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 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

ِإَف احلََمَد ِ ضَلمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ َأْعَما لَِنا ، َمْن يَػْهِدِه هللاَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّ

 . هللِا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَف زُلََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُوُ 

ـُ هللِا َوَخََت ا ذلَُدى ُىَدى زُلمَّد َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُػَها  وَُكلَّ َأاَل َوِإَف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 زُلَْدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.

 :أمَّا بعد 

؛ وىو ما رواه أَبو فقد توقفنا عند احلديث اخلامس عشر من أحاديث اْلربعُت النووية 
)َمْن َكاَف يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ :  قَاؿَ  –ى هللا عليو وسلمَّ صلَّ -وَؿ اَّللَِّ َأفَّ َرسُ ،  -هنع هللا يضر-ُىَريْػَرَة 

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  ، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ  َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ
َفُو ، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ  َجارَهُ        1)  َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ

ويرشدان إىل ثالثة  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب منا فيو النَّ ىذا احلديث العظيم يُعلِّ  
 : حقوؽ
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 أو يسكت ، وحٌق للجار ، وحقٌ  أف ينطق خبَتٍ ، ِف لسانو  على ادلرء نفسو حقٌ 
 .للضيف 

فيد أف يُ ،   )َمْن َكاَف يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَػْوـِ اْْلِخِر :  -م سلَّ ى هللا عليو و صلَّ  –وقولو  
من اْلمور اليت ربمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب  -وجل  عزَّ  -اإلدياف ِب 

العامل ،  -عاىل سبحانو وت -نو ىو اخلالق أفالذي يؤمن ِب  ؛ي والسيئات ادلعاص
 –سبحانو وتعاىل–نو أبيده اْلمور كلها ، و  –وتعاىلو سبحان–نو أِبلسر وأخفى ، و 

 . افشرَّ  وإف شرٌ  افخَت  يبعث الناس وجيازيهم ِف اليـو اْلخر يـو القيامة إف خَتٌ 

 .نيا دار عمل ، واْلخرة دار جزاء ف الد؛ ْلَواْليَػْوـِ اْْلِخِر    )ولذا قاؿ :  

،  " واْلخرة دار جزاء بال عمل الدنيا دار عمل بال جزاء ،" :  كما يقوؿ أىل العلم  
وما ِف ذلك اليـو من ،  -وجل  عزَّ  –فاإلدياف ِبلبعث واحلساب والعرض على هللا 

حيمل صاحبو على مالزمة التقوى ، ومراقبة أفعالو وأقوالو ، وأف يكوف مستعًدا ، أىواؿ 
 لذلك اليـو .  

ة خلق هللا يطلق يده ِف أذيِّ ة خلق هللا ، و يطلق لسانو ِف أذيِّ ، عجيٌب أمر بعض الناس 
أخرى فيجازى على أعمالو ، وكأف أعمالو غَت  وكأنو لن ديوت ، وكأنو لن يُبعث مرةً 

ى هللا صلَّ  –يب فهذا قاؿ النَّ  ؛ُخلق عبثًا ؛ يظلم ويشتم ويؤذي  ة عليو ، وكأنوزلصيَّ 
َما تَػُعدُّوَف ):  -أمجعُت  مهنع هللا يضر –ا قاؿ ْلصحابو ، دلَّ  ِف حقو : ىو ادلفلس –م عليو وسلَّ 

: ؛ يعٍت    )2اْلُمْفِلَس ِفيُكْم ؟ " قَاُلوا : اْلُمْفِلَس  ِفينا من ال ِدْرَىَم َلُو ، َوال ِديَناَر  
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أف ادلفلس  الدنيا ، ولكن ادليزاف احلقيقي ادلفلس الذي ال ديلك شيًئا وىذا ِف ميزاف 
أمثاؿ اجلباؿ ،  ادلفلس من أيِت حبسناتٍ )  : -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب كما قاؿ النَّ 

وأييت وقد ضرب ىذا ، وشتم ىذا ، وأكل ماؿ ىذا ، وقذؼ ىذا ، فيأخذ ىذا من 
م فطُرحت عليو حسناتو ، وىذا من حسناتو ، حىت إذا فنيت حسناتو ، ُأخذ من سيئاهت

 .  ، فُطرح ِف النار

ا ِبحلسنات والسيئات ؛ لذلك ؛ إّنَّ ف اْلخرة اجلزاء ليس ِبلدرىم والدينار واْلمواؿ ْل 
من كاف يؤمن ِب  ):  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ِف أحاديث كثَتة يقوؿ فيها النَّ 
 .  واليـو اْلخر فليفعل كذا وكذا 

حيمل صاحبو على التقوى  -عٍت اإلدياف ِب واليـو اْلخرأ-فقاؿ العلماء ىذا حيمل  
ت معنا ِف وقد مرَّ ، ِبليـو اْلخر من أركاف اإلدياف الست  ، واإلدياف ِب ، واإلدياف
 حديث جربيل الطويل .

