى مثل ما فعل به  .ويلك ،
و من يدري كيف هذا ؟  ،من يجوز له أن يجاوز هذا القول الّذي جاء به الحديث أو يتكلّم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلاّ من
ّ
استخف بدينه ؟!  ،إذا سمعتم الحديث عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم فاتّبعوه و ال تبتدعوا فيه ،فإنّكم إن
سفه نفسه و
اتّبعتموه و لم تماروا فيه سلمتم  ،و إن لم تفعلوا هلكتم » .
الجدل شيئاً إال كسره ٌ
ُ
جدل مثله « .
 -13و قال ابن أبي الزناد  « :ما أقام
 -14قال األصمعي  « :سمعت أعرابياً يقول  :من الحى الرجال و ماراهم قلَّ ْت كرامته  ،و من أكثر من شيء ُع ِرف به » .
 -15و قال عبداهلل بن حسين بن علي – رضي اهلل عنهم  « : -المراء رائد الغضب  ،فأخزى اهلل ً
عقال يأتيك بالغضب » .
 -16و قال محمد بن علي بن حسين – رضي اهلل عنهم  « : -الخصومة تمحق الدين  ،و تنبت الشحناء في صدور
الرجال » .
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 -17و قيل لعبداهلل بن حسن بن حسين  « :ما تقول في المراء ؟  ،قال  :يفسد الصداقة القديمة  ،و يحل العقدة الوثيقة  .و
أقل ما فيه أن يكون دريئة للمغالبة  ،و المغالبة أمتن أسباب القطيعة » .
 -18و قال جعفر بن محمد – رحمه اهلل  « : -إياكم و هذه الخصومات  ،فإنها تحبط األعمال » .
 -19و قيل للحكم بن عتيبة الكوفي – رحمه اهلل  « : -ما اضطر الناس إلى هذه األهواء ؟  ،قال  :الخصومات » .
 -20قال مالك  « :الجدال في الدين من بقايا النفاق »  ،قال القاسم  « :بل هو النفاق كله » .
يقسي القلب  ،و يورث الضغائن » .
 -21و عند مالك  « :الجدال في الدين ينشئ المراء  ،و يذهب بنور العلم من القلب  ،و ّ

منهج السلف في الجدال :
قال الخطيب  ( :و يخلص النية في جداله بأن يبتغي وجه اهلل تعالى  ...و ليكن قصده في نظره إيضاح الحق و تثبيته دون
المغالبة للخصم ) .

منهج األئمة رحمهم اهلل في الجدال :
سأل رجل أحمد ابن حنبل قال  :ادخل المسجد ليس فيه رجل يعمل بالسنة غيري  ،فيتكلم رجل من أهل البدعة  ،أفأجادله
؟  ،فقال  :ال  ،أخبر السنة و ال تخاصم .
انظر أخي المسلم إلى إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه اهلل  ،كيف كان يعلم تالميذه أن يتركوا الجدال و إن كانوا
محقين !  ،قال  :أخبر بالسنة و ال تجادل .
و تخيل نفسك في هذا الموقف رأيت رجل على بدعة مخالفة للدين  ،فنصحته و أخبرته َّ
أن السنة كذا وكذا  ،فإذا به
خيرا  ،و اعرض عنه ؛ و تذكر قوله تعالى :
يرفض النصيحة ويريد الجدال  ،ال تكثر معه  ،بل قل له  :جزاك اهلل ً
( َو أَ ْع ِر ْ
اهلِين ) األعراف . 199
ض َع ِن ْال َج ِ
و ُسئل مالك  :الرجل يكون عالمًا بالسنة  ،أفيجادل عنها ؟  ،فقال مالك  :ال  ،بيّن السنة  ،فإن قبلت منك و إال فال تخاصم
.
وهذا مالك ينصح بما نصح به أحمد  ،فهم جميعا أخذوا من مشكاة واحدة  ،أخذوا من نور النبوة .
و جادل رجل الشافعي فلم يجبه فلما سألوه قال :
الجواب لَِباب َّ
خوصمت ُ
قالوا َّ
َ
قلت لهم َّ ...
