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 ِاِِْالرَّْْحَِنِْالرَِّحيمِْْمِِْبسْْ

اِْتَْأْعَمالِنَِْإَفْاحلََمَدََِْْنمُدُهْ,ْوَنْسَتِعيُنُوْ,َْوَنْستَػْغِفُرُهْ,َْونَػُعوُذِِْبِِْمْنُْشُروِرْأَنْػُفِسَناْ,َْوِمْنَْسِيَئا
هللِاَْوْحَدُهْ ْللَْفالََْىاِدَيَْلوْ,َْوَأْشَهُدَْأْفْالَِْإَلِوِْإالَّْ الََْشرِيَكَْمْنْيَػْهِدِهْهللاََْفالَُْمِضَلَْلُوْ,َْوَمْنُْيضِّ

 َلُوْ,َْوَأْشَهُدَْأَفْزُلََمًداَْعْبَدُهَْوَرُسولُُوْ.

ـُْهللِاْ,َْوَخََتْاذلُدَْ َْكاَل ىُْىَدىْزُلمٍَّدْ,َْوَشَرْاْْلُُموِرْزُلَْدََثتُػَهاْ,ْوَُكلَّْزُلَْدثٍَةَْأالََْوِإَفَْأْصَدَؽْاْلَكاَلـ
 ِبْدَعٍةْ,ْوَُكلَِّْبْدَعٍةَْضاَلَلٍةْ,ْوَُكلََّْضاَلَلٍةِْفْالنَّاِر.

 َأمَّاْبَػْعُدْ:

اِدْبِنْْوأَبْماْرواهوىوْ،ْفقدْتوقفناْعندْاحلديثْالسابعْعشرْمنْاْلربعُتْالنوويةْ يَػْعَلىَْشدَّ
ْْ):ْْقَاؿَْْأنوْ-ملسو هيلع هللا ىلص-َعْنُوَْعْنَْرُسوِؿْهللِاْْ-َرِضَيْهللاُْتَػَعاَلْ-ْوٍسْأَْ ُْكلِّ َْكَتَبْاإِلْحَساَفَْعَلى ِإفَّْهللَا

َلةَْ َْبَةََْْشيٍء.ْفَِإَذاْقَػتَػْلُتْمْفََأْحِسُنواْالِقتػْ َْأَحدُُكْمْشَْْ،َْوِإَذاَْذََبُْتْمْفََأْحِسُنواْالذِّ ،َْوْلَُتِْحْْْفَرَتوُْ،َْوْلُيِحدَّ
 ْ(1ْْ)ْ(َْذبِْيَحَتوُْ

ْكماؿْالشريعةْاإلسالميةْوأّّناْمنْعندْهللاْىذاْاحلديثْمنْاْلحاديثْالدَّْ ،ْْ-وجلْعزَّْ-الةْعلى
َْشيءٍْْْإلَتَبْاإِلْحَساَفْك)ْ-وجلْعزَّْ-فاْ  (ُْْكلِّ

كاإلحسافْإلْْْ:ْوجوبوىذاْاْلمرْقدْيكوفْللْ،ْأيْشرعوْوأمرْبو
كصدقةْ:ْالستحبابْلْلمرْْ،ْوإلْالضيفْعلىْالقدرْادلأمورْبوْ،ْوقدْيكوفْىذاْالوالدين

 .ْوْذلكالتطوعْوَن
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رواه مسلم  
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َْشيءٍْ)كَْْ–وجلْْعزَّْ–هللاْْاإذًْف ُْكلِّ  (َْتَبْاإِلْحَساَفَْعَلى

ْكماْشرعوْهللاْوكماْأمرْبوْ،ْأمرْإْيعٍت ،ْجيابْأوْأمرْاستحبابْاإلتيافِْبْلمر
ْكافْطلبْتركوْطلبًْ ْكماْيقوؿْابنْْ؛ْاْغَتْجاـزاْأوْطلبًْاْجازمًْوترؾْادلنهيْعنوْسواء فاإلحساف

ْكلْشيءْإحسانْ)ْ:ْ-رْحوْهللاْتعال-رجبْ ْكلْشيءَْبسبوْْ(وْإحساف ناْعكماْمّرْمْيعٍت،ْ،
 .أوْادلكروىةِْفْتركهامةْحرَّمنْاالمورْالواجبةْأوْادلستحبةِْفْفعلهاْ،ْمنْاالمورْادلُْ

منْادلسائلْاليتْجاءْاالسالـِْْبإلحسافِْفْمسألةٍْْ-مىْهللاْعليوْوسلَّصلَّ-يبْوقدْمّثلْالنَّْ
َلةَْْ)ْ:ْْ-مىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ-وذلكِْفْقولو،ِْبإلحسافْفيهاْ  ،ْْ(ْفَِإَذاْقَػتَػْلُتْمْفََأْحِسُنواْالِقتػْ

َلةَْ)ْ اؼْالذيْيَّكافْاالنسافْعليوْقصاصْفإفْالواجبْعلىْالسَّْْْفإذاْ،ْأيْىيئةْالقتلْ:ْ(ْالِقتػْ
،ْاْحادْ،ْفالواجبْأفْيتخذْسيفًْْمنْالقضاةْأوَْنوىمْمرْالسلطافْأوْنوابوأبيقيمْاحلدْعليوْ

ه مرةْواحدةْفيقيمِْفْادلكافْادلخصصْ،َْبيثْأنوْيضربوْوأفْيضربوْ،ْيكوفْسريعْالقطعْلْويعدُّ
 .عليوْاحلدْ

ْالدوابْيؤذيْفلكْأفْتقتلوْمباْجيزيْقروحوْبطريقةْسهلةمثاًلْكانتْبعضْْفإْ،ْوكذاْالدوابْ
فإفْىذاْليسْمنْ؛ْوالْأفْترميْعليوْصخرةْْ،ْحتبسوْفيموتْالْو،ْأفْحترقوِْبلنارْالْْ،