ًرا َأْو لَِيْصُمْت   :  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –قاؿ   ) فَػْليَػُقْل َخيػْ

ف أ نو إف قاؿ خَتًا غنم ، وإف صمت وسكت سلم ، وكثٌَت من الناس يظن خطأً ْل
 –لذلك سيأتينا ِف حديث معاذ : أف النيب  ، عليو اازً ـ غَت زلسوب ، وغَت رلُ الكال
امسك َعَلْيَك  - ؟ اَلِؾ َذِلَك ُكلِّوِ على مَ  دُّلُّكَ  أُ والأ)قاؿ لو :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ 

–فقاؿ معاذ ،  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –وأشار إىل لسانو - اُكفَّ َعَلْيَك َىذَ -ىذا 
بِِو ؟ ِإانَّ َلُمَؤاَخُذوَف دبَا نَػَتَكلَُّم أ -يعٍت اسبوف  – َلُمَؤاَخُذوَف ِإانَّ اي رسوؿ هللا أ:  -هنع هللا يضر

َأْو قَاَؿ : َعَلى  -َعَلى َمَناِخرِِىْم  ْل َيُكبُّ النَّاسَ قَاَؿ :  َثِكَلْتَك أُمَُّك اَي ُمَعاُذ ! َوىَ 
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ى هللا صلَّ  –يب احلديث عن النَّ  ولذلك جاء ِف؛    )3ِإالَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم   -ُوُجوِىِهْم 
وما بُت فخذيو  ، " اللساف"  فكيويضمن يل ما بُت  )من: أنو قاؿ  -م عليو وسلَّ 

من يراقب هللا ِف لسانو فال يتكلم إال خبَت أو  : ؛ يعٍت، أضمن لو اجلنة    " الفرج"
صلوات أو ما ملكت ديينو ؛ فإنو مع قيامو ِبلسكت ، وحيفظ فرجو إال على زوجو ي

 اجلنة . –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب وأداء الواجبات يضمن لو النَّ 

) إّف :   –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –على خطورة الّلساف لذلك قاؿ الّنيب  وىذا دليلٌ 
والكلمة ىنا اجلملة ، ما يفّكر فيها : يعٍت  ،الّرجل ليتكّلم ِبلكلمة ما يتبُّت ما فيها   

 ، وِف لفظهبا ِف الّنار أبعد ما بُت ادلشرؽ وادلغرب    تبُّت ما فيها يزؿُّ ) ما يمن الكالـ 
) يهوي هبا يراىا كلمة عاديّة  : يعٍت، ) إّف الّرجل ليتكّلم ِبلكلمة ال يرى هبا أبًسا    :

 .ِف الّنار   ا سبعُت خريفً 

واف هللا  ال م ِبلكلمة من رض) إّف الّرجل ليتكلَّ :  –عليو الّصالة والّسالـ  –وقاؿ 
أو حيسن ، أو حيسن لوالديو  ، أيمر دبعروؼ و ينهى عن منكر: يعٍت  ، يلقي ذلا ِباًل 

 أو يذّب عن عرض أخيو ، ، أو حيكم ِبحلّق بُت اثنُت ، أو ضعيف أو مسكُت ، ليتيم 
أي ال يظّن أّّنا تبلغ عند هللا أجًرا ،    ) يتكّلم ِبلكلمة  من رضواف ال يلقي ذلا ِباًل 

   ،   وإّف العبد ليتكّلم ِبلكلمة من سخط هللا، ) يرفعو هللا هبا درجاٍت ظيًما ، قاؿ ع
  أو سخريةٌ  أو كذبٌ  - عّز وجل–كلمة من سخط هللا غيبة أو ّنيمة أو أذيّة لعباد هللا 

مجلة  من الكالـ ،  ) كلمة من سخط هللا  ، أو استهزاء أو فحش من القوؿ أو كذبٌ 
ما يفّكر وال  : يعٍت،  ) ال يُلقي ذلا ِباًل   : منها ، قاؿ -ّل عّز وج –يسخط هللا 

                                                           
[ وقال: حديث حسن صحيح. 8242( رواه الترمذي ]رقم : 
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  : ، قاؿ –عّز وجّل  –يعتقد  أّّنا تبلغ من الّسوء عند هللا ما بلغتو حُت يلقى هللا 
يسقط هبا ِف جهّنم ، أو  : يعٍت ،  ) يهوي هبا ِف جهّنم   : قاؿ،  ) يهوي هبا ِف الّنار 

 . –ـ عليو الّصالة والّسال–كما قاؿ 

عظيم وضلن ال نعلم ، كم تكّلم  واقعوف  ِف أمرٍ  إاّل من رحم هللا مّنا على أنّنا فهذا دليلٌ 
 عزَّ  –ولو أتّملها لوجد أّّنا من مساخط هللا ،  الواحد مّنا ِبلكلمة اليّت مل يلقي ذلا ِباًل 