مفتاح
الش ِّر
إن
سكت و قد
ُ
َ ِ
ٌ
إصالح
شرف  ...و فيه أيضاً لصون العرض
أحمق
جاهل أو
و الصمت عن
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
ُ
نباح
أما ترى الأُ ْس َد تخشى و هي صامتة  ...و الكلب يُخسى لعمري و هو ُ
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أن الجدال مفتاح لباب الشر  ،و َّ
و ها هو الشافعي الذي كان يلقب شمس الدنيا  ،يخبرنا َّ
أن اإلنسان ليس عيبًا عليه أن
يسكت  ،و ضرب لنا مثلاً بالسباع و ما لها من هيبة في قلوب الناس و هي صامتة ال تكثر من النباح  ،و الكلب كثير
النباح الذي ال قيمة له .
و في النهاية مسك الختام  ،و هي بشرى من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بالجنة لمن ترك الجدال  ،فقال  « :أنا زعيم
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان ً
محقا »  .رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة و للترمذي نحوه من
حديث أنس و حسنه .
مصلحا أن تحذر هذه آالفة العظيمة  ،وعود نفسك إذا أسديت النصيحة للمسلمين
عليك أخي المسلم إذا أردت أن تكون
ً
ّ
و وجدت َّ
أن باب الجدال سيفتح فأغلقه  ،و ال تدع الشيطان يوسوس لك  ،و يقول  :أنك على حق و ليس عليك ترك
المناقشة حتى يقتنع من أمامك  ،اعلم َّ
أن هذا من الشيطان  ،و تذكر وعد النبي بقصر في الجنة لمن ترك الجدال و هو
محق .
و اعلم أخي َّ
صالحا
أن الجدال هو رد أخيك إلى الحق و ليس استعالء عليه أو إظهار فضلك  ،فافطن لهذا الكالم تكن
ً
مصلحا بإذن اهلل .
ً
اللهم أرنا الحق ً
حقا و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه .
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ّ
إن الحمد هلل ،نحمده و نستعينه  ،و نستغفره  ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل له
 ،و من يضلل فال هادي له  ،و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محم ًدا عبده و رسوله .
اس اتَّ ُقوا َرب ُ
ُسلِم َ
( َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َّك ُم الَّ ِذي
ُون ) آل عمران َ ( ، 102يا أَُّي َها النَّ ُ
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َح َّق تُ َقا ِت ِه َولاَ َتمُوتُ َّن إِلاَّ َوأَ ْنتُ ْم م ْ
ُ
ُ للهََّ َّ
َُ
ْ
ون ب ِه َوالأْ َ ْر َحا َم ۚ إ َّن اللهََّ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
س َو ِ
َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
يرا َو ِن َسا ًء ۚ َواتَّقوا ا ال ِذي َت َسا َءل َ ِ
ِ
ان َعلَي ُ
ْك ْم َر ِقيبًا ) النساء َ ( ، 1يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َك َ
ُصلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم ۗ َو َم ْن
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اللهََّ َو ُقولُوا َق ْولاً َس ِدي ًدا ي ْ
للهَّ
ُطع ا َ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا َع ِظيمًا ) األحزاب . 71 - 70
يِ ِ
أما بعد َّ ،
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،و أحسن الهدي هدي محمد  ،و شر األمور محدثاتها  ،و كل محدثة بدعة و كل
بدعة ضاللة  ،و كل ضاللة في النار .
َّ
إن الهجر من أعظم وسائل التربية و التأديب في اإلسالم  ،فهو أشد إيالمًا من الضرب بالسياط و لذلك فقد استعمله النبي
صلى اهلل عليه و سلم مع الثالثة الذين خلفوا في غزوة تبوك .
و ملخص هذا األمر َّ
أن النبي صلى اهلل عليه و سلم خرج في غزوة و كانت في شدة الحر فتخلف بعض الصحابة  ،و لما
تقصيرا منهم
عاد جاء المنافون يعتذرون عن عدم الخروج بحجج كاذبة  ،و اعترف ثالثة من الصحابة بأنهم لم يخرجوا
ً
و لم يكن عندهم أي عذر يمنعهم من الخروج  ،فأمر النبي أهل المدينة أن يعاقبوهم بالهجر حتى ينزل اهلل فيهم حكما .
