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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :أما بعد، احلمد هلل رب العاملني و صلى هللا و سلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
و نشرع اليوم إن شاء هللا تعاىل  ،احلديث الثاين عشرنا يف املرة املاضية من الكالم على فقد فرغ

 يف ابقي التعليقات املختصرة .

هللِا  )عن أيب محزَة أنِس بِن مالٍك َرِضي هللاُ َعْنُه خادِم رسولِ  -رمحه هللا تعاىل -يقول املصنف 
َحَّتَّ ُيُِبَّ أِلِخيِه  الَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُكمْ  :َوَسلََّم قالَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن النَّبِي َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ 

 .ومسلٌم( البخاريُّ َما ُيُِبُّ لِنَ ْفِسِه رواه 

ه بعض أهل العلم من األحاديث اليت يدور عليها اإلسالم، و مضى ذكر  هذا احلديث عد  
 كالم ابن  أيب زيد القريواين .

هللِا َصلَّى هللاُ  )عن أيب محزَة أنِس بِن مالٍك َرِضي هللُا َعْنُه خادِم رسولِ  -رمحه هللا -و قوله 
ار  راوي احلديث هو أنس بن مالك بن النضر األنصاري، و هو من بين النج   َعَلْيِه َوَسلََّم(

و أمه أم سليم بنت ملحان ، تزوجت أاب طلحة األنصاري بعد موت مالك  ،كنيته، أبو محزة
النضر يف قصة مشهورة، و طلبت أن يكون إسالمه مهرها فقط ، صحابية مشهورة جًدا بن 

ك مناقب كثرية، و هي من النساء الاليت يعدون مدرسة .و ألنس مناقب كثرية، و ألمه كذل
يف العلم و األدب و احلكمة ، فقراءة  سريهتا انفعة للنساء و للرجال كذلك . طلبت هذه 
الصحابية الكرمية من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن يقبل أنًسا خادًما له، و كان عمره ملا 

عشر سنني ، و خدم النيب صلى هللا عليه وسلم عشر  قدم النيب صلى هللا عليه وسلم للمدينة
، سنني أخرى حىت توفاه هللا. و كان أنس من املعم ِّرين بربكة دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم

ابلقرب من البصرة، و غس له  ه (93)مات سنة ثالثة و تسعني ،و مات و قد جتاوز املئة 
قبه كثرية جًدا ،و هو من املكثرين من الرواية  حممد بن سريين بوصية منه يف قصة معروفة، منا

 كما مضى معنا سابًقا .
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هذا فيه إشارة إىل مشروعية خدمة القائم  هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم( )خادِم رسولِ و قوله  
 على نشر السنة و الدين .

أن   -رمحه هللا-باس ابن تيمية قرر أبو الع )الَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم(سلم آله و و قوله صلى هللا عليه و 
؛  يعين ليس نفًيا لإلميان املستحب ... نفي كمال اإلميان الواجبمثل هذا الرتكيب يراد به 

ل اإلميان ... ال ... ،هذا كماله كذلك ، يعين ليس نفًيا لكال ...، و ليس نفًيا لإلميان ب
 ت ال املستحبات.؛فمحبة اخلري للمؤمن من الواجبا نفي لكمال اإلميان الواجب

بَّ أِلِخيهِ  )سلم آله و و قوله صلى هللا عليه و   )َحَّتَّ ُيُِبَّ يعين به ... أواًل ملا قال  (َحَّتَّ ُيُِ
هل يعين مطلق األخوة اإلنسانية فيدخل يف ذلك الكافر أبن حيب له اهلداية و  (أِلِخيهِ 

اإلسالم و النجاة من النار ابلتوحيد ؟أو املراد أخوة الدين و العقيدة فيكون خمتًصا ابملسلم ؟ و 
إذا قلنا أهنا خمتصة ابملسلم فهل يدخل فيه من كان على بدعة مكفرة ؟ إخل . هذا فيه خالف 

العلم  أييت تفصيله يف الشرح الثاين، و لكن الذي يظهر من السياق أن املراد يف هذا بني أهل 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  ﴿:احلديث املسلم ألن هللا تعاىل قال و لكن نشري  ]  10احلجرات : ]﴾ِإَّنَّ

إىل أن حمبة اهلداية جلميع الناس بل و اجلن كذلك؛ مطلوب من كل مسلم للنصوص األخرى 
  125:النحل ]﴾"ادُْع ِإََل َسِبيِل رَبِيَك ِِبحلِْْكَمةِ  ﴿: الكثرية، و هذه وظيفة األنبياء كما جاء

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ ﴿،] ُتْم َخي ْ ُحُدوِد  يف َمَثُل الَقاِئم)حديث و ،]  110:آل عمران]﴾ُكن ْ
و كذلك ما صح عن النيب صلى هللا   (َكمثل َقوٍم اْستَ َهموا على َسِفيَنةٍ ،اَّللَّ واْلَواِقع فيها

ٌر َلكَ )عليه وسلم  ا َخي ْ ُ ِبَك رَُجًلا َواِحدا َعمِ  َيُكوَن َلكَ  ِمْن َأنْ  أَلَْن يَ ْهِدَي اَّللَّ  إخل .  (مُحُْر الن َّ

إشارة إىل نبذ التعصب   (َحَّتَّ ُيُِبَّ أِلِخيِه َما ُيُِبُّ لِنَ ْفِسِه  )و يف قوله صلى هللا عليه وسلم 
زاب و اجلماعات و الطوائف؛ فاملسلمون شيء واحد، و ينبغي هلم التعاون و التكاتف لألح

