
  

 



  

 

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

ْن َوِمْن َسِيَئاِت َأْعَمالَِنا مَ ِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا َونَػُعوُذ بِ  يُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه وَنْسَتعِ  ِإَف احلََمَد ِ ضَلمُدهُ 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َومَ ِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو يَػهْ  ََ َلُو َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ هللاِ  ْن ُيضِّ   َوْحَدُه الَ َشرِي

 َوَأْشَهُد َأَف زُلََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

ـُ هللِا َأالَ َوِإَف أَ  اْْلُُموِر زُلَْدََثتُػَها  وَُكلَّ زُلَْدثٍَة  َوَشرَّ  زُلمٍَّد  َخرَي اذلَُدى ُىَدىوَ  ْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 ُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّارِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة  وَ 

 َأمَّا بَػْعُد :

رضي  -وىو ما رواه أبو ىريرة ؛ فقد توقفنا عند احلديث اخلامس والثالثني من اْلربعني النووية 
، َواَل  ، َواَل تَػَناَجُشوا اَل ََتَاَسُدوا) :  - مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  – قَاَؿ َرُسوُؿ اّللَِّ :  قَاؿَ  -هللا عنو

، اْلُمْسِلُم  ، وَُكونُوا ِعَباَد اّللَِّ إْخَوانً  ، َواَل يَِبْع بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْيِع بَػْعضٍ  ، َواَل َتَدابَػُروا تَػَباَغُضوا
َصْدرِِه  ، َوُيِشرُي إَل  ، التػَّْقَوى َىاُىَنا ، َواَل ََيِْقُرهُ  ، َواَل َيْكِذبُوُ  ، َواَل ََيُْذلُوُ  ُموُ ، اَل َيْظلِ  َأُخو اْلُمْسِلمِ 
ـٌ  ، ِبَْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّرِّ َأْف ََيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ  َثاَلَث َمرَّاتٍ  :  ، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرا

 .  (  1)( ُو َوِعْرُضوُ َدُمُو َوَمالُ 
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ما من  وإزالة كلَّ ، على حسن اخللق بني ادلؤمنني  ىذا احلديث من اْلحاديث اليت فيها احلثُّ 
 .ومن مداخل الشيطاف ، من أمور الدنيا ؛   واحلقد والتهاجر  دث البغضا شأنو أف َيُ 

 : (اَل ََتَاَسُدوا،  ):  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  - فقولو

 .من أخيو  زواؿ النعمةِ  أحدكم أي ال يتمّنَّ ؛ ا سد بعضكم بعضً أي ال َي 

 أو متّنَّ ، اىا لنفسو أف تكوف لو وتزوؿ من أخيو سوا  متنَّ ،  زواؿ النعمة ىو متّنِّ 
 .فهذا من احلسد ادلذمـو  ؛ا طلقً زواؿ النعمة من أخيو مُ 

 ، واحلاسد يظلم نفسو - وجل عزَّ  - على قدر هللا واحلاسد كما ذكر أىل العلم ىو معرتضٌ  
 :قاؿ مرة  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبولذلَ النَّ ؛ ويظلم أخاه 

عليو  –أو كما قاؿ  (   2)(ؾبِّ فلي يسرُّهأحدُكم من أخيِو ما  أحدُكم أخاُه إذا رأى َيسدعالـَ ) 
  -الصالة والسالـ

ولكن ، و يؤذيو هبذا الدا  فإنَّ بتلي مبن َيسده بتلي بو العبد أو اُ إذا اُ ، خبيث  مث احلسد دا ٌ 
وبافظة على قرا ة ، وادلسا   ن من احلسد بافظة على أذكار الصباح ادلسلم عليو أف يتحصَّ 

 : ومثاًل ، وادلعوذتني ، وآية الكرسي ، اْلذكار اليت ىي َتفظ العبد 

 .ثالث مرات   

: ا وأيضً  
ئة خطيئة ، فإف ام ومتحى عنو، ئة حسنة اوتكتب لو م، من الشيطاف  حرزٌ ، ئة مرة ِف الصباح ام

 .قاذلا ِف ادلسا  كذلَ 
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 ومتيمة اأو أف يعلق خيوط، ا أف يعلق خرزات ، أمَّ  فهذه اْلذكار واآلايت ىي اليت َتفظ العبد
وال تدفع البال  عن العبد ، بل ىي ، وتضعف اإلمياف ، فإف ىذه تضعف القلب ؛ وضلو ذلَ 

 .من بب الشرؾ إف ظن أهنا تنفع وتضر 

 ، واحلسد َيمل اإلنساف على قتل أخيو  - وجل عزَّ  -ادلسلم أف ميتثل أمر هللا فلذلَ على 
ويؤدي إل التنافر بني ، كما حسد ابن آدـ اْلوؿ أخاه فقتلو ، واحلسد يؤدي إل قطيعة الرحم 

 ا احلسد كما ذكر أىل العلم كاف أوؿ ذنبٍ والشحنا  ، وأيضً  وَتصل بينهم البغضا ، ادلسلمني 
 .بسجود ادلالئكة  - وجل عزَّ  -إذ حسد آدـ على ما أكرمو هللا ؛ لشيطاف ربو عصى فيو ا

 - وجل عزَّ  -فيحسد أخاه على ما وىبو هللا  ،ا يكوف بني طلبة العلم وأخبث ما يكوف احلسد دلَّ 
ا ذاؾ احلاسد ، فيحسد أو ملكة ِف العلم مل يؤتَ ، على الكالـ  أو قدرةٍ ،  أو حفظٍ ،  من علمٍ 
 .ى ىذه النعمة أخاه عل

وأف يكوف َأول الناس بحلذر ، ا بْلخالؽ الشرعية قً تخلِّ وطالب العلم ينبغي لو أف يكوف مُ 
، وجرَّ إل ادلعاندة ، والبغضا   والتحذير من احلسد ، فإف وقع بني طلبة العلم جرَّ إل التحاسد 

صوص الشرعية ويقع ِف يصل احلسد بصاحبو إل أف يردَّ النقد بل كما ذكر بعض أىل العلم 
 .  - نسأؿ هللا السالمة والعافية -البدع والضالالت واالضلراؼ 

ا لوقوع كالـ روا أف احلسد قد يكوف سببً وحذَّ ، روا من احلسد بني طلبة العلم ولذلَ العلما  حذَّ 
أف تكوف ؿ البّد اجلارح وادلعدِّ  نوا ِف بب اجلرح والّتعديل أفَّ ولذلَ بيَّ ، بعض الّناس ِف بعض 

م ِف م إمنا تكلَّ لِّ ظهر بلقرائن الواضحة أّف ادلتك إف ، وط ، مثّ إذا توّفرت ىذه الّشروطفيو شر 
والعكس  ، ة ومصلحة غري دينية ال يقبل تعديلووأثّن عليو دلصلحة دنيوي عّدلو، ىذا الّشخص 

ْلّف اجلرح ؛   ال يقبل جرحو عند العلما، أو جرحو دلصاحل أخرى ، ا لو جرحو حسدً  ، بلعكس
 . اْلمر بدلعروؼ والّنهي عن ادلنكر أبوابوالّتعديل ببف عظيماف من 



  

 

َلْو يُػْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُىْم  ):  - مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  – يبوكما مّر معنا بْلمس قوؿ النَّ 
 ى اْلُمدَِّعي، َواْلَيِمنَي َعَلى َمْن أَْنَكرَ َوِدَماَ ُىْم، َلِكنَّ اْلبَػيَِّنَة َعلَ  أنسٍ  اَلدََّعى رَِجاٌؿ َأْمَواؿَ 

 .  -عليو الصالة والسالـ –أو كما قاؿ    (    3)(

على ويل ،  لو جا  رجل َيطب امرأة من رجل ىذا الباب ، حّّت مثاًل  ِفولذلَ العلما  ينظروف 
  ادلسئوؿعن ىذا الّرجل أف يتنّبو ذلذا ادلتكّلم وىذا حني يسأؿ ادلرأة 

 
 

 . أو أختَ، ابنتَ ، فتظلم موليتَ ؛   سيّ  وىو رجلٌ  فقد ميدحو لصحبتو معو 

؛ ا ولذلَ على الرجل أف يكوف فطنً  ؛موليتَ  مفتظل طيب ، وىو رجلٌ  اوقد يذّمو حسدً  
برؾ هللا  - ال يظلم النّاس حّّت ،  ما ادلراد بو سلارج الكالـ  لمويع، ويسأؿ ىنا  فيسأؿ ىنا