َ
َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ َ
ين ُخلُِّفوا َحتَّى إ َذا َ َ
ْه ْم أَ ْن ُف ُس ُه ْم َو َظ ُّنوا أَ ْن لاَ
ْه ُم الأْ َ ْر ُ
قال تعالى َ ( :و َعلَى الثَّلاَ َث ِة الَّ ِذ َ
ضاق ْت َعلي ِ
ضاق ْت َعلي ِ
ِ
َم ْل َجأَ ِم َن اللهَِّ إلاَّ إلَ ْي ِه ثُ َّم َت َ َ
ْه ْم لَِيتُوبُوا إِ َّن اللهََّ ُه َو التَّو ُ
الر ِحي ُم ) التوبة . 118
َّاب َّ
اب َعلي ِ
ِ ِ
سبحان اهلل ضاقت عليهم األرض بما رحبت  ،هذه األرض الواسعة الفسيحة أصبحت أضيق من ثقب اإلبرة  ،و ً
أيضا
ضاقت عليهم النفس و ضيق النفس من أشد األمور إيالمًا على اإلنسان .
و لكن قد يتساءل البعض  :كيف نوفق بين هذا الهجر و نهى النبي عن الهجر ؟
َّ
َ
ض َي اللهَُّ َع ْن ُه أَ َّن َر ُس َ
َ
َ
َ
اغ ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم قال  « :ال َت َب َ
س بُ
اس ُدوا
فيما رواه مسلم عن أََن ُ
ول اللهَِّ َ
ضوا َو ال َت َح َ
ْن َمالِ ٍك َر ِ
ُسلِم أَ ْن َيه ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُّ
للهَّ ْ ً
ُ ُ
ََ
َّام » صحيح .
ْج َر أخا ُه ف ْوق ثالث ِة أي ٍ
َو ال تدَا َب ُروا َ ،و كونوا ِع َبا َد ا ِ إِخ َوانا َ ،و ال َي ِحل لِم ْ ٍ
نقول َّ
ً
شرعا وال يجوز أن يهجر المسلم المسلم
أن الهجر المحرم هو الهجر من أجل الدنيا و خالفات الدنيا و هذا حرام
فوق ثالث لخالفات الدنيا  ،أما الهجر من أجل الدين أو بغرض اإلصالح فهو أصل من أصول التأديب و التربية في
الشرع .
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و قد ثبت الهجر في القران و السنة :
و قد جاء الهجر في كتاب اهلل في ثالث مواضع :
الر ْج َز َف ْ
اه ُج ْر )  ،و هو هجر المعاصي و المنكرات .
َ (.1و ُّ
اه ُج ُر ُ
َ (.2و ْ
وه َّن ِفي ْال َم َ
اج ِع ) .
ض ِ
َ (.3و ْ
اه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا َج ِميلاً ) .
َو قد قيل  :إِن الهجر ْال َج ِميل ُه َو هجر ِبلاَ أَ َذى  -الفتاوى ابن تيمية . -
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رحمه اهلل :
الهجر الشرعي نوعان :
أحدهما  :بمعنى الترك للمنكرات  ،و الثاني  :بمعنى العقوبة عليها .
ض َع ْن ُه ْم َحتَّ ٰى َي ُخ ُ
ون ِفي آ َيا ِت َنا َفأَ ْع ِر ْ
ين َي ُخ ُ
فالنوع األول  :هو المذكور في قوله تعالى َ ( :وإِ َذا َرأَي َ
وض َ
ْت الَّ ِذ َ
وضوا ِفي
الذ ْك َر ٰى َم َع ْال َق ْوم َّ
ان فَلاَ َت ْق ُع ْد َب ْع َد ِّ
الظالِ ِمين ) األنعام  ، 68و قوله َ ( :و َق ْد َن َّز َل َعلَي ُ
الشي َ
يث َغيْر ِه ۚ َوإمَّا يُ ْن ِس َينَّ َك َّ
ْط ُ
ْك ْم ِفي
َح ِد ٍ ِ ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
للهَّ
ً
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َلاَ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْر ِه ۚ إِنك ْم إِذا ِمثل ُه ْم ۗ )
ات ا ِ يُكف ُر ِب َها َوي ْ
ُستهْزأ ِب َها ف تق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َحت ٰى َيخوضوا ِفي َح ِد ٍ
اب أَ ْن إِ َذا َس ِمعْت ْم آ َي ِ
ال ِك َت ِ
يث غي ِ
النساء  ، 140فهذا يراد به أنه ال يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر ال يجلس عندهم  ،و قوم دعوا إلى
وليمة فيها خمر و زمر ال يجيب دعوتهم و أمثال ذلك  ،بخالف من حضر عندهم لإلنكار عليهم أو حضر بغير اختياره
 ،و لهذا يقال حاضر المنكر كفاعله .
