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الورقة  1من المخطوطة أخالق المصطفى للعالمة الشيخ عبد هللا بن
صورتها من أرشيف المحفوظات ِفي المركز الدراسات
فودي التي ّ
اإلسالمية ِفي جامعة عثمان ضان فودي ِفي صكت ،النيجرية

المقدمةِ :في نبذة يسيرة ِفي سيرة الشيخ عبد للا بن فودي
الحم د لله ر هّب الع ال همين وأفض ل الص ال هة وأت م التس لهي هم عل ي س هّي هد المرس لهين س هّي هدنا
محمد خ هات هم النهب هيئين وعلى آله هه الط ه
اه هرين وص حهب هه أجم هع ين وم ن يقل هديهم ِفِي ه
اإلحس ه
ان هإل ى
الدي هن ،أما بعد :فه هذهه نبذة ي هسيرة همن هس يرهة الش ي هخ الس ت هاذ المحّهق هق المج ه
ه
اه هد أهب ي محم د
يو هم ّ
عب هد هللاه ب هن فودي محمد ب هن عثمان ب هن صالهح ب هن ه ارون ب هن محم د غ رط ب هن محم د ج ب
ب هن محمد سنب ب هن أيوب ب هن م ه
ان ب هن ب وب ب اب ب هن أهب ي بك ر ب هن ه
اس ر ه
اإلم ا هم موس ى جك هل
هبن ه
اإلما هم محمد دمبب التروهد هّي.
وولهد الشيخ عبد هللاه بن فودي ر ه
ضي هللا تعالى عنه هسنة هتسعة وس ب هعين ومائ ة بع د
ان مج د هد ال هّدي هن س ي ه
ألف ههج هرية ِفي م هدينة مسمى "مغهن همي" ،وهو ش هقيق الش ي هخ ن وهر الزم ه
ف
الح هق هإما هم الولهي ه
اء عثم ان ب هن ف ودي هم ن أ هّم هه ،وهه ي ح واء هبن ت محم د ب هن عثم ان ب هن ح م
ّ
ب هن ع ال ب هن محم د ج ب ب هن محم د س نب ب هن أي وب ب هن م ه
اس ر ه
ان المتق هّدم هذك ره ِف ِي عم وهد
نس هب هه ،وأم ا أم أ هم هه هه ي الس هيدة ف ه
اطم ة هبن ت محم د الش هري ه
ف ب هن عب هد الص م هد ب هن أحم ِد
ّ
ّ
الش ِ ِري ِ
ف ب ِ ِن علِ ِي الينُب ِع ِ ِي ب ِ ِن عب ِ ِد ال ِِرز ِ
اق ب ِ ِن الص ِالِ ِح ب ِ ِن ال ُمب ِار ِك ب ِ ِن أحم ِد ب ِ ِن أِب ِي
الحس ِن عهلي الشاذِل ِي ب ِن عبِ ِد للاِ بِ ِن عبِ ِد الجبِ ِ
ار بِ ِن ت هم يم ب هن هرم ز ب هن ح هاتم ب هن قص ي
ّ
ه
ب هن ُيوس ِف ب ِ ِن يوش ع ب ِن ورد ب ِ ِن بط ال ب ِ ِن أحم د ب ِ ِن محم د ب ِ ِن عيس ى ب ِ ِن محم د ب ِ ِن
الحس ِن السب ِط ب ِن علِي ب ِن أِبي طالِب وف ِ
اطمة الزهرِة ِبن ِت رُسو ِل للاِ صلى هللاُ علي ِه وسِل
وعلى ِآل ِه الط ِ
اه ِرين وأصحاِب ِه المر ِ
ضِئين.
ُ
ولهلش ي هخ عب هد هللاه ب هن ف ودي خمس ة هإخ وان وإهخ وات هم ن هجه هة أ هّم هه ،و هم نهم الش يخ
ه
اإلم ام عله ي المل هق ب هب "عال ب هن ف ودي ،وه و أكب ر ش هقي هق هه هم ن هجه هة أ هّم هه ،هو هم نهم ش يخه
وهسراجه الشيخ عثمان بن فودي المشهور ،و همنهم الهف هقيهة ع هائشة م ونم هبن ت ف ودي ،و هم نهم
اطمة هكمب هبنت فودي ،و همنهم ف ه
العالمة ف ه
اطمة ياغغ هبنت فودي.

ف هإن الش يخ عب د هللاه ب ن ف ودي نش أ ِف ِي بي هت هعل م وص الح وتق وى ومع هرف ة وهولي ة،
فبدأ تعلهيمه هب هق أرهة القر ه
آن على أهبي هه فودي محمد ث م انت هق ل هإل ى أ هخي هه المش هوهر الش ي هخ عثم ان

ب هن ف ودي المج د هد ،فترك ه أب وه ِفِي ي هّدهه بع د هق رهأة الق ر ه
آن وه و هحينهئ ذ هإب ن ثالث هة عش ر هس نة،
فعم ر الش ي هخ عثم ان هعن د ذله ك خم س و هعش رون هس نة ،فأخ ذ همن ه تف هس ير الق ر ه
آن هم ن أو هل
ه ه ه
ه
ه
ه
ه هه
الس تة وأخ ذ
الفاتحة إلى آخ هر المص حف م رًارا ،فق أر علي ه العش هرينيات وال هوت هري ات والش عراء ّ
وس ي هة وش ر ه
همن ه هعل م التو هحي هد هم ن كت هب السن ه
وحها ،و ِفِي عل و هم اللغ هوي هة ق أر علي هه هعل م النح هو
وحها ،و ِف ِي الف روهع ال هدي هن الظ ه
اب هم ن الجرو همي هة والملح هة والقط هر م ع ش ر ه
اإلع ر ه
وه
اهرهة أخ ذ
ّ
الش يخ عب د هللاه ب ن ف ودي همن ه كت ب ال هفق هه م ا يع هرف هب هه ف رض الع ي هن كالخض هري هة
والعش م هاوي هة و ّه
الرس ال هة ههإلب هن أهب ي زي د والمختص هر لهخلهي ل ب هن هإس حاق وغي هره ا م ع ش رو هحها،
ال وغي هره ا هم ن العل و هم المت ه
الرج ه
وم ع ذله ك أخ ذ همن ه هعل م الح هدي هث و هعل هم ّه
ص هل هب هعل هم الح هدي هث
ّ
ه
ارهي وغي هره ا ،وم ع ذله ك ِفِي الف روهع ال هدي هن الب ه
ه ه ه ِ
اطن هة س لك الس لوك
ّ
ككتاب القارفي وهرواية البخ ه ّ
على ي هّد أ هخي هه الش ي هخ عثم ان ب هن ف ودي هإل ى رهب هه ِفِي هعل هم التص و ه
ف لهلتخل هق ولهلتحق هق حت ى
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
الدي هن.
وصل هبه هإلى علم هبالل تعالى ،فصار هببركة ش هقي هقه تبص ًار ِفي ّ
فك ان الش يخ عثم ان ب ن ف ودي ش ي ًخا مرهبي ا لهلش ي هخ عب هد هللاه فم ا فارق ه من ذ خم هس ين
هس نة ،وك ِا مع ه ِف ِي تعلهي هم هه م ع ش ي ه
وخ هه فق ال ِف ِي هكت هاب هه إي داع النس و هإن ه وأخ وه ق أر م ع

أكث ر هم ن هعش هرين ش يو  ،هم نهم الع الهم الح اج محم د ب ن راج ب هن م ؤهّدب ب هن ح م ب هن ع ال،
ه
ه
اج الحس هن ب هن ح م ب هن ع ال ،والش يخ
والش يخ مح ّم د ب ن محم د ،والع الم عب د هللا ب ن الح هّ
هإب ر ه
اهيم البرن هوي والع الهم محم د م ه
وجي ب ن عب هد ال رحم هن ،والع الهم محم د س نب ب ن محم د ب هن
عب هد هللاه ب هن أحم د ب هن ح م ب هن ع ال ،والش يخ هإب ر ه
الش هير محم د
اهيم المن د هاري ،والع الهم ّ
الفرب هري بن محمد ب هن حم ل ب هن أحم د ب هن ح م ب هن ع ال ،والش يخ الع الهم أحم د ب ن أهب ي بك ر
ب هن غ ّهر ،والع الهم الرب هاني الش يخ أب و عم ر هجب هري ل ب ن عم ر ،و ه
اإلم ام الع الهم مص طفى ب ن
ه
اج عثم ه
اج عب هد ال رحم هن ب هن غ ري
ان ب هن محم د ،والع الم محم د بعت غ ب ن محم د ب هن الح هّ
الح هّ
ارى ،و ه
ب هن محم د س نب ،والش يخ الكب ر محم د المغ ه
اإلم ام الخ هطي ب محم د س نب ب ن عب هد
الرحم هن ،والشيخ المتفنن محمود الزنف هرى الط وري ،والع هالم عب د ال رح ه
من ب ن محم د وغي رهم

ان ،فجمعه م الش يخ عب د هللاه ب ن ف ودي ِف ِي ق ه
اء الر ه
هم ن العلم ه
اس هخين ِف ِي هب ال هد الس ود ه
ص يدة
لهكي يحفظهم ،وأنا هنا هبهني هة أخذ همن برك هات ه م هب هذك هرههم أوردها ،فقال:

معلمنا القر ه
آن وهو مؤهّدب
نظم شيو صاح أولهم أهبي
و همن بع هدهه عثمان ضوهئي وعمدهتي هسر ه
اجي ِفي هعل هم الش هريع هة مذههبي
وه
اإلعراب والشعراء تعل همي هه الص هّب
وعلمهني ال هعش هريهنيات ونحوها
سق هاني فروى وال هحساب المق ّهرب
و ِفي هعل هم تو هحيد و هعل هم تصوف
توالهي هف هه ط ار هبها نعة مأ هر هب
وهفق ًه وتف هسير و هعلم الح هدي هث مع
محمد هإب هن الخال هة المتحب هب
أخذت مقامات الح هري هرهّي همن أ
النح هو والصر ه
ف خالنا وذاك عبد هللاه ع هّمي همن أب
شيو هب هعل هم ّ
وم هج وإهبر ه
وثنب المرهاتي ال هذي همن أقارب
اهيم برن هو ومندار
ّ
مس هائل همن نحو أجاز لهمطل هب
و همن عاهب هد الرحم هن نجل مح ّمد
وص ه
هإلى من هطق يعلوا على ك هّل كوكب
احبنا وهو الفرب هري مر هجع
الز ه
همن أحمد غ ه
اه هد المتأ هّد هب
علوم بالغات وشرح هنقاية
اري ّ
و هعلم علو هم ال هفق هه شيخ شي ه
وقدوتنا هجب هريل ِفي ذاك صهّيب
وخهنا
ول هقننا التو هحيد أحسن موههبي
ويئية همن شيو هخنا
أجاز لنا مر ّه
وص ه
اج ِفي ن ّ ه
ص كوكب
احبنا هتل هميذه قد أفادهني هب هه
المصطفى هإبن الح هّ
هبما عن علهي ِفي الم هدين هة يث هرب
وسار رهغيث لهلح هدي هث أجازنا
ّ
و هعلما هسواها قد أجاز هبم ه
احب
هببوعتغ شيخ هنلت ال هفية الثر
ً
وشيخ المقوري همنه أول مختص هر خلهيل أخذنا وهو أفضل مرّهكب

وث هانيه همن تل همي هذهه أ هّي حهبيهبنا
هب هعل هم عروض هوال هعرهاق هي هبرم ههز
ّ
ه
ه
وما سواهم مشرهقي ومغرهبي
وكم اعلم أو طالهب قد أفادني
عل ً
فص ار الش يخ عب د هللاه ب ن ف ودي هم ن برك هات ه م الع الهم العالم ة النظ ارة الفهام ة ش يخ
الشيو ه المص هّنف المف هّس ر المح دث ّه
الرواي ة الح هافظ المق هري المج ّهود النح هوي اللغ هوي البي هاني
و ِفِ ِي ك هل العل و هم المت ه
ص هل هب هعل هم اللغ هة كِ ِا المجته د المطل ق ،ف هف ي هس نة  1209ههج هري ة
ّ
ّ
[ 5-1794ال هميال هدي] صنف الش يخ عب د هللاه منظوم ًة تس مى ال همفت اح لهلتف هس ي هر ش ر ًحا عل ي
ه
اإلما هم محمد ثنب أفض هل مذهنب
اق هإبر ه
هوالوف ه
اهيم مندر مشرب

ان لهلس ي ه
ه
النقاي هة و ه
اإلتق ه
وط هي ،وه و هحينهئ ذ ِف ِي دغ ل م ع الش ي هخ عثم ان ،وبع د هس نة ص نف
ّ
ّ
ه ه ه
ه
ه ه
صه
ار.
الشرح على هذا الكتاب مسمى ساللة المفتا هح على وجه اإلخت ّ
فق ام م ع أ هخي هه الش ي هخ عثم ان ب هن ف ودي ر هحمهم ا هللا تع الى ك الوهزي هر الكب هر هوال رك هن
ه
الدي هن ي هسي ًار لهذلهك شرًقا وغرًبا يدعو الناس هإلى هدي هن هللاه تعالى حت ى دخل وا
البه هر ِفي تبلهي هغ ّ
اس ل الخل ق له ه
اء والع وا هم وتر ه
الن اس ِف ِي هدي هن هللاه أفواج ا ،وكث ر هأتباعهم ا هم ن العلم ه
القهت د هاء
ً
هبهما.

ثم نصب أهل الدنيا لهما العداوة همن ملو هك هبال هد الحوهسي هة بعد ما كانوا لهما مجّله ين
مع هظ هم ين هب دعو هات ه ما متب هرهكين ،ه ذا هلن س لطة هب ال هد الحوهس ي هة مؤهسس ة عل ى قو ه
اع هد مخالهف هة
ّ
لهلش هريع هة ،وغاله ب هسياس هاتهم خ ه
ارج ة ع هن الط هريق هة ،فلم ا أوض ح الش يخ عثم ان ب ن ف ودي

ط هريق الح هق واهتدى هإلي هه أه ل التوهفي هق وس لك الس اله هكين وي هق ي أه ل ال دنيا هم ن علم ه
اء الس وهء
ّ
والملو هك ِفي طغي هان ه م يعمهون ،فخف هميزانهم ،وبار سوقهم ،وس هقطوا ع ن أع ي هن المهت هدين،
فجعل أولهئك الملوك والعلماء يؤذون جماعة الشي هخ عثمان ب هن ف ودي ويع ه
ترض ون لهك هّل هم ن
ين ه
تسب هإلى الشي هخ ويم هكر هب ه م هبالقت هل والظل هم والطغي ه
ان ،فقام جماعة الشيخ عثم ان لهيت همهّي زوا
هم ن الكف ه
ار ويف ّهرق وا هم ن ع اداهتهم الذ هميم هة ،فهج ر الش يخ م ع جماعهت هه هإل ى بل د يس مى "غ د"
اء الثاله ث هم ن ش ه هر هذي ال ه
ي وم الربع ه
قع د هة هس نة  1218ههج هري ة ،ف هإذا وص لوا هإل ى د هار
ههجرهت ه م قاموا هبالمشورهة وتو هافقوا علي نص هب ه
اإلم ا هم وو هافق وا عل ى الش ي هخ عثم ان ب هن ف ودي،
فأول من بايعه أخوه الشيخ الجلهيل عب د هللاه ب ن ف ودي عل ى ال هكت ه
اب والس ن هة ،فص ار الش يخ

ش وش يخ الم د هار ه
عب د هللاه ب ن ف ودي قط ب ر هح ي هجه هاد الش ي هخ عثم ان وق هائ د الجي و ه
س وإهم ام
هه
هه
ه ه
ه ه ه
السياس هة ومؤهسس ها وم هق يم الع د هل وب هاني ه ،وم ع
المساجد ووهزير أخيه أمي هر الم ؤمنين وم دّبر ّ
اعر الن هاثر والن ه
اسخ والمؤّلهف المن هشئ والش ه
ذلهك هو الك هاتب الن ه
اظم المحّله ل و ِفِي ك هّل ف ّن ل ه
هكت اب ش ه
امل ،وق ال الش يخ عب د الق هاد هر ب ن مص طفى ِفِي روض هة الفك ه
ار ِفِي هس نة 1223
ههج هرية فتح المسلهمون ع ه
اصمة هبال هد غوهبر يسمى القاضاوا ،ف أتم هللا هب ذلهك لهلمس له همين الف تح
والنص ر والظه ور ،وأزال ش وكة الكف هر ِفِ ِي س هائ هر ال هبال هد الحوهس ي هة ،فت اب بعض هم وت اهبع

آخرون ،فأستقام أمر الهبال هد وأطمهئن جو هانبه ا ،والحم د هلله عل ى ذله ك ،وكِا الش يخ عب د هللاه
ه

ف أو ك هح ه
ب ن ف ودي ِفِي نص هر الش ي هخ عثم ان ب هن ف ودي ك هحس ا هم الس ي ه
ص ن ق ّهوي ،فك ان ل ه
كم ا ك ِا عله ي ب ن أهب ي طاله ب لهنص هر رس و هل هللاه ص ِلى هللاُ عليِ ِه وس ِل  ،فق ال الش يخ عب د
الق هاد هر بن مصطفى نظ ًما هفي هه:
هنعم وهزير الشي هخ عبد ّللاه
على هإهتّبا هع المصطفى الو هاه
يدل أهل الرش هد ِفي التوا هل
تراه ق هائ ًما هبك هّل حال
كذ ا ه
اإلرف ه
اق أولهي الرحا هم
قام هلنص هر الشي هخ ِفي الم ار هم

ع هن ه
العدى وعن ج همي هع الو هاق هع
وكا شيخنا ك هحصن د هافع
اسد وك ه
ع هن الهدى وح ه
اشح
همن مع هرض ومن هكر وج هانح
على أ هخ ه
يه كم كفاه ضي ًار
ر هحمه ّللا جزاه خي ًار
هبحم هد لله فتح الشيخ عثمان بن فودي مد هآئن هبال هد الحوهسي هة عل ي ي هد ش هقي هق هه عب هد هللاه
ّ
وإهبهن هه مح ّمد بلو ،ث ّم ِفي هسّنة  1227هإعتزل الشيخ عثمان همن سلط هة زمهني هة ملو هكي هة واس تمر
الش رهقي ههإلبهن هه
عل ى س لط هة روح هاني ة ،فقس م الش يخ الدول ة الص كهتية عل ى هقس مي هن ،ال هقس م ّ
اص مته ِف ِي ص كت هوال هقس م الغرهب ي لهش هقي هق هه عب هد هللاه وع ه
محم د بل و وع ه
اص مته ِف ِي غوان د،
هه ه
الدي هن هوهإحي ه
اء السن هة ،و ِفِي س لطهت هه عل ى غوان د بع ث هإبن ه الش يخ
فصار غواند محال تجديد ّ
محم ًدا بن عب هد هللاه هإلى هبال هد برغ ففتحها وبعث هإبن أ هخي هه الشيخ محم ًدا البخ ه
اري ب ن الش ي هخ
ان فرس ه
عثمان ب هن فودي هإل ى هب الد ن وف ففتحه ا ،فه ذ ه
ان كان ا هم ن أكب هر هتال همي ذ لهلش ي هخ عب هد
الشي هخ عثمان ب هن فودي.
هللاه ،وهما كانا معه ِفي نص هره كما هو ومحمد بلو كانا مع ّ
وت وفى أ همي ر الم ؤ همهنين الش يخ عثم ان ب ن ف ودي ي وم الح هد الثال ث هم ن جم هادي
ال هخ هر ِفِي هس ّنة  1234ههج هري ة [ح ول  20أبري ل هس ن ًة  1817ال هم يال هدي] ،ر هحم ه هللا تع الى
ونور ض هريحه ،وبوهيع هإبنه ال همير محمد بلو ِفي ذلهك اليو هم.

ولهلشي هخ عب هد هللاه كرامات كهثي رة همنه ا غ زارة هعل هم هه الدال ة عليه ا كث رة مؤلهفات ه الهت ي ل
ي هقل عددها عن م ه
اإلش هتغ ه
ائة كت ب م ع م ا ه و هم ن ه
ال الش اق هة ِفِي وق هت اله رهج وهقل هة الراح هة،
وش وش يخ ش يو ه الم د هار ه
فك ان ِف ِي زم هن هخالف هة أ هخي هه قط ب ال هجه هاد وق هائ د الجي ه
س وإهم ام
هه
هه
ه ه
ه
السياس هة ومؤهسس ها وم هف يم الع د هل وب هاني ه ،وص نف
المس اجد ووهزي ر أمي هر الم ؤمنين وم دّبر ّ

التوالهيف الكهثيرة ِفي ك هّل الف هّن والعل و هم الهت ي هإش تهرت ِفِي الف ه
اق والقط ه
ار ،وتلقاه ا العلم اء
ش رًقا وغرب ا هب القبو هل الت ا هم ،وإهنتفع ت هبه ا العام ة والخاص ة ،ل هس يما تف هس يره ه
ض ياء التأ هوي هل
ً
ً
ِفِ ِي معن ى التن هزي هل ،ال هذي ل م يؤله ف همثل ه ِفِ ِي ه هذهه العص ه
ار ،وعلي هه هإعهتم اد كهثي ر هم ن
الر ه
ص ين ِف ِي هعل هم التص هري ه
ان ،وص نف هكتاب ه ال هحص ن ّه
المف هس هرين ِف ِي ه ذا الزم ه
ف هو هكتاب ه
ام هع لهلس ي ه
البحر الم هح يط نظم ا لهجم هع الجو ه
ان ال هكتاب ه
وط هي ِفِي هعل هم النح هو ،فه ذ ه
ان دالت ا عل ى
ً
ّ
أنه بلغ رتبة ه
اإلجهته هاد المطل هق ِفي اللغ هة.

ق ال محم د بل و ب ن الش ي هخ عثم ان ب هن ف ودي ِف ِي هذك هر ف ه
ض يل هة الش ي هخ عب هد هللاه أن ه:
ِ
ِ
ظ
ف ال ُمف ِسِ ُر ال ُمحِ ِد ُث الراويِةُ الحِ ِاف ُ
"العِال ُ العلمِةُ النظِ ُار الفهامِةُ شِي ُخنا البركِةُ ،ال ُمصِن ُ
المق ِرئ المج ِود النح ِوي اللغ ِوي البي ِاني المتفِنن الخ ُذ ِمن ُكِ ِل فِن ِبِأوف ِر ن ِ
الرِتِ ُع ِمِن
صِيب ا
ُ ُ ُ ُ
ُ ُ
الرحالِ ُة آ ِخِر الس ِاد ِ
ُكِ ِل ِعل ِ ِف ِي ِمرعِ ِاه الخ ِ
ات العِل ِم وخ ِاتم ِ ُة النظ ِ ِ
ص ِي ِب الش ِ ِهي ُر ِ
ار ُذو
ُ
ات الب ِديع ِة والبح ِ
التح ِقيق ِ
الر ِسِخةُ والرحِ ُب
اث الِنيقِ ِة الغ ِريبِ ِة ال ُمت ِفِ ُق علِى شِرع ،لِ ُه ال ِقِد ُم ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
الصد ِق وال ِعل ِ وِزن ُاد الفهِ ِ ،كِا
ف هللا على ذ ِوي الِبدعة ُمعد ُ
الواس ُع في ُك ِل ُمشكل ،سي ُ
امع شِت ِ
ات العلُِو ِم فا ِ
ِ ِ
ِ ِ
ضِ ُل
آية ِفي تح ِقي ِق ال ُعلُو ِم ُمف ِر ُ
ُ
ط الطل ِع على المنُقِول فِي الُف ُنِو جِ ُ
وقِت ِه وأعجوب ُة أو ِان ِه ،له تو ِاليفِ :منها نظمه علِى ا ِلنقايِ ِة ،و ِمنهِا سِلل ُة ال ِمفتِا ِح ،وحا ِ
صُِل ُه
ُُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اب".
اب ،و ُهو ال ُع ُج ُب العج ُ
أن ُه رمى ِبسهام في ُكل فن وأص ُ
ولهلش ي هخ عب هد هللاه أولد وبن ات كهثي رة ،هم نهم ال همي ر محم د والس تاذ هإب ر ه
اهيم الخلهي ل
والشيخ علهي وغي رهم وال هذين بلغ وا خمس ة وأرب هع ين أولد ،وبع د هس نة  1827أن الش يخ عب د
هللاه بن فودي هإعت هزل نفس ه هم ن الس لط هة المل هكي هة وكم ا فع ل الش يخ عثم ان ب ن ف ودي هإس تمر
عل ى الس لط هة الروح هاني هة ،و ِف ِي ذله ك ق ال الش يخ س عد ب ن عب هد ال رحم هن" :أعل م ي ا أ ه أن
الش يح عب د هللاه ب ن ف ودي مك ث ِفِي ه
اإلم ارهة هإثنت ا عش رةً هس ّن ًة ،وهقي ل أربع ة عش رةً هس ن ًة ،ث ّم
ورثه هإبنه محمد ومك ث خم س هس هنين ،ث ّم أخ وه الخلهي ل ،وه ذا أزم ان الخلهي هل ،وهللا أعل م م ا
ه
ه ه ِ
ه
الس هنين اّلهت ي مك ث ِف ِي ه
اإلم ارهة ،وه و أن
س يمكث نص ره هللا آم ين ،وس بب الخ الف ف ِي ّ
الش يخ عب د هللاه ب ن ف ودي لم ا ت وفى الش يخ عثم ان ب ن ف ودي تغم دهما هللا هبرحمهت هه آم ين،
أخر ِفي ب ه
وطن غ نح و ثم هاني ة أش هر ينت هظ ر ه
وج هرى ما ج هرى بين ه
اإلخو ه
اإلذن هم ن حض رهة
ان ت هّ

الش ي هخ عب هد الق هاد هر الجيالهن هي ر ه
ض ي هللا عن ه ِف ِي هانهتقاله هه هإل ى حي ث أم ره ،ث م تب هّين ل ه أن
ّ
ينت هقل هإلى غواند ،ومكث هفيها هاثنت ا عش رهة هس نة وهبض ع أش هر ،ث م ت وفى" ،ر ه
ض ي هللا تع الى
ان ،و ه
اري هخ هه طول الزم ه
عنه وزاد هذكر ت ه
يظلنا هب هظال هل بركهت هه ونف هع هه آمين.

فمات الشيخ عبد هللاه بن فودي يوم الربع ه
اء أول محرم هسنة  1245ههج هرية [حول
 2أغسطس  1829ال هميال هدي] وهو هإبن هس هّت وهستون هسنة ،قال الشيخ عبد هللاه بن
ف" :وقد رثاه شعراء زم هان هه وأدباء وقهت هه هبقص هائد كهثيرة ف ه
ه
اج ِفي التع هري ه
صيحة،
القاض هّي الح هّ
لههذا الخي هر همن ماهثر ح هميدة ومشاهد معلومة كهثيرة ِفي هجه هاد الكفاريا و ه
اإلجهته هاد والذ هّب ع هن
ه
اإلسال هم وأهله هه همن أه هل النو هاء هوالفس هاد ونص هر ال همل هة المحم هدي هة والسن هة القر هاء الحهنيف هة هبال هّسن ه
ان
ان هحين تفر البطال والشجعان ،ق هويا ِفي هدي هن هللاه
اش س ه
ان وكا ثاهبت الج ه
اكن الجن ه
والّلهس ه
ه ه ه
ه ه
ه
ضا هله هل البغ هي وال هعن هاد ،موله ًعا
ل تأخذه فيه لومة لئم ،محبا للطلبة وأه هل الصال هح ،مبغ ً
س ال هعل هم والتصهني ه
هبتد هري ه
ف هفي هه ِفي ك هّل وقت ،هذا هديدته وه هجيرانه منذ صباء هإلى أن صار
هإلى مولهه ر ه
ضي هللا عنه وجعل أعلى ال هفردو ه
س مثواه ،وبركاته الع هميمة ونفحاته المباركة
السهنية" ،انتهى.

قال السلطان محمد بلو ِفي هرث هاه له:
ِفي ال هعل هم ليس له أ همن مشهّبه
خطب جلهيل حل همن فق هد ال هذي
أركانها همن فق هد ق ه
اضي ن هحبه
وعفت مد هارس لهلعلو هم وأوحشت
ل سّهي ًما التف هسير جاد هبسك هب هه
تب هكي فنون الشرهع همن فقد هان هه
والنحو والتص هريف لن بجنهب هه
هعلم الح هدي هث ال هفقه والفتوى هب هه
هعلم البي ه
وال هعلم مات لهفق هدهه ِفي صوهب هه
ان كذلهك اللغات بكت له

وقال أكبار هتل همي هذهه الشيخ ال همير مصطفى بن محمد التروهدي ِفي هرث هاه له:
ه
ِفي الوق هت ج ه بذة نح هرير
الدي هن رهافع الّلهو هاء ال هعل هم
فنا صر ّ
ال هعل هم بهيا وتاجه التف هسير
هإن تصدي ي هعيس ِفي هحّل هل
ي هخز شمسا وي هخز بد اًر فاج هري
همن تحلهي هه حلية وح هرير
لو ينال الفتى هبفض هل مزاياه

السماو ه
ات نالها النح هرير

هإذ هبها روحه ضياء ونور
بل سما فوقها وكهبر هفيها
قال الشيخ عثمان بن فودي ِفي بع ه
ض قص هائ هدهه العج همي هة أن ش هقيقه عبد هللاه كا
همن الولهي ه
اء الكم ه
ال ِفي زم هان هه ،فأنه وصل هإلى مقا هم أح هد ه
اإلمامي هن ِفي د هائرهة حكوم هة
الولهي ه
اء ،وقال أن هإسمه هعند هللاه ِفي العال هم﴿ :ألست برّبهكم؟﴾" ،عبد الع هزي هز" ،وإهسمه هعند
ه ه
ه
الدي هن" هلن ه
يعز هللا هب هه هدين ه
اإلسال هم هوعلومه" ،ولهذلهك صار ع هزي اًز مهاباً
الروحانهّيين "عز ّ
ان" :اشت ِغُلوا ِب ِقراء ِة تو ِالي ِ
ضا ِفي نج هم ه
بين الن ه
اإلخو ه
ف أ ِخى عب ِد هللاِ ِلن ُه
اس" ،وقال أي ً
مشت ِغل غالِبا ِب ِحف ِظ ظ ِ
اه ِر الش ِريع ِة" ،همن ثم نق هّدم لكم هذا ال هكتاب المبارك همن الشي هخ عب هد
ً
ُ
هللاه ب هن فودي مسمى أخالق المصطفى ،فأنه أنفع ال هكت ه
اب مصهّنًفا ههإليج هه
از وعم هق هه ِفي
قو ه
ار ه
اع هد التصو ه
ف لهلتخل هق وأسنى ال هكت ه
ط هري هق هإلى المع ه
ف هبالله هعز
اب مؤلهًفا ِفي مب هاد هئ ال هّ
وجل ،فأنه بان ِفي صفح هات هه أنه ل يكون هإلى الر هّب الوصول هإل هب هإتّبا هع أخال هق الرسو هل،
فأخالق رسو هل هللاه صلى هللا علي ِه وسل مهنيرة وش ه
مائله ب هديعة ومد هائحه خ هطيرة وأشرف ما
ُ
الق هه علي هه افضل الص ه
قال ِفي أخ ه
الة والتّسلهي هم ما قال تعالى﴿ :وإهنك لعلى خلق ع هظيم﴾،
هلن خلقه كا الق أرن الع هظيم كما ورد ِفي ح هدي هث ع هائشة ر ه
ضي هللا تعالى عنها ،فليس
خلق أحب واع هظم هإلى هللاه تعالى همن أخال هق سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه وسل  ،ولم يذكر
خلق محمود هإل وكا لهلنهب هي صلى هللا علي ِه وسل الحظ الوفر ،فقال الق ه
اضي هعياض
ُ
ّ
ض أصح ه
الشفا له همن هرواية هاب هن هإسحاق عن بع ه
اب النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل " :ول
ِفي هّ
ّ
اق ،ول متزِي ُن ِبالُف ُح ِ
ص ُخب ِفي السو ِ
ال لِلخنا ،أسد ُدهُ لِ ُك ِل ج ِميل ،وأهب ل ُه ُكل
ش ،ول قو ُ
ِ ِ
اس ُه ،والِبر شع ُارهُ ،والتقوى ض ِمي ُرهُ ،وال ِحكمة معُقولُ ُه،
ُخلُق ك ِري  ،وأجعل السكينة لب ُ
و ِ
الصدق والوفاء طِبيعتُ ُه ،والعفو والمع ُروف ُخلُُق ُه ،والعدل ِسيرتُ ُه ،والحق ش ِريعتُ ُه ،وال ُهدى
ِإمام ُه ،و ِ
السلم ِملتُ ُه ،وأحمد ِاس ُم ُه ،أُه ِدي ِب ِه بعد الضلل ِة ،وأُعلِ ُ ِب ِه بعد ال ُجهال ِة ،وأُرِف ُع
ُ
ِب ِه بعد ال ُخمال ِة ،وأُس ِمي ِب ِه بعد الن ِكرِة ،وأُكِث ُر ِب ِه بعد ال ِقل ِة ،وأُغِني ِب ِه بعد ال ِعل ِة ،وأُج ِم ُع ِب ِه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف ِب ِه بين ُقُلو ِب ُمختلِفة وأهو ِاء ُمتشتتة وأُم ِ ُمتف ِرقة ،وأُجع ُل أُمتُ ُه خير
بعد الفرقة ،وأُولِ ُ
ه
أُمة أُخ ِرجت لِلن ِ
ضا هحي ِفي تبهّيي هن ع هظي هم أخال هق هه علي هه
اس" ،فهإن أخالق المصطفى كتاب أي ً
همن هللاه أفضل الصال هة وأتم التسلهي هم ،وهبحم هد هللاه وحس هن عوهن هه قد اضافت له الشرح مسمى

الدجى ِفي شرح على أخل ق المصطفى ،أيضاحا معنى الكلهم ه
نيل الصفاء وإجلء ُّ
ات
ً ً
والحكا هم والسر هار ِفي هكت ه
اب أخال هق المصطفى لهعالم هة السود ه
ان الست هاذ الكب هر الشي هخ
أهبي محمد عب هد هللاه ب هن فودي ،رحمة هللاه تعالى علي هه وأفادنا هببركهت هه.
الشيخ أبو الفا عمر محمد شريف بن ف هريد الق هاد هري
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كتونو ،بيهنين ،على ش ه
اط هئ الي همي هن ِفي غر هب ه
اإلف هري هقي هة

َم َت ُن

ط َفى
أَ ْخالَ ِق اْل ُم ْص َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ين ب ُن آدم ك ِريعنغ الخ ِط ِ
يب
يه ُمحمد الم ُ
يق قد أجزِني سِيد ِي الشي ُخ الفق ُ
ول وِباهلل التوِف ُ
فأ ُق ُ
الما ِم عب ِد الراز ِ
ب ِن محمد تُ ُكر عن شي ِخ ِه ِ
ِق ب ِن ُعثما عن والِ ِدِه الشي ِخ ُعثما ب ِن عب ِد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الق ِاد ِر عن والِده الشي ِخ العلمة المك ِ
اش ِ
ف عبد القادر ب ِن ُمصطفى عن والده الشي ِخ
العلم ِة المعل ِ مصطفى ب ِن محمد التروِد ِي عن شي ِخ ِه المصن ِ
ف الُست ِاذ علم ِة السودا ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ط
ود ِي ُمحمد ب ِن ُعثما ب ِن صالِح ب ِن ه ُارو ب ِن ُمحمد ُغر ُ
أِبي ُمحمد عبد هللا ب ِن ُف ُ
ر ِحم ُه هللاُ تعالى ال ِذي قال...

ِبسمِ َّ ِ
الر ِحيمِ ﴿الحم ُد ِهللِ ر ِب العال ِمين﴾ والصلةُ والسل ُم على سِي ِد ال ُمرسلِين
الر ْح َم ِن َّ
ّللا َّ
ْ
َما َب ْع ُد فه ِذِه:
وعلى ألِ ِه وصحِب ِه أجم ِعين .أ َّ
ط َفى
ق اْل ُم ْص َ
أْ
َخالَ ُ

فمن اقتداهُ ِفيها صفى.
اس ،وأكرم الن ِ
اس وأزهد الن ِ
اس وأورع الن ِ
السالَ ُم أعل الن ِ
اس وأعدل
ان َعَل ْي ِه َّ
َك َ
ِ
اس ل يِب ِ ِ
الن ِ
اس وأعف الن ِ
اس وأحل الن ِ
الن ِ
َس َخى َّ
َل
ُ
اسَ ،وأ ْ
يت عندهُ دره ول دينارَ ،والَ ُي ْسأ ُ
اج ُه أح ًدا ِبما يكره ،ويب ِ
شيًئا ِإل عطاهَ ،والَ ُي َو ِ
ظن أن ُه
ط ُكل أحد ِمن أصحاِب ِه حتى ي ُ
اس ُ
ُ َ َُ
ُ
أعز علي ِه ِمن ج ِمي ِع أصحاِب ِه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ف نعل ُه،
َوَك َ
اء وتو ُ
اض ًعا ل ُي ُثب ُت بص ُرهُ في وجه أحد ،ويخص ُ
ان أشد الناس حي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ود
الح ِر والعبد ،ويقب ُل الهدية وُيكافئُ عليها ،وي ُع ُ
ويرق ُع ثوب ُه ،ويخد ُم أهل ُهَ ،وُي ِج ُ
يب دعوة ُ
مرض المس ِ
اكين ال ِذين ل ُيئب ُه ل ُيفط ُن ل ُه  ،ويخ ِد ُم ُه ِبنف ِس ِهَ ،وَي َت َفَّق ُد من أنقطع عن ُه ِمن
ِِ
ول(( :لعلك يا أ ِخي وجدت ِمِني أو ِمن ِإخو ِاننا شيًئا)).
أصحابه ،يُق ُ
وَكان ل يطأُ ع ِقبه رجل ِ ق ٌّ
طِ ،إ ك ُانوا ثلث ًة مشي بين ُهما ،وإِ ك ُانوا جماع ًة قدم
َ َ
ُ ُ
ِ
ان أسكت الن ِ
َح َسَن ُهم ِبش ًر ل ُيه ِولُ ُه شيء ِمن
اس وأبلغ ُه من غي ِر تط ِويلَ ،وأ ْ
بعض ُه َ ،وَك َ
ير ومرةً بغل ًة
س ما وجد ِمن ال ُمبا ِحَ ،وَيْرَك ُب ما ُيم ِك ُن ُه ،فمرةً فرًسا ومرةً ب ِع ًا
أم ِر الدنياَ ،وَيْلَب ُ
ار ومرةً يم ِشي ر ِ
اجلً ُمنت ِعلً وح ِافًيا لِي ُعود المرضى ِفي أقصى الم ِدين ِة.
ومرةً ِحم ًا
وَكان ي ِحب ا ِ
لطيب ويكره الرِائحة الرِدية ،ويو ِ
اك ُل الُفُقراءَ ،وُي ْك ِرُم أه ِل الفض ِل ِفي
َُ
َ َ ُ
ُ
الحسا ِ ِإلي ِه  ،وي ْك ِرم ذ ِوي ر ِح ِم ِه وي ِ
ف أهل الشر ِ
ف ِب ِ
صُل ُه ِمن غي ِر أ
أخل ِق ِه َ ،ي َتأََّل ُ
َُ ُ
يوِثرُه على من ُهو أفضل ِمنه َ ،والَ َي ْج ُفوْا على أحد ولو فعل مع ُه ما ي ِ
وج ُب الجفاء
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ول ِإل حًّقاَ ،وَيَرى
َوَي ْقَب ُل ا ْعت َذَر ال ُمعتذ ِر ولو فعل ما فعلَ ،وَي ْم َز ُح النساء والصبيا  ،ول يُق ُ
الل ِعب المباح ول ين ِكره ،والَ ير ِ
تف ُع على عِب ِيدِه وإِم ِائ ِه ِفي مأكل ومشرب وملبسَ ،والَ
ُ ُُ َ َْ
ُ
يم ِضي له وقت ِفي غي ِر عمل ِهللِ أو ِفيما ل بد له ِمنه ِمن ِ
ير
صل ِح نف ِس ِهَ ،وَي ْخُر ُج كِث ًا
ُ ُ ُ
ُ
َْ
ِِ
ِ ِ ِ
أكل ِمنها ت ِط ِ
ِإلى بس ِات ِ
اب ملِ ًكا لِ ُمل ِك ِه،
ً
ييبا لُقُلوِب ِه َ ،والَ َي ْحقُر مسك ًينا ،ول يه ُ
ين أصحابه في ُ ُ

ِ
احدا ،ول يشِت أحدا ،والَ ي ِعيب مضجعا ق ٌّ
ِ
طِ ،إ فرُشوا ل ُه
اء و ِ ً
ُ ً َ َ ُ
ً
يد ُعوا هذا وهذا إلى للا ُدع ً
ِاضطجع وإِل جلس على الر ِ
ض واضطجع عليها.
ف مجلِس ُه ِمن
ان َلِيًنا ي ُ
عفوا ويصف ُحَ ،وَي ْب َدأُ من لِ ِقي ُه ِبالسل ِم وُيصافح ُهَ ،والَ ُي ْعَر ُ
َوَك َ
س أصحا ِب ِه ِلن ُه حي ُث ِانتهى ِب ِه المجلِ ُس جلسَ ،وأَ ْك َثُر ُجُل ِ
مجالِ ِ
وس ِه ِإلي ال ِقبل ِةَ ،وَي ْك ِرُم ُكل
اط وال ِوس ِاد ِة ،ويع ِط ِ
اخل علي ِه ،ويوِثره ِبالِبس ِ
يه ن ِ
د ِ
صيب ُه ِبالِبشاش ِةَ ،وُي ْكهِني أصحاب ُه.
ُ
ُ ُُ
اس ،وأنفع الن ِ
اس ِبالن ِ
اس غض ًبا وأسرع ُه ِرضى ،وكا أراف الن ِ
ان أبعد الن ِ
اس
َوَك َ
ً
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
((سبحانك الل ُه
للناسَ ،و َعم َل مع ُه بيده في حف ِر الخندقَ ،وِإ َذا قام من مجلسه قالُ :
ِ
ِ
وب ِإليك))َ ،وَكاَن ْت عيناهُ كثير الد ُموِع،
وبِحمدك أشه ُد أ ل ِإله ِإل أنت أستغف ُرك وأتُ ُ
وض ِح ُك ُه التبس  ،أكثر الن ِ
ولِ(( :إن ُه غي ُر ِذي
اس تبس ًماَ ،والَ َي ُ
أك ُل الطعام الحار ،ويُق ُ
ُ
يه ،وأحب ِإلي ِه الطعا ِم اللح  ،وي ِحب القرع ،وي ْغ ِضب لِرب ِ
أكل ِمما يلِ ِ
ِه ول يغ ِ
ض ُب
ََ ُ
ُ ُ
بركة)) ،ي ُ ُ
أك ُل الدجاج والطير ال ِذي ُيص ُاد،
لِنف ِس ِهَ ،وَي ُ
أك ُل ما حضر ،ل يتورعُ عن مطع ِ حلل ،ي ُ
الكراث ،وما ذم طعاما ق ٌّ
ط.
أك ُل الثوم والبصل و ُ
وُي ِحب الدباء ،ول ي ُ
ً
وَكاَنت َّل ُه قصعة لِلضي ِ
وف يح ِملُها أرب ُع ِرجال ،وكانت ل ُه ِمرءاة و ُمشط و ِمقراض
َ
ُ
ِ
ِ
السواك ،ول يتنفس ِفي ِ ِ
وِ
ان
ان ِإ َذا عت أرخى عمامت ُه بين كتفيهَ ،وَك َ
الناء ِإ ش ِربَ ،وَك َ
ُ
طول ِرد ِائ ِه ِست ُة أذرع ِفي ثلث وِشبر ،وَلم ينه ُكل لو ِمن ِ
ِ
اللب ِ
اس
َ ْ
ُ
ُكم ُه إلى الرس ِغ ،و ُ ُ
ِ
ِ
يل ،ويلب ُس الخ ِات  ،ويجع ُل فص ُه ِمما
ل ِكن يكرهُ لصحاِبه الحمر الخالِصَ ،وَك َ
ان َل ُه سر ِاو ُ
ِ ِ
ِِ
ير ِمما يلت ِح ال ِعمامة ِمن
ان َك ِث ًا
يلِي كف ُهَ ،ي َتَقَّن ُع ِب ِردائه تارةً ويت ُرُك ُه على كتفيه أُخرىَ ،وَك َ
تح ِت الحن ِك.
اج ِه كو ِ
َوَي ُكو ُن م َع أصحا ِب ِه وأزو ِ
احد ِمن ُه َ ،وَي ُكو ُن ِفي السف ِر ِفي ساق ِة أصحاِب ِه
َ
ِ
ِ
ِِ
ان َل ُه ثوبا ِ
لج ِل ال ُمنقطعين ،وُيرِد ُف ُه ويد ُعو ل ُه َ ،وَكاَن ْت ثَي َاب ُه فوق الكعبي ِنَ ،وَك َ
ِ ِِ
ط ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اعا أو
ول فراشه ذر ً
ل ُجمعته خاص ًةَ ،وَيْلَب ُ
س القلن ُس تحت العمائ ِ وغي ِر عمامةَ ،و ُ ُ
نحوه ،وعرضه ِذراع وِشبر أو نحوه ،وينام ويشرب ِمنها ،وَكان ي ِقيل على الح ِ
صِ
ُ ُ
ُ
ير وحدهُ
َ َ ُ
ُُ
ُُ
ُ
ليس تحت ُه شيءَ ،وَل ُه ِم ْظ َهَرة ِمن فخار يتوضأُ ويشر ُب ِمنها.

ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َوَك َ
ان َيُق ُ
ول(( :ل تبُل ُغني عن أصحابي إل خي ًار فإني أُحب أُخ ُرج إليه وأنا سلي ُ
الصبيا ِ ويب ِ
الصد ِر)) ،ويسهلِم على ِ
ط ُه ول يز ُج ُر أح ًدا ِإل ع ِن حرامَ ،وُي َس ِهمي دواب ُه
اس ُ
ُ
ًَ َ ُ
ِ
وِسلح ُه ومتاع ُهَ ،والَ َيَن ِ ِ
ام على جنِب ِه اليم ِن غير
ُ
ام إل إذا دعت ُه الحاجةُ إلى النومِ ،فين ُ
ُممتلِي البط ِن ِمن الطعا ِم والش ار ِب ،ول يت ِخ ُذ الُف ُرش ال ُمرتفعة ،ويض ُع خدهُ على ال ِوساد ِة،
ِ
وينام أول الي ِل ،ويُق ِ
ِ
ِ
ان ُيهِيئُ الطهارة ِمن المطهرِة
يك أولًَ ،وَك َ
يح الد ُ
وم نصف ُه حين يص ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
وِ
السو ِ
اك ل ي ِكل ذلِك ِإلى خاد ِمه ِإل لِض ُرورة.
ان ل يق ُع ُد ِفي بيت مظلِ حتى ُيضاء ل ُه ِب ِسراج ،وكذلِك يفع ُل الصحاب ُة
َوَك َ
ِ
ِ
اش رس ِ
ول للاِ صلى هللا عليه وسل ِفي بيت
اء الراش ُدو َ ،قاَل ْت أُم سلمة" :كا فر ُ ُ
ال ُخلف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولِ(( :إذا ِنمتُ فأط ِف ُئوا ِسر ًج ُك فِإ النار ع ُدٌّو
نح ًوا مما ُيوض ُع النس في قب ِره"َ ،وَي ُق ُ
ل ُك ))َ ،وِفي ِرَوَية(( :ل تترُكوا النار ِفي ُبُيوِت ُك ِحين تن ُمو )).
ِ
ِ
ول(( :يق ِس ُ للاُ أزراق
َوَك َ
ان يكرهُ النوم على الوجه ،ويكرهُ النوم في الصب ِحَ ،يُق ُ
ان يق أُر ِعند النو ِم الف ِاتحة و ِ
طُلوِع الشم ِ
الخلص
الخلِئ ِق ما بين الصب ِح و ُ
س))َ ،وَك َ
ات للاِ التام ِ
والمع ِوذتي ِن ،ويُقول(( :أعوُذ ِبكلِم ِ
ات ِمن غضِب ِه و ِعقاِب ِه وش ِر ِعب ِادِه و ِمن
ُ
ََ ُ
ُ
ات الشي ِ
همز ِ
اط ِ
ين أو أ يحض ُرو )).
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
أم ُر
َوَك َ
ان ي ُحث على ب ِر الوالدي ِن ،وُيح ِرُم ال ُعُقوق ،ويذ ُك ُر فيه الوعيد الشديد ،وي ُ
ات ،وي ُذم تتبع عور ِ
ِب ِست ِر العور ِ
ات الن ِ
ول(( :من كا ُيؤ ِمن ِباهللِ واليو ِم ال ِخ ِر فل
اسَ ،وَيُق ُ
ُ
صل ِة الر ِح ِ ،ويحث على قض ِ
يؤِذي جاره وليح ِسن ِإلي ِه)) ،ويأمر ِب ِ
اء حو ِائ ِج ال ُمسلِ ِمين،
ََ ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُُ
فِإدخ ِ
ور علي ِه  ،والشفق ِة على الن ِ
ال الس ُر ِ
اس والحيوا ِ  ،والس ِعي ِفي مصالِ ِح الج ِمي ِع،
ول اعِتذ ِار من اعتذر م ِحًّقا كا أو ب ِ
اس ،وُقب ِ
وِ
اطلً.
الصل ِح بين الن ِ ُ
ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
أمُر
أم ُر بالستيذا ِ وأدبهَ ،وَي ُ
َوَي ُ
أمُر ب ِزيارة الخوا ِ والصالحين ،وإِك ار ِم الزائ ِر ،وي ُ
ِبطلق ِة الوج ِه و ِط ِ
يس الصالِ ِح ومج ِانب ِة الجلِ ِ
يب الكل ِم والمصافح ِةَ ،وَيأمُر ِبطل ِب الجلِ ِ
يس
ُ
ُ
ُ
الس ِر ،ويمَنع الجلُوس على الطرق ِ
وء ،ويأمر ِب ِكتما ِ ِ
ات ِإل لِض ُرورة ،ف ُيع ِطيها حقها
الس ِ َ َ ُ ُ
ُ
ََ ْ ُ ُ
ف الذى ورِد السل ِم والمر ِبالمعر ِ
ض البص ِر وك ِ
ِمن غ ِ
وف والنهي ع ِن ال ُمنك ِر وِإرش ِاد
ُ
ُ
ُ
ال وِإغاث ِة المله ِ
الض ِ
وف وحس ِن الكلمَِ ،وَيمَن ُع تن ِ
اجي ِاثنتي ِن ُدو الثالِ ِث فِإ ذلِك يح ُزُن ُه،
ُ
ْ
ُ

ِ ِ
ِ
ِ
َوَك َ ِ
ول لِلر ُجلي ِن:
ان إ ْب ُن ُع َمَر إذا كا عندهُ اثنا ِ وجاء الثال ُث ُيش ِاوُرهُ عن شيء يُق ُ
احد يطلب له ث ِانيا حتى يش ِاور الد ِ
"استأ ِخ ار شيًئا" ،وإِذا كا ِعنده و ِ
اخل.
ُ
ُ ُ ً
ً
ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َوَك َ
ان عليه السل ُم ينهى ع ِن القيا ِم للداخلَ ،وَق َ
ال(( :ل تُق ُ
وم العاج ُ
وموا كما يُق ُ
يع ِظ بعضه بعضا)) ،وقام رجل لِمع ِاوية ر ِ
ضي للاُ عن ُه فأمرهُ ِبال ُجُل ِ
وس ،وقال :س ِمع ُت
ً
ُ ُ ُ ُ
ُ ُ
رسول للاِ صلى للا علي ِه وسل يُقول(( :من أحب أ يتمثل له الن ِ
ُ ُ
اما فليتبوا مقعدهُ
َ ُ
ُ
اس قي ً
ُ
ِ
ِفي الن ِ
ول للا صلى هللا عليه وسل أ ي ِقي ر ُجل أح ًدا ويجلِ ُس مكن ُه،
ار))َ ،وْيَن َهى رُس ُ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ول لِمن يراهُ ق ِائ ًما ِفي
ال(( :ل يحل للر ُجل أ يفرِق بين إثني ِن إل بإذنهما))َ ،وَي ُق ُ
َوَق َ
س(( :تحول ِإلى ِ
ًّ
الظ ِل فِإ القيام ِفي الشم ِ
الشم ِ
س مقعد الشيطا ِ )).

ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ان ي ِ ِ
ال(( :من ل
أم ُر بإك ار ِم ذي الشيبة وحامل الُقرآ ِ وذي السلطا ِ القسطَ ،وَق َ
َوَك َ ُ
يرح ص ِغيرنا ويوِقر كِبيرنا فليس ِمنا))َ ،وَقال(( :من أخذ ِب ِرك ِ
اب ر ُجل ل ير ُجوهُ ول يخا ُف ُه
ُ
َ
ِ
ُغ ِفر له)) ،وَكان ي ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
أمُر التحابب ِفي
أم ُر بتشميت العاطش ثلثًا ثُ إ عطش فمزُكومَ ،وَي ُ
ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اعد والشفاعةَ ،وَي ُذم ذ ِو الوجهي ِن ،ي ِأتي ه ُؤل ِء ِبوجه
للا والتو ُادد في للا والتع ُ
اضد والتس ُ
هؤل ِء ِبوجه.
وُ
ِ ِ
ار الن ِ
اج ِر والتد ُاب ِرَ ،وَيْن َهى ع ِن ِاحِتق ِ
اس،
أمُر ِبعيادة المرضى ،وينهى ع ِن الته ُ
َوَي ُ
ويُقول(( :ليس ِلحد فضل على أحد ِإل ِب ِ
الد ِ
ول(( :لستُ بخير ِمن أحمر ول
ين))َ ،وَي ُق ُ
ُ
ِ
أم ُر
أسود ِإل أ تفضلُوهُ ِبالتقوى ﴿ِإ أكرم ُك ِعند للاِ أتق ُ
اك ﴾))َ ،وْيْن َهى ع ِن الحسد ،وي ُ
ِبالتواض ِع لِلمؤ ِمِنين ،وبِقوِد العميا ِ  ،وح ِب الُفقر ِاء والمس ِ
اكين ومجالِسِت ِه  ،و ِ
النف ِ
اق ِفي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وجوِه الخي ِر ،وإِطعام الطعامِ ،وس ِقي المآء ،و ُشط ِر المعر ِ
وف وإِ قل ،وال ُمكاف ِاة علي ِه،
ُ
ُُ
ِ
ِ
والزه ِد ع ِن الدنيا ،وإِماط ِة الذى على ِط ِر ِ
((اليما ُ ِبضع
ول:
يق ال ُمسلِمينَ ،وَك َ
ان َيُق ُ
وسبعو ُشعب ًة أدناها ِإماط ُة الذى ع ِن ِ
ِ ِ
الط ِر ِ
ول
ُ
يق وأرف ُعها قو ُل ل إله إل للاُ ُمحمد رُس ُ
للاِ)).
ّللا ِ
الماتة على هذا القو ِل ،ويسر لنا العمل ِبج ِمي ِع ه ِذِه الشع ِب ِبج ِاه ُمحمد
َرَزُقَنا َّ ُ
صلى هللا عليه وسل رُسولِ ِه الك ِري ِ ،وأخل ُق ُه صلى هللا عليه وسل كِثيرة ،فمن أرادها
فليكثر مطالعة ُكتُ ِب الح ِد ِ
يث و ِ
السي ِر ،وِفيما ذكرناهُ ِكفاية لِمن وفق ُه للاُ لِلعم ِل ِبها ،يسر
ُ ُ ُ

ِ
ِ ِ ِِ
ف يسر للا لِنا ِإتما ِم هذا ال ِكت ِ
ض ًحى،
َح ِد ُ
ال اْل ُم َؤهلِ َ
اب َي ْومِ األ َ
ُ
للاُ لنا ذلك بمنه وكرِمهَ ،ق َ
هذا ما تيسر جمع ُه قبل الظه ِرِ ،انتهى ت هذا ال ِكتاب ِبِإذ ِ هللاِ الحم ُد ِهللِ على ذلِك الله
اغ ِفر لِي ولِوالِدي أ ِمين

نيل الصفاء وإجلء ُّ
الدجى
ِفي شرح على

أخل ق المصطفى

بسم َّللا الرحمن الرحيم ول حول ول قوة إل بالل العلي العظيم.
وصلى هللا علي سهّي هدنا محمد النهب هي ال هّمي وعلى أله هه وأصحاهب هه وأزوا هج هه وذ هري هات هه
ّ
وس مملهكهت هه وخزهائ هن رحمهتهه
ه
وأه هل بيهت هه بح هر أنو هار هللاه ومع هد هن أسر هه
ان حجهته وعر ه
ار ولهس ه
وط هري هق ش هريعهت هه المتل هذ هذ هبم ه
شاهدهت هه صالة ت هحل هبها عقدتنا وتفرج هبها كربتنا وتق ه
ضي هبها
ً
حاجتنا وتص هفيا هبها قلوبنا ،صالة ترضي هللا وتر ه
ضي هه ويرضى هبها عنا عدد ما ِفي هعل هم
ً
هللاه مض ه
اعًفا هبدوا هم هللاه عدد ما أحاط هب هه هعلم هللاه واحصاه هكتابه وشهدت هب هه مالهئكته وخط
ار وم ه
الئك هة الجب ه
ار والحج ه
ار والشج ه
ار والمط ه
هب هه قلمه عدد القط ه
ار وعدد ما خلق مولنا
ان وعلى أله هه ال ّ ه
هه ه
ه
ان هإلى ذ ه
اخ هر الزم ه
همن أو هل الزم ه
يما ،أما
طاه هرين وصحبه الفائ هزين وسلم تسل ً
بعد:
قال أفقر العبد هإلى مولهه الغهن هي الح هم هيد أبو الفا عمر محمد ش هريف بن ف هريد
ّ
ه
ه
المذهنب ِفي أعماله هه الض هعيف ِفي هد هين هه الح هقير ِفي أخال هقه البلهيد ِفي عقلهه الممسو ِفي
شكله هه العجم ِفي لهس هان هه ،غفره ّللا تعالى همن كرهم هه ورحمهت هه ،الحمد لله ال هذي خلق همن

ضي ه
ه
اء ن هه
ور سهّيدنا محمداًه إنسان عين الوجوهد وعين اعي ه
ان خل هق هللاه المحدوهد والسبب ِفي
ك هّل موجوهد والمقهبس همن نوهر رأفهت هه ورحمهت هه وال هذي سماه ﴿رُؤوف ر ِحي ﴾ و﴿ ُخُلق ع ِظي ﴾
﴿عطاء غير مج ُذوذ﴾ ،علي هه همن هللاه أفضل الصال هة وأزكى السال هم على دوام وعلى أله هه
وصحهب هه ال هك ار هم ،فه هذهه المكتوبة بين يديكم ههي الح ه
اشية الو هجيزة ِفي شرح على أخل ق
ير جي ه
ان وأ هم ه
المصطفى لهعالم هة السود ه
وشنا ال هخالف هة العثم هاني هة الصكهتي هة الشي هخ أهبي محمد
ط ب ِن محمد ُجب
عب هد هللاه ب هن فودي محمد ب ِن ُعثما ب ِن صالِح ب ِن ه ُرو ب ِن ُمحمد ُغر ُ
ب ِن محمد سنب ب ِن م ِ
اس ار ب ِن أيوب ب ِن ُبوب بابا ب ِن أِبي بكر ب ِن ُموسى ُجك ِل ب هن
ُ
ُ
ه
اإلما هم محمد دمبب التروهد هّي ،رحمة هللاه علي هه وعليهم أجم هعين ،ألفته هلبهّين هلول هدي
خاص ًة اللهم ح هسن أخالقهم ،وخ ه
الئقهم ولهمن يشاء هللا تعالى همن الم هحهّبين والمؤ همهنين
ّ
ه
ه
عام ًة هإن أساس الط هر ه
يق هإلى هللا تعالى ومع هرف هاته مبهني على هإقهتد هاء هبأخال هق سهّي هدنا محمد
الح هميد هة والتخل هق هب هخصالهها الل هطيف هة ،واستخلصت كلما هفيها همن أنو هار تد هر ه
يس الشي هخ محمد
ور السم هان هي الكردف هان هي و همن فيض ه
ات التعلهي هم لهسهّي هدي الشي هخ محمد ال هم ه
الن ه
ين ب هن آدم
ّ
ّ

الت البهين ه
ات والنق ه
ات التو هجيه ه
يب التروهد هي و همن برك ه
ات عن سهي هدي الش هر ه
الخ هط ه
يف القدوهة
ّ
ّ
ّ
يف البد هل هإبر ه
الشي هخ أهبي الهدى محمد اليعقوهب هي ب هن العالم هة الش هر ه
اهيم ب هن هإسما هعيل
ّ
اإلد هري هس هي ،اللهم أفدنا هببركهتهم أ همين هبج هاه سهي هدنا محمد علي هه همن هللاه
اليعقوهب هي الحسهن هي ه
ّ
ّ
ّ
ّ
ه
ِ
أفضل الصالة وأتم التسل هي هم ،وسميته نيل الصفاء وإجلء ُّ
الدجى في شرح على أخل ق
المصطفى ،وأسأل هللا تعالى أن يجعله ن هاف ًعا هلول هدي وهلمه هات ه م ولهي ومؤله هف هه وك هاتهب هه وق ه
ارهئ هه
ِ
وك هّل من لحظه هب ّه
يق قد أجزهني سهّي هدي الشيخ
ول وِباهلل التوِف ُ
الرضى وهللا المستعان ،فأ ُق ُ
الف هقيه محمد ال همين بن آدم ك هريعنغ الخ هط ه
يب ب هن محمد تكر عن شي هخ هه ه
اإلما هم عب هد الر هاز هق
ب هن عثمان عن واله هدهه الشي هخ عثمان ب هن عب هد الق هاد هر عن واله هدهه الشي هخ العالم هة المك ه
اش ه
ف عب هد
الق هادر ب هن مصطفى عن و ه
الشي هخ العالم هة المعل هم مصطفى ب هن محمد التروهد هّي عن
الدهه ّ
شي هخ هه المصن ه
ف الست هاذ عالم هة السود ه
ان أهبي محمد عب هد هللاه ب هن فود هي محمد ب هن عثمان
ب هن صالهح ب هن هارون ب هن محمد غرط ر هحمه هللا تعالى ،أنه قال" :بسم َّللا الرحمن

الرحيم" مبت ِدئاً ِبالبسمل ِة كما أفتتح كل العلم ه
اء مؤلهفاتهم هإقهتد ًائا هب هكت ه
ظا هبقوله هه
اب هللاه لف ً
ُ
ال هب هكت ه
اب هللاه هكتاب ًة ِفي
تعالى﴿ :هإنه همن سليمان وإهنه هبس هم هللاه الرحم هن الر هحيمه﴾ ،وإهمهتث ً
الف هاتح هة وج همي هع السوهر هإل سورة التوب هة ،وإهقهتد ًائا هبقوله هه صلى هللاُ علي ِه وسل كما رواه عبد
((كل أمر ِذي بال ل يبدأُ ِف ِ
يه ِبِبس ِ للاِ ف ُهو
الق هاد هر الره هاوي ِفي الرب هعين عن أِبي ُهريرةُ :
أبت ُر)) و ِفي هرواية(( :هو أقطع)) ،و ِفي هرواية(( :هو أجزم)) ،والكالم على البسمل هة بحر
صلوا هإلى غايهت هه ول بلغوا هإلى هنهايهت هه ،ف همن علم ه
اخر ،فلم ي ه
زه
اء هذا الشأ هن ِفي جماعهتنا

العالهم الرب هاني الشيخ الع ه
ارف محمد بلو بن محمد المعروف هبالشي هخ محمد تكر ،فقد فصل
وبين معانى البسمل هة ِفي هكتاهب هه هقرآ ال ههب ه
اء هبأحس هن التبهّيين.
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى﴿" :الحمد لل رب العالمين﴾ والصلة
وقال ال ُمصن ُ
والسلم على سيد المرسلين" هإقِتدائاً ِبال ِكت ِ
اب الع ِزي ِز ال هذي يبدأ هب ﴿الحمد هلله ر هّب
ِ
ه
ِ
ِ
العال همين﴾ ،وإهمهتث ً ه
يما﴾،
ال بأم هر هللا تعالى﴿ :ياأيها الذين أم ُنوا صلوا عليه وسل ُموا تسل ً
((كل أمر ِذي بال ل يبدأُ ِبالحم ِد هللِ
وعم ًال ِب ُمقتضى قولِ ِه صلى هللاُ علي ِه وسل ُ :
والصل ِة علي ف ُهو أقط ُع أبتر ممحوق همن ك هّل بركة)) ،كما رواه الره هاوي عن أِبي ُهريرة،

وقال" :وعلى أله" أي على أهله هه ،فأصله همن آل أي ه
آل هإلى الشي هء ورجع هإلي هه أو عاد
هإلي هه ،فمعنى ه
آل الرج هل أزواجه وأولده وذ هريته ال هذين عادوا هإلي هه أو ير هجعوا هإلي هه ،قال هللا
آل هإبر ه
اهيم الكتاب وال هحكمة﴾ ،أي أهله وأهتّباعه على هد هين هه ،فمعنى هب ه
تعالى﴿ :فقد آتينا ه
آل
محمد أزواجه وأولده وذ هريته ،وهقيل هإهتّباعه ،وهقيل أمته ،وص هحيح هو آل بيهت هه ال هذين
ح هرمت علي ه م الصدقة ،وع هوضوا همنها الخمس ،وههي صلهبية بهني ه ه
اشم وبهني المطله هب،
ّ
ّ
وهم ال هذين أصطفاهم هللا همن خل هق هه بعد نهبّهي هه صلوات هللاه علي هه وعليهم أجم هعين ،و ِفي
الح هد ه
ير" :وأختلف ِفي ه
يث(( :ل ت هحل الصدقة لهمحمد و ه
آل محمد)) ،قال هإبن الهث ه
النهب هي
آل
ّ ّ
صلى هللاُ علي ِه وسل ال هذين ل ت هحل الصدقة لهم ،فالكثر على أنهم أهل بيهت هه ،أي أزواجه
وأولده ،وعلهي بن أهبي طالهب وأولده وذ هريته همن ف ه
اطمة هبن هت رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،وجعفر بن أهبي طالهب وأولده وع هقيل بن أهبي طالهب وأولده والعباس بن أهبي طالهب
ارث بن أهبي طالهب وأولده ،وقال الق ه
وأولده والح ه
الشفا:
اضي أبو الفض هل هعياض ِفي هّ

"مت هفقون على جو هاز الصال هة على غي هر النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل " ،و همنهم أله كما قال
ّ
رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :اللهم أجعل صلواتك وبركاتك على ه
آل أحمد)) في هريد
ُ
ُ ُ
نفسه أي أهل بيهت هه ،وقال" :وصحبه أجمعين" أي الصالة على ج همي هع أصحاهب هه ،فص ه
احب

الرج هل ن ه
اصره ،قال تعالى﴿ :ول هم همنا يصحبون﴾ ،أي ل ينصرونهم هللا أو ول هم
يحفظون ،أو لم يصحبوا هبخير ولم ينصروا ،فالص ه
احب هو ه
اإلنسان يكون له خ هفير همما
الرج ه ه
النس ه
يخاف ،فأصحاب رس ه
اء همن ه
اإلن ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل هم كل ّه
س
ال و ّ
وال هج هّن ال هذين خصهم هللا هبرؤي هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وس همعوا همنه وأسلموا ِفي زم هان هه
ّ
وينصرواه ولو كانت صحبتهم له علي ِه الصلةُ والسلم يوما و ه
اح ًدا ،وماتوا على هديهن هه
ُ ً
و هملهت هه ،فهذا دلهيل على جو هاز الصال هة على غي هر النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل كما قال
ّ
اضي هعياضِ " :في ح هد ه
الق ه
يث هإب هن عمر أنه كا يصّلهي على النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل
ّ
وعلى أهبي بكر وعمر ر ه
ضي هللا عنهما ،ذكره ه
اإلمام مالهك ِفي الموطأ همن هرواي هة يحيي
الندل هس هي".
ّ

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللا تعالى" :أما بعد هقيل هفي هه :فصل ال هخط ه
اب هو
وقال ال ُمصن ُ
ُ
ه
ه
وعا
"أ ّما بعد" ،وهقيل أن داود عليه السالم أول من قال" :أما بعد" كما رواه الطبراني مرف ً
همن ح هد ه
يث أهبي موسى الشع هرهّي ،ول هكن هفي هه أقوال ،وقال أبو سلمة" :أول من قال :أما بعد
كعب بن لوهي" ،وهقيل أول من قالها النهبي يعقوب علي هه السالم كما رواه الدارقطهني ،وهقيل
اب ال هفقه ِفي القض ه
ان ،وهقيل :فصل الخط ه
أول من قالها يعرب بن قحط ه
اء ،وقال أبو
العب ه
اس :معنى :أما بعد ،أما بعد ما مضى همن الكالمه ،فهو كذا وكذا ،وقال هسيبوي هه" :أما
بعد معناها مهما يكن همن شيء بعد" ،أو معناه أما بعد نس همي هة هللاه تعالى وتح هم هيدهه
والص ه
الة والسال هم على رسوله هه وإههتّب ه
اع هه همن أهله هه وصحهب هه وأمهت هه ،فأنه أسهتحباب قو هل "أما
بعد" ِفي الخط هب ،وقد جاءت هب هه أح هاديث كهثيرة ِفي الص هحي هح كما هي مشهورة ،وقد ذكر
يح هه باباً ِفي الهبداء هة ِفي الخطب هة هبأما بعد ،وذكر هفي هه جمل ًة همن الح هاد ه
اري ِفي ص هح ه
البخ ه
يث
ت هدل على جو هازها.

ومعنى قوِل ِه" :فهذه" أي ه هذهه هكتابة أو ه هذهه مجموعة بين يديك ،هو كما قال
المصنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى" :أخل ق المصطفى ،فسماه أخالق المصطفى أي

أخالق سهّي هدنا محمد هلن "المصطفى" هإسم همن أسم هائ هه صلى هللاُ علي ِه وسل كما رواه
اكم عن عوف ب هن مالهك هإنه قال(( :فوهللاِ ِإِني لنا الح ِ
الح ه
اش ُر والع ِاق ُب وأنا ال ُمقفى النِبي
ال ُمصطفى)) ،أي أصطفاه هللا تعالى همن ج همي هع الخل هق ،كما أصطفى ال هذين همن قبله هه همن
آل هإبر ه
اهيم و ه
المرسلهين ،قال تعالى﴿ :هإن هللا اصطفى آدم ونوحاً و ه
آل هعمران على
العال همين﴾ ،فأصطفى أختار وأجتبى ،أي هإن هللا أجتبى هدينهم وهو هدين ه
اإلسال هم أو
أختارهم لهلنبوهة على عاله همي زم هان ه م.

وكا سهّيدنا محمد علي هه أفضل الصال هة وأتم التسلهي هم مصطفى هعند هللاه قبل خلق
كل شيء وهو المصطفى ِفي الدنيا وال هخرهة ،كما رواه ه
التّرم هذ هّي عن و هائلة أنه علي ِه
الصلة والسلم قال(( :هإن هللا هعز وجل أصطفى همن ول هد هإبر ه
اهيم هإسم ه
اعيل ،وأصطفى
ُ
ُ
همن ول هد هإسم ه
اعيل بهني هكنانة ،وأصطفى همن هكنانة قري ًشا ،وأصطفى همن قريش بهني ه ه
اشم،
وأصطف هاني همن بهني ه ه
اشم)) ،فالخالق جمع الخل هق هبسكو هن الال هم وضمها أ هي الخلق

ان الب ه
ه
الدين والطهبع والس هجية ،وقال هإبن منظور" :وح هقيقته أنه صورة له ه
لنس ه
اطن هة
ومعناه ّ
وههي نفسه وأوصافها ومع هانيها المختصة هبها هبمن هزل هة الخل هق لهصورهت هه الظ ه
اهرهة وأوص هافها
ان بأوص ه
ومع هانيها ،ولهما أوصاف حسنة وقهبيحة ،والثواب وال هعقاب يتعّهلق ه
اف الصورهة

اف الصورهة الظ ه
الب ه
ان هبأوص ه
اهرهة ،قال ه
اطن هة أكثر همما يتعّلهق ه
اإلمام القرطهبي" :وح هقيقة الخل هق
اإلنسان نفسه همن الد هب يسمى خلقا هلنه ي ه
ِفي اللغ هة هو ما يأخذ هب هه ه
صير كالخلق هة هفي هه".
فسمائه "أخالق المصطفى" هليبهين أوصاف ب ه
اط هن سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه
ّ
وسل وأدهب هه وط هب هع هه وس هجي هه ،قال تعالى هفي هه﴿ :وإِنك لعلى ُخلُق ع ِظي ﴾ ،أ هي على أد هب
القر ه
آن كما قال علهي بن أهبي طالهب وع هطية ومعناه هرفقه هبأمهت هه وإهكرامه هإياهم ،فلهذلهك قالت

ع هائشة" :كا خُلُقه الُقرآ " أ هي كا علي ِه الصلة والسلم متم ِسكاً ِبالُقرآ ِ وِبآداِب ِه وأو ِ
ام ِِره
ُ
ُ ُ
ُ ُ
اه ِ
ونو ِ
اس ِن واللط ِ
ارِم والمح ِ
يه وما يشتم ُل علي ِه ِمن المك ِ
اف ،فقال البراء كما رهوي عن أهبي
ِ
الن ه
اس وج ًها وأحسنهم خلًقا" ،وقال
هإسحاق" :كا رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل أحسن ّ
هإمام الط هائف هة الجنيد ر ه
ضي هللا تعالى عنه" :س همي خلقه ع هظي ًما هلنه لم تكن له ههمة هسوى
هللاه تعالى" ،فما كا أحد أحسن خلًقا همن رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ولم يذكر خلًقا
ِ
ِ
ه
ودا هإل وكا لهلنهب هّي صلى هللاُ عليه وسل منه الحظ الوفر ،قال عليه الصلةُ
محم ً
والسلم(( :هإن هللا بعثهني هلتمم مكارم الخال هق)) ،و ِفي هروايةُ (( :ب ِعث ُت ِلُت ِم مك ِ
ارم
ُ
الخ ِ
لق)) وقال علي ِه الصلةُ والسلم(( :ليس شيء ِفي ال هميز ه
ان أثقل همن حس هن الخل هق))،
ُ
وقال علي ِه الصلة والسلم :ه
((من أكثر ما يد هخل الناس الجنة تقوى هللاه وحسن الخل هق))،
ُ
ُ
وقال علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :هإن العبد ليدرك هبحس هن خل هق هه درجة الص هائ هم الق هائمه)) ،وقال
علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :أكمل المؤ همهنين هإيم ًانا أحسنه خلًقا)) ،وغيرها همن الح ِادي ِث ِفي
مد ِح ُحس ِن الخل ِق وثواهب هه ،قال ا هإلمام علهي بن أهبي طالهب كرم هللا وجهه:
فا هّلدين أولها والعقل ثاهنيها
هإن المكارم أخالق مط ه رة
امسها و ه
والجود خ ه
الصدق س هادسها
وال هعلم ثالهثها وال هحلم ارهبعها
ّ
والشكر ت ه
والهبر ساهبعها والصبر ث ه
اسعها واللهّين ب هاقيها
امنها
ولست أرهشد هإل هحين أع ه
صيها
والنفس تعلم أهّني ل أص هادقها

فال شيء أفضل هعند هللاه همن حس هن الخل هق ،ول شيء أبغض له همن س ه
وء الخل هق،
هه
ه
ه
ه
ه
وء الخل ِق
قال اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وج ه" :وُكل جراحة فلها دواء * و ُس ُ
ليس له دواء" ،أ هي هعالج الخال هق السي ه
اء غ هريب وصعبة كأنه ل هعالج لها ،ويحتاج
ُ
هه
ِ
لهلطهبي هب الح هكي هم ع ه
ات ع هزيزةً ِفي
ارف هبدوائه ،فقد صنفوا العلماء في هذا الشأ هن مصانف ً
أخال هق المصطفى وأجلها هكتاب ه
ان:
لما هم الح هاف هظ الق ه
الشفا هبتع هري ه
ف حقو هق المصطفى هل ه
اضي أهبي الفض هل
أولهما هّ
هعياض ب هن موسى رحمة هللاه علي هه ،فهو هكتاب ع هظيم النف هع كهثير الفو هائ هد لم يؤلف همثله ِفي
س لهج همي هع الم هة ه
ه
اإلسال هم وهو تحفة الندل ه
اإلسال همي هة ،وقد شهر هذا ال هكتاب ِفي ك هّل البلد ه
ان
ال ،وظهرت بركته خاص ًة ِفي ج همي هع هبال هد السود ه
والقط ه
ان،
ار شرًقا وغرًبا ي هميًنا وهشم ً

وث هانيهما الشم هائل النب هوية والخص هائل المصطف هوية له ه
لما هم أهبي هعيسى محمد ب هن سورة
ه
التّرهم هذ هي رحمة هللاه علي هه ،فهو أجل ال هكت ه
اب ألهف ِفي محاس هن خل هق قط هب الوس هائ هل سهّي هدنا
ّ
اب وهسيل ًة هإلى امتال هء القل ه
محمد صلى هللا علي ِه وسل وهو أفضل ال هكت ه
وب هبتع هظي هم هه
ُ
ومحبهت هه وإههتّب ه
اع هه ورؤيهت هه نوم ًة أو يقظ ًة علي هه همن هللاه أفضل الصال هة وأتم التسلهي هم ،نشكر هللا

س هعي مؤلفهما وقاهبلهما هبرحمهت هه وكرهم هه ،ه
آمين.
فهذا هكتاب أخالق المصطفى لهعالم هة السود ه
ان الشيخ عب هد هللاه ب هن فودي هو
الشفا و هكت ه
ملخص وجوهر همن هكت ه
اب الشم هائ هل معاً كما سأبهّين ِفي هذا الشرهح هإن شاء
اب هّ
هللا ،وأكثر ما أورد هفي هه هو همما هاعهتمدت عليهما هبالسن هد العالهي هة همما أجازهني هبهما الشيخ
الشيخ الف هقيه محمد ال همين بن آدم الخ هطي هب
محمد النور الكردف هاني ر هحمه هللا تعالى و هّ
ر هحمه هللا تعالى والشيخ الش هريف أبو الهدى محمد اليعقوهبي حفظه هللا تعالى ،فهبفض هل هللاه
ورحمهت هه هإن كانت ِفي هذا الشرهح همن الخي هر والف هائد هة والمقال هة همما يتقرب هبها هإلى هللاه تعالى
ش الع هظي هم أن يتض ه
ومع هرفهت هه فهإنها منسوبة هإلي ه م ،فأسأل هللا الع هظيم رب العر ه
اعف ذلهك لهم
ِفي الدنيا وال هخرهة ،هوهإن ظهر هفي هه غلط ووهم وتق ه
صير وغفلة وهنسيان وجهل وغي فهإنه

ان الر هجي هم ،فجهلهي وعيوهبي معروف هعند العوا هم والخو ه
همهّني و همن الشيط ه
اص ،فأسأل هللا
أمين الدعو ه
المغ هفرة والرحمة والعفو وهستر العور ه
ات وت ه
ات لهي ولكم ولهوالهدينا ولهمشّهي هخنا

ور ومش هاي هخهم ولهمن علمنا ولهمن أفادنا ولهمن أفدناه ولهج همي هع المسله همين ه
المذك ه
آمين يا رب
ّ
العال همين.
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :فمن أقتداه فيها صفى ،".أ هي من أقتداء
وقال ال ُمصن ُ
هبرس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي أخال هق هه الح هميد هة تصفى قلبه ،فهذا كالم ن هفيس همن
المصن ه
ف هلنه يحتوى قصد ال هكت ه
اب ويبهّين حده وموضوعه وغايته وف هائدته وهسره ،فكل ما
جاء ِفي هذا ال هكت ه
اب المبار هك ير هجع هإلى هذا المعنى ،فأصل الصفى ص هفية أ هي خ هالص

همن ك هّل شيء ،قال تعالى ِفي بع ه
ض أنه ه
ار الجن هة﴿ :وأنهار هّمن عسل مصفى﴾ ،أ هي همن
العس هل ال هذي لم يخرج همن بطو هن النح هل مصفى همن الشم هع والق هذى ،قال ه
اإلمام الطب هري:

"قد صفى همن الق هذى ،وما يكون ِفي عس هل أه هل الدنيا قبل التص هفي هة ،هإنما أعلم تعالى هذكره
ار ابهتداء س هائ ًال ج ه
هعب هادهه هبوص هف هه ذلهك العس هل هبأنه مصفى أنه خلق ِفي النه ه
ارًيا سيل
ً
اء واللب هن المخلوهقين هفيها ،فهو همن أج هل ذلهك سماه مص هفيا ،قد صفاه هللا همن القض ه
الم ه
اء
ً
الهتي تكون ِفي عس هل أه هل الدنيا ال هذي ل يصفو همن القذ هاؤ هإل بعد التص هفي هة هلنه كا ِفي
سمع ،فصفى همنه".

فمعناه هنا مطهار ومنّهقىا ،أ هي الط ه
اهر همن ك هّل أوصاف قهبيحة ،وتص هفية لهلرو هح
ًّ
س والوه هم ،فلهذلهك س همي هرياضة النف ه
وتطهير القل هب ع هن الوس هاو ه
س تصوًفا ،فلهذا س همي هب هه
وب هب ه
وب ،فمقصود التصو ه
أ هخ ًذا همن الصف ه
ف صفاء القل ه
اء لهتص هفي هه القل ه
صد هق التوج هه هإلى

هللاه كما بين ذلهك المصنف ِفي هكتاهب هه شك هر ه
ان على من هن المن ه
اإلحس ه
ان لهمن أراد شع هب
ه ه
ه
ه
هه ه ه
ه
اإليم ه
ان ،فهذا الدليل على أن التصوف مبنية على إقتداء بأخال هق رسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل وأنه علي ِه الصلةُ والسل ُم الشيخ الكبر أو الشيخ الح هقي هقي ِفي الط هري هق هإلى
هللاه تعالى ،فقال ش هقيق المصن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي رحمة هللاه عليهما ِفي أص ه
ول
اس ِ الجنيد ر ِ
ال هولي هة" :وقال أبو الق ِ
ضي للاُ عن ُه" :الط ُر ُق ُكلها مس ُدودة ِإل من ِاقتفاء آثار
ُ ُ
ُ
ول صلى هللا علي ِه وسل " ،أ هي هاقهتفاء آثار أخال هق هه الح هميد هة أوًل ثم هاقهتفاء آثار أفع ه
الرس ِ
ال
ُ
ُ
سنهت هه السهني هة ،وقال هفي هه أيضا" :وقال أبو حمزة البغد ِادي ر ِ
ضي هللاُ عن ُه :ل دلهيل على
ً
ُ
الط هري هق هإلى ّللاه تعالى هإل هبمتا هبع هة الحهبي هب صلى هللاُ علي ِه وسل  ،من إلتزم نفسه هإلى

ار ه
ف ،فال الط هريق أشرف همن هإهتّبا هع الحهب ه
أد ه
اب السن هة ينور هللا قلبه هبأنو هار المع ه
يب صلى
ام ههر وأفعاله هه وأقواله هه وأخال هق هه" ،وسِئل الشيبا ر ِ
هللا علي ِه وسل ِفي أو ه
ضي للاُ عن ُه ع ِن
ُ
ُ
ُ
التصو ِ
القِتداء ِبرس ِ
اإلقهتداء هبأد ه
ول للاِ صلى هللا علي ِه وسل " ،أ هي هو ه
ف ،فقالُ " :هو ِ
اب
ُ
ُ ُ
رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل وأخال هق هه.
و ِفي هذا المعنى بان أنه قد انقطع الوصول لهمن ل هإهتّباع الرسول صلى هللاُ علي ِه
هه
اه ار وب ه
ه
ه
ِ
اطًنا ،فهإن الحظ ا هإلل ههي هإنما ينشأ عن حقو هق
وسل أ هي هإتّباعه في سنته ظ ً
اء هللاه
ات بعد تص هفي هة الب ه
ال هعباد ه
ال ،فلهذلهك قال هإبن عط ه
اط هن هبمكارهم الخال هق وصاله هح العم ه
السِتعد ِاد ،و ُشروق النو ِار على حس ِب صف ِ
ِ
المد ِاد بحس ِب ِ
ود ِ
اء السر ِار"،
ُ ُ
في ال هحك همُ " :وُر ُ
ه ه
ه
ه
ه
فمعنى قولهه" :فمن أقتداه فيها صفى" أ هي كل من يتخلق بأخال هق رسول هللا صلى هللاُ
ِ
ِ
ه
عليه وسل ل بد أن يصفى قلبه وينور بصيرته حتى وصل هإلى ما وصله عليه الصلةُ
والسل ُم ،وههيِ ﴿ :رضوا ِمن للاِ أكب ُر ذلِك ُهو الفوُز الع ِظي ُ ﴾ ،فمن تخلق هبأخال هق هه
صلى هللاُ علي ِه وسل يصفى قلبه همن الرذ هائ هل وتحلهيه هبالفض هائ هل الهتي ههي عينة التخلهي هة
والتحلهي هة أ هي التصوف لهلتخل هق كما وضعه أهل هذا الشأ هن ،فمعنى التص هفي هة هنا كما بينه
وب القل هب وعي ه
س وعي ه
ارف هإبن ع هجيبة ر هحمه هللا هو صفى عي ه
وب النف ه
الع ه
وب الرو هح
صف ه
احد همن عيوهب هه ،فهإذا تطهر الج هميع فهإنها تحّلهى هب ه
وعي ه ه
الس هر ،فيطهر كل و ه
ات
وب ّ ّ
ّ
ّ
ان و ه
الكم ه
ان و ه
ال ك ه
الصد هق والصب هر والس هكين هة والوق ه
اإليق ه
اإليم ه
الرف هة والرحم هة
ار وال هحل هم وال هعل هم و أ
ّ
اء والخو ه
اء والرج ه
والهيب هة والسعاد هة والكرام هة والحي ه
ف والمحب هة والقرب هة الهتي ههي أصول أنو هار

الخال هق المحم هدي هة ج هميعها ،فهإذا صفى بوا هطنه همن الكد هار ملئها هبأنو هار ه هذهه الخال هق،
ان همن حضرهة الرحما هن ،وقال ش هقيق المصن ه
ان وشهود ال هعي ه
فأشرقت هفيها شموس ال هعرف ه
ف
وسيده سهي هدي الشيخ عثمان بن فودي تغمده هللا هبرحمهت هه ِفي ق ه
صيدهت هه ِفي صفوهت هه علي ِه
ّ
ّ
الصلةُ والسل ُم:
صفوه بذالً ما تعدون ن هاقص"
"ص هفي الورى ما هفي هه ل يتقلص

فهذا هو القصد ِفي تصن ه
ف هذا ال هكت ه
اب المبار هك ،فلهذا قال المصهّنف الستاذ ر هحمه
هللا تعالى" :فمن أقتداه هفيها صفى" ،وهو كذلهك كما ي هدل.

ه
ات كهثيرةً ِفي الخال هق
فقد صنف الشيخ عبد هللا بن فودي ر هحمه هللا تعالى مصنف ً
ان لهمن أراد شعب ه
اإليم ه
المحم هدي هة ك ني هل الم ار هم همن شي هم ال هك ار هم ومن هن المن ه
ان وشر هح هه شك هر
ان همن هخص ه
ان وته هذي هب ه
ه
ال الشيط ه
اإلنس ه
ان على من هن المن ه
اإلحس ه
ان وسهبي هل أه هل الصال هح

هإلى الفال هح والط هري هق الجاد هة وما أحتوت علي هه
المعاشرهة لهطل هب النج هاة ِفي الدنيا وال هخرهة وقو ه
اع هد

همن الهاد هة وط هري هق الصاله هحين وأد ه
اب
الصال هح مع فو هائ هد الفال هح وغي هرها همن

ول وسلم الوص ه
الكت هب الهتي بانت أن نيل المأم ه
ول ِفي تص هفي هة القلو هب هبمكارهم أخال هق
ه ه
ه
ِ
ه
الرس ه
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه
ول ،على صاحهبه أفضل الصالة وأتم وأكمل التسلي هم ،وقال ال ُمصن ُ
صيدِت ِه الدالِي ِة م ِديحا لِسِيدنا محمد علي ِه ِمن للاِ أفضل الصلو ِ
للا تعالى ِفي ق ِ
ات وأت
ً
ُ
ُ
ُ
التسلِي ِ:

ِفي ِذك ِِره طل ًل ِبُبرق ِة ثهم ِد
دع قول من يله ُو ويله ُج ِبالد ِد
ِ
ِ
حًّقا وأُح ِم ُد م ِادح ِلحمد
ودك أحم ُد
واعد مدائح ُه ُو ُع ُ
ِِ ِ ِ ِ ِ
وحِبي ُب ر ِب العال ِمين ُمحمد
ُعدةُ الخليل من الله تلي ُدهُ
اف السب هع وأص هل أخال هق النهبي ه
وبدأ المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى بأوص ه
اء
عليهم الصالة والسالم ،وههي :ال هعلم والورع والزهد والكرم والعدل وال هحلم والعفو ،الهتي ههي
ارهم أخال هق هه علي ِه الصلةُ والسلم الهتي عدها همن شع هب ه
اإليم ه
أصل مك ه
ان
ان كما قالَ " :ك َ
ُ
اإلمام والمقدمة لهك هل شيء ،كما قال رسول هللاِ
عليه السلم أعلم الناس" فبدأ هبال هعل هم هلنه ه
ّ
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ال هعلم هإمام والعمل تاهبعه)) ،فهو الصل الول ،فمعنى قوله هه أنه
اس همن الولهي هن وال هخ هري هن ،وهو أول النهبي ه
أي أنه أعلم جمي هع الن ه
أعلم الن ه
اس ه
اء علمه هللا
تعالى كما قال صلى هللاُ علي ِه وسل (( :كنت نهبيا وآدم بين الرو هح والجس هد)) ،رواه أحمد
اري هخ هه والبغ هوي وإهبن السك هن وصححه الح ه
اري ِفي ت ه
والبخ ه
اكم عن هإب هن عباس وهسواه همن
اس هحين أبونا آدم علي هه السالم كا بين الم ه
الصحاب هة ،فعلمه هللا تعالى قبل ج همي هع الن ه
اء
طي هن ،فقد روى الديل همي عن أهبي رهافع قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :مهثلت لهي
وال هّ
أمهتي ِفي الم ه
طه
ين ،وعّلهمت السماء كلها)) ،فهو الول مت هحّهقق ِفي عال هم البطو هن
اء وال هّ

الصف ه
ات ،كما وصفه سلطان العلم ه
اء و ه
والظهوهر هبمعنى السم ه
اء شيخ شي ه
وخنا الشيخ محمد
ّ

يل كن هز الحق هائ هق ،أرض هللا عن رو هح هه وعن أشي ه
بن الحهبي هب المكن هسي ِفي صالهت هه الجله ه
اخنا
اخ ه م أوله ه م و ه
وأشي ه
آخ هرههم.

اس وأذكائهم وأكبرهم عق ًال هلنه علي هه السالم ص ه
فأنه علي هه السالم أفقه الن ه
احب
ه
اإلعالم همن هللاه تعالى ،وهو ما ي ه
السر واإلخفاء و ه
وحيه هللا هإلى
الوح هّي ،فأصل الوح هّي ّ
أنهبي هائ هه ،قال تعالى﴿ :وما كا لِبشر أ ُيكلِم ُه للاُ ِإل وحياً أو ِمن و ار ِء ِحجاب أو ُيرِسل
ِ ِِ ِ ِ
اء ِإن ُه عِل ٌّي ح ِكي ﴾ أ هي يعّهلمه هبما يعلم البشر أنه أعلمه ،هإما
رُسولً ف ُيوحي بإذنه ما يش ُ
هإلهاماً أو رؤًيا ،وإهما أن ين هزل علي هه هكت ًابا كما أن هزل على موسى أو قر ًآنا يتلى علي هه كما
أنزله على سهي هدنا محمد رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل وكل هذا هإعالم همن هللاه تعالى كما
ّ
قال هإبن منظور ،فمن كا يعّلهمه هللا فهو اعلم الن ه
اس.
وقال الق ه
الشفا" :كانت مع ه
ارفه صلى هللاُ علي ِه وسل هإلى س هآئ هر ما
اضي هعياض ِفي هّ
علمه هللا وأطلعه علي هه همن هعلم ما يكون وما كا وع هج هآئ هب قدرهت هه وع ه
ظآئ هم ملكوهت هه ،قال
هللا تعالى﴿ :وعلمك ما ل ت ُكن تعل ُ ﴾ الية حارت العقول ِفي تق هدي هر فضله هه علي هه وخرست
الل هسن دون وص ه
ف ي هحيط هبذلهك أو ينت ه ى هإلي هه" ،فكل هذا ي هدل على قدرهة هعل هم هه و هعرف هان هه
علي هه السالم ،فال هعلم همن حس هن الخل هق هو ه
ضده أ هي الجهل همن س ه
وء الخل هق ،قال ا هإلمام عهلي
بن أهبي طالهب كرم هللا وجهه ِفي ِشع ِِره:
وِفي الجه ِل قبل المو ِت موت ِلهلِ ِه *

وأجس ُاد ُه ُ قبل الُق ُبوِر ُق ُبور
ِ ِ ِ
ِ
فليس ل ُه حتى الن ُش ِ
ور ُن ُشور"
*
وِإ إم أًر ل ُيحيى بالعل ِ صدرهُ
وقال المصنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى ِفي الص هل الث هان هي الورهع" :وأورع الناس"
ارهم والتحرج همنه خ ه
أ هي أتقاهم وأخشاهم هلن أصل الورهع الكف ع هن المح ه
اشيا البعد همنه
سبحانه وتعالى ،هابت هغًيا هبقوله هه تعالى﴿ :وأُزلِف ِت الجن ُة لِل ُمت ِقين غير ب ِعيد * هذا ما تُوع ُدو
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ ُك ِل أواب حفيظ * من خشي الرحمن ِبالغي ِب وجاء ِبقلب منيب﴾ ،فقد قال عليه الصلةُ
والسلم كماه ِفي هرواي هة البخ ه
ارهّي عن أنس ب هن ماهلك(( :أما وهللاه هإهّني لتقاكم لله وأخشاكم
ُ
ه
ه
ه
ال هبالو ه
الدي هن هبالتقوى وال هخ هشي هة،
له)) أ هي أشدكم هإمهتث ً
ام هر وإهجتن ًابا همن المناهي ،فمالك ّ
ه
ه
الدين الورع)) ،كما رواه
وهذا الورع ج هميعه كما قال علي ِه الصلةُ والسل ُم:
((مالك ّ

اإلسال هم و ه
اإليما هن و ه
اإلتقان ِفي ه
الديل هم هي عن أِبي ُهريرة ،فمعناه أن التسلط و ه
اإلحس ه
ان على
ّ
قد هر الخو ه
ف والخ هشي هة لله كما يأهتي هإن شاء هللا.

وقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى ِفي الص هل الثاله هث الزه هد" :وأزهد الناس"
ال هبقوله هه تعالى﴿ :ول ت ُمد عينيك ِإلى ما متعنا ِب ِه أزواجاً
أ هي أشدهم ترًكا لهلدنيا ،هإمهتث ً
ِ
ِمنه زهرة الحي ِاة الدنيا﴾ ،فالزهد ه
ضد الرغب هة وال هحر ه
ص على الدنيا ،فقد قال عليه الصلةُ
ُ
اس مؤ همن مزههد)) ول بد أنه علي ِه الصلةُ والسلم أفضل الن ه
والسلم(( :أفضل الن ه
اس
ُ
ُ
ف همن الر ه
اه هن أنه أزهدهم ،فالدلهيل على زه هدهه هفيما قال الق ه
الشفا" :عن
اضي هعياض ِفي هّ
ِ
ه
ه
ِ
ه
اعا
عائشة رضى هللا عنها قالت" :ما شهبع رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل ثالثة أيام تب ً
همن خبز حتى مضى لهسهبيله هه" ،و ِفي هرواية أخرى" :ما شهبع آل رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل همن خبز هبر حتى ل هقي هللا تعالى" ،و ِفي هرواية أخرى :ه
"من خبز ش هعير يومي هن
ّ
متوالهيي هن ،ولو شآء لعطاه هللا ما ل يخطر هببال" ،فكان صلى هللاُ علي ِه وسل يخت ُار ذلِك
مع ِإمكا ِ حص ِ
ول التوِس ِع والتبس ِط ِفي الدنيا ل ُه ،كما قال سهّي هدي الشيخ فضل هللا حي هري:
ُ ُ
"هإن الز ه
اهد الص هحيح هو ليس ال همس هكين ال هذي يزهد ع هن الدنيا هلنه ل يحصل شيًئا همنها،
ه ِ هه
ه
ه
ِِ
ه
ِ
ام علِي
بل الزاهد الصحيح هو الذي في يّده الدنيا الوافر ثم يزهد عنها" ،فلذلك قال الم ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اء الزه ِد".
ب ُن إبي طالب رضي هللاُ تعالى عن ُه" :أفض ُل الزهد إخف ُ
وأخرج ِ
الترِم ِذي ِمن ح ِدي ِث أِبي أُمامة(( :عرض علي رِبي ليجعل لِي بطحاء مكة
ُ
ذهًبا فُقل ُت :ل يا رب ،ول ِكن أشب ُع يو ًما وأ ُجوعُ يو ًما ،فِإذا ج ِع ُت تضرع ُت ِإليك ،وِإذا
شِبع ُت شكرتُك)) ،وسبب هعد هم شب هع هه غالهًبا كا هبسب هب هقل هة الشي هء هعنده على أنه كا قد
ِ
ه
ه ه
هه
هه
ِ
ه
ي هجد ولكن يؤهثر على نفسه وصرفه في مرضاة رّهبه ،وهفيه دلهيل على زهده عليه الصلةُ
والسلم ِفي الدنيا ،وهفي هه أيضا رد على من قال صار صلى هللا علي ِه وسل ِفي ه
آخ هر عم هره
ً
ُ
ُ
غهنياً ،كما يأهتي هإن شاء هللا.
الرهب هع الكرهم" :وأكرم الناس"
وقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى ِفي الص هل ا
أ هي كا علي ِه الصلة والسلم أشرفهم ،فالكرم همن الك هري هم وهو الج ه
امع هلنوا هع الخي هر
ُ
ُ
والشر ه
اك ﴾ ،أ هي أشرفهم وأعظمهم ش ًانا
ف والفض هائ هل ،قال تعالىِ﴿ :إ أكرم ُك ِعند للاِ أتق ُ

ِ
ه
وبيتًا وأتقاهم هديًنا ،وقد قدمنا أنه علي ِه الصلةُ والسلم أتقى الن ه
اس ،هبقولهه عليه الصلةُ
ُ
ه
ارهي عن أنس ب هن مالهك ر ه
ِ
ضي هللا غنه(( :أما وهللاه هإهّني لتقاكم
والسل ُم كما في هرواية البخ ه ّ
هلله وأخشاكم له)) ،فأما كراماته هعند هللاه تعالى فقد قال تعالىِ﴿ :إنا فتحنا لك فتحاً مِبيناً
* لِيغ ِفر لك للا ما تقدم ِمن ذنِبك وما تأخر ويِت ِنعمته عليك ويه ِديك ِ
صراطاً مست ِقيماً
ُ
ُ
ُ
اضي هعياض" :ه هذهه اليات همن فضله هه والثن ه
* وينصرك للا نص اًر ع ِزي اًز﴾ ،قال الق ه
اء علي هه
ُ
ُ
اإلنته ه
وك هري هم من هزلهت هه هعند هللاه تعالى وهنعمهت هه لدي هه ما يق ه
صر الوصف ع هن ه
اء هإلي هه ،فأبتداء

جل جالله هبهإعال هم هه هبما قضاه له همن الق ه
ضآء البهّي هن هبظه ه
وره وغلهبهت هه على عدّهوهه وعلّهو كلهمهت هه
وش هريعهت هه وأنه مغفور له غير مو ه
اخذ هبما كا وما يكون ،وقال بعضهم :أراد غفران ما
وقع وما لم يقع أ هي هإنك مغفور لك ،وقال م هكي" :جعل ال همنة سبًبا لهلمغ هفرهة ،وكل همن
هعنده ،ل هإله غيره ،همن ًة بعد همنة وفض ًال بعد فضل" ،وقال بعد القلهي هل" :قال جعفر بن
محمد :ه
"من تما هم هنعمهت هه علي هه أن جعله حهبيبه ،وأقسم هبحي هات هه ،ون هسخ هب هه شرهآئع غي ههر  ،وع هرج
هب هه هإلى المح هل العلى ،وحفظه ِفي ال همع ار هج حتى ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ ،وبعثه هإلى
السوهد والحم هر ،وأ هحل له هوهلمهت هه الغن هآئم ،وجعله ش هفي ًعا مش هف ًعا وسهّيد ول هد أدم ،وقرن هذكره
هب هذك هره وهرضاه هب هرض هاه ،وجعله أحد ركني التو هحي هد" ،ورهوى ِفي الح هد ه
يث عن أنس قال قال
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أنا أكرُم ول ِد آدم على ربِي ول فخر)) ،وكل ه هذهه
رُس ُ
اس ،قال ش هقيق المصهّن ه
الدلل هة دلت على أنه علي ِه الصلةُ والسلم أكرم الن ه
ف وشيخه
ُ
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا:
ك ِفيل الورى ُكل الجم ِ
ال ُمملِك
ك ِري جلِيل ِبال ُهدى ُمتُم ِسك
ُ
ِ
ِكِبِِير لِمن عاداهُ وِهللِ ُمهلِك
ك
كث ُير المزايا شا ُوهُ ليس ُيدر ُ
كِث ُير العطايا لِلمصالِ ِح مسلك
وقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى ِفي الص هل الخ ه
ام ه
س ال ِذي ُهو العد ُل:
ال هبقوله هه تعالىِ﴿ :إ للا يأ ُم ُر ِبالعد ِل
"وأعدل الناس" أ هي أقسطهم وأمنهم ،هإمهتث ً
وِ
الحسا ِ ﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :وإِذا حكمتُ بين الن ِ
اس أ تح ُك ُموا ِبالعد ِل﴾ ،وهبقوله هه تعالى:
طوا
﴿وإِذا ُقلتُ فاع ِدلُوا ولو كا ذا ُقربى﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :فأصلِ ُحوا بين ُهما ِبالعد ِل وأق ِس ُ

ِإ للا ُي ِحب المق ِس ِطين﴾ ،قال هإبن منظور" :العدل ما قام ِفي النفو ه
س أنه مست هقيم وهو
ُ
ه
ه
الري ه
الدي هن ِفي ن هسي هم ّه
اض" :معناه العدول ع هن الظل هم والجوهر"،
ضد الجوهر ،قال هشهاب ّ
فكان رسول هللاه صلى هللا علي ِه وسل يسمى قبل نبوهت هه ال همين ،قال الق ه
اضي هعياض ِفي
ُ
الشفا" :ع هن الرهبي هع ب هن خثيم" :كا يح ه
اكم هإلى رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي
هّ
الج ه
اهلهّي هة قبل ه
اإلسال هم ،وقال ا همين المرسلهين صلى هللاُ علي ِه وسل (( :وّللاه هإهّني ل همين ِفي
ض))" أ هي أنه مشهور هبعدل وأمانة بين الم ه
الس ه
مآء أ همين ِفي الر ه
ل العلى وبين أه هل

ض هلنه لم يتهم قط هب هكذب وجور وظلم ِفي أحك ه
ام هه بين الن ه
الر ه
اس ولو على ذ هوي القربى،
هه
ه
ه
ه هه ِ
فهذا كا معلوم عنده قبل نبوهته ،وما وقع بعدها إل إزدياد في أمانته ،فقد قال صلى هللاُ
علي ِه وسل كما رواه مسلهم ((وهللاه لو أن ف ه
اطمة هبنت محمد سرقت لقطعت ي هّدها)) ،فهذا
ش ه
اهد لهعدله هه صلى هللاُ علي ِه وسل ولو على أق هرب هائ هه.
وقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالى ِفي الص هل الس هاد ه
س والص هل الساهبع وهما
اره واعدمهم المؤ ه
ال هحلم والعفو" :وأحلم الناس وأعف الناس" أ هي أصبرهم على المك ه
اخذ هة
بالذن هب ،قال القا ه
الشفا" :وأما ال هحلم و ه
اإلحهتمال والعفو مع القدرهة والصب هر
ضي هعياض ِفي هّ
اب فرق ،فهإن ال هحلم حالة توهقر وهثبات هعند السب ه
على ما يك هره وبين ه هذ هه اللق ه
اب
س هعند الل هم والمؤهذي ه
المحرك ه
ات ،و ه
اإلحهتمال حبس النف ه
ات ،و همثلها الصبر ومع هانيها

اربة ،وأما العفو فهو ترك المؤ ه
متق ه
اخذ هة ،وهذا كله همما أدب هللا هب هه نهبيه صلى هللاُ علي ِه
ف وأع ِرض ع ِن الج ِ
وسل فقال تعالى﴿ :خ ِذ العفو وأمر ِبالعر ِ
اهلِين﴾ الية" ،ورواه هفي هه
ُ
ُ
ُ
أيضا عن ع ِائشة ر ه
ضى هللا عنها قالت" :ما خير رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي
ً
أمري هن قط هإل أختار أيسرهما ما لم يكن هإثما ،فهإن كا هإثما كا أبعد الن ه
اس همنه ،وما
ً
ً
أنت هقم رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل لهنف هس هه هإل أن تنتهك حرمة هللاه ،فينت هقم لله هبها" ،ورهوي
أن النهبي صلى هللا علي ِه وسل لما ك هسرت رب ه
اعيته وشح وجهه يوم أحد شق ذلهك على
ُ
ه ه
((إني لم أب هعث لهعانا ول هكهني ب هعثت د ه
ه
اعًيا
ّ
أصحاهبه شدي ًدا وقالوا" :لو دعوت عليهم فقالّ :
ً
ورحم ًة ،اللهم اه هد قو همي فهإنهم ل يعلمون))" ،فهذا ي هدل على هحل هم هه وعفوه علي هه همن هللاه
ّ

أفضل الص ه
الة وأتم التسلهي هم ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما
هللا و ه
صًفا لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
فن ِ
ح ِميد م ِجيد ب ِ
ط الك ِ
اصح
حِبيب ل ُه ُنور ِبيث ِرب لِئح
اس ُ
ح ِفيظ له لِلعال ِمين نص ِ ِ
ِائح
حلِي ل ُه ِعند الج ِمي ِع مد ِائح
ُ
ير ِت غاد ورِائح
ح ُنو ِإلى الخ ا
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :أسخى الناس" أ هي أجودهم وأسمحهم،
ُ
ال ِفي ذلهك بقوله هه تعالى﴿ :وأ ِنفُقوا ِفي سِب ِ
يك ِإلى التهلُك ِة وأح ِس ُنوا
هإمهتث ً
يل للاِ ول ُتلُقوا ِبأي ِد ُ
ِإ للا ُي ِحب ال ُمح ِسِنين﴾ ،فمعنى الس هخ هي والجو هاد والسماح هة والكرهم متق ه
اربة ول هكن فيهم
ّ
ه
ه
تمهّييز يمهّيز بعضهم عن بعض ،فمعنى الكرهم ه
اإلنفاق هبطهّيب النف ه
س فيما يعظم خط هره
ونف هع هه وسم هوه  ،وهو ه
ضد النذال هة ،والسماحة التجا ِفي أو العفو عما يست هحقه المرء هعند غي ههر
هبطي هب نفس ،وهو ه
ضد الشكاس هة ،فالسخاء سهولة ه
اإلنف ه
اق وتجنب هإكهتساب ما ل يحمد
ّ
وهو الجود ،وقال هإبن مالهك ِفي ال هكفاي هة" :الس هخي هو الجواد" ،وهو ه
ضد التقهتير كما قال
ه
الشفا له" :عن هإب هن عباس" :كا النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل
ضا ِفي هّ
عياض ،فرواه أي ً
أجود الن ه
اس هبالخي هر وأجود ما كا ِفي شه هر رمضان وكا هإذا ل هقيه هجب هريل علي هه السالم
أجود هبالخي هر همن ّه
الري هح المرسل هة" ،وعن أنس" :أن رج ًال سأله ،فاعطاه غن ًما بين جبلي هن
ِ
هه
ه
ه
آء من ل
فرجع إلى بلده وقال" :أسلموا فإن محم ًدا صلى هللاُ عليه وسل يعطي عط ً
يخشى فاق ًة" ،وأعطى غير و ه
احد مائ ًة همن ه
اإلب هل ،وأعطى صفوان مائ ًة ثم مائ ًة ثم مائ ًة،

وه هذهه كانت حاله صلى هللاُ علي ِه وسل قبل أن يبعث" ،و هج هميع ه هذهه دلت على أنه علي ِه
الصلةُ والسلم أسخى الن ه
اس.
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :ل يبيت عنده درهم ول دينار" أ هي شيًئا
ُ
ه
ه
الدينار هب هذكر هلنهما أغلب أنو ه
اعها ،وذلهك هإشارة هإلى قد هر زه هدهه
الدرهم و ّ
همن الدنيا وخصا ّ
علي ِه الصلةُ والسل ُم ،وبع هدهه همن حهّبها وح هريص عليها ،فقد صرح هبذلهك ِفي الح هدي هث

ار ول هدره ًما
ع هائشة ِفي هرواي هة هعياض قالت" :ما ترك رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل هدين ًا
ه
ضا" :و ِفي ح هدي هث عمرو ب هن الح ه
ار هث :ما ترك هإل هسالحه
ول شاةً ول بعي ًرا" ،وقال أي ً
اك ِمن قب ِل
ضا جعلها صدق ًة" أ هي هإمهتث ً
ال هبقو هل هللاه تعالى﴿ :وأن ِفُقوا ِمن ما رزقن ُ
ونعلته وأر ً
أ يأِتي أحد ُك ُ المو ُت فيُقول ر ِب لول أخرتِني ِإلى أجل ق ِريب فأصدق وأ ُكن ِمن
الصالِ ِحين﴾ ،ف همن هخص ه
ال الصاله هحين أن يموتون وما عندهم شيء همن الدنيا ،وقال
ال ه
الشفا" :أ ِجب ِريل نزل على رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل فقال ل ُه:
قاضي هعياص ِفي هّ
ِ
ول لك :أتُ ِحب أ أجعل ه ِذِه ال ِجبال ذهباً ،وت ُكو ُ معك
"إ هللا تعالى يقرُئك السلم ،ويُق ُ

حيثُما ُكنت؟" ،فأطر ُق ساع ًة ،ثُ قال(( :يا ِجب ِري ُلِ ،إ
من ل مال ل ُه ،قد يجم ُعها من ل عقل ل ُه)) ،فقال ل ُه
الثاِب ِت".