 . -فيكم 

  ( َواَل تَػَناَجُشوا) :  - عليو الّصالة والّسالـ –مثّ قاؿ 

  " ِبسد الغبطة"وىو ما يسّمى ، جائز  قبل أف ندخل لنجش ، ىناؾ حسدٌ 

و  أف مينحبل يتمّنَّ ، يو لزواذلا  عند أخيو مع عدـ متنِّ  الّنعمة اليتتمّنَّ يىو أف 
أو ،  حسد الغبطة : فهذا يسّمى؛  زواؿ الّنعمة دوف أف يتمّنَّ  ، وأف يرزقو هللا كما رزؽ أخاه هللا

 :  –عليو الّصالة والّسالـ  –لقولو  ،  الغبطة

                                  

ًّ فً"السنن" ]( 3 ٌَْهِق ٌِْن".  10/252َحِدٌٌث َحَسٌن، َرَواهُ اْلبَ ِحٌَح ٌُْرُه َهَكذَا، َوبَْعُضهُ فًِ "الصَّ [، َوَغ
 

 



  

 

ورُجٍل آاته ، ال حَسَد إالَّ ِف اثنتَػنْيِ : رُجٍل آاته هللاُ مااًل فسلَّطو على ىَلكِتو ِف احلقِّ  )
 .( 4)(هو يقضي هبا ويُعلُِّمهاكمًة فاحلِ هللاُ 

ى هللا صلَّ  – يبقالوا للنَّ  ا أف يكوف لو ماؿ فينفق مثلو ، مثل ما مّر معنا ِف الفقرا  دلّ فهذا يتمّنَّ   
ثُوِر ِبْْلُُجوِر؛ ):  –م عليو وسلَّ    (   5)( اَي َرُسوَؿ اّللَِّ َذَىَب َأْىُل الدُّ

ََ َفْضُل اّللَِّ  فػ ا فيلحقوا هبم ، صاحلً يكوف ذلم عماًل أو ، وا أف يكوف ذلم أمواؿ يعين متنَّ   ﴿َذِل
وقد مينع عن ،  وليعلم العبد أف هللا قد يعطي العبد مااًل  ، إف شا  هللا رزقو، (  6)﴾يُػْؤتِيِو َمْن َيَشا ُ 

على ا الفقر فإنّو يكوف وأمَّ ، ولزّؿ   طغى إذ لو أعطاه ادلاؿ لفسد أو؛ لو من ادلاؿ  خر ْحايةً اآل
 . وعلى اخلري فقضا  هللا وقدره للعبد كّلو خري، الطاعة 

 عضكم.بأي ال يُبغض ؛   ( َواَل تَػَباَغُضوا) :  –عليو الّصالة والّسالـ  –مثّ قاؿ 

 (  َواَل تَػَناَجُشوا)  –عليو الّصالة وسّلم  –قولو ،  ( َواَل تَػَناَجُشوا)  أو قبل ذلَ

 :؛ مبعّن  يريد شرا ىا ال يزد ِف الّسلعة َمْن ال : أي 

 مخسني ألف رايؿ سعودي" كانت قيمتها على سبيل ادلثاؿ و  أف أشرتي ىذه الّسيارة أن أريد مثاًل 
 .، فزاد مخسة آالؼ "   أن أشرتيها خبمسة ومخسني ألف: " وقاؿ ، فجا  رجل آخر  ، مثاًل  "
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، أو  ادلزادبيع  يعينى سمَّ ى السمسار ، أو يُ سمَّ وضة دلن يزيد فيشرتي ، ويُ والسيارة طبًعا معر  
 لعة من يريد شرا ىا ؛ وىذا جائز .أو ضلو ذلَ ، فيجوز أف يزيد ِف الس بيع من يزيد

 فال يعتب ىذا صلش جا  ىذا الشخص اآلخر وزاد مخس ومخسني فعاًل ليشرتيها ،  وفلو أنَّ  

 وؼ : أي أَثره .الص شَ ومنو صلََ اإلَثرة والتحريَ والزايدة ، 

ا قاؿ خبمس ومخسني ، أن سأقوؿ بست ومخسني فإذا كاف زاد ِف السلعة إضرارًا أبخيو ، فهو دلَّ 
 أشرتيها خبمسني ألف .أو مثاًل بستني ، فأشرتيها بستني ألف ، كنت شلكن 

: ربح للتاجر لو كاف يريد ىذاؾ اآلخر شرا ىا ،  ؛ أقوؿىذا فيو ربح للتاجر  طيبفإف قيل :  
 ؛ فهذا صلش ، وفيو إضراٌر أبخيو .ا إذا ما أراد شرا ىا وزاد ِف قيمة السلعة وأمَّ 

وادلقصود : أف ال  و حراـ ؛ال ، كلَّ  كاف متفًقا مع صاحب السلعة أووالنجش : زايدة ِف القيمة   
ال ِف ماؿ ، وال ِف أمٍر من أمور الدنيا  من أنواع الزايدة ، ، أبي نوع بلزايدة يؤذي ادلسلم أخاه

 ِبسٍد ، و ضلو ذلَ كما سيأيت .

  ( َواَل تَػَباَغُضوا) مث قاؿ:    

والشحنا   م بعًضا ، فيكوف بينكم  البغضا ال يُبغض بعضكم بعًضا ، يعين يكره بعضك : يعين -
ة ِف اجملتمع وابة ِف هللا ، وتضعف أواصر اْلخوَّ وتنتفي اْللفة واحلقد الدفني ، فتنتفي اْلخوة ، 

 والتهاجر ِف اجملتمع ادلسلم .التقاطع  و تمع ، ويُورث الفنت والبالبَل ا ُيضعف اجمل، شلَّ 
اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحّتَّ َيُِبَّ )  معنا :  كما مرَّ   –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ادلسلم كما أخب النَّ 

اْلُمْسِلُم َأُخو ) معنا أو مسعنا كثريًا  ، وأيًضا مرَّ من اخلري  (  7)( َما َيُِبُّ لِنَػْفِسوِ ِْلَِخيِو 
 .( اْلُمْسِلمِ 
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ِهْم َوتَػَعاطُِفِهْم  : ، وأيًضا  -إف شا  هللا  –وسيأتينا ىذا  ِىْم َوتَػَراْحُِ )َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِف تَػَوادِّ
أو  ،  (8)( ْنُو ُعْضٌو َتَداَعى لَُو َساِئُر اجلََْسِد ِبلسََّهِر َواحْلُمَّىَمَثُل اجلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى مِ ك

 -عليو الصالة والسالـ  –كما قاؿ 

ب مرغَّ  شرعي ، وأمرٌ  والتآلف ىذا مطلبٌ  ة بني ادلسلمنياْلخوَّ  معنا بْلمس القريب أفَّ  وقد مرَّ  
أف يُبغَض بعضنا  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب فيو أبدلة الكتاب والسنة ؛ فمن ىا ىنا هنى النَّ 

 بعًضا .

ؾ ِف لو جا  الشيطاف وحرَّ  :  يعين، (  َواَل تَػَباَغُضوا ): -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –وقولو  
فإف كاف  اب اليت تؤدي إل البغضا  بينكم ،نفسَ بغض أخيَ ال تلتفت إليو ، وأِزْؿ اْلسب

  لو .فاعتذْر منو ، وإف كاف سوَ  ظٍن فبنيِّ  مااًل فأرجعو لو ، وإف كاف كالًما

ثنني ، وأقرب ؽ بني االوحريٌص على أف يفرِّ  مداخل على اإلنساف يضلو وَيرفو الشيطاف لو ْلفَّ  
َُيدث الطالؽ  دلر  وزوجو ، فهذا الذيالشياطني ، ومردة الشياطني للشيطاف ؛ من يُفرؽ بني ا

 " أنت أنت " . : ن جنوده ، ويقوؿ لومبني الرجل وادلرأة ، ىذا حبيب الشيطاف 

فيقع ِف  ، و ذلذا ، فال يُبغض إخوانو ، وال يقع فريسة للشيطاففلذلَ على ادلسلم أف يتنبَّ 
لألسباب فيستعجل  وبذؿ،  اتمة وقناعةٌ  ، شرعي ذرٌ طالؽ مث يندـ ، إذا مل يكن ىناؾ عال

 َيتار قد جعل لو سعة من الوقت ،، قد جعل لو مندوحة  –وجل  عزَّ  –وهللا  بلطالؽ فيندـ  ،
ويفكر ويستخري فيوقع طلقة واحدة ، وأعطى لو وقت ثالث حيض ، أو ثالثة أشهر إف مل تكن 