َ
اه َر ْالب ْد َع ِة َ ،و َج َب الإْ ْن َك ُ َ
لإْ ْ َ
وب َ ،و ِم ْن ْال َه ْج ِر ا ْم ِت َن ُ
َو َم ْن َك َ
اع
ار ْال َم ْش ُر
ْج َر َحتَّى َيتُ َ
وع أَ ْن يُه َ
ان ُم ْب َت ِد ًعا ظ ِ ِ
ار َعل ْي ِه َو ِم ْن ا ِنك ِ
ِ
ِ
الصلاَ ِة َعلَ ْي ِه لَِي ْن َزج َر َم ْن َي َت َشبَّ ُه ب َطر َيق ِت ِه َ ،و َي ْد ُعو إلَ ْي ِه َ ،و َق ْد أَ َم َر ب ِم ْثل َه َذا َمالِ ُك ب ُ َ
س َ ،و أَ ْح َم ُد ب ُ
أَ ْه ِل ِّ
ْن
الد
ين ِم ْن َّ
ِ ِ
ِ
ْن أ َن ٍ
ِ
ِ ِ
ْر ُه َما ِم ْن الأْ َ ِئ َّم ِة َ ،واَللهَُّ أَ ْعلَ ُم  - .الفتاوى ابن تيمية -
َح ْن َب ٍل َ ،و َغي ُ
النوع الثاني الهجر للتأديب  :و هذا الهجر ما فعله النبي صلى اهلل عليه و سلم مع الثالثة الذين تخلفوا عن الغزو كما
ذكرنا في بداية الموضوع .
و نحن نسوق لكم أمثلة من التأديب بالهجر :
-1هجر عائشة لتأديب عبد اهلل ابن الزبير :
روى البخاري في صحيحه :
الز َبيْر َق َ
ْن ُّ
 أَ َّن َعا ِئ َش َة ُ ،ح ِّد َث ْت  :أَ َّن َع ْب َد اللهَِّ ب َْع أَ ْو َع َطا ٍء أَ ْع َط ْت ُه َعا ِئ َش ُة َ :واللهَِّ لََت ْن َت ِه َي َّن َعا ِئ َش ُة أَ ْو لأََ ْح ُج َر َّن
ال ِ :في َبي
ِ
ٍ
َعلَ ْي َها َ ،ف َقالَ ْت :أَ ُه َو َق َ
ال َه َذا ؟ َ ،قالُوا َ :ن َع ْم َ ،قالَ ْت ُ :ه َو للِهَِّ َعلَ َّي َن ْذ ٌر  ،أَ ْن َ
اس َت ْش َف َع اب ُ ُّ
ال أُ َكلِّ َم اب َ ُّ
ْر
ْر أََب ًدا َ .ف ْ
ْن الز َبي ِ
ْن الز َبي ِ
ال أََت َحنَّ ُث إلَى َن ْذري َ .فلَمَّا َط َ
إلَ ْي َها ِ ،ح َ َ َ
ال أُ َش ِّف ُع ِفي ِه أََب ًدا َ ،و َ
ال َواللهَِّ َ
اله ْج َر ُة َ ،ف َقالَ ْتَ :
ال َذلِ َك َعلَى اب ِ ُّ
ْر،
ين طال ِت ِ
ْن الز َبي ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
وث َ ،و ُه َما ِم ْن َب ِني ُز ْه َر َة َ ،و َق َ
َ
َ
ْن َع ْب ِد َي ُغ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ال لَ ُه َما  :أَ ْن ُش ُد ُك َما ِباللهَِّ لَمَّا
ب
د
و
س
األ
ْن
ب
ن
م
ح
الر
د
ب
ع
و
،
ة
م
ر
خ
م
ْن
ب
ر
و
س
م
ال
م
ل
ك
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِ َ
َِ ِ
ِ
َ
َ
ُّ
ْ
الر ْح َمن م ْ
ُش َت ِملَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
ْن ِبأَ ْر ِد َي ِت ِه َما َ ،حتَّى
ي
د
ب
ع
و
ر
و
س
م
ال
ه
ب
ل
ب
ق
أ
ف
.