الدنيا دار من ل دار ل ُه ،ومال
ِجب ِري ُل :ثبتك هللاُ يا ُمحم ُد ِبالقو ِل

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و"من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ال هبقوله هه
اليما ِ أن ُه" :ل يسأل شيًئا إل عطاه" أ هي هإمهتث ً
ُ
تعالى﴿ :وال ِذين ِفي أموالِ ِه ح ٌّق معلُوم * لِلس ِائ ِل والمح ُرو ِم﴾ وثاهبتًا ِفي الح هدي هث ال هذي
رواه أبو نعيم عن جعفر ب هن محمد عن أهبي هه محمد الب هاق هر عن أهبي هه الس ه
اج هد علهي زي هن
ّ
العاهب هدين هإب هن الحسي هن عن أهبي هه الحسي هن ب هن علهي عن أهبي هه علهي ب هن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا
ّ
ّ
تعالى عنهم أنه قال" :وكا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل معطاء ل يسئل شيًئا هإل
أعطاه حتى هإذا لم يب هق شيء أتته تطلب" ،و ِفي هرواية عن أنس" :وكا رسول هللاه صلى
هللاُ علي ِه وسل ل يسأل شيًئا هإل أعطاه أو سكت" ،و ِفي هرواي هة هإب هن ج هرير عن سهل هبن
سعد" :أنه ل يسأل شيًئا فيمنعه" ،و ِفي هرواية عنه" :وكا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
ماح هه علي هه همن هللاه
ل يسأل شيًئا أب ًدا فيقول :ل" ،فكل ه هذهه دلت على جوهدهه وكرهم هه وس ه
أفضل الصال هة وأتم التسلهي هم ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما
هللا:
ج ِميل جلِيل ِبالجم ِ
ال ُمتوج
جواد ك ِري ف ُهو لِلخي ِر من ِهج

يل العطايا ب ُاب ُه ليس ُيرت ُج
ج ِز ُ
اق ِب ُنور تبه ُج
جِبين ل ُه الف ُ

ج ِهيز ِبنا نسعى إلي ِه وُندلِ ُج
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يواجه أح ًدا بما يكره" أ هي وإهن أه ًال لهذلهك
ُ
فهذا همن قد هر هحل هم هه علي ِه الصلةُ والسل ُم ،قال هللا تعالى له﴿ :أدفع ِبالِتي ِهي أحس ُن
السِيئة﴾ وقال تعالى﴿ :ول تست ِوي الحسنةُ ول السِيئةُ ادفع ِبالِتي ِهي أحس ُن فِإذا ال ِذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولِ ٌّي ح ِمي ﴾ ،فقد ورد الق ه
الشفا له" :عن أنس
اضي هعياض ِفي هّ
ُ
ُ
ضي هللا عنه" :كنت مع النهب هي صلى هللا علي ِه وسل وعلي هه برهد غلهي هظ الح ه
ره
اشي هة ،فجبذه
ُ
ّ
اع ارهبي هب هرد هائ هه جبذة ش هديدة حتى أثرت ح ه
اشية البرهد ِفي صفح هة ع هات هق هه ،ثم قال :يا محمد
ً
ً
أح همل لهي على ب هعي هري هذي هن همن م ه
ال هللاه ال هذي هعندك ،فهإنك ل تح همل لهي همن مالهك ول
ّ
مه
ال أهبيك! فسكت النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل ثم قال(( :المال مال هللاه وأنا عبده)) ثم
قال(( :ويقاد همنك يا اع ارهبي ما نعلت هبي؟)) قال :ل ،قال(( :لهما؟)) فقال :هلنك ل
ه ه ه
السيئ هة السيئة ،فضحك النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل ثم أمر أن يح همل له على ب هعير
تكافئ ب ّ
ش هعير وعلى ال هخ هر تمر" ،فقوله" :فضحك النهبي" ل ينا ِفي ما يأهتي همن قوله هه" :وض هحكه
التبسم" كما رواه التّرهم هذي عن جاهبر ب هن سمرة" :وكا ل يضح ُك ِإل تبس ًما" هلن يحت همل
أن يكون ضحكه هحينهئذ تبسما ،فيسماه ضح ًكا هلن بدت نو ه
اجذه فال يضحك هبعيهن هه ،أو
ً
يحت همل أن يكون ضحكه هحينهئذ ِفي أم هر ال هخرهة هلنه علي هه السالم ضحك همن الع ارهب هي
ّ
ضا هب هه على حس هن الظ هّن هب هه وحس هن الظ هّن هبالله وهشد هة هإيم هان هه هب هه ،فهذا كا ِفي أم هر
هر ً
ال هخرهة ،فكان ل يضحك النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هإل ِفي أم هر ال هخرهة كما يأهتي هإن شآء
هللا.

الشفا" :قالت ع هائشة ر ه
ضى هللا عنها" :ما أريت رسول هللاه صلى
ضا ِفي هّ
وقال أي ً
هللا علي ِه وسل منت ه
ص ًار همن مظلهمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة همن محارهم هللاه تعالى ،وما
ُ
ه ه ه
ه
ه هه
ه ِ
ه
دما ول هإم أرةً ،و هجيء هإلي هه
ضرب بيده شيًئا قط إل أن يجاهد في سبيل هللا وما ضرب خا ً
هبرجل ف هقيل هإن هذا أراد أن يقتلك ،فقال له صلى هللاُ علي ِه وسل (( :لن تراع! لن ت ارع! ولو
أردت ذلهك لم تسّلط علي!))" ،فه هذهه حجة ج ه
ازمة على أن لهحك هم سهّن هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه
ّ

وسل سيطر على حك هم أي هة القرهآني هة كما ذهب هب هه
بل ِفي التورهاة و ه
اإلن هجيل جواز ضر هب الزوج هة

الش هاف هعي وغيره ،هلن قد نزل ِفي القر ه
آن
هإذا ي هق ه
يت على النش ه
وز هبقوله هه تعالى:

وهن ِفي المض ِ
وهن فِإ أطعن ُك فل
﴿واللِتي تخا ُفو ُن ُشوزُهن ف ِع ُ
اج ِع واض ِرُب ُ
وهن واه ُج ُر ُ
ظ ُ
ير﴾ ،فقال الش هاف هعي أن الضرب مباح وترك أفضل
تب ُغوا علي ِهن سِبيلً ِإ للا كا علِياً كِب اً
اب قالُ " :كنا مع ِ
هلن قد رهوى عن عمر ب هن الخط ه
اش ُر ُقريش تملِ ُك ِرجالُنا ِنساء ُه  ،فقدمنا
ِ
ِ
ِ
ِ
اؤنا ِبِنس ِائ ِه فذِئر على أزو ِ
اج ِهن،
المدينة فوجدنا نساء ُه تمل ُك ِرجال ُه  ،فأختلطت نس ُ
اء النِب ِي صلى هللا علي ِه وسل جمع ِمن ِ
فأُِذ ِفي ضرِب ِهن ،فطاف ِب ِحج ِر ِنس ِ
النسوا ِ
ُ
ُكلِ ِهن يش ُكو أزواجهن ،فقال صلى هللا علي ِه وسل (( :لقد أطاف اللِيلة ِب ِ
آل ُمحمد سب ُعو
ُ
ُ
ِإمرأة ُكل ُهن يش ُكو أزواج ُهن ول ت ِج ُدو أُولِئك خيارُك )) ،أ هي معناهُ أ ال ِذين ضرُبوا
أزواج ُه لي ُسوا خي ًار ِممن ل يض ِرُبوهن ،بل صاروا هبهذا ج هريم هة أشرهم عم ًال وأسوائهم
ِ
ِِ
ك ضرب الن ه
اس ،أقول أن
خلًقا ،فقال الشافعي وغيره فدل هذا الحدي ُث على أ الولى تر ُ
اس هإل ِفي ال هجه هاد ِفي سهبي هل هللاه
هذا ي هدل على تر هك الضر هب بأس هره على أ هي أحد همن الن ه
س والع هائل هة والمست ه
وله هدفا هع ع هن النف ه
ضع هفين ،فهإن تباحه القرآن هلن النهبي صلى هللاُ علي ِه
وسل ل ضرب هبي هدهه هإمرأة ول خ هادما ول شيًئا قط هإل أن يج ه
اهد ِفي سهبي هل هللاه.
ً
ً
فهذا همن عالم ه
ات النبوهة فال ت هزيده هشدة الجه هل هإل هحلما ،كما و ه
صف ِفي التورهاة،
ً
الشفا" :وجاءهُ زيد ب ُن سعنة قبل ِإسل ِم ِه يتقاضاهُ ديناً علي ِه ،فجبذ ثوب ُه عن من ِكِب ِه،
و ِفي هّ
وأخذ ِبمج ِ
طول ،فأنتهرهُ ُعم ُر
ام ِع ِثياِب ِه ،وأغلظ ل ُه ،ثُ قالِ :إن ُك ُ يا بِني عب ِد ال ُمطل ِب م ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وشدد ل ُه في القول ،والنبي صلى هللاُ عليه وسل يبتس ُ  ،فقال رُس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسل (( :أنا و ُهو ُكنا إلى غي ِر هذا أحو ُج منك يا ُعمر ،تأمرِني ب ُحس ِن القضاء وتأمرهُ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ُحس ِن التقاضي)) ،ثُ قال(( :لقد بقي من أجله ثلث)) ،وأمر ُعمر يقضي ُه مال ُه وي ِز ُيدهُ
ِعش ِرين صاعاً لما روعه ،فكا سبب ِإسل ِم ِه ،ذلِك أنه كا يُقول :ما ب ِقي ِمن علم ِ
ات
ُ
ُ
ُ
ُ
النُبوِة شيء ِإل وقد ع ِرفتُها ِفي ُمحمد صلى هللاُ علي ِه وسل ِإل ِإثنتي ِن ل أُخِبرُهما :يسِب ُق
ِحلمه جهله ،ول ت ِزيده ِشدة الجه ِل ِإل ِحلماً ،فأختبرته ِبهذا ،فوجدته كما و ِ
صف" ،وزاد
ُُ ُ
ُ
ُُ
ُ
ه
اجي ِفي هقص هة زيد ب هن سعنة وسبب ِفي صنعهت هه سوء الد هب مع رس ه
الدي هن الخف ه
ول
هشهاب ّ

هللاه صلى هللا علي ِه وسل " :أنه قال لهعمر ر ه
ضي هللاه عنه لما قضاه وزاده" :أشهد أن ل هإله
ُ
هإل هللا وأن محم ًدا رسول هللاه ،وما حملهني على ما أريتهني صنعت يا عمر هإل أهّني كنت
صفاته الهتي ِفي التورهاة كّهلها هإل ال هحلم ،فأختبرت هحلمه اليوم فوجدته على ما و ه
أريت ه
صف
ِفي التورهاة ،وأهّني أشهدك أن هذا التم هر وشطر مالهي ِفي فقر هاء المسله همين ،وأسلم أهل بيهت هه

صف ه
كلهم هإل شيخا غلهبت علي هه الشقوة" ،وهذا همن ه
ات هحل هم هه صلى هللاُ علي ِه وسل .
ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يباسط كل أحد من أصحابه حتى يظن أنه
ُ
ال هبقوله هه تعالى﴿ :وأح ِسن كما أحسن للاُ ِإليك﴾ ،فهذا
أع ُّز عليه من جميع أصحابه" هإمهتثً ً
همن حس هن هعشرهت هه وأداهب هه وبس هط خل هق هه صلى هللاُ علي ِه وسل مع أهله هه وأصحاهب هه" ،وكا
صلى هللاُ علي ِه وسل يؤلهفهم ول ينّهفرهم ويك هرم ك هري هم ك هّل قوم ويوّليه عليهم ويح هذر الناس
ويحترس همنهم همن غي هر أن يطوى عن أحد همنهم هبشره ،ول حلقه ،ويتفقد أصحابه ويع هطي
كل جلس هآئ هه ن ه
صيبه ،ل يح هسب جلهيسه أن أح ًدا أكرم علي هه همنه همن جالهسه أو ق ه
اربه لهحاج هة
صاهب ههر حتى يكون هو المنص هرف عنه ،ومن سأله حاج ًة لم يرّده هإل هبها أو هبميسور همن
ه
ه ه
ِ
ه
ه
آء" كما صرح هبذهلك
القول ،قد وسع الناس بسطه وخلقه فصاروا عنده في الح ّق سو ً
الق ه
ال هبقوله هه تعالى﴿ :فِبما
الشفا ،وفعل ذلهك علي ِه الصلةُ والسل ُم هإمهتث ً
اضي هعياض ِفي هّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف عن ُه
رحمة من للا لنت ل ُه ولو ُكنت فظاً غليظ القل ِب لنفضوا من حولِك فأع ُ
وأستغ ِفر ل ُه وش ِاورُه ِفي الم ِر﴾ ،فأنه علي هه السالم ل يح هسب جهليسه همن أصحاهب هه أن
أح ًدا أكرم علي هه همنه همن هجاله هس هه لما يراه همن لط هف هه هب هه يظن أن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل ي هحبه أكثر همن غي ههر  ،فمعنى البسط هسعة خل هق هه صلى هللاُ علي ِه وسل هلنه نال همن
ِ
هه
ه ه
ِ
الخال هق الحميدة أقصاها وغايتها ،فقال علهي بن أهبي طالهب في وصفه عليه الصلةُ
والسلم" :كا أوسع الن ه
اس صد ًار وأصدق النهاس لهج ًة" ،فهو د هائ ًما سلس مط هاوع منقاد
ُ
ه
ه
ه
ه
قلهيل المخالهفة ل تهور هفيه ،فكان يعامل الناس ِفي مع ه
اشرهته ومخالطهته هبك هري هم الخال هق
حتى يظن كل أحد همنهم أنه أ هعز وأحب وأكرم الن ه
اس هعنده علي ِه الصلةُ والسل ُم.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
آء" ،معت هرًفا هبإحاط هة هعل هم
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ان أشد الناس حي ً
ُ
ه
ِ
ه
اسع علِي ﴾ ،فالحيآء ِفي اللغة ه
هللاه هبقولهه تعالى﴿ :فأينما تُولوا فث وجه للا ِإ للا و ِ
ضد
ُ
ه
ِ ِ
اء وأستحيا وأستحى ،وُرِوي ع ِن النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل أن ُه
الوقاحة ،وقد حيي من ُه حي ً
اء ع ِن المع ِ
اليما ِ )) ،فالمستحي ينق ِطع ِبالحي ِ
قال(( :الحياء ُشعبة ِمن ِ
اصي ،وإِ ل
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ول بين ال ُمؤ ِم ِن وبينها ،كما قال أبو
ُ
تكن ل ُه تقية ،فصار كاليما ِ الذي يقط ُع عنها وي ُح ُ
اليما ِ ِل ِ
عبيد الهرهوي ،قال ِإب ُن الِثي ِر" :وإِنما جعل الحياء بعض ِ
اليما ُينق ِس ُ ِإلى
ِائِتمار ِبما أمر هللا ِب ِه وانِتهاء عما نهى هللا عنه ،فِإذا حصل النِتهاء ِبالحي ِ
اء كا بعض
ُ ُ
ُ
الشفا" :فالحيآء هرقة تعت هري وجه ه
ِ
اإلنس ه
ان هعند هفعل ما يتوقع
اليما ِ " ،قال هعياض ِفي هّ
هكراهته أو ما يكون تركه خي ار همن هفعله هه" ،قال الر ه
اغب" :الحيآء أن هقباض النف ه
س ع هن القب هائ هح
ً
وترهكها" ،وأخرج مسلهم ِفي ص هحي هح هه ِفي ب ه
اب كثرهة حي هائ هه صلى هللاُ علي ِه وسل عن أهبي
س هعيد قال(( :كا أشد حيآء همن العذر هاء ِفي خد هرها)) ،فهذا الح هديث ص هحيح أخرجه غير
ارهي و ه
ضيلة الحي ه
التّرهم هذ هي وإهب هن ماجه و هعياض ،وهفي هه ف ه
ه
آء وهو همن شع هب
مسلم كالبخ ه ّ
ّ
ان وهو خير كله ،ول يأهتي هإل هبخير ،فكان حياؤه أشد همن حي ه
ه
اإليم ه
اء الهبك هر ِفي خلوهتها،
أ هي هإستحياء همن هللاه تعالى و همن الخل هق ،فحياء رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل هلله ولهخل هق هه
همن خ هشي هة رب ه
هه ورهع هه وتقوئه له.
ّ
ومعنى قولِ ِه" :وتواض ًعا" أ هي كا علي ِه الصلةُ والسلم أشد الن ه
اس تواض ًعاِ ،إحت هذ ًار
ُ
ه
ه
ف عن آي ِاتي ال ِذين يتكِب ُرو ِفي ِالر ِ
ض ِبغي ِر الح ِق﴾ ،و همن
من قولهه تعالى﴿ :سأص ِر ُ
قوله هه تعالى﴿:كذلِك يطب ُع للاُ على ُك ِل قلب ُمتكِبر جبار﴾ ،و همن قوله هه تعالىِ﴿:إن ُه ل
ه
ه
ِ
اض ِع :التذل ُل،
ُيحب ال ُمستكِب ِرين﴾ ،فالتواضع بض ّهم الضاد ،هإظهار أنه وضيع ،فمعنى التو ُ
ِ
اض ِع؟ قال :أ ل تلقى أحداً ِإل أريت
ف :ما غاي ُة التو ُ
وتو ُ
اض ُع الر ُج ِل :ذل ُه ،و ُسئل ُيو ُس ُ
هه
اض ُع ِمن أخل ِق ال ِك ارمِ ،والتكِب ُر ِمن ِشي ِ اللِئامِ،
ل ُه الفضل عليك ،وقال الشافعي" :التو ُ
اض ُع ُيوِر ُث المحبة ،والقناع ُة تُوِر ُث الراحة" ،ويعهنى أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم أقل
التو ُ
الن ه
اس عجًبا وأع هدمهم هكب ًرا ،و همن عالم هة تواض هع هه كما قال المصنف أنه علي هه السالم" :ل

يثبت بصره ِفي وجه أحد أ هي ترك ذلهك دلهي ًال على تواض هع هه هلن من يثبت بصره ِفي وجوه
الن ه
اس أنه همن عالم هة ال هكب هر ،فأنه علي ِه الصلةُ والسل ُم ل يثبت بصره ِفي وج هه أحد
تواضعا لهم ،وهقيل هذا ي هدل أيضا على ح ه
يآئ هه ،فقال ِفي ها هإلحي ه
اء" :أنه كا همن حياهئ هه ل
ً
ً
اء" ،وهقيل هذا همن تواض ه
يثبت بصره ِفي وج هه أحد له هشد هة ما يعت هر ه
يه همن الحي ه
عه علي ِه
الصلة والسلم كما صرح هب هه ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي
ُ
ُ
ر هحمهما هللا:

ن ِجي حِبيب ِب ِ
الرضى ُمتدِين
نِب ٌّي ك ِري ِبالط ِري ِق ُمبِين
نِ
صيح حيي سِي ُد الن ِ
ِندي ُعلهُ ِفي الب ِري ِة بِين
اس هِين
ِ
ِ
ُنُلوُذ ِبه يوما اذا عظ ُ الشا ُ
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" و همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
ان و همن عالم هة تواض هع هه أنه" :يخصف نعله ،ويرقع
ُ
ثوبه ،ويخدم أهله" أي أنه يفعل كل ذلهك دلهي ًال على أنه علي ِه الصلةُ والسلم أشد الن ه
اس
ُ
الشفا" :وعن ع ِائشة والحس ِن وأِبي س ِعيد وغي ِرِه ِفي ِ
صفِت ِه،
تواض ًعا ،فقد قال هعياض ِفي هّ
ض ُه ي ِز ُيد على بعض" :وكا ِفي بيِت ِه ِفي ِمهن ِة أهلِ ِه يفلِي ثوب ُه ،ويحل ُب شات ُه ويرق ُع
وبع ُ
ثوبه ،ويخصف نعله ،ويخ ِدم نفسه ،وي ِق البيت ،ويع ِقل الب ِعير ،ويعلف ن ِ
اضح ُه ،ويأك ُل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ه
ارهي عن هإبر ه
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اهيم
مع الخاد ِم ،ويعج ُن معها ،ويحم ُل ِبضاعته من السوق" ،وفي هرواية البخ ه ّ
ع هن السوهد قال" :سأل ُت ع ِائشة" :ما كا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل يصن ُع ِفي بيِت ِه؟"
قالت" :كا ي ُكو ُ ِفي ِمهن ِة أهلِ ِه تعِني ِخدمة أهلِ ِه فِإذا حضرت الصلةُ خرج ِإلى
الصل ِة" ،ففسر آدم بن أهبي إياس قولهاِ " :في همهن هة أهله هه" أ هي هبال هخدم هة ،وهفي هه الترهغيب ِفي
التواض هع وتر هك التكهّب هر والعج هب.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يجيب دعوة الحر والعبد" أ هّي كا علي هه السالم
ُ
ه
ه ه
ه
ه
ال وأقّلههم وأحقههم ،وزاد
اها ونسًبا وم ً
ي هجيب دعوة للطعا هم أو للحاجة من أكرهم أصحا هبه ج ً
هعياض" :وي هجيب دعوة العب هد والح هر والم هة والمس هكي هن" أ هي لهطع ه
ام ه م أو من هزله ه م جب ًار
ّ
ّ

لهخا هط هره ،وتعلهي ًما وتش هر ًيفا هلمهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل هسواء كا المدعو هإلي هه ولهيمة هعرس
ِ
ه
ه
ه
ه
أو غيرها ،وإهن كا دعوة من العبد أو الحّهر أو الغن هّي أو المسكي هن ،وقال عليه الصلةُ
والسل ُم(( :هإذا دعا أحدكم أخاه فلي هجب)) ،في هجيب الدعوة ولو كانت هإلى مكان ب هعيد،
فأما الح هديث ِفي هإجابهت هه صلى هللا علي ِه وسل دعوهة العب هد فقد روى ه
التّرهم هذي وإهبن ماجه
ُ
عن أنس ر ه
ضي هللا تعالى عنه أنه صلى هللاُ علي ِه وسل أتى غال ًما خياطا ،فأتاه هبقصعة
هفيها دباء ،فجعل يتتهبعه ،وكا صلى هللاُ علي ِه وسل يعلم طيب أنف هسهم هبما يمهلكونه لهم،
ه ه هه ه
ه ِ ه هه
ه
اما
فال يقال :كيف أكل مما في يّد العبيد وهو ما يملكه لسّيده ،وقدم المصنف العبد إهتم ً
ِ
ه ه
الشفا
النسب هة لهلحّهر ،و ِفي هّ
لهبيان أنه صلى هللاُ عليه وسل كا ي هجيب دعوته مع حقارهته هب ّ
عن أنسِ" :إ كانت الُم ُة ِمن ِإم ِ
اء أه ِل ِالم ِدين ِة لتأخذ ِبي ِد رس ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
ُ
ِ ِ
ه
ِ
وسل فتنطل ُق ِبه حي ُث شاءت حتى تقضي حاجتها" ،فهذا أي ً
ضا يدل على أنه صلى هللاُ
علي ِه وسل أشد الن ه
اس تواض ًعا.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يقبل الهدية" أ هي يقبل اله هدية ل الصدقة هلن
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
قبوله الصدقة حرام عليه وعلى أه هل بيهته وذ هريهته عليه وعليهم الصالة والسالم ،فمعنى

اله هدي هة ما أنحفت هب هه ،قال تعالى على لهس ه
ان سليمان علي هه السالم﴿ :وإِِني ُمرِسلة ِإلي ِه
التّرهم هذي عن أنس ب هن مالهك قال قال رسول هللاِ
ِبه ِدية﴾ ،أ هي أتحف هإلي ه م ه هدي ًة ،فقد روى ه
ُ
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :لو أه هدى هإلى هكراع لقبلت ولو دعيت هإلى هكراع لجبت)) ،و هكراع
ه
ف والح هاف هر والظل ه
ه
ف ،وهقيل ال هكراع ما دون الكع هب همن الدو ه
اب،
ما تحت الركبة هإلى الخ ّ
وهقيل هكراع ك هل شيء طرفه ،وهقيل ال هكراع الث هاني هإسم مكان وهو هكراع الغ همي هم مو ه
ضع بين
ّ
مكة والم هدين هة ،والص هحيح أنه هبالمعنى الساهب هق ،والمقصود المبالهغة ِفي ذلهك أ هي أقبل اله هدي هة
مكارِم أخل ِق ِه علي ِه
يج ه
ازي على اله هدي هة

ولو كانت ح هقيرة ،وأ هجيب الدعوهة ولو كانت هإلى مكان ب هعيد" ،و" ِمن
الصلةُ والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يكافئ عليها" أ هّي
ُ
بشيء همثلهها أو أكثر ،هلن المكافأة أصل معناها المساواة وال همم هاثلة ،فروى البخ ه
اري
والنس هائي ِفي الح هدي هث عن ع ِائشة ر ه
ضي هللا عنها قالت" :أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل

كا يقبل اله هدية وهيهثيب عليها ،فمعنى" :يهثيب عليها" يع هطي ال هذي يه هدي له بدلها ،والمراد
اب المجازاة وأقله يس هاوي قيمة اله هدي هة ،كما قال إبن حجر ،و هحكمة ِفي قب ه
هبالثو ه
ول اله هدي هة
اس وانهتظام أحوالههم ال هذي هو ق ه
ويكا ِفي عليها ائهتالف قل ه
اعدة ه
وب الن ه
اإلسال هم الكبرى ،هلن

هإذا حصل ه
اإلئهتالف والود بين المسله همين هإرتفع البال هء همنهم ،و ِفي الح هدي هث(( :اله هدية
يذهب وغر الصد هر)) أ هي يذ ههب هحقد الصد هر و هغّله هه ال هذي ي هجب ه
اإلخهتالف وال هفرقة ،فلهذلهك
ّ
قال علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :تهادوا تحابوا)).
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يعود مرض المساكين الذين ل يئبه ل يفطن
ُ
ه
ه
ه
لهم ،ويخدمهم بنفسه" فمعنى" :ل يئبه" أ هّي ل يبالهي هبه ول يلتفت هإليه له هحقارهته ،قد قدمنا
ِفي هرواي هة ال ُبخ ِ
ارِيِ" :إ كانت الم ُة لتأخذ ِبي ِدِه فتنطلِ ُق ِب ِه حي ُث شاءت" ،وروى أحمد:
"فتنطلِ ُق ِب ِه ِفي حاجِتها ،وعن أنس أ أمرأةً كا ِفي عقلِها شيء جائت ُه ،فقالت ِ" :إ لِي
ط ُر ِق الم ِدين ِة ِشئ ِت ،أجلِ ُس ِإلي ِك حتى
ِإليك حاجة؟" قال(( :هإجلِ ِسي يا أُ ِم فل ِفي أ ِي ُ
أق ِ
ضي حاجت ِك)) ،قال" :فجلست ،فجلس النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ِإليها حتى فرغت
ِ
ِ
اس وُقربه ِمنه ِلي ِ
ِ
صل ُذو الح ِق حق ُه،
ِمن حاجِتها" ،وِفيه ب ُر ُ
وزهُ عليه الصلةُ والسل ُم للن ِ ُ ُ ُ
اق ِلج ِل غي ِِره ،قال ش هقيق المصهّن ه
ويسترش ُد ِبأقوالِ ِه وأفعالِ ِه وصب ُرهُ على ِإحت ِم ِل المش ِ
ف
وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا:
رسول ا ِمين للاِ ِهللِ ش ِ
اكر
ُ
ُ
رءوف ش ُكور لِلصل ِح مب ِ
اكر
ُ
ُ
اس ط ِ
ر ِحيب ِفنآء مط ِع الن ِ
اهر
ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يتفقد من انقطع عنه من أصحابه" ،أ هّي
ُ
ه
اب أصحاهبه ،ر ه
يت هحس هب هغي ه
ضي هللا تعالى عنهم ،ويسأل عنهم ،أو يزورهم ،أو يرسل هإلي ه م
همن يتع هق هدهه ،قال الر ه
اغب :الفقد أخص همن ال هعد هم هلنه ال هعدم بعد الوجوهد ،والتفقد التعهد ل هكن
ح هقيقة التفق هد تع هرف فقد ه
ان الشي هء ،والتعهد تع هرف العهد المتقدم ،وروى الهتّرهم هذي ِفي
اج ِد ع ِ
ر ِحي حِلي لِلمس ِ
امر
رِفيع م ِكين لِ ِلرسال ِة أ ِخر

الشم هائ هل المحم هدي هة ع هن الحسي هن ب هن علهي ب هن أهبي طالهب عن أهبي هه أنه قال أن النهبي صلى
هّ
ّ
هللاُ علي ِه وسل كا يتفقد أصحابه ،ويسأل الناس عما ِفي الن ه
اس ،أ هّي أنه علي هه السالم
كا يطلهبهم ويسأل عنهم حال غيبهتهم ،فهإن كا أحد همن أصحاهب هه م هريضاً يعوده ،وهإن
كا أحدهم مس هاف اًر يدعو له ،وإهن كا أحدهم مهّيتاً فيستغّهفر له ،وإهذا ل وجده م هريضاً أو
مس هاف اًر أو مهّيتاً ،فيبحث ِفي حاله ه م لهيع هرف سبب عد هم حض ه
ورههم ،فهذا معنى قو هل المصهّنف
ر هحمه هللا" :يقول " :أ هّي يقول علي ِه الصلةُ والسلم هعند فقد ه
ان أصحاهب هه((" :لعلك يا أخي
ُ
وجدت مني أو من إخواننا شيًئا)) ،أ هي هل وجدت شيًئا تكرهه فلهذلهك هغبت أو قطعت
عنا؟ ،فهإن فقدانه هلصحاهب هه عالمة حس هن هعشرهت هه معهم ،فلما لم وجدت ال هخدمة لههذا
الح هدي هث ل هكن قد ورد أح هاديث كهثيرة يهئيده ِفي معناه ،والح ه
ان هلصح ه
اصل هإن فقد ه
اب همن
ً
حس هن ال هعشرهة.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ان ل يطأ عقبه رجل ن ق ُّ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ط" أ هّي أنه كا
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
ه
اضعا وإهشارة هإلى أنه كالر ه
ه
ه
اعي يسوقهم
ً
يسوقه أصحابه ،فيق ّدمهم أمامه ويمشي خلفهم تو ً
وإهيماء هإلى مراع هاة أضع هف ه م ،فيتأ هّخر عنهم رعاي ًة لهلضعف ه
اء وهإعان ًة لهلفقر هاء ،فقد أخرج أحمد
عن عب هد هللاه ب هن عمر قال" :ما أريت رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل يطأ عقبه عق هب
رجل" ،أ هّي ما ريأته يم هشي خلف رجل كأنه هإهتّبعه ،بل يم هشي خلفه كأنه يسوق ،ومعنى
قولِ ِه" :وإن كانوا ثل ث ًة مشي بينهما" أ هي يم هشي بينهما تواضعا لهم ،وهفي هه رد على أرب ه
اب
ً
ّ
الج هاه همن الجهال هء وأصح ه
اب التكهّب هر والخيال هء ال هذين ي هريدون الناس يمشون خلفهم ،ومعنى
قولِ ِه" :وإن كانوا جماع ًة قدم بعضهم" أ هي أحي ًانا مشي بينهم كأنه و ه
احد همنهم هلن ذلهك
ّ
سمة المتواض هع ،ول هكن ِفي الغل هب كا يم هشي خلفهم تواض ًعا لهم وهبأن المالهئكة يمشون
خلفه ،قد أخرُج الد ِارِمي ِبِإسناد ص ِحيح أن ُه صلى هللاُ علي ِه وسل قال(( :خلوا ظه ِري
لِلملِئك ِة)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن سعد عن جاهبر(( :أمشوا أم ه
امي خلوا ظه هري لهلمالهئك هة))،
اب النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل يم ُشو أمام ُه
وأخرُج أحمد عن جابر قال" :كا أصح ُ

ويدعو ظهره لِلملِئك ِة" ،هذا لحرصوه ع هن الشي ه
اطين ولهكي حرص أصحابه عن ك هّل ما
ُ
ُ
يضرهم.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ان أسكت الناس" ،أ هّي أصمتهم ول يتكل ُ ِإل
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
ِفيما رجا ثوابه كما ِفي الشماهئ هل له هلتّرهم هذ هي ع هن الحس هن ب هن علهي ب هن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا
ُ
ّ
ّ
عنهما قال أن جده علي ِه الصلةُ والسل ُم" :ل يتكلم ِفي غي هر حاجة" ،فهإنه علي هه السالم ل
يتكلم همن غي هر ضرورة هديهنية أو دنيوية ،فيتح ّهرز ع هن الكال هم هبال ف هائدة هح هسية أو معن هوية،
فالسكوت يقال لمن له نطق فيترك أسهتعماله ،وأخرج ه
التّرهم هذي عن عب هد هللاه ب هن عمرو قال

رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :من صمت نجا)) ،أ ِي نجا ِفي ِإدر ِ
اك ِه و ُحك ِم ِه ِفي
ُ
ُ ُ
الدنيا وال ِخرِة.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :أبلغهم من غير تطويل" ،أ هّي أفصحهم ِفي
ُ
از مع البالغ هة هبذ هاتها ،قال الق ه
كال هم هه هب ه
اإليج ه
اضي هعياض أن كالمه علي هه السالم كان:
صحةُ معا  ،وِقلةُ تكلف أُوِتي جو ِ
طع ،ونِصاعةُ لِفظ ،و ِجزالةُ قول ،و ِ
ام ُع
"إيجاز مق ُ
الكل ِ" ،فمعنى هإيجاز مقطع ا هإليجاز التعهبير عن معان كهثيرة هبلفظ قلهيل هلن كالمه علي هه
السالم خالهص همن ك هل هإسهاب وتكلف ،فمعنى هب "غي هر التط هوي هل" هنا أنه أوهتي جو ه
امع
ّ
الكال هم ،فأتاه هللا قوة ن ه
امع ه
اطقة هبحيث يتكلم هبالكلهم ه
ات الج ه
ات لهلمع هاني مع ال هوجازهة الهتي
تستخرج الطبع الغواص همنها جو ه
اهر يحار هفيها العقول ،هبأن يكون كالمه يتض هّمن ب هديع
ار وتح هقيًقا ،كقوله هه علي هه السالم(( :هإنما العمال هبالهني ه
ات)) ،وقوله هه:
حكم وصهنيعه هإقهتص ًا
ّ
((الندم توبة)) ،وقوله هه(( :الس هعيد من و هعظ بغي هره)) ،وقوله هه(( :الحرب خدعة)) وقوله هه:

((المرء مع من أ هحب)) ،وغي هرها همن هوجازهة كال هم هه علي ِه الصلةُ والسل ُم واللفاظ القلهيلة
مع ما وقع هفي هه همن المع هاني الكهثيرهة منت هّشر موجود ِفي السن هن المأثورهة عنه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا:
ِ
اعل الخي ِر ب ِ
ِ
اسط
ط ِري ُق نج ِاة لِلب ِري ِة ُمق ِسط
طلي ُق ال ُمحيا ف ُ

ط ِويل منار من يع ِاد ِ
يه س ِاقط
ُ

فر س ِ
يب الورى هاد على ال ُك ِ
اخط
طِب ُ
طلِيق لِسا ل ي ُكن ِمثلُه ق ٌّ
ط
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :أحسنهم بشًار" أ هّي كا أفضل أصحاهب هه
ُ
والنا ه
س أجم هعين طالقة الوج هه وبشاشته ،ولم يكن مثهبطاً وعبوساً لهطهّي هب نف هس هه ،هذا هلن
طالقة الوج هه همن مكارهم الخال هق ،قال الق ه
الشفا" :وكا أكث ُر الن ِ
اس
اضي هعياض ِفي هّ
ظ أو يخط ُب ،قال عب ُد هللاِ ب ُن
تبسماً ،وأطيب ُه نفساً ،ما ل ين ِزُل علي ِه ُقرآ أو يع ُ
ار ِث :ما أري ُت أحداً أكثر تبسماً ِمن رس ِ
الح ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل " ،فال يعبس ِفي
ُ
وج هه أحد ،وقد رهوى ِفي الح هدي هث أنه علي هه السالم قال(( :تبسمك ِفي وج هه أ هخيك صدقة))،
ه
ه
ضا" :هبهذا وصفه هإب ُن أِبي هالة قال" :وكا د ِائ ُ البش ِر ،س ِه ُل
قال القاضي عياض أي ً
الخل ِق ،لِي ُن الج ِان ِب ،ليس ِبفظ ول غلِيظ ،ول صخاب ،ول فحاش ول ِعياب ،ول ِمداح،
يتغاف ُل عما ل يشت ِهي ول ُيؤن ُس ِمن ُه" ،و همن مكارهم أخال هق هه علي ِه الصلةُ والسل ُم الهتي ههي
همن شع هب ه
اإليم ه
ان" :ل يهوله شيء من أمر ُّ
الدنيا" فس ًار ما قبله وهو السبب كا أحسن
الن ه
اس هبش ًرا ،هلنه علي هه السالم لم يخاف شيًئا همن أم هر الدنيا ولم يرغب ما هفيها قطا ،ولم
يغ ه
ضب ِفي شيء همن أم هرها له هحقارهتها ِفي قلهب هه وزه هدهه همنها.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أنه" :يلبس ما وجد" أ هي يلهبس ما وجد ح ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اض ًار هعنده
ُ
ّ
ُ
دلهي ًال على هإقهتص هادهه وقناعهت هه هبالموجوهد وزه هدهه وهرض هائ هه هبالي هسي هر ،ومعنى قولِ ِه" :من المباح"
س المبا هح فال يلهبس الذهب والح هرير والمباهاة ِفي المالهب ه
أ هّي همن المالهب ه
س لهيظهر ّه
الزينة
اخرة والعظمة ،وقال الق ه
والمف ه
الشفا" :فيلِب ُس ِفي الغالِ ِب الشملة ،وال ِكساة
اضي هعياض ِفي هّ
الخشن ،وال ُبرد الغلِيظ" ،أ هّي يلهبس ما كا يلبسه الناس ِفي ه هذهه الحوا هل دلهي ًال على أنه
اس مج هري المث ه
علي ِه الصلةُ والسلم جري مع الن ه
ال والقر ه
ان مع لزو هم الد هب النب هوي هة ول
ُ
ام هه ِفي ملب هس هه ،كما يألهي هإن شاء هللا ،وقال الق ه
ميز نفسه عن أصحاهب هه ول خد ه
اضي
ال الشر ِ
س والتزِي ِن ِبها ليست ِمن ِخص ِ
الشفاِ :إذ المباهاة ِفي المل ِب ِ
ف
ضا هفي هّ
عياض أي ً
ُ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ط ِفي ِجن ِس ِه،
ود ِمنها نقاوةُ الثو ِب ،والتوس ُ
والجللة ،وِهي من ُسمات النساء ،والم ُح ُم ُ
وكونه لبس ِمثلُه ،غير مسُقط لِمرو ِ
ءة ِجن ِس ِه ِمما ل ي ُؤِدي ِإلى الشهرِة ِفي الطرفي ِن ،أي
ُ
ُُ
ُ
ُ
شهرِة الفق ِر وشهرِة الغ ِ
ناءِ ،ل ك ِره ُهما الش ِريع ُة.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أنه كان" :يركب ما يمكنه" هبحس هب هإخهتال ه
ف الحو ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ال،
ُ
ُ
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
فكان يخالف ِفي أفعالهه الدني هوية هبحس هب هإعتب ه
ار مصاله هح أم هره ومصاله هح أمته ،ومعنى قولِه:
هه
ِ
ه ه ه
اخا
"فمرًة فر ًسا" أ هي يركب خي ًال لما وقع له صلى هللاُ عليه وسل هبالمدينة من سماعه صر ً
فظنه عدّواً هجم على الم هدين هة ،فركب فرًسا لهبي طلحة ال هذي كا قطوفاً غير س هري هع
المش هي ،وذهب وحده دهلي ًال هلشجاعهت هه و هعد هم خوهف هه همن عدّهوهه ،فلم ير عدّواً ورجع ،ومعنى
ير" أ هي يركب الر ه
احلة ،فيركبه ب هعي ًار ِفي أسف ه
اره الب هعيد هة لهقوهته وصب هره على
قولِ ِه" :ومرًة بع ًا
ِ
ه ِ ه
ه
السي هر ،ومعنى قولِ ِه" :ومرًة
الحمل ،وكا له صلى هللاُ عليه وسل عدة إبل كما ذكر في ّ
بغل ًة" أ هي يركبها ِفي معار هك الحر هب دلهي ًال على الهثّب ه
ات وهشد هة بأ هس هه وأنه ل يم هكنه أن ي هفر
ّ
همن العدّهو ،كما ورد ِفي يو هم حنين لما أرى هشدة العدّهو وأن همن أصحاهب هه من ي هفر ركب
بغلته قص ًدا همنه حتى ل يقال :هفر ويشجع غيره ،هذا هلن البغل ل يصلح لهلك ّهر وال هف ّر،
وبغلته الهتي ركبها ههي دل هدل وكانت شهباء ذك ًار أهداها له المقوقس ،وله بغلة أخرى كما
ِ ه
السي هر ،ومعنى قولِ ِه" :ومرًة حماًار" أ هي يركبه حال هإقامهت هه ِفي الم هدين هة ِفي تص ّهرهف هه
ورد في ّ
همن مكان هإلى مكان ه
آخر ق هريب ،فيركب ال هحمار هبسهول هة ركوهب هه مع ما هفي هه همن هعد هم التكب هر
والعج هب ،وكا له صلى هللاُ علي ِه وسل هحمار يسمى يعفور ومعنى قولِ ِه" :ومرًة يمشي
ِ
راجلً" أ هي على هرجلي هه هبغي هر الر ه
النعلي هن،
اك هب ومعنى قولِه" :منتعلً" أ هي مرةً يم هشى مالهب ًسا ّ
ه
ِ
ه
ه
اضعا ،وقوله" :ر ه
اج ًال
ومعنى قولِه" :وحافًيا" أ هّي م ّرةً يمشي على هرجليه بال نعل متو ً
منت هع ًال وح هافيا" ت هدل على غاي هة تو ه
اض هع هه مع هعب هاد هللاه تعالى ،ومعنى قولِ ِه" :ليعود المرضى
ً
ِفي أقصى المدينة" أ هّي يعود المرضى ار هج ًال ِفي أبع هد مكان همنها حتى لو كا خ ه
ارج
الم هدين هة دلهي ًال على محبهت هه وهرف هق هه وشفقهت هه لهج همي هع الخل هق ،وروى ه
الشم هائ هل
التّرهم هذي ِفي هّ
المحم هدي هة عن أنس ب هن مالهك قال" :كا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل يعود الم هريض"

أ هي كيفما كا ولو و ه
ضي ًعا أو عب ًدا ،ف هعيادة الم هري ه
ض سنة مؤ هكدة هل هسيما من يتبرك
ّ
هب هعيادهت هه لما هفي هه همن التسلهي هة وتألهي ه
ف القلو هب ،وهقيل هإنها فرض هكفاية ،وهقيل تجوز هعيادة
الذ هم هي هإذا كا يرجى هإسالمه أو تض همن مصلهح ًة ،و ِفي البخ ه
ارهّي أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم
ّ
ه
ه
ه
ه
ِ
عاد غالما يهوهد ًيا كا يخدمه وعرض عليه ه
اإلسالم فأسلم ،وأما سنته في عيادة الم هري ه
ض
ً
أنه علي هه السالم يجلهس هعند أر هس هه ويسأله عن حاله هه ويقول(( :كيف ت هجدك؟)) أو ((كيف

أصبحت؟)) أو ((كيف أمسيت)) ونحوه ،ويقول(( :ل بأس عليك طهور هإن شاء هللا))
أو ((كفارة وطهور)) ،وروى أنه علي ِه الصلةُ والسلم يضع يده المبارك على المك ه
ان
ُ
ال هذي يألم ثم يقول (( :هبس هم هللاه أرهقيك همن ك هّل داء يؤهذيك ،هللا يش هفيك)) ،وروى البخ ه
اري
ِ
ه
ِ
ضا أو أهتى هب هه قال:
عن عائشة أن رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل كا هإذا أتى م هري ً
اس أش ه
((أذهب البأس رب الن ه
ف أنت الشا ِفي ل هشفاء هإل هشفاؤك هشفاء ل يغ هادر سق ًما)).
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ان يح ُّب الطيب" أ هّي أنه كا ي هحب العطر،
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
فالطيب كل ما يتطيب هب هه همن بخور و همسك وزعفران وم ه
اء الورهد ونح هوه  ،ولهذا كا صلى
هللا علي ِه وسل ل يرد ه هديتها كما ورد ِفي الح هادي هث الص هحيح هة ،وقال الق ه
اضي هعياض:
ُ
"وكا صلى هللاُ علي ِه وسل ي ِحب الطيب والرِائحة الحسنة ،ويستع ِمُلها كِثي اًر ،وي ُحض
علي ِهما ،ويُقول(( :حِبب ِإلي ِمن دني ُ ِ
اء والطي ُب ،و ُج ِعلت ُقرةُ عيِني ِفي
ُ
ُ
ُ
اك النس ُ
الص ِ
لة))" ،وكا أكثر طيهب هه صلى هللاُ علي ِه وسل الذ هريرة وههي طيب ي هجىء همن الهن هد
معروف مركب ،وروى ه
الشم هائ هل المحم هدي هة عن أنس ب هن مالهك قال" :كا
التّرهم هذي ِفي هّ
ِ
لهرس ه ه
ه
اري ِفي ت ه
النس هائي والبخ ه
اري هخ هه
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل سكة يتطيب همنها" ،وروى ّ
عن محمد الب ِاق ِر ب هن علهي زي هن العاهب هدين قال" :سألت ع هائشة أكا النهبي صلى هللاُ علي ِه
ّ
وسل يتطيب؟" قالت" :نعم هب هذكارهة الطي هب :ال همس هك والعنب هر" ،وهذكارة الطي هب ما يصلح
له هلرج ه
ال وهو ما ل لون له كال همس هك والعنب هر والورهد والعوهد والكاف ه
ور ،ومؤنث الطي هب ما
ّ
ان وال هحن ه
يصلح له هّلنس ه
اء وهو ما ظهر لونه وخ هفي هريحه كالخلو هق والزعفر ه
اء كما ورد ِفي
الح هدي هث عن أِبي ُهريرة" ،و" ِمن مكارِم أخل ِق ِه علي ِه الصلةُ والسل ُم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب

اليما ِ أن ُه كان" :يكره الرائحة الردية" أ هي يكره الرهائحة الخهبيثة همن غي هره هلنه كا ين ه
ِ
اجي
ّ
المالهئكة علي ه م الصالة والسالم وأنهم ت هحبوا الرهائحة الحسنة وتكرهوا الرهائحة الخهبيثة
ه ه ِ ه هه
ه
س الشي ه
ِ
ين عبد ه
اطي هن ،وقال ه
بعك ه
الد ه
اء
اإلمام زين ّ
ّ
الرحي هم العراقي في الفيته" :الطي ُب والنس ُ
حِببا له * ويكره ا ِلريح الك ِريه ُكله ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي
ُ
ُ
ُ
ُ
ر هحمهما هللا:

ق ِريب ب ِعيد ِمثُل ُه ليس ُيخل ُق
قرارتُ ُه وللاِ ِبال ِمس ِك تصب ُق
قلِي ُل التقى عاص ِب ِه يتعل ُق
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :يواكل الفقرآء" أ هّي أنه يوكل هبأموهرههم
ُ
ه
ه
اكي هن الم هدينة وأبن ه
فضمن ال هقيام هبها كأه هل الصفة وغي هرههم همن مس ه
اء السهب ه
يل هلنهم كانوا همن
هجيرهان هه وأضي هاف هه علي ِه الصلةُ والسلم وكا أهتمامه هبأحوالههم ِفي أقصى مرهات هب الكم ه
ال،
ُ
أمهتث ًال بقوله هه تعالىِ﴿ :إنما الصدقات لِلُفقراء والمس ِ
اك ِ
ين﴾ ،فكان علي هه السالم يق هّدم الفقراء
ُ
اكين على هعياله هه وأق هرب هائ هه ،فلذلهك قال أبو بكر ه
والمس ه
الص هديقِ" :إ النِبي ل ُي ِ
ور ُث وِإنما
ّ
اكين" ،فروى ه
ِميراثه ِفي ُفقر ِاء المسلِ ِمين والمس ِ
الضياء عن عبادة بن الصام هت قال كا
ّ
ُ
ُ
النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل يقول(( :الل ُه أحِيِني مس ِكيًنا وأ ِمتِني مس ِكيًنا وأح ُشرِني ِفي
اكين)) ،فطلب ذلهك همن هللاه تعالى همن شفقهت هه وهرف هق هه لهلفقر هاء والمس ه
ُزمرِة المس ِ
اكين ،وي ِحض
ضاه ِِلرفاع درج ِات ِه عند هللاِ ،فروى هإبن
وه وأ ي ُع ُ
ودوا مر ُ
أصحاب ُه وأُمت ُه أ يكرُم ُ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
يح ص ِائح
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :يص ُ
عساكر عن عمر ب هن الخطاب قال قال رُس ُ
يوم ال ِقيام ِة :أين ال ِذين أكرموا الُفقراء والمس ِ
اكين؟ أدخُلوا الجنة ل خوف علي ُك ول أنتُ
ُ
ِ
صيح ص ِائح يوم ال ِقيام ِة :أين ال ِذين عادوا مرضى الُفقر ِاء والمس ِ
اكين ِفي
ُ
تُحزُنو ! ،وي ُ
الدنيا؟ ،فيجلِسو على مناِبر ِمن ُنور يح ِدثُو هللا والناس ِفي ِشد ِة ال ِحس ِ
اب!)).
ُ
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :يكرم أهل الفضل" أ هّي أنه علي هه السالم
ُ
ق ِو ٌّي ول ِكن لِي ُن ال ُخل ِق ُمش ِفق
ُقل الحق ُقل ذا ب ُاب ُه ليس ُيغل ُق

يع هطي أهل الفض هل حقهم همن الفض هل و ه
اإلك ار هم ،فمعنى هنا هبأه هل الفض هل ذ هوي أنوا هع الخي هر
ه
الدي هن" ،وقال الق ه
ف والكرهم ،قال الشيخ محمد بن ق ه
والشر ه
اضي
اسم" :هم أهل ال هعل هم و ّ
الشفا" :ويك ِرم ك ِري ُك ِل قوم" أ هي هبر ه
اعايهت هه همما يهليق هب هه كما فعل مع ع هد ّي ب هن
هعياض ِفي هّ
ّ
ُ
حاتم وغي هره ،ومعنى قولِ ِهِ " :في أخلقهم" أ هي همما يلهيق هبهم ويع هطئهم ن ه
صيبهم حسب
ّ
أخال هق ه م ،وقال هعياض" :ويوّلهيه علي ه م" أ هّي يجعل ش هريف القو هم وأهل الفض هل همنهم والهيا
عليهم هإذا رجعوا همن هعن هد هه صلى هللاُ علي ِه وسل له هدي ه
ارههم ،كما ولى على وف هد همدان مالهك
بن نمط وغيره ،فكا ِمن ِسيرِت ِه ِفي جزِء الُم ِة ِإيث ُار أه ِل الفض ِل ِبِإذِن ِه ،وقس ل ُه على
قد ِر فضلِ ِه ِفي ِ
الدي ِن ،ف ِمن ُه ُذو الحاج ِة ،و ِمن ُه ُذو الحاجتي ِن ،و ِمن ُه ُذو الحو ِائ ِج،
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ول
فيتشاغ ُل به فيما أصلح ُه والُمة عن مسألة عن ُه وإِخب ُارُه بالذي ينبغي ل ُه  ،ويُق ُ
ِ
اهد ِمن ُك الغ ِائب)) ،وقال الق ه
اضي هعياض" :عن أِبي قتادة :وفد وفد
ل ُه (( :لِيبل ُغ الش ُ
لِلنج ِ
اش ِي فقام النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ُيخ ِدم ُه  ،فقال ل ُه أصح ُاب ُه" :نك ِف ِيك!" ،فقال:
((ِإن ُه ك ُانوا ِلصحاِبنا ُمكرِمين ،وإِِني أُ ِحب أ أُكافئ ُه ))".
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه كان" :يتألف أهل الشرف باإلحسان إليهم" أ هّي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام
يتألفهم ِبدف ِع سه من الصدقة ِإلي ِه  ،كما قال تعالى﴿ :وال ُمؤلفة ُقُل ُ
وب ُه ﴾ ،وقال الم ُ
ُمحم ُد ب ُن مسلِ الزه ِري" :ال ُمؤلفةُ من أسل ُ ِمن ي ُهوِدي أو نصرِاني وإِ كا غِنًّيا ،أ هّي
طو ِليتألُفوا على ِ
ش هر ًيفا" ،و ِقيل ُه صنف ِمن ال ُكف ِ
السل ِم ،وك ُانوا ل يسل ُمو
ار ُيع ُ
ُ
الحسا ِ  ،وهقيل ه قوم أسلموا ِفي الظ ِ
ف ،ول ِكن يسلمو ِبال ِعط ِ
ِبالقه ِر والسي ِ
اء و ِ
اه ِر ول
ُ
ُ
ُُ
ورِه  ،وِقيل ه قوم ِمن عظم ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
اء
وب ُه  ،ف ُيع ُ
ُ
تستيقن ُقلُ ُ
طو ليتمكن السل ُم في ُ
ُُ
السل ِم ،فمعنى هبأه هل الشر ه
طو لِيتألُفوا أِتباعه على ِ
ف زعمائهم،
ال ُمش ِرِكين ل ُه أِتباع ُيع ُ
ُ
فأعطى أبا ُسفيا بن حرب مائة ب ِعير ،وأعطى ِإبن ُه مائة ب ِعير ،وأعطى ح ِكي بن ِحزام
مائة ب ِعير ،وأعطى الح ِ
ارث بن ِهشام مائة ب ِعير ،وأعطى ُسهيل بن عمرو مائة ب ِعير،
وأعطى ُحويطب بن عب ِد ال ُعزى مائة ب ِعير ،وأعطى صفوا بن أُمية مائة ب ِعير ،وأعطى