َتيض ، أو مدة ْحلها إف كانت حاماًل ، فيأيت الشيطاف ويستعجل فيطلق ثالث تطليقات ، 
والبقية مردودة على "ثة تقع على قوؿ بعض أىل العلم : وأحياًن يُطلق ألف تطليقة ، ثال
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" والبقية مردودة على :  أيها الزوج الذي أطعَت الشيطاف كما قاؿ بعض السلف  "وجهَ
 . وجهَ "

مثل  مهم ، ولذلَ على طلبة العلم أف َيرصوا على بثِّ  ىذا ببٌ  –برؾ هللا فيكم  – فإًذا
 وادلودة وإزالة البغضا  .ىذه اْلمور ؛ أعين ابة 

العلم السلفي أف يسعى بلفرقة بني إخوانو السلفيني ، وال يليق بطالب العلم فال يليق بطالب 
للدين ا إف كانت البغضا  أمَّ  سًدا ، أو ْلمٍر من أمور الدنيا ،السلفيني أف يبغض بعضهم بعًضا ح

مل يكن يغضب إال إذا انتهكت زلاـر  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب فإف النَّ ودلخالفة شرع هللا ؛ 
 . فإنو يغضب هللا

ا كالمي بني اإلخوة وإمنَّ  وحذَّرن من أىل اْلىوا  والبدع ،أمرن  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب والنَّ  
 ىذا يبغض ىذا ، وىذا َيارب ىذا  السلفيني فيما بينهم ؛ فتجد

قوف بني اْلخ وأخيو ،  وبني االبن فيفرِّ  خل شيطانية ،ور دنيوية ، وإال مداال سبب ، إال أم -
 وأبيو ، ويسعوف ِف ذلَ.

البد أف  –برؾ هللا فيكم  – ، فهذا ال يليق بنا ضلن ادلسلمني عموًما ، وضلن السلفيني خصوًصا  
 نتواضع  وأف نزيل ىذه اْلسباب وأف نسعى إل الصلح واإلصالح بني ادلسلمني .



  

 

ِف  بيتول)، و بْلجر ؛ فمن تواضع  رفعو نازؿ عن حقو فإف هللا يرفعو ويعوضواإلنساف إذا ت 
 . (9)( كاف زلقِّا  لوبِض اجلنِة دلن ترؾ ادِلراَ  و ر 

م ؛ فتجد والتناحر بني اإلخواف ، ىذا يتكلَّ  أسباب التباغض : ادلرا  واجلداؿأيًضا ىذا من  
ىذا يشتم ، وىذا يؤازر وىذا  تواصل أماـ الناس ،السلفيني ِف التويرت والواتس اب وِف مواقع ال

 تشتعل بني السلفيني . ؛ يكشف أمًرا ، وىذا يطرح كالًما . والنار تشتعل

 ، ىذه نصيحة لنفسي ونصيحة إلخواين مجيًعا أف نتنبَّو دلزالق الشيطاف .   –فبارؾ هللا فيكم  –
يتوافق معَ ِف و ، أخوؾ يتوافق معَ ِف ادلنهج ، ويتوافق معَ ِف العقيدة  سبحاف هللا  ،

 .أىل البدع معاداة 

ج هللا كربَ ، وبدؿ فيفرِّ  ج كربوبسمتَ صدقة ، وبدؿ أف تفرِّ بدؿ أف تبتسم ِف وجهو فتكوف  
 .  بحلديث القريبمعنا  كما مرَّ  عنَ ،  فينفس هللا أف تنفس عنو

وكلمة عن  أخصص زلاضرة  –إف شا  هللا  –ي ىذا بٌب عظيم ، ولعلِّ  –فبارؾ هللا فيكم  -
 : –وجل  عزَّ  –اْلخوة  ِف تفسري قولو 

                                  

، خالصة حكم المحدث :حسن  273دث : األلبانً،المصدر :السلسلة الصحٌحة . الصفحة أو الرقم: ( الراوي : أبو أمامة الباهلً ،المح8

 لغٌره



  

 

َا ﴿   (    10) ﴾ َأَخَوْيُكمْ  بَػنْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنَّ

وىي زلاضرة ِف نظري مهمة ، وشيخنا  ف عنها ،ويتم اإلعال قريبة –إف شا  هللا  –وستكوف 
منذ أف كاف ِف مكة وىو يسعى وجيهد ويبذؿ وقتو  –حفظو هللا تعال  –اإلماـ ربيع ادلدخلي 

ـٍ ،  –جزاه هللا خريًا  –ِف اإلصالح بني السلفيني ، وِف نزع الفتيل  وصحتو وهللاومالو   من إما
واخلالؼ ، وضلن أبناؤه ، ويسعى إلزالة الفرقة   الشتات ، ين يسعى جلمعومن عامل ربَّ  مصلح

 ِف هللا .   –جزاه هللا خرًيا  –وطالبو ، وضلبو 

مبنية على الكتاب  والسنة  –جزاه هللا خريًا  –نصيحتو  علينا أف منتثل نصيحة ىذا اإلماـ ؛ ْلفَّ 
 وما كاف عليو سلف اْلمة . 

بعضهم بيد د ىذا ، مث إذا انتهى اجمللس ، أخذ ويرُّ م ىذا ، يتناظروف ، ويتكلَّ  كاف العلما  سابًقا
 .  –وجل  عزَّ  –وتكلموا ؛ ْلف القضية ليست ذاتية ونفسية ؛ القضية   بعض وابتسموا

 ح نيتَ اي عبد هللا ، وراجع نفسَ ِف ىذه ادلسائل .فصحِّ 

  ( َواَل َتَدابَػُروا) :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –مث قاؿ  

 وىذا دبره ؛ أي ظهره ، ن بعض فيعطي ىذا دبره ؛ أي ظهره ،يعرض بعضكم ع ال
وال  وينصرؼ حّت ال يكلمو وال يسلم عليو طيو ظهره يعفريى أخاه ادلسلم فال يقبل عليو ، 

يؤزُّه بو عدوه من  ـ ، ىكذا يستجيب ىذا ادلعرض دلا ميليو الشيطاف ، ودلا َيصل بينهما كال
أخي ىذا  اي كذا ،  ، ُشدَّ عليو ، يتمّن لو  م فالف ، ال تصاحلو؛ ال تكلِّ واجلن  شياطني اإلنس

 (   11) ﴾ ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا ﴿ أخوؾ ، ىذا أخوؾ ادلسلم
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نَػُهْم﴾ ۚ   زلَُّمٌَّد رَُّسوُؿ اللَّػوِ  ﴿ اُ  َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَْحَاُ  بَػيػْ   (     12)َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

كذا  ، اآلخر شدَّ عليو ، وافعل بو كذا  ، وال تسازلو ، واتركو  وؾ ، دلاذا تقل ْلخيَ ىذا أخ
 ر منو ؟م عليو أماـ الناس ، ويعين وحذِّ وتكلَّ 

و  لو احلق ، وادع ، بنيِّ ا وال ضااًل ليس مبتدعً  ، لو وانصحو أخوؾ ىذا ؛ عندؾ شي  خطأ بنيِّ  
نَساَف َلِفي ُخْسٍر ﴿١َواْلَعْصِر ﴿ ﴿  -وجل  عزَّ  –إل احلق ، وانصحو ، أين قولو  ﴾ ٢﴾ ِإفَّ اإْلِ

 ،  (     13)﴾٣ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَػَواَصْوا ِبحْلَقِّ َوتَػَواَصْوا ِبلصَّْبِ ﴿

عند هللا  وترؾ الباطل ، لَ أجرٌ  إذا نصحت أخاؾ فاىتدى -وجل  عزَّ  -عند هللا   لَ أجرٌ   
 ِف ىذا اْلمر . -وجل  عزَّ  -

هنى عن اْلسباب اليت تؤدي إل أذية اآلخرين   -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب شوفوا النَّ  ولذلَ 
ض نفسو ، التباغ كاحلسد ، وهنى عن اْلسباب اليت تؤدي إل التباغض  كالتناجش ، مث هنى عن

 ومثاره كالتدابر . مث هنى عن آَثره ونتائجو
أخاؾ وتؤذيو ،  ت اي عبد هللا تجريعين قطع كل طريق لقطع أواصر اْلخوة بني ادلسلمني ، وأن 