وهللا املستعان . وقوله  ! على وجه حتصل معه الفائدة ،ال عكس ذلك كما هو حاصل اآلن
يعين من كل أنواع اخلري، فقد جاء يف بعض  ( ) َما ُيُِبُّ لِنَ ْفِسهِ  صلى هللا عليه و آله وسلم

فال يقل قائل : أان أحب كذا وكذا من احملرمات فهل   ما ُيبه لنفسه من اخلري()الرواايت  
 ال يؤمن أحدكم()أحبها ألخي ؟ اجلواب:.. ال.. ، أنت كذا خارج عن املخاطبني ، احلديث 
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فاخلطاب موجه ملبتغي اإلميان وللمسلم ، واألصل فيه حمبة األعمال الصاحلة والفوز برضى 
 املوىل جل و عال .

املراد يف احلديث ؟ سياق احلديث يدل على أن املقصود هنا حمبة اخلري يف  "اخلري"وماهو  
أمور الدين ؛ حيب ألخيه اإلميان واإلحسان واألخالق والعبادة والعلم والتقوى، ويدعو له 

على كل مسلم، وكذلك حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من خري واجبة بذلك هذه احملبة 
، هذا األخري مستحب ال واجب .و كذلك  مستحبة مال و حنوها و هذا الدنيا؛ من سع

نقول ال عربة ابملنغمس يف ملذات الدنيا ؛ جتد بعض الناس حيب كثرة السيارات الفاخرة 
،مشتغاًل ابلثياب والزينة وحنو ذلك؛ هذا ال عربة به العربة ابملعتدل ، فال حيب ألخيه أن 

.. ،وكذلك ال تعين احملبة هنا بذل مجيع ما يف يده؛ حبيث ينغمس يف ملذات الدنيا ... ال .
لُّ بواجبات أخرى ؛و إمنا احملبة عمل قليب وله آاثر ، و بقدر إميان املسلم تكون احملبة  ُيخ
إلخوانه ، هذا أمر مشاهد ، كلما قوي إميان العبد رأيته حمًبا لتقدم إخوانه يف دينهم و دنياهم 

يضرهم أو يلحقهم بسببه ضرر ، و هذه الصفة ثقيلة على  ويفرح لذلك، و يكره هلم ما
 دا الذي أعطاان وأعطاه غين ال تنفضعاف اإلميان ، فالبد أن نسعى مجيًعا لتحقيقها ، ربن

خزائنه ، إذا أعطاه و أعطاان و أعطى أضعاف أضعاف  اخللق مع أضعافه؛ فخزائنه ال تنفد 
العامل اجلليل ، اس رضي هللا عنهما ن ابن عب، وهو الذي أمران هبذا فلنستجب . وقد جاء ع

ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم أنه يقول : "وددت أن يعلم الناس من القرآن ما أعلم " 
حيب هذا من قلبه ، هذه قلوب صافية ممتلئة ابإلميان واليقني ، فاخترب نفسك ؛ كل واحد 

 به يعرف إميانه . منا ُيترب نفسه ، هل حيب اخلري والعلم إلخوانه ؟ ، و

َويف َذِلَك  ﴿: طيب هذا احلديث ال يعين عدم التنافس يف أمور الدين فإن هللا يقول 
والتنافس ال يعين عدم حمبة اخلري ألخيك،  ، ]  26:املطففني ]﴾فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ 

  ؛يعين ال تعارض بينهما كما سيأيت بيانه يف الشرح الثاين . و لو عملت األمة هبذا احلديث
يعين لكم أن تتخيلوا و أن تتصوروا كيف ستكون صورة اجملتمع ، وقد حصل هذا يف زمن 

 الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني . 
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 )عْن ابِن مسعوٍد َرِضي هللاُ َعْنُه قاَل: قاَل رسوُل هللاِ بعد ذلك  -رمحه هللا-قال املصنف 
لُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِِْحَدى َثًَلٍث: الث َّيِيِب الزَّاِن،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم: } الَ  ُيَِ

ْفسِ  ْفِس، َوالتَّاِرِك ِلِديِنِه اْلُمَفاِرِق لِْلَجَماَعِة {  َوالن َّ  .(ومسلمٌ  رواه البخاريُّ  .ِِبلن َّ

هذا احلديث من األحاديث املهمة اليت بي نت حرمة دم املسلم إال يف هذه األحوال الثالثة، 
عن بعض  األئمة أنه من  وهي تعترب أصواًل يعين يندرج حتتها بعض الفروع ، وقد ذخكِّر

 ألحاديث اليت يدور عليها اإلسالم.ا

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  )عْن ابِن مسعوٍد َرِضي هللاُ َعْنُه قاَل: قاَل رسوُل هللاِ -رمحه هللا -وقوله  
 سبقت ترمجة هذا الراوي يف ما سبق و الكالم على بعض هذه اجلمل .  (َوَسلَّم

لُّ َدمُ  ) الَ و قوله صلى هللا عليه و آله وسلم   يعين ال جيوز إراقة دم امرئ  (اْمِرٍئ ُمْسِلٍم  ُيَِ
 مسلم ، واملقصود قتله ، ال إراقة الدم نفسه، هذا تعبري معروف يف لغة العرب .