ي
ت
ع
ي
ط
ق
ر
ذ
ن
ت
ن
أ
ا
ه
ل
ل
ح
ي
ال
ا
ه
ن
إ
ف
،
ة
ش
ئ
ا
ع
ى
ل
ع
ي
َّ
ُ
َ ِِ ِ ْ َ َ َ
َِ َ
َِ
ِ َ ِ َِ
أَ ْد َخ ْلتُ َما ِن َ َ ِ
ِ
ِ
الس َ
اس َت ْأ َذ َنا َعلَى َعا ِئ َش َة َ ،ف َق َ
ْك َو َر ْح َم ُة اللهَِّ َو َب َر َكاتُ ُه أََن ْد ُخ ُل ؟ َ ،قالَ ْت َعا ِئ َش ُة  :ا ْد ُخلُوا َ ،قالُوا ُ :كلَُّنا ؟ َ ،قالَ ْت :
اال َّ :
ْ
ال ُم َعلَي ِ

68

َن َعم  ،ا ْد ُخلُوا ُكلُّ ُك ْم َ ،و َ
َخ َل اب ُ ُّ
ال َتعْلَ ُم أَ َّن َم َع ُه َما اب َ ُّ
َخلُوا د َ
ْر َ ،فلَمَّا د َ
اب َ ،ف ْ
اش ُد َها
الح َج َ
اع َت َن َق َعا ِئ َش َة َو َط ِف َق يُ َن ِ
ْر ِ
ْن الز َبي ِ
ْن الز َبي ِ
َو َِي ْب ِكي َ ،و َ
اشدَا ِن َها إلاَّ َما َكلَّ َم ْت ُه َ ،و َق ِبلَ ْت ِم ْن ُه َ ،و َي ُق َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
ن
ي
ن
م
ح
الر
د
ب
ع
و
ر
و
س
م
ال
ق
ف
ط
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
وال ِن :إِ َّن النَّ ِب َّي َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْج َر أَ َخا ُه َف ْو َق َث َ
اله ْج َر ِة َ ،فإنَّ ُه َ « :
ال » ؛ َفلَمَّا أَ ْك َث ُروا َعلَى َعا ِئ َش َة ِم َن
ُسلِ ٍم أَ ْن َيه ُ
ال َي ِح ُّل لِم ْ
َن َهى َعمَّا َق ْد َعلِم ِ
ال ِث لََي ٍ
ْت ِم َن ِ
ِ
التَّ ْذ ِك َر ِة َو التَّ ْحريج َ ،ط ِف َق ْت تُ َذ ِّك ُر ُه َما َن ْذ َر َها َو َت ْب ِكي َو َت ُق ُ
ول  :إنِّي َن َذ ْر ُت َ ،و النَّ ْذ ُر َش ِدي ٌد َ ،فلَ ْم َي َز َ
اال ِب َها َحتَّى َكلَّ َم ْت اب َ
ْن
ِ
ِ ِ
ين َر َق َب ًة َ ،و َكا َن ْت َت ْذ ُك ُر َن ْذ َر َها َب ْع َد َذلِ َك َ ،ف َت ْب ِكي َحتَّى َتب َّ
ُّ
ْر َ ،و أَ ْع َت َق ْت ِفي َن ْذ ِر َها َذلِ َك أَ ْر َب ِع َ
ُل ُدم ُ
ار َها .