، فهذا  و وال تتواصل معو لغري عذر شرعي، بل ترى اتصال وعدـ االتصاؿ بو وتسعى دلقاطعتو 
 . -م هللا عليو وسلَّ ى صلَّ   -يب ال شَ َيالف حديث النَّ 
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 ا وبغضً ا ا ، ويزداد حقدً َ أدبرت عنو يزداد غيظً ا يراؾ ىذاؾ أنَّ ا التدابر ؛ دلَّ وأيضً 

 (  َعَلى بَػْيِع بَػْعضٍ  َواَل يَِبْع بَػْعُضُكمْ  ) : -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -مث قاؿ 

أّف ادلسلم إذا اشرتي أخاه سلعة ال يذىب لصاحب  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -أراد  : يعين 
، فيذىب إل صاحب السلعة ، فيقوؿ لو  ما استلمها  السلعة وما قبضها ا يشرتيطبعً  لسلعة ،ا

أن أشرتيها منَ خبمسة  ين ،أو أن أشرتي منَ ىذه السلعة اليت بعتها لفالف بعشر  : " اعطين ،
 الف البائع لو بعو والثاين علم ا فا أكثر ؛ طبعً وعشرين " ، فيعطيو مثنً 

جيوز أف تبيع على بيع أخيَ ، كما وال  ، ال  ورمبا ادلقاتلة َيصل البغضا   والتدابر والشحنا  -
وال يشرتي  "، وقد جا  :  البيع يشمل البيع ويشمل الشرا  ْلف لفظ جيوز كما قاؿ العلما  :

 ." بعضكم على شرا  أخيو 

، فال أتيت إليو وتقوؿ لو أن رايؿ  سلعة بثالثنيالا العكس ؛ لو أخوؾ اشرتى وال جيوز أيضً  
يعين كل أمر  ىذا ال يصلح ، وىذا مثاؿ ؛ أعطيَ سلعة أحسن منها  خبمسة وعشرين ، فإفَّ 

ىذا    ، فال تفعلو اي عبد هللا ؛ ْلنوويؤدي إل الشحناؤدي إل البغضا  ، ويؤدي إل اْلذية ، ي
َواَل يَِبْع بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْيِع )هني ،  ( ََتَاَسُدوااَل )هني ،  ( اَل تَػَباَغُضوا) هني ،  (اَل َتَدابَػُروا)هني ، 
 ا هني .ىذا أيضً  (بَػْعضٍ 

 ، ىذا أمرٌ مكروًىا يثاب اتركو وال يعاقب فاعلو ، ال  ايعين  ليس أمرً والنهي يقتضي التحرمي ؛  
.  زلـر



  

 

من دعوا الناس يرزؽ هللا بعضهم ) :قاؿ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب ولذلَ النَّ  
  -عليو الصالة والسالـ  -ما قاؿ ك،   (14)(بعض

ُكونُوا ِعَباَد اّللَِّ و ) : ثمرة وال ، وىذه اخلالصة  والنتيجة  -عليو الصالة والسالـ  -مث قاؿ 
عة ، وادلدابرة و و إذا أزلتم اْلسباب اليت تؤدي إل التخالف ، وإل ادلقاط :  يعين ،( إْخَواًن 

 فأنتم عباد هللا ؛ ىذا تذكري . ا ْلخيَ ادلسلم ،فكن  أخً . إل آخره ؛ و..

لقطع اْلخوة ، كما  ما فيو سبيلٌ  ان عن كلِّ ة ، وهنتذكري أبننا عباد  ، وهللا  الذي أمرن بْلخوَّ  
 قولو :  -سبحانو وتعال  -ا ذكر ِف سورة احلجرات ؛ دلَّ  -وجل  عزَّ  -قاؿ هللا  

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػنْيَ َأَخَوْيُكمْ    –سبحانو وتعال  -و ؛ فإنَّ  (    15)﴾ ﴿ ِإمنَّ

ُهْم َواَل   : قاؿ ًرا مِّنػْ ﴿ اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَػْوـٌ مِّن قَػْوـٍ َعَسٰى َأف َيُكونُوا َخيػْ
ُهنَّ  ًرا مِّنػْ ْم َواَل تَػَنابَػُزوا َواَل تَػْلِمُزوا أَنُفَسكُ  ۚ   ِنَساٌ  مِّن نَِّساٍ  َعَسٰى َأف َيُكنَّ َخيػْ

ميَافِ  ۚ   ِبْْلَْلَقابِ   .(      16)﴾ بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ

  إذا كاف طويل وضليف مثاًل ما جيوز لَ أف تقوؿ ْلخيَ اي دبة أو اي أعور أو اي أسود ، أو مثاًل 
 . " افتقوؿ : " اي مسواؾ " أو " اي عص
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ئة اليت تؤذي هبا أخاؾ ادلسلم ؛ فإف ىذا الكالـ جيرح الفؤاد فما جيوز مثل ىذه اْللقاب السيِّ  
ال ختفف  : سلمني ، ومثل ما يقولوف العاّمةوَيدث البغضا  و الشحنا  واحلقد بني ادل ، والقلب

فإف اإلنساف قد يقوؿ الكلمة من سخط هللا ال يلقي ذلا بال )دمَ وتستسهل ىذا الكالـ ، 
 تؤذيو بكالـٍ  -عليو الصالة والسالـ  -ا قاؿأو كم ( 17 ) ا (فتهوي بو ِف النار سبعني خريف

 جترحو .

يب دلعاذ ا قاؿ النَّ دلَّ ،  -هنع هللا يضر  –حني سألو معاذ ، دلعاذ  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب وكما قاؿ النَّ 
قاؿ معاذ : أئنا ،  () أوال أدلَ على مالؾ ذلَ كلو ؟ كف عليَ ىذا ، وأمسَ بلسانو: 
وىل يُكب الناس على ، ثكلتَ أمَ اي معاذ )اخذوف مبا نتكلم بو اي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : دلؤ 

 (18) مناخرىم أو قاؿ على وجوىهم إال حصائد ألسنتهم (

وتؤدي ، واحذر من اْلمور اليت تؤدي إل القطيعة ، واحذر من سخط هللا ، و اي عبد هللا فتنبَّ  
 والتقاطع . إل التنافر بني ادلسلمني وإل التدابر

 :انظروا ،  -برؾ هللا فيكم-شوؼ  ،( وَُكونُوا ِعَباَد اّللَِّ إْخَوانً )

واْلمر يقتضي الوجوب ؛ يعين أخوؾ إف مل َتبو فال تبغضو فال أقلَّ من أف ، أمر  :( ونُواكُ )
نو ْل ؛ تعاملو ِبق أخوة اإلسالـ فال تؤذه وال تبغضو ، وال تتسبب ِف إيذائو وال تشعره بلبغض

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة ﴾ة النسب  ة الدين أقوى من أخوَّ أخوؾ ؛ فأخوَّ  برؾ هللا  -(    19)﴿ ِإمنَّ
 . -فيكم 
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يرتتب ويذكر أمور   اآلف (، اَل َيْظِلُموُ  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ ):  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –مث قاؿ 
 مهمة : 

سلم ينصر أخاه ويذب عن بل ادل ، وال يعني على ظلمو،   ظلمو ال يتسبب ِف،  (اَل َيْظِلُموُ )
هللا عن  عن عرض أخيو ، ذبَّ  ) من ذبَّ قاؿ :  – ى هللا عليو وسلمَّ صلَّ  –يب النَّ  فإفَّ  ؛أخيو 

 . -عليو الصالة والسالـ  -أو كما قاؿ  (20) وجهو النار يـو القيامة (

وال ، ا ِف ظلمو وال تعن اي عبد هللا من كاف ظادلً ، أو السعي ِف ظلمهم ،  َفإايؾ وظلم إخوانِ 
ا أو عمل كذا فإنو  قاؿ كذ لو علم أف فالنً تتسبب اي عبد هللا ِف ظلم إخوانَ ؛ فتعلم أف فالنً 

 أيخذ مالو أو يضربو أو يشتمو أو َيذر منو ظلما وعدوان ، فال تفعل ىذا . ،يظلمو ويؤذيو 

كاْلطفاؿ ال عقوؿ ذلم ؛ يسمع الشي  يروح   -العافية نسأؿ هللا السالمة و  -بعض الناس 
بل رمبا ، ا يؤدي إل الفرقة والشتات ، كالطفل ال مييز بني الصاحل والطاحل ينقلو لفالف وفالف شلَّ 

) ال الطفل ما نقل مثل ىذه اْلمور وىذا يسعى لنقلها ، فهؤال  نذّكرىم أبحاديث النميمة فػػ 
 . -برؾ هللا فيكم  -منّاـ  :  يأ  يدخل اجلنة قّتات (