.ْحسافِْفْشيءاإل  

،ْذكرْأيًضاْاإلحسافِْفْالذبحْ،ْوذلكْحيصلْأبمورْ،ْمثْفإًذاْىذاْقتلْاإلنسافْأوْقتلْالدوابْ
هاْ:ْأهِّْمنْ  

ْأفْتكوفْالشفرةْأيْالسكينةْوَْنوىاْشلَّاْيقطعْأفْتكوفْحادَّْ ةْ،َْبيثْتقطعْاْلوداجْوالبلعـو
ْكانتْالسكُتْسريًعاْ،وادلريءْ ةْفإنوْيعذِّبْاحليوافْبكثرةْدتريرْىذهْاآللةْأوْاآللةْغَتْحادَّْْفلو

السكُتْأيْْ(َشْفَرَتُوَْْأَحدُُكمُْْْيِحدََّْولْْ)ْقاؿْ:ْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم-علىْرقبتوْ؛ْفلذلكْالنَّيبْ
 وَنوىاْ.
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الْجيرُّىاْْ،ْجيعلهاْتراتحَْبيثْحيضرىاِْفْادلكافْادلخصصْللذبحْيعٍت،ْ(َْْذبِْيَحَتوَُْْوْلَُتِحْْْ)ْ
ْفإفَّْْ،ْبقسوةْأوْيضرهباْحُتْأييتْهباْالْادلكافْادلخصصْ،ْوالْيذَبهاْأماـْاحليواانتْاْلخرى

،ْفالْشكْأّناّْْناْسللوقةْ،ْتشعرْوتضطربْوْتتأثرْمباْترىإالْأْملْتكنْتعقلْىذهْاحليواانتْوإف
فْأمامهاْأّناْدتوتْعدةْمواتتْقبلْأفْدتوتْ.ْوَبإفْرأتْأخواهتاْينذ  

لذلكْمنْاخلطأْالكبَتْأفْيذبحْالشاةْأماـْالشاةْ،ْومنْاخلطأْالكبَتْأفْتكوفْالسكُتْأوْْ
ْفيظلْجيرحهاْويقطعهاْ،ًْضاْأفْيكوفْالذابحْغَتْمتعلِّممنْاخلطأْأيأيًضاْاآللةْغَتْحادةْ،ْْو

ْكلوْمنْالتعذيبْ،ْو ولكنْمنْ،ْىيْستموتِْبلذبحْْيشقْرقبتهاِْفْعدةْمواطنْ،ْفهذا
ْوجلْْ–اإلحسافْالذيْأمرْهللاْ ْكماؿْىذهْْ–عزَّ بوْاإلحسافْإلْالبهائمْىذهْ،ْىذاْفيو

.ْ-بفضلْهللاْتعال-الشريعةْ  

فوائدْعظيمةْ،ْفيوْ(َْْشيءٍُْْكلَِّْْعَلىْاإِلْحَسافََْْكَتبَْْهللاَِْْإفَّْْ)ْ:ْ-عليوْوسلَّمصلَّىْهللاْ-وْقولوْ
ْكماْأمرْهللاْ،ْ ْكلْاحلرصْعلىْأفْأييتِْبْلوامرْالشرعية ْوجلْْ–أفْادلسلمْحيرص ،ْ–عزَّ  

سيءْ،ْوأفْحيرصْعلىْعدـْاْلذيةْإلخوانوْادلسلمُتْوأفْحيرصْعلىْأفْحيسنْاْلمورْوأفْالْيُْ
ْكافْاحليوافْالْيؤذىْوإّنَّْ،ْف .اْيذبحْبطريقةْمرحيةْوسهلةْإذا  
ْ

ىذاْاحلديثْفيوْردّّْعلىْالدواعشْاخلوارجْ،ْوىذاْاحلديثْأيًضاْفيوْرٌدْعلىْالذينْيشتغلوفْْو
ِْبلطعنْوارجرحْوالكذبْواالفًتاءْعلىْإخواّنمْالسلفيُتْ،ْفكيفْلوْْالسلفيُتعلىْإخواّنمْ

ُيكذبْعليهمْويُفًتىْعليهمْوُيساءْإلْمسعتهمْ،ْفالْشكْ،ْعلماءْسلفيُتْوْبْعلمٍْكانواْطال  
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َْواْليَػْوـِِْْبََِللَِّْْيُػْؤِمنَُْْكافََْْمنْْ)امتثلواْاحلديثْادلاضيْمعناْْالْوْ،ْأفْىؤالءْماْامتثلواْىذاْاحلديث
ًراْفَػْليَػُقلْْْاآْلِخرِْ .(2ْْْ)ْ(ْلَِيْصُمتَْْْأوَْْْخيػْ  

ْالناسْبالًءْاْلنبياءْمثْاْلمثلْفاْلمثلْ،ْوالْشكْأفَّْْأبمثاؿْىؤالءْ،ْوأشدُّْْبتلى،ْمُْْفادلسلمُْمبتلى
أفْيتعرضْلألذىْوأفْْوْبدَّْوْالصحابةْالكراـْالْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم-منْسارْعلىّْنجْالنَّيبْ

ءْ،ْأفْالْنغًتَّْأبمثاؿْىؤالْْ-ِبرؾْهللاْفيكم–يتعرضْدلنْحياوؿْعرقلةْدعوتوْ؛ْلذلكْعليناْ
،ْفإّنمْملْحيسنواْ.ْفإّنمْملْحيسنوا  

قدْأفادْإخوانوْْفكيفْبعاملٍْ،ْْلمسلمْ،ْفكيفْبطالبْعلمٍْلْكيفْيكوفْإحسافْإبيصاؿْاإليذاءْْ
ْكالًماْعاًماْطالبوْْوْو نّزِلوْعلىْ،ْالْأُْْ–ِبرؾْهللاْفيكمْْ–اشتهرتْدعوتوْ،ْىذاْالكالـْأانْأقولو

اْادلقصودْبيافْسوءْأشخاصُْمعيِّنُتْ؛ْْلفْليسْادلقصودْذاؾ قبحْالصنيعْالفعلْْوْأوْذاْ،ْوإّنَّ
للمسلمْ.ْْإبيصاؿْاإليذاء  