كذلك و" مسلمة" هذا معلوم ؛ كل    () اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم 
هذه اجلملة تقرر ما جاء يف خطاب للرجال فهو للنساء إال ما خصه الدليل و القرائن ، ف

اءهم و أمواهلم إال ) فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمحديث ابن عمر رضي هللا عنهما 
فما ذكر يف هذا احلديث من حق اإلسالم ، و من هنا نعرف خطورة الدم ،  حبق اإلسًلم (

  املوبقات(اجتنبوا السبع )  "الصحيح"فالقتل من املوبقات املهلكات العظام وقد جاء يف 
ال تقربوا منها وال حتوموا حوهلا ، وذكر منها قتل النفس اليت حرم هللا  " اجتنبوا"أتملوا قوله 

إال ابحلق ، بل األمر أشد من ذلك ، فمن سعى فقط فقط ؛سعى سعًيا يف قتل أخيه فهو 
لم أعظم و لذلك عد  أهل الع  املقتول يف النار() القاتل و النار كما جاء يف "الصحيح"  يف

ذنب بعد الشرك القتل ؛ قتل النفس اليت حرم هللا ، و اختلفوا يف خلود صاحبه يف النار كما 
هو موجود يف كتب العقائد و التفسري يف سورة النساء؛ فالدماء أمر عظيم جليل ال يقرتب 

 منه عاقل مطلًقا إال ببي ِّنة كالشمس يف هنار صاف صحو .

إمنا و هذا ليس حلصر املعصومني ؛ ()َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم سلم  وقوله صلى هللا عليه و آله و  
ذِّكٌر لبعض أفراد العموم ،و إال فاملعصومون أكثر من ذلك ، فمن دخل دولة إسالمية أبمان 
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و موافقة من سلطان تلك الدولة أو من ينوب عن السلطان َحرخم االعتداء عليه ،و قد جاء 
هذا و هللا وعيد شديد، و ليس  يرح رائحة اجلنة (ا مل من قتل معاهدا )يف "الصحيح"  

للمؤمن الصادق إال أن يقول مسعنا و أطعنا، وال جيد يف نفسه حرًجا من أمر هللا وحخكمِّه . 
يعين إال ابرتكاب أحد هذه األمور  (ِإالَّ ِبِِْحَدى َثًَلٍث  )وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم : 

. و احلاكم كما سيأيت ث حل دمه وقتله حبكم القضاء الثالثة؛ فمن ارتكب إحدى هذه الثال
و هذه األمور الثالثة املذكورة يف احلديث أصول ؛ فما جاء من مبيحات القتل يف النصوص 

 األخرى يدخل حتتها .

ذِّكرخ العدد إمجااًل طريقة جاءت  ( ِإالَّ ِبِِْحَدى َثًَلثٍ  )ويف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم  
كما جاء يف يف الكتاب و السنة ،و من فوائد هذه الطريقة ضبط العدد إلتقان احلفظ  

 .سيت العاشرة إال أن تكون املضمضة(ون )احلديث اآلخر

وهو احملصن؛ و هو من وطئ يف عقد  (الث َّيِيِب الزَّاِن  )قوله صلى هللا عليه وآله وسلم  
 –العافية السالمة و  نسأل هللا و إايكم –ل طويل عند الفقهاء ؛فمن زىن صحيح على تفصي

سواء كان رجاًل أو امرأة و كان حمصًنا ولو طل ق يعين ولو مل يكن متزوًجا حال الزىن ؛تزوج يف 
ما سبق ، و ثبت ذلك الزىن منه إبقرار ؛ ثبت إبقرار منه ومل يرجع فيه ، أو ثبت بشهادة 

دمه حبكم القاضي كما سيأيت ، ويخقتل رمجًا ابحلجارة على تفصيل  حل   أربعة  شهود ، فقد
يذكره الفقهاء يف كتبهم. و أما البكر فال يخرجم وال يخقتل و إمنا جيلد مئة جلدة ويخغر ب عاًما 

على تفصيل يذكره الفقهاء . نسأل هللا أن حيفظ شباب املسلمني و نساءهم من هذه 
 الفاحشة اخلبيثة.

دود اليت شرعها سبحانه جل وعال من أتم لها وجدها يف غاية الرمحة واإلحسان ؛ وهذه احل
هذا إحسان إىل اجملتمع، و هبذه احلدود يعيش املسلم آمًنا على عرضه وماله ونفسه، فهي يف 
احلقيقة رمحة وحكمة وعدل. و تتجلى كذلك فيها رمحة هللا اليت سبقت عذابه ، ففي إثبات 

ولذلك يخقال مل حيصل يف اتريخ اإلسالم إثبات للزىن أبربعة  ،وع صعوبةالزىن ابلشهادة ن
و أبو  ،يف البئر املرود يف املكحلة والرشاءكشهود، ألنه البد من رؤية فرج الرجل يف فرج املرأة  

قال ذلك يف "منهاج السنة" يقول: " ال أعرف حًدا للزان أقيم  -رمحه هللا-العباس ابن تيمية 
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كذلك حفاظة لنا وحكمة ابلغة؛ لو مل يكن هبذه الدقة لصارت األمور   ابلشهود "وهذه
فوضى ؛ كل واحد أييت و يشهد على فالن، و ينتشر القذف حبجة الشهادة ، ولكن األمر 
هبذه الضوابط صار دقيًقا فال جيرؤ أحد على قذف أخيه إال ببي ِّنة . والطريق الثاين إلثبات 

 يب هذا حمله الفقه .الزىن هو اإلقرار و االعرتاف. ط

ْفسِ  ) قوله صلى هللا عليه و آله وسلم  ْفسِ  َوالن َّ يعين النفس القاتلة ،تقتل حًدا مقابل  (ِِبلن َّ
النفس املعصومة اليت قتلها عمًدا وهذا إبمجاع أهل العلم ،و هناك تفصيل وشروط كثرية 

 مذكورة يف كتب الفقه.