 ( اَل َيْظِلُمُو، َواَل ََيُْذلُوُ )فلذلَ قاؿ : 

على حسب قدرتو ، فإف مل يستطع  كلٌ ،  ا نصره إف استطاع مظلومً  آهينصره ؛ فإذا ر  : يعين
وال يسلمو لألعدا  ، فال يعن على ظلمو وإخوانو وخذالنو ، نصرتو فال يعن على ظلمو وخذالنو 

 و ، بل َياوؿ صلدتو وَياوؿ نصرتو وَياوؿ دفع اْلذى عنو .وال ميكنهم من

 .ْلنو أخوؾ  -

                                  
 . عنه هللا رضً الدرداء أبً حدٌث من الترمذي رواه ( القٌامة ٌوم النار عنه هللا ذب المسلم أخٌه عرض عن ذب ( من   20



  

 

 ش ؟ ػػػػػػػػػػػػوؾ ِف إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ -

 ة الدين أقوى من أخوة النسب .أخوؾ ِف الدين ، وأخوَّ  -

ا ، قالوا : اي رسوؿ هللا ا أو مظلومً ) انصر أخاؾ ظادلً ولذلَ جا  ِف حديث ( َواَل ََيُْذلُوُ )قاؿ : 
و  أ (21) ا ؟ قاؿ : متنعو من الظلم (ا معلـو كيف ننصره ، ولكن كيف إف كاف ظادلً إذا كاف مظلومً 

 . -عليو الصالة السالـ  -كما قاؿ 

بل تكن ، ن على الكذب عليو  تعِ وال، أي ال تكذب عليو ِف ادلعاملة ؛  ( َواَل َيْكِذبُوُ )مث قاؿ : 
 ا وَتب لو ما َتب لنفسَ من اخلري .معو صادقً 

ادلسلم عند هللا  ْلفَّ  ؛ وال يقلل من أمره، وال يشينو ، أي ال يزدريو  ؛ ( َواَل ََيِْقُرهُ  )مث قاؿ : 
م يوما إل الكعبة فقاؿ ما أعظمَ وأعظنظر  ": عظيم ؛ فعظمة ادلسلم كما جا  عن ابن عمر 

 ."  وادلؤمن أعظم حرمة منَ حرمتَ
نظر عبد هللا بن عمر يوما إل الكعبة فقاؿ ما أعظمَ  

  . حسن أخرجو الرتمذي وابن حباف وادلؤمن أعظم حرمة منَ وأعظم حرمتَ
 . حسن : قاؿ اإلماـ اْللباين

 

يعين ال   (َواَل َيْكِذبُوُ ):  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب يقوؿ النَّ  -برؾ هللا فيكم  -فلذلَ 
 . -كما سبق   - ( َواَل ََيِْقُرهُ  )قاؿ : ، تكذب عليو وال تعن على الكذب عليو 

  ( التػَّْقَوى َىاُىَنا ):  - عليو الصالة والسالـ -مث قاؿ 
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 إذا أفرأٌت ، مظلوما   كان إذا أنصره ، هللا رسول ٌا : رجل فقال ، مظلوما   أو ظالما   أخاك انصر ) : - وسلم علٌه هللا صلى – هللا رسول ( قال  
 البخاري رواه  ( نصره ذلك فإن الظلم من تمنعـه أو ، تحجـزه قال ؟ أنصره كٌف ظالما   كان



  

 

خشوع  وقلبَ ال والعبة ِف أمر التقوى ليس أف تتظاىر بخلشوع، الباعث على التقوى : يعين 
كما يُظهر بعض الناس نفسو أبنو ،  فيو ، وال أف تتظاىر بلورع والتقوى وقلبَ قلب ذئٍب 

 على إخوانو ال َيب أكل ماذلم وال َيب إيذائهم وىو كاْلفعى وكالعقرب من أسفل ؛ مشفقٌ 
 .يؤذيهم ويلعب عليهم 

ولذلَ ؛ إل صدره  - مى هللا عليو وسلَّ لَّ ص -يب أشار النَّ ،  ِف القلب ( التػَّْقَوى َىاُىَنا ) : فإف
إف هللا ال ينظر إل صوركم وأموالكم ،  ):  - مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب جا  ِف احلديث عن النَّ 

 . - عليو الصالة والسالـ -أو كما قاؿ (22)( وإمنا ينظر إل قلوبكم وأعمالكم 

ُمْضَغًة إَذا َصَلَحْت َصَلَح اجْلََسُد ُكلُُّو، َوإَذا َفَسَدْت  َأالَّ َوِإفَّ ِف اجْلََسدِ ) - كما مر معنا -مث  
  . (23)( َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّو، َأاَل َوِىَي اْلَقْلبُ 

 (ِبَْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّرِّ َأْف ََيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ ):  – عليو الصالة والسالـ -مث قاؿ 

 .اا عظيمً ادلسلم لكاف ىذا شرً وازدرا  واالستهانة أبخيو لو ما عنده ذنب إال حقراف : يعين  

عدًما ، ولو كاف ضعيًفا مفلًسا فهو مسلم فال َتقر أخاؾ ، بل أحبو ِف هللا ؛ ْلنو ولو كاف فقريًا مُ 
 أواًل وآخًرا مؤمن ب .

بْلبواب لو أقسم على هللا  مدفوعٍ  ُربَّ أشعث ):  - مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب أما قاؿ النَّ ،
يعين رمبا إنساف فقري الناس ما تستقبلوا رمبا تطردوا من  ،أي الستجاب لو ،  ( 24 ) (ْلبره 

الستجاب دعا ه  (لو أقسم على هللا ْلبره )  ، بلية : يعين، اْلبواب لفقره وكوف ثيابو ُمغبَّة 
 .ْلف قلبو ملي  بإلمياف 
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األسماء و  "و البيهقي في  ( 98 / 4 ) "الحلية "و أبو نعيم في  ( 539 / 2 )و أحمد  ( 4143 )و ابن ماجه  ( 11 / 8 )أخرجه مسلم (  
 . ( 480ص  ) "الصفات 

 .[1599:رقم] َوُمْسِلمٌ  ،[52: رقم] اْلبَُخاِريُّ  َرَواهُ (     23

 رواه مسلم(    24



  

 

ـٌ: َدُمُو َوَمالُُو ِبَْسِب امْ ): قاؿ  ِرٍئ ِمْن الشَّرِّ َأْف ََيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرا
 (َوِعْرُضُو"

وَيـر عليَ أف تعتدي  ، َيـر عليَ أف تعتدي على أخيَ ِف دمو جبرٍح أو قتل أو قطع : يعين
أبف  ، عليَ أف تعتدي على أخيَ ِف عرضووَيـر ،  -معنا  كما مرَّ  -على أخيَ ِف مالو 

 أو يفعل الفواحش، أو تقدح فيو أبنو سارؽ ، أو تسبو وتؤذيو ِف غيبتو ، مو وىو ليس مبذمـو تذُّ 
 . أو أنو ليس بكذا وكذا وىو بري  ،

زلاسب ، ال  فأيًضا نَ زلاسب ، وإف كنت مستهيًنا أبعراض الناسفاعلم أنَ إف كنت ظادلًا أ
ما أجازه الشرع من أبواب على حسب تتكلم ِف عرض الناس إال ِبجٍة وبرىاف ، جيوز لَ أف 

 الغيبة الستة ، أمَّا غري ذلَ فال .