،ْولكنْقبلْأفْأذكرْىذاْقدْيعًتضْمعًتضْ،ْوىناْكثَتةْْْإًذاْىذاْاحلديثْأيًضاْيدخلِْفْأبوابٍْ
عليوْالصالةْوْ–أوّْنيوْ،ْْ–السالـْعليوْالصالةْْوْ–اْيؤكدْىذاْاحلديثْقولوْشلَّ،ْْعًتاضاال

.ْثلىكافْينهىْعنْادلُْْْ-مىْهللاْعليوْوسلَّصلَّ-يبْأفْالنَّْ،ْبنْجندبكماْرواهْمسرةْْْ–ـْالسال  

يشوىوْأوَْنوْذلكْ،ْلكنْىناْوأفْْتعذيبْادلقتوؿْ،ْأبفْيقطعْبعضْأعضائو
ْعليوْىْهللاصلَّ-يبْردهْقدْيقوؿْقائلْ:ْأولئكْالذينْقتلواْراعيْالنَّْواإلشكاؿْالذيْأريدْأفْأ

الرمضاءْوجعلهمِْفْاحلرْْوْ،ْذلكْ-مىْهللاْعليوْوسلَّصلَّ-يبْففعلْهبمْالنَّ،ْمسلواْعينوْْوْ-موسلَّ
 إلْأفْماتواْ.

                                                           

 

[.74ْسِلٌم ]رقم:[، َومُ 8106َرَواُه اْلبَُخاِريُّ ]رقم:(     
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رجوابْ:اْ-ْ  

ْارجوابْالبدْأفْأُْوىناْ،ْالْْ ْكلْأحكاـْالدينْ.تفهمْوحىتْْقاعدةْعظيمةْبُتِّ ىاِْف  

ْ

والعدؿْْ،ْماْأمرْبوْمنْاإلحسافْوّْنىْعنوْمنْاإلحسافبوْأْ–وجلْْعزَّْ–كلْماْأمرْهللاْْْإفَّْ
مْعلىْضوءْالنصوصْالشرعيةْالْعلىْضوءْعقولناْاليتْتعطيْةْيفهابةْواْلخوَّْواإلنصاؼْْو

كذاْماّْنىْعنوْالشرعْيفهمْعلىْضوءْالنصوصْالشرعيةْالْعلىْضوءْعقولناْ،ْْواْادلعٌتْعامًْ
اِْفْاِْفْفعلْالواجبْوإمَّْفيقعْاإلنسافِْفْالغلوْإمَّْ،ْاليتْقدْتتجاوزْاحلدِْفْاْلمرْادلنهيْعنوْ

فنقوؿْ:ْْ،ْنطبقهاْىنا،ْدةْالبدْأفْتفهمْـْ،ْىذهْالقاعاْلمرْارَّ  

بوْْعْأطرافومنْقتلْإنسافْ؛ْأبفْمثاًلْقط فاحلكمْالشرعيِْفْمثلوْأفْيقتلْبذلكْإفْحكمْ؛ْوعذَّ
حديثْثْىذاْالذيْمعناِْفْاإلحسافْ،ْْواحلاكمْبذلكْ،ْفيكوفْمنِْببْالقصاصْ،ْوأمَّاْاحلدي

بْهباْأخرىْيُعذِّْْأفْيتجاوزْالقتلْإلْأفعاؿٍْعنْإنسافْقتلْفُيقتلْ،ْولكنْ،ْالنهيْعنْادلثلىْ
فحينهاْيستحقْأفْيُعاقبْمبثلْذلكْ.؛ْادلقتوؿْ  

منْاْلمرِْببةْواْللفةْ؛ْفبعضْالناسْيريدْْءِْفْاْلحاديثْواآلايتْالقرآنيةماْجا
،ْوىؤالءْأفْيُدخلْحىتْأىلْالبدعْ،ْحىتْأىلْاْلىواءْ،ْفيأمرِْبْللفةْمعهمْ،ْوِببةْذلمْ

ؾْ،ْوانظرْإلْاآلايتْوإلْاْلحاديثْوإلْفهمْ إخوانناْادلسلمُتْ،ْفنقوؿْلوْ:ْايْأخيْقفْحدَّ
ْكانواْينفِّْْ–رضوافْهللاْعليهمْْ–الصحابةْ روفْمنْأىلْالبدعْ،ْوحيذِّروفِْفْىذاْالبابْ؛ْفقد
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يْلْمعْيهودآكْ):ْمنهمْ،ْوينهوفْعنْرلالستهمْ،ْوعنْمؤالفتهمْ،ْبلْقاؿْالفضيلْبنْعياضْ
.ْأوْنصراينْ،ْوالْآكلْمعْمبتدعْ(  

 
فالْيستطيعْأفُْيضلٍَّتْ،ْولكنْىذاْْحذرهْوأعلمْأنوْعلىِْبطلْلفْاليهوديْوالنصراينْأانْأْ-

وقدْْ،ْأانْأغًتُّْبوف،ْأنوْمتمسٌكِْبحلقْ،ْوىوْعلىْبدعةْْلإلسالـْ،ْوُمظهرٌْْادلبتدعْىوُْمظهرٌْ
جيبْأفْنفهمْىذهْالقضيةْفهًماْجيًداْ،ْوهبذاْْ–ِبرؾْهللاْفيكمْْ–أقعِْفْحبائلوْ؛ْفلذلكْ

ْكالموْ،ْوأنوْ ْكثَتْمنْاحليلْواخلدعْاليتْخُيادعْهباْبعضْالناسِْف الفهمْتستطيعوفْأفْتكشفوا
ْك ينبغيْتدؿْعلىْمرادهْ،ْفْذاْوكذاْ،ْوىيْاليريدْاحلقْ،ْوأنوْيريدْاْلحاديثْواآلايتْاليتِْف

ْكافْعليوْالسلفْالصاحلْ ْ-رضوافْهللاْعليهمْْ–أفْنفهمهاْعلىْضوءْاآلايتْواْلحاديثْوما  