ُوع َها ِخ َم َ
الز َبي ِ
 -2تأديب عمر لولده بالهجر :
صلَّى اهللُ
ْت َر ُس َ
ْن ُع َم َر َق َ
اب َ ،ق َ
ال َ :س ِمع ُ
ال  :أَ ْخ َب َر ِني َسالِ ُم ب ُ
ْن َع ْب ِد اهللِ  ،أَ َّن َع ْب َد اهللِ ب َ
ول اهللِ َ
ْن ِش َه ٍ
ما رواه مسلم َع ِن اب ِ
ْ
ُ
ْ
َّ ُ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْن َع ْب ِد اهللَِ :واهللِ ل َن ْم َن ُعه َّ
اس َتأذنَّك ْم إِل ْي َها » َ ،قالَ :ف َقال ِبلاَ ل ب ُ
ُن َ ،قال:
اج َد إِذا ْ
َعل ْي ِه َو َسل َم َيقول « :لاَ َت ْم َنعُوا ِن َسا َءك ُم ال َم َس ِ
ُ
َفأَ ْق َب َل َعلَ ْي ِه َع ْب ُد اهللِ َ :ف َسبَّ ُه َسبًّا َسي ًِّئا َما َس ِمعْتُ ُه َسبَّ ُه ِم ْثلَ ُه َق ُّط َ ،و َق َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو
ول اهللِ َ
ال  « :أ ْخ ِب ُر َك َع ْن َر ُس ِ
َت ُق ُ
ولَ :واهللِ لََن ْم َن ُعه َّ
ُن » ؛ فحلف ابن عمر أن ال يكلمه و قد هجره .
 -3تأديب عبد اهلل ابن مغفل البن أخيه بالهجر :
ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن سعيد بن جبير عن عبد اهلل بن مغفل  ،أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه
 ،و قال َّ :
إن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم نهى عنها  ،فقال  :إنها ال تصيد صي ًدا و ال تنكي عدوًا و إنها تكسر السن
وتفقأ العين  ،قال  :فعاد ابن أخيه فخذف  ،فقال  :أحدثك َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم نهى عنها ثم عدت تخذف ال
أكلمك أب ًدا .
و اآلن بعد أن رأينا كيف أن الهجر يستخدم للتقويم و التأديب  ،فكيف نطبق الهجر إذا كان الهجر يأتي بنتيجة عكسية ماذا
نصنع ؟
الهجر ال يكون إال بعد النصيحة فإذا لم تأتي النصيحة بنتيجة نلجأ إلى الهجر .
 قد تكلمنا عن النصيحة في هذا الكتاب فليُرجع إليها . -و المقصد من الهجر هو التأديب و ليس اإليذاء  ،فنحن عندما نهجر إنسان إنما نلفت نظره أنه مخطئ و أن عليه أن يعيد
تفكيره فيما يصنع .
و ال يجوز بأي حال من األحوال هجر األبوين  ،و أن ننصحهم بحيث ال نتجاوز قوله تعالى ( :فَلاَ َت ُق ْل لَ ُه َما أُ ٍّ
ف)
اإلسراء . 23
ْر ً
اح ْب ُه َما ِفي ُّ
وفا ) لقمان .15
الد ْن َيا َمع ُ
و ال نهجرهم  ،بل كما قال تعالى َ ( :و َ
ص ِ
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ون نُ ُش َ
اه ُج ُر ُ
وه َّن َو ْ
وز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن ِفي ْال َم َ
و هجر الزوجة وسيلة من وسائل التأديب  ،قال تعالى َ ( :والال ِتي َت َخ ُاف َ
اج ِع)
ض ِ
النساء .34
َ
َ
َع َ ْ
قال ابن تيميه في الفتاوى ُه َو  :أ ْن َت ْن ِش َز َع ْن َز ْوج َها َف َت ْن ِف َر َع ْن ُه ب َحي ُ
اش  ،أ ْو َت ْخ ُر َج ِم ْن َم ْن ِزلِ ِه
ْث لاَ تُ ِطي ُع ُه َإذا د َ
ِ
ِ
اها لِل ِف َر ِ
ْر ْإذ ِن ِه َ ،و َن ْح ُو َذلِ َك ِممَّا ِفي ِه ا ْم ِت َن ٌ
اع ِت ِه .