 .ِف خلق هللا بغَت حّق  غيبة وّنيمة وأذيّة وكالـٌ ،  – وجل

 ، وحيقروّنم،  – وجل عزَّ  –كم نرى ونسمع شلّن يستهزئ ويسخر أبولياء هللا 
 . حبسب امرئ من الّشر أف حيقر أخاه ادلسلم   ) 

 ) من عادى يل ولّيا فقد آذنتو ِبحلرب   : يِف احلديث القدسقاؿ هللا تعاىل 

ى صلَّ  – عن سّنة الّنيب وذبٍّ سلفي صاحب سّنة  ا  ِف عاملٍ ا وجرحً وكيف لو كاف طعنً  
  . يؤذى ِبلكذب والبهتاف وينسب إليو أشياء مل يقلها،  –م هللا عليو وسلَّ 

نو هللا ردغة ) من قاؿ ِف مؤمٍن ما ليس فيو أسك:  –صّلى هللا عليو وسّلم  –قاؿ 
 .-عليو الّصالة والّسالـ  –أو كما قاؿ ،  اخلباؿ وما خيرج منها حىّت خيرج شلّا قاؿ  

ا شلّن يطعن ِف عواـ ادلسلمُت ، فالّذي يطعن ِف أولياء هللا ال شّك أنّو أعظم جرمً  
 منو الطعن ِف أولياء هللا.   وأشدُّ ليس ِبذلُتِّ  وجرـٌ  والطعن ِف عواـ ادلسلمُت ذنبٌ 
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ِف طاّلب العلم ألسنتنا من الطّعن ِف العلماء و  علينا أف ضلفظ –ِبرؾ هللا فيكم  –لذا 
ه العلماء بل خيالف كالـ رُّ قوأف ال ننقل الكالـ الّذي ال دليل عليو وال يُ  ، الّسلفيُت
) ومن سّن سّنة  ، ، أف ضلذر من ىذا فإّف من نقل الكالـ كاف كمن تكّلم بو العلماء

من نقل ىذا الكالـ اخلبيث الّسيئ  ،ليو وزرىا ووزر من عمل هبا من بعده  سّيئة كاف ع
) كفى ِبدلرء  ، تحّمل ذنب ىذا الّنقل يمن الطعن ِف أولياء هللا وِف العلماء الّسلفّيُت 

 كذِب أو حيّدث بكّل ما مسع  . 

أىل  وال يدخل ِف كالمي ىذا الّذي ىو شرح لكالـ،  -ِبرؾ هللا فيكم –وال أعٍت ىنا 
قائم  سلفيّّ  ْلّف ىذا منهجٌ ؛ العلم ، ال يدخل ِف ىذا اجلرح ْلىل اْلىواء و البدع 

على منهج الّسلف ، قائم على الكتاب والّسّنة ومنهج الّسلف الّصاحل إذا كاف اجلرح 
 . حبقٍّ 

؛  ليس بطعنأ اخلط فردُّ ، فمن مّنا ال خيطئ  أ ،اخلط ا ِف كالمي ردُّ وال يدخل أيضً  
ذا العامل قاؿ كذا والّصواب كذا ، فهذا كما قاؿ ابن رجب ِف احلكم اجلديرة أقوؿ ى
ورّد  ،يرّدوف اْلخطاء  : يعٍت،   بعضهم على بعض  ومل يزؿ الّسلف يردُّ  ) : ِبإلذاعة

وليس من ِبب جرحو إف كاف خطأه ليس عن ، ليس من ِبب التّنّقص ِف العامل  أاخلط
 .سلالفة للحّق عمد و 

 .  ال أخطئ فهو كّذاب من قاؿ  ): كما قاؿ ابن معُت   
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بل ىذا من ِبب اْلمر ، على ادلخطئ  أاخلط أعٍت ردُّ  ؛ فال يدخل ىذا ِف الّذـ
–وحفظ دين هللا ،  –ّل وج عزَّ  –والّذّب عن دين هللا ، ِبدلعروؼ والّنهي عن ادلنكر 

، ولو صدر اخلطأ من عامل فإّف العامل رُبفظ كرامتو واخلطأ يرّد  أرّد اخلط،  - وجل عزَّ 
ورأى ، للحّق  وإف كاف ادلردود عليو صاحب ىوى ومبتدع وضاّؿ ولّعاب وسلالفٌ 

ويُفضح ِبطلو ، ويرد عليو ، ويُبُتَّ ـ ، ذَّ على ِبطلو فإنّو يُ  مصرّّ  متعّمدٌ  العلماء أنّو سلالفٌ 
 وال يَقتدوا بو .حىّت ال يُغًُت بو عند الّناس 