 179:البقرة  ]﴾َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  يف  َوَلُكمْ  ﴿ وهذا احلد فيه حياة للمجتمع كله كما قال تعاىل : 
أ كل صاحب هذا تعبري يف غاية البالغة ؛ القصاص حياة لنفوسنا ، ولوال هذه العقوبة لتجر   ، ] 

دون املوت ، نفس خبيثة وكل قاتل على قتلي وقتلك، وال ُياف من ابقي العقوابت اليت هي 
وبدون القصاص حيصل التسلسل وال ينتهي الدم حىت يفىن األلوف من البشر يف نفس واحدة ، 

 ولكن ابلقصاص ينتهي األمر على واحٍد معتٍد على اجملتمع .

هذه اجلملة للعلماء   (َوالتَّاِرِك ِلِديِنِه اْلُمَفاِرِق لِْلَجَماَعِة  ) :وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم  
 يها أقوال:ف

أنه املرتد ؛فاملرتد اترك لدينه مفارق جلماعة املسلمني فلفظة "مفارق  القول األول: 
من بدل دينه )  "الصحيح"للجماعة" وصف للتارك لدينه ،و املرتد يخقتل ابلنص الثابت يف 

 ألنه اعتداء على اجملتمع ، اعتداء خطري .  (فاقتلوه

وا املراد بذلك اخلروج على اإلمام؛ وهو بذلك خارج عن مجاعة هلذه اجلملة قال و التفسري الثاِن: 
نوع من أنواع التارك للدين، وهو من ترك بعض   (اْلُمَفاِرِق لِْلَجَماَعةِ )املسلمني ، وتكون لفظة 

من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشقَّ  )دينه، وفيها أحاديث كثرية منها : 
و القرينة  (إذا بويع خليفتان فاقتلوا اآلخر منهما )ولقوله :   (تلوهعصاكم ويفرق مجاعتكم فاق

عند أصحاب هذا القول ؛ القرينة الدالة على أن املقصود هنا اخلروج على السلطان قوله صلى هللا 
فبذلك اخلروج عن  (ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية )عليه وسلم يف اخلوارج : 
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اْلُمَفاِرِق ) أي الذي مرق من دينه   (َوالتَّاِرِك ِلِديِنهِ  ) للدين وقال : مجاعة املسلمني ترك
 .  (لِْلَجَماَعةِ 

على كل حال املختار إن شاء هللا هو مشول هذه اجلملة لالثنني كما اختار ذلك مجع من احملققني 
ه ورد ته ،أو برتك ألسباب مذكورة يف الشرح الثاين ،فمن خرج من دينه كله وفارق اجلماعة سواء بكفر 

 يقتل حًدا بعد املناصحة  والدعوةبعض دينه وفارق اجلماعة ابخلروج على السلطان والبغي فإنه 
ابحلسىن والبيان وكشف الشبهات . ابقي أمر مهم جًدا ؛ هذه احلدود ليست لعموم الناس وإمنا 

لك ابلطرق الشرعية عند مردها للسلطان أو من ينوب عنه من أهل القضاء وحنوه، فالبد من ثبوت ذ
السلطان أو من ينوب عنه . وعلى هذا اتفق أهل العلم قاطبة ومل يقل أحد جبواز إقامة حد القتل 

دون واٍل أو سلطاٍن ،و أما يف غري حد القتل ففيه خالف ضعيف كذلك ،والذي عليه أهل العلم أن 
بة يف البالد اليت مل يكن فيها وايل ، احلدود كلها موكولة إىل الوايل والسلطان وهذا ما عمل به الصحا

وعمل به علماء املسلمني يف قصص كثرية يف التاريخ ، وهذا صحيح من انحية النظر ، فلو كانت 
جائزة لعموم الناس حلصلت فوضى عارمة ؛كل واحد يرى اآلخر أتى مكفرًا يف نظره فيحكم عليه 

  م يقول قتلته ألنه زىن، وهكذا حيصل من ابلكفر ويقتله، و اآلخر يقتل رجاًل آخر ألجل مال مثاًل 
 الشر و البالء ما هللا به عليم . 

هللاُ  عن أيب ُهريرَة َرِضي هللاُ َعْنُه، أنَّ رسوَل هللِا َصلَّى) -رمحه هللا تعاىل- م قال املصنف 
راا َأْو لَِيْصُمْت، َوَمنْ  يُ ْؤِمُن ِِبهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْليَ ُقلْ  َمْن َكانَ "َعَلْيِه َوَسلََّم قاَل:  َكاَن  َخي ْ

َفهُ  يُ ْؤِمُن ِِبهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َجارَُه، َوَمْن َكانَ    "يُ ْؤِمُن ِِبهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
   ( .رواه البخاريُّ ومسلمٌ  

هذا احلديث من األحاديث املهمة، ومجع أصول اآلداب وذكر العلماء كالقريواين وغريه أهنا 
 من األحاديث املهمة . 