اع َعمَّا َي ِج ُب َعلَ ْي َها ِم ْن َط َ
ِب َغي ِ
اه ُج ُر ُ
و قوله تعالى َ ( :و ْ
وه َّن ِفي ْال َم َ
اج ِع ) مع قوله صلى اهلل عليه و سلم  « :و ال تهجر إال في المضجع » دليل
ض ِ
على وجوب المبيت ؛ فعلى الرجل الذي يهجر زوجته أن يبيت معها في نفس البيت و نفس الغرفة و نفس الفراش كما
تعود  ،لكنه ال يحاول أن يعاشرها أو يقترب منها  ،و هذا يكون بعد الوعظ كما قلنا ً
سابقا .
و ً
أيضا هجر األبناء إذا لم يستجيبوا للنصح  ،و مثال ذلك  :أال يجدوا المودة من األب  ،و ال يجلس معهم و ال يأكل معهم .
و ً
أيضا هجر أصحاب البدع و المعاصي  ،لكن إذا كان الهجر سيؤدى إلى ضرر بأن يعاند الشخص الذي ستهجر
 ،و يزداد إثمًا و معصية  ،فهنا ال توجد مصلحة من وراء الهجر  ،فتركه أفضل  ،و عليك بالنصيحة مع التزام آداب
النصيحة .
و إذا كان من ستهجره سيتسبب في إيذاءك ،مثل  :أن يكون لك جار سوء أو صاحب عمل مؤذي  ،و هو مكب على
المعاصي و المنكرات  ،و أنت إذا هجرته قد يتربص بك و يكيد لك المكائد  ،فهنا عليك بالمدارة و هو أمر مشروع لدفع
الضرر .
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،فلَمَّا َرآ ُه َق َ
س أَ ُخو
أخرج البخاري َع ْن ُع ْر َو َة َ ،ع ْن َعا ِئ َش َة  :أَ َّن َر ُجلاً ْ
ال ِ « :ب ْئ َ
اس َت ْأ َذ َن َعلَى النَّ ِب ِّي َ
س اب ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِفي َو ْج ِه ِه َو ا ْن َب َس َط إِلَ ْي ِه َ ،فلَمَّا ا ْن َطلَ َق
ْن ال َع ِش َ
ال َع ِش َ
ير ِة » َ ،فلَمَّا َجلَ َ
ير ِة َ ،و ِب ْئ َ
س َت َطلَّ َق النَّ ِب ُّي َ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
للهَّ
ُ
ُ
الر ُج ُل َ ،قالَ ْت لَ ُه َعا ِئ َشة َ :يا َر ُس َ
ين َرأي َ
ول ا ِ ِ ،ح َ
الر ُج َل قل َت لَ ُه َك َذا َو َك َذا  ،ث َّم َت َطل ْق َت ِفي َو ْج ِه ِه َو ا ْن َب َسط َت إِلَ ْي ِه ؛
ْت َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
للهَّ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
اس ِع ْن َد اللهَِّ َم ْن ِزلَ ًة َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َمنْ
َّ
ْ
َف َقال َر ُسول ا ِ َ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم َ « :يا َعا ِئشة َ ،متى َع ِهد ِت ِني ف َّحاشا  ،إِن ش َّر الن ِ
اس اتِّ َقا َء َش ِّر ِه » .
َت َر َك ُه النَّ ُ
انظر أخي المسلم إلى هدى النبي  ،و كيف أنَّه أالن الحديث للرجل لما في ذلك من مصلحة تخص الدين .
و يروى َّ
أن هذا الرجل كان عيينة ابن حصن  ،و كان من وراءه قومه و هو مسموع الكلمة عندهم فخشي النبي أن
يغضبه فيرتد هو و قومه .
و المداراة هي بذل الدنيا من أجل الدين أو الدنيا  ،النبي هنا بذل له حسن العشرة لكنه لم يمدحه  ،ألن مدح أهل السوء
مداهنة  ،و المداهنة ال تجوز ً
شرعا  ،و هي بذل الدين من أجل الدنيا .
اللهم أرنا الحق ً
حقا و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه .
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