أّف  أو، طارؽ السويداف   مثل :فإذا بّينت لو أف فالانً ، خيلط بُت البابُت فبعض الّناس 
وغَته وغَتىم   كالقرضاوي وغَته وصادؽ الغراييرين ىذا يقوؿ ِبطاًل  من ادلُتصدِّ فالانً 

 اي يقوؿ : وبدع وضالالت ،فيو ىوى  هجهم منهجٌ وىؤالء من، ىؤالء على ِبطل ، 
 وأنت الذي ربفظ لسانك .  ال أنت الذي تّتقي هللا، هللا  اّتقِ ، أخي احفظ لسانك 

 . سلفي ومنهجٌ  شرعيٌ  ومن أىل البدع أمرٌ التحذير من أىل اذلوى  ْلفَّ 

 وغَتىم  القرضاوي ،دمحم حساف  -
 

 عدانف عرعور  -
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ل رجاذلم وقت ىانت عليك دماء ادلسلمُت ،،  من جّراء ىؤالء دعاة السُّوء إالّ -

 ،ادلبتدع  اؿالضَّ وما ىاف عليك ىذا ، ْلعداء عليهم اط وتسلِّ  ، وصبياّنم ونسائهم
 .نعوذ ِب من الزىد الكاذب ومن الورع الفارغ 

فبعض  أف نفّرؽ بُت البابُت ،   -ِبرؾ هللا فيكم-جيب ، والباطل ِبطل  احلق حق ،
 : الّناس ذبده على سبيل ادلثاؿ

 .وؿ : اي أخي ال تطعن ِف سيد قطب ويق، يُدافع عنو يذبُّ عن سيد قطب و 

 أتى ببدعٍ ، طعن ِف نيب هللا موسى  ، طعن ِف صحابة رسوؿ هللاّ مث تقوؿ لو : اي أخي 
ثّر على ؤ كيف أّف اذلوى ي -ِبرؾ هللا فيكم-فانظروا ؛ ا ال حُيّرؾ ساكنً ، الت وضال
 فنسأؿ هللا السالمة والعافية . وعلى قلبو ، وصاحب

والنميمة  احفظ لسانك من الغيبة  ، وجّل ػػػ ػػػ عزَّ  م احفظ لسانك شلّا حّرمو هللا نع
 ا ،ا وصدقً  حاؿ ارجمروحُت حقً ا فبُتِّ وقل احلق إف كنت ُمستطيعً ،  واْلذيَّة خللق هللا

وليس ىذا  ،ورلالُسهم كلها ِف اجلرح والتعديل معٌت ىذا أّف يكوف ديدُف الّناس وليس 
 شأفُ  السلفيُت . بفضل هللا ىو

فالسلفي ، حاؿ كل السلفيُت  لكن ال صلعل ىذا ىوو  بعض الشباب ،  ئنعم قد خُيط
 .نو العلماء من حاؿ ىؤالء بيَّ   مامث يبُتِّ  وينهى عن ادلنكر ،  احلق ويدعو إليو ،بُتِّ يُ 

 .أو ليسكت ،    َأْو لَِيْصُمتْ  ) -
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 ويُؤاخذ عليو  . ل عليو ؛حىّت ال ُيسجَّ  عن ما ال خَت فيو ، -

بعض قاؿ  ،    4) ﴿َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد﴾ : -عّز وجلّ -يقوؿ هللا 
ات حيت ٌيكتب أكل وشرب ئمن احلسنات والسيّ ، ُيكتب كل شيء )  : السلف

كاف من ِبب  ما ال ُيكتب إال) :  قاؿ مهوبعض،    وضلو ذلك وذىب وجئت
  .    احلسنات و ِبب السّيئات

فيو فالسكوت عنو أفضل من التكلم  وال خَتٌ أفَّ الكالـ الذي ال فائدة فيو  وهبذا نعلم
 بو .

مث مع اْلايـ والتعوُّد يتعّود  ا ِف البداية ،ا وشاقً ولذلك حفظ الّلساف أمٌر قد يكوف صعبً 
 نو .اإلنساف على حفظ لسا

من  ) : عمر قاؿ ، كثرة الكالـ توجب قسوة القلب  أفَّ  وقد ذكر بعض أىل العلم
ومن كثر سقطُو كثرت ذنوبو ، ومن كثرت ذنوبو كانت النَّار  كثر كالمو كثر سقطُو ،

 .   أوىل بو

ا بدؿ أف نتكلم ومن ىنا فإننا نُذّكر أنفسنا مجيعً ،  وف كثرة الكالـفكاف السلف يُذمُّ 
،  وبذكر هللا، قراءة القرآف الذي ال فائدة منو أف نشغل ألسنتنا بػػ ، كثَتلكالـ الِب

، فإّّنن الباقيات الصاحلات ؛ وال إلو إال هللا   وهللا أكرب واحلمد وبػػقوؿ سبحاف هللا
 .م ػػػػ  ى هللا عليو وسلَّ يب ػػػ صلَّ اْلذكار اليت أتت عن النَّ ا بػػوأيضً 