ارية مائة ب ِعير ،ف ُكل هؤل ِء همن أشر ه
مالِك بن عوف مائة ب ِعير ،وأعطى العلء بن ج ِ
ف
ُ
قريش ،ال هذين يحسنه هإلي ه م لِيتألُفوا على ِ
السل ِم.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسل ُم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ا ِليما ِ أن ُه كان" :يكرم ذوي رحمه" أ هّي القار هب ،وهم كل
من يجمع بينه وبينهم نسب ،وكا همن ه
صفهت هه علي ِه الصلةُ والسل ُم أن يحسن هإلي أقارهب هه
ويوادهم ،ومعنى قولِ ِه" :ويصلهم" أ هّي يحسن هإليهم ويع هطف عليهم هب ّه
الرف هق معهم والرعاي هة
هلحوالههم ،فهبهذا وصل ما بينه وبينهم همن عالق هة القراب هة والصه هر ،فقال علي هه السالم:

أرد أن يطول عمره ،فلي ه
ه
ضا(( :بلوا أرحامكم ولو هبالسالمه))
((من ا
صل رحمه)) ،وقال أي ً
ّ
ومعنى قولِ ِه" :من غير أن ُّيوثرهم" أ هّي همن غي هر ي هخصهم أو يق هّدمهم" ،على من هو
اس ،وهذا همن حس هن العه هد .وقال الق ه
أفضل منهم" ،أ هّي همن س هائ هر الن ه
اضي هعياض ِفي
الرضاع ِة الشيم ِ
الشفا" :ولما ِجيء بأُخِت ِه ِمن ِ
اء ِفي سبايا هو از  ،وتع ِرفت ل ُه ،بسط لها
هّ
ِرداءهُ ،وقال لهاِ(( :إ أحبب ِت أ ِقم ِت ِعن ِدي مكرم ًة محب ًة أو متعتُ ِك ورجع ِت ِإلى قو ِم ِك))
فاختارت قومها فمتعها ،وقال أ ُبو الطفي ِل " :أري ُت النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل وأنا ُغلم ِإذا
أقبلت ِام أرة حتى دنت ِمن ُه ،فبسط لها ِرداءهُ ،فجلست علي ِه ،فُقل ُت" :من ه ِذِه؟" قالُوا" :أُم ُه
الِتي أرضِعتِه" ،و ِهي أِنيس ُة المعروف ِبالشيم ِ
اء ِبن ِت الح ِ
ار ِث ب ِن عب ِد ال ُعزى ب ِن ُرفاعة
ُ ُ
ُ
ب ِن مل ب ِن ن ِ
اصرة أخ ُت رُسو ِل هللاِ ِب ِ
الرضاع ِة ِمن أ ِمها حلِيمة ِبن ِت أِبي ُذؤيب ب ِن عب ِد
هللاِ ب ِن الحا ِر ِث ب ِن ُشجنة ب ِن جاِبر .و ِفي هرواي هة عمرو ب ِن الس ِائ ِب" :أ رُسول هللاِ صلى
هللاُ علي ِه وسل كا جالِساً يوماً ،فأقبل أُُبوهُ ِمن ِ
الرضاع ِة ،فوضع ل ُه بعض ثوِب ِه ،فقعد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
عليه ،ثُ أقبلت أُم ُه فوضع لها شق ثوِبه من جانبه الخ ِر ،فجلست عليه ،ثُ أقبل أ ُخوهُ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل فأجِل ُس ُه بين يدي ِه" ،فأبوه هب ّه
ِمن ِ
الرضاع هة
الرضاعة ،فقام رُس ُ
ارث بن عب هد العزى المذكور ،أما أخوه بها ّهلرضاع هة هو عبد هللاه بن الح ه
هو الح ه
ار هث ،وله
أخت ه
آخرة هإسمها حدافة هبنت الح ه
ار هث ،فيكرمهم النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هلنهم همن
اشرهة وب ِِ
ذ هوي ر هح هم هه مشفق ًة لهم همن همحن هة هرضاع هة حلهيمة له ،كل هذا همن حس هن المع ه
ِره
ار ِب ،قال ش هقيق المصهّن ه
لِألق ِ
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا:

ِ
ِ ِ
اء ُينف ُع
عجائُب ُه من بعضها الم ُ
ع ِزيز ل ُه ُكل المع ِ
ارِج تُرض ُع

طوف رُءوف ُذو جل ِل ُمرفع
عُ
علِي مقا ِم ِفي النا ِم ُمش ِفع
ع ِظي ل ُه ُنور ِمن للاِ يلم ُع
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يجفوا على أحد" أ هّي ل ينهفر أحًدا ول يتلقاهم
ُ
ه
هبما ي ه
صير سبباً لهنف ه
ورههم ،فالجفاء هو البعد عن الشيء ،فجفاه هإذا بعد عنه ،وأصله ترك
الصل هة همن الجف ه
ار هث الليث بن سعد" :الجفوة ألزم ِفي تر هك ه
ه
الصل هة والهبّهر ،وقال أبو الح ه
اء
ّ
ّ
لن الجفاء يكون ِفي فعالهت هه هإذا لم يكن له ملق ول لبق" ،فكان رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل كما قال تعالى ﴿هبالمؤ همهنين رؤوف ر هحيم﴾ وقال هفي هه أيضا﴿ :فِبما رحمة ِمن للاِ
ً
ِ
ِ
ِ
ف عن ُه واستغ ِفر ل ُه
لنت ل ُه ولو ُكنت فظاً غليظ القل ِب لنفضوا من حولِك فاع ُ
وش ِاورُه ِفي الم ِر﴾ ،فهإ نعت ُه علي ِه الصلةُ والسل ُم ِفي التورِاة" :ليس بفظ ول غلِيظ ول
اق ،ول يج ِزي ِبالسيئ ِة ِمثلِها ،ول ِكن يعُفو ويصفح" ،وقال الق ه
ص ُخوب ِفي السو ِ
اضي
ُ
ُ
ه
ول ِلصحاِب ِه ِ(( :إنما ُب ِعثتُ ُمب ِش ِرين ول تُب ِعثُوا
هعياض ِفي هّ
الشفا أنه عليه السالم" :يُق ُ
منف ِرين))" أ هّي ل ترهسلوا منف هرين لهلن ه
اس ع هن ا هإلسال هم ،أ هّي ل ترهسلوا هب هشدة و هغلظة لهتح همل
ُ
ه
ورههم عنكم هبمف ه ه
ه
الناس على نف ه
ضا أنه علي هه السالم:
ارقتهم وتشتتهم عنكم ،وقال القاضي أي ً
ول(( :ي ِس ُروا ول تع ِس ُروا ،وسك ُنوا ول تن ِف ُروا))" أ هّي ل تن هفروا الن ه
اس هبالتع هسي هر أ هّي ل
"يُق ُ
تشددوا عليهم ول تلقوهم هبما يكرهون هلئال ين هفروا همن قب ه ه
الدي هن وإهتّبا هع الهدى ،فأنه علي ِه
ول ّ
الصلة والسلم ل ين هفر ول يجفوا أحدا هلنه ب هعث رحم ًة لهيخ هرج الناس همن الظلهم ه
ات هإلى
ً
ُ
ُ
الن ه
ور هبهإذ هن هللاه ،ومعنى قولِ ِه" :ولو فعل معه ما يوجب الجفاء" ،أ هّي همما جهبلت وط هبعت
اب همن ال هجف ه
علي هه همن ال هذين ل أدب لهم هكالعر ه
اء والجه هل هبحقو هق هللاه وحقو هق رسوله هه صلى
هللا علي ِه وسل  ،و هعد هم مع هرفهتهم هبآد ه
اب الصحب هة ،أو ما جهبل علي هه الهبش هر همن الغفل هة عما
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ِ
ه
ه هه ه
ه
السالم ،وكرف هع
يجب علي م ،كجبذ الع ارب هّي بإز هار أو هردائه حتى أثر جذبه في عنقه عليه ّ
ض العر ه
اره بع ه
صو هت ثاهبت ب هن قيس ب هن شماس هعنده هحين نداه وكلمه ،وكهإنك ه
اب كسود
ب هن قيس المح ه
ارهب هي ،ولما كا همن تظاه هر زوجي هه ع هائشة وحفصة وغي هرههما علي هه ،فج هميع
ّ

ه هذهه همما يوجب ال هجفاء ،فقال تعالى﴿ :يا أيها ال ِذين آم ُنوا ل ترف ُعوا أصوات ُك فوق صو ِت
النِب ِي ول تجهروا له ِبالقو ِل كجه ِر بع ِ
ض ُك لِبعض أ تحبط أعمالُ ُك وأنتُ ل تش ُع ُرو ﴾،
ُ ُ
ول بين ُك كدعاء بع ِ
وقال تعالى﴿ :ل تجعُلوا ُدعاء الرس ِ
ض ُك بعضاً﴾ ،وقال تعالىِ﴿ :إ
ُ
ُ
ال ِذين ُيؤُذو للا ورُسول ُه لعن ُه ُ للاُ ِفي الدنيا وال ِخرِة وأعد ل ُه عذاباً م ِهيناً﴾ وغيرها همن
الي ه
ات الهتي تن هكر سوء الد هب معه ،فصبر النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هبسوهء أداهب ه م
ال هبقوله هه تعالى﴿ :ول تست ِوي الحسن ُة ول السِيئ ُة ادفع ِبالِتي ِهي أحس ُن فِإذا ال ِذي بينك
هإمهتث ً
ه
ِ
ال تطلِ ُع على خ ِآئنة ِمن ُه ِإل قلِيلً
وبين ُه عداوة كأن ُه وِل ٌّي حمي ﴾ وهبقوهله تعالى﴿ :ول تز ُ
ِ
ف عن ُه واصفح ِإ للا ُي ِحب ال ُمح ِسِنين﴾ ،فيصِب ُر صلى هللاُ علي ِه وسل على
من ُه ُ فاع ُ
ال وهن ِ
هه
ات الن ه
اس وهنف ه
أ هذي هة الن ه
اس وجفوِت ِه  ،كما صبر أُوُلوا العزِم
اق المنافقين وذ ّهم الجه ه ُ
ِمن الرس ِل لهصب هرههم على أذى قو هم ه م ،وما ابتلوا هب هه حتى فاء كِثير ِمنه ب ِ
اطناً عن هنف هاق ه م
ُ
ُ
ه
ه
ِ
ِ
ه
ه
ه
صوا هإيمانهم هبالل ورسولهه ِس اًر كما
وخلصوا اإليمان في قلوهب م ،كما فاء ظاه اًر ،وأخل ُ
أظهروا هإسالمهم جه اًر ،وكل ه هذهه ن هاتجة همن صب هر النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل عليهم
ّ
وعفوه لهم.

ِ
هه
ِ
ه
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب اإليم ه
ان" :يقبل إعتذار المعتذر" فالمعت هذر كل من أبدى عذ اًر
ُ
هسواء كا له ح هقيقة أم ل ،وهسواء كا همن ش هأن هه أن قبول هإعهتذ هه
ار عقوبة جنايهت هه و هعدم

ه
مؤ ه ه ه
ه
ه
ه
الدي هن ال همص هري ِفي ن هسي هم
اخذته هبها ،لنه همن تما هم المروءة كما صرح هبه الشيخ هشهاب ّ
الري ه
ّه
اض ،فمعنى قوله هه" :ولو فعل ما فعل" أ هّي قبله علي هه السالم هإعهتذارهم هوإهن كانت غير
ص هحيحة وأن كانت هخيانة همنهم أو هنفا ًقا ،فقبل النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هإعهتذار الج هّد
ب هن قيس همن بهني سلمة يوم تبوك هإذا قال له ذات يوم" :يا رسول هللاه أو تأذن لهي ول
ه
ه
هه
النس ه
اء همهّني ،وإههّني أخشى هإن أريت
تفتّني! فوهللا لقد عرف قو همي ما رجل أشد عجباً هب ّ
هنساء بهني الصف هر أل أصبر عنهن" ،فأع هرض عنه رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
هه ه
ول ائذ لِي ول تفِتِني أل
وقال(( :قد أذنت لك)) ون هزلت فيه قول تعالى﴿ :و ِمن ُه من يُق ُ
طوا وإِ جهن ل ُم ِحيطة ِبالك ِاف ِرين﴾ ،وقبل صلى هللاُ علي ِه وسل هإعهتذ هار
ِفي ال ِفتن ِة سق ُ

الحّهر" ،فقولهم هذا زهادةً ِفي ال هجه هاد
علي ِه وسل هإعهتذارهم حتى كذبهم هللا

هه
ضا لما قالوا" :ل تن هفروا ِفي
المنافقين يوم تبوك أي ً
ِ
ه
ه
وشكا في الح هّق وإهرجا ًفا بالرسول ،فقبل صلى هللاُ
تعالى ،بقوله هه﴿ :وقاُلوا ل تن ِف ُروا ِفي الح ِر ُقل ن ُار جهن أشد ح اًر لو ك ُانوا يفق ُهو ﴾ ،وقبل
العذر لهح ه
اطب ب هن أهبي بلتعة لما كتب هله هل مكة يخهبرهم هبم هس ه
يره صلى هللاُ علي ِه وسل
لهفت هح مكة ،وكل ه هذهه من أرفهت هه ورحمهت هه لهلخل هق وحس هن الظ هّن هب ه م فأنه علي هه السالم يقهبل
اق ِفي الج ه
اس ول يشك همما صنعوا ،وقد روى عبد الرز ه
هإعهتذار الن ه
ام هع عن أنس بن مالهك

ف ق ٌّ
ط ،وما قال
قال" :خ ِدم ُت رُسول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل عشر ِسِنين ،فما قال لِي أُ ٌّ
لِشيء صنعتُ ُه :لِ صنعت ُه؟ ول لِشيء تركتُ ُه :لِ تركت ُه؟".
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أن ُه" :يمزح النساء" ،أ هي يمزح نسوةً همن أزو ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اج هه ،فال
ّ
ُ
العبة الزوجةه
ِ
اء ،فم ه
ه
النس ه
يجوز لهلنهب هّي صلى هللاُ عليه وسل وغي ههر أن يمزح الجنهبيات همن ّ
ِ
ه
ه
ه
ه
ول هللا صلى هللاُ
من حس هن عشرة معها ،وقد ذكر القراب عن أبي الدرداء قال قال رُس ُ
علي ِه وسل (( :الله ُو ِفي ثلث :تأ ِدي ِب فرِسك ،ورِميك بقوِسك ،ومل ِعبِتك أهلِك)) ،أ هّي
م ه
العبهتك أزو ه
اجك ،و ِمن ح ِدي ِث ِهشام ب ِن ُعروة عن أِبي ِه عن ع ِائشة قالت" :سابق ُت رُسول
هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل فسبقتُ ُه ،فلما حمل ُت اللح سابقتُ ُه فسبقِني ،فقال ((ه ِذِه ِبِتلك))"،
اء تق ِدي المد ِ
ه
النس ه
ودخل ِفي ب ه
اعب ِة والتقِبي ِل وم ِ
ص اللِسا ِ على الجما ِع ،وقال
اب هم از هح ّ
ُ
السي ه
الشم هائ هل الش هريف هة" :وأخ ُذوا ِمنه أنه يسن مؤ ِكدا تق ِدي المد ِ
اعب ِة والتقِبي ِل
وطي ِفي هّ
ً
ُ ُ ُ
ُ
ومص اللِسا ِ على الجما ِع وك ِرُهوا ِخلف ُه ،وقد جاء ِفي خبر رواهُ الديل ِمي عن أنس
ِ
ِ
ِ
ف ل ُه هإس ًما ول ُكني ًة ،وأ
وعا(( :وثلثة من ال ِجفاء أ يؤاخي الر ُج ُل الر ُجل فل يعر ُ
مرُف ً
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
اعا ِمن غي ِر أ
اما فل ي ِج ُيب ُه ،وأ ي ُكو بين الر ُج ِل وأهله وق ً
يهيئ الر ُج ُل لخيه طع ً
يرسل رُسول ُه ال ِمزاح والُقِبل ،ل يق ُع أح ُد ُك على أهلِ ِه ِمث ِل الب ِهيم ِة على الب ِهيم ِة))" ،ومعنى
اعبهم ،فح هقيقة المد ه
الصبيان أ هي يد ه
ازح ه
قولِ ِه" :والصبيان" أ هّي كا علي هه السالم يم ه
اعب هة
ّ
ّ
ازحة مع لعب ،ولهذا خصه هب ه
ان ،كما كا يلعب مع محمود ب هن ّه
الصبي ه
ال همم ه
الرهبي هع
ّ
ارهي الخزر هج هي وهو يومهئذ هابن خم ه ه ه
ه
ِ ه
النص ه ّ
س سنين ،وقال في ذلك" :عقلت منه صلى هللاُ
ّ

علي ِه وسل مج ًة مجها ِفي وجهي همن هبئر ِفي د هاري وأنا هإبن خم ه
س هسهنين" ،وروى
ه
الشم هائ هل" :أ النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل كا ُيم ِ
ازُح ،وِفي ِه أن ُه ُكِنى ُغل ًما
التّرهم هذي ِفي هّ
ص ِغي ًار فقال ل ُه(( :يا أبا ُعمير)) ،وِفي ِه أن ُه ل بأس أ يع ِطى الصِبي الطير لِيلعب ِب ِه،
وإِنما قال ل ُه النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :يا أبا ُعمير ،ما فعل النغي ِر؟)) ِلن ُه كا ل ُه
ُنغير يلع ُب ِب ِه فمات ،فحز ال ُغل ُم علي ِه فمازح ُه النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :يا أبا
هه
ه ه
ُعمير ،ما فعل النغي ُر؟))" فمن ذلك نعلم أن المزاح المباح هو ما كا كمزاحه صلى هللاُ
س المخ ه
ور لهمصلهحة كتطهّي ه
يب نف ه
علي ِه وسل وكا مزاحه على سهبي هل الند ه
اط هب ومؤانسهت هه
وتأله هيف هه ورف هع خوف وزو ه
ال خجلهت هه ،وقال النوهوي" :اعلم أن المزاح المن ه ي عنه هو ال هذي

هفي هه هافراط ويد هاوم علي هه ،فهإنه يوهرث الضحك وقسوة القل هب ويش هغل عن هذك هر هللاه والتفك هر ِفي
ه ه
الدي هن ويئول ِفي كهثير همن الوق ه
اإليذ هاء وي ه
ات على ه
وجب الحقاد ويس هقط المهابة
م ه مات ّ
والوقار" ،فج هميع ذلهك مذموم من ه ي عنه كما ورد ِفي الح هدي هث رواه ه
التّرهم هذ هّي ِفي جا هم هع هه
عن هإب هن عباس قال" :أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل قال(( :ل تمار أخاك ول تم ه
ازحه))"
أ هّي ل تم ه
ازح أخاك هبأن تسته هزئ هب هه أو تكذب علي هه ،هلنه قد ورد أحمد وغيره عن أِبي
ُهريرة قال قال النِبي صلى هللا علي ِه وسل (( :ل ُيؤ ِم ُن عبد ِ
ك الك ِذب
اليما ُكل ُه حتى يتر ُ
ُ
ِفي المزاح ِة)) ،ثم بين المصنف ما هو المباح ِفي الم از هح هبقوله هه" :ول يقول إل حًّقا" أ هّي
اح هه ،فجنب الكذب وأنواع الب ه
اطل همن السخ هري هة و ه
حتى ِفي مز ه
السهتهز هاء والقهبيح هة ،فيقتهبس

ه
ه ه
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
هذا من الحديث رواه الطبراني ع ِن إب ِن ُعمر قال قال رُس ُ
ه
ِ
ه ه
ه
ول هللاِ ِإنك
ّ
((إني لم هزح ،ول أقول إل حّقاً)) ،وفي هرواية أبي هريرة قال :قالُوا" :يا رُس ُ
ِِ
ِ
ول ِإل حًّقا)) ،و ِفي هرواية" :أنه علي هه السالم كا أفكه الن ه
اس
تداع ُبنا؟" ،قال(( :إني ل أ ُق ُ
وكا مزاحاً ول يقول هإل حقا" ا هّي أنه علي هه السالم يم ه
ازح أصحابه هبالكال هم وال هفع هل تأهني ًسا
ه ه ه
ه
ه
ضا يم هزحون
لهم وجب اًر لقلوهب ه م بحيث ل تؤهذي هإلى الذية لحد ،وكا كبار السلف أي ً
ازحوا" قال ش هقيق المصهّن ه
ضا ،وقد هقيل" :الناس ِفي هسجن ما لم يتم ه
ف وشيخه
بعضهم بع ً
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا:
ف للاِ لِلخي ِر ن ِ
ضروب ِبسي ِ
ض ِمين ِبفي ِ
اهض
ض الخي ِر ما ُهو قاِبض
ُ

ِ
ض
ض ُحوك ول ِكن ِعندما ص ِل ُمحرض
ضيآء بدا اقواُل ُه ل تنا ُق ُ
ضِنيًنا ِبشوق ِمن ُه والشو ُق ُم ِ
مرض
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يرى اللعب المباح ول ينكره" أ هّي أنه علي هه
ُ
السالم يرى بعض أصحا هب هه ر ه
ضي هللا تعالى عنهم يلعبون المال هعبة الج هائزة ِفي ش هريعة ول

ِ
ِ
ين هكرهم ِفي ذلهك ،كما رواه البخ ه
ول للا صلى هللاُ
اري عن عائشة قالت" :دخل علي رُس ُ
اريتا ِ تُغِنيا ِ ِب ِغن ِ
اء ُبعاث ،فاضطجع على ال ِفر ِ
علي ِه وسل و ِعن ِدي ج ِ
اش وحول وجه ُه،
ودخل أ ُبو بكر فانتهرِني ،وقالِ :مزمارةُ الشيطا ِ ِعند النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل ؟! فأقبل
ِ
ول للاِ علي ِه السلم فقال(( :دع ُهما)) ،فلما غفل غمزتُ ُهما فخرجتا ،وكا يوم
عليه رُس ُ
ِعيد يلعب السودا ُ ِبالدر ِق وال ِحر ِ
اريت ه
اب" ،و ِفي هرواية" :دخل أبو بكر و هعن هدى ج ه
ان همن
ُ
ار تغهّني ه
جو هارى النص ه
ان هبما تقاول هت النصار يوم بعاث قالت :وليستا هبمغهّنيتي هن ،فقال أبو
بكر" :أمز ه
ان هفى بي هت رس ه
امير الشيط ه
ول ّللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ؟!" وذلهك هفى يو هم هعيد،
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ((يا أبا بكر هإن لهك هّل قوم هعيداً ،وهذا هعيدنا)) ،وروى
فقال رُس ُ
النس هائي واهبن هحبان هبإسناد ص هحيح عن أنس "قدم النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل الم هدينة ولهم
يوم ه
ان يلعبون هفيهما ،فقال(( :قد أب هدلكم هللاً تعالى هبهما خي ار همنهما :يوم ال هفط هر
الرواي ه
اري هة هبال هغن ه
ات است هدل هبها على جو هاز سما هع صو هت الج ه
والض هحى)) ،و ِفي ه هذهه ّه
اء ولو
لم تكن مملوكة هلنه صلى هللاُ علي ِه وسل لم ين هكر على أهبي بكر سماعه بل أن هكر هإنكاره،
وروى البخ ه
اري عن سلمة ب هن الكوا هع أنه قال" :مر النهبى صلى هللاُ علي ِه وسل على نفر
ضلون فقال النهبى صلى هللا علي ِه وسل (( :ارموا بهنى هإسم ه
همن أسلم ينت ه
اعيل ،فهإن أباكم
ُ
امياً ارموا وأنا مع بهنى فالن)) ،قال" :فأمسك أحد الف هريقي هن هبأي هديهم" ،فقال رسول هللاِ
كا ر ه
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ما لكم ل ترمون)) ،قالوا" :كيف نرهمى وأنت معهم؟" قال النهبى
العِتن ِ
الرمي والمن ِ
اضل ِة و ِ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ارموا فأنا معكم كّلهكم))"ِ ،في ِه فض ُل ِ
اء
ُ
ِبذلِك ِبِني ِة التمرِ على ال ِجه ِاد والتدر ِب وِرياض ِة العض ِ
اء لِذلِك ،ف همن ذلهك نع هرف هإن
ُ
اضل التر ه
التن ه
امي ليس همن نوهع الله هو واللع هب وإه ّن شهبه هبذلهك أو أنه همن الله هو واللع هب

الج هائ هز وروى البخ ه
ضا عن أِبي ُهريرة قال" :بينا الحبشة يلعبون هعند النهب هى صلى
اري أي ً
ّ
هللاُ علي ِه وسل هب هح ارهب ه م دخل عمر ،فأهوى هإلى الحصى فحصبهم هبها" ،فقال(( :دعهم يا
عمر))" ،وسكوته علي هه السالم عن لع هب الحبش هة هب هح ارهبهم ِفي المس هج هد دهلي ًال على جو هازه

ضي هح" :واللعب هبالحر هب سنة لهيكون ذلهك هعدة لهلهق ه
الش هريع هة ،ولهذلهك ذ هكر ِفي التو ه
اء العدّهو
ِفي هّ
ولهيتدرب الناس هفي هه" ،وروى البخ ه
ضا عن ع ِائشة قالت" :وكا يوم هعيد يلعب
اري أي ً
السودان هبالدر هق وال هحر ه
اب" ،فغيرها همن الح هادي هث الهتي بانت أنه صلى هللاُ علي ِه وسل يرى
أصحابه يلعبون المال هعبة واللهو الج هائزة ول ين هكرهم على ذلهك ،بل حثهم على ذلهك لهما
هفي هه همن هرياضة لهلحر هب وغي ههر همن المنافع ه
ات لهلمسله همين ،وكهثير همن ال هذين ينت هسبون هإلى

الصوهفي هة است هدل هب هه وهب هرواية ِفي الحبشتي هن الغهنيتي هن على هإباح هة ال هغن ه
اء والرق ه
ص على نوع
همن ال هعباد هة ويك هفي ِفي رهّد ذلهك أن لعبهم كا تم هر ًينا وتد هر ًيبا هبالدر هق والحر هب وكا هعدتهم
اح ه م ل نوع همن ال هعباد هة ،فاختلف العلماء ِفي ال هغن ه
ِفي هاستر ه
اء ،فأباحه جماعة همن أه هل

از وههي هرواية عن مالهك ،وحرمه أبو حهنيفة وأهل ال هعر ه
ال هحج ه
اق ،ومذهب الش هاف هع هي هكراهته،
ّ
واحتج المجوزون هبهذا الح هدي هث ،وأجاب ال هخرون هبأن هذا ال هغناء هإنما كا ِفي الشجاع هة
ف ال هغن ه
والقت هل والحذ هق ِفي ال هقت هل ونح هو ذلهك همما ليس مف هسدة هفي هه ،هب هخال ه
اء المشت هم هل على ما

يهيج النفوس على الش ّهر ويحملها على البطال هة والقهبي هح.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يرتفع على عبيده وإمائه ِفي مأكل ومشرب
ُ
أي ل يأهنف ول يستكهّبر أن يم هشي ويجلهس ويأكل ويشهبه هبالمعد هم والمس هكي هن
وملبس" ،هّ
اس حتى مع خد ه
والعب هد ،فهذا همن تو ه
اض هع هه مع الن ه
ام هه ،فكان علي ِه الصلةُ والسل ُم أشد
س تواضعاً كما قدمناه ،فهإنه يجلهس مع خد ه
النا ه
ام هه ويأكل معهم ويلهبس مال هبسهم ،فال يمهّيز
حاله الظا ههر عن أحو ه
ال عوا هم الن ه
اس ،هذا هلنه كما قدمنا يأكل ويل هبس ما وجد همن
المبا هح ،فقد روى الطبارهني ع ِن ِإب ِن ُعمر قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :لقد هبط
ِ
علي ملك ِمن السم ِ
وهو ِإسرِافي ُل
اء ما هبط على نِبي قبلِي ول يه ِب ُ
ط على أحد بعدي ُ
ِ ِ
ول رِبك ِإليك ،أمرِني أ
يل فقال" :السل ُم عليك يا ُمحمد!" ثُ قال" :أنا رُس ُ
و ِعندي جب ِر ُ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يل ِإلي أ
أُخيرك إ شئت نبًّيا عب ًدا ًوإِ شئت نبًّيا مل ًكا" ،فنظر ُت إلى جب ِريل فأُو ِمى جب ِر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال م ِعي ذهًبا))،
تواضع ،فُقل ُت :نبًّيا عب ًدا ،فلو أني ُقل ُت :نبًّيا مل ًكا ،ثُ شئ ُت لسارت الجب ُ
وروى هإبن سعد عن ع ِائشة قالت قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :آكل كما يأكل العبد
الشفا(( :هإنما أنا عبد ،آكل كما يأكل العبد،
وأجلهس كما يجلهس العبد)) ،و ِفي هرواية همن هّ
وأشرب كما يشرب العبد)) ،ف هفي هذي هن الح هديثي هن هتبيان لهعبوهدّيهت هه وتواض هع هه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،وروى ِابن عس ِ
اكر عن أهبي ذ ّر قال قال له رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي
ُ
ط هوي هل(( :وجالِس أهل البل ِء والمس ِ
اكين و ُكل مع ُه ومع خاد ِمك لعل هللاُ يرف ُعك
الح هدي هث ال ّ
الثي ِ ِ ِ ِ
الص ِفيق ِمن ِ
يو ِم ال ِقيام ِة ،والبس الخ ِشن و ِ
اض ًعا لعل الفخ ِر
اب تذل ًل هلل عز وجل وتُو ُ
اغا)) ،فأمر النهبي صلى هللا علي ِه وسل هبذلهك الد ه
اب وشبه نفسه
وال ِع ِز ل ُيجدا ُ ِفيك مس ً
ُ
هبالرهقي هق تواضعا لله ول تخلق هبشيء همن أخال هق السال هطين ِفي مأ هكله ه م ومشرهب ه م ولهب ه
اس ه م
ً
وغي هرها همن هخص ه
ال أه هل الدنيا ،فهإنه صلى هللاُ علي ِه وسل ل يأكل على هخوان ول يغلهق
علي هه بابا ول يت هخذ هحجابا كعاد هة الس ه
الطين وأه هل الج هاه و ّه
الرياس هة.
ً
ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يمضي له وقت ِفي غير عمل لل" أ هّي ل
ُ
انقضى له زمن وهو علي هه السالم ل يمالئه هب هذك هر هللاه أو فرهائ ه
ض هه أو نو هافله هه أو هبشغله هه ِفي
حو هائ هج الن ه
اس هفيما أصلحهم هإما بقوله هه أو نف هس هه أو ماله هه ،ومعنى قولِ ِه" :أو فيما ل بد له
أي ل يم ه
ضي له وقت هإل يمالئه هبال هفك هر ِفي أم ه
ور ال هخرهة أو نفق هة
منه من صلح نفسه" هّ
ال الصالهح ه
هعياله هه وحو هائ هجهم ،وغي هرها همن العم ه
ات هإما ههإلصال هح نف هس هه أو أهله هه أو هجيرهان هه أو
أصحاهب هه أو غي هرههم همن المحت ه
الشفا" :فكا ِإذا أُ ِوى ِإلى من ِزلِ ِه ج أز ُد ُخول ُه
اجين ،وقال ِفي هّ
ثلثة أجزاءُ :جزءاً ِلهلِ ِه ،و ُجزءاً لِنف ِس ِه ،ثم ج أز ُج أزهُ بين ُه وبين الن ِ
اس" أ هّي أنه علي هه
السالم قسم زمن دخوله هه لهبيهت هه على ثالث هة أقسام ،هقسم هلله له هعبادهت هه والتفك هر ِفي ملكوهت هه،
وهقسم هلهله هه يدبر هفي هه أمورهن ويصلهحهن ويتلطف هب ه ن ،وهقسم لهنف هس هه همن مأكل ومشرب
ه هه
ه ه هه
ه
ه
ه
ه
وصا هبذ هات هه
وراحة وغي هره مما يليق به ،والقسم الذي جعله لنفسه فقسمه قس ًما منه مخص ً
اس وس هائ هر الم هة ،والح ه
وأحواله هه ِفي نف هس هه وهقسما ه
آخر لهلن ه
اصل أن معنى ج همي هع ه هذهه أنه ل
ً

يم ه
ضى له وقت هإل ِفي هذك هر هللاه ،وكا علي هه السالم يذكر هللا ِفي ك هّل حال ،وله ال هّذكر
خاص ًة هلله تعالى ِفي ك هّل حالة ،هإذا يستيقظ همن نو هم هه ذكر هللا ،وإهذا يلهبس لهباسه ذكر هللا،

وهإذا دخل الخالء ذكر هللا ،وهإذا خرج همنه ذكر هللا ،وهإذا يط ّهر ذكر هللا ِفي هبداية وهنهاية،
وإهذا جلس هلكله هه ذكر هللا ،وإهذا قام همنه ذكر هللا ،وكلما غ ّدا أو راحا همن من هزله هه ذكر هللا،
فأنه علي ِه الصلة والسلم ذكر هللا تعالى ق هائما وق ه
اع ًدا ومضط هج ًعا ،فقد روى البيه هقي ِفي
ُ
ً
ُ
ان عن معاذ قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :أكِثروا ِذكر هللاِ
شع هب ه
اإليم ه
ُ
ُ
ُ ُ
تعالى على ُك ِل حال ،فِإن ُه ليس عمل أحب ِإلى هللاِ ول أن ِجى لِعب ِدِه ِمن ِذك ِر هللاِ تعالى
ِفي الدنيا وال ِخرِة)) ،فهذا كا حاله صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي ك هّل وقت همن أوق هات هه و ِفي
ِ
ِ
ِ
وم ِإل
ك هّل مكان ،وقال ِفي هّ
الشفا" :كا رُس ُ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل ل يجل ُس ول يُق ُ
على ِذكر" ،أ هّي أنه علي هه السالم كا ل يقوم همن مجله هس هه هإ ّل على هذكر هلله هبأن يقول:
ار والدعو ه
((سبحانك اللهم وهبحم هدك ل هإله هإل أنت)) ،وغيرها همن الذك ه
ات ،فه هذهه دالت
اس همن غفلة وأقربهم هإلى مرقبة لهرب ه
على أنه علي ِه الصلةُ والسلم كا أبعد الن ه
هه ،فدوام
ّ
ُ
على ال هّذك هر كا همن سنهت هه ،قال خ هادم رس ه
الشيخ أحمد بمبا ر هحمه هللا:
ول هللاه ّ
"أما دوام ِ
ِمن ُك ِل ما كا ال ُم ِر ُيد ُيكِث ُر
الذك ِر ف ُهو أكب ُر
ُ
ول أُبالِي ِب ِذي ِ
النك ِ
ار
قد ُقل ُت ذلِك ِبل ِإسر ِار
وُقلت من ترك ِذكر هللاِ
لِ ِذك ِر غي ِِره ف ُغمر لِه"
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ير إلى بساتين أصحابه" أ هّي هإلى
اليما ِ أن ُه كا " :يخرج كث ًا
ُ
بس هاتيهن ه م همن النخ هل وغي هرها همن الثمر ه
ات ،كح هديقتي هن لهعب هد هللاه ب هن مسعود وبست ه
ان أنس ب هن
مالهك وغي هرههما ،ومعنى قولِ ِه" :فيأكل منها" أ هّي فيأكل النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل همن
هه
ضا لهيست هظل هبها ويشرب همن م هائها ،ومعنى قولِ ِه" :تطييًبا لقلوبهم"
بساتينهم ،فيدخلها أي ً
ه
النهبي صلى هللا علي ِه وسل هلج هل هإكر ه
ام ه م وتع هظ هم ه م ،وتلطًفا هب ه م وتأدًبا
أ هّي يفعل ذلهك ّ
ُ
معهم ،ولهيظهر محبته لهم ،وكل ه هذهه دلت على حس هن ع هشرهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل وأداهب هه
وبس هط خل هق هه مع أصحاهب هه ر ه
ضي هللا تعالى عنهم.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يحقر مسكيًنا" فمعنى الحق هر ال هّذلة ،فأنه ل
ُ
الرف هة ،ويأهتيهه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ي هذل مس هكيًنا لهذلهته وضع هفه ،بل يك هرمه ويح هسن عليه ويعطف عليه هبالرحمة و أ
حقوقه الهتي ألزمها هللا همن أمواله هه كما قال تعالىِ﴿ :إنما الصدقات لِلُفقراء والمس ِ
اك ِ
ين﴾،
ُ
فالمس هكين هو المتخ هشع المتذّلهل همن الفاق هة والحاج هة ،فو ه
اجب علي هه وعلى ال هذين آمنوا أن

يح هسن علي هه هبأنف هسهم وأموالههم كما قال تعالى﴿ :وبِالو ِالدي ِن ِإحساناً وِذي الُقربى واليتامى
والمس ِ
ين وُقولُوا لِلن ِ
اك ِ
اس ُحسناً﴾ ،أ ِي أمر هللا تعالى رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
الحسا ِ ِإلى المس ِ
والمؤ همهنين ِب ِ
اكين ،أ هّي ال ِذين أسكنت ُه الحاجةُ وأ ِذلت ُه  ،روى ُمسلِ عن
أِبي هريرة ع ِن النِب ِي صلى هللا علي ِه وسل قال(( :الس ِ
اعي على الرِمل ِة والمس ِكي ِن
ُ
ُ
كالمج ِ
اه ِد ِفي سِبي ِل هللاِ)) و ِفي هرواية(( :وكالق ِائ ِ ل ُيفت ُر وكالص ِائ ِ ل ُيفط ُر)) ،وروى
ُ
ِ
أحمد عن أهبي ذر قال قال صلى هللا عليه وسل (( :هإرحم المس ه
اكين)) ،أ هّي أح هسن علي ه م
ّ
ُ
وأك هرمهم ول تح هقرهم ول ت هذلهم ،وسبب أنه صلى هللاُ علي ِه وسل ل يح هقر مس هكيًنا أن هبهإك ار هم
المس ه
اكين هإكرامه هللا تعالى ِفي الدنيا وال هخرهة وأرفع درجاته هعند هللاه تعالى ،وقد روى ِاب ُن
اكر عن عمر قال قال النِبي صلى هللا علي ِه وسل (( :ي ِ
عس ِ
صي ُح ص ِائح يوم ال ِقيام ِة :أين
ُ
ُ
اكين؟ أدخُلوا الجنة ل خوف علي ُك ول أنتُ تحزنو  ،وي ِ
الِ ِذين أك ِرموا الُفقراء والمس ِ
صي ُح
ُ
ُ
ُ
ص ِائح يوم ال ِقيام ِة :أين ال ِذين عادوا مرضى الُفقر ِاء والمس ِ
اكين ِفي الدنيا؟ ،فيجلِ ُسو على
ُ
اب)) ،وسبب ه
مناِبر ِمن ُنور يح ِدثُو هللا والناس ِفي ِشد ِة ال ِحس ِ
آخر هلنه علي هه السالم ل
ُ
ُ
يف هرق بين المس ه
اكين وذوات همن الن ه
اس هإل هبالتقوى ،بل قد رهوي ِفي الح هادي هث كهثيرة أنه
ّ
اكين المت هقين على الغهني ه
علي ِه الصلة والسلم فضل المس ه
اء همنهم ،وروى الطبرهاني ِفي
ُ
ُ
الوس هط وأبو الشي هخ ِفي الثو ه
اب عن أهبي س هعيد الخد هرهّي قال قال صلى هللاُ علي ِه وسل :
((الله تو ِفني ِإليك ف ِقي ار ول توفِني غِنًّيا وأح ُشرِني ِفي ُزمرِة المس ِ
اكين يوم ال ِقيام ِة ،فِإ
ً
ُ
ِ
ِ ِ
اب ال ِخرِة)) ،ومعنى قولِ ِه" :ول يهاب مل ًكا
أشقى الشقياء من أجتم ُع عليه فق ُر الدنيا وعذ ُ
لملكه" ،فالهيبة ههي ه
اإلجالل والمخافة ،فيهاب الشيء هإذا عظمه وخافه ووقره ،فأنه علي هه
هه
ه
ه
ه
اه هه ،ل هسي ًما هإن كا
السالم ل يهاب مل ًكا ول غيره من أولى الم هر هبسب هب ملكه وج ّ

الملهك ك هاف ًرا ،بل يهاب أهل ه
اإليم ه
ان ههإليم هانهم كهبي ًار كا أو ح هقي ًرا ،و ِفي ح هدي هث ُعبيد ب ِن
ِ
اب أهلُ ُه،
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
((اليما ُ ه ُيوب)) ،أ ِي ُيه ُ
ُعمير قال قال رُس ُ
ِلن ُه ُيه ُابو للا ويخا ُفون ُه ،و ِفي هرواية(( :المؤ همن هيوب)) أ هّي مهيوب هلنه يهاب هللا
تعالى فيهابه الناس حتى يوّهقروه ،فالمعلوم أنه علي هه السالم كا يوّهقر ويهاب النج ه
اشي
ره
ضي هللا تعالى عنه ههإليم هان هه وعدله هه وصاله هح عماله هه ونص ههر لهلمؤ همهنين المه ه
اج هرين ل لهمل هك هه
وج ه
اه هه ،ومعنى قولِ ِه" :يدعوا هذا وهذا" أ هّي يدعوا المس هكين والمهلك والف هقير والغهني والحهقير
والكهبير ومس ه
اكين الن ه
اس وذواتهم ،فال فرق بين هعلي هة القو هم وأسفلههم ِفي دعو هات هه ،ومعنى
اإليم ه ه
ه
قولِ ِه" :إلى َّللا دعآء واح ًدا" أ هي إلى ه
الدي هن والتقوى
ان هبالل وحده ل ش هريك له وإهلى ّ
ّ
ً
وع همل صالهح اّلهتي ل يف ه
ضل الناس هإ ّل هبها ،و ِفي ح هدي هث أو هائل قال صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
ِِ
ِِ
ِ
ام أحمد والبيه ِقي مرُفو ًعا(( :ليس
((ومن بطأ به عملُ ُه ل يسرع به نس ُب ُه)) ،وروى الم ُ
ِلحد على أحد فضل ِإل ِب ِ
الدي ِن أو التقوى)) ،وِفي ِرواية ل ُهما(( :ليس ِلحد على أحد
فضل ِإل ِب ِ
الدي ِن أو عمل صالِح)) ،وروى البيه ِقي أ رُسول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل قال
اك و ِ
ِفي ُخطبِت ِه ِفي حج ِة ال ِودا ِع(( :يا أيها الناس ِإ رب ُك و ِ
احد ،ل فضل لِعرِبي
احد وأب ُ
ُ
على عج ِمي ،ول لِعج ِمي على عرِبي ،ول ِلحمر على أسود ،ول ِلسود على أحمر ِإل
اك )) ،سيأهتي تف هسير ِفي معنى ه هذهه اإلح هادي هث ِفي أو ه
اخ هر
ِبالتقوىِ ،إ أكرم ُك ِعند هللاِ أتق ُ

هذا الشرهح ،هإن شاء هللا ،ومعنى قولِ ِه" :ول يشتم أح ًدا" فالشهتم السب وقهبيح الكال هم ،فأّنه
علي هه السالم ل يتكلم أح ًدا هبالشهت هم والس هّب ول هبغي هرههما همن كال هم الشهني هع ،وقال عهلي بن أهبي
طالهب ر ه
الشفا أنه صلى هللاُ علي ِه وسل :
ضي هللا عنه ِفي وص هف هه علي هه السالم كما ِفي هّ
ِ
ِ
ِ
ِ
"ليس بفظ ول غليظ ،ول سخاب ،ول فحاش ،ول عياب" ،أ هّي ما كا خلقه صلى هللاُ
علي ِه وسل ش هدي ًدا متو هع ًدا هلحد ،ول يرفع صوته هج ًدا ِفي خصومة ول يتكّلهم هبقهبيح كالشهت هم
اس ونق هائصهم ،و ِفي ِرواية ِلِبى داود والِترِم ِذ ِي و ِ
ول يذكر عيوب الن ه
النس ِائ ِي وغي ِرِه
ُ
مرُفوعا(( :ل تح ِقر ِمن المعرو ِ
طا ،وإِ
ف شيًئا ولو أ تكل أخاك ووجهك ِإلي ِه منبس ً
ً
ُ
امرًؤا شتمك ِبما يعل ُ ِفيك فل تشتم ُه ِبما تعل ُ ِفي ِه فِإ أجرهُ لك ووبال ُه على من قال ُه))،
وروى الطبرِاني مرُفوعا(( :أل أدل ُك على أكرِم أخل ِق الدنيا وال ِخرِة؟ أ ت ِ
صل من
ً

قطعك وتُع ِطي من حرمك وتعُفو عمن ظلمك)) ،زاد ِفي ِرواية(( :وتصف ُح عمن شتمك))،
وِفي ِرواية لِلبز ِار(( :وتحلِ على من جهل عليك)) ،فكل ه هذهه دلت على شر ه
ف أدا هب
ُ
ُ
النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل مع ج همي هع الن ه
اس أشرهفهم وح هقي هرههم ،فيتخلق هبالج همي هع هبهإكرام
ّ
ه
ه
ه
ه
وإهحهترام ،قال شقيق المصّنف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي رحمهما هللا:

زِك ٌّي
زما ُ

ح ِكي لِلبري ِة ُمع ِجز
حِب ِ
يب للاِ لِلسع ِد ح ِائز

زِعي

ش ِفي ُع الن ِ
اس ِبال ِع ِز ف ِائز
العلى ِبيدي ِه ليس ُيب ِ
ارُز

ِ
ام
زم ُ
زِك ٌّى فزكت أفعالُ ُه والغرِآئ ُز
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أن ُه" :ل يعيب مضجعا ق ُّ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ط" أ هّي أنه ل ينت هقد مضج ًعا
ً
ُ
أب ًدا ،والمضجع المرقد والس هرير ال هذي ينام أو يرقد علي هه ،و همنه اضطجع أ هّي نام ،فمعناه
أستل هقى ووضع جنبه هبالر ه
ض ،فهإن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل قد أنغ هرز ِفي
العبوهدي هة ،وحق على العب هد أن يضطجع على أ هّي مكان يلهيق هب هه ،كما قال علي هه السال هم:
((وأجلهس كما يجلهس العبد)) ،أ هّي على الر ه
ض وكذلهك يرقد كما يرقد العبد ،فلهذلهك أنه
صلى هللاُ علي ِه وسل ل ي هعيب مضح ًعا قط ،ومعنى قولِ ِه" :إن فرشوا له إضطجع" أ هّي هإن
اشا فهإضطجع علي هه هبغي هر حرج ِفي قلهب هه،
كانوا أزواجه أو أق هربائه أو أصحابه ب هسطوا له هفر ً
فقد ورد ه
الشم هائ هل المحم هدي هة الح هديث ي هدل على ه
صف هة هفر ه ه
التّرهم هذ هّي ِفي هّ
اش النب هّي صلى هللاُ
ه
ِ
ِ
اش رُسو ِل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل
عليه وسل  ،فقال هفيه" :عن عائشة قالتِ :إنما كا ِفر ُ
ِ
ام علي ِه ِمن أد ِم حشوِه ليف" ،فمعنى "الد هم" جمع أ هديم ،وهو الجلد المدبوغ ،وقال
الذي ُين ُ
الشيخ علهي الق ه
اري ِفي جم هع الوس هائ هل" :أنه لم يختر هذا ال هفراش لهنف هس هه ،وإهنما نام هفي هه
هرعاي ًة لهزوجهت هه ،وإهل فالغالهب أن ينام على التر ه
اب" ،دلهي ًال على زه هدهه ِفي الدنيا وهرض هائ هه هبما
قل همنها ،ويؤهيد هذا هبمعنى قوهل هه" :وإل جلس على
فجلس على الر ه
ض هلنه همن سنهت هه كما قدمناه هبقوله هه
العبد)) ،وأخرج الطبرهاني ِفي ح هدي هث ص هحيح عن هإب هن عباس قال" :كا يجلهس على
ض" أ هّي كا علي هه السالم يجلهس على الر ه
ض هويأكل على الر ه
الر ه
ض همن غي هر ح هائل

اشا
األ رض" أ هّي هإن لم ف هرشوا له هفر ً
علي هه السالم(( :وأجلهس كما يجلهس

اه هل ِفي أم هر الظ ه
ويأكل علي هه همن غي هر مائدة ول خوان إشارة هإلى طل هب التس ه
اه هر وصر ه
ف
ً
اط هن وتط ه ي هر القلو هب ،كما قال السي ه
ال ه م هم هإلى عمارهة الب ه
الش هريف هة ومعنى
الشم هائ هل ّ
وطي ِفي هّ
ارك هبالر ه
قولِ ِه" :واضطجع عليها" ،أ هّي يرقد على الر ه
ض أو وضع جنبه المب ه
ض
متواض ًعا ومتذّله ًال ،وهلنه أصلح لهلجس هم وأنفع ِفي هقيا هم اللي هل لهو هظيفهت هه الهتي كانت همن سّنهت هه
ه
ِ
ه
ارهي" :وهإّل فالغالهب أن ينام على التر ه
اب" أنه علي ِه
المؤ هكدة ،فال يقال في قول الشي هخ الق ه ّ
الصلةُ والسلم نام على الر ه
ض مبا هشرةً هبغي هر شيء تحته ،هلنه ل ورد ِفي الح هدي هث أو
ُ
ار ي هدل على ذلهك ،كما هو معلوم أنه لم ينم غالهبا هإل على شيء ح ه
الث ه
صير أو جلد أو
ً
ضم ه
النوم على الر ه
باشرةً هلنه لما أرى علهيا بن أهبي طالهب ن هائ ًما
غي هرههما ،ول هكنه ل ين هكر ّ
اب هبأن نومه ِفي المس هج هد على التر ه
اب ِفي المس هج هد مدحه وكناه هبأهبي التر ه
على التر ه
اب
اء والغطرس هة ،وقال الق ه
اإلهتّضا هع وأبعد همن ال هكب هري ه
أقرب لهلتواض هع و ه
الشفا:
اضي هعياض ِفي هّ
ِ
ام أحياناً على س ِرير ُمرُمول ِبش ِريط حتى ُيؤث ُر ِفي جنِب ِه"
"وكا صلى هللاُ عليه وسل ُين ُ
ض مب ه
أ هّي أن نومه كا على س هرير منسو هبش هريط على الر ه
اشرةً هبغي هر هفراش أو بطانة أو
وسادة يحول بينه وبينه ،فلهذلهك يؤهثر حبال ش هري هط هه ِفي جنهب هه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،دلهي ًال
على هرض هاه هب هقلة همن الدنيا وهإقهت ه
ناع هه هبالموجوهد هو هعد هم هإحهتق ه
اره مضج ًعا ال هذي ف هرشوا له علي هه
همن هللاه تعالى افضل الصال هة وأتم التسلهي هم.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ان ليًنا يعفوا ويصفح" أ هّي أنه ل يدفع
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
هبالسيئ هة السيئة ول هكن يعفو ويغ هفر كما صرح هبذلهك ِفي ح هدي هث عب هد هللاه ب هن عمرو ب هن
اص ،فكان علي هه السالم كما ذكر المؤلهف أعف الن ه
الع ّ ه
اس ،هذا هلن قالت ع هائشة كا
ال هبقوله هه تعالى هإلى موسى
خلقه علي هه السالم القرآن أ هّي يتخلق هبأخال هق القرهآني هة هإمهتث ً
وهارون عليهما السالم﴿ :فُقول ل ُه قولً لِيناً لعل ُه يتذك ُر أو يخشى﴾ ،وهبقوهل هه تعالىُ ﴿ :خ ِذ
ف وأع ِرض ع ِن الج ِ
العفو وأمر ِبالعر ِ
اهلِين﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :وليعُفوا وليصف ُحوا أل
ُ
ُ
تُ ِحبو أ يغ ِفر للاُ ل ُك ﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :وأ تعُفوا أقر ُب لِلتقوى﴾ ،وهبقوله هه تعالى:
﴿فاعف عنه واصفح ِإ للا ي ِحب المح ِسِنين﴾ ،فج هميع ه هذهه الي ه
ات تأ همر هبأحس هن الصف هح
ُ
ُ ُ
ُ

ار وأه هل ال هكت ه
والتج هاوهز و ه
ان ِفي مقاهبل هة السيئ هة حتى هبالكف ه
اإلحس ه
اب والمن هاف هقين ،قال تعالى
ّ
هفي ه م﴿ :فاعُفوا واصف ُحوا حتى يأِتي للاُ ِبأم ِِره﴾ ،أ هّي أمر هللا تعالى النهبي صلى هللاُ علي ِه
وسل والمؤ همهنين أن يعفو عن أه هل ال هكت ه
اب والمش هرهكين والمن هاف هقين ويصفح حتى يأهتي هللا
ف ِفي سورهة البر ه
هبأم هره ،فيأهتيه هبأم هره هبنزو هل أية السي ه
اءة وهو قوله تعالى﴿ :ق ِاتُلوا ال ِذين ل

يؤ ِم ُنو ِباهللِ ول ِباليو ِم ِ
الخ ِر ول ُيح ِرُمو ما حرم للاُ ورُسولُ ُه ول ي ِد ُينو ِدين الح ِق ِمن
ُ
ِ
اغرو ﴾ ،فه هذهه الية الن ه
ِ
اسخة
ال ِذين أُوتُوا ال ِكتاب حتى ُيع ُ
طوا الجزية عن يد و ُه ص ُ
ال ،فأمره هللا هفيها هب هقت ه
ض الحو ه
ال أه هل ال هكت ه
جاوز ِفي بع ه
نسختها الت ّه
اب حتى يسلموا أو
ي هقروا هبال هجزي هة ،وأخرُج ال ُبخ ِ
اري و ُمسلِ واِب ُن ال ُمن ِذ ِر واِب ُن أِبي ح ِات والطبرِاني والبيه ِقي ِفي
الدلِئ ِل عن أُسامة ب ِن زيد قال" :كا رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل وأصح ُاب ُه يعُفو
هه
ع ِن المش ِرِكين وأه ِل ال ِكت ِ
ضا:
اب كما أمرُه هللاُ ويصِب ُرو على الذى" ،وقال فيه أي ً
ُ
ِ
ِ
ِ
"وكا رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل يتأو ُل ِفي العف ِو ما أمرهُ هللاُ ِبه حتى أذ هللاُ ِفي ِه
ِبقتل ،فقتل هللاُ ِب ِه من ُقِتل ِمن صن ِادي ِد ُقريش" ،فهذا ل يمنعه أن يكون أرف ًة وحلهي ًما
احا ع هن المؤ همهنين وس هائ هر الن ه
اس ال هذين ل يؤذون هللا ورسوله علي ِه الصلةُ والسل ُم،
وسم ً
فقال تعالى﴿ :فِبما رحمة ِمن للاِ ِلنت ل ُه ولو ُكنت فظاً غِليظ القل ِب لنفضوا ِمن حولِك
ف عن ُه واستغ ِفر ل ُه وش ِاورُه ِفي الم ِر﴾ ،وأخرج هإبن المن هذ هر عن أهبي سلمة قال
فاع ُ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ل عفا رجل عن مظلهمة هإل زاده هللا عزا ،فاعفوا
قال رُس ُ
الشفا " :و ِمن ع ِظي ِ خب ِِره ِفي العف ِو عُفوهُ ع ِن الي ُهوِدي ِة الِتي
ي هعزكم هللا)) الح هديث ،و ِفي هّ
الرواي ِة ،وأنه ل يؤ ِ
سمت ُه ِفي الش ِاة بعد ِاعِترِافها على الص ِحي ِح ِمن ِ
اخذ لِبيد بن العص ِ ِإذ
ُ ُ
سحرهُ ،وقد أعل ُ ِب ِه وأُوحي ِإلي ِه ِبشرِح أم ِِره ،ول عتب علي ِه فضلً عن معاقبِت ِه ،وكذلِك ل
ُيؤا ِخذ عبد هللاِ بن أُبي وأشباه ُه ِمن ال ُمن ِاف ِقين ِبع ِظي ِ ما ُن ِقل عن ُه ِفي ِجهِت ِه قولً وِفعلً،
بل قال لِمن أشار ِبقت ِل بع ِ
ض ِه (( :ل ،لِئل ُيتحد ُث أ ُمحمداً يقِت ُل أصحاب ُه)) ،فقد ورد
ه
ه ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
الدارقطني في الفراد عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
((المؤ ِمن لِين المنك ِب يوِسع على أ ِخي ِه ،والمن ِافق يتج ِافى ي ِ
ضي ُق على أ ِخي ِه ،وال ُمؤ ِم ُن
ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ

ِ
ِ
ول" :حتى يبدأ ِبي)) ،قال ا هإلمام علهي بن أهبي طالهب كرم هللا
يبدأُ بالسل ِم وال ُمناف ُق يُق ُ
وجهه ِفي ِشع ِِره:
وكن ص ه
فما ال هحلم هإل خير خدن وصاحب
احًبا هلل هحل هم ِفي ك هّل مشهد *
يق ور ه
ظا عهد الص هد ه
تذق همن كما هل ال هحف هظ صفو المش هر هب
اعًيا *
وكن ح هاف ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يبدأ من لقيه بالسلم" أ هّي أنه يبتدئ من ل هقيه
ُ
هبالت هحي هة تواض ًعا لهلن ه
اس ،هلنه همن السن هة أن يسلم الكبر على الصغ هر لكي ِإحِترام ُه
وإِرِتفاع ُه  ،فالسالم دعاء وت هحية وههي قوله :السالم عليك أو السالم عليكم أو السالم
ه
ِ ه
السيرهة.
عليكم ورحمة هللا وبركاته أو أكثر كما ورد في ّ
أ هّي أنه علي هه السالم يبدأ هبالسال هم لهك هّل أحد ل هقيه ص هغي ًار كا أو كهبي ًار همن المسله همين
هإل ِفي مو ه
اضع ل يستحب السالم هفيها كالصال هة وبي هت الخال هء ،قال تعالى﴿ :وإِذا جاءك
ال ِذين ُيؤ ِم ُنو ِبآي ِاتنا فُقل سلم علي ُك ﴾ ،وقال تعالى﴿ :وإِذا ُحِييتُ ِبت ِحية فحيوا ِبأحسن
ِمنها أو ُردوها ِإ للا كا على ُك ِل شيء ح ِسيباً﴾ ،فالت هحية ِفي الص هل مصدر" :حياك
هللا" ،أ هي جعل لك حياة ط هويل ًة وهو ت هحية الج ه
اههلي هة ،فلما جاء ه
اإلسالم أبدل هبالسالمه.
ً
ّ
فمعنى الي هة﴿" :وإِذا ُحِييتُ ِبت ِحية﴾ ،أ هّي هبقول "السالم عليكم" ﴿فحيوا﴾ ،الم هحهّيي
﴿ِبأحسن ِمنها﴾ ،هبأن تقولوا له" :وعليكم السالم ورحمة هللاه وبركته"﴿ ،أو ُردوها﴾ ،أ هّي
همثلها هبأن تقولوا كما قال ،أ هي الو ه
اجب أحدهما والول أفضل" ،كما قال المصهّنف الستاد
ّ
ضي ه
ر هحمه هللا مل هّخصا ِفي تف هسي هره ه
اء التأ هو ه
يل.
ً
ان وهو ما يمهيز السعداء همن أه هل هللاه
ار ه
اإليم ه
فيبدأ هبالسال هم أرس التواض هع وأهم هشع ه
ّ
ار ه
همن أه هل الشقاوهة ،وهو سنة على ال هكفاي هة متأ هكدة هلنه همن هشع ه
اإلسال هم فيتأكد هإظهاره،
فقد أجمع العلماء على وج ه
وب رهّد السال هم على المسله هم ِبأ ترك ُه ِإهانة لِل ُمسلِ ِ.
فقد ورد الح هاديث كهثيرةً ِفي فض هائله هه ،فروى البيه هقي ِفي شع هب ه
اإليم ه
ان وغيره عن
ِ
ِ
ه ه
ِ
يء ِبالسل ِم ب ِريء
عبد هللا ب هن مسعود قال قال رُس ُ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :الباد ُ
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
من الكب ِر)) ،وأخرُج أ ُبو د ُاود عن أبي أُمامة قال قال رُس ُ

اس ِباهللِ
((ِإ أولى الن ِ
ت ه
القي رجال هن فالمبت هدئ

من بدأ ُه ِبالسل ِم)) ،واهبهتداؤه سنة ل و ه
اجب هب ه
اإلجما هع ،ل هكن هإذا
هبالسال هم هو الفضل ِفي هإيم هان هه وأخ ه
الق هه.
الستاد ر هحمه هللا ِفي تق ِسي ِِره" :هإذا رد و ه
احد همن الجماع هة س هقط

وقال المصهّنف
اشي ،والم ه
اكب على الم ه
الفرض ع هن الب هاقين ،وإهن تركوه أهثموا كلهم ،ويسلهم الر ه
اشي على
الق ه
اع هد ،والقلهيل على الكهث ه
ير ،والص هغير على الكهبي هر" ،كما روى هإبن هحبان وغيره عن جاهبر
اكب على الم ه
ب هن عب هد هللاه قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :ويسلهم الر ه
اشي،
ُ
ُ ُ
اشي على الق ه
اع هد ،والقلهيل على الكهثي هر ،والص هغير على الكهبي هر ،والم ِ
والم ه
اشيا ِ ج ِمي ًعا أي ُهما

ابتدأُ ِبالسل ِم ف ُهو أفضل)).
فيختلهف الفقهاء ِفي جو هاز الت هحي هة هبالسال هم على الكف ه
ار فقال بعضهم هو حرام هلنه
ت هحية هبهإس هم ّللاه السال هم فهذا الت هحية خاصة لهلمؤ همهنين ول هكن جواز الت هحي هة على الكف ه
ار هبأ هّي
ت هحي ه
ات الخير غي هر أسم ه
اء هللاه ،وجوز بعضهم الت هحية على الكف ه
ار هبالسال هم وهبغي ههر همن
اء هّللاه الحسنى هبقص هد دعوهتهم هإلى ّللاه ،وجوز بعضهم ابتداءهم هبالت هحي هة لهق ه
أسم ه
اضي
الحاج هة ،وقد جوز بعضهم أبتداءهم هبالت هحي هة مطلًقا هبأنه همن خي هر ها هإلسال هم.