 (هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قالَ  عن أيب ُهريرَة َرِضي هللاُ َعْنُه  أنَّ رسوَل هللِا َصلَّى) -رمحه هللا  -وقوله
 لعبارة .، مضى الكالم على ترمجة الراوي و على هذه ا
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يعين من كان يؤمن  (يُ ْؤِمُن ِِبهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  َمْن َكانَ )سلم : آله ووقوله صلى هللا عليه و 
ويؤمن ابليوم ،وال ينطق إال مبا فيه خرٌي ونفٌع وصالح ابهلل الذي ال حيب أن يتكلم العبد

اآلخر الذي حياسب فيه العبد على كل كلمة يتلفظ هبا ، فليقل خرياً أو ليصمت ، وانظروا 
ألن اإلنسان يف كثرٍي من األحيان يكون  (َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ )إىل هذا التعبري 

ر ن مقتضياهتا ولوازمها فيذك  عنده مبادئ أو عقود وعهود لكن ينسى أو ينحرف به املسار ع
تقول صاحب العدل ال أو  ،دائماً مبثل كلمة صاحب العهد الفالين ال بد أن يفعل كذا

 .يبخس الطرف الثاين وحنو ذلك من العبارات 

يتجدد وينقاد تعبري حىت يستشعر املؤمن إميانه فوالنيب صلى هللا عليه وآله وسلم اختار هذا ال
اإلميان ابهلل واإلميان ابليوم  النصوص تركز على هذين األصلني :د ملقتضاها ، ولذلك جن

ُ يف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ ِِبَّللَِّ ﴿: اآلخر قال تعاىل لُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللَّ َواَل ُيَِ
 ]  228﴾]  البقرة :َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ 

ِلَك  ﴿: ومنه قوله تعاىل ﴾]  البقرة يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ ذََٰ
  ] 59:النساء ﴾]  ِإْن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  ﴿: قوله تعاىلكو   ] 232:

وال يعين هذا  ،ز القرآنوعليه يرك   له أتثرٌي ونفع ؛كثري جداً ، فالتأكيد هبذين األصلني ا  وغريه
 .ولكنه أظهر من غريه؛و األركان حبال من األحوال إمهال غريها من األصول 

، هذا  هذا شرط (َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ ) وقوله صلى هللا عليه و آله وسلم :
ين أنه ال يؤمن وال ال يعين ذلك ، ال يع يعين انتفاء اإلميان إن مل يقوم ابملأموم ؟ فهلشرط ،

وهذا مثل قول  .وإمنا املقصود حقيقة اإلميان والقدر التاماإلميان إال إذا فعله ،يكون داخالً يف 
 ن مل يساعده ،خيه إأبأحدهم ألخيه مثالً : إن كنت أخي فساعدين ، هذا ال يعين أنه ليس 

 .بمعروف عند العر  واجباً من حقوق األخوة ، هذا أسلوب ولكنه ترك حقاً 
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راا َأْو لَِيْصُمتْ ): وقوله صلى هللا عليه وسلم  ، هذا أمر من النيب صلى هللا عليه (فَ ْليَ ُقْل َخي ْ
خبري يعود عليه فقط كالقرآن والذكر ، أو عليه وعلى  ؛فإما أن يتكلم ابخلري ؛ يعينسلم آله و و 

نوي اخلري بكل  ،فايم وإدخال السرور على قلب املسلم األمة كاألمر ابملعروف والتذكري والتعل
 .نيةبال ال يكون هكذا ؛ كلمة ولو مع أهلك

 :فاحلاصل أن الكالم نوعان

 .كالذكر والقرآن والدعاء واحملاسبة وحنو ذلك : هذا  عليك  ابلنفع ما يعود -1

 ما يعود ابلنفع عليك وعلى غريك . :والنوع الثاين-2

 غريك قسمان :عليك وعلى ابلنفع يعود  وهذا األخري؛ أعين به الذي ما

 وحنو ذلك. الصاحلالعمل  فضل و هللا بنعم  : كاألمر ابملعروف والتذكري  يف ذاته اما كان خريا  -1

 ضيٍف و أهٍل ، أو حمادثة والدٍة إلدخال كموانسة  ود منه ويف مآله :يف املقص اما كان خريا 
 وحنو ذلك . االسرور على قلبه

راا) ألن األمر تعلق به أوالً  ؛أفضل من السكوت والكالم يف اخلري  وإال فليصمت (فَ ْليَ ُقْل َخي ْ
 ىتنصمت ، فمما أن نقول خرياً أو يف حالني: إ النيب صلى هللا عليه وسلم أمران أن نتقلب.

كثر  "و من  إىل احلرام  ألن املباحات تقود  غالًبا ؛أمسك عن الكالمفاستوى خريه وشره 
على  ب ومشاهد ) واإلنسانهذا جمر  " ،و ذنوبهكالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت 

 .زم الصمتإىل حرام فليل الكالم  م جرهكل ما تكل    نفسه بصرية ( إذا عرف أنه إذا تكل م ؛

َر يف َكِثرٍي ِمْن ََنَْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر  ﴿أصوله جاءت يف آية النساء وضابط اخلري و  اَل َخي ْ
كل ما عاد   ةفالصدق ]  114:النساء ﴾]  ِإْصًَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو 

 فهي صدقة "الصحيح"ابلنفع من مال أو علٍم حىت التسبيح والتهليل كما جاء يف  
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 املقصود ابلصدقة هنا احلث على اإلنفاق ، هذا هو ظاهر السياق ،  :وقال بعض العلماء

 .كل ما عرفه الشرع أو ما عرف الشرع والعقل حسنه  واملعروف :

على املسلم أن  .وعلى كل حال واإلصالح بني الناس معروف معلوم وتفصيل هذا يطول 
لسانه كان  مل حيافظ علىن فم ،م ابخلري وإال فليصمت ليسلم ، فإن اللسان مظنة اهلالكيتكل  