                                                           
42اآلية  –( سورة ق  
4
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وضلو " عليكم هللا ينكَّد" " ،ُخذكمهللا أي"ُعو على أبنائو وىّي أّف بعض الّناس قد يد 
ال تدعو )  م ػػ قاؿ :ى هللا عليو وسلَّ فإّف النيب ػػػ صلَّ ؛ ذلك من اْلدعية وىذا خطأ 

 .  أف ُتوافق ساعة إجابة  وال على أوالدكم ، على أنفسكم ،

 :  كما ِف بعض النقوؿ عنو ، يقوؿ يقوؿػػػػ  ىل ػػػ رْحو هللا تعاوالشيخ العثيمُت 

هم على أف أُحثُّ ، واْلمهات واإلخوة واْلخوات  اْلِبءأولياء اْلمور من   أان أُحثُّ  )
هللا يصلح ، ولدي هللا يهديك  تعاؿ اي، صالح ْلوالدىم ِبليُعّودوا ألسنتهم ِبلدعاء 

: هللا  ا أف تدعو عليوأمَّ ، َت ذلك من الدعاء ِبخل وضلو ،هللا يفتح عليك ِبخلَت ، حالك 
فهذا الشك أنو ليس ؛ يعٍت بعض اْلعداء أو كذا  ، مثال يسّلط عليكهللا ، خذؾ أي

 . جبيد 

 :فقاؿ الشيخ العثيمُت ِف لقاء الباب ادلفتوح 

 .   عّود لسانك إذا أغضبك أوالدؾ ، أو أىلك أف تدعو ذلم ِبخلَت )

يوفقك ال ِف  هللا ال، هللا يسّود وجهك  ،هللا يدمرؾ ، هللا أيُخذؾ  وؿ :بعض الّناس يق
 وهللا مسعنا مثل ىذا كثَت .، الدنيا وال االخرة 

أيًضا  ،ليس فقط قضية أف الدعاء يستجاب  شوفوا،   وىذا حراـ  ):  الشيخ يقوؿ
 ىذا حراـ 

 انتهى .  وادُع ْلىلك ِبخلَت اصرب ، وطِّن نفسك ،  ): قاؿ 
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اـ فإف ىذا من اخلطأ أف كذا الدعاء على احلكَّ ،  والشيء ِبلشيء يذكر أقوؿ أيًضا 
ى هللا عليو صلَّ –كاف كرباؤان من أصحاب النيب   ):  –هنع هللا يضر  -قاؿ أنس  ،تدعو عليهم 

والصالح يكوف ، فالدعاء للحاكم ِبخلَت   ينهوننا عن الدعاء على السلطاف  –م وسلَّ 
ا لو دعوت على احلاكم ِبلشر فإذا نزؿ عليو وأمَّ ، وصالح الناس  فيو صالح احلاكم

 الشر أصاب ارجمتمع ىذا الشر أيًضا .

   دعوة مستجابة جلعلتها ِف السلطافلو أعلم أف يل ) :ولذلك قاؿ الفضيل بن عياض 
يعٍت كانت الدعوة يل أان  ،   لو جعلتها لنفسي مل تَػْعُدِي  )دلاذا ؟ قاؿ : : فقيل لو، 

ولكن لو جعلتها ِف السلطاف ْلصابت السلطاف ) خاصة وأان الذي أنتفع هبا ؛ 
ىكذا كانت النفوس الطيبة  ، اخلَت على الناس يعٍت يعمُّ  ،   وأصابت الناس وأصابتٍت

 . –وجل  عزَّ  –ادلؤمنة ، النفوس السنية ادلتعلقة ِب 

َف يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َوَمْن َكا ): –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب مث قاؿ النَّ 
    َجارَهُ 

 ـ جارهر حفظ أوالده ، يكو ،  يكـر جاره ِبإلحساف إليو ، ِبلكلمة الطيبة ، حبفظ عورتو
و ،  بعدـ أذيتو ِبلوقوؼ أماـ بيتو ، أو برمي الفضالت والزِبلة بطريقو أو ِف طريق

 ىذا كلو من إكراـ اجلار .  ؛ظر على عوراتو ْلصوات ، وعدـ النوعدـ إزعاجو ِب

حىت قاؿ ،  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب فإكراـ اجلار جاءت فيو أحاديث كثَتة عن النَّ 
،  ) مازاؿ جربيل يوصيٍت ِبجلار حىت ظننُت أنو سيورثو   : -عليو الصالة والسالـ-

 .  -عليو الصالة والسالـ-أو كما قاؿ 
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كما ِف   -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يقوؿ  ،ف تتفقده وأف ال تؤذيو أ ، واجلار لو حقوؽ
ن ال أيمن جاره م : يعٍت،  ) ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقو   : صحيح مسلم