ْ 

ُْعََْلْيِوَْوَسلَّمَْْ-ْ ُهَما-ْ،ْأْفَْرُسوِؿْاَللَِّْْ-َْصلَّىْاَللَّ َُْعنػْ َعْنَْأِبَْذرٍّْ،ْْوُمَعاِذْْبِنَْجَبٍلْ-َرِضَيْاَللَّ
)) 3 ُْكْنتْ،َْوأَْتِبْعْالسَّيَِّئَةْاحْلََسَنَةْدَتُْحَهاْ،َْوَخاِلْقْالنَّاَسِْبُُلٍقَْحَسنٍْْ() ُثَما َحيػْ  قَاَؿ:ْ)اتَِّقْاَللََّْ

 ْىذاْاحلديثْفيوْثالثةْوصاايْوأوامرْللنَّيبْ–صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم–ْلناْمجيًعاْ:

ْوجلْ-ْ،ْوأفْنعملْاحلسنةْبعدْالسيئةْ،ْوأفْنتعاملْمعْالناسِْبلٍقْحسنْ  ْأبفْنتقيْهللاْ–ْعزَّ

ُْكْنتْ(ْ؛ْْو ُثَما َحيػْ ْوجل-ْ)ْاتَِّقْاَللََّْ فهوْتقوىْهللاْ–عزَّ  

اْلمرِْبلتقوىْ)ْاتَِّقْاَللََّْْ(ْ. ْ 

                                                           
.رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح  ( 

3
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ْوالعلنْ،ِْفْموطنكْوخارجْ ْكلْمكافْ،ِْفْالسرَّ أفْتكوفْتقواؾِْْف ْ
موطنكْ،ْأماـْأصحابكْ،ْوأماـْالذينْالْيعرفونكْ،ْبُتْأىلكْوبُتْالناسْ،ْزللْماْتكوفْتتقيْ

ْوجلْ-ْ.  هللاْ–ْعزَّْ

ْكلْماْتعملْ ْكنتْ،ْوادللكافْيسجالفْعليك ْكنتْ،ْوُمطلِّعٌْْعليكْأينما -ْْلفْهللاْيراؾْحيثما
ْوجلْ–ْالذيْتعبدهِْفْمكةْىوْ–سبحانوْ ْكماْسبقْمعناْ؛ْفاْ–ْعزَّ ،ْوكلْماْتتلفظْبوْ،

وتعالْ–ْالذيْتعبدهْوأنتِْفْأيْدولةٍْْأخرىْ،ْوهللاْالذيْتتظاىرِْبلتقوىْوالورعْأماـْالناسْ
 ِفْالعالنيةْىوْهللاْ–ْسبحانوْ–ْالذيْيراؾِْفْاخللوةْْوِفْالسرْ.

ْكنَّاْ،ْ ْوجلْ–ْحيثما ْولذلكْالنَّيبْ–ْصلَّىْهللاْعليوْوسلَّمْ–ْأوصاانْمجيًعاْأفْنتقيْهللاْ–ْعزَّ
ْ ولذلكْجاءِْفْاحلديثْعنْالنَّيبْ–ْصلَّىْهللاْعليوْوسلَّمْ–ْأنوْذكرْأفْأانسْمنْأمتوْأيتوفْيـو

ـٌْْ القيامةَْبسناٍتْأمثاؿْارجباؿْ،ْجيعلهاْهللاْىباًءْ،ْقالواْ:ْمنْىمْايْرسوؿْهللاْ؟ْ،ْقاؿْ:ْ)ْأقوا
ْ ْاَللَِّ ْانْػتَػَهُكوَىاْ(ْ؛ْفأحلظْأخيْادلسلمْوانتبوْإلْقولوْ:ْ)ِْإَذاَْخَلْواْمبََحارِـِ ْاَللَِّ ِإَذاَْخَلْواْمبََحارِـِ

ْكانْواِْفْالسرِّْذائبْ،ْوِفْالعلنْ انْػتَػَهُكوَىاْ(ْ،ْيعٍتْ:ْكانواْيتظاىروفِْبالؼْماْيبطنوفْ،
ُيظهروفْالتقوىْ؛ْلذلكْعلىْادلسلمْأفْيراعيْىذهْالقضيةْ،ْوأفْحيرصْعلىْاإلخالصْ،ْ

ِْْفْْ ْالطريقْالواضحْالبُتِّ 4ْْْ(ْ؛ْيعٍتْ:ْفالـز َْكَماْأُِمْرَتْ﴾) وعلىْاالستقامةْعلىْاحلقْ﴿ْفَاْسَتِقْم
 كلْأحوالكْ.

 
 

                                                           
111اآلية  –سورة هود  ( 
4
  



 9 

 

ُْكْنتْ(ْ: ُثَما َحيػْ  ْ)ْاتَِّقْاَللََّْ

أبفْتفعلْالطاعاتْوالواجباتْ،ْأفْجتعلْبينكْوبُتْعذابْهللاْوسخطوْوقايةْ
ْالرحيلْ.ْماتْوادلنهياتحرَّ،ْوتًتؾْادلُْ ،ْوأفْتستعدْليـو  

أفْتعملْبطاعةْهللاْعلىْ)ْ:ْكماْجاءْعنْبعضْالسلفْوىوْطلقْبنْحبيبْحينماْذكرْالتقوىْ
ْ.ْ(وأفْتًتؾْمعصيةْهللاْعلىْنوٍرْمنْهللاْختاؼْعقابْهللاْْ،ْابْهللانوٍرْمنْهللاْترجوْثْو  

وأفْتًتؾْْ،ْأفْتعملْبطاعةْهللاْعلىْنوٍرْمنْهللاْترجوْثوابْهللاْالتقوىْ:ْ)ْ:ْنعيدْمرةْأخرى
.(ْنوٍرْمنْهللاْختاؼْعقابْهللاْْمعصيةْهللاْعلى  

،ْْ–مْىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ–يبْاْجاءْبوْالنَّوهبدىْشلَّْنكْإذاْعملتْالطاعةْتعملهاْبعلمٍْأنلحظْ
فْبعضْ؛ْْلْْ–مْىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ–يبْوعلىْماّْنىْعنوْالنَّْوإذاْتركتْادلعصيةْتًتكهاْبعلمٍْ

فيقعِْفْالبدعْْ،ْوىوْالْيعرؼْاْلحكاـ،ْالناسْجيعلْنفسوْأوْيظنْنفسوْتقيِّاْوىوْجاىلْ
 والضالالتْواالَنرافاتْوىذاْخطأْ.