من أبغض الناس إليه ليدخلوا هبا اجلنة ،  خذ حسناتهاحلسنات لغريه ، وتخؤ يعمل ؛غريه عامالً ل
 .وهللا املستعان،والداه هذه احلسنات ملا أعطاهم يف ذلك اليوم  -أي لو سأله -لئِّ وهو لو سخ 

 (َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َجارَهُ )سلم : آله و وقوله صلى هللا عليه و 

 وقوله.مضى الكالم عليها (َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ  )األوىلكالم يف العبارة ال
 .فليكن كرمياً مع جاره  يعين (فَ ْلُيْكرِْم َجارَهُ )

قال أبو العباس .الشرف فكرمي األخالق صاحب الصفات الشريفة احملمودة :والكرم يف اللغة
مل اإلكرام هنا كف  هذا تعريٌف جيد ، ويش" الكرم اسم جامع جلميع احملاسن"-رمحه هللا-

األذى جبميع أنواعه ، وأداء حقوقه اليت يوجبها اجلوار ، واإلحسان إليه ابلطعام والشراب 
 وما هو حد اجلار يف الشرع ؟.والزايرة وحنوه 

 .طالقات كثريةمن جياورك ،هذا معروف هلا إ اللغة:اجلار يف 

قواٍل كثريًة يف حتديده ، بعضهم قال املالصق لبيتك كما فقد اختلفوا على أ :وأما يف الشرع
من يصلي معك الفجر يف مسجدك ، بعضهم قال إىل  :هو قول احلنفية ، بعضهم قال

وبعضهم قال كل ،مذهب أمحد والشافعي وغريهممن  شهور املأربعني من كل جهة كما هو 
يف  كما اختاره ابن قدامة  ه إىل العرففيتاره أبو يوسف ، بعضهم قال يرجع أهل احلي واخ

وقد املغين ، وأقوال أخرى كثرية يف الشرح الثاين ، وكلما كان اجلار أقرب كان حقه أوجب ، 
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إن ) :قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنها -نا عائشة أن أم   "الصحيح"جاء يف 
 (منِك ِبِبا  اأقرهبم إَل :قال  يل جارين فإَل أيهما أهدي ؟

واجلار لفٌظ عام يدخل فيه املسلم والكافر ، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة 
له ، وكم رأينا من كفاٍر أسلموا بسبب بِّ ض عليه اإلسالم قَ رِّ حىت إذا عخ  اجلار الكافر ؛يكرمون 

ابملئات رأيناهم ومسعنا كالمهم ، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم أحسن  ، وهللاحسن اجلوار
 "الصحيحني،وقد جاء  يف "املهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوصى ابجلار الناس جواراً .

ومثلها  ،لهاهذه وصية عظيمة ملن أتم   مازال جربيل يوصين ِبجلار حَّت ظننت أنه سيورثه ()
ألن  (فأكثر ماءها وتعاهد جريانك اي أِب ذر إذا طبخت مرقة)  " الصحيح"ما جاء يف
 : يف ذلك يقول احلكيمخ و  "اجلار قبل الدار :"وقد قيل، احملبة ومعىن التعاون املقصود 

 ال تصلح الدار حَّت يصلح اجلار  ***طلب لنفسك جرياانا جتاورهم ا

يعرف جاره فضالً عن إكرامه ، بل بعض  ل حال املسلمني اآلن وجد كثرياً منهم الومن أتم  
سنن ماتت ، وأوامر  !!مسلم يؤذي جاره  ، هللا املستعان ، هللا املستعانو ! ذاهال يسلم من أ

 !وهللا عجيبهذا مرتوكة ، واألمة تسأل ملاذا البالء ؟؟! 

جاره ال يدخل اجلنة ما ال أيمن )سلم : آله و جاء عن النيب صلى هللا عليه و على كل حال  
 (بوائقه

  من كف ِّ  ، فعلينا أن حنسن إىل اجلار بداية كن أن يتساهل يف مثل هذا الوعيدواملؤمن ال مي
، وأطفاٍل ، وغض بصر ،  م اإلحسان حبسن السالم  أوساخٍ و ،من صوٍت :أنواع األذى  كل

ة ، بل مطلوب، وعيادة املريض وإكرامه ابملستطاع ، فأنت هبذا اإلكرام حتقق درجة من اإلميان 
 .ه ، وهذه الدرجة أعلىاذ: الصرب على أاملطلوب أكثر من ذلك

َفهُ )سلم : آله و وقوله صلى هللا عليه و   (َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
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 (َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ ) :مضت اإلشارة إىل قوله 

َفهُ )، (فَ ْلُيْكرِمْ ) وقوله :  (فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

مأخوذ من  ،الضيف معروف من ينزل على آخر ليضيفه "ضيفهو"اإلكرام مضى معنا ، 
فهذا  ما إن كان من منطقتك ومدينتك من غري البلدةِّ واملدينة ، وأيف الغالب اإلضافة ، وهو 

والضيافة من شيم أهل األخالق الكرمية ، وهي من صفات األنبياء والصاحلني  يسمى زائراً .
جد الكرم يف شخص إال قضى على غريه من ، والكرم من أمجل الصفات وأعالها ، وما وخ 

 الصفات الذميمة .ويف ذلك يقول احلكيم :

 السخاء كما قيل  يغطيه   ***  متتع ِبلسخاِء فكل عيبٍ 

 ذهيف ه وأشعارهم تنصبُّ ،غاية االهتمام يهتمون هبذه الصفة  العرب قدمياً ولذلك كان 
 .قبحاً يف املرء عند العرب هو البخل الصفة مدحاً وذماً ، وأشد اخلصال