ا يستهني ِف بب التعديل وىذا خطأ ، فإنو كما ال جيوز أف بعض الناس قد يُعدُِّؿ أشخاصً  فإفَّ 
وز أف تُعدِّؿ إال من كاف مستحقا للعدؿ والعدالة كذلَ ال جي،  مفسَّر  جترح إال ِبجة وجبرحٍ 

وأف جترح ادلعدَّلني ظلم ، والعدُؿ أف تزكي ، ؛ فإف ىذا ظلم أف تزكي اجملروحني ظلم  والتعديل
 .ادلُعدَّؿ وجترح اجملروح 

 :احلديث الثالث والثالثوف  

َمْن نَػفََّس َعْن ُمْؤِمٍن  ):  - موسلَّ  عليو هللا ىصلَّ  -قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  - هنع هللا يضر -َعْن َأِب ُىَريْػَرَة 
نْػَيا نَػفََّس اّلّل َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَػْوـِ اْلِقَياَمِة  ، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر ، َيسََّر  ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

نْػَيا َواآْل  ُ َعَلْيِو ِف الدُّ ُ ِف َعْوِف اْلَعْبِد اّللَّ نْػَيا َواآْلِخَرِة ، َوَاّللَّ ِخَرِة ، َوَمْن َستَػَر ُمْسِلما َستَػَرُه هللاُ ِف الدُّ
ُ َلُو ِبِو َطرِيًقا إ ََ َطرِيًقا يَػْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما َسهََّل اّللَّ َل اجْلَنَِّة ، َما َكاَف اْلَعْبُد ِف َعْوِف َأِخيِو ، َوَمْن َسَل

نَػُهْم ؛ إالَّ نَػَزَلْت عَ  َوَما ُلوَف ِكَتاَب اّللَِّ ، َويَػَتَداَرُسونَُو بَػيػْ َلْيِهْم اْجَتَمَع قَػْوـٌ ِف بَػْيٍت ِمْن بُػُيوِت اّللَِّ يَػتػْ



  

 

ُ ِفيَمْن ِعْنَدُه ، َوَمْن َبطِّأَ  ُهْم الرَّْْحَُة ، وحفَّتهم ادلالئَكة ، َوذََكَرُىْم اّللَّ ُو مَلْ ِبِو َعَملُ  السَِّكيَنُة ، َوَغِشيَػتػْ
   (25) . (ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبُو 

ففي احلديث السابق فيو هنٌي عن بعض اْلمور القبيحة  ،ٌم للحديث السابق ىذا احلديث متمِّ 
والذميمة ، وِف ىذا احلديث أمر ببعض اْلمور الطيبة النافعة للفاعل وإلخوانو ، وىذا احلديث 

 .قاعدة اجلزا  من جنس العمل على  ىو دليل -كما قاؿ العلما    -

  (َمْن نَػفََّس َعْن ُمْؤِمٍن  ):  -عليو الصالة واالسالـ  -فقاؿ  

معينني من حزبو  أو أبنسٍ ،  بعض الناس ما يشتغل إال أبنس معينني من أقربئو مثاًل  ، منمؤ  أيِّ 
 ، كلهم إخوانَ  ْلفَّ  فهذا خطأ؛ ا إخوانو اآلخرين فال يُعن مع قدرتو على إعانتهم أمَّ ، ومجاعتو 

 س عن كربتو .إذا استطعت أف تنفس عن أي أحد من إخوانَ فنفِّ 

 .ىي الشدة والضيق 

ا لبعض اْلمور اليت وإمَّ ، ا لعدـ العمل وإمَّ ، ا لقلة ماؿ فإذا وجدت أخاؾ ِف كرب وضيق إمَّ  
فإف  و فال تبخل على أخيَ ،س عنو بكالـ يرَيَيتاج فيها إل النصح والتوجيو واإلعانة فتنفِّ 

نفست عنو ِف الدنيا فإف هللا ينفس عنَ كربة من كرب يـو القيامة ؛ أجر عظيم على عمل يسري 
 .جدا 

نتو على أو أع، ا أو قضيت لو أمرً ، ا فسددت عنو دينً  ؟ سر لو نفست عن أخيَ كربة ماذا خت 
 . -رؾ هللا فيكم ب -والكربة فنفستها عنو  والتعب أمر كاف َُيِدث لو الضيق

نْػَيا َواآْلِخَرةِ ): مث قاؿ   ُ َعَلْيِو ِف الدُّ  (َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر ، َيسََّر اّللَّ

                                  
25
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وىو ما  ، وجا  وقت سداد ىذا ادلاؿ ، معسر على إنسافٍ  كاف لَ ماؿإف   إف جا  أو :  يعين 
أو إل أف ييسرىا هللا ، ين أو ثالثة أو إل شهر ، أن أؤجلَ إل السنة القادمة : عنده ، فقلت لو 

 .فإف هللا ييسر لَ أمورؾ ِف اآلخرة والدنيا ؛ لَ

 وكاف يُنِظر ادلعسر ويتصدؽ عليهم،  كاف يعطي الناس أموااًل ، كما جا  عن رجل شلن كاف قبلنا 
 الدنيا ، ر على الناس ِفر عليو كما يسَّ أف هللا يسَّ  -م ى هللا عليو  وسلَّ صلَّ  -يب فذكر النَّ ، 

فإذا  ؛ يسر عليَ ِف الدنيا واآلخرة وىذا كثري من الناس َيب التيسري ِف اْلموروالحظ أف هللا يُ 
 . ر أمور الناس أردت أف تتيسر أمورؾ فيسِّ 

آخر فتعينو  قد يكوف على شخصٍ ،  عليو ن لَ دينشلَّ  يعينا ادلعسر ليس فقط أف يكوف أيضً 
 .ري على السداد أو تشفع لو على التأخ

ُ ِف َعْوِف اْلَعْبِد َما َكاَف اْلَعْبُد ِف َعْوِف َأِخيوِ ): مث قاؿ    ِف كل  ، ِف كل اْلمور،  ىذه عامة،  ( َوَاّللَّ
َيصل لو بو اخلري ، تعينو على أموره  ا يصعب عليو ، تدلو على أمرأمٍر تنفع بو أخاؾ تيسر لو أمرً 

 . عوف أخيَ هللا إف كنت ِف ن ِف عونَ اي عبدفا يك، 

نْػَيا َواآْلِخَرةِ )و وىذا ، أف أخاؾ لو وقع ِف أمر زلرج : أي أي  ( َوَمْن َستَػَر ُمْسِلما َستَػَرُه هللاُ ِف الدُّ
 .فال داعي لفضحو ونشره بني الناس وىتَ عرضو ، اْلمر خاص بو وال يتكرر 

 ووسيلةً  الناس ذريعةً  بد أف نذكر أف الواتس آب والتويرت والفيس بوؾ اختذه بعض وىنا ال 
فال شَ أف ىذا ؛ وضرب بعضهم ببعض  ، وذكر ما يكوف ِف اجملالس اخلاصة، لفضح إخوانو 

 -سرت على أخيو ادلسلم ، فإف الواجب على ادلسلم أف يسرت على إخوانو ِف غري معصية هللا  ما
 .وأف يسعى إلصالحهم فيحب لنفسو ما َيب إلخوانو ،  -وجل  عزَّ 

مث تفعل أنت اْلمر الذي غضبت فيو لنفسَ لكن مل  ،ال ترضى ، تغضب وتشتم وتقوؿ وتقوؿ 
 . تغضب فيو لغريؾ ، فاتق هللا اي عبد هللا ِف نفسَ



  

 

ََ َطرِيًقا يَػْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما َسهََّل ا):  مث قاؿ ُ َلُو ِبِو َطرِيًقا إَل اجْلَنَّةِ َوَمْن َسَل ِف  ىذا فيو ترغيبٌ (  ّللَّ
ا فإف العلم ىو إرث اْلنبيا  ، فإف اْلنبيا  مل يورثوا درهً  ؛ وِف سلوؾ طريق العلم، طلب العلم 

 . وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ ِبظ وافر  ، وال دينار

نْػَيا َواآْلِخَرةِ  َوَمْن َستَػرَ ):  -عليو الصالة والسالـ  –وقولو   ( ُمْسِلما َستَػَرُه هللاُ ِف الدُّ

ولكن إذا   اجملتمع ،وال تعود بلضر على ، خاصة بلشخص  أف ادلراد فيما يكوف من أمورٍ  نتُ بيَّ 
أو أييت أبمر إلَثرة البلبلة وإَثرة الفنت ِف ، أو سلدرات  ، كاف االنساف عنده مثال قضااي إرىابية

أو أف يكوِّف عصابة ليسرؽ  ، أو أف يتالعب أبعراض النسا ، على السلطاف واخلروج  ، اجملتمع
والسعي ، فالواجب إبالغ والة اْلمر عنهم ؛ أو أي أمر يكوف فيو ضرر على الناس ،  مواؿاْل

 .ىم بلطرؽ الشرعية لكف شرِّ 

العلما   كما ذكر،  ا بل ىذا واجب شرعً ، فإف ىذا ليس من بب النميمة وليس من بب اْلذية  
 واجبٌ  أف اإلبالغ وأف السعي لقطع دابر ادلفسدين ِف اْلرض أمرٌ ، روه ِف كتبهم ودروسهم وقرَّ 

 ا أف يبلغو لوالة اْلمر أو نواهبم ليقيموا شرع هللا فيو .على من كاف مستطيعً 

شر يتعلم اخلري فيفعلو ويتعلم ال ْلنو  ؛ علم يسهل طريقا إل اجلنةأف طلب ال -كما سبق   -مث 
 فيجتنبو .