ْ(ادانْأشبوْالنصارىْبَّمنْضلْمنْعُْ)ْْ:ْولذلكْقاؿْسفياف  

ْابِْتَغاَءِْرْضَواِفَْورَْىبَْْ﴿ْْلفْالنصارىْعبدواْهللاْعلىْجهالةْ- َناَىاَْعَلْيِهْمِْإالَّ َْكتَػبػْ انِيًَّةْابْػَتَدُعوَىاَْما
َْفَماْرََعْوَىاَْحقَّْرَِعايَِتَها ( 5)﴾اَللَِّ

 ) 
ْ  ،ْيعٍتْ:ْ

ابتدعواْأمورْومعْذلكْملْأيتواْهباْعلىْالوجوْادلطلوبْ،ْفبعضْالعبادْحقيقةْأمرىمْأّنمْجهَّاؿْ
ْكفضليْعلىْأدانكمْ(ْ:ْْ-وسلَّمْْْعليةْصلَّىْهللاْ-وأمَّاْقولوْْ، ؛ْفإفْ)ْفضلْالعاملْعلىْالعابد

                                                           
   

5
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ْكافْسابًقاِْفْعهدْالسلفْادلرادْبوْ:ْمنْتعلمْمنْالعلمْماْيقيمْبوْعبادتوْ،ْوليسْ العابدْفيما
ادلرادِْبلعابدْذاؾْالذيْيصليْ،ْوحيضرْللصالةْ،ْويتظاىرْإبطالةْاللحيةْوَنوْذلكْوىوْجيهلْ

ْوجلْ–ْ،ْالْىذاْجاىلْليسْبعابدْ.  دينْهللاْ–ْعزَّ

ْكافْيتعلمْماْحُيَتاجْإليوْمنْدينْهللاِْفْعبادتوْْإّن ْوجلْْ–اْالعابد ،ْماْعندهْعلمْزايدةْْ–عزَّ
ْوجلْْ–ولكنْدلَّاْيعبدْهللاْيعبدهْعلىْبصَتةِْفْالعبادةْاليتْيتفرغْفيهاِْْفْأمورْأخرىْ  ْ–عزَّ

ْأْوَنوْذ  صلَّىْْ–وأذكارْنبويةْالْأذكارْمبتدعةْْأذكارْملْأيِتْهباْالنَّيبْْلك،ِْفْصالٍةْأوْصياـٍ
 .-ملسو هيلع هللا ىلصْْ–تزمهاْملْأيِتْهباْالنَّيبْوأورادْيل–هللاْعليوْوسلَّمْ

ْمعناْحديثْعائشة ْ–،ْحديثْعائشةْ(6ْْْ)ْ)َمْنَْأْحَدَثِْفَْأْمِراَنَْىَذاَْماْلَْيَسِْمْنُوْفَػُهَوَْردّّ(ْ:ْمرَّ
)ْمنْعملْعماًلْ:ْْ–مْىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ–يبْقالتْ:ْقاؿْالنَّْ،ْأـْادلؤمنُتْ–اهنع هللا يضرْوأرضاىاْ

.ْأفْنلحظْىذاْاْلمرْ-ِبرؾْهللاْفيكمْْ-فالبدْ؛ْ(7ْْْ)ْليسْعليوْأمرانْفهوْردْ(  

ْ،علىْالعلمْْفأصلْالتقوىْورأسهاْأفْتكوفْمبنيةًْْ،ولذلكْرأسْالتقوىْأفْتعلمْماْيُػتَّقىْفتتقيْ
ْعزَّْْ–لألولُتْواآلخرينْأوصاىمْهللاْ،ْلألولُتْواآلخرينْْ–وجلْْعزَّْْ–والتقوىْىيْوصيةْهللاْ

.ِبلتقوىْْ–وجلْ  

،ْْتعٍتْأفْادلرءْحياسبْنفسوْعلىْأقوالوْ–ِبرؾْهللاْفيكمْْ–أيًضاْْ–وجلْْعزَّْْ–وتقوىْهللاْْ
ْكلْشيءٍْ رِْفْاْلمرْوخياؼْأفْيقصِّْْ،ْءفيخاؼْأفْيصدرْمنوْالسْو،ْْوعلىْأفعالوْ،ْوعلى

 الواجبْ.

وْلدينوْوعرضوْ،ْْئيًتؾْالشبهاتْويستْب،ْأفْيكوفْالعبدْورًعاْتقيِّاْْ–وجلْْعزَّْْ–وتقوىْهللاْْ
أيًضاْأفْحيفظْالعبدْلسانوْمنْالغيبةْوالنميمةْومنْالبهتافْوالكذبْْ–وجلْْعزَّْْ–تقوىْهللاْ
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اإلحسافْإلْالوالدينْ،ْْ–وجلْْعزَّْْ–ْ،ْوتقوىْهللاْاْحرموْهللاعلىْعبادْهللاْوأفْحيفظْفرجوْشلَّ
وتقوىْهللاْوىذاْاْلمرْالذيْينبغيْأفْيذكرِْفْالبدايةْتكوفْْ،واإلحسافْإلْإخوانوْادلسلمُتْ

ْكلهاْمنْتقوىْهللاْ.،ْْ–وجلْْعزَّْْ–بتوحيدْهللاْ ونبذْالشرؾْوأىلوْفهذه  

ْمثَّْقاؿْ–ْصلَّىْهللاْعليوْوسلَّمْ–ْ:ْ)َوأَتِْْبْعْالسَّيَِّئَةْاحْلََسَنَةْدَتُْحَهاْ(ْ،ْيعٍتْإذاْعملتْسيئةًْْفالْ
اْبصدقٍةْوإمَّْْ،ْاْبقراءةْقرآفإمَّْْ،ْبلْاحرصْعلىْأفْتعملْبعدْالسيئةْحسنةْ،تًتكهاْوقًتاْطوياًلْ