نة تقـو الليل ، إف فال –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –وقيل لرسوؿ هللا  ، شره وظلمو وأذاه
ال خَت فيها . ىي ِف ) ي جَتاّنا سليطة قاؿ : وِف لساّنا شيء تؤذ، وتصـو النهار 

، وفالنة تصلي ادلكتوبة ، وتصـو رمضاف ، وتتصدؽ ِبْلثوار وليس ذلا شيء   النار
  -عليو الصالة والسالـ -أو كما قاؿ ،    ىي ِف اجلنة)وال تؤذي أحًدا . قاؿ : ،غَته 

ًئاَواَل ُتشْ  َواْعُبُدوا اللَّػوَ  ﴿ : –وجل  عزَّ  –قاؿ هللا  َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي  رُِكوا بِِو َشيػْ
اْلُقْرََبٰ َواْليَػَتاَمٰى َواْلَمَساِكُِت َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب ِِبجْلَنِب َواْبِن 

 .     5) َف سُلَْتااًل َفُخورًا ﴾ن َكاالسَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأدْيَانُُكْم  ِإفَّ اللَّػَو اَل حيُِبُّ مَ 

 :إلحساف إىل أنواع ومنهم اجلَتاف فيها ِب –وجل  عزَّ  –فهذه اْلية العظيمة أيمر هللا  

 ﴾ َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ  ﴿

 .ذو القرَب : من لو قرابة  اجلارقيل  -

 . ال قرابة بينك وبينو ىو أجنيب : اجلار الذي ﴾ َواجْلَاِر اجْلُُنبِ  ﴿ -

 . ومنهم من قاؿ إف اجلار ذو القرَب ىو : اجلار ادلسلم ، واجلار اجلنب ىو : الكافر -

 .صق ، وأما اجلار اجلنب : البعيد وقيل اجلار ذو القرَب : أي القريب ادلال -

                                                           
5
 (  62( سورة النساء . اآلية )  
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ل ىو الرفيق ِف ، وقي جاء ِف تفسَتىا أف ادلراد بو : الزوجة:  ﴾ َوالصَّاِحِب ِِبجْلَنبِ  ﴿
 .السفر

ى صلَّ -فقاؿ  ؛معنا كاف يوصي ِبجلار كثَتًا  كما مرَّ   –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب والنَّ  
قيل ومن اي رسوؿ هللا  ،من وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن ) وهللا ال يؤ  : -مهللا عليو وسلَّ 

 أيمن جاره بوائقو ، السابق ال يدخل اجلنة من ال ،   قاؿ : من ال أيمن جاره بوائقو ؟
يعٍت ىو  ،كررىا ثالًَث    ) وهللا ال يؤمن : -عليو الصالة والسالـ  -وىنا يقوؿ 

 انقص اإلدياف . 

ِبلسخرية ، أو ، أو  كيف تؤذي جارؾ وتتسلط عليو إما ِبللساف ، وإما ِبلفعل -
،  تلتفت والاؤؾ يفعلوف ويفعلوف وأان تضررت أيتيك  اي فالف أبن ،تسلط عليو أوالدؾ 

،  نعوذ ِب من أذية اجلار، ج ردبا تسبو وتقوؿ لو : عجبك عجبك ما عجبك اخر بل 
 –وجل  عزَّ  –ـ هللا نعوذ ِب من الوقوع فيما حرَّ 

اي رسوؿ هللا إف يل  )فقالت :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –يب النَّ  –اهنع هللا يضر  –سألت عائشة 
أف اجلار يهدي  ىذا يفيدانو ،    اؿ : إىل أقرهبما منِك ِبِبً جارين فإىل أيِّهما ُأىدي ؟ ق

 .إىل اجلار اْلقرب لو 

 . ااجلار أربعوف دارً ىم يقولوف  ،ل عنها اإلماـ أْحد ئِ طيب ىنا مسألة ، سُ  

 "أعطى اْلقرب إليو لٌ فض فإف فضلَ ، يبدأ بنفسو ودبن يعوؿ  ) :فقاؿ اإلماـ أْحد  -
 .  ؟  كيف ديكنو أف يعطيهم كلهم : و  قاؿ، 
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ا أف تعطي لكل اجلَتاف ، إّنا كل جار مع جاره اْلقرب ، وإف كاف ا لست ملزمً إذً ف
لكن إف ضاقت و  وزايدة وأردت أف تعطي أكثر من جار فلك ىذا ، وخَتٌ  عندؾ شيءٌ 

 . اقرب منهملأل فأعطوبك السبل ومل يكن معك إال الشيء القليل 

الذي ىو جاره ، يعٍت القريب  حينها تذىب دلن بعده ، قيل لإلماـ أْحد ، لعلَّ  -
ه رأى أنو ال يبعث إليو ، يعٍت يبعث دلن بعدفبذلك القدر ، ليس لو عنده موقع  يتهاوف