وقد روى البخ ه
اري عن عب هد هللاه ب هن عمرو أن رج ًال سأل رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل " :أ هي ه
اإلسالم خير؟" قال(( :تُط ِع ُ الطعام ،وتق أُر السلم على من عرفت ومن ل
ّ
ار ِ
تع ِرف)) ،أ ِي ل تخص ِب ِه أح ًدا تكب ًار أو تص ُن ًعا ،بل تع ِظي ًما لِ ِشع ِ
السل ِم ومراعاة
ِلُخوِة ال ُمسلِ ِ.
نافق والف ِ
ِ
ِ
اس ُق ،أ ِجي ُبِ :بأن ُه خص ِبأ ِدلة
فِإ ِقيل :اللف ُ
ظ عام فيد ُخ ُل الكاف ُر وال ُم ُ
اما لِمصلِح ِة التألِي ِ
ِ
ف ،وأما من شك ِفي ِه فالص ُل
أُخرى أو أ النهي ُمتأخر وكا هذا ع ًّ ُ
ِ
صوص ،وهو تسلِ ُ على من ل ِقيت ُه ول ت ُخص ذلِك ِبمن
اء على ال ُع ُمو ِم حتى يثبت ال ُخ ُ
البق ُ
ف.
تع ِر ُ
ِ ِِ ِ
ِ
اء السل ِم ال ِذي ُهو ِشع ُار
ال التو ُ
وِفي ذلك ِإخل ُ
ص العمل هلل وِإستعم ُ
اض ِع وِإفش ُ
ِ
ِِ
صوص ِبال ُمسلِ ِ ،قد تمسك ِب ِه من أجاز ابتداء الك ِاف ِر ِبالت ِحي ِة
هذه الُمة ،وهذا ال ُع ُموُم مخ ُ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ئ
ِبِإسمه السل ِم ،ول ُحجة فيه ل الصل مش ُرو ِعية التحيةُ ِبالسل ِم لل ُمسل ِ ،فل يبتد ُ

ِغي ِِره ِمن أسم ِ
الت ِحية ِبالسلم وب ِ
اء للاِ على ك ِافر ،ويقال له هإذا سلم علي هه ك هافر هبأ هّي هإسم
اء ّللاه
اء هّللاه" :وعليك" ،ويجوز وهقيل مستحاب ابتداء الك هافر هبأ هي الت هحي هة سوى أسم ه
همن أسم ه
ّ
الحسنى.
ه
ه
ه
النس ه
الرج ه
النسا هء ِفي السال هم ك ّه
ال
اء مع ّ
وقال المصّنف الستأذ ر هحمه هللا" :وحكم ّ
جال ،ول يسلهم الرجل على الشاب هة الجنهبي هة هب هخال ه
الر ه
مع ّه
ف المتجال هة" ،وقال ِإب ُن بطال ِفي
وعي ِة السل ِم على غي ِر المع ِرف ِة" :أسِتفتاح ِللمخ ِ
مش ُر ِ
اطب ِة ِللتأِني ِ
س ِلي ُكو ُ ال ُمؤ ِم ُنو ُكل ُه
ُ
ش أحد ِمن أحد".
ِإخوة فل يستو ِح ُ
وقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا ِفي مج ه
ال السالمه" :ويصافحه" أ هّي أنه علي هه
السالم يبدأ من ّله هقيه همن أصحاهب هه وغي هرههم هبالسال هم ويصافحه ،والمص هافحة هبالت هحي هة ج هائزة
ه ه ه هه ه
هه
السالم هبالسال هم ،فمعناهُ أنه علي هه يبدأ ِبالسل ِم
أو مستحبة ،فلذلك أضاف إلي إبتدائه عليه ّ
على أصحاهب هه وغي هرههم مع المصافح هة ،أ هّي يجعل صفحة ي هّدهه الش هريف هة على ي هّد أصحاهب هه.
ه
ِ
اج العرو ه
الرجل هإذا وضع صفح كّهف هه ِفي صف هح كّهف هه
وقال في ت هّ
س" :الرجل يصافح ّ
وصفحا كفي ه ما و هجه ه
ارهم الخال هق و همن سن هن النهبي ه
اهما" ،فهإنها همن مك ه
اء والصاله هحين هعند
ً
اإللهتق ه
ه
اء ،فقد أخ هرج ِفي مك ه
ارهم الخال هق عن حاهبر قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ارِم أخل ِق النِبيِئين و ِ
((ِإ ِمن ُمك ِ
الص ِدي ِقين والشهد ِاء والصالِ ِحين البشاش ُة ِإذا تز ِاوُروا،
وال ُمصافحةُ والتر ِحي ُب ِإذا التُقوا)).
ار ه
فالمصافحة تمام الت هحي هة الهتي ههي همن هشع ه
اإلسال هم ،و همن سنة ِفي المصا هفح هة أن
ه ه
ه ه
ه
ه
ول
تكون باليّد اليمنى ،فأخرج أحمد والتّرهمذي والحاكم وغيرهم عن أبي أمامة قال قال رُس ُ
هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :تم ِ ِ
المصافحةُ هباليمنى)) ،أ هّي هإذا ل هقي المسلهم
ُ
ام تحيت ُك بين ُك ُ
ُ
فسّلهم علي هه ،ف همن تما هم السال هم أن يضع يده اليمنى ِفي ي هّدهه اليمنى ،فيصافحه فهإن
المصافحة سنة مأ هكدة.

فتصافحه علي هه السالم أصحابه رحم ًة ومغ هفرةً لهم ،فأخرج الح هكيم وأبو الشي هخ عن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ه
ِ
عمر ب هن الخطاب قال قال رُس ُ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :إذا التقى ال ُمسلما فسل ُ
ِ
ِِِ
ِ ِ ِِِ ِ
ِ
أح ُد ُهما على صاحبه كا أحب ُهما إلى هللا أحس ُن ُهما بش ًار بصاحبه ،فإذا تصافحا أن ِزُل هللاُ

علي ِهما مائة رحمة ،لِلب ِاد ِي ِتس ُعو ولِل ُمصاف ِح عشرةً)) ،وأخرج أحمد مرفو ًعا(( :ما همن
ان هإل غ هفر لهما قبل أن يتفرقا)) ،أ هّي قبل أن يتفرقا هبالبد ه
ان فيتص هافح ه
مسله همين يلت هقي ه
ان أو
بال هف ار هغ ع هن المصافح هة وهو أظهر.
و ِفي هرواية هلأِبي د ُاود(( :هإذا الت هقى المسلهما هن فتصافحا وحمدا هللا واستغفراه غ هفر
لهما)) ،فأنه يست هحب هعند المصافح هة ح همد هللا تعالى و ه
السهتغفار وهو قوله" :يغ هفر هللا لنا
ولكم" ،وأخرج هإبن السهن هي عن أنس قال" :ما أخذ رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل بي هّد رجل
ّ
ه
ِ
ِ
ه
ارقه حتى قال(( :اللهم آتنا في الدنيا حسن ًة وفي الخرهة حسن ًة وهقنا عذاب الن ه
فف ه
ار))".
فالمصافحة سنة متو هاترة هعند التال هقي وكانت الصحابة ر ه
ضي هللا عنهم تفعله وإهذا
ق هدموا همن سفر تع هانقوا ،فابتداؤه علي ِه الصلةُ والسل ُم هبالسال هم ومصافحته لهم دلهي ًال على
ف من ه
تواض هع هه ولط ه
اسهب هه همن حس هن خل هق هه معهم ،ف هفي مصافح هة هبرس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل رحمة وبركة وشفاعة ،وههي شيء مطلوبة همنه همن أصحاهب هه هرضوان هللاه تعالى

عنهم ،فلهذلهك قد ن هقل عنهم السند الص هحيح ِفي المصافح هة المسلسل هة هإلى رس ه
ول هللاه صلى
هللاُ علي ِه وسل .
فالحمد هلله وهبحس هن عوهن هه قد دخلت ِفي هذا السن هد المبار هك بأنهني قد صافحت
شيخنا الف هقيه الخ هطيب الشيخ محم ًد ال همين بن آدم ك هريعنغ ب ِن ُمحمد تُ ُكر ب ِن ُمحمد سن ُب
ب ِن ُمحمد لِيلِي ب ِن أِبي بكر ب ِن ال همى هر هاد ِجي ِة محمد سن ُب درِنيما ،وهو صافح والهده
الشيخ آدم ك هريعنغ وهو صافح الشيخ معلم موسى المه ه
اجر ،وهو صافح ه
اإلمام الخ هطيب
ه
الف هقيه علهي هدنب بن أهبي بكر معل همي ،وهو صافح نور الزم ه
الدي هن الشيخ عثمان
ان مجدد ّ
بن فودي وش هقيقه المصهّنف الشيخ الستاذ عبد هللاه بن فودي وهما صافحا الشيخ أبا
المان هة هجب هريل بن عمر وولده الن هجيب أبا التوهفي هق عمر ،وهما صافحا أبا الفي ه
ض محمد

ان :الول الشيخ البرهان هإبر ه
مرتضى الحسيهني الو ه
اس هطي ،وهو صافح شيخ ه
اهيم بن أحمد،
وهو صافح والهده الشيخ أحم ًدا بن الحسي هن وهو صافح و هالده الشيخ الحسين المجد

ض محمد مرتضى الحسيهني الو ه
الخ هافي ،والث هاني أن الشيخ أبا الفي ه
اس هطي صافح الشيخ
ً
الف هقيه الت همي همي الحن هفي ،وهو صافح الشيخ المجّلهد وهو صافح الشيخ الولهي هدي وهو صافح

الشيح أحم ًدا لبًنا وهو صافح الشيخ أبا الوفى أحمد بن العج هل وهو صافح الشيخ عبد
الب هاقي الزج ه
اجي ،وهو والشيخ الحسين المجد الخا ِفي المق هّدم صافحا الشيخ التاج
العثم هاني ،وهو صافح الشيخ الرم هزي وهو صافح الشيخ علهيا الوبهي وهو صافح الشيخ
ودا وهو صافح أبا س هعيد سعد بن مالهك الخد هري وهو صافح النهبي صلى هللاُ علي ِه
محم ً
وسل  ،الحمد هلله ال هذي دخلنا ِفي بركة ورحمة ومغ هفرة ِفي ه هذهه ال هّسل هسل هة المب ه
ارك هة.
ف الشيخ عثمان بن فودي ر هحمه هللا كما قال الشيخ عبد هللاه
وقال ش هقيق المصهّن ه

بن محمد الكن هاوي" :وما وجدنا ِفي سن هد المصافح هة ثالثة أمور :هإهتّصال أي هدنا بي هّد النهب هي
ّ
صلى هللاُ علي ِه وسل  ،والنجاة همن الن ه
ار ،ودخول الجن هة" ،فأخذ ُت هذا سند ال ُمصافح ِة عن
شي ِخي الف ِقي ِه محمد ال ِمي ِن ب ِن أدم ،وأ ُقول ِفي ِه كما قال شي ُخ سي ِ
وخنا السِي ُد ُمحمد
ُ
ُ
ُ
ُمرتضى ِ
الزبِي ِدي ِفي شي ِخ ِه:
ِبسند ل يع ُرهُ ُمكافحه
وعن ُه أرِوي سند ال ُمصافح ُه *
الحمد لله ال هذي دخلنا ِفي برك هة سن هد المصافح هة هإلى رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل همن هجه هة السن هد همن أجد هادنا الصاله هحين ،والحمد هلله والشكر هلله ال هذي وصلنا هإلى ما
قد قطعنا عنه ﴿فق هطع دابر القو هم ال هذين ظلموا والحمد هلله ر هّب العال همين﴾ ،اللهم هإهّني أسألك
هبحرم هة وبرك هة هذا سن هد المصافح هة وهببرك هة هؤل هء هفي هه أن هإت ه
صل يدي وأياد ج همي هع أول هدي
ّ
وأمه هات ه م ووالهدي وج همي هع أحب هائي بي هّد النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل وتن هجينا هبها همن الن ه
ار
ّ
وأد هخلنا هبها جنة البر هار هبغي هر هحساب ،وكن هبنا يا ربنا كما كنت هبالشي هخ عثمان ب هن فودي
هإذ قال هفي الدالهي هة:
ُكن أ ِخ ًذا ِبي ِد ال ُعبي ِد ال ُمذِن ِب
ف ح ِق ِإلي ِ
الردى
يا رب ِإ ل تع ُ
وأتي ُت ِبابك يا ِإل ِهي ن ِجِ ِِني
ولقد علِمت ِبأ ربِي ف ِ
ِاتح
ُ
ِ
ِ
يعا لِلن ِك ِ
ير ال ُمرِه ِب
ُكن لي شف ً
ه ِو لنا ِمن أ ن ُزور نِبِ ِِينا

يا ُعمدِتي يا موِئلِي يا ُمقص ِد
اب ن ِ
ار ُموص ِد
وِق ِع ُهناك عذ ُ
يوم ال ِقيام ِة ِمن عذ ِ
اب ُمِوق ِد
أب ِِوابه ِمن جوِدِه ِللق ِ
اص ِد
ُ
ُ
يا خالِ ِقي يا ُمن ِق ِذي يِا سِي ِد
س ِهل أيا مولي زورة أحِِم ِد

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل يعرف مجلسه من مجالس أصحابه" أ هّي أنه
ُ
ه
علي هه السالم ل يت هّخذه مك ًانا معلو ًما خاص ًة له دون غي ههر هعند أصحاهبه ويمنع الناس همن
الشفا" :ول يو ِطن الم ِ
اكن ،وُينهى عن ِإيط ِانها" أي أنه علي هه السالم ينهى
ذلهك ،وقال ِفي هّ
ُ ُ
عن أتخ هاذها وطنا ،والمراد هب هه مال هزمة محل هبخصو ه
ص هه هلنه ليس هب همل هك هه كالمس هج هد وغي ههر
ً
همن الم ه
اك هن المباح هة ،هذا هلن لهك هل و ه
احد حقا هفي هه .وأخرج هإبن أهبي شيبة وغيره مرفو ًعا:
ّ
"نهي النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل أن يو هطن الرجل المكان هبالمس هج هد" ،وهقيل يجوز لهلعاله هم
س كما كا فعلوه عبد هللاه
لف ت ه
والمفهتي أن يألف مكاناً مخصوصا ِفي المس هج هد له ه
اء والتدري ه
ً
بن عمر و ه
اإلمام م هالك والليث وغيرهم .ومعنى قولِ ِه" :أل نه حيث إنتهى به المجلس

جلس" أ هّي هإذا ي هريد النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل الجلوس مع أصحاهب هه جلس حيث ينتهى
هب هه المجلهس ِفي أ هّي مكان خال همنه همن غي هر تصدر على أصحاهب هه صلى هللاُ علي ِه وسل ،
الشفا أنه علي هه السالم" :يأمر هبذلهك" أ هّي يأمر أصحابه هبهذا الد هب ِفي مجله هسهم
وقال ِفي هّ
تش هري ًعا وتأ هديًبا لهم ،وينهائهم عن هإهتّخ هاذ محل خاصة دون غي هرههم لما هفي هه همن الكب هر وح هّب
ِ
ه
ِ
الج هاه والترهف هع على الن ه
اس ،كما يفعله علماء السوهء في زماننا هذا ،فأنه عليه الصلةُ
ان الخالهي بناء على التواض هع وحس هن المع ه
والسلم كا يجلهس ِفي المك ه
اشرهة وإهرش هادهه
ً
ُ
هلمهت هه.
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اإليما هن وأد ه
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اب قعوهد هه ِفي مجله هس هه وغي هره أن" :أكثر جلوسه
ُ
إلي القبلة" هإمهتثا ًل هبعمو هم قوله هه تعالى﴿ :قد نرى تقلب وج ِهك ِفي السم ِ
اء فل ُنولِينك ِقبل ًة
ترضاها فو ِل وجهك شطر المس ِج ِد الح ار ِم وحي ُث ما ُكنتُ فولوا ُو ُج ِوه ُك شطرهُ﴾ وقال
اإلمام القرطهبي ِفي الج ه
ه
ام هع هلحكا هم القر ه
آن" :وقد كا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
ي هحب أن يو هجه الكعبة فأن هزل هللا تعالى﴿ :قد نرى تقلب وج ِهك ِفي السماء﴾ الية"،
فأوجب هللا تعالى هبآيتي هن على المؤ همهنين فرض التو هج هه نحو المس هج هد الح ار هم ِفي صالهتهم
ض هللاه تعالى ،ويستحب لهم التو هجه هبها ِفي س هائ هر الوق ه
ات كالدع ه
حيث كانوا همن أر ه
اء

ه ه ه ه
ه
ه
ه ه
اما لهل هقبل هة وتن هزيها لها هلن ال هقبلة سهّيد
وغي هره من المعامالت إل عند قضاء الحاجة إكر ً
ان وأشرف المح هل ِفي أر ه
المك ه
ض هللاه ،ويستحب أن التو هجه هإلي هه هإن يم هكن هبذلهك ،وقال
ارف عبد الوه ه
الع ه
اب الشعرهاني ِفي العهوهد المحم هدي هة :روى الطبرهاني هبهإسناد حسن(( :هإن

س هقب ه ه ه
ِ
لهك هّل شيء سي ًدا وإهن سيد المجاله ه
ضا(( :هإن لهك هّل شيء
ال القبلة)) وفي هرواية له أي ً
شرًفا وإهن شرف المجاله ه
س ما هاسهتقبل هب هه ال هقبلة)) ،ولهذلهك ي هحب النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل
يتو هجه هإلى ال هقبل هة وأكثر جلوهس هه كا هإلي هه.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أنه" :يكرم كل داخل عليه" أ هي كل د ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اخل على
ُ
ّ
ُ
ه
ه
ِ
ه
ه
ه
ِ
مجله هس هه وكل من دخل في بيته من أصحاهبه وغي هرههم لنه ِبنس ِب أو ِ
اخ ِر كا يك هرم الغ هريب،
ام هه صلى هللا علي ِه وسل ههإلبنهت هه ف ه
اطمة ر ه
فيك هرمهم هبال هقيا هم لهم ويال هطفهم ك هقي ه
ضي هللا تعالى
ُ
ام هه لهسعد ب هن معاذ ر ه
عنها وهقي ه
ضي هللا عنه وقوله هفي هه هلصحاهب هه(( :قوموا لهسهّي هدكم)) ،أ هّي
قوموا لهمن فوهقكم ِفي ال هعل هم وال هحل هم والفض هل ،قال ِاب ُن ِشميل :السِي ُد ال ِذي فاق غيرهُ ِبالعق ِل
والم ِ
ال والدف ِع والنف ِع ،ال ُمع ِطي مال ُه ِفي ُحُقوِق ِه ال ُمعِي ُن ِبنف ِس ِه ،فذلِك السِي ُد ،وقال ِعكرمة:
السِي ُد ال ِذي ل يغلِ ُب ُه غضِب ِه ،وقال قتادةُ :هو العاِب ُد الورعُ الحلِي ُ  ،ومعنى قولِ ِه" :ويوثره
بالبساط" أ هّي يؤهثر من يد هخل علي هه هبأن بسط له ثوبه تع هظي ًما له كما فعل ذلهك لهع هد ّى ب هن
الرضاع هة كما أهتيه ،ف ه
ح هاتم وهلخهت هه علي هه السالم همن ّه
اإليثار تق هديم غي ههر على نف هس هه ِفي
وسد أو يو ه
ض الموهر تشرًفا هبهم ،ومعنى قولِ ِه" :والوسادة" ههي ما يت ه
الر ه
بع ه
س
ضع تحت أ
أ هّي يؤهثر له الوسادة اّلههتي كانت تحته أو يؤهثر له الفراش ال هذي يجلهس علي هه ،وزاد ِفي
الشفا" :ويع هزم علي هه ِفي الجلو ه
س عليها هإن أبى" أ هّي يق هسم علي هه أن يجلهس على هوسادهت هه
هّ
ه ه
س حي ه
هبأن يقول له مث ًال" :هبالله أجلهس أنت" هإذا امتهنع همن الجلو ه
اء من رسول هللا صلى هللاُ
ً
علي ِه وسل  ،ومعنى قولِ ِه" :ويعطيه نصيبه بالشاشة" أ هّي ُيع ِطي ُكل أحد همن ُجلس ِائ ِه
نِ
صيب ُه وحظه همما يست هحقه همن مال هطفهت هه هبطالق هة الوج هه ومج هاوب هة سؤاله هه وإهبد هاء له سروره
الشفا" :حتى ل يحس ُب جلِي ُس ُه أ
وهبشره صلى هللاُ علي ِه وسل له هبحس هن خل هق هه له ،و ِفي هّ
أحداً أكرم علي ِه ِفي ِه ِمن جالِ ِس ِه" أ هّي يظن جلهيسه أنه أكرم الن ه
اس وأجلهم هعند النهب هي صلى
ُ
ّ

هللا علي ِه وسل لما يرى همن لط هف هه هب هه وحس هن خل هق هه له ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ
ُ
عثمان بن فودي ر هحمهما هللا ِفي هإكرام ه
النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل لهلن ه
اس:
ّ ّ
ِِلجللِ ِه ُك ٌّل ِب ِه قد توسل
ِلحمد خيرات ِب ِه البش ُر ُيجتل
ِِلكر ِ ِ
ِق المل
ِِلسرِائ ِ ِِه ُك ٌّل ل ُه قد تذلل
امه راياتُ ُه تُخر ُ
ِلعلِئ ِه ُيع ِطى الشفاعةُ اوًل
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يكني أصحابه" أ هّي كا علي هه السالم يع هطي
ُ
أصحابه كني ًة توهقي ار وتع هظيما لهم ،هإما هبأسم ه
اء أهبي ه م أو هبالسماء خاص ًة لهم ،وزاد ِفي
ً
ً
ِ
ِ
ِ
هّ
وه ِبأح ِب أسمائ ِه تُكرم ًة ل ُه " أ هّي أنه عليه الصلةُ
الشفا" :وُيكني أصحاب ُه ،ويد ُع ُ
والسلم يضع هلصحاهب هه كني ًة كأهبي التر ه
اب لهعلهي ب هن أهبي طالهب وأهبي م هطيع لهنعيم ب هن
ُ
ّ
ه
ه
النحا هم القرهش هي وأهبي هريرة لهعب هد هللا ب هن صخر ،فهإن نداء المرء هبالكنية تع هطي ًما له ،ولهذا
ّ
ه
ِ
ه
ه
ه
كا النهبي صلى هللاُ عليه وسل يكّني من ل كنية له ،كما فعل ذلك هبعبد هللا ب هن مسعود
ال هذي قال" :كن هاني النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل أبا عب هد الرحم هن قبل أن يولد لهي" ،وأنه
اء لهم تك هريماً لهم ،فين هادي حمزة بن عب هد المطل هب أسد هللاه
علي هه السالم يدعوهم هبأح هب أسم ه
ّ
ً
همن هشد هة بأ هس هه وشجاعهت هه ِفي المو هاق هع ،وين هادي الزبير بن العوا هم حو هاري رسو هل هللاه همن
نصرهت هه لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وين هادي عبد هللاه ب هن عباس هحبر الم هة همن هسع هة هعل هم هه
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
وب ه
صيرهة عقلهه ،وينادي أبا عبيدة بن الج ار هح أمين المة من أمانته وصحة وفائه ،وينادي
خالهد بن الولهي هد سيف هللاه همن هشد هة هبسالهت هه وبطول هة بط هش هه المعلو هم ،وغيرها همن أح هّب وأج هل
اء ،فين هادي ه م هبأح هب أسم هائ ه م هلج هل هإكر ه
السم ه
ام ه م وتع هظي هم ه م تلطًفا هب ه م وتأدًبا معهم وتع هريًفا
ّ
هبمن هاقهبهم وفض هائلههم هعند هللاه تعالى.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ان أبعد الناس غضًبا وأسرعهم رضى" أ هّي
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
ً
غضبه بعيد ل يكون همنه هإل بعد أموهر كهثيرة ،و ِفي الح هدي هث ع هائشة قالت":فِإذا انتُ ِهك ِمن

ارِم للاِ تعالى شيء كا ِمن أش ِد ِه ِفي ذلِك غضبا" ،هب هخال ه
مح ِ
ف هرض هاه علي هه السالم فهإنه
ً

يرضى هبأق هل شيء س هريعا لهكرهم هه و هحل هم هه صلى هللا علي ِه وسل  ،هبأنه متخّلهق هبأخال هق هللاه
ّ
ً
ُ
وهو رحمة همن هللاه ،ورحمته سبقت غضبه ،و ِفي الح هدي هث(( :المؤ همن ب هطئ الغض هب س هريع

ّه
الرضى)) ،وهذا ِفي غي هر حقو هق هللاه ،و ِفي غضهب هه ما يؤهدى هإلى ال هحمي هة والمروهة ،فال
ين هافى هذا قول الش هاف هع هي" :من استغضب فلم يغ ه
ضب فهو هحمار ،ومن استرضى فلم
ّ
ِ
ير ه
ان أراف الناس بالناس" هذا هلن هللا تعالى جعله
ض فهو شيطان" .ومعنى قولِه" :و َك َ
نآء للاِ
رحم ًة و أرف ًة لهخل هق هه ،قال المؤلهف الشيخ عبد هللاه بن فودي ِفي تعلهي هم النا همِ " :في ث ِ
تعالى علي ِه ِبقولِ ِه ﴿لقد جآء ُك رُسول ِمن انُف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك
ِبالمو ِمِنين رءوف ر ِحي ﴾ ف ِف ِ
يه ِإعلم ِبأ قومه يع ِرُفو شرفه ،وفضله علي ِه  ،و ِ
صدق ُه،
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وأمانته ،وِن ِ
صيحت ُه ل ُه  ،و ِحرص ُه على ِهدايِته  ،وِشدة كراهِت ِه ِبما ُيعِنتُ ُه ِفي الدنيا
ُ
وال ِخرِة ،و أرفت ُه ورحمت ُه لِ ُمؤ ِمِني ِه  ،فأعطاهُ ّللا ِإسمي ِن ِمن أسم ِآئ ِه ﴿رُءوف ر ِحي ﴾،
وقولُ ُه﴿ :من ي ِط ِع الرُسول فقد أطاع للا﴾ علِ أهللُ عجز الخل ِق عن طاعِت ِه ِبأنُف ِس ِه ،
الرفة والرحمة ،وجعل طاعت ُه
فأقام بين ُه وبين ُه مخُلوًقا ِمن ِجن ِس ِه  ،ألبس ُه ِمن نعِت ِهه :أ
طاعت ُه .وقولُ ُه﴿ :وما أرسلناك ِإل رحم ًة لِلعال ِمين﴾ ،فمن أصاب ُه شيء ِمن رحمِت ِه ف ُهو
الن ِ
اجي ِفي الداري ِن ،و ُهو رحمة لِج ِمي ِع الخل ِق ِإن ِس ِه و ِجِن ِه ِ ،ب ِهداي ِة ال ُمؤ ِمِنين ِوتأ ِخي ِر
عذ ِ
اب الك ِاف ِرين" ،فأعطاه للاُ ِإسمي ِن ِمن أسم ِائ ِه﴿ :رُءوف ر ِحي ﴾ ،كما قال كعب ب ُن
مالِك:
" ُن ِطي ُع نِبًّيا وُن ِطي ُع رًّبا * ُهو الرحم ُن وكا ِبنا رُءوًفا"،
وقال ج ِرير:
"يرى لِلمسلِ ِمين علي ِه حًّقا * ك ِفع ِل الوالِ ِد الرؤ ِ
ف الر ِحي ِ"،
ُ
ُ
ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إنما أنا رحمة
وروى الحاك ُ عن أبي ُهريرة قال رُس ُ
مهداة)) ،قال أبو بكر بن ط ِ
اهر" :زين للاُ تعالى ُمحم ًدا صلى هللاُ علي ِه وسل ِب ِزين ِة
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرحمة فكا كونه رحمة وج ِميع ِشماِئلِه و ِ
صف ِاته رحمة على الخل ِق" .ومعنى قولِه" :وأنفع
ُُ
ُ
اس لهلن ه
الناس للناس" أ هّي أنه صلى هللاُ علي ِه وسل أ هجدى الن ه
اس هبهنعمة وأ هفيدهم هبالخي هر
لهم ،وإهنما كا ذلهك لهكوهن هه سببا ِفي طاعهت ه م هلله تعالى ووهسيل ًة ِفي تسلهي هم ه م له ،وو ه
اسط ًة
ً

ِ
هه
ِ
ه
ه
صوها﴾ ،وقال علماء
لوصول رحمته لهم ،وقال تعالى﴿ :وإِ ت ُعدوا نعمة للا ل تح ُ
التف هسي هر ههي هنعمة هللاه هبسب هب محمد صلى هللا علي ِه وسل  ،قال الق ه
الشفا:
اضي هعياض ِفي هّ
ُ
"وحكى أبو محمد م ِك ٌّي وأبو اللي ِث السمرقن ِدي وغيرهما :أ آدم ِعند مع ِ
صيِت ِه قال :الل ُه
ُُ
ُ
ُ ُ
ِبح ِق ُمحمد اغ ِفر لِي خ ِطيئِتي ،وِفي ِرواية :وتقبل توبِتي ،فقال ل ُه هللاُِ :من أين ع ِرفت
ِ
ضع ِمن الجن ِة مكتُوباً :ل ِإله ِإل هللاُُ ،محمد رُسو ُل هللاِ،
ُمحمداً؟ فقال :أري ُت في ُك ِل مو ُ
وُيروىُ :محمد عب ِدي ورُسولِي ،فعلِم ُت أن ُه اكرُم خل ِقك عليك ،فتاب هللاُ علي ِه ،وغفر ل ُه،
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
وهذا عند قائله تأ ِويل قولِه تعالى﴿ :فتلقى آد ُم من ربِه كلمات فتاب عليه ِإن ُه ُهو التو ُ
الر ِحي ُ ﴾ ،وِفي ِرواية أخرى قال :فقال آد ُم ،لما خلقتِني رفع ُت أر ِسي ِإلى عرِشك فِإذا ِفي ِه
مكتُوب :ل ِإله ِإل هللاُ ُمحمد رُسو ُل هللاِ ،فعلِم ُت أن ُه ليس أحد أع ِظ ُ قد اًر ِعندك ِممن
جعلت ِاسم ُه مع ِاس ِمك ،فأوحى هللاُ ِإلي ِه :و ِعزِتي وجللِيِ ،إن ُه ِل ِخ ِر النِبِئين ِمن ُذ ِريِتك
ولو لهُ ما خلقتُك" ،هذا هلن روح سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه وسل مخلوقة قبل رو هح آدم
وج همي هع الروا هح ،والنهبياء كلهم خلهقوا هلجله هه ووجوده سبب لهوجوهد ههم ،فهو أب معن هوى لهم،

وكلهم أتباعه ِفي الوجوهد ،كما هبينه الشيخ الع ه
ارف أحمد بن محمد ال همص هري ،فأنه علي ِه
اس لهلن ه
الصلةُ والسلم أنفع الن ه
اس ،بل أنفع خل هق هللاه لهخل هق هه.
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :عمل معهم بيده ِفي حفر" أ هّي فع همل النهبي
ُ
ه
ه
ِ
ه
ِ
صلى هللاُ عليه وسل هبيديه مع أصحا هبه رضي هللا تعالى عنهم في الحف هر وغي هره ،ومعنى
قولِ ِه" :الخندق" أ هي هو ما وقع ِفي يو هم الحز ه
اب شهر شوال ِفي هسن هة خمس هة الهج هري هة هإذا
ّ
نفر همن اليهوهد همن بهني الن ه
ضي هر وبهني و هائل حزبوا الحزاب على رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،وخرجوا حتى قدموا على قري ه
ش مكة ،فدعوهم هإلى حر هب رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،وقالوا اليهود لهم" :هإنا سنكون معكم علي هه حتى نستأصله" ،فقالت لهم قريش" :يا
مع هشر يهود! هإنكم أهل ال هكت ه
اب الو هل ،وال هعلم هبما أصبحنا نختلهف هفي هه نحن ومحمد،
أف هدينًنا خير أم هدينه؟" قالوا" :بل هدينكم خير همن هديهن هه ،وأنتم أولى هبالح هّق همنه" ،وهفيهم و ِفي
قوله ه م أنزل هللا تعالى﴿ :أل تر ِإلى ال ِذين أُوتُوا ن ِ
صيباً ِمن ال ِكت ِ
اب ُيؤ ِم ُنو ِبال ِجب ِت

ِ ِ
ِ ِ
ِِ
والط ُ ِ
ِ
اغوت ويُقوُلو للذين كف ُروا ه ُؤلء أهدى من الذين آم ُنوا سبيلً * أُولِئك الذين لعن ُه ُ
صي اًر * أم له ن ِ
للا ومن يلع ِن للا فلن ت ِجد له ن ِ
صيب ِمن ال ُمل ِك فِإذاً ل ُيؤتُو الناس
ُ
ُ
ُ
ُ
ن ِقي اًر * أم يحسدو الناس على ما آتاه للا ِمن فضلِ ِه فقد آتينا آل ِإبر ِ
اهي ال ِكتاب
ُُ
ُُ ُ
ِ
اه ملكاً ع ِظيماً * ف ِمن ُه من آمن ِب ِه و ِمن ُه من صد عن ُه وكفى ِبجهن
والحكمة وآتين ُ
س ِعي ار﴾ ،فلما قالوا ذلهك لهقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم هإلي هه حرب رسو هل هللاه

صلى هللاُ علي ِه وسل  ،فأجمعوا لهذلهك وات هعدوا له ،ثم خرج أولهئك النفر همن يهود هإلى
غطف ه
ان همن قيس عيال هن ،فدعوهم هإلى حر هب رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل فأجابوهم،
فلما هس همع هب ه م رسول هللاه صلى هللا علي ِه وسل وهبما أجمعوا له همن الحز ه
اب خط رسول
ُ
ارهس هي ر ه
ان الف ه
هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل الخندق وضربه على الم هدين هة هبهإشارة همن سلم ه
ضي
ّ
هللا عنه ،فع همل ِفي حف هر الخند هق المسلهمون وع همل رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل معهم
هبيدي هه ترهغيًبا لهلمسله همين ِفي الج هر ،فضرب النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هبي هدهه وكسر
الصخرة البيضاء الهتي كانت تمنع الناس همن الحف هر ،فوقع ِفي هذا اليو هم هبسب هب عم هل
رسو هل هللاه صلى هللا علي ِه وسل مع أصحاهب هه مع هجزات كهثيرة ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه
ُ
ات ه
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا ِفي مع هجز ه
النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
ّ
ام ِل أحمدِ
والماء جار ِفي أن ِ
قد سبح للا الحصى ِفي ك ِف ِه
ُ
الذيب شِ ِ
ِ
ِ ِ
يب هذا ال ُمرِش ِد
ِاه ُد بعِث ِه ِبح ِقيقة
ُ
ظبي الفلت تُج ُ
و ُ
قد خر ِت الشج ِ
ار نحو ُمحم ِد
لباهُ ض ٌّب ثُ صِِدق بعث ُه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :إذا قام من مجلسه قال" أ هّي هإذا قام همن
ُ
مجله هس هه مع أصحاهب هه وضيوهف هه وغي هرههم فقال ما قال مقتهب ًسا همن قوله هه تعالى﴿ :وسِبح ِبحم ِد
ربِك ِحين تُقوم﴾ وتأ هدًبا هلصحاهب هه وتعلهيما لهم وكفارةً لهما وقع ِفي المجله ه
س همنهم همن الغفل هة
ً
ُ
ه
وسوهء الد هب وكثرهة الكال هم هبغي هر هذك هر هللا تعالى ورهاف ًعا درجاتهم هإن كا ِفي كال هم ه م خي ًرا،
ومعنى قولِ ِه" :سبحانك" أ ِي تن ِزيهاً لك عما ل يلِي ُق ِبك ِمن الشر ِك وغي ِِره ،ومعنى قولِ ِه:
"اللهم وبحمدك" فقوله "الله " معت ِرض ِل قوله "وِبحم ِدك" متُ ِ
صل ِبقولِ ِه " ُسبحانك" ِإما
ُ
ُ ُ

ال أ ِي أسبح ح ِ
ِبالعط ِ
ف أ ِي أسبح وأحم ُد أو ِبالح ِ
امداً لك ،وقال الخطاِبي" :قوُل ُه علي ِه
ُ
ُ
السل ُم(( :وِبحم ِدك)) وُد ُخو ُل الو ِاو ِفي ِه أخبرِني ِاب ُن خلد قال" :سأل ُت الزجاج عن ذلِك
فقال" :معناهُ ُسبحانك الل ُه وِبحم ِدك ُسبحتُك" ،وقال ِفي ال ِمرق ِاةِ " :قيل قو ُل الزجا ِج يحت ِم ُل
ِ
ف ُجمل ِة ِفعلِية على ِمثلِها
ال ،وثان ُي ُهما :أ ي ُكو عط ُ
وجهي ِن أح ُد ُهما :أ ي ُكو الو ُاو الح ُ
ِإذ التق ِدير :أنزُهك تن ِزيهاً وأ ُسِب ُحك تسِبيحاً ُمقِيداً ِب ُشك ِرك ،وعلى التق ِدي ِر الل ُه ُمعت ِرضة
والباء ِفي ((وِبحم ِدك)) ِإما سبِبية والجار مت ِ
صل ِب ِفعل ُمق ِدر أو الص ِاقي ُة والج ُار
ُ ُ
ُ
والمج ُروُر حال ِمن فا ِعلِ ِه ،وقال ِاب ُن الملِ ِكُ " :سبحانك ِاس أ ِقي ُ ُمقا ِم المصد ِر و ُهو
ِ
صوب ِب ِفع ِل ُمضمر تق ِديرهُ أسِب ُحك تسِبيحاً أ ِي أن ِزُهك تن ِزي ًها ِمن ُك ِل السوِء
التسبي ُح من ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اء لِلملِبس ِة والوا ُو
والنقائض ،وقيل تقدي ُرهُ أُسب ُحك تسبي ًحا ملتبساً و ُمقترناً بحمدك ،فالب ُ
ِ
اصلُه ن ِفي الصف ِ
ِ
زِائدة ،وِقيل الواو ِبمعنى مع أ ِي أُسِب ُحك مع التلِب ِ
ات
س ِبحمدك وح ُ
ُ
ِ
ه
هه
ِ
(سبحانك)) ُهو
السلِبية وإِثب ُ
ات الن ُعو ُت الثُبوتيةُ" ،قال الشيخ أبو الطّيب محمد الباديُ (" :
صوب على المصد ِري ِة ((وِبحم ِدك)) ُمت ِعلِق ِبمح ُذوف دل علي ِه التسِبي ُح ،أ ِي وِبحم ِدك
من ُ
ُسبحتُك ومعناهُ ِبتوِفي ِقك لِي وِهداِيِتك وفضلُك علي ُسبحتُك ل ِبحولِي وُقوِتي ،قال
ِِ
ِ
ِ
ِ
الُقر ُ ِ
اء السبِبي ِة
اء ب ُ
اء معنى الحمد على أصله وت ُكو ُ الب ُ
طبي" :ويظه ُر وج ُه آخر و ُهو إبق ُ
صف ِ
وي ُكو ُ معناه ِبسبب أنك موصوف ِب ِ
ات الكم ِ
ال والجل ِل ُسبحك المس ُب ُحو ُ وعظمك
ُ
ُ
ار عليها ولم يذكر ّه
الرسالة
ال ُمع ِظ ُمو " ،ومعنى قولِ ِه" :أشهد أن ل إله إل أنت" أ هّي هإقهتص ًا
الرسالة هبالح ه
وههي مرادة كما تقول" :ق أرت الحمد" وت هريد السورة كلها ،أو هإثباتًا ّه
ال هلن من
ه
اعا هب ّه
الرسال هة ،ومعنى قولِ ِه" :أستغفرك وأتوب إليك" ،أ هّي أنه علي هه
قالها فهإنه يقولها هإتّب ً
السالم قالها ن هائًبا عن أمهت هه هلنه معصوم قد غفر له ما ق هّدم وما تأ هّخر همن الذن هب ،فأمره
هه
ه ه هه ه هه
ِ
هللا تعالى أن يستغفر لمته بقوله تعالى﴿ :واستغفر ل ُه ﴾ وهبقوله تعالى﴿ :واستغفر ل ُه ُ
ضي للا عنه قال قال رسول هللاِ
الرسول﴾ ،فقد روى ِ
الترِم ِذي وغيره ،عن أِبي هريرة ر ِ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُُ
ُ ُ
صلى هللا علي ِه وسل (( :من جلس ِفي مجلِس فكثُر ِف ِ
ط ُه فقال قبل أ يُقوم ِمن
يه لغ ُ
ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
وب ِإليكِ ،إل
مجلسه ذلكُ :سبحانك الل ُه وِبحمدك ،أشه ُد أ ل ِإله ِإل أنت أستغف ُرك وأتُ ُ
ُغ ِفر له ما كا ِفي مجلِ ِس ِه ذلك)) ،وورى أبو داود وغيره عن أِبي برزة ر ِ
ضي للاُ عن ُه
ُ
ُُ
ُ ُ

واِسمه ن ِ
ضل ُة قال" :كا رُسو ُل للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل يُقو ُل بأخرة ِإذا أراد أ يُقوم ِمن
ُُ
ِ
ِ
المجلِ ِ
وب ِإليك))،
سُ (( :سبحانك الل ُه وبِحمدك ،أشه ُد أ ل ِإله ِإل أنت ،أستغف ُرك وأتُ ُ
فقال ر ُجل" :يا رُسو ُل للاِ! ِإنك لِتُقو ُل قولً ما ُكنت تُقوُل ُه ِفيما مضى ،قال(( :ذِلك كفارة
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ه ِ
لِما ي ُكو ُ ِفي المجلِ ِ
س)) ،وروى الحاك ُ مثله في ال ُمستدرك من ِرواية عائشة رضي للاُ
عنها ،فهإنه علي هه السالم قالُ (( :سبحانك الل ُه وبِحم ِدك ،أشه ُد أ ل ِإله ِإل أنت،
ِ
وب ِإليك)) لهيعلم أمته هعلم نف هي عم هل السوهء هبعم هل الخي هر ،هذا كا حق له
أستغف ُرك وأتُ ُ
وكا موكول هإلي هه همن هللاه هإذ قال تعالى﴿ :قد جاء ُك ِمن للاِ ُنور و ِكتاب مِبين * يه ِدي
ِب ِه للا م ِن اتبع ِرضوانه سبل السل ِم ويخ ِرجه ِم ِن الظلُم ِ
ات ِإلى النوِر ِبِإذِن ِه ويه ِدي ِه ِإلى
ُ ُُ
ُ ُُ
ُ
ِ
صراط مست ِقي ﴾.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :كانت عيناه كثير ُّ
الدموع" همن كثرهة بك هائ هه همن
ُ
هشد هة خوهف هه لهرّهب هه عز وجل ،فهإن الخوف همن هللاه والخ هشية له على قد هر ال هعل هم هب هه والمع هرف هة
ارهفين هبالله وهو أعلهم الن ه
له ،وأن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل سهّيد الع ه
اس هب هه وأشدهم له
خ هشي ًة كما قدمناه ،فروى مسهلم عن عمر هإب هن أهبي سلمة قال قال صلى هللاُ علي ِه وسل :
((أما وهللاه هإهّني لتقاكم هلله وأخشاكم له)) و ِفي هرواية(( :هإهّني لعلهمكم هبالله وأشدكم له
خ هشي ًة)) ،فالخ هشية الخوف مع المهاب هة لهلعظم هة ،فال يهاب الشيء هإل هبمع هرف هة عظ هم هه،
المع هرفة هلله والخوف هلله هإخو ًانا ل يزاد ول ين هقص ِفي أح هد ههما هإل هبهازهدي هاد وهإنهتق ه
اص ِفي
احهبها ،وقال الشيخ محمد بن ق ه
اسم ص ه
ص ه
احب الفو هائ هد الجلهيل هة" :حسنات البر هار سيئات
المق ّهرهبين ،فخوفهم همن رؤي هة غي هر الكم هل ال هذي هو كالنق ه
ص ِفي حّهق ه م ،فهإن رؤيته ك هافية
اض ،فليس المراد همن خوهفهم أن ينز هجروا وينكفوا عن المخالهف ه
ِفي الخج هل والن هقب ه
ات ،بل
أن يكونوا ِفي مقا هم العبوهدي هة والد هب على أكم هل الحال هت هلن الركون لهلم هن و هعدم الخو ه
ف

هو عين القصوهر وسوء الد هب ،فلهكم ه
ال هعل هم ه م هبهإن هقالبات وأطال هع ه م على ضرو هب
التصرف ه
ات يرد عليهم همن الخ هشي هة ما يرد" ،فلهذلهك قال علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :وهللاِ لو
تعل ُمو ما أعلِ لضحكتُ قلِي ًل ولب ِكيتُ كِثي ًار)) كما رواه مالهك وأحمد والبخ ه
اري ومسلهم عن
ُ

ارث المحاسهبي" :خوف المالهئك هة والنهبي ه
ع ِائشة ،فقال ه
اإلمام الح ه
اء خوف هإعظام وإهن كانوا
ه
آمهنين" ،فهذا معنى قو هل المصهّن ه
ف ِفي هورهد الذك ه
ار" :الل ُه هإهّني أسألك أن تمحو همن قلهبي
كل شيء تكرهه ،وأن تحشو قلهبي همن خشيهتك ،والرغب هة هفيما هعندك ،ونسألك اللهم هعلم
ال ه
خآئ هفين ،وهإناب ًة المخهبهتين ،وهإخالص الموهقهنين ،وشكر الصاهب هرين ،وتوبة ه
الص هّد هيقين"
ّ
ار ِفي المناج ه
وقال شيخ المصهّن ه
ات:
ف وش هقيقه نور الزما هن الشيخ عثمان بن فودي مرًا
ه
ه
ه ه
اه ار وامل قلهبي أنوار مع هرف هة خو ه
ف ذ هاتك المقدس هة" ،فكثرة الدموهع
"اللهم أصلحني باطًنا وظ ً
فذ ه
ِفي عيني هه صلى هللا علي ِه وسل همن مع هرف هة خو ه
ات هللاه تعالى ورغبة هفي هه ورحمة هلمهت هه
ُ
هلنه هعلم أنه ل بد أن يشهد علي ه م هبعمله ه م هبأنه ش ه
اهد علي ه م و هعلم أن عملهم ل يكون

مست هقي ًما ،فعزز ذلهك ِفي قلهب هه ويمالء عيني هه دمو ًعا همن أجلههم ،قال تعالى هفي هه﴿ :لقد
جآء ُك رُسول ِمن انُف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك ِبال ُمو ِمِنين رُءوف ر ِحي ﴾،
فلهذلهك بكائه والدمعة ِفي عيني هه علي هه السالم همن أث هر الرحم هة الهتي جعلها هللا ِفي قلهب هه،
صياح ول دع ه
وتدمع لها العين همن غي هر جزع ول هلع ول ه
اء هبويل أو ثبور كما كا أكثر
ضح هك هه علي هه السالم التبسم هبال قهقهة وهرفع صوت كما يأهتي .ومعنى قوِل ِه" :وضحكه
ال ضح هك هه كا تبسما ،وروى ه
التب ُّسم" أ هي أغلب أحو ه
الشم هائ هل عن جاهبر ب هن
التّرهم هذي ِفي هّ
ّ
ً
سمرة" :كا ل يضحك هإل تبس ًما" ،ومعناه شرًعا ِفي الضح هك ال هذي هو انبساط الوج هه
حتى تبدو السنان همن السروهر ،فأنه علي هه السالم ما كا يضحك هإل ِفي أم هر ال هخرهة،