من طعام وشراب ، وإكرام  هما حيتاجتقدمي وإكرام الضيف يشمل استقباله والرتحيب به و 
وأما .هو مذهب اإلمام أمحد وطائفة من أهل العلم الضيف يشمل املسلم والكافر ، كما

بوجوبه كما هو  القولفذهبت طائفة إىل : حكم إكرام الضيف فقد اختلف فيه أهل العلم
ومعه مجٌع من أهل العلم وهذا هو الذي تؤيده النصوص ،  -رمحه هللا-مذهب اإلمام أمحد 

 .جلمهور على أنه مستحب كلهوام وليلة ، واملستحب ثالثة أايم ،والقدر الواجب منه يو 

؛ اخلالف يف القرى والبوادي ، وأما يف املدن الكبرية اليت فيها أماكن وبعض العلماء خص  
 -كاإلمام مالك  اسكن ومطاعم وغري ذلك من وسائل الراحة فجعله مستحبً  فيها أماكن

فعي هذا هو منهم من جعل احلديث عاماً يشمل أهل القرى واملدن كاإلمام الشا، و -رمحه هللا
، قال بعض العلماء بوجوب توفري نفقة  االظاهر ، فإن مل يكن لدى املضيف مكاانً أو متسعً 

 .مسكنه ومطعمه حينئٍذ ليوم وليلة ، وهللا أعلم
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عندما أراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن  "الصحيح"كلكم تعرفون احلديث الذي يف املهم  
هذا الليلة من يضيف  ) سلم :آله و ل صلى هللا عليه و يضيف رجالً فلم جيد يف بيته شيئاً فقا

 م قال األنصاري لزوجته : هل عندك  ،أان اي رسول هللا :األنصاررمحه هللا ، فقال رجل من 
ليهم بشيء ، فإذا دخل الضيف عل  هلا ، فقال  قالت : ليس عندي إال قوت صبياين ؟ شيء

وكأننا أنكل معه ، فأكل الضيف وقعدوا وابتوا طاويني من اجلوع ، فلما  ،السراج فأطفئي
 اضيفكمقد عجب هللا من صنيعكما ب :سلم لألنصاريآله و أصبح قال النيب صلى هللا عليه و 

 الليلة .

 تعاىل  إذا قرأ املسلم مثل هذه األخبار ، عرف قدر الصحابة وسبب الرضوان ، رضي هللا
 .عنهم أمجعني

َعْن َأيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه َأْن رَُجًلا َقاَل لِلنَِّبِي صلى هللا  )-تعاىلرمحه هللا -قال املصنف 
  . "عليه وسلم َأْوِصيِن. َقاَل: "اَل تَ ْغَضْب"، فَ َردََّد ِمَراراا، َقاَل: "اَل تَ ْغَضبْ 

 (َرَواُه اْلُبَخاِريُّ 

على اإلنسان حياته وهو  ويعاجل أمراً يفسد ،كبارالديث من األحاديث العظام و احلهذا 
لم هذا احلديث من بعض أهل الع وعد   غضب أصل الشر نسأل هللا السالمة .الالغضب ؛ ف

 بن أيبواابن عبد الرب اآلداب وأصوهلا ، كما ذكر ذلك مسائل دور عليها األحاديث اليت ي
 .وغريهم جبر زيد القريواين وابن 

 سبقت ترمجة الراوي. (َأيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنهَعْن ) -رمحه هللا-وقوله 

، يعين مبهم ، هذا السائل(َأْن رَُجًلا َقاَل لِلنَِّبِي صلى هللا عليه وسلم)رضي هللا عنه : وقوله 
فجاء أنه أبو  ؛يف بعض الرواايت على اختالٍف بينهم نه يتعي وجاء ،ذه الروايةال يخعرف يف ه

 "املبهمات"فات يف هناك مصن  و .عبد هللا الثقفي وقيل غري ذلكوقيل سفيان بن الدرداء ، 
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يف الشرح الثاين .و وغريهمالعراقي بن زرع ال "املستفاد"كتاب و البغدادي ، كتاب اخلطيب مثل  
 ذكر فائدة معرفة املبهم وبعض الفوائد األخرى

وأوصين يعين صلين الوصية يف األصل مبعىن الوصل ،  (َأْوِصيِن  ) : -رضي هللا عنه-وقوله 
فيه بيان حلال الصحابة وحرصهم  (َأْوِصيِن ) : -رضي هللا عنه-وقوله .بكالم فيه خري وينفعين

سلم ويطلبون منه آله و على ما ينفعهم ، وقد كان الصحابة يسألون النيب صلى هللا عليه و 
 .الوصية كثرياً كما جاء يف عدد من النصوص

هكذا . الغضب : ثوران النفس وغليان الدم (اَل تَ ْغَضبْ )سلم : آله و وقوله صلى هللا عليه و 
 .يضعها يف قلب اإلنسان مجرة من الشيطاني أن الغضب وِّ يقولون ، وقد رخ 

الغضب يف  لكن  هلل فقط وحلرماته ، وليس للنفس .يكون حمموداً إذا كان  قد والغضب
 ، هذا يف الغالب .الغالب غري حممود

سلم وأعطاه آله و جابه النيب صلى هللا عليه و أ (اَل تَ ْغَضبْ )سلم : آله و وقوله صلى هللا عليه و 
من الوصااي وهذا فيه أن طالب العلم يكون مستحضراً جلملة  لــم ا طلب الوصية ، هؤلَ سخ 