 حق اجلار . تفيد أمهية -ِبرؾ هللا فيكم-ا ىذه اْلحاديث وىكذا . فإذً 

" وافرة من أحاديث اجلار ، مسَّاىا  مجع فيها مجلةً  رسالةً  -رْحو هللا تعاىل-وللذىيب 
 تفيد أف ما يقع من كثَت منا ، - ِبرؾ هللا فيكم-فعلينا  ؛، وىي مطبوعة  "حق اجلار

؛ أنو تقصَت منا  دـ تفقده ، وعدـ كف اْلذى عنومن عدـ اإلحساف إىل اجلار وع
 معنا ِف اْلحاديث السابقة  ا كما مرَّ ا عظيمً عظيم ، أنو من تقصَتان ، وقد يكوف ذنبً 

 .احتماؿ أذاه  ا من اإلحساف إىل اجلار، وأيضً    ) من ال أيمن جاره بوائقو

وعلى أىلي إذا  يجلار سيء اْلخالؽ وأخشى على ولدو عن مسألة ، إف كاف اوىنا أنبِّ 
خالطوىم أف يؤذوىم ، أو يُػْعُدوىم ِف أخالقهم ، فهنا ال مانع من البعد عنهم 

تهم إف كانوا ا لشرىم ، مع احلرص على ىدايهبم ، كفِّ  واإلحساف إليهم دوف اختالطٍ 
 .شلن يستجيبوف للحق 
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ى هللا صلَّ -يب لنَّ  ا، وقد بُتَّ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب والثالث الضيف شلن ذكره النَّ  
َوَمْن َكاَف )  : -عليو الصالة والسالـ-فقاؿ  ؛كيف يضاؼ الضيف    -معليو وسلَّ 

َفوُ    جائزتو ، قالوا وما جائزتو ، قاؿ يـو وليلة   يُػْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ

 .كاف بعد ذلك فهو صدقة  وما، والضيافة ثالثة أايـ 

 
فإف  أحدٍ فإذا نزؿ عند  ،ا وال مأوى شلن ال جيد سكنً و الذي ينزؿ ِف القرى والبوادي أن

ا وليلة ، واإلحساف للضيف يتمم اليومُت ثالثة أايـ ، مث الواجب عليو أف يضيفو يومً 
 . بعد الثالثة يكوف صدقة

تقبالو والتبسم فيو وحسن التلطف معو ، وأف يتكلم معو وإكراـ الضيف يكوف ِبس 
على أتففو  ِف وجهو ويبش وأف ال يصدر منو ما يدؿُّ  شَّ ِبلكالـ الذي يؤانسو ، وأف يه

 ِف البيت ، وتضايقو منو ، بل حيسن إىل الضيف بتقدمي الطعاـ والشراب شلا ىو موجودٌ 
 .   للضيف ينا أف نتكلفّنُ  ) -هنع هللا يضر-فقد قاؿ سلماف 

مث بعد ذلك ، أو ضلو ذلك يذبح ويتكلف ادلاؿ الكثَت  ما جاءه ضيفبعض الناس كلَّ  
الشرعية لسلمت  ةيتهرب من استقباؿ الضيوؼ ويتذمر ،  اي أخي لو سلكت الطريق

ّنيت عن ذلك ،  كما تتكلف للضيف فقد  ف الَ الشرعية أ ةوما تضررت ، فالطريق
، ـ ذلم من طعامك الذي  ِف البيت ، قدِّ   ف للضيف ّنينا عن التكل)  قاؿ سلماف :

أف تضيفو فال مانع ، ولكن أف تكلف نفسك ،  وأردتا ا وقادرً نعم إف كنت مستطيعً 
 .ـ ذَّ الذي قد يُ فهذا ىو اْلمر 
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، ما ذكر بعض أىل العلم أنو أيمث و إذا كاف يضيع احلق وال يستقبل الضيف ، فهذا ك
 عاي من ىذا احلديث العظيم . ا فهذه بعض الفوائد وادلإذً 

 :احلديث السادس عشر  -رْحو هللا تعاىل -مث أورد النووي 

 :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب  قاؿ للنَّ أف رجاًل  -هنع هللا يضر -وىو ما رواه أبو ىريرة 
ا يعٍت أوصٍت ، والنيب يقوؿ لو ال تغضب ، تغضب ، فردد مرارً  أوصٍت ، قاؿ : ال)  

 .       6)  غضب قاؿ : ال ت

 
 ، أوصٍت ، فيوصي كل واحدٍ  يسألو الصحابة ، أوصٍت -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبالنَّ 

 خياطب كل واحدٍ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب سلتلفة ، والسبب ِف ذلك أف النَّ  بوصيةٍ 
 .وتكوف فيو مصلحتو دبا ىو حيتاج إليو 

 .تغضب  ا المرارً  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب وىنا ىذا الرجل أوصاه النَّ  