 " . تعلمت الشر ال للشر ولكن لتوقيو ومن ال يعلم اخلري من الشر يقع فيو "

 عن الشر سلافة أف يدركو ؛ فالعلم نفعٌ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب وكاف حذيفة يسأؿ النَّ 
 ْلصحابو يدفع الظلم ويدفع اجلهل . 

:  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –هد ، مث قاؿ معنا ما يتعلق بطلب العلم ِف بعض دروس ادلع وقد مرَّ 
نَػُهْم ؛ إالَّ نػَ  ُلوَف ِكَتاَب اّللَِّ ، َويَػَتَداَرُسونَُو بَػيػْ َزَلْت َعَلْيِهْم ) َوَما اْجَتَمَع قَػْوـٌ ِف بَػْيٍت ِمْن بُػُيوِت اّللَِّ يَػتػْ

ُهْم الرَّْْحَُة ، وحفَّتهم ادلالئَكة ، َوذََكرَ  ُ ِفيَمْن ِعْنَدُه ، َوَمْن َبطَّأَ ِبِو َعَمُلُو مَلْ السَِّكيَنُة ، َوَغِشيَػتػْ ُىْم اّللَّ
 ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبُو (



  

 

ْلهنم لو ما ذكروا هللا وقاموا من ؛ ِف رللس يذكروف هللا  بة أف جيتمع قوـٌ أي من اْلمور ادلرغَّ  
امة ، حيث قاؿ ذاؾ اجمللس من غري ذكر هللا إال كاف ذلَ اجمللس عليهم حسرة وِترة يـو القي

) ما اجتمع قـو ِف رللس مث قاموا عنو ومل يذكروا هللا إال كاف عليهم حسرة أو :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –النيب 
 . -عليو الصالة والسالـ  -ما قاؿ أو ك ترة (

وال ، وال ِف الكهوؼ ، ليس ِف الغارات ، من بيوت هللا ِف ادلساجد  فهؤال  جيتمعوف ِف بيتٍ  
 –وجل  عزَّ  –ا يقرؤوف كتاب هللا وإمنَّ ؛ وال ِف ختطيط وتنظيمات ، وال ِف ريبة  ، ماتِف الظل

إف كاف ىناؾ من يعلمهم القرا ة ومن يعلمهم  ، ا دلعانيووتفهمً ، ا مً تعلُّ  ، قرا ةً  ، يتدارسونو بينهم
 معانيو .

 ( وُ َويَػَتَداَرُسونَ )يقوؿ :  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب والحظ أف النَّ 

لذلَ  ؛ ونو مجاعةً  ُ ذا يقرأ وىذا يقرأ ، ومل يقل يقر ىذا يقرأ مث ى ،يتشاركوف ِف مدارستو  : يعين
 ليست مشروعة . ، العلما  نبهوا على أف القرا ة اجلماعية بدعة

 (إالَّ نَػَزَلتْ )قاؿ : 

 ذلم ىذه اْلربعة أمور :َيصل  -

 أي الطمأنينة واذلدو  .؛ ( إالَّ نَػَزَلْت َعَلْيِهْم السَِّكيَنةُ ) قاؿ :

ُهْم الرَّْْحَةُ )         أي غطتهم الرْحة أو علتهم الرْحة .؛ ( َوَغِشيَػتػْ

       حثوف عن حلق الذكر ، ْلف ادلالئكة يب ؛ أي حفوا حوؿ احللق؛  (ةكَ ئِ اَل مَ الْ  مْ هُ تػْ فَّ حَ وَ )       
 . (ةكَ ئِ اَل مَ الْ  مْ هُ تػْ فَّ حَ وَ ) ،أي َتيطهم وتسمع ذلم ؛ ف هبم َت فادلالئكة



  

 

ُهْم الرَّْْحَةُ ) ،  ة(كَ ئِ اَل مَ الْ  مْ هُ تػْ فَّ حَ )وَ  ( ، نَػَزَلْت َعَلْيِهْم السَِّكيَنةُ )  : أواًل ؛  اإذً   . (َوَغِشيَػتػْ

ُ ِفيَمْن ِعْنَدهُ َوذََكَرُىْم ا)وىو أعظمها  : اورابعً   ىذا ، اْلعلى وىذا شرؼ عظيم  أي ِف ادلألِ  ؛( ّللَّ
 شرؼ عظيم .

وتكوف  ، وتالوتو ، وتعلم قرا تو، وحلفظو ، للعمل بو "قاؿ العلما  مدارسة القرآف تكوف : 
 ."لتدبره 

 : ا قاعدة عظيمةعطيً مُ  -عليو الصالة والسالـ  -مث قاؿ 

أف العبة بلعمل  -عليو الصالة والسالـ  -يعين ؛  مَلْ ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبُو ( ) َمْن أََبْطأَ ِبِو َعَمُلوُ  
فيحاسب  يِّئا بلعمل السفتعلو درجة العبد بفضل هللا ورْحتو ، والعبة أيضً  ، الصاحل والتقوى

وإف مل يكن  ، صاحل العبد على عملو السو  ، فال يرفع ذو النسب فوؽ قدره إف مل يكن لو عملٌ 
ى صلَّ  -يب فالنَّ  ؛ا لو إذا كاف تقيً  أعبأو الذي ال يُ ، وال يُظلم الفقري أو ادلسكني ، تحق الرفعة يس

أو    (أهنا أثقل ِف ادليزاف من جبل أحد)وكانت دقيقة ذكر أف ساؽ ابن مسعود  -م هللا عليو وسلَّ 
 . -عليو الصالة والسالـ  -كما قاؿ 

ى هللا صلَّ  -يب علينا مجيعا أف نتدبرىا ، كما قاؿ النَّ ، ا فهذه اجلملة من ىذا احلديث مهمة جدً 
َِ من هللا شيئً  ، )اي فاطمة بنت دمحم إليَ عين : -م عليو وسلَّ  ا ، اي صفية عمة دمحم ال أغين عن

َِ من هللا شيئً   . -عليو الصالة والسالـ  -أو كما قاؿ  (26) ا (إليَ عين ال أغين عن

وأردت أف تفوز بلنعيم  ، إف أردت الدرجات العلىُلُو مَلْ ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبُو ( ) َمْن أََبْطأَ ِبِو َعمَ  فػػ
 واجلنة فاعمل العمل الصاحل واجتنب العمل السي  .
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                      احلديث السابع والثالثوف                                                                                                      
فيما  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -عن رسوؿ هللا ،  - رضي هللا عنهما -وىو ما رواه ابن عباس 

 .أي حديث قدسي  ، -تبارؾ وتعال-يروي عن ربو 

 . ما كاف لفظو ومعناه من هللا

َ َكَتَب احْلََسَناِت َوالسَّيَِّئاتِ )  َ  إفَّ اّللَّ ََ  ، مثَّ بَػنيَّ ُ ِعْنَدُه  َذِل ، َفَمْن َىمَّ ِبََسَنٍة فَػَلْم يَػْعَمْلَها َكتَػبَػَها اّللَّ
ُ ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت إَل َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف إَل  َحَسَنًة َكاِمَلةً  ، َوِإْف َىمَّ هِبَا فَػَعِمَلَها َكتَػبَػَها اّللَّ

ُ ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلةً ، َوِإْف َىمَّ ِبَسيَِّئٍة فػَ  َأْضَعاٍؼ َكِثريَةٍ  ، َوِإْف َىمَّ هِبَا فَػَعِمَلَها   َلْم يَػْعَمْلَها َكتَػبَػَها اّللَّ
ُ لو َسيَِّئًة َواِحَدةً   (27)رواه البخاري ومسلم  ( َكتَػبَػَها اّللَّ

 -وجل  عزَّ -نا فقرا  إل هللا  لنا أنَّ بنيِّ ويُ  ،  لنا سعة رْحة هللا وفضلو على عبادهبنيِّ ىذا احلديث يُ 
 .ا عنَّ  وهللا غينٌ ، 

ر ِف اللوح افوظ ، وكذا كتب أو أمر ادلالئكة أف تكتب بني أنو كتب وقدَّ  - وجل عزَّ  -فا  
 .ئات ىذا اْلمر على بين آدـ ِف احلسنات والسيِّ 

ََ )و   . كيف يكوف اجلزا  ِف احلسنات والسيئات ؛ يعين بنيَّ  (بَػنيََّ َذِل

إمنا إرادة ، أي أراد أف يفعل الشي  ، اذلم ىنا ليس التفكري ِف الشي  ؛ ( َسَنٍة َفَمْن َىمَّ ِبَ )  
أو عجز عنها  ، ل عنهاغِ أراد أف يعملها لكن شُ  ( َفَمْن َىمَّ ِبََسَنٍة فَػَلْم يَػْعَمْلَها) ،  فعل الشي 