اْبذكٍرْ.وإمَّْ،ْوإماِْبستغفاٍرْ،ْ  

اْمنْعبٍدْيُذِنُبْذنًباْمثْيتوضأْ)ْمأنوْقاؿْ:ْْ–مْىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ–يبْوقدْجاءْعنْالنَّْ
،ْوأيًضاْجاءِْفْاحلديثْعنْفيحسنْالوضوءْمثْيصليْركعتُتْفيستغفرْهللاْإالْغفرْهللاْلوْ(ْ

عليوْْ-)ْأفْالعبدْإذاْأذنبْفإفْادللكْصاحبْالشماؿْ:ْْ–مْىْهللاْعليوْوسلَّصلَّْ–يبْالنَّ
مْْفإفْأحدثْتوبةِْفْأثناءْىذهْستْساعاتْيرفعْالقل،ْيرفعْالقلمْبضعْساعاتْ(ْْ-السالـْ

ْكتبهاْسيئةْ؛ْولذلكْىذاْشلَّ،ْالستْالساعاتْملْيكتبْالذنبْ اْيؤكدْوإفْملْيتبِْفْىذهْادلدة
.أفْالعبدْحيرصْعلىْأفْيعملْاحلسنةْبعدْالسيئةْْ،داللةْذلكْاحلديثْ  

ْوأيًضاْجاءِْفْاحلديثْماْيُْْ تْلوْاجتمعتْعلىْْأهيةْإتباعْالسيئةِْبحلسنةْوذلكْأفْالسيئابُتِّ
نبْ):ْْ-ْوسلَّمْعليوْهللاْصلَّىْ-ْقاؿْكما،ْْْالقلبْقدْجتعلوْفاسًدا ِإفَّْاْلَعْبَدِْإَذاَْأْذَنَبْالذَّ

،ْْْىذهْْيعٍتْالنكتةْالسوداءْ(ْ،ْتْْيَْزلُِْوَْْتْْلَْقِْ،ْفإفْاتبْوأقلعْصُْْنْكَتٌةَْسْوَداءُْ ُنِكَتِْفْقَػْلِبوِْ
ْكَُْأْْ-ْوِِْبْلْْْقػَِْفْْتُْكَْيُػنْْْاؿُْزَْْيػَْاَلْاءْ،ْوَْدَْوْْسَْْةٌْتَْكُْْنْْوِِْبْلْْْقػَِْفْْتُْكَْنْْيػُْْبَْنْْالذَّْْبََْنْذَْْأْْفْْوإِْ) ؛ْْبََْنْذْْاْأَْمَْْلَّْي

ْكَْوَْسَْْأْْحَْبِْصْْْيُْىتَّْحَْْوِِْبْلْْْقػَِْفْْتُْكَْيُػنْْْاؿُْزَْْيػَْاَلْ،ْوَْْ-يعٍتْملْيتبْ ْ،اْوفًْرُْعْْمَْْؼُْرِْعْْْيػَْاَلْْ،اْيًْخِْرلُْْْوزِْكُْالْْد
 اْ(ْ.ْرًْكَْنْْمُْْرُْكِْنْْْيػُْاَلْوَْ
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ْ:ْغطَّىْأي،ْْ(8ْْ)ْ﴾َْيْكِسُبوفََْْكانُواْمَّاْقُػُلوهِبِمَْعَلىْ ْرَافََْْبلَْْْكالَّْ﴿ْْ:ْْ-وجلْْعزْ-ْهللاْاؿقْ
ْ،ْالقلبْقسوةْمنْيشتكيْمنَّاْكثَتٌْْعظيمةْوصيةْىذهْولذلكْ،ْيعملوفْكانواْماْقلوهبمْعلى
ْفنقوؿْ،ْذلكْووَن القرآفْلسماعْالرغبةْوعدـْ،ْالطاعاتْعنْالثقلْمنْيشتكيْمنَّاْكثَت

ْوتراكمْوإايكمْ،ْاحلسنةْفاعملواْأذنبتمْوإفْ،ْ-ْوجلْعزَّْْ-ْهللاْإلْفتوبواْأذنبتمْإفْذلؤالء
  ِبْ.ْإالْقوةْوالْحوؿْوالْ،ْالطاعةْعنْوتصرفوْ،ْالقلبْتغطيْفإّناْ،ْالّسيئات

ْبينهماْليسْيعٍتْ،ْالشيءْوراءْشيءالْيكوفْاإلتباعْأفْ،ْالحظ(َْوأَْتِبْعْالسَّيَِّئَةْاحْلََسَنَةْدَتُْحَها)ْ
ْهللاِْبرؾْ-ْعظيمْأمرٌْْوىذاْ،ْاحلسناتْلفعلْيسارعْادلرءْأبفْىذاُْيشِعرْوأيًضاْ،ْكبَتْفاصلٌْ
 .ْ-فيكمْ

ِْفْجاءْكماْْلفَّْْ؛ْفعلوْعلىْأنفسناْنعودْأفْلناْينبغيْ-فيكمْْهللاِْبرؾْ-ْعظيمْأمرٌْْوىذاْ
ـََْخطَّاءٌْ):ْْ-سلَّمْْوْعليوْهللاْصلَّىْ-ْالنَّيبْعنْاحلديث ْقاؿْ،ْالعلماءْقاؿْكماْ،(ُْكلَُّْبٍِتْآَد

ُرْاخْلَطَّاِئَُتْالتػَّوَّابُوفَْ):ْ-ْوسلَّمْعليوْهللاْصلَّىْ-ْالنَّيب ـََْخطَّاٌءَْوَخيػْ  .ْ(ُكلَُّْبٍِتْآَد