نصحوه ، ويعطي كل واحد ما الذي يعيشه الناس حىت ينصحهم إذا است املناسبة حلاله وواقعه
ينصحه ابلعلم ، واملتكاسل عن صالة اجلماعة ينصحه بذلك  العلم اهلمة يف فضعيف ينفعه ؛

فيعطي الدواء املناسب  ،، وهكذا حبسب املقام ، وابلطريقة املناسبة اليت تؤدي املقصود
هذا  أنقال العلماء الذي يظهر  (اَل تَ ْغَضبْ ) وقوله صلى هللا عليه وسلم :.لصاحب الداء

صلى هللا عليه وسلم أن جييب كل سائل بقدر ما الرجل كثري الغضب ، وكان من عادة النيب 
  (اَل تَ ْغَضبْ ) سلم :آله و وقوله صلى هللا عليه و .ينفعه ويصلح له

بسبب والرزااي رأينا من البالاي  مجاعه كما ورد عن السلف ، وكمغضب أساس الشر و ال
تصرفاته ويذهب عقله ، المه و ، يتغري لونه وشكله وك الغضب ، وحال الغاضب ال يسر  
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الغضب ، ووالٌد يهجر ابنه عشر !يف موقف السيارة فقط فيخقتل بسبب ماذا ؟رجٌل أخطأ 
ب الغضب ، ولعٌن وقذٌف كله بسبهذا  شقيقته ، وحقوٌق تقطع ؛سنني أو أمه أو أخته 

 .ال يلتئم جرحه بسبب الغضب وكالم قاسٍ 

ه الشفاعة عند أهل زوجته ، سأله الوالد أذكر مرة رجٌل من قبيليت جاء إىل والدي يطلب من
 م  ،عن سبب طالقه لزوجته ، قال هنيتها مرًة عن الكالم ألين يف ضيق وهم فسكتت مدة

، فكسر يدها وشق ثوهبا وطلقها  !قالت هذه الكلمةبس   :ال حول وال قوة إال ابهلل ،قالت 
هذا استحوذ  ،هذا ؟!! هذا فعٌل غري سوي ، ال ميكن أن يفعل عاقٌل هذا الفعل إيش.ثالاثً 

 ملشكلته ، يقول كنت يف حال  م أييت يريد حاًل . عليه الشيطان ، نسأل السالمة والعافية
له ، ألن سبب الغضب ال يوجب  ونالعلماء غالباً يف مثل هذه الصورة ال يرخص.غضب
يطلق وهو يف غاية الفرح  اضب ، ال يوجد أحدإال وهو غأصالً من يطلق ال يوجد ذلك ، 
والده وحنو ذلك ، وبني مثل هذا  تشتم وأتشتمه زوجته واحد مثاًل  فرق بني  ه، في ..ال..

يغضب من أجل ثوب  مثاًل  وأعرف آخر.الغضب وشره أخبارصرف ، واحلواد ث كثرية يف الت
 ..اخلله وكل من رآه وكل من عرفهيشتمه ويشتم أه، واآلخر يقول مر  علي ومل يسلم ف

هذه مجلة  (اَل تَ ْغَضبْ )وقوله صلى هللا عليه وسلم : . الغضب كما قالوا مجاع خصال الشر
 حتتمل معاٍن:

 قول أو فعٍل يستدعي غضبك رؤية أو كل أمر من  قد يكون املعىن ال أتتِّ أسباب الغضب ؛ -1
 .ال تتعرض له ، هذا املعىن األول

ذكر ابن حبان ونقل  كما وهذا فيه صعوبة   ،هرهعلى ظا (اَل تَ ْغَضبْ )حيتمل أن يكون املراد و  -2
سان قد يكون جمبوالً على الغضب وثوران الدم ، لكن يقال كذلك عن الشافعي ، ألن اإلن

ل ، ال تقف التغاف د نفسك علىعو ِّ  ب أهل احللم ؛صحله: اجتهد لتكتسب صفة احللم ، ا
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وألجل هذا كان بعض السلف ميدح التغافل كما جاء عن اإلمام لمة ،عند كل تصرٍف وك
 .أمحد وغريه

كتم غضبك ، وال ر الغضب؛ ا ر نتائج وآاثظهِّ ال تخ  يعين  (اَل تَ ْغَضبْ )وقد يكون معىن اجلملة  -3
 ا.كله  .والعبارة حتتمل هذهتفعل فعالً وأنت يف حال الغضب

هذا فيه ، كأنه رآها قليلة وغري مهمة،ب الوصية مراراً طل يعين أعاد،  (فَ َردََّد ِمَراراا) :وقوله
   (اَل تَ ْغَضبْ ) فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :.جواز طلب االستزادة من الوصية

   .(اَل تَ ْغَضبْ )ري ، اخلأو يف هاتني الكلمتني من  ،ولكم أن تتأملوا كم يف هذه الكلمة

 احلديث ، منها تغري منها : الوضوء كما جاء يفلعالج الغضب أمور ذكرها الشرع طيب 
، هذا احلديث الذي  "جلساإن كنت قائماً ف يف " وإن كان احلديث الوارد؛ه جلسته ووضع

 بذاك ؛ متكلٌم فيه . ورد فيها ليس

ومنها احتساب األجر والثواب  اليتصرف حال غضبه ألنه سيندم قطعاً .ومنها أال يتكلم و  
 سلي) أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : "الصحيحني"فقد جاء يف عند املوىل جل وعال 

 ( ميلك نفسه عند الغضب الشديد ِبلصرعة إَّنا الشديد الذي

على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب  وسلم  هللا وهللا تعاىل أعلم وصل ى
 .العاملني

 