د أف يصلي راأو أ أو توض أىو قاـ ليتوض،  أراد أف يصلي الضحى فجا ه ضيف ما ، فمثاًل  ْلمرٍ 
 .ىذه رْحة من هللا : فجا ه ضيف ففتح الباب فشغل بو تكتب لو حسنة  ، الضحى

                                  
   .بهذه الحروف "صحيحيهما"، في [131:رقم]، َوُمْسِلٌم [6491:رقم]َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ (    27



  

 

واحلسنة ىنا ليست ، كتب لو احلسنة  -وجل  عزَّ  -فمن سعة فضل هللا ْلنو ىم أف يفعل 
و ذلا  ين وإف مل يفعلها إال أف هبمِّ يع؛  ( َحَسَنًة َكاِمَلةً ) : أي نصف أو ثلث ، قاؿ  ضةحسنة مبعَّ 

 .كتبت لو حسنة كاملة 

ُ ) : قاؿ   ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت إَل َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف  -وجل  عزَّ  -َوِإْف َىمَّ هِبَا فَػَعِمَلَها َكتَػبَػَها اّللَّ
 عمل احلسنة فإفَّ ، لها ا إف عمأمَّ ، هبا فلم يعملها حسنة واحدة  إذا ىمَّ ؛  ( إَل َأْضَعاٍؼ َكِثريَةٍ 

 -ا كثرية كما يشا  إل أضعافً  ويضاعفها إل سبعمائة ضعفٍ ، هللا يكتبها لو عشر حسنات 
ىذا جانب احلسنات ،  –سبحانو وتعال  -رْحتو ومن فضلو  ةِ وىذا من سع،  -سبحانو وتعال 

. 

ُ ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلةً ِإْف َىمَّ ِبَسيَِّئٍة فَػَلْم يَػْعَمْلهَ ) ا جانب السيئات فػػ وأمَّ    َىمَّ ِبَسيَِّئةٍ )،  ( ا َكتَػبَػَها اّللَّ
ا للثواب من هللا وطلبً ، ا من هللا خوفً ،  أي أراد أف يفعلها وأراد أف يعملها ولكن مل يعملها ( ؛ 

 .كتبها هللا عنده حسنة كاملة ،  

جل الذي دخل الصخرة مع الثالثة النفر الذين دخلوا ْلنو ترؾ شيئا  ، مثل ذاؾ الر  -
ل إليو بعمل وتوسَّ  –وجل  عزَّ  –فكاف منهم رجل سأؿ هللا ، الكهف فأطبقت عليهم الصخرة 

مث إهنا احتاجت  ، فرفضت – أي بلزن -بنة عم فراودىا عن نفسها اأنو كانت لو  ؛صاحل 
َِ  : للماؿ فجا تو تسأؿ ادلاؿ ، فقاؿ ذلا أعطيَ ادلاؿ مقابل ، من نفسَ  لكن متكنيينو  أعطي

اتق هللا وال تفض اخلامت إال ِبقو ، : قالت لو ، الزن ، حّت إذا كاف منها موقع الرجل من امرأتو 
ذلا اذىيب وخذي ادلاؿ فعفا عنها ، وذكرتو بدلاؿ فتذكر ؛ فهذا تكتب لو : فقاـ عنها وقاؿ 

 .حسنة كاملة 

ا فجا   أراد أف يفعل أمرً ولكن مثاًل ، ىم بلسيئة فلم يعملها ليس   فو العلما  على أنو إنبَّ 
 أراد أو مثاًل ،  أراد أف يسرؽ فجا ت الشرطة أو مثاًل  ، شخص فما استطاع أف يفعلو ِبضوره



  

 

كما ذكر   ا لعوارض أخرى فإف ىذاوإمنَّ  ، ا من هللاأمر حراـ ومل يعملو ال تقوى وخوفً  أف يفعل أيَّ 
 . –وجل  عزَّ  -و ما تركها  ْلنَّ  ؛ال تكتب لو حسنة  مبعض أىل العل

وإال ىو يريد أف ، ا دلانع من موانع الدنيا وإمنَّ ، ا من هللا فهذا الذي مل يفعل ادلعصية ال خوفً 
القاتل وادلقتوؿ ِف ) :  يفعلها فإنو ال حسنة لو بل تكتب لو السيئة ، استدؿ العلما  ِبديث 

 (28) ( ىم بقتل أخيو: وؿ هللا ىذا القاتل فما بؿ ادلقتوؿ ؟ قاؿ اي رس: النار ، قالوا 

ْف َىمَّ هِبَا فَػَعِمَلَها  )إفػػ،  ما قتلو ولكنو ِف النار ْلنو ىم بقتل أخيو ، فاستدلوا هبذا على أنو آمثٌ 
ُ َسيَِّئًة َواِحَدةً  عف امثل ما ض ، ف السيئاتاع، وىذا من رْحة هللا أنو مل يض (َكتَػبَػَها اّللَّ

 .احلسنات

 –وجل  عزَّ  –هللا  وأفَّ ، ة هللا عليو فهذا احلديث فيو أف ادلسلم عليو أف يستشعر عظيم منَّ 
،  أف جيعلنا شلن ينتفعوف هبذه اْلحاديث –وجل  عزَّ  –ب إليو بفضلو ورْحتو ، فأسأؿ هللا يتحبَّ 

 . لو من السو  والشر  فتكوف مانعةً  –وجل  عزَّ  –وبفضل هللا 

 نقف عند ىذا احلد ،  الثامن والثالثوف احلديث

 .م على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم أمجعني ى هللا وسلَّ وصلَّ 

رْحو  –لإلماـ العثيمني  بكالـٍ ،  –جزاه هللا خريا–ىنا أفادين أخون ، ولكن قبل أف أهني الكلمة 
" :  ذميم ، مث قاؿ  وأنو دا ٌ ا ذكر احلسد دلَّ  ، ِف كتاب العلم صفحة أربعة وسبعني –هللا تعال 

، واخلالصة أف احلسد خلق ذميم ، ومع اْلسف أنو أكثر ما يوجد بني العلما  وطلبة العلم 
َيسد من شاركو فيها ، لكن مع  وكل ذي مهنةٍ ، ويوجد بني التجار فيحسد بعضهم البعض 

                                  
ِ َهَذا اْلقَاِتُل، َفَما بَاُل اْلَمْقتُوِل؟ َقالَ  :، َقالُوا « اْلقَاتُِل، َو اْلَمْقتُوُل فِي النَّارِ  » : - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا  (   28  « إِنَّهُ أََراَد قَتَْل َصاِحبِهِ » :يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح األلباني  



  

 

وَل واْلجدر أف يكوف أىل مع أنو كاف اْلَ ، وبني طلبة العلم أشد ،  اْلسف أنو بني العلما  أشدُّ 
 . العلم أبعد الناس عن احلسد وأقرب الناس إل كماؿ اْلخالؽ 

أف تكوف مثلو وال تكره من أنعم  سعاهللا قد أنعم على عبده نعمة ما فإذا رأيت  وأنت اي أخي
وأعطين أفضل منو ، واحلسد ال يغري شيئا من احلاؿ ، اللهم زده من فضلَ : هللا عليو ، فقل 

 -فيو ىذه ادلفاسد وىذه ااذير العشرة ولعل من أتمل وجد أكثر  -كما ذكرن آنفا   - نولك
 "  . -وهللا ادلستعاف 

 :ذكر ىو عشرة زلاذير للحسد منها 

ومنها ما يقع ِف قلب احلاسد من ، ومنها أف احلسد أيكل احلسنات ، كراىتو ما قدره هللا "
ومنها أنو مهما كاف حسده ومهما قوي ، ا بليهود تشبيهً ومنها أف ِف احلسد  ، احلسرة واجلحيم 

ومنها أف احلسد  ،ومنها أف احلسد يناِف كماؿ اإلمياف ، ا أف يرفع نعمة هللا عن الغري ال ميّكن أبدً 
ومنها ، ومنها أف احلسد يوجب ازدرا  نعمة هللا عليو  ،يوجب إعراض العبد عن سؤاؿ هللا تعال 

ومنها أف احلسد الغالب أف يعتدي احلاسد على اسود ، وحينئذ أيخذ  ، ذميم  أف احلسد خلقٌ 
 ."اسود من حسناتو 

 . واحلمد  رب العادلني

 

 

 

 

 