اْ،ْادلعصيةِْفْتقعْأفْاخلطأْ)ليس:ْْالعلماءْوقاؿْ  ْعليها(ْتصرَّْْ،وأفْعليهاْتستمرْأفْاخلطأْوإّنَّ

ِْعَباِديَْْايَُْْقلْْْ﴿، العجابْالعجبْلوجدانْالسنةْوِفْالقرآفِْفْالبابْىذاْأتملناْلوْولذلك
ْكثرتْومهماْ،ْذنوبكْكثرتْمهماْْ(9ْْ)ْ﴾اللَّػِوْْرَّْْحَةِِْْمنْتَػْقَنطُواْاَلْْأَنُفِسِهمَْْْعَلىْ َْأْسَرُفواْالَِّذينَْ

ْهللاْرْحةْ،ْومنْهللاْروحْمنْتقنطْوالْ،ْواستغفرهْ-ْوجلْعزَّْْ–ْهللاْإلْوارجعْفتبْ،ْادلعاصي
 .ْ-وجلْْعزَّْْ-ْهللاْإلْوالرجوعْالتوبةْعلىْاحرصْبلْ،

 بذكرىاْ.ْادلقاـْيطوؿْالبابْىذاِْفْجداْكثَتةْوأحاديثْآايتِْف

ْقوؿِْفْمعناْمرَّْْكماْ،ْوىذاْ(َْوَخاِلْقْالنَّاَسِْبُُلٍقَْحَسنٍْ)ْ:ْْ-وسلَّمْعليوْهللاْصلَّىْ-ْقاؿْمث
ْوىوْ-والسالـْالصالةْعليو-ْفيوْقاؿْالذيْاحلديثْ،ِْفْ-وسلَّمْعليوْهللاْصلَّى-ْالنَّيب
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ْحيُِبََّْْحىتََّْْأَحدُُكمْْْيُػْؤِمنُْْاَلْ)ْ:ْْ-والسالـْالصالةْعليو-ْقولوْوىوْ،ْمعناْمرَّْْالذيْاحلديث
ْحيُِبَُّْْماِْْلَِخيوِْْحيُِبََّْْحىتََّْْأَحدُُكمِْْْمنُْيُػؤْْْاَلْ)ْْأنسْ:ْ،ْحديثْ(10ْْْْْ)(ْلِنَػْفِسوِْْحيُِبَُّْْماِْْلَِخيوِْ

ْحسنِْبلقْالناسْيعاملهاْأفْلنفسكْحتبْأنتْاحلسنْاخللقْفإفْ؛ْفيوْداخلٌْْىذاْ،ْ(ْْلِنَػْفِسوِْ
 .ْاحلسنِْبخللقْالناسْأنتْ،ْفعامل

ْشلَّاْلناساْعليوْتعارؼْمباْتعملْوأفْ،ْنواىيوْواجتنابْ،ْهللاْأوامرْامتثاؿْىو
ْاْلمورْبعضْعلىْالنَّاسْيتعارؼْيوضحوْ،ْفقدْماْأوْ،ْعنوْينهىْماْ،ْيُبيِّنوْماْالشرعِْفْأييتْمل

  اْلمر.ْىذاْمراعاةْمنْفالبدْ،ُْعرفًاْبوْيتعاملوفْشلَّا

ْترىْوالْ،ْعليهمْتتكبْوالْمعهمْوكنْوخالطهمْ:ْعاشرىمْيعٍتْ؛ْ(َْوَخاِلْقْالنَّاَسِْبُُلٍقَْحَسنٍْ)ْ
ْكماْادلسلمْأخيوْمعْادلسلمْبلْ،ْالدنياْأمورْمنْأمرٍْْأيْوالْ،ْنسًباْوالْمااًلْْالْ،ْفوقهمْنفسك

َْوالَِّذينَْ اللَّػوِْْرَُّسوؿُْْزلَُّمَّدٌْ﴿ْ :ْ-وتعالْسبحانو-ْقاؿْحُتْالفتحْسورةِْفْ-ْوجلْعزَّْْ-ْهللاْقاؿ
اءَُْْمَعوُْ نَػُهمُْْْرَْحَاءُْْاْلُكفَّارَِْْعَلىَْأِشدَّ  (11ْْْْ)ْْ﴾٢٩﴿ْ بَػيػْ

ْبَػْعُضُوْبَػْعًضا)ْ:ْْ-ْوسلَّمْعليوْهللاْصلَّىْ-ْالنَّيبْقوؿْوأيًضا َياِفَْيُشدُّ َْكاْلبُػنػْ ْ،(ْْاْلُمْسِلُمْلِْلُمْسِلِم
َمَثُلْارْجََسِدِْإَذاْاْشَتَكىِْمْنُوْكْوحتاهبمَمَثُلْاْلُمْؤِمِنَُتِْفْتَػَوادِِّىْمْ)ْ:ْْ-ْوسلَّمْعليوْهللاْصلَّى-ْقاؿ

  .ْ-والسالـْْالصالةْعليوْ-ْقاؿْكماْأوْ،(ْىُْعْضٌوَْتَداَعىَْلُوَْساِئُرْارْجََسِدِِْبلسََّهِرَْواحْلُمَّْ

 يقوؿْ:ْْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم-علىْعظمْأجرْاْلخالؽْالطيبةْ،ْفإفْالنَّيبْْوقدْجاءْماْيدؿُّْ
ْالقيامةْمنْحسنْاخللق ْ-عليوْالصالةْوالسالـْ-قوؿْ،ْويْ(ْ)ْماْمنْشيءْأثقلِْفْادليزافْيـو

 .(ْْإفْالرجلْليبلغَْبسنْخلقوْدرجةْالصائمْالقائمْ):ْ

 كافْمنْثنائوْعليوْقولوْ:ْْْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم–حُتْأثٌتْعلىْالنَّيبْْ-وجلْعزَّْ-وهللاْ

                                                           
[.14[، َوُمْسِلٌم ]رقم:11َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ ]رقم:( 
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سالـْ،ْىذاْعلىْأفْاْلخالؽْذلاْمكانوْعظيمةِْفْاإلْفدؿَّْ،ْْْ(12)ْ﴾ْ﴿َْوِإنََّكَْلَعلىُْخُلٍقَْعِظيمٍْْ
 ومنزلةْمهمةْ.