 .ىي العهد إىل شخص أبمر ىاـ 

  

احذر من أسباب الغضب ، فال تقع فيها ، واحذر شلا يًتتب على 
 ؛، أو تشتم ، أو ضلو ذلك  أو تكسرالغضب من أف تطلق ، أو تضرب ، أو تقتل ، 

                                                           
6
 ( رواه البخاري  
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ما يًتتب على الغضب من أمور شيطانية ، لذلك سيأتينا ن احذر م أي :  فال تغضب)
 عالج الغضب . -إف شاء هللا-

د ، عوِّ  ا يغضبك فال تغضبلو رأيت أمرً يعٍت ؛   ال تغضب)
ْلطباء أف الغضب لو لماء وكذا ا، وعلى الصرب ، وقد ذكر الع انفسك على الرض

أو أصيب  وخطَتة ، لذلك كم من إنساف أصيب جبلطة بسبب الغضب ،أضرار كبَتة 
بسبب الغضب ، أو أصبح ال يتكلم من شدة  دبرض بسبب الغضب ، أو غشي عليو

 .يظهر أّنما مراداف ِف احلديث  الغضب ، ولذلك ادلعنياف

–يب وكاف النَّ ، من الشيطاف ال ذبعل نفسك تغضب وتثور وتفور ، ْلف الغضب مجرة 
عليو -ال يغضب إال إذا انتهكت زلاـر هللا ، وإذا غضب  - مى هللا عليو وسلَّ صلَّ 

وىذا احلديث ، يدؿ على أف عدـ الغضب ، ا مل يصدر منو إال حقً  -الصالة والسالـ
 .، إذ تًتب عليو مفاسد  مهم ، وأف الغضب أمر خطَت أمرٌ 

م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –فالنيب ؛ " أعوذ ِب من الشيطاف الرجيم " :  وؿ ادلرءأف يق -
) إي أعلم كلمة لو قاذلا لذىب عنو ما  ا ، فقاؿ :ا شديدً  غضب غضبً رأى رجاًل  -

 .  ؿ أعوذ ِب من الشيطاف الرجيم لو قا -يعٍت الغضب  -جيد 

ا ا ذبلس ، وإذا كنت جالسً ائمً أنك إذا كنت ق : الغضب وعالجو ءا من دواوأيضً  -
 -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ –يب تضطجع ، كما جاءت ِف ذلك اْلخبار واْلحاديث عن النَّ 

.  
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أنك إذا غضبت ، أف زبرج من ادلكاف ، إف رأيت أنك  : من العالج للغضبا وأيضً  -
ما حين، ال تستطيع اجللوس فاخرج من ادلكاف ، وىذا حيتاج إليو كثَت من اْلزواج 

 ىل أف يضربإا لوجو ، ىذا يتكلم وىذه تتلكم ربدث بينهم مشاكل ويتواجهاف وجهً 
ق ، فيندـ وتندـ ويقعوف ِف أمر عظيم ، ولو أنو خرج من الغرفة إىل غرفة أخرى أو يطلِّ 

 ا لو ، حىت يهدأ مث يرجع .، أو حىت خرج من البيت ، لكاف خَتً 

زوجها قد يفارقها من الغرفة إىل غرفة ومن الغلط اليت تقع بعض النسوة فيو ، أف  
 .فهذا خطأ  ؛ى ، فتذىب وتالحقو وتطيل لساّنا أخر 

وادلرأة إذا رأت زوجها غضب ، أتخذ بيده فبارؾ هللا فيكم ، ابتعدوا عن الغضب ، 
 وهتديو ، وإذا رآىا غضبت ، أيخذ بيدىا ويهديها.

ومل ، كيف بك إذا غضبت أخذت بيدؾ ، ومل يعٍت )قاؿ أبو الدرداء ْلـ الدرداء :  
، أو    أراتح حىت ترضي وكيف يب إذا غضبت أتخذين بيدي ، وال تراتحُت حىت أرضى 

 . – هنع هللا يضر–كما جاء عنو 

والعناد ، ادلرأة جيب بة ، ال على ادلقاتلة وادلضاربة ودة واتقـو على ادلاحلياة الزوجية  
أف تعلم أف زوجها لو حق عظيم ، وأف اْلدلة الشرعية جاءت دبا يثبت ذلك فتعرؼ 
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-ومستأمنة لديو ، وأف الرسوؿ، والزوج جيب أف يعلم أف الزوجة ضعيفة للزوج حقو 
ا ، فيصرب ىذا على ىذه ، وىذه على ىذا ، أوصاان ِبلنساء خَتً  -ميو وسلّ ى هللا علصلَّ 

 وعلى وائـ .  على خَتٍ  -وجل عزَّ -حىت يلقوا هللا 

 وأكتفي هبذا القدر .

 م على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُتى هللا وسلَّ وصلَّ 

 واحلمد  رب العادلُت

 

 

  

 

 