صلَّىْهللاْ–كذوٌبْعلىْالنَّيبْمْالْإسنادْلوْ،ْموضوعٌْْفهوْحديثٌْوأمَّاْحديثْْ
 .ْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم–النَّيبْْلى،ْمكذوٌبْعْ-عليوْوسلَّم

ْكماْسبقْ،ْليسْادلُْ حلْقضىْهباْمصارادْهباْاْلخالؽْادلصطنعةْ،ْواْلخالؽْاليتْيُْواْلخالؽ
رادْهباْرادْهباْالدفاعْعنْأىلْالباطلْ،ْأوْاْلخالؽْاليتْيُْلبعضْالناسْ،ْأوْاْلخالؽْاليتْيُْ

أييتْأبخالؽْىوْيراىاْأّناْمنْاْلخالؽْ،ْمثْْ،ْالطعنْعلىْأىلْالسنةْْ،كماْيفعلْبعضْالناس
ؽْملْيعيبْعلىْأىلْالسنةْأّنمْملْيتخلقواْهباْ،ْالْعيبْعلىْأىلْالسنةِْفْعدـْختلقهمْأبخال

اْْيُعابْمنْوقعِْفْإّنّْْ،ْاْليسْبواجبٍْاْمستحبًْتشرعْ،ْأوْالْعيبْعلىْاإلنسافْإذاْترؾْأمرًْ
إبيرادْْأراداْيُعابْمنْـْوترؾْالواجبْ،ْوإّنّْاْيُعابْمنْفعلْارَّالبدعْوخالفْاحلقْ،ْوإّنّْ

خالفُتْبكلْيتعاملْمعْادلْمنهماْلخالؽْالطعنِْفْإخواّنمْالسلفيُتْ،ْحىتْإنكْلتجدْالواحدْ
رْعنْأنيابوْ،ْوسلقهمْبلسافْرْحةْوأدبْواحًتاـْ،ْفإذاْجاءْمعْإخوانوْالسلفيُتْانقلبْ،ْوكشَّْ

 حادْ.

نادىْهباْ،ْنصحْهباْويُْاْلخالؽْمعْادلخالفُتْ،ْواْلخالؽْمعْادلنحرفُتْ،ْيُْ
 

ْكماْقاؿْابنْرجبْْالْشكْأفْ ْ-اعتبارْاْلخالؽْهبذهْالصورةْسلالفْدلنهجْالسلفْ،ْولذلك
 .ْ(ْحسنْاخللقْ،كظمْالغيظْقاؿْبعضْأىلْالعلمْ:ْ)ْْ:ْقاؿْْ-رْحوْهللاْتعالْ
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ْكلْمكافْ،ِْفْْ بعضْالناسْإذاْغضبْعليكْوىوْيناديِْبْلخالؽْ،ْإذاْغضبْعليكْآذاؾِْف
 .ْويفضلْيعٍتْيالحقككلْمناسبةْ،ْ

 

،ْبعضْالناسْيظهرْتكشَتْ(ْكظمْالغيظْْ،ْوإظهارْالطالقةْوالبشرْإالْللمبتدعْوالفاجرْ)ْ
اْأذُّـْفعاًلْ،ْوخلًقاْفهذاْخطأْ،ْأنيابوْإلخوانوْالسلفيُتْ ْكماْسبقْالْأعٍتْشخًصاْبعينوْوإّنَّ وأان

ْكالميْ علىْشخصْبعينوْ،ْْلنوْليسْادلُرادْذلكْالشخصْْ-مِبرؾْهللاْفيك-ذميًماْ،ْفالْحيمل
 ،ْإّناْادلرادْتلكْالفعلةْالشنيعةْ.

ْكلْمسلمْأوْمعاىدْالُتْإالْأتديبًْوالعفوْعنْالزَّ)ْمثْقاؿْ:ْْ ْكفْاْلذىْعن ،ْاْأوْإقامةْحدْو
ْمنْغَتْتعدٍْ ،ْفهذاْالقوؿْجيمعْلناْحسنْاخللقْْ(ْإالْتغيَتْمنكرْ،ْأوْأخذاْمبظلمةْدلظلـو

 .ْنتأملوأفْعليناْأفْنتدبرهْْوف

،ْْ(ِْبُُلٍقَْحَسنٍْْ):ْْ–صلَّىْهللاْعليوْوسلَّمْ–،ْوأتملواْقولوْْ(َْوَخاِلْقْالنَّاَسِْبُُلٍقَْحَسنٍْْ)ْ
 .وصفوِْبحلسنْ

ْكافْمنْشرعوْ  .ْ–ملسو هيلع هللا ىلصْ–،ْومنْسنتوْْ-عليوْالصالةْوالسالـ-ىوْما

حسنْاخللقْأفْْ)،ْوقاؿْأيًضاْ:ْْ(نْاخللقْأالْتغضبْوْالْحتتدْحسْ)قاؿْاإلماـْأْحدْ:ْ
صلَّىْهللاْعليوْ–نْالنيبْعتصبْعلىْآذاىمْ؛ْولذلكْجاءْْ(ْ،حتتملْماْيكوفْمنْالناسْ

،ْوقاؿْْْ(ْأفْادلؤمنْالذيْخيالطْالناسْويصبْعلىْآذاىمْخَتْشلنْالْخيالطهمْ):ْْ-وسلَّم
 .ْ(ىوْبسطْالوجوْوأفْالْتغضبْْ)ؿْ:ْقاْ،ْويةِْفْحسنْاخللقىإسحاؽْبنْرا

ْكفايةْ،ْأمَّتوْْ-صلَّىْهللاْعليوْوسلَّم–إًذاْىذهْوصيةْمهمِّةْوانفعةْأوصىْهباْالنَّيبْ  ْوِفْىذاْالقدر

 وصلَّىْهللاْوسلَّمْعلىْدمحمْوعلىْآلوْوصحبوْأمجعُت.