وأما ِفي أم هر الدنيا فلم ي هزد على التبس هم ،فقد أخرج البيه هقي ِفي دلهئ هل النبوهة عن أِبي ُهريرة
اق نوهر الشم ه
قال" :وإهذا ضحك يتلل ِفي الجد هر" ،أ هّي يش هرق نوره عليها هاش ارًقا كأشر ه
س
عليها ،ومعنى قولِ ِه" :أكثر الناس تب ُّس ًما" ،أ هّي أن تبسمه صلى هللاُ علي ِه وسل أكثر همن
ِ
ه
ه
ضح هك هه هب هخال ه
ف س هائ هر الن ه
اس ،فهإن ضحكهم أكثر من تبسمهم ،ومعناه هإنه عليه الصلةُ
ات تبسما ،وروى ه
والسلم كا أكثر الوق ه
الشم هائ هل عن عب هد هللاه ب هن الح ه
ار هث:
التّرهم هذي ِفي هّ
ً
ُ
ِ
ِ
"ما أريت أحدا أكثر تبسما ِمن رسو ِل للا صلى هللا عليه وسل " وروى الق ه
اضي هعياض
ُ ً
ُ
ُ
ً
الشفا عن ج هرير ب هن عبد هللاه أنه قال" :ل رهآني هإل تبسم" ،أ هي ههإلدخ ه
ال السر ه
ور ِفي
ِفي هّ
ّ
قل هب ج هرير ،فهذا كا أدابه مع ه
ارم الخ ه
سائ هر الن ه
اس ههإلرش هاد أمهت هه ِفي مك ه
الق ،فقال صلى

هللاُ علي ِه وسل (( :تهبسمك ِفي وج هه أ هخيك صدقة)) ،فهذا ل ينا ِفي ما قال همن قب هل هان
ان ب ه
"كانت عيناه كهثير الدموهع" هلنه كا متو ه
اصل الحز ه
اطًنا هبسب هب أموهر ال هخرهة ومع ذلِك
كا أكثر تبسما ظ ه
اس تآلفا هبهم ،فالتو ه
اه ًار مع الن ه
اصل الحزان ل ينا ِفي كثرهة تبس هم هه هلن
ً
الحزن همن الكي هفي ه
ات النفس هاني هة ،فسبب تبس هم رس ه
ول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل مع الن ه
اس
ههإلدخ ه
ال السروهر ِفي قلوهب ه م فقد قال علي هه السالم كما رواه الطبرهاني عن هإب هن عباس:

((أحب العم ه
ال هإلى هللاه بعد الفرهائ ه
ض هإدخال السروهر على المسهل هم)) ،فما يد هخل السرور
اس أكثر همن طالق هة الوج هه والتهبس هم ِفي وجوه الن ه
ِفي قلو هب الن ه
اس هلنهما همن مك ه
ارهم
الخال هق ،قال ا هإلمام علهي بن أهبي طالهب كرم هللا وجهه ِفي بع ه
ض قص هائ هد هه:

"وكن مو هجبا ح هق ه
الص هد ه
هإليك هبهب ّر ص هادق همنك وا هجب
يق هإذا أتى *
ً ّ ّ
ظا لهلوالهدي هن ون ه
ارك هذي التقوى وأه هل التق ه
لهج ه
ار هب"
*
اص ًار
وكن ح هاف ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ول يأكل الطعام الحار" أ هّي كا يكره أن يؤ هكل
ُ
الطعام الحار هلن الحار ل بركة هفي هه كما صرح هب هه هبقوله هه" :ويقول(( :إنه غير ذي

بركة))" أ هّي ليس ِفي الطعا هم الح ّه
ار محل البرك هة كما رواه ِفي ال هحلهي هة عن أنس ب هن مالهك
ول(( :علي ُك ِبالب ِ
ارِد ،فِإن ُه ُذو بركة ،أل وإِ
قال" :كا يكرهُ الكي والطعام الحار ويُق ُ
ار بل يصِب ُر حتى يب ِرد ،ومعنى قولِ ِه علي هه
الحار ل بركة ل ُه)) ،أ هّي كا يكرهُ أكل ُه ح ًّا
ارِد)) أ ِي الزُموا الطعام الب ه
السالم(( :علي ُك ِبالب ِ
ارد ،ومعنى قولِ ِه علي هه السالم(( :فِإن ُه ُذو
صح هة البد هن وهب ه
بركة)) أ ِي خير كِثير همن هجه هة ه
صحهت هه تص هحيح ال هعباد هة ،فليس المراد
اردةً ش هديدةً ،بل يصهبر عن أك هل الح ّه
هباالطعا هم البا هرهد ب ه
ار حتى تذهب فورة دخ هان هه ،كما
صرح هب هه ِفي هرواي هة الطبرهان هي عن أ ّهم المؤ همهنين جوي هرية ،ومعنى قولِ ِه علي هه السالم(( :وإِ
ّ
الحار ل بركة له)) أ هّي ل بركة ِفي ِه ،فليس ِفي ِه ِزيادة ِفي الخي ِر ول نماء ول يستمرُئ ُه
ظ ال ِعرِاقي
الكل ول يلتذ ِب ِه ،فيؤّهيد الح هديث هبما رواهُ البيه ِقي عن أِبي ُهريرة قال الح ِاف ُ
ِبِإسناد ص ِحيح قال" :أتى النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل يو ًما ِبطعام سخن ،فقال(( :ما دخل
ه
ه
ِ
الدي هن الخفا هجي ِفي ن هسي هم
بطني طعام سخن ُمن ُذ كذا وكذا)) الحديث ،وقال الشيخ هشهاب ّ

الري ه
اض" :وليس المراد هبهإبرادة نفخه حتى يبرد ،بل أكله ب ه
ّه
ارداً هبأن يصهبر علي هه حتى
يب هرد" ،ولهذا ن ه يه علي هه السالم ع هن النف هخ ِفي الطعا هم لهلتب هري هد أو ههإلزال هة قذر على وج ه هه كما
قال الق ه
الشفا.
اضي هعياض ِفي هّ

ومعنى قولِ ِه" :يأكل مما يليه" أ هّي أنه علي هه السالم كا يأكل همن الطعا هم ال هذي
كا أقرب هإلي هه ِفي الم هائد هة ،فال يأكل همن وس هط الطعا هم ول همما يلهي غيره ،فهذا همن حس هن
أداهب هه ومرو ه
ءت هه علي هه السالم ،فأنه أمر أصحابه هبالك هل ما يهليهم همن الطعا هم ِفي الح هادي هث
كهثيرة ،همنها ما أخرجه البخ ه
اري ومسلهم والد هارهمي وغيرهم عن عمر ب هن أهبي سلمة قال:
"كنت غالماً ِفي هحج هر رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل قال لهي رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
((سم ّللا وكل هبي هم هينك وكل همما يلهيك)) ،و همنها ما رواه ه
وسل  :ه
التّرهم هذي والح ه
اكم عن إب هن

عباس أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل قال(( :إ البركة تن ِزُل وسط الطعا ِم ف ُكلُوا ِمن
حافتي ِه ول تأ ُكلُوا ِمن وس ِط ِه)) ،أ هي أن خير الطعا هم تن هزل ِفي أعد هل مو ه
اض هع هه ،فانتشر
ّ
البركة همن وس هط الطعا هم هإلى جو هانهبها ،فكلوا همن جو هانهبها ،أ هّي همن أقر هب جو هان هب هإليكم ،لهي هفيد
البركة لهك هّل أ هكيله هه ،فهإذا يأكل همن وس هط الطعا هم ينق هطع بركته ،فأنه علي هه السالم يأكل همما
يلهي هه لهينت هشر بركة الطعا هم هلك هل من يأكل معه همن هعي هال هه وخد ه
ام هه وأصحاهب هه وضيوهف هه ،فهذا
ّ
همن حس هن أدهب هه ومع ه
اشرهت هه مع الن ه
اس.
ومعنى قولِ ِه" :وأح ُّب إليه الطعام اللحم" ،أ هّي أحب الطعا هم هإلي هه لحوم الدجاج هة
والبق هر والضأ هن والش هاة والحب ه
ارى والجم هل والرن هب وغي هرها همن اللحو هم الحال هل كما رواه
اري ومسلهم ،وكا أحب اللح هم هإلي هه وأطيبه له لحم الظه هر كما رواه ه
البخ ه
التّرهم هذي ِفي
الشم هائ هل عن عب هد هللاه ب هن جعفر ب هن أهبي طالهب ،فمعنى لحم الظه هر لحم الكت ه
ف كما روى
هّ
أبو نعيم عن هإب هن عباس قال" :كا أحب اللح هم هإلي هه الكتف".
فهذا الدلهيل رد على من يزعمون أنهم النب هاتيون ال هذين ي هعيشون على الطعم هة

النب هاتي هة فقط ،ويعت هقدون هإن ِفي أك هل اللح هم أذى وضر ار له ه
لصح هة وتأهثي ًار ِفي الخال هق ،أ هّي
ً ّ
أن بعضهم يعت هقدون أن ِفي أك هل اللحو هم عيًبا وذنًبا وإهث ًما وبعضهم يعت هقدوا أن ِفي أك هل
اللح هم تغهّيير الخال هق حتى صار النفس من يأ هكل اللحم كالنف ه
س الهتي يأكله ،فهذا الوهم ل

أصل له ِفي الش هريع هة ،هلن أحب الطعا هم لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل اللحم ،وإهن كا هفي هه
ّ
هإثم وذنب ونقص وأذى اللح هم الذهبي هح ل يختاره علي هه السالم لهنف هس هه على س هائ هر الطعا هم ،فال
فضل النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل شيًئا هإل هفي هه الخير والطهّيب ِفي الدنيا وال هخرهة.
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
فقد روى أبن عساكر عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
((أكل اللح هم يح هسن الوجه ويحسن الخلق)) ،فهذا الدلهيل على أن ِفي أك هل اللح هم خير
له ه
لصح هة والبد هن ،فقد ورد أبو نعيم والبيه هقي عن عهلي ب هن أهبي ط هالب أنه قال" :من لم يأكل
ّ
ّ
ه
ه
ِ
ه
ضا قال" :عليكم هبهذا
اللحم أربعين يو ًما ساء خلقه" ،وفي هرواية أهبي نعيم عن عل ّي أي ً
اللح هم ،فكلوه ،فأنه يح هسن الخلق ويص هفي اللون ويخ همص البطن" ،و ِفي هرواية عنه" :كلوا
اللحم فهإنه ينهبت اللحم ،كلوه فهإنه جالء لهلبص هر" ،فقد ورد ِفي الح هادي هث الص هحي هح وغي هرها:

((سهّيد طعا هم أه هل الدنيا اللحم)).
وقال الشيخ علهي الق ه
اري ِفي جم هع الوس هائ هل" :س همعت علمائنا يقولون :كا أحب
الطعا هم هإلى رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل اللحم ،وهو ي هزيد ِفي السم هع ،وهو سهّيد الطعا هم
ِفي الدنيا وال هخرهة ،وقال الزه هري :وأكله ي هزيد سب هعين قوة ،وقال الش هاف هعي :أكله ي هزيد ِفي
العق هل ،وعن عهلي ر ه
ضي هللا عنه أنه يصفى اللون ويح هسن الخلق".
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ِ
ه
ِ
ه
ارك اللح هم أما في بدنه أو خلقه ،بل قد صحبت هببع ه
از في ت ه
ض
فأنا ما أريت هإمتي ًا
النب هاتهيين فوجدته ح ه
ان ِفي قلو هب الن ه
اس ًدا ومتكهّب ًار وم هحبا لهلج هاه ورغب ًة لهلمك ه
اس ،وص هحبت
ّ
ال هخر فوجدته متو ه
اض ًعا ولهّيًنا وحسن الظ هّن هبالن ه
اس ،فهذا ليس همن ترهك هه اللح هم ول هكنه همن
ترهك هه السوهء الخل هق ،فأقول ل يك همل حسن الخل هق هإل هبمحب هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل
ّ
ومحبة لهما كا ي هحبه حتى ِفي مأكول ومشروب وملبوس ،فهإن ت ه
ارك أك هل اللح هم رغبة عنه
كت ه
ار هك السن هة ومن رهغب عن سنهت هه ين هقص ِفي هإيم هان هه وعقله هه ودرج هات هه ،ك هائًنا من كان.
وقال المصهنف ِفي تعلهي هم النا هم" :و ِمن محبِت ِه حب ح ِد ِيث ِه وإِيثار ِاِتب ِ
اع ِه على ُك ِل
ّ
ُ
اه ِ
اب نو ِ
ال أو ِ
شيء ِبامِتث ِ
ام ِِره واجِتن ِ
يه ،والتأد ِب ِبأدا ِب ِه ِفي ُعس ِِره ويس ِِره ومنش ِط ِه ومك ُروِه ِه،
ار ما شرعه على هوى نف ِس ِه ،فمن ِاتصف ِبما ُذ ِكر فهو ك ِ
وإِيث ِ
امل ِفي المحب ِة ،ومن
ُ
ُ
ِ
ِ
ص المحب ِة ،و ِمنها كثرةُ ِذك ِِره(( ،فمن أحب شيًئا أكثر ِذكرهُ))
خالف شيًئا من ُه ف ُهو ناق ُ

و ِمنها كثرة الشو ِق ِإلى لِ ِ
قآئ ِه وكثرة تع ِظ ِ
يم ِه وإِظه ُار ال ُخ ُشوِع ِعند سما ِع ِإس ِم ِه و ِمنها ُحب
ُ
ُ
ار ،وعداوة من عاداه " .فالح ِ
أه ِل بيِت ِه وأصحاِب ِه والمه ِ
اج ِرين والنص ِ
اص ُل أ علمة
ُ
ُ
ُ
محبة أ ي ِحب ما ُي ِحب الحِبي ُب.
ومعنى قولِ ِه" :ويح ُّب القرع" ،أ هي الدباء وروى ه
الشم هائ هل عن أنس ب هن
التّرهم هذي ِفي هّ
ّ
مالهك قال" :كا النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل " يع ِج ُب ُه الدباء فأتي ِبطعام ،أو ُدعيلِ ِه،
ف ُج ِعلت أتِتب ُع ُه فأضع ُه بين يدي ِه لما أعل أن ُه ُي ِحب ُه" ،وقال الشيخ عهلي الق ه
اري" :وكا
ُ
سبب محبهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل له ما هفي هه همن هإفادة هزياد هة العق هل والرطوب هة المعت هدل هة وما
اإلنب ه
كا يلحظه همن الس ّهر ال هذي أودعه هللا هفي هه ،هإذ خصصه هب ه
ات على أ هخي هه يونس علي هه
س وب هرد اللي هل وترهبى ِفي هظّله هه ،فكان له كال هم الح ه
السالم حتى وقاه حر الشم ه
اضن هة
ّ
ّ
لهوله هدها" ،وروى ه
الشم هائ هل عن أنس ب هن مالهك قال ِفي هرواية" :ف أريت النهبي
التّرهم هذي ِفي هّ
صلى هللا علي ِه وسل يتتهبع الدباء حوالهي الق ه
صع هة ،فلم أ هزل أحب الدباء همن يومهئذ" ،أ هّي
ُ
محب ًة شرهعي ًة وزهائدة ل طهبي هعي ًة هلن محبته لهلدب ه
اء لمحب هة رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
ً
له ،ف همن عالم هة ح هّب الشي هء محبة ما ي هحبه هذا الشيء.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أنه" :يغضب لربه" أ هي أنه يغ ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ضب هلله فقط ،فمعناه
ُ
ّ
ُ
ضب لهذلهك ،و ِفي هرواي هة ه
هإذا تجاوز أحد عن حقو هق هللاه فيغ ه
التّرهم هذ هّي ِفي الشم هائ هل المحم هدي هة
ع هن الحس هن ب هن عهلي ب هن أهبي ط هالب قال و ه
اصًفا هل هج هّدهه صلى هللاُ علي ِه وسل " :فِإذا تُ ُع ِدي
ّ
ِ
الحق ل يُق لِغضِب ِه شيء حتى ينتصر ل ُه" أ هّي هإذا تجاوز أحد ع هن الح هّق لم يدفع غضب
اء الم هانع هة ِفي العر ه
رسو هل هللاه ولم يق هاومه شيء همن الشي ه
ف والعاد هة حتى ينت هقم لهلح هّق
ّ
هبالح هق ،و ِفي هرواي هة الق ه
ام لِغضِب ِه ِإذا تع ِرض لِلح ِق ِبشيء
اض هّي هعياض ِفي هّ
ّ
الشفا " :ول ُيق ُ
اجب ِفي حقو هق النهبي ه
حتى ينت ِ
صر ل ُه" ،فالغضب هلله و ه
اء عليهم الصالة والسالم هلنهم
ب هعثوا لهينصروا حقوق هللاه وهدينه ،فال يغ ه
ضب نهبي هإل هلله وحده ،فهإذا غضب لهشيء غضب
ف عن محمد ب ِن عمرو ب ِن الحم ِق قال رسول هللاِ
الرواي هة الض هعي ه
هه
ضا ،و ِفي ّه
هللا لذلك أي ً
ُ ُ
ُ
اليما ِ حتى يغ ِ
صلى هللا علي ِه وسل (( :ل ي ِحق العب ُد ح ِقيقة ِ
ضب ِهللِ ويرضى ِهللِ ،فِإذا
ُ

اليما ِ )) ،أ هي ل يك همل هإيمان هعب هاد هللاه حتى يرضوا هلله
فعل ذلِك فقد ِاست ِحق ح ِقيقة ِ
ّ
ويغ ه
ضبوا له ،هلنهم أ ِحبائه وأولِيائه ال هذين يكون هللا سمعهم ال هذي يسمعوا هب هه وبصرهم ال هذي

صروا هب هه ولهسانهم ال هذي ين هطقوا هب هه وقلوبهم الهتي يع هقلوا هب هه ،فهإذا غضبوا لهشيء يغ ه
يب ه
ضب
هللا لهغضهبهم ،فلهذلهك قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل ِفي عمر ب هن الخط ه
اب كما رواه
ُ
ُ ُ
أبو نعيم والديل همي وإهبن النج ه
ار عن علهي ب هن أهبي طالهب(( :اتقوا غضب عمر ،فهإن هللا
ّ
ضب هإذا غضب)) ،وقال أيضا ههإلبنهت هه ف ه
يغ ه
اطمة الزهر هاء كما رواه هإبن النج ه
ار عن علهي ب هن
ً
ّ
أهبي طالهب(( :هإن هللا يغ ه
ضب لهغضهب هك ويرضى له هرض ه
اك)).
ضب هبسب هب نف هس هه أو ل يغ ه
ومعنى قولِ ِه" :ول يغضب لنفسه" أ هي ل يغ ه
ضب همن
ّ
هو هائ هه ،فلو تع هّدي على رسو هل هللاه أحد هبالقو هل أو ال هفع هل همن أجال ه
ف العر هب أو هممن يجهل
ض المن هافقين فهإنه ل يغ ه
حسن أداب معه أو همن بع ه
ضب هلجله هه ،بل يقاهبله هبال هحل هم والعفّهو
ه
و أه
ه ه
ضب لِنف ِس ِه ول ينت ِ
ِ
ِ
ص ُر
الرفة والكرهم كما قدمناه ،وفي هرواية القاض هّي عياض قال" :ول يغ ُ
ف وأع ِرض ع ِن الج ِ
ال لهقوله هه تعالى﴿ :خ ِذ العفو وأمر ِبالعر ِ
اهلِين﴾.
لها" ،هإمهتث ً
ُ
ُ
ُ
وقال ش هقيق المصهّن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي ًعمد هة البي ه
ان ِفي العلو هم الهتي
اجبة على العيا هن" :وهو أ هي الغضب هبالب ه
الصف ِ
اط هل ِمن ِ
وه
ات المذ ُموم ِة الِتي يح ِرُم التخل ُق
ُ ّ
ِ
طوِ
ِبها ،وح ِقيقتُ ُه غليا ُ د ِم القل ِب لِطل ِب ِ
ال،
الف ار ُ
النِتقا ِم ،ودرجاتُ ُه ثلثة :التف ِري ُ
ط والعتد ُ
ضب ِعند مشاهد ِة المن ِكر ِ
ِ
ِ
ات ،ففق ُد الغض ِب
وأما التف ِري ُ
ط و ُهو فق ُد الغضب أصلًِ ،إذ ل يغ ُ
ُ
ُ
ِإ ًذا مذموم ،وأما ِ
ضا ،و ُهو غلب ُة الغض ِب حتى يخ ِرج المرُء ِمن ِسياس ِة
الف ار ُ
ط فمذ ُموم أي ً
ُ
العق ِل و ِ
الدي ِن ،ول يبقى لِلمرِء ب ِ
صيرة ونظر وِفكر وِإعِتبار ،ومهمى اشتدت ن ُار الغض ِب،
اعمت ص ِ
اح ُبها واصمت ُه عن ُك ِل مو ِعظة ،فِإذا ُو ِعظ ل يسمع ،بل زاد غضًبا ،وأما
العِتدال ،وهو الغضب ال ِذي ينت ِظر ِإشارة العق ِل و ِ
المحموُد ف ِ
الدي ِن ،فينبع ُث حي ُث ُيح ِم ُد
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِفي الشرِع ،وينط ِفئ حي ُث ي ِذم ِفي الشرِع ،وهو الوس ُ ِ
ُ
ط الذي وصف ُه رُسو ُل للا صلى هللاُ
ُ
ُ ُ
علي ِه وسل  ،حي ُث قال(( :خي ُر الُ ُم ِ
طها)) ،فمن مال غضب ُه ِإلى التف ِري ِط ،فينب ِغى
ور أوسا ُ
الفر ِ
أ يعالِج نفس ُه حتى ُيق ِوى غض ُب ُه ،فمن مال غض ُب ُه ِإلى ِ
اط فينب ِغى أ يعالِ ُج نفس ُه
حتى ير ِجعا ج ِميعا على الوس ِط بين الط ِريفي ِن ،وهو ِ
ِ
اء الغض ِب
الص ار ُ
ُ
ً
ً
ُ
ط ال ُمستقي ُ  ،وأما دو ُ

ضا على ِقسمي ِنِ :عل ِمى وعملِى ،وأما ال ِعل ِمى ف ُهو أ يتفكر ِعند ذلِك ِفي فض ِل
ف ُهو أي ً
كظ ِ الغي ِظ لِيرغب ِفي ثواِب ِه ،وأ يخ ِوف نفس ُه ِب ِعق ِ
اب للاِ ،و ُهو أ يُقولُ " :قدرةُ للاِ على
ُ
ُ
أع ِظ ِمن ُقدرِتي على هذا ِ
النسا ِ  ،ولو امضي ُت غضِبي علي ِه ،ف ِبما أمن ِمن أ يمضى
للاُ غضب ُه على يوم ال ِقيام ِة ،وأ يخ ِوف نفس ُه ِبعو ِاق ِب الغض ِب ِفي الدنيا ِإ ل ُيخاف
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
صورة غي ِِره ِفي حال ِة
صورته عند غضبه ،بأ يتذكر ُ
الخرة ،وأ يتفكر في ُقب ِح ُ
اري ِإذا ترك ال ِحل  ،ومشاِبهِت ِه ِلألولِي ِ
الغض ِب ،ويتف ِك ُر ِفي مشاِبهِت ِه ِللكل ِب الض ِ
اء ِإذا ترك
الغضب ،وأ يتف ِكر ِفي السب ِب ال ِذي يد ُعوه ِإلى ِ
النِتقا ِم ،ل ُبد أ ي ُكو قو ُل الشيطا ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ال ِعل ِمى".
ل ُه" :هذا منك عجز ومهانة في اُع ُين الناس "،هذا ُهو الدو ُ
ه
وقال المصهّنف ِفي ه
الدي هن ِفي أسب ه
اب الغض هب" :سببه ال هكبر والعجب
ضيا هء علو هم ّ
ول الم ه
ص على حص ه
وال همزاح والتعهيين والمماراة والمضارة وهشدة ال هحر ه
ال والج هاه ،وعالجه:
تذكر فضل كظ هم الغي هظ ،فيرغب ِفي ثوا هب هه ،وخوف هعق ه
اب ّللاه ،وعو هاقب الغض هب ِفي

ان ،وأنه همن قو هل الشيط ه
الدنيا ،وقب هح صورهة الغضب ه
ان :هإن لم تنت هقم همن هذا فهو عجز
همنك ومهانة ِفي أعي هن النا ه
س ،فيخالهفه لهيال يص هغر هعند ّللاه والمالهئك هة والنهبهيهئين ،فهإذا كا
ق هائما فليقعد أو ق ه
اع ًدا فليضط هجع ،وليتوضاء ويغهت هسل".
ً
ه
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا
فقد روى إبن عد ّي عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
غضب الر ُج ُل فقال :أ ُعوُذ ِباهللِ سكن غضب ُه)) ،و ِفي هرواي هة الطبرهان هي عن هإب هن مسعود:
ّ
((لو يقول أحدكم هإذا غضب :أعوذ هبالله همن الشيط ه
ان الر هجي هم ذهب عنه غضبه)) ،وروى
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا غضب أح ُد ُك
أحمد عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا
فل ُيس ُكت)) ،وفي هرواية عن أبي ذ ّر قال قال رُس ُ
غضب أح ُد ُك و ُهو ِق ِائ فليجلِ ُس ،فِإ ذهب عن ُه الغض ُب وإِل فليضط ِج ُع)) ،وروى أحمد
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الغض ُب ِمن
وأ ُبو د ُاود عن عطية السعد هّي قال قال رُس ُ
ار ،وهإنما تطفأ النار هبالم ه
الشيطا ِ  ،والشيطا ُ ُخِلق ِمن الن ِ
اء ،فهإذا غضب أحدكم
ه
ِ
ه ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
فليتوضأ)) وفي هرواية إب هن عساكر عن مع هاوية قال قال رُس ُ
اء يطفئُ النار ،فِإذا غضب أح ُد ُك فليغت ِس ُل)).
((والم ُ

فال هحكمة همن ج همي هع هؤل هء الحا هدي هث دواء عملهي لهلغض هب ،فالغضب ب هعيد همن
ّ
هه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :المؤ همن ب هطئ الغض هب
أخال هق المؤ هم هن ،فلذلك قال رُس ُ
الرضى)) ،فهذا كا همن هخصاله هه علي هه السالم هلنه يغضب هلله ول يغ ه
س هريع ّه
ضب لهنف هس هه،
قال الق ه
اضي هعياض ِفي ال هّشفا" :وكا رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِإذا غضب ،ول
يغ ِ
ض ُب ِإل ِهللِ ،ل ُي ِق لِغضِب ِه شيء ،وقال ِإب ُن ُعمر :ما أري ُت أشج ُع ول أنج ُد ول أجوُد
ول أرضى ول أفض ُل ِمن رُسو ِل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل " ،فكان علي هه السالم يرضى هبك هّل
شيء ِسوى ما ل يرضى ِب ِه رب ُه ،وكا أكثر حاله هه هعدم الغض هب ،هلن هرضائه يكون
مقاهبالً لهلسخ هط والغض هب ،قال تعالى﴿ :فِبما رحمة ِمن للاِ لِنت ل ُه ولو ُكنت فظاً غلِيظ
القل ِب لنفضوا ِمن حولِك﴾.
قال ِإبن ع ِ المصهّن ه
ف ،السلطان محمد بلو ب هن الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي
ُ
ف ِ
يف ِفي شر ِ
تخ ِميس البرد هة الش هر ه
النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
وكا ُهدى هداها أسم ُع ط ِريقت ُه
أياةُ خالِ ِق ِه كانت خلِيقتُ ُه
وكيف يد هرك ِفي الدنيا ح هقيقته
وكا أُن ُس مولهُ رِفيقتُ ُه
قوم هنيام تسلوا عنه هبالحل هم
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يأكل ما حضر"
ُ
ه
ه
حضر بين يديه من طعام ول يعيبه ول يطلب غيره ،بل

ِ
ِِ
مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
أ هّي أنه علي هه السالم يأكل ما
يرضى هبما و ه
ضع بين يدي هه،

ه
اض ِع ِه وزه هدهه وقناعهت هه هبالموجوهد همن المطع ِ والملب ِ
س والمرك ِب وتُقلِلِ ِه ِمن
وهذا من تو ُ
الدنيا كما قدمنا.
ومعنى قولِ ِه" :ل يتورع عن مطعم حل ل" أ هّي ل ي هكف عنه ول يمنع نفسه عنه
ال هبقوله هه تعالى﴿ :من حرم ِزينة للاِ الِتي أخرج لِ ِعب ِادِه والطِيب ِ
ات ِمن ِ
الرز ِق﴾ فال
هامهتث ً
اإلباحة ،فهإختلهف أهل التأ ِوي ِل ِفي المعني هب ﴿الطِيب ِ
يتورع عنه هلن أصله الحالل و ه
ات ِمن
ُ
الرز ِق﴾ ،فقال بعضه  :هو الحلل ِمن ِرز ِق هللاِ ال ِذي رزق خلقه لِمط ِ
اع ِم ِه ومش ِ
ِ
ارِب ِه ،
ُ
ُ
ُ ُ
ض ُه  :هو اللح ُ  ،فمعنى "ل يتورع عن مطعم حالل" أنه يأكله هبغي هر يسهتدامهت هه ول
فقال بع ُ

يسترساله هه علي هه ،هلن ّه
الزيادة على قد هر الحاج هة مكروهة وهقيل حرام ،والولى أصح هبأن
قدر الشب هع يختلهف هبهإخهتال ه
ان والطمع ه
ان والزم ه
ان والبلد ه
ف البد ه
ان.
فقد أخ هرج هإبن ج هرير عن ع ِائشة قالت" :ما ش هبع رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
ه
اعا منذ ق هّدم الم هدينة حتى مضى لهسهبيله هه" ،وأخرج أبو نعيم عن
من خبز هبّر ثالثة أيام تب ً
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل هلهبي ذ ّر(( :يا أبا ذر أ ِق ِل ِمن
أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
الطعا ِم والكل ِم ت ُك ُن م ِعي ِفي الجن ِة)) وروى الطبرهاني عن عب هد الرحم هن ب هن مرقع قال قال
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إن ُه ل ِوعاء ِإذا ملئ شٌّر ِمن بطن ،فِإ ُكنتُ ل ُبد
رُس ُ
ف ِ
اعلِين فأجعلُوه ُثلثًا لِلطعا ِم ،وُثلثًا لِلشر ِ
اب ،وُثلثًا لِ ِلري ِح والنف ِ
س)) ،فح هميع ه هذهه الح هادي هث
ُ
ه
ه
ه
ه
ضا.
تدل على أنه عليه السالم ل يتورع عن مطعم حالل ول ّكنه ل يشهبع منه أي ً
ومعنى قولِ ِه" :يأكل الدجاج" جمع دجاجة هإسم هجنس ،س همي هب هه ههإلسر ه
اع هه همن د ّج
ّ
ه
ي هدج هإذا بالهغ ِفي السي هر س هري ًعا ،ومعنى قولِ ِه :والطير الذي يصاد" أ هّي كا عليه السالم
يأكل الدجاج والطير الصيد هإشارةً هإلى تواض هع هه و هعد هم هإحهتق ه
اره لهلك هل المبا هح ،فذ هكر
الدجاجة وصيد الطيوهر له هحقارهت ه ما همن الك هل ،والدلهيل على هحقارهت ه ما هعند السل ه
ف ما رواه
عبد الرز ه
اق عن عب ِد هللاِ ب ِن يسار قال" :أراد ُعم ُر ب ُن عب ِد الع ِزي ِز أ يقطع ر ُج ًل سرق
دجاج ًة ،فقال ل ُه أ ُبو سلمة ب ُن عب ِد الرحم ِنِ" :إ ُعثما هإبن عفا كا ل يقط ُع ِفي
الطي ِر" ،أ هّي ل يقطع ِفي الدجاج هة وهسو هائها همن الطيوهر ههإلحهتق ه
ار قد هرها ِفي الثم هن والقيم هة،
فيأكلها رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل رغ ًما عن هإحهتق ه
ارها هإشارةً هإلى زه هدهه وهرض هائ هه هبال هقل هة.
الدباء" أ هي القرع كما قدمناه ِفي شرهح قو هل المصهّن ه
ومعنى قولِ ِه" :ويح ُّب ُّ
ف:
ّ
"وي هحب القرع" فأنظر هإلي هه ،وأقول :هإن المصهّنف ذكر الدباء والقرع هلنهما همن الطعا هم
الع هادي يزهرعهما هبسهولة ،ور هخي ه
ص الثم هن ،فهإنه علي هه السالم كا ي هحب الدباء والقرع همن
تواض هع هه وزه هدهه وقناعهت هه هبال هقل هة ،ومعنى قولِ ِه" :ول يأكل ُّ
الثوم والبصل والكراث" أ هّي أنه
علي هه السالم يأكل أكثر الطعا هم الحال هل هإل همن ه هذهه الك هل همن أج هل خهبيث هة تأهثهي هر رهائحهتها،
فقد روى أبو نعيم والخ هطيب عن أنس ب هن مالهك قال" :كا ل يأ ُك ُل الثوم ول البصل ول

ال ُكراث ِمن أج ِل أ الملِئكة يأِتي ِه وأن ُه ُيكلِ ُ ِجب ِريل" ،أ هّي ل يأكلها ِمن أج ِل ملِئك ِة
الوح ِي تأِتي ِه وأن ُه ُيكلِ ُ ِإمام ُه ِجب ِريل ،فكا يكرهُ أكل ذلِك خوًفا ِمن تأذي الملِئكة ِب ِه.
ه
ِ
ُّ
احا قط،
اما قط" أ هّي أنه عليه السالم ما عاب طعا ًما مب ً
ومعنى قولِه" :وما ذم طع ً
ظ النف ه
اما ول عابه هلن مدحه وعيبه شعر ه
س ،فروى
ان هإلى ح هّ
فمعناه أنه ما مدح طع ً
البخ ه
اري ومسلهم عن أِبي ُهريرة" :أن ُه صلى هللاُ علي ِه وسل ما عاب ذوا ًقا قط ول عاب
طعاما قط ِإ ِ اشتهى أكله وِإل تركه" ،وقال الشيخ ِعز ِ
الدي ِن ب ُن عب ِد السل ِم :معناهُ ل
ُ
ُ
ُ
ً
يُقل "ل" مِنعا لِل ِعط ِ
ار كما ِفي قولِ ِه تعالىُ﴿ :قلت
اء ،ول يل ِزُم ِمن ذلِك أ ل يُقولُها ِاعِتذ ًا
ً
ل أ ِج ُد ما أح ِملُ ُك علي ِه﴾ ،ول يخ ِفى الفرق بين قول "ل أ ِج ُد ما أح ِملُ ُك " وبين ل أح ِملُ ُك .
السم ِ
و ِفي ِرواي ِة غن ُدر عن شعبة ِعند ِ
اعيلِ ِي" :ما أري ُت رُسول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
اما قط" ،فمعناه أنه ل مدح ول عاب الطعام المباح ،فأما الحرام همن
وسل عاب طع ً
الك هل فكان ي هعيبه وي هذمه وينهى عنه كما ينب هغي له ،فهإن همن آد ه
اب الطعا هم أن ل يعاب ول

ه
ه
ه ه
النعم هة و ِفي
يم ّدح لن ِفي الو هل هإحتقار ّ
النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،ف هعدم هذ هّم هه
ّ
ه
ه
ه
ه
الحال هل دلهي ًال على زهده وهقناعته هبالقلهي هل.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
اليما ِ أنه" :كانت له قصعة" هبفت هح الق ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اف وههي الجفنة
ُ
ُ
ِ
لضيوف" أ هي أن ه هذهه
ه
ه
المعروفة وت هخص ِفي العرف هبما كا من الخش هب ،ومعنى قولِه" :ل ُّ
ّ
ال هقصعة تختص لهضيوهف هه علي هه السالم هلكلههم وشرهبهم معه ،فكان أكثر ضيوهف هه همن أه هل
الصف هة هلنهم همن فقر هاء الصحاب هة الغر ه
ان الفرهس هي وأهبي ذ ّر الغف ه
اب كسلم ه
ارهّي وأهبي هريرة
ّ
وغي هرههم ،وقال أبو نعيم ِفي ال هحلهي هة" :كانوا نيًفا ومائة" ،وهقيل هم نحو الربعمائ هة ،وكانوا
يسمون أضياف ه
اإلسال هم هلن أكثرهم أغراب ،فكان همن سنهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل أن
يدعهم هإلى بيهت هه لهيأكلوا معه وكا يأمر الصحابة هبذلهك هلنه همن أح هب الطعا هم هعند هللاه
ّ
كما روى هإبن هحبان عن جاهبر ب هن عب هد هللاه قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أحب
الطعا ِم ِإلى هللاِ ما كثُرت علي ِه اليادي)) ،وقوله كما ِفي هرواي هة الديل هم هي :ه
((خيار أمهتي من
ّ
الث هاني ش هائبة الشهوهة ،فهما مست هحيال هن ِفي ح هّق
علي هه السالم لهلطعا هم وهرض هائ هه هبما حضر همن

يط هعم الطعام)) ،فقد روى الق ه
الشفا عن أِبي ُهريرة" :أمرِني النِبي صلى
اضي هعياض ِفي هّ
هللا علي ِه وسل أ أدعو له أهل الصف ِة ،فتتِبعتُه حتى جمعتُه  ،فو ِ
ضعت بين أي ِدينا
ُ ُ
ُ
ُ
ُ ُ
صفحة ،فأكلنا ما ِشئنا ،وفرغنا وِهي ِمثُلها ِحين و ِ
ضعت ِإل أ ِفيها أث ُر الصاِب ِع" ،أ هّي
ُ
كانت ال هقصعة مملوءة هبما هفيها كما كانت هحين و ه
ضعت بين أي هديهم مع هجزةً همنه علي هه همن

هللاه أفضل الصال هة والسال هم ،ومعنى قولِ ِه" :يحملها أربع رجال" أ هّي قدر ه هذ هه ال هقصع هة هإت هسع
هلرب هع هرجال ،فكانت ضخمة كما رهوي ِفي هقص هة ولهيم هة علهي ب هن أهبي طالهب وف ه
اطمة" :أ
ّ
ه
النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل أمر ِبللً ِب ِقصعة ِمن أربع ِة أمداد أو خمسة" ،فذكره قصع ًة
اضي هعياض عن أِبي الق ِ
احدة ل تمتهنع أن كون له أكثر همنه ،فقد روى الق ه
اس ِ ب ِن
وه ً
المأ ُمو ِ قال" :وكانت ِعندنا ِقصعة ِمن ِقصا ِع النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،ف ُكنا نجع ُل
ِفيها الماء لِلمرضى ،فيستشُفو بها" ،فقهيد النوهوي عدد هقص ه
اع هه هتسع عشرة كما قال
الخف ه
الري ه
اجي ِفي ن هسي هم ّه
اض.
ِ
ه
ه
ه
ومعنى قولِه" :وكانت له مرءاة" هبكس هر المي هم ،التي ينظر فيها ويرى صورةً
منع هكس ًة هفيها ،فمعناه أن له علي هه السالم همرآة لهينظر على وج ه هه ِفي قص شارهب هه وتم هشي هط
شع هره ولحيهت هه وغي هر ذهلك همن تبر هجه علي هه همن هللاه أفضل الصال هة والسال هم ،ومعنى قولِ ِه:

"ومشط" ،أ هّي كانت له مشط أ هّي أداة لهتس هري هخ شع هره ،فأصل المش هط همن مشط يمشط
احد المش ه
طا ،فالمشط وال همشط والمشط ما م هشط هب هه ،وهو و ه
اط ،وقد روى أبو نعيم ع ِن
مش ً
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من كا له همنكم شعر فليكرمه))،
إب ِن ُعمر قال قال رُس ُ
هقيل" :يا رسول هللاه وما هإكرامه؟" قال(( :يد ههنه ويم هشطه كل يوم)) ،ومعنى قولِ ِه:
"ومقراض" ،أصله همن ال هقر ه
ض أ هّي القط هع ،فالمقراض ما يقطع هب هه ،فمعنى أن كانت له
ه
ه
ص لهق ّ ه
صشه
ارهب هه وشدب شعر أر هس هه ،وقد روى الطبرهاني عن عب هد هللاه ب هن
عليه السالم مق ّ
عباس قال" :وكا له همقراض يسمى الجا همع" ،ومعنى قولِ ِه" :وسواك" ،فأصله همن ساك
الشيء سوًكا أ هّي دلكه ،فساك الفم هبالعوهد يسوكه سوًكا فلهذلهك يسمى العود ال هذي يسوكه
اكا ،وروى الطبرهاني عن معاذ ب هن جبل قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه
اكا و همسو ً
هب هه هسو ً
ِ
ِ
اركة ي ِطيب الف  ،ويذ ِهب ِبال ِجف ِر ،وهو سو ِ
ِ ِ
اكي
ُ ُ
وسل (( :نع ُ السواك الزيتُو من شجرة ُمب ِ ُ ُ
ُ ُ

وسواك النِبي ِ
اء ِمن قبلِي)) ،فمعنى قوله هه كانت له هسواك خاصة لهيطهر هب هه فمه علي ِه
ُ
الصلة والسلم .فقد ورد الح هاديث كهثيرة ِفي فض هل ال همسو ه
ار ال هفطرهة و ه
اك هبهإعهتب ه
اإليما هن
ً
ُ
ُ
ه ه
اء و ه
السيم ه
ه
الصح هة ،أما ال هفطرة فقد روى هإبن ماجة والطبرهاني عن عمار
ّ
والعبادة والخال هق و ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ه
ِ ِ
اق
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :من الفطرِة المضمض ُة والستنش ُ
ب هن ياسر قال قال رُس ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ار ِب وتقلِي الظف ِ ِ
ِ
ِ
اك وِقص الش ِ
اح
والسو ُ
ار ونت ُ
ف ا ِلبط والستحد ُاد وغس ُل البراج ِ والنتض ُ
ُ
والختتا ِ )) ،وأما ه
اإليمان فقد روى هإبن أهبي شيبة عن ُحسا ب ِن ع ِطية ُمرس ًل:
ِ
ضوء شط ُر ِ
ضوِء)) ،وأما ال هعبادة فقد روى الِبزُار وأبو
اك شط ُر ال ُو ُ
اليما ِ والسو ُ
((ال ُو ُ ُ
ه
ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الطهارةُ أربع:
يعلى والطبراني عن أبي الدرداء قال رُس ُ
ِ
اك)) ،وروى أبو ُنعي ِفي ِكت ِ
ار ِب ،وحل ُق العان ِة ،وتقلِي الظف ِ
ِقص الش ِ
اب
ار ،والسو ُ
ُ
ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ه
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
السواك والسج ِزي في البانة عن علي ب هن أبي طالب قال قال رُس ُ
ه
طر ُق الُقرآ ِ فطِيبوها ِب ِ
السو ِ
النس هائي وإهبن ماجة
اك)) ،وروى أحمد و ّ
ُ
وسل ِ(( :إ أفواه ُك ُ ُ
عن عب هد هللاه ب هن عباس قال ِفي النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل " :كا ُيصلِي ِباللي ِل ركعتي ِن
ّ
ه
النس هائي عن أِبي ُهريرة قال قال النِبي
اك" ،وأخرج أ ُبو د ُاود و ّ
ف ف يس ت ُ
ركعتي ِن ،ثُ ينص ِر ُ
اء وِب ِ
صلى هللا علي ِه وسل (( :لو ل أ أ ُشق على المؤ ِمِنين لمرتُه ِبتأ ِخي ِر ال ِعش ِ
السو ِ
اك
ُ
ُ
ُ
ِعند ُك ِل صلة)) ،وروى البيه هقي ِفي السن هن عن ع ِائشة قالت قال النِبي صلى هللاُ علي ِه
السيم ه
ه
ِ ِ
وسل (( :خير ِخص ِ
اء ،فقد روى مسلهم وأ ُبو
ال الصائ ِ السو ُ
ُ
اك)) .وأما الخال هق و ّ
ه
النس هائي وإهبن ماجة عن ع ِائشة قالت ِفي النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل " :كا ِإذا
د ُاود و ّ
ّ
اكم عن عب هد هللاه ب هن عمر قال ِفي رسو هل هللاه
دخل بيته بدأ ِب ِ
اك" ،وأخرج أحمد والح ه
السو ِ
ُ
السواك ِعند أر ِس ِه ،فِإذا أستيقظ بدأ ِب ِ
صلى هللا علي ِه وسل " :كا ل ينام ِإل و ِ
السو ِ
اك"،
ُ
ُ
ُ ُ
ه
وروى أحمد والبخ ه
النس هائي وإهبن ماجة عن ُحذيفة قال ِفي رسو هل
اري ومسلهم وأ ُبو د ُاود و ّ
سالله صلى هللا علي ِه وسل " :كا ِإذا قام ِمن اللي ِل ي ُشوص فاه ِب ِ
السو ِ
اك" ،أخرج أحمد
ُ ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
والنسائي وهإبن ماجة وغيرهم عن عائشة وأبي أمامة قال قال رُس ُ
السواك مط ِهرة لِلف ِ مرضاة لِلر ِب)) .وأما ه
وسل ِ (( :
الصحة فقد روى الطبرهاني ِفي الوس هط
ّ
ُ ُ
ِ
ِ
ه ه
ِ
اك ُمط ِهرة لِلف ِ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :السو ُ
عن عبد هللا ب هن عباس قال قال رُس ُ

مرضاة لِلر ِب ومجلة لِلبص ِر)) ،وروى الديل ِمي ِفي مسن ِد ال ِفردو ِ
س عن ع ِائشة قالت قال
ُ
ُ
ِ
السو ِ
رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل ِ (( :
ِ
ِ
ام المو ُت))،
ُ
ُ
ُ ُ
اك شفاء من ُكل داء إل السا ِم والس ُ
ه
ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ال ُكح ُل
وفي رهواية الديلم ِي أي ً
ضا عن ُحذيفة قال قال رُس ُ
ه
ه
ِفي العيني ِن يجلو البصر ،و ِ
السو ه
ِ
ِ
السو ُ ِ
اك
اك يثب ُت الضراس في الف ِ)) .الحاصل أن في ّ
فض هائل كهثيرة همنها يشد اللثة وي هطيب الفم ويذ ههب البلغم ويجلو البصر ويذ ههب الجفر
ويو هافق السنة ويف هرح المالهئكة ي هزيد ِفي الحسن ه
ات ويص هّحح المعدة ويرضى الرب ،و ِفي
ال هخ هر هكفاية لهمن نور هللا ب ه
صيرته.
ومعنى قولِ ِه" :ول يتنفس ِفي اإل ناء إن شرب" ،فأصل "تنقس" همن النف ه
س أ هّي
الريح همن الن ه
خروج ّه
ف والف ّهم ،والجمع أنفاس ،فكل تروح بين شرهبتي هن نفس ،قال هإبن
اإلن ه
ان :أحدهما أن يشرب وهو يتنفس ِفي ه
منظور" :فالتنفس له معهني ه
اء همن غي هر أن يهبينه

اإلن ه
عن في هه وهو مكروه ،والنفس ال هخر أن يشرب الماء وغيره همن ه
اء هبثالث هة أنفاس يبين
اإلن ه
فاه ع هن ه
اء ِفي ك هّل نفس" ،قلت :هإن الولى منهي عنه وال هخر مستحاب ،فقد روى
ه
الشم هائ هل المحم هدي هة عن أنس ب ِن مالِك قال" :أ النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل
التّرهم هذي ِفي هّ
ِ ِ ِ
ِ
ولُ (( :هو أم أُر وأروى))" ،و ِفي هرواي هة مسلهم:
كا يتنف ُس في الناء ثلثًا إذا ش ِرب ،ويُق ُ
((أم أُر وأروى وأب أُر)) ،فمعناه أنه علي هه السالم كا يشرب ثالث مرات و ِفي ك هّل ذلهك يهبين
ه
اإلناء عن في هه ،فيتنفس ثم يعود ،فقوله صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي الشر هب هبالتنف ه
س ثالثًا
ش وأقل أث ار ِفي برهد الم هعد هة وضع ه
هبمعناه أنه أسوغ وأهضم وأكثر هريا هلنه أقمع هللعط ه
ف
ً
اب وأكثر ب أًر و ه
العص ه
صح ًة ،كما بينه الشيخ علهي بن سلطان محمد الق ه
اري ِفي جم هع
ِ
ه ه
ه
ِ
ضا ِفي
الوسائ هل ،وفي هرواية أنه عليه الصلةُ والسل ُم تنفس مرتي هن كما رواه التّرهمذي أي ً
الشم هائ هل عن عب هد هللاه ب هن عباس قال" :أ النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل كا ِإذا ش ِرب تنف ُس
هّ
ه هه
ض الوق ه
ات ،و ِفي هروايهت هه أي ِ
مرتي ِن" ،أ هّي ِفي بع ه
ضا قال:
ضا في جميعه ع ِن اب ِن عباس أي ً
ً
قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :ل تشربوا و ِ
اح ًدا ك ُشر ِب الب ِع ِ
ير ،ول ِك ِن اشرُبوا مثنى
ُ
ُ
ُ ُ
وثُلث ،وسموا ِإذا أنتُ ش ِربتُ واحم ُدوا ِإذا أنتُ رفعتُ )) ،أ هي إذا أدنى ه
اإلناء هإلى هفيك سموا
ّ
ه ه
ه
ه
الشم هائ هل المحم هدي هة عن
ضا ِفي هّ
هللا وإهذا أ ّخره احمدوه ،تفعلوا ذلك ثالثًا .وروى التّرهمذي أي ً

ثمامة ب هن عب هد هللاه قال" :كا أنس ب ُن مالِك
الن ِ
صلى هللا علي ِه وسل كا يتنف ُس ِفي ِ
اء
ُ
اإلن ه
اإلن ه
اء هبثالث هة أنفاس يهبين فاه ع هن ه
همن ه
اء ِفي ك هّل نفس كما ذكرنا ،قال الشيخ الق ه
اري
اإلن ه
س ِفي ه
ِفي جم هع الوس هائ هل" :وقد هقيل :ال هحكمة ِفي النه هي ع هن التنف ه
اء مع قط هع النزهر ع هن
الفو هائ هد المذكورهةِ ،في التنف ه
س خه
ارج الماء ،أن التنفس هفي هه يغهّير الماء ،هإما لهتغهّي هر الف ّهم
بمأكول أو تر هك هسواك ،أو هلن التنفس يص هعد هببخار ِفي الم هعد هة ،قلت :وقد وهرد أنه صلى
هللا علي ِه وسل نهى ع هن الع هب نفسا و ه
اح ًدا وقال(( :ذلهك شرب الشيط ه
ان))".
ُ
ّ ً
وكل ه هذهه الح هادي هث والث ه
ار دلت على هإههتما هم رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
و هحر ه
ص هه على ههداي هة أمهت هه هفي أموهر الدنيا وال هخرهة ،قال تعالى أنه علي هه السالم﴿ :ع ِزيز
الن ِ
يتنف ُس ِفي ِ
اء ثلثًا وزع أنس أ النِبي
اإلن ه
ثلثًا" ،فمعنى يتنفسه ِفي ه
اء أنه يشرب

علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك
علي ِه وسل ما عهنتكم همن
اه ه
ونو ه
يه ،وأنه ح هريص على

ه
ه
ِ
ِ
ِ
بال ُمؤ ِمنين رُؤوف رحي ﴾ ،أ هّي أنه شاق شديد عليه صلى هللاُ
اإلن هقي هاد هبأواه همر هللاه
أمار ه
ات الكف هر والشر هك و هعد هم الطاع هة و ه
هإيم هانكم وإهسال همكم وإهصال هح حالهكم هفي الدنيا وال هخرهة ،هإذ هو

هللاُ:
مك ه
ارم أخالق تملك سروها

ففارق هإعجاب النفو ه
س وزهوها

علي هه السالم هبالموهقهنين المو هح هدين المخله ه
صين عطوف ومش هفق لهخرو هج ه م همن ظلم هة الكف هر
ّ
والمع ه
اصي هة والهبدع هة هإلى نوهر ه
اإليما هن والطاع هة والسن هة الحي هاة كما قال غوث الث هقلي هن سهّي هدي
عب هد الق هاد هر الجيالهني ر ه
يره ملخصا ،قال ص ه
ضي هللا عنه هفي تف هس ه
احب ال هعش هر هيني هة ر ِحم ُه
ً

خطا ُخطوةً ل يبلُ ِغ الخل ُق شأوها
وإِذ قصد الُخرى وصوب نحوها
فنح ُن ِبها ُدو الب ِري ِة نبذ ُخ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ان إذا عتم" ،أ هّي هإذا لبس العمامة أو ربطها
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
ه
الر ه
حول أر هسه هإلباسا ،فال هعمامة همن لهب ه
س معروفة وجمعه عم هائم وعمام ،وقد أعتم هبها
اس أ
ً
وتعمم هإذا علق عمام ًة هب أر هس هه ،فقوله ي هدل على أنه كا همن سنهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل أن
يلهبس العمامة ،فقد روى محهّيي السن هة الحسين بن مسعود الب هغّهوي ِفي النو هار ِفي هشم هائ هل

النهب هي المخت ه
"ريت النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل يخطب
ار هبسن هدهه عن عمرو ب هن حريث قال :أ
ّ
ّ
وعلي هه عمامة سوداء" ،فالعمامة عالمة ال هّسياد هة ،فع هّمم الر ُج ُلُ :س ِودهُ ِل ِتيجا العر ِب
ِ
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
عمائ ُم ُه  ،والعر ُب تُسمي العمائ "التاج" ،ولهذلك قال رُس ُ
((العم ِائ ُ ِتيجا ُ العر ِب)) ،والعر ُب تُقو ُل لِلر ُج ِل ِإذا ُس ِود "قد ُع ِم " ،وك ُانوا ِإذا سوُدوا ر ُجلً
عمموه ِعمام ًة ،كما قال ش هقيق المصهّن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي هكت ه
اب ال هورهد" :فلما
ُ ُ
بلغت أرب هعين سن ًة وخمسة أشهر وهبض هع ليال وجذبهني هللا هإلي هه ،فوجد هناك سهّي هد الثقلي هن
سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه وسل ومعه الصحابة والنهبياء والولهياء ،ثم رحبوهني
وأجلهسوهني وسطهم ،ثم أتى غوث الثقلي هن سهّي هدنا عبد الق هاد هر الجيالهن هي هبثوب أخضر مط ّهرز
ّ
هب ال هإله هإل هللا محمد رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل وعمامة مط ّهرز هب ﴿ُقل ُهو للاُ أحد *
ه
ِ
للاُ الصم ُد * ل يلد ول ُيولد * ول ي ُكن ل ُه ُكُف ًوا أحد﴾ ،وناولهما رسول ّللا صلى هللاُ
علي ِه وسل ووضعهما هإلى صد ههر ساع ًة ،ثم ناولهما هإلى هأهبي هبك هر ه
الص هّد ه
يق ،ثم هإلى عمر
ّ
الفاروق ،ثم هإلى عثمان هذي النوري هن ،ثم هإلى علهي كرم ّللا وجهه ،ثم هإلى نهب هي ّللاه يوسف،
ّ
ّ
ه
ه
ه
ه
يعا هبهإذن همنهم ،فقالوا له:
وردهما يوسف هإلى سهّيدي عبد القاد هر الجيالن هّي ،وأعمموه جم ً
"ألهبسه وعممه وس هم هه هبهإسم يختص هب هه" ،ولهبسهني وعممهني وند هاني هبهإما هم الولهي ه
اء" ،فعممه
ّ
هنا بمعنى سّهوده هلن هتيجان العر هب العم هائم ،فكلما هقيل ِفي العج هم تّهوج همن التا هج ،هقيل ِفي
العر هب ع هّمم ،وكانوا هإذا سودوا رج ًال عمموه عمام ًة ،ذكره هإبن منظور ،فقد وهرد أح هاديث
كهثيرة ِفي ف ه
ضيل هة العمام هة ،همنها ما رواه هإبن ع هد ّي ِفي كماله هه والبيه هقي ِفي شعهب هه عن
أسامة ب هن عمير قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :اعهتموا هإزدادوا هحل ًما والعم هائم
ه
ضا كما رواه الديل همي ِفي مسن هدهه عن عب هد هللاه ب هن عباس:
تيجان العر هب)) ،وقال أي ً
ه
ه
ه
هه
ه ه
لسياد هة
((العمائم تيجان العرب ،فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم)) ،فالعمامة عالمة ل ّ
وال هقياد هة كما قال أ همير المؤ همهنين أحمد الرف ه
اعي بن الشي هخ عثمان ب هن فودي ر هحمهما هللا ِفي
بع ه
ض قصاهئ هدهه:

"سبقت ّه
الرجال الق هاد هري وتّهوجوا
وشاوا فال همن ل هحق هب ه م ول

*
*

هبعم هائ هم التق هدي هم و ه
التّيج ه
ان
همن ساهبق ِفي هحلب هة ال هعرف ه
ان"

فلبس العم هائم همن أهم سن هن سهي هدنا محمد صلى هللا علي ِه وسل وسن هن السل ه
ف
ّ
ُ
الصاله هح هرضوان هللاه علي ه م ،وهو التمهّييز بين المسله همين والك هاف هرين كما قال علهي بن أهبي
طالهب" :عممهني رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل هب هعمامة وسدل طرفها على من هكبي"،
وقال(( :هإن ال هعمامة ح ه
اجز بين المسله همين والمش هرهكين))" ،ومعنى قولِ ِه" :أرخى عمامته
بين كتفيه" فبان المصهّنف ر هحمه هللا ِفي كي هفي هة لهب ه
طا همن
اس هه علي هه السالم عمامته ،هإستنهب ً
النهب هي المخت ه
ار
الح هدي هث رواه م هح هي السن هة الحسي هن بن مسعود البغ هوي ِفي النو هار ِفي هشم هائ هل
ّ
ّ
ّ
هبسن هدهه عن عمرو ب هن حريث قال" :كأهني أنظر هإلى رسو هل هللاه صلى هللا علي ِه وسل وعليهه
ُ
عمامة سوداء ،قد أرخى طرفيها بين كهتفي هه" ،هقيل كا هذا ِفي يو هم فت هح مكة ،وروى

ه ه
ه ه
التّرهم هذي ِفي هّ ه
ه
ه
ه
الشمائل المحمدية عن نافع عن عبد هللا ب هن عمر" :كان النبي صلى هللاُ
علي ِه وسل هإذا أعتم سدل هعمامته بين كهتفي هه" ،وقال ن هافع" :وكا هإبن عمر يفعل ذلهك"،
قال عبيد ّللاه" :و أريت الق ه
اسم بن محمد وساله ًما يفعال هن ذلهك".
ارف البدل العالمة الشيخ هإبر ه
فذكر والهد سهّي هدنا وشي هخنا الع ه
اهيم اليعقوهبي ر هحمه هللا
تعالى ونفعنا هب هه" :أن هإرخاء طرفي عمامهت هه بين كتفي هه ،همن السن هة ويقال لههذا الطر ه
ف
ه
ضا كانت عمامته عليه السالم متن هوعة ،فتارةً حمراء وتارةً صفراء وتارةً
عذبة ،وقال أي ً
سوداء وتارةً يرخى طرفها بين كتفي هه كما ن هزلت المالهئكة يوم بدر متع هّم همين هبعم هائ هم صفر
قد أرخوا أطرافها بين أكت هاف ه م".
وقال الشيخ عهلي الق ه
اري الم هال هكي ِفي جم هع الوس هائ هل" :قال هميرك :وقد ثبت ِفي

ه
السي هر هبروايات ص هحيحة أن النهبي صلى هللا علي ِه وسل كا ي ه
رخي عالقته أحي ًانا بين
ُ
ّ
ه ه
ه
ضا بعد الكال هم" :فعلهم همما تقدم أن
كتفيه وأحي ًانا يلهبس العمامة من غي هر عالقة" ،قال أي ً
احد همن هتلك الموهر سنة" .قال ش هقيق المصهّن ه
اإلتيان هبك هل و ه
ه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي
ّ
ف العمام هة ،فقد تقدم تخهيير العلم ه
اء السن هة وإهخم هاد الهبدع هة" :وأما حكم طر ه
هإحي ه
اء ِفي هإسداله هه
ّ
ِ
هإن شاء بين يدي هه وإهن شاء بين كتفي هه ،و ِفي مسلهم وأِبي داود و ه ه
ّ
النسائ هّي عنه عليه الصلةُ
ُ
والسل ُم :أنه أرخى طرفها بين كتفي هه ،قال مالهك ر هحمه هللا :لم أر أحداً هممن أدركته يرخى
بين كتفي هه الذؤابة ،ول هكن يرسلها بين يدي هه ،ثم العجب همن قو هل بع ه
ض المتأ هخ هرين هإن

هإرسال الذؤاب هة بين اليدي هن هبدعة مع وجوهد ه هذهه النصو ه
ص الص هحيح هة الص هريح هة همن الهئم هة
المتق هد همين ع هن السل ه
ف ،فيكون ال هذي قد أصاب السنة ،وهم قد أخطئوها وأبتدعوا ،أسأل
هللا السالمة والع هافية هبمهّن هه" ،فقد أخطئوها وأبهتدعوا هلن ه
اإلنكار هفيما يختلهفوا هفي هه
المجتهدون هبدعة مح ه
ارمة ،وخطاء هفي الر ه
اي.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
الرسغ" أ هي كا كم ق همي ه
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ص هه هإلى
ان ك ُّمه إلى ُّ
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ّ
ُ
الرس هغ ،كما صرح هبذلهك ِفي الح هدي هث أسماء هبن هت ي هزيد ِفي هرواي هة ه
التّرهم هذ هّي ِفي هشم هائله هه
ص رسو هل ّللاه صلى هللا علي ِه وسل هإلى الرس هغ" ،فالكم هبض هم الكا ه
قالت" :كا كم ق همي ه
ف
ُ
ّ
هه
ه
ه
هه ه
ه
ف ،ويسمى الكوع،
وتشديد المي هم ردنه واصلة ،ومعنى الرس هغ المفصل بين الساعد والك ّ
ص الرسغ هلنه هزيادة ِفي الّلهب ه
فمعناه أنه همن السن هة أن ل يتجاوز كم الق همي ه
اس ما ليس هب هه
حاج ًة وأنه همن عالم هة ال هكب هري هة ،ول هكن أباح ذلهك له هّلنس ه
اء ،فلها أن تجاوز كمها هإلى أصاهب هعها
لهلحاج هة الد ه
اعي هة هإلى ذلهك ،وهو الستر و ه
اإلبالغ هفي هه ،هإذ أن الم أرة كلها عورة هإل ما اسهتثناه
الش هريعة كوج ه ها وكفيها وهقيل هرجليها ،هخال ًفا ِفي الرج هل ،وقال الشيخ علهي الق ه
اري ِفي
جم هع الوس هائ هل" :وأما غير الق همي ه
ص فقالوا السنة هفي هه ل يتجاوز رءوس الصاهب هع همن جبة

وغي هرها" .فيختلهف العلماء ِفي طو هل الك هم و ه
الهتّسا هع ،هقيل هو هبدعة مكروهة هلنه الخ ه
ارج
ّ
الزينة والمف ه
اس والمباه هاة ِفي المالهب ه
ع هن عاد هة الن ه
س لهيظهر ّه
اخرة والعظمة ،وهقيل هو هبدعة
ج هائزة أو هبدعة مندوبة ِفي ه هذهه الزهمن هة لهلهئم هة والقض هاة وول هة الموهر هبسب هب أن المق ه
اصد

والمصالهح الشرهعية ل تح ه
س الن ه
صل هإل هبعظم هة الول هة ِفي نفو ه
اس ،والناس ِفي ه هذهه الزهمن هة
ل يع هظمون هإل هبالصوهر ،فيتعهين تف هخيم الصوهر كي تح ه
صل المصالهح ،كما ذكره ش هقيق
ف الشيخ عثمان بن فودي ر هحمه هللا ِفي هإحي ه
المصهّن ه
اء السن هة.
وقال الشيخ علهي الق ه
اري ِفي هكتاهب هه المذكوهر" :وقال ال هعصام :يحت همل أن يكون
اإلخهتالف هبهإخهتال ه
ال الك هم" ،فذكر قبل ذلهك الح هديثي هن ي هدل على ذلهك ،الو ه
ف أحو ه
ه
احد همن
ّ
هرواي هة هإب هن هحبان عن أسماء هبن هت ي هزيد" :كا يد ق همي ه
ص رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
هه
ه ه
ه
ضا عن هإب هن عباس قال" :كا رسول هللاه صلى
أسفل من الرس هغ" ،والثاني من هرواهيته أي ً

هللا علي ِه وسل يلهبس ق هميصا فوق الكعبي هن مستوى الكمي هن هبأطر ه
اف أصاهب هع هه" .فقال والهد
ُ
ً
سهيدي وشي هخي الشيخ العالمة السهيد هإبر ه
اهيم اليعقوهبي ِفي ه ه
ام ه
ش تعلهي هق هه له النو هار ِفي
ّ
ّ
ار لهلبغ هوهي" :فلعله كا يلهبس ق هميصا هبه هذهه ه
هشم هائ هل النهب هي المخت ه
الصف هة ،فهإذا بلي أتخذ
ّ
ّ
ً
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
الصفة الخرى" ،وقال بعد الكال هم" :أنه كا له أنوع من القمي ه
ص ،كلما
صا آخر على ّ
قمي ً
بلهي ق هميص أت هخذ ق هميصا ه
آخر ،وكانت قمصه متفاوتة ِفي طو هل الك هم وطو هل الق همي ه
ص"،
ً
ّ
فكل صحاهبي كا يروي ما يش ه
اهده ،فلهذلهك ل منافاة أص ًال ِفي ه هذهه الح هادي هث.
ومعنى قوِل ِه" :وطول ردائه ستة أذرع ِفي ثلث وشبر" ،كما رهوى ع هن الو هاق هد هّي:
"أن هرداء رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل برد طوله هستة أذراع ِفي ثالث هة أذرع وهشبر وإهزاره
همن نس هج عمان ،طوله أربعة أذرع وهشبر ِفي هذراعي هن" ،ف ّه
الرداء ما يلهبس على أرف هع الجس هد،
كما بينه ذلهك هفيما أخرجه ه
الشم هائ هل عن عب هد هللاه ب هن هسرجس قال" :أتيت
التّرهم هذي ِفي هّ

رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل وهو ِفي ناس همن أصحاهب هه ،فدرت هكذا همن خل هف هه ،فعرف
ال هذي أ هريد فألقى ّه
الرداء عن ظه هره ف أريت موضع الخ هات هم على كهتفي هه" الح هديث ،فألقى هردائه
الرداء كان لهباس ال هذي يلهبس على أرف هع الجس هد مقاهبل له ه
عن ظه ههر دلهي ًال على أن ّه
لز هار،
وقد ورد ِفي الح هدي هث الص هحي هح القد هسي رواه أحمد وأ ُبو د ُاود ومسهلم عن أِبي ُهريرة ورواه
هإبن ماجة عن عب هد هللاه ب هن عباس قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :قال هللا تعالى:
ال ِكب ِرياء ِرد ِائي ،والعظمةُ ِإز ِاري ،فمن نازعِني و ِ
اح ًدا ِمن ُهما قذفتُ ُه ِفي الن ِ
ار)) ،في همهثّل هللا
ُ
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
الرداء و ه
تعالى كب هريائه وعظمته هب ّه
از وهإستعارةً لن الكب هرياء من صفاته الجال هل
اإلز هار مج ًا
ال ،فوصف هللا تعالى نفسه هبهاتي هن ه
والعظمة همن ه
صف هات هه الجم ه
الصفتي هن كما زين ّه
الرجال
ّ
ازعه أي يتخّلهق هبأح هد ههما في ه
االرد هاء وأسفله ه م هب ه
اإلز هار ،ومن ين ه
أرفع أبداهن ه م هب ّه
صير ِفي معنى
ار هك ،فعذبه هللا تعالى هبالن ه
المش ه
ار ،فهذا و هعيد ش هديد ِفي ال هكب هر والعظم هة مص هرح هبتح هري همهما،
ص هه علي ِه الصلة والسلم ،وق ه
فج هميع ه هذهه ِفي ضي هق ك هم ق همي ه
صير هرد هائ هه هإشارةً هإلى تواض هع هه
ُ
ّ
ُ
ه
صف ه
اء والعظمة والخيال هء والعج هب وغي هرها همن ه
وبع هدهه همن ال هكب هري ه
ات التف ه
اخ هر ،قال ش هقيق
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا ِفي أخال هق ه
المصهّن ه
النهب هي صلى هللاُ علي ِه
ّ ّ
وسل :

ِ
ُهو ال ُمصطفى عن ُكل عيب ُمن ِزهُ
ِ
هوى طيبة طابت بمن ُهو انوهُ

ُهداهُ ُمِبين ما ل ُه قط ُمش ِب ُه
ِهلل ِب ِه بين البرايا ُنرف ُه
ِ
ِ
المفوهُ
هواذي الهوى ذلك التراب ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :لم ينه كل لون من اللباس" ،هذا هلنه علي ِه
ُ
ه
ه
الصلةُ والسلم كا يلهبس ما و هجد من المالهب ه
س المبا هح كما تقدم ،فقال والهد سهّيدنا
ُ
ارف البدل العالمة الشيخ هإبر ه
وشي هخنا الع ه
اهيم اليعقوهبي ر هحمه هللا تعالى ونفعنا هب هه ِفي
تح هقي هق هه له النو هار ِفي هشم هائ هل النهب هي المخت ه
ار" :وكا يلهبس الثياب المتن هوعة ،و همنها الحمر
ّ
ِ
ه
والخضر" ،وروى ه
ه
الشمائ هل عن عو ب ِن أِبي ُجحيفة عن أِبيه قال " :أري ُت
التّرهم هذي ِفي ّ
ظر ِإلى ب ِري ِق س ِاق ِ
ِ
ِ
ِ
يه" ،و ِفي هروايهت هه
النِبي صلى هللاُ عليه وسل وعليه ُحلة ُحمراء كأني أن ُ ُ
ازب قال" :ما أري ُت أح ًدا ِمن الن ِ
ضا ع ِن البار ِء ب ِن ع ِ
اس أحسن ِفي ُحلة حمراء ِمن
أي ً
رس ِ
ول للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ ،إ كانت ُجمتُ ُه لتض ِر ُب ق ِر ًيبا ِمن من ِكبي ِه" ،وروى أ ُبو
ُ
داود عن ههالل ب هن ع ه
ط ُب ِب ِم ًنى
امر عن أهبي هه قال " :أري ُت النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل يخ ُ
ُ
ه
ِ
ه
ه
الرواي ه
ات كا ِفي حللهه لون ه
على ب ِعي ِِره وعليه ُبرد أحم ُر" ،و ِفي هذه ّه
آخر غير الحم هر.
وروى البخ ه
الدؤله هي أن أبا ذ ّر حدثه قال" :أتيت النهبي صلى هللاُ علي ِه
اري عن أهبي السوهد
ّ ّ
هه
ه
ه
ِ
ضا عن أ ّهم خالهد هبن هت خالهد قالت" :
وسل وعليه ثوب أبيض" ،الحديث ،وفي هروايته أي ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ص ِغيرة فقال(( :من ترو أ
أُتي النبي صلى هللاُ عليه وسل بثياب فيها خميصة سود ُ
ُم خالِد)) ،فأُِتي ِبها تُحم ُل فأخذ الخ ِميصة
نك ُسو ه ِذِه؟)) ،فسكت القوُم ،قال(( :ائتُوِني ِبأ ِ
ِبي ِدِه فألبسها ،وقال(( :أبلِي وأخلِ ِقي)) ،وكا ِفيها عل أخض ُر أو أصف ُر ،فقال(( :يا أُم
خالِد هذا سناه)) ،وسناه هبلغ هة الحب هشي هة الحسن "،وروى ه
"ريت
التّرهم هذي عن أهبي رمثة قال :أ
ان" ،فه هذهه ّه
ان أخضر ه
النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل وعلي هه برد ه
الروايات دلت على أنه علي هه
ان ِفي الّلهب ه
السالم يلهبس المالهبس المتنوعة ول ينه أ هي لون همن اللو ه
اس.
ومعنى قولِ ِه" :لكن يكره ألصحابه األحمر الخالص" ،أى ه
صح عنه علي هه السالم
أنه ل ينه كل لون همن الّلهب ه
اس ول هكنه يكره هلصحاهب هه الّلهباس الحمر الخالهص ،وهقيل

هكراهته هبمعنى من هع هه كما رواه مسلهم عن عب هد هللاه ب هن عمرو قال " :أرى علي النِبي صلى
هللا علي ِه وسل ثوبي ِن معصفري ِن فقال ِ(( :إ ه ِذ ِه ِمن ِثي ِ
اب ال ُكف ِ
ار فل تلبس ُهما))" ،و ِفي
ُ
ُ
هرواية ض هعيفة همن هإب هن منده عن رهافع ب هن ي هزيد الثق هف هي قال صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إ
ّ
ه
ه
اك وال ُحمرة وُكل ثوب ِذي ُشهرة)) ،وهفي هذا الحديث سبب
الشيطا ُي ِحب ال ُحمرة فِإي ُ
له هكراههت هه صلى هللاُ علي ِه وسل ِلصحاِب ِه اللِباس الحمر.
ال السل ِ
اإلمام العسق هالهني" :وقد تِل ِخص لنا ِمن أقو ِ
قال ه
ف ِفي لب ِ
س الثو ِب الحم ِر

سبعة أقوال :الو ُل الجو ُاز ُمطلًقا جاء عن علِي وطلحة وعب ِد هللاِ ِاب ِن جعفر والبار ِء وغي ِر
وِ
احد ِمن الصحاب ِة ،وعن س ِعيد ب ِن ال ُمسِي ِب والنخ ِع ِي والشعِب ِي وأِبي ُقلبة وأِبي و ِائل
وط ِائفة ِمن التاِب ِعين ،الُقو ُل الث ِاني :المن ُع ُمطلًقا لما تُق ِد ُم ِمن ح ِدي ِث عب ِد هللاِ ب ِن عمرو
وما نقل ُه البيه ِقي وأخرج ِإب ُن ماجة ِمن ح ِدي ِث ِإب ِن ُعمر" :نهى رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وسل ع ِن المف ِد ِم" ،وهو ِبالف ِ
اء وتش ِدي ُد الد ِ
ال و ُهو الم ِشب ُع ِبالعصُف ِر فسرهُ ِفي الح ِدي ِث،
ُ
ُ
وعن عمر أنه كا ِإذا أرى على الرج ِل ثوبا معصُف ار جذبه وقال" :دعوا هذا لِ ِلنس ِ
اء"،
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
ً
ُ
أخر ُج ُه الطب ِري ،وأخرُج ِإب ُن أِبي شيبة ِمن ُمرس ِل الحس ِن" :الحمرةُ ِمن ِزين ِة الشيطا ِ
والشيطا ُ ُي ِحب الحمرة" ،هذا الح ِدي ُث مرُفوع عن أِبي عِلي السك ِن وأِبي ُمحمد ب ِن ع ِدي،
وقال العسق هالهني بعد الكال هم" :القو ُل الثالِ ُثُ :يك ِرهُ لب ُس الثو ِب الم ِشب ِع ِبالحمرِة ُدو ما كا
صِبغه خ ِفيًفا ،جاء ذلِك عن عطاء وطاوس ومج ِ
اهد ،وكا ال ُحجةُ ِفي ِه ح ِدي ُث ِإب ِن ُعمر
ُ
ُ
ُ
الرِب ُعُ :يك ِرهُ لب ُس الحمر ُمطلًقا لِقص ِد ِ
الزين ِة والشهرِة،
المذ ُكوُر ق ِريًبا ِفي ال ُمف ِد ِم ،القو ُل ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضا بعد القلهي هل" :القو ُل
وي ُجوُز في ال ُب ُيوت والمهنة ،جاء ذلك عن ِإب ِن عباس" وقال أي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
صِبغ بعد الن ِس ِج ،جنح ِإلى
صبغ غزلِه ثُ ُنسج ،ويمن ُع ما ُ
الخام ُس :ي ُجوُز لب ُس ما كا ُ
ذلِك ال ِخطاِب ِي وأحت ُج ِبأ ال ُحلة الو ِاردة ِفي الخب ِ
ار الو ِارد ِة ِفي لب ِس ِه صلى هللاُ علي ِه وسل
اء ِإحدى ُحل ِل اليم ِن ،وكذلِك ال ُب ُرِد الحم ِر ،وُب ُروُد اليم ِن ُيصِب ُغ غزلُها ثُ
ال ُحل ُة ال ُحمر ُ
ِ
ِ
ِ
هي عن ُه ،ول
اص الن ِه ِي ِبما ُيصِب ُغ ِبالمعص ِف ِر لِ ُوُروِد الن ِ
ُينس ُج ،القو ُل الساد ُسِ :إختص ُ
ِ
ِ
هه
ص
ص ِبغ ِبغي ِِره من الصبا ِغ" ،وقال أي ً
ضا بعد القليل" :القو ُل الساِب ُع :تخصي ُ
يمن ُع ما ُ
المن ِع ِبالثو ِب ال ِذي يصِب ُغ ُكله ،وأما ما ِفي ِه لو ِ
آخ ُر غي ُر الحم ِر ِمن بياض وسواد
ُ
ُ

وغي ِرِهما فل ،وعلى ذلِك تحم ُل الح ِادي ُث الو ِاردةُ ِفي ال ُحل ِة ال ُحمر ِاء ،فِإ ال ُحلل اليم ِانية
طا قول ث ه
امن همن قو ِل الطب ِرِي
ضا أسهتنبا ً
ات ُخ ُ
غالًِبا ت ُكو ُ ذ ُ
طوط ُحمر وغي ُرها" ،وقال أي ً
س ِ
الثي ِ
هإذا قال" :ال ِذي أراهُ جواز لِب ِ
اب المصِبغ ِة ِب ُك ِل لو ِ ،إل أِني ل أُ ِحب لبس ما كا
ِ
اه ار فوق ِ
الثي ِ
اب لِكوِن ِه ليس ِمن لِب ِ
اس أه ِل
ُمشِب ًعا ِبالحمرِة ول لبس الحم ِر ُمطلًقا ظ ً
ال ُم ُروء ِة ِفي زم ِاننا فِإ مراعاة زِي الزما ِ ِمن ال ُم ُروء ِة ما ل ي ُكن ِإث ًما ،وِفي ُمخالِف ِة الزِي
ض ِرب ِمن الشهرِة".
ُ
وكما يك هره لصحاهب هه ِفي الّلهب ه
اس الحمر الخالهص ،فأنه علي هه السالم ي هحب
هلصحاهب هه الّلهباس البياض كما رواه ه
التّرهم هذي ِفي ال هّشم هائ هل المحم هدي هة عن سمرة ب هن جندب

ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ألهبسوا البياض ،فهإنها أطهر وأطيب ،وكفنوا
قال قال رُس ُ
هفيها موتاكم)) ،قال ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا هفي
هإحي ه
اء السن هة" :و همن ط هري هق سنهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي اللِب ِ
ض ،وِفي
اس الثو ُب البي ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِحي ِح ال ُبخ ِ
ارِي عن أبي السود الدؤلِي أ أبا ذر حدث ُه قال" :أتي ُت النبى صلى هللاُ
ِ
ِ
ه ه ه
ِ
ِ
ِ
ضا عن هإب هن
ض و ُهو نائ " ،الحدي ُث ،وفي هرواية التّرهمذ هّي أي ً
عليه وسل وعليه ثوب أبي ُ
اض همن الهثّي ه
عباس قال قال رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل (( :عليكم هبالبي ه
اب لهيلهبسها
أحياؤكم وكفنوا هفيها موتاكم ،فهإنها همن خي هر هثياهبكم)) ،فج ِمي ُع ه ِذِه الح ِادي ِث دالت على
أن ُه صلى هللاُ علي ِه وسل لم ينه هلصحاهب هه كل لون هّمن الّلهب ه
اس ول هكن يكره لهم همنه الحمر
اب هبأنه هيئة الم ه
الخالهص وي هحب لهم الّلهباس البياض هلنه أطهر وأطيب وخير الهثّي ه
الئك هة
هه هه
هه ه
هه
ه
ه
والمرسلين والصالحين ،فالمراد بذلك لصحابه وأمته أن يتشبهوا بالخيا هر فقال صلى هللاُ
علي ِه وسل (( :من تشبه هبقوم فهو همنهم)) ،أي همنهم هفي ال هعل هم والمقا هم والثو ه
اب ،في هحب ذلهك
وشفقهت هه عليهم وهشدة ما يعنتهم ويضر هبهم
نِبياً عن أُمِت ِه صلى هللاُ علي ِه وسل كِثي اًر،
ب هن الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي تخ ِمي ِ
س

هلصحاهب هه وأمهت هه له هحر ه
ص هه على ههدايهتهم ورش هد ههم
هفي دنياهم وأ هخرهت ه م ،فجزاهُ هللاُ أحسن ما جزى
قال ِإبن ع ِ المصهّن ه
ف ،السلطان محمد بلو
ُ
البرد هة الش هر ه
يف م ِدي ًحا لِلنِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
هو الك هريم ال هذي ظ ه رت كرماته
هو ال همين ال هذي علهمت أمانته

هو الم هكين ال هذي ع هرفت مكانته
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :وكان له سراويل" فأصل السر هاوي هل همن لغ هة
ُ
الفرهس هي مع ّهرب ،يذ ّهكر ويؤهنث ،وجمعه سر هاويالت ،وهقيل سر هاويل جمعه ووحده هسروالة أو
ّ
هسروال ،وهو ما يلهبسه العرب تحت ق همي ه
ص هه و ِرداهئ هه على أسف هل بدهن هه لهست هر فر هج هه ،فالدلهيل
على أن له سر هاويل ما ذكر القا ه
الشفا" :عن أِبي ُهريرة :دخل ُت السوق
ضي هعياض ِفي هّ
مع النِب ِي ،فاشترى سر ِاويل ،وقال لِلو از ِ (( :زِ وأرجح)) وذكر ال ِقصة قال :فوثب ِإلى ي ِد
النِب ِي يقِبلُها ،فجذب يده ،وقال(( :هذا تفعل ُه ال ِ
عاج ُ ِب ُملُو ِكها ،ولس ُت ِبملِكِ ،إنما أنا ر ُجل
ُ
ِمن ُك )) ،ثُ أخذ السر ِاويل ،فذهب ُت ِلحمله ،فقال(( :ص ِ
اح ُب الشي ِء أحق ِبشيِئ ِه أ
ُ
يحمل ُه))" .فقد قال ه
اإلمام السيو هطي أن ِفي هذا الخب هر دلهي ًال على أنه صلى هللاُ علي ِه وسل
لهبس السر هاويل كما صححه الطبرهاني ِفي الوس هط وأبو يعلى ِفي مسن هدهه ،فلهبس السر هاويل
ه ه
ه ه
ه
ه
ول هللاِ صلى
من سن هن المرسلين ،فقد روى التّرهمذي عن عبد هللا ب هن مسعود قال قال رُس ُ
ِ
ِ
وكم ُه
صوف ُ
صوف و ُجب ُة ُ
اء ُ
هللاُ عليه وسل (( :كا على ُموسى يوم كلم ُه رب ُه كس ُ
ِ
صوف ،وكانت نعلهُ ِمن ِجل ِد ِحمار ميت)) ،فهإن السرهاويل همن أفض هل
صوف وسراوي ُل ُ
ُ
الّلهب ه
اس كما قال النِبي علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :أت هخذوا السر هاويالت ،فهإنها همن أست هر هثياهبكم
وحسنوا هبها هنساءكم هإذا خرجن)) ،رواه البيهقي عن علهي ب هن أهبي طالهب ،فهإنها أستر
ّ
اب هلنها حفظت عورة المصّهلي هعند صالهت هه وغي هرها ،فقد روى الديل همي ِفي مسنده
الهثّي ه
ِ
ِ
ال هفردو ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :هإن الرض
س عن مالك ب ِن عتاهية قال قال رُس ُ
لتستغ هفر لهلمصّلهي ِفي السر هاوي هل)) ،أي تستغ هفر الرض له هلنها ل تطلع على عورهت هه همن
تحهت هه ،فكما هو مستحب لهباس السر هاوي هل مع الق همي ه
ص وال ّهرد هاء ِفي الصال هة وغي هرها ،فيك هره
أن يصلى هبالسر هاوي هل فقط وليس شيء على عورهت هه ،فقد روى أ ُبو د ُاود عن ُبريدة قال:
" ُن ِهى أ ُيصلي الر ُج ُل ِفي سر ِاويل وليس علي ِه ِرداء" ،فليس هذا النه هي لهلتح هري هم ،بل
لهلمكروه هة هلنه ج هائز أن يصلى المصّلهى ِفي السر هاوي هل هعند ضرورة هإذا سهترت سر هاويله
عورته ،وما بين سرهت هه وما تحت د ه
اغصتي هه ،فأما المن ه ي هفيها ِفي ال هرج ه
ال هو أن يلهبس
ّ

ه
ه
ه ه ه
النف ه
اق ،كما قال
السرهاويل الط هويلة حتى تجاوز قدميه لنه همن عالمة ال هكب هر والعج هب و ّ
النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ((علم ُة ال ُمن ِاف ِق تط ِوي ِل سر ِاويلِ ِه ،فمن طول سر ِاويل ُه حتى
يد ُخل تحت ق ِدمي ِه فقد عصى هللا ورُسول ُه ،ومن عصى هللا ورُسول ُه فل ُه ن ُار جهن )) ،ف هفي
هذا الح هدي هث دلهيل على أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم أخذ السر هاويل تواض ًعا وإهجهتن ًابا لهلترف هع
ِفي الّلهب ه
اس.
ومعنى قولِ ِه" :ويلبس الخاتم" ،أي ِمن أخل ِق ال ُمصطفى النب هوي هة أنه يلهبس الخ هاتم،
فقد روى ه
الشم هائ هل المحم هدي هة عن أنس ب ِن مالِك قال" :كا خات ُ النِب ِي صلى
التّرهم هذي ِفي هّ
هللاُ علي ِه وسل ِمن ورق ،وكا ِفص ُه حب ِشًّيا" ،أي كا خاتمه علي هه السالم همن هفضة
وفصه حج ًار منسوًبا هإلى الحبش هة هلّنها معدانه ،أو كا خاتمه همن هبال هد اليم هن الهتي كانت
هحينهئذ كورة الحبش هة ،أو كا خاتمه أسود على لو هن الحبش هة ،أو كا ص هانع خات هم هه همنها
أو نقشه همنها ،و ِفي هذا الح هديث دلهيل على أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم يبلهس الخاتم.
وأخرج أبو الشي هخ ِفي أخال هق المصطفى عن أنس ب هن مالهك" :أن فص هذا الخات هم كا
مكتوباً علي هه "ل هإله هإل هللا محمد رسول هللاه" ،و ِفي هرواي هة عب هد هللاه ب هن عمر كما رواه
ه
ِ
ه
ه
ه ه ِ
ضا
قطيبة بن سعيد" :كا عليه الصلةُ والسل ُم يختم رسائله هبه ،وفي هرواية هإب هن عمر أي ً
كما رواه محمد بن يحيي" :كا نقش خات هم رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل " :محمد"
سطر ،و"رسول" سطر و"هللاه" سطر" ،فهذا ي هدل على أن له علي هه السالم خ هاتم ه
ان أو أكثر،
لبس بعضهم ول يلهبس بعضا .و همن سنهت هه علي هه السالم ِفي هلب ه
اسهم أنه لبس و ه
اح ًدا همنهم
ً
على ي هميهن هه وو ه
اح ًدا همنهم على يس ه
اره كما رواه أحمد بن مهنيع عن حماد ب هن سلمة عن عب هد
هللاه ب هن جعفر قال" :كا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل يتخت ُ ِفي ي ِم ِين ِه" ،و ِفي هرواي هة هإب هن
ات الكبرى عن جعفر الص هاد هق عن واله هدهه محمد الب هاق هر قال" :أ رسول هللاِ
سعد ِفي الطبق ه
ُ
صلى هللا علي ِه وسل طرح خاتم ُه الذهب ،ثُ تخِت خاتما ِمن ورق ،فجعل ُه ِفي يس ِِ
اره"،
ُ
ً
ُ
و ِفي هرواي هة مسلهم عن أنس ب هن مالهك قال" :كا خاتمه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي ه هذهه"،
وأشاره له هخنص هر يسا هره".

ومعنى قولِ ِه" :ويجعل فصه مما يلي كفه" أي أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم جعل
فص خ هات هم هه ال هذي يختم هرس هائله هب هه همما يلهي بطن كّهف هه كما رواه ه
التّرهم هذي ِفي هشم هائله هه عن
عب هد هللاه ب ِن ُعمر قال" :أ النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل أتخ ُذ خات ًما ِمن ِفضة ،وجعل
فص ُه ِمما يلِي كف ُه" الح هديث ،فجعله كذلهك ِفي ي هّدهه تواض ًعا وإهجهتن ًابا لهلزه هو وال هكب هري هة
اإلعج ه
وه
اب ،قال الشيخ علهي بن محمد الق ه
الشم هائ هل" :قال
اري ِفي جم هع الوس هائ هل ِفي شرهح هّ

اء :ل يأ ِمر النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي ذلِك ِمن شيء ،في ُجوُز وض ُع فص ُه ِفي
ال ُعلم ُ
اه ِرها ،وقد عمل السلف ِبالوجهي ِن ،و ِممن أتخ ُذها ِفي ظ ِ
ف وظ ِ
ب ِ
اط ِن الك ِ
اه ِرها ِإب ُن
ُ
عباس ،قالُوا :ول ِكن الفضل الول ِإقِتداء ِب ِه صلى هللا علي ِه وسل  ،وِلنه أصو ُ لِف ِ
ص ِه
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
وأسل ُ ".
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يتقنع بردائه تارًة ويتركه على كتفيه أخرى"،
ُ
أ هي ِمن أخل ِق ال ُمصطفى السهنّهي هة أنه يلهبس ّه
الرداء أ هي ال هغطاء الكهبير ال هذي يلهبس الرجل
على ع هاتقي هه أو من هكبي هه أو كهتفيهن هه ،ومجت همع عن هق هه لهيت هّمم لهباسه ،هلن أصل ّه
الرد هاء كل ما
اس همن هثي ه
زّهين هب هه حتى الدار و ه
الرداء هبهنسب هة الّهلب ه
اإلبن كما قال هإبن العرهب هي ،ف ّه
اب أولهي
ّ
ِ
ه
ِ
ه
الم هر همن العر هب و همن زهّي ال هعزهة ،قال هللا تعالى على لس ه
ان نهبيّهيه صلى هللاُ عليه وسل في
الح هدي هث القد هس هي(( :ال هكب هرياء هرد هائي والعظمة هإز هاري)) ،فمفهم ا ّهلرد هاء هنا استعارة كهني هبها
ّ
ه
ه
ه
ه
ع هن العظم هة كما قال القرطهبي ،وهقيل فيمن يجتنب جميع وجوه الكب هر" :قد طرح هرداء

ال هكب هر همن كهتفي هه" ،فروى الق ه
اضي هعياض ِفي ال هّشفا عن علهي ب هن أهبي طالهب قال قال
ّ
النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الصبر هرد هائي)) ،أ هي فمعنى ّه
الرد هاء هنا هعزة وشرف ،فيو هجد
هعزته وشرفه ِفي الصب هر ،كما يو هجد زهعيم العر هب هعزته وشرفه ِفي هرد هائ هه ،فكان الغلب
الرد هاء مع ق همي ه
ص هه وإهز هه
ار  ،والدلهيل على أنه علي هه السالم لبس ّه
همن عادهت هه لهبس ّه
الرداء ما
الشفا كما قدمناه" :قال أ ُبو الطفي ِل " :أري ُت النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل
رواه هعياض ِفي هّ
وأنا ُغلم ِإذا أقبلت ِام أرة حتى دنت ِمن ُه ،فبسط لها ِرداءهُ ،فجلست علي ِه ،فُقل ُت" :من
ه ِذِه؟" قالُوا" :أُم ُه الِتي أرضِعت ُِه" ،فوضع هردائه لها تشرًفا وتكرًما لها ،فقد ذكرنا الح هديث

ع هن الو هاق هد هّي" :أن هرداء رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل برد طوله هستة أذراع ِفي ثالث هة
أذرع وهشبر" ،وقال ه
اإلمام البغ هوي ِفي شرهح السن هة أنه صلى هللاُ علي ِه وسل سماه هردائه
"الفتح" ،فمعنى قوله هه" :يتقهنع هب هرد هائ هه تارةً" أ هي أحي ًانا تغ هطى ج هميع بدهن هه هب هرد هائ هه هحماي ًة همن
البرود هة ،ومعنى قولِ ِه" :ويتركه على كهتفي هه أخرى" أ هي أحياناً لبس هردائه على ع هاتقي هه كما
ِ
هه ه ه
هو عادة الن ه
اس ،فقد ذكرت وصف هردائه مق ّد ًما فيما ذكره الستاذ أنه عليه الصلةُ
والسل ُم" :كا كمه هإلى الرس هغ" ،فانظر هإلي هه.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
ير مما يلتح العمامة من تحت الحنك"،
ان كث ًا
اليما ِ أن ُهَ " :ك َ
ُ
اء ،فمعنى قوله هه" :يلت هح العمامة همن تحته
فقد قدمنا أن لبس العمام هة همن أه هم سن هن النهبي ه
ّ
الحن هك" أ هي أن ت هدير العمامة همن تح هت الحن هك هلن تلحى همن الل هح هي ال هذي هو هشعر ينهبت
على الخذي هن وال هّذ هق هن ،فتلحى العمامة تحت الحن هك همن سن هن العم هائ هم ،وتركه هبدعة مكروهة
اء وهبدعة محرمة هعند بع ه
ض الفقه ه
هعند بع ه
ضهم ،وسماه القهتعاط ،وهو يعتم هبالعمام هة أ هي

الر ه
س ولم يتل هّح شيًئا همنها تحت هذقهن هه ،كما بين ذلهك الشيخ عثمان بن فودي
أدارها على أ
ِفي هإحي ه
اء السن هة ،وقد رود ِفي الح هدي هث أنه صلى هللاُ علي ِه وسل أمر المتع هّمم هبالتل هّحي
ونهي ع هن القهتع ه
اط ،هلن هاقهتعاط العمام هة عمامة الشيط ه
ان وعم هائم قو هم لوط وعم هائم القب هط
اب المؤت هفك ه
ات كما ذكر ذلك ِفي هإحي ه
وأصح ه
اء السن هة عن كهثير همن أه هل ال هعل هم ،فقال هفي هه:

"ما حكاه ال هقارِفي ر هحمه هللا همن أن ماله ًكا ر هحمه هللا ما أفتى حتى أجازه أربعون محن ًكا،
جلهيل على أن العذبة دون نحهنيك يخرج هبها ع هن المكروه هلن وصفهم هبالتحهني هك دلهيل على
أنهم قد استأهثروا هب هه عن غي هرههم ،وإهل فما كا لوص هف ه م هبالتحهني هك ف هائدة ،هإذا الكل يجت همعون

في هه ،وكا سهّي هدي أبو محمد ر هحمه هللا يقول :هإنما المكروه ِفي العمام هة الهتي ليست هبهما
ول هبأح هد ههما ،فهإن كا معا فهو الكمال ِفي هإمهتث ه
ال السن هة ،وهإن كا أحدهما فقد خرج هب هه
ً
ع هن المكروه  ،وهللا أعلم ،قلت :قال بعض المت ه
أخ هرين هإن العمامة دون عذبة ج هائزة ،ليست

هبهما هبمكروهة ،والصواب ما تقدم همن أن ذلهك مكروه ،وقد نقل مالهك ر هحمه هللا أنهم كانوا
يعتمون حتى تطلع الث هريا ،ومعنى ذلهك أن طلوعها هإنما يكون ِفي زم هن الحّهر ،في هزيلونها

ف الصاله هح و همن هسيم ه
عن رءوهسهم" ،فكان لبس العمام هة همن سن هن أه هل السل ه
اء الصاله هحين،
ه
هه ه
ه
كما روى البيهقي عن عبادة ب هن الصامت رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل (( :عليكم هبالعم هائمه ،فهإنها هسيماء الم ه
الئك هة)) ،أ هي مستحاب عليكم هبلهب ه
اس
العم هائ هم فهإنها همن هيئ هة وعالم هة مالهئك هة هللاه المق هربهين عليهم السالم ،فهإذا يتشبه هبالمالهئك هة
هفي هسيم هائ ه م فيكون معهم هفي ثواهب ه م ،كما قال رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل همن هرواي هة
أحمد وأهبي داود عن هإب هن عمر(( :من تشبه بقوم فهو همنهم)) ،اللهم أجعلنا همن ال هذين
اه ار وب ه
ه
ه ه
اط ًنا.
يتشبهون هبمالئكتك ظ ً
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يكون مع أصحابه وأزواجه كواحد منهم" ،أ هي
ُ
أنه علي هه السالم ل يمهيز حاله الظ ه
اهر عن أحو ه
ال أصحاهب هه وأزو ه
اج هه ،بل ل يمهّيز أحواله
ّ
الظ ه
اس أجم هعين ،هذا هلنه كا كما قدمناه ِفي بيِت ِه ِفي ِمهن ِة أزو ه
اهر عن عوا هم الن ه
اج هه

هه
ِ
ف نعل ُه ،ويخ ِد ُم نفس ُه ،ويحلِ ُب شات ُه ،وُي ِق ُ البيت ،ويع ِق ُل
وأهله ،ويفلي ثوب ُه ،ويخص ُ
ب ِعيره ،ويأ ُكل مع خ ِاد ِم ِه ،فال يرتفع على خد ه
ام هه ِفي مأكل ومشرب وملبس ،ويح ِم ُل
ُ
ُ
بضاعته ِمن السو ِق ،وكذلهك كا مع أصحاهب هه كو ه
احد همنهم هلنه كما قدمناه أنه علي هه
ُ
السالم ل أت هخذه مك ًانا معلو ًما هعند أصحاهب هه خاص ًة له دون غي هره ،فقد قدمنا الح هديث رواه
آك ُل كما يأ ُك ُل العب ُد،
أبن سعد عن ع ِائشة قالت قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ُ (( :
اس كو ه
وأجِل ُس كما يجِل ُس العب ُد)) ،أ هي أنه علي ِه الصلةُ والسلم كا مع ج همي هع الن ه
احد
ُ
آك ُل كما يأ ُك ُل العب ُد ،وأشر ُب كما يش ِر ُب العب ُد)) ،أ هي
همنهم ،و ِفي هروايةِ(( :إنما أنا عبدُ ،
أنه علي ِه الصلة والسلم عبد همن هعب هاد هللاه ،ويج هري مع أصحاهب هه وغي هرههم همن هعب هاد هللاه
ُ
ُ
مج هرى المث ه
ان ِفي مأكل ومشرب وملبس وغي هر ذلهك همن العر ه
ال والقر ه
اض البش هري هة الهتي
ل توهّدى هإلى نقص ِفي مرهاتهب هه النب هوي هة العلهي هة كما يثبته ِفي كت هب الع هقيد هة ،فهذا ي هدل على
عبوهديهت هه وقد هر تواض هع هه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،قال السلطان محمد بلو ب هن الشي هخ عثمان
س البرد هة الش هري ه
ب هن فودي ِفي تخ ِمي ِ
ف م ِدي ًحا لِلنِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
لهلعال همين ج همي ًعا وهو معتم هدي
فهإنه رحمة ب هعثت هإلى الب هاد

قد مال هفي أموهري كل مستند
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :يكون ِفي السفر" أي هإلى الغزوهة والح هّج والعمرهة
ُ
وغي هرها " ِفي ساقة أصحابه" أي تتا هبعهم وكا همن ورهائهم يحفظهم ،قال هإبن المنطوهر
ه
اإلف هري هقي" :الساقة جمع س هائق وهم ال هذين يسوقون جيش الغزهاة ويكونون همن ورهائ هه
ش أي مؤ هّخره كالر ه
يحفظونه ،فكان علي هه السالم همن ساق هة الجي ه
اعي يسوقهم هوهإيماء هإلى

اء وهإعان ًة لهلفقر هاء كما قدمناه ِفي ِ
مراع هاة أضعفهم ،فيتأ هّخر عنهم هرعاي ًة لهلضعف ه
صف ِة م ِش ِي ِه
ِ
ِ
ِ
اضعاً ول يدعُ أحداً
عليه السل ُم أنه كا ي ُسو ُق أصحاب ُه ،أي ُيقد ُم ُه ويمشي خلف ُه تو ُ
يم ِشي خلف ُه ،فهذا كا سنته ِفي الحض هر والسف هر.
ف والبط ه
ومعنى قولِ ِه" :ألجل المنقطعين" أي هبسب هب الض هعي ه
يء همنهم لهكي أن ل

ينق هطع ع هن ّه
الرحل هة ،وكل ه هذهه همن رأفهت هه ورحمهت هه هلصحاهب هه ،ومعنى قولِ ِه" :ويردفهم" أي
اكبا خلفه على دابهت هه الهتي ركبها ،وقال الق ه
ه
الشفا:
اضي هعّياض ِفي هّ
يجعلهم رهديفاً له أي ر ً
ف خلف ُه" أي يركب ورآء ظه ههر على الناق هة وغي هرها من أراد همن أصحاهب هه ك هجب هريل
"ويرِد ُ
علي هه السالم على البر ه ِ
ه ه
الص هدي هق ِفي ال ه جرهة ،وعثمان ب هن عفان
اق في اإلسراء ،وأبي بكر ّ
ار هج ًعا همن بدر ،وعلهي ب هن أهبي طالهب ِفي حج هة ال هودا هع ،وأسامة ب هن زيد مر هجعه همن عرفة،
ّ
والفض هل ب هن عباس ِفي المزدلهف هة ،ومع هاوية ب هن أهبي سفيان والحس هن والحسي هن وأهبي ذ ّهر
ض أزو ه
ارهّي وبع ه
ال هغف ه
اج هه وغي هرههم هممن بلغ عددهم خمسة وأرب هعين همن أصحاهب هه ِفي سف هره
ه
الدي هن الخف ه
الدي هن والمال علهي الق ه
اجي
اري وهشهاب ّ
وحض هره كما ذكره أبو ذ ّر بن موّهف هق ّ
وغيرهم ِفي شرو هح ه م ،فهذا همن تواض هع هه وحس هن هعشرهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل .
ومعنى قولِ ِه" :ويدعو لهم" أي أنه علي هه السالم يدعو هلصحاهب هه وأزو ه
اج هه ِفي
السف هر ،أو يدعو لهم ِفي رهدي هفهم على دابهت هه ،أو يدعو لهم عمو ًما كما هو ينب هغي له ،وهو
المراد هب هه هلن قال تعالى﴿ :واستغ ِفر ل ُه ﴾ أي يا محمد ادع هللا تعالى لهم هبالمغ هفرهة ،وقال
ول﴾ أي ادع رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل لهم هبالمغ هفرهة
تعالى﴿ :واستغفر ل ُه ُ الرُس ُ

والع هافي هة هلن دعائه لهم واهسهتغفاره لهم طم هأنينة لهم كما قال تعالى﴿ :وص ِل علي ِه ِإ
صلتك سكن ل ُه ﴾ ،أي رحمة لهم ،فهذا همن شفقهت هه و أرفهت هه ورحمهت هه لهلمؤ همهنين.
ِ
هه
ِ
ه
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اإليم ه
انَ " :كاَن ْت ِثَي َاب ُه" أي كا يلبس هإازره وهردائه ،بل كل
ُ
هثياهب هه على النص ه
ف السف هل همن بدهن هه " َف ْو َق اْل َك ْعَب ْي ِن" ،أي كانت هثيابه ل تجاوز أسفل همن
كعبي هه ،فقد رواه ه
الشم هائ هل المحم هدي هة عن ُحذيفة ب هن اليم ه
ان قال" :أخذ رسول
التّرهم هذي ِفي هّ
هللاه صلى هللا علي ِه وسل هبعضل هة ساقي أو س هاق هه فقال(( :هذا موضع ه
اإلز هار ،فهإن أبيت
ُ
ه
ه
هه ِ
ه
فأسفل ،فإن أبيت فال حق للز هار في الكعبي هن))" ،فمعنى قولهه" :أخذ رسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل هبعضل هة ساقي" أ هي ك هّل لحمة مجت همعة ِفي عصب كما قال الشيخ عهلي بن
محمد الق ه
اري ِفي جم هع الوس هائ هل ،وقال الشيخ محمد جسوس ِفي الفو هائ هد الجلهيل هة" :هو أسفل
همن الركب هة هبمؤ هخ هر الس ه
اق .ومعنى قولِ ِه" :أو ساقه" أنه شك همن حذيفة ،ول هكن ِفي هرواي هة
أخرى" :أخذ النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل أسفل همن عضل هة ساقي" ،فمعنى قوهل هه علي هه
السالم(( :هذا ))...أ هي العضلة ههي(( :موضع ه
اإلز هار)) أ هي موضعه الالهئق هب هه(( ،فهإن
أبيت)) أ هي هإن رفضت الخذ هبالكم هل ،أو معناه هإن امتنعت همن قبو هل العم هل هبالكم هل

اإلز هار وغي هره همن الهثّي ه
والفض هل وأرادت التج هاوز همن العضل هة(( ،فأسفل)) أ هي فموضع ه
اب
ّ
أسفل همن العضل هة ق هريًبا همنها هإلى الكعبي هن(( ،فهإن أبيت)) أ هي هإن رفضت لبس ه
اإلز هار
وغي هره أسفل همن العضل هة وأرادت تج هاوز الكعبي هن(( ،فال حق هل ه
لز هار ِفي الكعبي هن)) أ هي ل
ّ
يجوز وصول الثي ه
اب أسفل همن الكعبي هن هلنه هخالف السن هة كما رواه البخا هري عن أِبي
ُهريرة قال قال النِبي صلى هللا علي ِه وسل (( :ما أسفل همن الكعبي هن همن ه
اإلز هار ِفي
ُ
الن ه
ار)).
فذهب الحن هفي على تح هري هم وصل هة ه
اإلاز هر هإلى الكعبي هن ،ول هكن ذهب الش هاف هعي وس هائر

ال هإلى الكعبي هن ج هائز وما أسفل منهما ممنوع ،وقال ش هقيق المصهّن ه
اإلسب ه
الفقها هء على ه
ف
ه
ِ ه هه ه ه
ه ه ه ه
ه
صا
الشيخ عثمان بن فود هي رحمه هللا تعالى في كتابه إحياء السنة وإهخماد البدعة تلخي ً
ه
ه ه
اج" :وقد روى مالهك ِفي الموطأ أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل قال:
من المدخل هإلب هن الح هّ

((ِإزرة المؤ ِم ِن ِإلى أنص ِ
اف ساقي ِه ل ُجناح علي ِه ِفيما بين ُه وبين الكعبي ِن ما أسفل ِمن
ُ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ار ما أسفل ِمن ذلِك ف ِفي الن ِ
ذلِك ف ِفي الن ِ
ار ل ين ُ
ظ ُر للاُ يوم القيامة إلى من جر إزارهُ
بط ًار)) ،فهذا نص ص هريح همنه علي ِه الصلةُ والسلم أنه ل يجوز له ه
لنس ه
ان أن ي هزيد ِفي
ُ
ثوهب هه ما ليس هبه حاجة ،فمنعه همنه وأباح ذلهك له هّلنس ه
اء ،فلها أن تجر مرطها خلفها هشب اًر أو

ه
ه
ه
ه
ه ه ه
الستر وا هإلبالغ هفي هه ،هإذ أن الم أرة كلها عورة هإل ما
ذراعاً للحاجة الداعية إلى ذلك ،وهو ّ
اسهتثنى ،وذلهك هفيها هب هخال ه
ال ،وكره مالهك له هلرج ه
الرج ه
ف ّه
ال هسعة القو هب وطوله علي هه ،ذكره
ّ
هإبن يونس ،وقد حكى ه
اإلمام أبو بكر بن محمد الولهيد ال هفه هرى الطرطوهشي ر هحمه هللا ِفي
اء له قال" :ولما جدل محمد بن و ه
اب هس ار هج الملو هك والخلف ه
هكت ه
اسع سهّيد ال هعب هاد ِفي زم هان هه
على هبالل ب هن أهبي بردة أ همي هر البصرهة ،وكا ثوبه هإلى نص ه
ف ساقي هه ،قال له هبالل" :ما
اسع؟ فقال له هإبن و ه
ه هذهه الشهرة يا هإبن و ه
اسع :أنتم شهر ثموناً ،هكذا كا لهباس من
مه
ضى ،وإهنما أنتم طولتم ذيولكم ،فصارت السنة بينكم هبدعة وشهرة" ،فتج هاوز ه
اإلازر
ّ
ال عالمة ال هكب هري ه
الرج ه
الرداء وس هائر الملبوسات أسفل همن الكعبي هن ِفي ّه
والق هميس و ّه
اء
والعج هب ،فلبسها فوق الكعبي هن عالمة التواض هع .وقال الشيخ عثمان بن فودي ِفي هإحي ه
اء
ه
ضا بعد الكال هم" :فهإن قلت :فما قدر الق همي ه
ص هللرج هل؟ قلت :قال عبد الرحم هن بن
السنة أي ً
ه ِ هه ه
السي هر:
الحسيني في ألفية ّ
"ل يسبل الق هميص و ه
ار
بل فوق كعبي هه هما اقهتص ا
ار *
اإلز ا

بل ربما كانا لهنص ه
ف الس ه
تواض ًعا لهرّهب هه الخال هق"،
اق *
اصل أنه ين هدب لهلرج هل تق ه
قال الجهوهري ِفي شرهح هذي هن البيتي هن" :والح ه
صير الثي ه
اب
هإلى نص ه
ف س هاق هه ،ويجوز هإلى كعبي هه ،وما زاد هإن قصد هب هه الخيالء ح هرم ،وإهل ك ّهره" ،فهذا
دلهيل على أن سبب كانت ثوبه علي هه السالم فوق كعبي هه همن تواض هع هه وإهجهتناهب هه ال هكب هرياء
والعجب والشهرة.

ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
ان َل ُه َث ْوَب ِ
اإليم ه
اص ًة" ،أ هي أن له علي هه
ان لِ ُج ْم َع ِت ِه َخ َّ
انَ " :ك َ
ُ
السالم هرداء وإهازر وأن ُه كا يلِب ُس ُهما ِفي ال ُجمع ِة وال ِعيدي ِن خاص ًة ،فروى ِفي النو هار ِفي

هشم هائ هل النهب هي المصطفى ،أخرج أبو الشي هخ عن هإب هن عباس ر ه
ضي هللا تعالى عنهما قال:
ّ
النبي صلى هللاُ علي ِه وسل يلبس برد هحبرة ِفي ك هّل هعيد" ،أ هي يل هبسه هلج هل التج هم هل
"كا ّ
ارك المؤ همهنين ِفي أفر ه
لهلن ه
ار الفرهح والسروهر ،ويش ه
اس وهإظه ه
احهم ِفي ال هعيدي هن و ِفي الجمع هة
كذلهك هلن يوم الجمع هة هعيد المسله همين ،وهفي هه أيضا عن جاهبر ب هن عب هد هللاه ر ه
ضي هللا تعالى
ً
عنه قال" :كا لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل برد أحمر ،يلهبسه ِفي ال هعيد ه
ين و ِفي الجمع هة"،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا كما ورد
وزاد في ِرواية" :أخضر يلب ُس ُه في العيدي ِن وال ُجمعة ،وكا يتجم ُل لل ُوُفوِد أي ً
ِفي مسن هد عمر عن حفصة أنها قالت هحين سألها أبوها عمر بن الخط ه
اب" :ما أفض ُل ما
اقتنى رسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي بيِت ِك ِمن الملِب ِ
س؟" قالت" :ثوبي ِن ُممشقي ِن كا
ُ
ط ُب ِفي ِهما لِل ُجمع ِة" ،قال الغزالِي" :وهذا ما كا ِمن ُه ِعبادة ِلن ُه مأ ُمور
يلِب ُس ُهما لِلوف ِد ويخ ُ
ِبدعوِة الخل ِق وترِغيِب ِه ِفي ِ
الِتبا ِع واِستمال ِة ُقلُوب ُه  ،ولو ُس ِقط عن أع ُيِن ِه ل يرغ ُبوا ِفي
ِاِتب ِ
اع ِه ،فكا ي ِج ُب علي ِه أ يظهر ل ُه ُمحاسن أحوالِ ِه لِئل تزد ِري ُه أع ُيُن ُه  ،فِإ أع ُين
العوا ِم تمتد ِإلى الظ ِ
الما ِم الرِاف ِع ِي أن ُه يسن لِ ِ
اه ِر ُدو السرِائ ِر ،وأُ ِخذ ِمن ِ
لما ِم يوم
ُ
ُ
ال ُجمع ِة أ ي ِزيد ِفي ُحس ِن الهيئ ِة واللِبا ِ
س ويتعم ويرت ِدي ،وأي ُدهُ ِاب ُن حجر ِبخب ِر الطبرِان ِي
ِ
ِ
ِ
اهما ِإلى ِمثلِ ِه" ،فهذا
ف طوين ُ
عن عائشة" :كا ل ُه ثوبا يلب ُس ُهما في ال ُجمعة فِإذا انص ِر ُ
ي هدل على تواض هع هه علي هه السالم وحس هن هعشرهت هه مع الن ه
اس ،قال السلطان محمد بلو ب هن

س البرد هة الش هر ه
الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي تخ ِمي ِ
يف م ِدي ًحا لِلنِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ورحمة أُرِسلت لِلن ِ
اس فِإعتب ار
ُنور ِمن هللاِ سد الف ِق وأنتش ار
و ُعروةُ هللاِ لِلث ِقلي ِن خي ُر ُعرى
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ِ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اإليم ه
س َت ْح َت اْل ِع َم ِائمِ" هلنه مندوب
س اْلَقالَ ن ُ
انَ" :يْلَب ُ
ُ
اس ،وذكر الشيخ أحمد ال هقسطالهني ِفي المو ه
وأفضل ،فأنه يفعل ذلهك هإذا خرج لهلن ه
اه هب
اللدهني هة هبالمن هح المحم هدي هة ح هديثًا رواه ه
التّرهم هذي أنه علي هه الصالة والسالم يقول(( :هإن فرق ما
ِ
ِ
ه
ه ه
امة" ،أ هّي أنه كا
بيننا وبين المش هرهكين العمائم على القالنس)) ،ومعنى قولِهَ " :و َغ ْي ِر ع َم َ
يفعل ذلهك ِفي بيهت هه ،أو أنه يفعل ذلهك أحي ًانا هإذا خرج هإلى الصال هة هلنه قد ورد أنه صلى

هللاُ علي ِه وسل كا نزع قلنسوةً همن أر هس هه وجعلها سترةً بين يدي هه وهو يصّلهي ،فأنه همن
سنهت هه علي هه السالم أن يلهبس القلنسوة فوق أر هس هه تحت العمام هة أو يل هبسها هبغي هر العمام هة،
الرس كما قال الفراء ،فس همي قالهن ًسا
فالقالهنس جمع قلنسوة ،و ههي هغشاء مبطن يستهتر هب هه أ
س الرؤو ه
وقالهنيسا وقلنسا ،وهو همن مالهب ه
س معروف ومرهادفها ال هكمام ،قال شيخ شيو هخنا
ً
ً
ِ ِ
ِ
ه ِ
ه
ِ
ام الصحاب ِة
السهّيد محمد مرتضى الزهبيدي في ت هّ
اج العروس" :وفي الحديث(( :كا كم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عنه ُبطحاً)) ِبالض ِ ،أي ل ِزق ًة ِب أ ِ
ام ِبالكس ِر
رضي للاُ ُ
الرس غير ذاهبة في الهواء ،والكم ُ
ِ
لنس" ،فقد روى هميرك عن هإب هن عباس ر ه
ضي هللا تعالى عنهما أن
جم ُع ُكمة وِهي الق ُ
رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل كا يل هبس القالهنس تحت العم هائ هم ويلهبس العم هائم هبغي هر
القالهن ه
س.
وقال الشيخ عثمان بن فودي ِفي هإحي ه
اء السن هة" :فهإن قلت :ما حكم القالهن ه
س؟ هل

هو سنة أو هبدعة؟ قلت :هإنها سنة ،و ِفي المدخ هل :وكا صلى هللاُ علي ِه وسل يلهبس
القالهنس تحت العماهئ هم ويلهبسها دون العم هائ هم ،ويلهبس العم هائ هم دونها ويلهبس القالهنس ذات
ان ِفي الحر هب" ،و ِفي المدخ هل أيضا ِفي مح هل ه
الذ ه
آخر" :قال هإبن رشد ر هحمه هللا :القالهنس
ً
س على أ هي شكل كانت" ،وروى هإبن عس ه
الر ه
اكر عن ع ِائشة أنه
ما كا لها هإرهتفاع على أ
صلى هللا علي ِه وسل يل هبس قلنسوة فعنلوة أي بيضاء ل هطئ ًة ،أ هي ل ه
صق ًة هب أر هس هه غير
ً
ً
ُ
الشم هائ هل الش هريف هة" :كانت قالهنسه اليم هانية والش ه
امية ،قال الشيخ
مقهبية ،وقال السيو هطي ِفي هّ
اس النهبي ه
الر ه
هإبن العرهبي" :القلنسوة همن لهب ه
س وتم ّهكن
اء والصاله هحين الساله هكين تصون أ

ال هعمامة ،وههي همن السن هة ،وحكمها أن تكون ل هطئة ل مقهبية هإل أن يفتقر الرجل هإلى أن
يحفظ أرسه عما يخرج همنه همن البخرهة ،في هقيها ويهثقب هفيها ،فيكون ذلهك تطهّيًبا.
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ان كان" :طُول ِفر ِ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اإليم ه
اش ِه" أ هّي كان طول س هري ههر ال هذي ينام
ُ َ
ُ
علي هه ،فأصل ال هفر ه
اش همن فرش الشيء يفرشه فرًشا وهفراشاً أ هي بسطه أو أوهسعه أو و هطئه،
ِ
ِ
اء ل يجعلها حزن ًة غلِيظ ًة ل
قال هللا تعالى﴿ :الذي جعل ل ُك ُ الرض فراشاً﴾ ،أ هي وط ً
يم ِكن ِ
طو ُل س هري هر النهب هي صلى هللاُ علي ِه
السِتقرُار عليها ،فال هفراش همن متا هع البي هت ،فكان ُ
ُ
ّ

ِ
ض ُه ِذراع و ِشبر أَو َنحوه" ،أ هي كا هفراشه ق ه
صي ًار هبهنسب هة طو هل
وسل " :ذَر ً
اعا أ َْو َن ْح ُوُهَ ،و َعْر ُ َ َ ْ ْ ْ ُ ُ
جس هدهه ،فترك ما هسوى ذلهك.
ومعنى قولِ ِه" :وينام ويشرب منها" ،أ هي ينام النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل على
هفر ه
اش هه ويجلهس ويشرب علي هه ،فهذا ي هدل على زه هدهه وعالمة تواض هع هه علي هه السالم ،ولهذلهك
اء عن ه
اضي هعياض ِفي ال هّشف ه
ذكر الق ه
صف هة هفر ه
اش النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي فص هل
ّ
زه هدهه ِفي الدنيا ،فرواه هفي هه" :عن ع ِائشةِ :إنما كا ِفر ُ ِ
ام علي ِه أ ِدماً حشوهُ ليف،
اش ُه الذي ين ُ
ش رُسو ِل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي بيِت ِه مسحاً نثني ِه
وعن حفصة قالت :كا ِفار ُ
ِ ِ
ام علي ِه ،فثنيناهُ ل ُه ليل ًة ِبأربع ،فلما أصبح قال(( :ما فرشتُ لِي الليلة؟)) فذكرنا
ثنيتين ،فين ُ
ذلِك ل ُه ،فقال(( :ردوهُ ِبحالِ ِه فِإ وطأتُ ُه منعتِني الليلة صلِتي)) ،وكا صلى هللاُ علي ِه
ام أحياناً على س ِرير مرُمول ِبش ِريط حتى ُيؤثر ِفي جنِب ِه" ،وروى البيه هقي عن
وسل ين ُ
عاِئشة قالت :دخلت علي هام أرة همن النص ه
ار ،ف أرت هفراش رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
ق هطيف ًة مثهني ًة ،فبعثت هإلي هب هفارش حشوه الصو ه
ف ،فدخل علي رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،فقال(( :ما هذا يا ع هائشة؟)) قلت :يا رسول هللاه ،فالنة النص ه
ارية دخلت ف أرت
هفراشك فبعثت هإلي هبهذا ،فقال(( :رهّديه يا ع هائشة ،فوهللاه لو هشئت لحرى هللا م هعي هجبال

الذه هب وال هفض هة)) ،فكل ذلهك هي هدل على هقل هة دني هاه وبع هدهه همن أسب ه
اب الراح هة ،وهقل هة نو هم هه هلن
اب هإرهتفا هع ال هحج ه
الصحو سبب همن أسب ه
اب بين العب هد ورّهب هه هعز وجل ،أقول:
الرج ه
يا طالهب اعلى ال هوص ه
ار ّه
ومقاما هت أخي ه
ال
ال
مع صحو أركان الكم ه
ال.
فجوع وصمت وهإعهتزال
ّ
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ان يقيل" أ هي كا ينوم ِفي هنص ه
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
ف النه ه
ار ،فأصله
اإليما هنَ " :ك َ
ُ
قيل ،ويسمى القيلولة هلنه نوم ِفي الق هائل هة أ هي هفي الظهيرهة ،وههي هنصف النه ه
ار ،قال هللا
تعالى﴿ :أصحاب الجن هة يومهئذ خير مستق ّاًر وأحسن م هقيالً﴾ ،أ هي أحس ُن من ًِزل ومأوى،
وقيل هو على ما تع ِرُفه العرب ِمن مقي ِل ِنص ِ
ف النه ِ
ار ،و ِمن ُه الح ِدي ُث المرفوع رواه
ُ
ُ
ُ

اب الخل ِق ِفي ِمقد ِار ِنص ِ
المهد هويِ(( :إ هللا تبارك وتعالى يفرغُ ِمن ِحس ِ
ف يوم في ِقيل أه ُل
ار ِفي الن ِ
الجن ِة ِفي الجن ِة وأه ُل الن ِ
ار)).
فكان همن سن هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل أن يقيل قيلول ًة ِفي وق هت الظهيرهة
ّ
ه
ه
هه ه ه ه
ِ
ه
ول
لالستراحة سواء نام أم ل ،فروى الطبراني في الوسط عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :قيلوا فهإن الشيطان ل يقيل)) ،وروى البيه هقي ِفي شع هب
اب يمر علينا هعند هنص ه
ان ع هن الساهئ هب ب هن ي هزيد قال" :كا عمر بن الخط ه
ه
ف النه ه
اإليم ه
ار
وقهبيله فيقول" :قوموا فقيلوا! فما ب هقي فهو لهلشيط ه
ان".
فهإن النوم و ه
اإلسهتراح ِفي الق هائل هة همن سن هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل وسن هن هعب هاد
ّ
هللاه الصاله هحين ،فهإن القيلولة معاونة على هقيا هم اللي هل والصح هو كما رواه هإبن ماجة والح ه
اكم
ه ه
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :است هعينوا
والطبراني والبيهقي عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
حر على ه
صيا هم النه ه
هبطعا هم الس ه
ار وبهالقيلول هة على هقيا هم اللي هل)).
فهإذا قيل النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل فنام أو استراح" :على الحصير" أ هي على
البس ه
اط يصهنع همن سع ه
ف النخ هل والعش هب ،وما يشبههما ال هذي يب هسط ِفي البيو هت ،فافترش
الح ه
صير على الر ه
ض "وحده ليس تحته شيء" ،أ هي هبغي هر وسادة ول ح هشية تحته.

فهذا هي هدل على زه هدهه علي ِه الصلةُ والسل ُم وقد هر تواض هع هه ،كما ذكره الشيخ علهي
بن محمد الق ه
اري ِفي جم هع الوس هائ هل ما رواهُ الطبرِاني ع ِن اب ِن مس ُعود :أن ُه دخل علي ِه
صلى هللا علي ِه وسل ِفي ُغرفة كأنها بيت حمام ،وهو ن ِائ على ح ِ
صير أثر ِفي جنِب ِه
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
امو على
فبكى ،فقال (( :ما ُيبكيك يا عبد للا؟)) قال :يا رُسول للا كسرى وقيصر ين ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
الديبا ِج والحرير ،وأنت نائ على هذا الحصير قد أثر بجنبك ،فقال(( :ل تبك فإ ل ُه ُ
الدنيا ولنا ال ِخرة)) ،أ هي هإن له هكسرى وقيصر وسواهما همن مل ه
وك الكف ه
ار لذة الدنيا
ُ

وشهواتها ،فم تاع الدنيا سبب لهكف هرههم وإهدخالههم هفي الن ه
ار ،ولهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل
ّ
ه
ه ه هه ه ه ه
ِ ِ ِ
ه ه
والذين آمنوا من أ ّمته الخرة لنهم ﴿يش ُرو الحياة الدنيا بالخرة﴾ فالدنيا للنب هّي صلى هللاُ
علي ِه وسل وال هذين معه همن المؤ همنين سبب ههإلدخالههم هفي الجن هة ،هلنهم يع هملوا الصالهح ه
ات

هفي الدنيا وين هفقوها هفي طاع هة هللاه ،فجعلوا الدنيا سببا لهينالوا خير ه
الخرهة ،فقال ه
اإلمام علهي
ً
بن أهبي طالهب كرم هللا وجهه:
وقال
والسل ُم الهتي
فأنه نوع همن

ِإذا أطاع هللا من نالها
ما أحس ُن الدنيا وِإقباُلها
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
ال ُمصن ُ
ههي همن شع هب ه
اإليم ه
ان كان" :له مظهرة" أ هي كا له ماعون" ،من فخار"،
اسع ،وهو ضرب همن الخز ه
اإلناء الو ه
ار ،جمع فخارة وهو ال هوعاء أو ه
الفخ ه
ف،

قال هللا تعالى﴿ :خلق ه
اإلنسان همن صلصال كالفخ ه
ار﴾ ،أ هي هو صلصال أ هي هطين ياهبس
م ا لم ت ه
صبه النار ،فهإذا مسته النار فهو هحينهئذ فخار ،فأن له صلى هللاُ علي ِه وسل أهنية
ضعت له هعند مضج هع هه ،فلهذا ذكرها بعد أن ذكر ه
خزهفية ألهتي و ه
صفة هفر هاش هه ،فأنه صلى
هللاُ علي ِه وسل كان" :يتوضأ" همن هذا ال همظهرهة هإذا أفاك همن نو هم هه أو قام همن قيلولهت هه أو
همن هإسهتارحهت هه ونام أو حدث" ،و" أنه علي هه السالم" :يشرب منها" ،أ هي أنه علي هه السالم
كا يشرب همن هذا ال همظهرهة تارةً هإذا أفاك همن نو هم هه أو قام همن قيلولهت هه أو همن هإستراحهت هه،
اء وضوهئ هه كما ورد ه
أو معناه أنه علي هه السالم كا يشرب همن فض هل م ه
التّرهم هذي ِفي
الشم هائ هل المحم هدي هة ع هن ِ
النز ِ
ال ب ِن ِسبرة قال" :أُِتي علِ ٌّي ِب ُكوز ِمن ماء و ُهو ِفي الرحب ِة
هّ
فأخذ ِمن ُه كًّفا ،فغسل يدي ِه ومضمض واستنشق ومسح وجه ُه وِذراعي ِه و أرس ُه ثُ ش ِرب
ِ
وء من ل ُيح ِدث هكذا أري ُت رُسول للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل
و ُهو قائ  ،ثُ قال :هذا ُو ُ
ض ُ
فعل" ،فهذا الوضوء مستحب لهلمطه هرين وحال ط ه
اهرهت هه كنور على نور كما ورد هفي
الح هدي هث ،وهفي هه الدلهيل على أنه كان همن سن هة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل وأصحاهب هه أن
ّ
يشرب همن فض هل م ه
اء الوض ه
وء.
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اإليم ه
ان يقول" أ هي يقولها شفق ًة على أصحاهب هه وأمهت هه
انَ " :ك َ
ُ
كما رواه أحمد وأبو داود و ه
التّرهم هذي عن عب هد هللاه ب هن مسعود(( :ل تبلغني عن
ُ
ُ
ه
صيغ هة المخ ه
أصحابي)) ،أ هي ل توصلهني هب ه
اط هب مكالهم ًة لهج همي هع الن ه
الدي هن ،و ِفي
اس هإلى يو هم ّ
هرواية(( :ل يبّلهغهني أحد عن أحد همن أصحاهبي)) ،هبمعنى النه هي أ هي ل يوصلهني همن قب هل

اس عن أ هي و ه
أحد همنكم همن الن ه
احد همن أصحاهبي ،و ِفي هرواية(( :عن أصحاهبي شئياً))،
أ هي همما أك هرهه وأغ ه
ال والقو ه
ضب علي هه ،همن الشت هم والقو هل السوهء و هغي هرها همن الفع ه
ال(( ،إل
خيًار)) ،أ هي ل يقول هفي ه م هإل قوًل هفي هه مصلهحة ونفع وإهحسان ِفي أصحاهبي ،فرواه ه
اإلمام
البغ هوي ِفي السن هة ِفي ب ه
اب و هعي هد النما هم دلهيالً على أن هذا الح هديث النهى العام ع هن ال هغيب هة
ه
ِ
والن هميم هة ،والن ه ي الخاص عن س هّب أصح ه
ضا
اب النهب هّي صلى هللاُ عليه وسل  ،وهفيه أي ً
القهتدا هء هبهم وحس هن الثن ه
وجوب توهقي هرههم وهب هرههم ومع هرف هة حّهقهم و ه
اء عليهم وا هلسهتغف ه
ار لهم
ّ
اك عما شجر بينهم كما بينه الق ه
اإلمس ه
وه
الشفا ،ومعنى قولِ ِه(( :فإني
اضي هعياض ِفي هّ
الصدر)) أ هي همن
أح ُّب أخرج إليهم)) أ هي أ هحب أخرج همن البي هت وأل هقيهم(( ،وأنا سليم ُّ

مس هاويهم ،فسالمة الصد هر هكناية على هإنه ليس ِفي قلهب هه بغض هلحد ،ول غضبان على
أحد ،قال هإبن الماله هك" :والمعنى أنه صلى هللاُ علي ِه وسل يتمنى أن يخرج همن الدنيا وقلبه
راض عن أصحاهب هه همن غي هر سخط على أحد همنهم" ،الح ه
اصل أن هذا الح هديث همن أخب ه
ار
كهثيرة ِفي نه هي س هّب أصح ه
اب النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل .
ّ
ضي هللا عنه قال قال رسول هللاِ
الشفا" :عن حذيفة ر ِ
قال الق ه
اضي هعياض ِفي هّ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :اقت ُدوا ِبالل ِذين ِمن بع ِدي أِبي بكر و ُعمر)) وقال(( :أصحاِبي
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ول
كالن ُجو ِم بأيه اقتديتُ اهتديتُ )) ،وُرِوى عن أنس ب ِن مالك رضي هللاُ عن ُه قال قال رُس ُ
هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :مث ُل أصحاِبي كمث ِل ال ِمل ِح ِفي الطعا ِم ،ل يصلِ ُح الطعام ِإل
ِ
ِ
ِ
ِ
وه غرضاً بع ِدي،
ِبه)) ،وقال صلى هللاُ عليه وسل (( :هللاُ! أللُ! في اصحاِبي ،ل تتخ ُذ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه فقد آذ ِاني ،ومن
ض ُه فِبُبغضي أبغ ُ
فمن أحب ُه ف ِب ُحِبي أحب ُه  ،ومن أبغ ُ
ض ُه  ،ومن آذ ُ
آذاني فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا ُيوِش ُك أ يأ ُخ ُذ)) ،وقال صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ل
تسبوا أصحاِبي ،فلو أنفق أحد ُك ِمثل أحد ذهباً ما بلغ مد أح ِد ِه ول ن ِ
صيف ُه)) ،وقال
ُ
ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من سب أصحاِبي فعلي ِه لعن ُة هللاِ والملِئك ِة والن ِ
اس أجم ِعين ،ل
يقب ُل هللاُ ِمن ُه صرفاً ول عدلً)) ،وقال صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا ذكر أصحاِبي
فأم ِس ُكوا)) ،وقال ِفي ح ِدي ِث جاِبرِ(( :إ هللا اختار أصحاِبي على ج ِمي ِع العال ِمين ِسوى
النِبِيين وال ُمرسلِين ،واختار لِي ِمن ُه أربع ًة :أبا بكر و ُعمر و ُعثما وعلًِّيا ،فجعل ُه خير

أصحاِبي ،وِفي أصحاِبي ُكل ِه خير)) ،وقال صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من أ ِحب ُعمر فقد
ِ
ِ
ض ُعمر فقد أبغضِني)).
أحبني ،ومن أبغ ُ
ِ
ِ
ض
وقال مالك ب ُن أنس وغي ُرهُ ع هن النهب هّي صلى هللاُ عليه وسل (( :من أبغ ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الصحابة وسب ُه فليس ل ُه في فيء ال ُمسلمين ح ٌّق)) ،وُن ِزل بآية الحش ِر﴿ :وما أفاء للاُ
ط ُرُسل ُه على من
على رُسولِ ِه ِمن ُه فما أوجفتُ علي ِه ِمن خيل ول ِركاب ول ِكن للا ُيسلِ ُ
يشاء وللا على ُك ِل شيء ق ِدير * ما أفاء للا على رسولِ ِه ِمن أه ِل الُقرى ِ ِ
لِلَف ولِلرس ِ
ول
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ولِ ِذي الُقربى واليتامى والمس ِ
ين واب ِن السِب ِ
اك ِ
نك وما
يل كي ل ي ُكو ُدول ًة بين الغِنياء ِم ُ
اك عن ُه فانتهوا واتُقوا للا ِإ للا ش ِد ُيد ال ِعق ِ
اب * لِلُفقراء
ول ف ُخ ُذوهُ وما نه ُ
آت ُ
ُ
اك ُ الرُس ُ
ِ
ِ
المه ِ
اج ِرين ال ِذين أُخ ِر ُجوا ِمن ِد ِ ِ
ِِ
نص ُرو
ياره وأمواله يبت ُغو فضلً من للا وِرضواناً وي ُ
ُ
للا ورسول ُه أُولِئك ُه الص ِاد ُقو * وال ِذين تبوُؤوا الدار و ِ
اليما ِمن قبلِ ِه ُي ِحبو من
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ُد ِ
ورِه حاج ًة ِمما أُوتُوا وُيؤِث ُرو على أ ُنف ِس ِه ولو كا ِب ِه
هاجر إليه ول يج ُدو في ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اؤوا ِمن بع ِد ِه يُقوُلو
خصاصة ومن ُيوق ُشح نفسه فأُولئك ُه ُ ال ُمفل ُحو * والذين ج ُ
ربنا اغ ِفر لنا ِوِلخو ِاننا ال ِذين سبُقونا ِب ِ
اليما ِ ول تجعل ِفي ُقلُوِبنا ِغلً لِل ِذين آم ُنوا ربنا
ِإنك رُؤوف ر ِحي ﴾.
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
فروى أبو نعيم عن عبد الرحم هن ب هن عوف قال قال رُس ُ
وسل (( :شفاعهتي مباحة هإل لهمن سب أصحاهبي)) ،و ِفي هرواي هة الديل هم هي...(( :هإل على من
ّ
ه
سب أصحاهبي)) ،فالحا ه
صل أنه علي ِه الصلةُ والسلم يمنع ج هميع الن ه
الدي هن
اس إلى يو هم ّ
ُ
همن س هب الصحاب هة هرضوان هللاه عليهم ليح هفظ هعر ه
ضهم ،هذا هلنهم أفضل خل هق هللاه بعد
ّ
النهبي ه
اء والمرسلهين ،قال السلطان محمد بلو ب هن الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي تخ ِمي ِ
س البرد هة
الش هر ه
يف م ِديحا ِلصح ِ
اب النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ً
هم خير قرن ب هدأ لهلن ه
قد أهلوا هفي الورى رتًبا على رتب
اس هفي حقب
همن صحب هة المصطفى والذ هّب عن قرب
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
انً" :يسلم على الصبيان" هبكس هر الص هاد أ هي الغلم ه
اإليم ه
ان،
ُ

وروى ه
اإلمام مسلهم عن أنس ب هن مالهك قال" :أ رُسول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل مر على
ِغلما فسل علي ِه " ،و ِفي هرواية" :أن ُه كا يم ِشي مع رس ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ،
ُ
ه
ارهي عن أنس ب هن مالهك ر ِ
ِ
ِ
ضي للاُ عن ُه أن ُه مر
فمر ِبصبيا فسل علي ِه " ،وفي هرواية البخ ه ّ
على ِ
صبيا فسل علي ِه  ،وقال" :كا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل يفعل" ،وروى أ ُبو د ُاود
عن أنس قال" :انتهى ِإلينا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل وأنا ُغلم ِفي ال ُغلما ِ فسل علينا"،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وروى النسائي عن ثابت قال" :كا رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل ي ُزوُر النصار فيسل ُ
صبي ِان ِه ويم ِسح على رءوِس ِه ويدعو له " ،و ِفي هرواية عنه قال قال رسول هللاِ
على ِ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُُ
صلى هللا علي ِه وسل (( :السلم علي ُك يا ِ
صبيا ُ )) ،قال النوِوي ِفي شرِح ُمسلِ ِ " :في ِه
ُ
ُ
ِ
ِ
اض ِع وبذلِى السلم لِلن ِ
اس ُكلِ ِه
اب السل ِم على الصبيا ِ ال ُممِي ِزين والند ُب ِإلى التو ُ
استحب ُ
ِ
وبيا تو ِ ِ
ال شفقِت ِه على العالِ ِمين" ،قال ِاب ُن بطالِ " :في
ُ
ُ
اضعه صلى هللاُ عليه وسل وكم ُ
ِ ِ
ِ ِ
ه
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ ِ
اء
السل ِم على الصبيا تدريبه على آداب الشريعة" ،والحاصل أن فيه طرُح الكابر رد ُ
ِ
اض ِع ولِي ُن الج ِان ِب ،ومعنى قولِ ِه" :ويباسطهم" أ هي ّأنه كا يال هطف
ك التو ُ
الكب ِر و ُسُلو ُ
الصبيان ويد ه
ازح ه
ه
الصبيان وي هسرهم ويفرحهم ،وقد تقدم أنه علي هه السالم كا يم ه
اعبهم وكا
ّ
ّ
ين هزل من هزلهم هلنهبس هط وجو هههم واهستب هشرهم ،فهذا همن حس هن هعشرهت هه وأداهب هه وبس هط خل هق هه صلى
هللاُ علي ِه وسل ورحمهت هه لهلصغ ه
ار.
ومعنى قولِ ِه" :ول يزجر أح ًدا" أ هي أنه علي هه السالم ل يمنع أو ل ينهى أح ًدا همن
ارهم وهو ج هميع القوا هل والفع ه
أصحاهب هه "إل عن حرام" ،أ هي هإل ع هن المح ه
ال الهتي تثاب على
ترهكها وتع هاقب على هفعلهها ،فالحرام هو ما حرم هللا ورسوله صلى هللاُ علي ِه وسل همن
ال والفع ه
القو ه
ص ال هكت ه
ال هبن ّ ه
اب والسن هة ،وهو ن هقيض الحال هل ،فأنه صلى هللاُ علي ِه وسل ل
يزجر أح ًدا همن أصحاهب هه عن قول أو هفعل هإل يثهبت هعنده أنه حرام ،فقد قال النِبي صلى
هللا علي ِه وسل كما رواه ه
التّرهم هذي وإهبن ماجة والح ه
اكم عن سلمان الفرهس هي(( :الحالل ما
ُ
ّ
ه
ه
أحل هللا ِفي هكتاهبه والحرام ما ح ّرمه هللا ِفي هكتاهبه ،وما سكت عنه فهو همما عّفا عنه))،
ِ
ضا حالل ،وما حرمه صلى هللاُ علي ِه
وأما ما أحله النهبي صلى هللاُ عليه وسل وهو أي ً
اك عن ُه فانت ُهوا﴾،
ول ف ُخ ُذوهُ وما نه ُ
ضا حرام هبقوله هه تعالى﴿ :وما آت ُ
وسل وهو أي ً
اك ُ الرُس ُ

ه
وهفي هه أن الصل ِفي الشي ه
اإلباحة هبشر هط عد هم ه
اء ه
الدي هن والعق هل والنف ه
س
اإلضر هار ِفي ّ
ال ،فج همي هع المباحات لهلصاله هحين تتقويهم هبها على سل ه
ض والم ه
والنس هب وال هعر ه
وك ط هر هيق ه م
ور الهتي يختّهلفوا هفي هه الفقه ه
وصال هح هديهنهم وقربة همن رّهبهم ،حتى هفي الم ه
اء ،فج هميعها أبواب
لهم هفي القربا هت والمع ه
ارفا هت لهرّبههم.
ال قال ش هقيق المصن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي هفي أص ه
هفي هذا المج ه
ول ال هوليا هت:

"وِإنف ِرُدوا ِفي مذهِب ِه ِفي ِالد ِ
اب ِبأص ِلُ ،هو جم ُع ُقُلوِب ِه على مول ِه ِبأ ِي وجه تُم ِك ُن ل ُه
ِ ِِ
ِ
ضا بعد قلِيل" :وقد أشار
يحا أو ُرخص ًة أو أم ًار ُمختلًفا فيه" ،وقال أي ً
احا ص ِر ً
سواء كا ُمب ً
الجنيد ر ه
ضي ّللا عنه لههذا الص هل لهقوله هه :كل ما يجمع العبد على رّهب هه وهو مباح ،وقال
اق ر ه
القشي هري عن أهبي الدق ه
ضي هللا عنه أنه قال ع هن المشا هي هخ أنهم قالوا :ما يجمع قلبك
على هللاه فال بأس هب هه"ِ ،فلِذلِك كا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ل يزجر أح ًدا همن أصحاهب هه
وأمهت هه عن أ هي عمال إل ع ِن ِالح ار ِم ،فقال صلى هللاُ علي ِه وسل هإشارةً لههذا المعنىِ(( :إ
ِ
ِ
ِ
ِ
للا ل يجعل شفاء ُك فيما حرم علي ُك )) ،فهإذا لم يجعل شفاء البدا ِ في الح ار ِم ،فمم ُنوعُ
س والرو ِح و ِ
ال ِشف ِ
اء لِلنف ِ
الس ِر ِبالح ار ِم أولى.
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ه
اإليم ه
ان" :يسمي" أ هي كا همن سنهت هه صلى هللاُ علي ِه وسل
ُ
ه
كما كا همن عاد هة العر هب وغي هرههم همن أجن ه
اس ا هإلنس ه
ان ،أنه يس هّمى آلت حرهب هه وخيوله هه
ومت ه
اء كالن ه
اع هه وغي هرها هباسم ه
اسى ،ومعنى قولِ ِه" :دوابه" أ هي أنه كا همن سنهت هه علي هه
السالم أن يس هّمى دوابه ،وهو جمع دابة ومعناها هنا الدواب الهتي تركب عليها همن
الحيو ه
ان ،قال هللا تعالى﴿ :وللاُ خلق ُكل دابة ِمن ماء ف ِمن ُه من يم ِشي على بطِن ِه و ِمن ُه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اء ِإ للا على ُك ِل
من يمشي على رجلين ومن ُه من يمشي على أربع يخُل ُق للاُ ما يش ُ
شيء ق ِدير﴾.
و همن دوابه علي هه السالم الفراس ،فجملةُ أفر ِ
اس ِه سبعة ُمت ِفق عليها ،ويس هّمى خمس ًة
ُ
همنهم ،اولهم السكب وهو أول فرس ملكه رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،كما رواه
الطبرهاني عن هاب هن عباس ،فس هّمي هب "السك هب" لهسرعهت هه ،اشتراه هبعشرة أواق ،وأول غزوة

غزاها على السكب غزوة أحد ،والث هاني "المرت هجز" ،وس هّمي هب هه لهحس هن صهيلهه و هجهارهت هه،
أشتراه النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل همن أع ارهبي ،والثالهث الل هحيف أهداه له رهبيعة هابن أهبي
ّ
ه
ه
البر هاء ،س همي بالل هحي ه
الرهبع الّهلزاز
طي الرض هبذنهبه ،و ا
ف لهطو هل ذنهب هه كأنه كا يل هحف أو يغ ّ
ّ
س همي هب هه له هشد هة تلزهزه وإهجهتما هع خل هق هه ،أهداها المقوهقس ملهك ه
اإلسكند هري هة مع م ه
ارية ال هقب هطي هة
ّ
وأختها وبغل ًة ،والخا همس الظرب وهو همن أشه هر وأعر ه
ف خي هل رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،س هّمي هبالظر هب له هكب هره أو لهسمهن هه أو لهقوهت هه وصالبهت هه أ هي تشهبي ًها هبالجبي هل ،أهداه له
علي هه هالسالم فروة بن عمرو ،وهقيل أهداه غيره.
و همن دواهب هه علي هه هالسالم الهبغال ،فله بغلت ه
ان ُمت ِفق عليها ،و همن هإس هم ه ما :دلدل
وهفضة ،أما دلدل فهي كما قال الذههبي كانت بغل ًة الهتي أهداها المقوقس ملهك ا هإلسكند هري هة
لهرسو هل اهلله صلى هللاُ علي ِه وسل مع م ه
ارية ال هقب هطية وأختها وخيل المذكوهر ،ركبها رسول
الله صلى هللاُ علي ِه وسل يوم حنين ،وس هّمي هب هه لهطو هل شع هر أر هسها كشوك ،وأما هفضة ف ه ي
البغلة البيضاء الهتي يختص هبركوهبها وهو ِفي هالم هدين هة ،س هّمي هفض ًة لهلوهنها.
و همن دوا هب هه علي هه هالسالم الناقات ،فجملة ناق هات هه أربعة ُمتفق عليها ،فأولهم القصواء
الهتي هجر عليها همن مكة هإلى الم هدين هة ،س هّمي القصواء هلمقطوع هة أذهنها ،والث هاني العضباء،
فقال شيخ شيو هخنا محمد مرتضى الزهبي هدي ِفي تا هج هالعرو ه
س" :والعضباء :لقب ناق هة هالنهب هي
ّ
صلى هللاُ علي ِه وسل هإسم لها علم ،ولم تكن عضباء ،أ هّي همن العض هب ال هذي هو الشق
ِفي هالذ هن ،هإنما هو ِإسم لها س هّميت هب هه ،لهنجابهتها ،كما ِفي هال همصبا هح وغي هره" ،والثالهث
الرهبع الجدعاء ،لم تكن جدعاء ،هإنما هو هإسم لها س هّميت هب هه.
الشهباء يسمي هب هه لهلوهنها ،و ا
و همن دو هّاب هه علي هه هالسالم هحمار وا هحد يسمى يعفور ،صار هإلي هه همن خيبر ،فس هّمي
يعفو ار لكو هن لوهن هه همن العفرهة ،كما ذكره ِفي تا هج هالعرو ه
س.
ومعنى قولِ ِه" :وسلحه" أ هّي أنه علي هه هالسالم كا يسمى هسالحه ،ف هسالح إسم
جه
امع هلل هة هالحر هب ،ويؤهّنث ويذ ّهكر ،وخص بعض اللغ هويون هب هه ما كا همن الح هدي هد ،ول هكن
أكثرهم يض همن العصا الط هويل والق ه
صير همن السلهح هة  ،هلنه يذب هب هه ع هن النف ه
س والحرم هة

والم ه
ال وغي هرها همن حقو هق
قال الل تعالى﴿ :وليأ ُخ ُذوا
و همن أسلهحهت هه علي هه

ان ،وإهذا يستع همله هإطال ًقا فهو لهلسي ه
ها هإلنس ه
ف هلنه أم السلهح هة،
ِحذرُه وأسلِحت ُه ﴾.
هالسالم السيوف ،فجملة أسي هاف هه سبعة ،ويسمى هإثني هن همنهم :ذو

ال هفق ه
ار و ُهو ال ِذي أرى ِفي ِه الرؤيا ودخل ِب ِه يوم فت ِح مكة ،والعون أصل همن حطب ال هذي
دفعه لهعكاشة هحين أنكسر سيفه يوم بدر ،فعاد هبهإذ هن هّللاه ِفي ي هّدهه سيفاً ص ه
ارماً ط ِويل القام ِة
أبيض ش ِديد المت ِن ،و همن أسلهحهت هه علي هه هالسالم حربت ه
ان ،هوهإسمهما :النبعاء والبيضاء.
و همن أسلهحهت هه علي هه هالسالم الدروع ،وكا له سبعة دروع ،ويسمى و ه
اح ًدا همنهم:

ذات الفضو هل ،و همن أسلهحهت هه علي هه هالسالم القسى ،وكا له هستة قسى ،ويسمى أربعة
ّ
ه
ه
لسد هاد والروحاء والبيضاء والصفراء ،و همن أسلهحهت هه علي هه هالسالم المجان ،فجملة
منهم :ذا ا ّ
مج هان هه ثالثة ،وي ًسماهم ترس والذقن والداج ،و همن أسلهحهت هه علي هه هالسالم ال هكنانات ،وكانت
له هكنانة و ه
احدة تسماها ذا الجم هع.
ومعنى قولِ ِه" :ومتاعه" ،أ هّي أنه علي هه هالسالم كا يسمى متاعه ،فهو ُكل شيء
ُينتف ُع ِب ِه وُيتبل ُغ ِب ِه وُيتزوُد ِفي بيهت هه ،ذكره هإبن منظور ِفي لهس ه
ان هالعر هب ،قال تعالى﴿ :فما
أُوِتيتُ ِمن شيء فمتاعُ الحي ِاة الدنيا﴾ ،فأما سنته صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي تس همي هة دواهب هه
وهسال هح هه ومت ه
اع هه فقد روى الطبرهاني عن هإب هن عباس ،قال :و همن متا هع هه علي هه هالسالم
ه ه
هه
النمر ،و همن مت ه
ه
اع هه علي هه
هبساطه يسمى الكز ،و همن متاعه عليه السالم عنزته تسمى ّ
اع هه علي هه السالم همرآته تسمى المدلة ،و همن مت ه
السالم ركوته تسمى الص هادر ،و همن مت ه
اع هه
امع ،و همن مت ه
اع هه علي هه السالم ق ه
علي هه السالم همقراضه يسمى الج ه
ضيبه يسمى الممشوق،

و همن مت ه
الريان و ه
اع هه علي هه السالم قدحاه يسمى و ه
احدهما ّه
آخرهما م هغيثًا.
ف هحكمة هفي تس همي هة رسو هل هللاه صلى هللا علي ِه وسل دواهب هه وسال هح هه ومت ه
اع هه وغي هرها
ُ
هبأسم هائهم هلنه عادة بهني آدم ،وهو صلى هللاُ علي ِه وسل سهّيد بهني آدم فقال تعالى﴿ :وعل
آدم السماء ُكلها﴾ ،فعلمه هللا تعالى سهّيدنا محم ًدا صلى هللاُ علي ِه وسل هحين أبونا آدم
علي هه السالم كا بين الم ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :مهثلت
اء وال هّ
طي هن ،كما قال رُس ُ
لهي أمهتي ِفي الم ه
طه
ين ،وعّلهمت السماء كلها)).
اء وال هّ

فأختلفوا المحّهققون هفي معنى قوهل هه تعالى﴿ :وعل آدم السماء ُكلها﴾ ،ف ِقيل ِإنها
أسماء ج ِمي ِع المخلُوق ِ
ات ،وِقيل أنها ِإس ُ ما كا وما ي ُكو ُ ِإلى يو ِم ال ِقيام ِة ،وِقيل أن ُه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء
اء الملئكة ،وقيل أنها أسم ُ
اء الن ُجومِ ،وقيل أنها أسم ُ
جمي ُع اللغات ،وقيل أنها أسم ُ
ُذ ِريِت ِه ،وِقيل أنها أسماء الجنا ِ
س ِالِتي خلقها هللاُ تعالى ،فعلم ُه أحوالها وما يتعل ُق ِبها ِمن
ُ
ض ،وِقيل أنها أسماء هللاِ
المنا ِف ِع ِ
الديِني ِة والدني ِوي ِة ،وِقيل أنها أسماء ما خلق هللاُ ِفي الر ِ
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ات ِبأن ُه تعالى عل آدم أ
عز وجل أو أسماء من أسمائه المخ ُزونة ،وِقيل أنها التسمي ُ
ُيس ِمي الشياء ،وِقيل غي ُرها ِمن أقوالِ ِه .
اصل أنه تعالى فضل سيدنا آدم وُذ ِريته على الملِئك ِة وج ِمي ِع المخلُوق ِ
ِ
ات
ُ
والح ُ ُ
ِبالتس ِمي ِة ،ولِذلِك كا ِمن ُسن ِة النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل أ يسمى دواب ُه وِسلح ُه
ومتاع ُه وغيرها ِبأسماء خاص ًة لها ،وقال الشيخ محمد بن س هعيد ب هن السلط ه
ان مح هّمد بلو
ان ب هن فودي ِفي ه
قصيدهت هه المب ه
ب هن الشي هخ عثم ه
ارك هة مد ًحا لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
ال * عي ُن الجم ِ
"عي ُن الكم ِ
ال * ُقط ُب الجل ِل * ُقط ُب ال ِك ار ِم *
نا ِفي الضل ِل * ضا ِفي ال ِظل ِل * صا ِفي ِ
الزل ِل لِ ُك ِل ظا ِم *
ج ال ِخصا ِل * ج المعالِي * ج ِ
النو ِ
ال * نداهُ هام".
ِ
ِِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارِم أخلقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الِتي ِهي ِمن ُشع ِب ِ
اليما ِ أن ُه" :ل ينام إل إذا دعته الحاجة إلى النوم" ،أي لم
ُ
ه
ال هعب هاد هللاه
ه
ه
ه
يكن يأخذ من النو هم فوق القد هر المحتا هج لن الصحو وهقلة النو هم من هخص ه
هالصاله هحين كما قدمنا ،فقد ورد ِفي هالح هدي هث(( :أبغضكم هإلى ّللاه تعالى كل نؤوم)) ،أي
ال هذين ينوموا كهثيرةً ،ومع ذلهك ل يمنع نفسه علي هه هالسالم همن القد هر هالمحتا هج هإلي هه همنه هلن
ات وخب هر ها هإلل ههي ه
كا نومه محل تن هزي هل هالروح هاني ه
ات ،هلنه صلى هللاُ علي ِه وسل ل ينام
ارهّي عن ع ِائشة(( :يا ع هائشة هإن عيهني تنام ه
قلبه هإذا نام عيناه ،كما قال ِفي هرواي هة هالبخ ه
ان
ول ينام قلهبي)) ،فهإذا أخذ مضجعه وضع كفه تحت خ هّدهه هاليم هن ذكر هللا هبقلهب هه ولهس هان هه
حتى تغلبه عيناه ،فقد ورد أنه صلى هللاُ علي ِه وسل يقول هعند نو هم هه(( :ر ّب هقهّني عذابك

يوم تبغث هعبادك)) ،و ِفي هرواي هة حذيفة" :كا صلى هللاُ علي ِه وسل هإذا أوى هفراشه قال:
(( هبإس همك اللهم أموت وأحيا))" ،وقال غيرها همن الذك ه
ار كما سيأهتي.
ه
وقال الق ه
لشفا" :وكثرة النو هم دهليل على الفسول هة والضع ه
ف وعد هم
اضي هعياض ِفي ا هّ

هال هّذك ه
اء والفطن هة ،مسبب لهلكس هل
وغفلته وموته" ،فرهوى هإن النهبي
هاحتاج الناس لعمالههم)).

وعادة هالعج هز وت ه
ضيع العم هر ِفي غي هر نفع وقساوة القل هب
داود علي هه هالسالم قال(( :هإياك وكثرة النو هم فهإنه يف هقرك هإذا

ومعنى قولِ ِه" :فينام على جنبه األيمن" هلنه صلى هللا علي ِه وسل ي هحب التي ه
امن
ُ
ِفي شأهن هه كّله هه ولهيرهشد أمته ،فقد روى أحمد عن أهبي قتادة أنه قال" :كا صلى هللاُ علي ِه
وسل هإذا عرس هبليل اضطجع على هشّهق هه هاليم هن ،وإهذا عرس قهبيل الصب هح نصب هذراعه
ووضع أرسه على كّهف هه" ،فالنوم على ج هان هب هاليم هن هاسهتظهار واهسهتعانة على هقل هة هالنو هم،

وهبأن ِفي الضطجا هع على الش هّق اليم هن هس ّاًر ع هظيماً ،وهو أن القلب معّلهق ِفي الج هان هب
هاليس هر ،فهإذا نام الرجل على الج هان هب هاليس هر هاستث هقل نوماً ،هلنه يكون ِفي هدعة واهسهتراحة
لش هّق هاليم هن فهإنه يقلهق ول يتغ هرق ِفي هالنو هم لهقل هق هالقل هب وطلبه
فيث هقل نومه ،فهإذا نام على ا هّ
ضر هبالقل هب هبسب هب مي هل هالعض ه
متس هقره وميله هإلي هه ،فكثرة النو هم على الجاهن هب هاليس هر م ه
اء

هإلي هه ،فتن ه
صب المراد هفي هه ،فقد روى هأبن ماجة عن أهبي أمامة أنه صلى هللاُ علي ِه وسل مر
هبرجل ِفي هالمس هج هد منهب هطح على وج ه هه ،فضربه هب هرجله هه وقال(( :قم! أو أقعد! فهإنها نومة
جهن همية)).
ومعنى قوِل ِه" :غير ممتلي البطن من الطعام والشراب" أ هّي هإذا أخذ مضجعه
لشر ه
اب ،هلن همن كثرهة هالك هل
صلى هللاُ علي ِه وسل ما كا بطنه ممتلهي همن الطعا هم وا هّ
هه ه
وا هّ ه ه
ه ه ه
لرح هة وثقل النف ه
س
لس هّل والكس هل وحب ا ا
لشراب عند النو هم المتالء ،وهو سبب للسدة وا ّ
و هعدم نش ه
اطها وضعف البد هن والنوم ع هن هال هعباد هة ،قال سفيان الثوهري ر هحمه هللا تعالى:
"يملهك سهر اللي هل هب هقل هة هالك هل" ،وقال مج هّدد ا هّلدي هن هالغزالهي ِفي إحي ه
اء علو هم ها هّلدي هن" :ل تأكلوا

كهثي اًر فتشربوا كهثي اًر ،فترقدوا كهثي اًر ،فتخسروا ه
كثي اًر".

ومعنى قولِ ِه" :ول يتخذ الفرش المرتفعة" أ هّي ل يت هّخذ لهنف هس هه هالفرش المرتفعة ع هن
ض تواض ًعا كما ل يرت هفع على عوا هم هالن ه
هالر ه
اس ِفي مأكله هه ومشرهب هه وملب هس هه ،فال يمهّيز حاله
الظ ه
اهر عن أحوا هل عوا هم هالن ه
اس ،وقد تقدم أنه علي هه هالسالم قال(( :آك ُل كما يأ ُك ُل العب ُد،
وأجلِ ُس كما يجلِ ُس العب ُد)) ،و ِفي هروايةِ(( :إنما أنا عبد ،آك ُل كما يأ ُك ُل العب ُد ،وأشر ُب كما
يشر ُب العب ُد)) ،فكذلهك نام علي ِه الصلةُ والسل ُم كما نام العبد بي ًانا لهعبوهديهت هه وتواض هع هه،
وقد قال المصهنف ر هحمه هللا تعالى أنه علي هه هالسالم ل ي هعيب مضج ًعا قط ،هإن فرشوا له
ه
لشم هائ هل هالمحم هدي هة عن ع ِائشةِ" :إنما
هإضطجع اضطجع عليها ،وقدمنا هرواية ا هلتّرهم هذ هّي ِفي ا هّ
ِ
ِ
ِ
ام علي ِه ِمن أد ِم حشوِه ليف" ،فالليف
كا ِفر ُ
اش رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل الذي ُين ُ
ارك هبالر ه
ل يرت هفع ع هن هالر ه
ض ،فوضع جنبه المب ه
ض متواض ًعا ومتذله ًال هرضا هب هقلة همن
الدنيا وإهقهتناع هه هبالموجوهد ،وهلنه ذكره لهلمو هت والنوم أخو المو هت.
ومعنى قولِ ِه" :ويضع خده على الوسادة" أ هّي وسادة همن أد هم حشوها ليف،
لر ه
س ،قال ا هإلمام السيو هطي ِفي
فال هوسادة ال همخدة المعروفة الموضوعة تحت الخ هّد أو ا أ
ه هه ه ه ه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ام عليها ِبالي ِل ِمن أدم
الشمائل الشريفة" :وكا وسادتُ ُه بكسر الواو مخدتُ ُه التي ين ُ
بفتحتي ِن جم ُع أ ِدمة أو أ ِدي  ،و ُهو ال ُجل ُد المد ُبوغُ الحم ُر أو السوُد أو ُمطل ُق ال ُجل ِد حشوها
ِبالفت ِح أ ِي ال ِوساد ِة وِفي ِرواية حشوهُ أ ِي الدم ِبِاعِتب ِ
ار لف ِظ ِه وإِ كا معناهُ جم ًعا،
ُ
ِ
صفة ِلد ِم ليف ،هو ورق النخ ِل ،وِفي ِه ِإيذا ِبكم ِ ِ ِ
فالجملةُ ِ
اض ُه ع ِن الدنيا
ال ُزهده وِإعر ُ
ُ
ُ
ُ
ون ِعي ِمها ،وف ِ
اخ ُر متا ِعها وحل اِتخا ُذ ال ِوساد ِة ونحوها ِمن الُف ُر ِ
ش ،والنوُم عليها وغي ُر ذلِك
ُ
ُ
قالُوا ل ِكن الولى لِمن غلب ُة الكس ِل والمي ِل لِلدع ِة والترف ِه أ ل ُيبالِ ُغ ِفي حشو ال ِفر ِ
اش ِلن ُه
ات ِالخير ِ
سبب لِكثرِة ِالنو ِم والغفل ِة والشغ ِل عن م ِهم ِ
ات".
ُ
ومعنى قولِ ِه" :وينام أول اليل" أ هّي كا علي هه هالسالم ينام أول اللي هل بعد صال هة
هال هعش ه
اء هالو هاقع هة ليع هطي القوة حظها همن الراح هة هلن ذلهك أع هدل النو هم وأنفعه لهلبد هن
اء و ه
والعض ه
الصح هة ،ومعنى قوله هه" :ويقوم نصفه" ،أ هّي انه علي ِه الصلةُ والسل ُم كا ينام
ّ
الرهب هع والخ ه
هإلى تما هم هنص هف هه هالو هل ِفي هالسد ه
امس وهو وقت السح هر ،وهو أفضل الساع هة
س ا
ه
النس هائي وغيرهما عن أهبي ذ ّر قال" :سألت النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل :
كما رواه أحمد و ّ

أي هقيا هم الي هل أفضل؟ قال(( :جوف اللي هل هال هخ هر
ِ ِ
ام د ُاود علي ِه السل ُم كا
وسل (( :أفض ُل القيا ِم قي ُ
ُس ُدس ُه)) ،قال هللا تعالى﴿ :و ِمن اللي ِل فتهجد ِب ِه

مح ُموداً﴾.

وقلهيل ف ه
اعله هه))" ،وقال صلى هللاُ علي ِه
ين ِ
ِ
ام
وم ُثلُث ُه وين ُ
ام نصف الليل ،ويُق ُ
ُ
ن ِافل ًة لك عسى أ يبعثك ربك مقاماً

ومعنى قولِ ِه" :حين يصيح الديك أولً" أ هي أول ا هّلنص ه
ف هالث هاني همن اللي هل ،وقد ورد
ّ
ِ
ِ
صيح أوًل ِفي الِنص ِ
ِفي ِالص ِحيحي ِن أن ُه كا يُقوم ِإذا س ِمع الص ِ
ف
ارخ أ ِي الديك و ُهو ي ُ
ُ
الث ِاني ،فكان يقوم هحينهئذ ويحهيى ه
آخر اللي هل لهيع هطيها حظها لهلتهج هد همن أنوا هع ّه
الرياض هة
وال هعباد هة والقرب هة.

ض خزهائ هن علم ه
أن وجدت ِفي بع ه
و ِفي هذا الش ه
اء هالبي هت هالفوهدي أنهم ينق هسم اليل ِفي
هاثنى عش هر ساعات ،فقالوا" :وأما ساعات الي هل فأولها الشفق ،ثم الخ ه
اسف ،ثم العتمة ،ثم
الزلة ،ثم الزلفة وههي هعند السحوهر وههي أفضل الساع ه
السدفة ،ثم الجهمة ،ثم ّه
ات ،ثم
ه
السحر ،ثم الفجر ،ثم الصبح ،ثم الصباح ،فه هذهه هإثنى عش هر ساعات لهلي هل
النزهة ،ثم ّ
هب ه
السهتو هاء ،فهإذا زاد اليل انت هقص همن النه ه
ار ،فهإذا زاد النهار انت هقص همن اللي هل هبقد هر ذلهك"،
فهإنهم جعل أفضل ساع ه
ات اللي هل ِفي هقس هم ساهبع همن ه هذهه القسا هم.

وأما ه
صفة هقيا هم النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي الي هل فكان يصّلهي ثالث عشرهة
ّ
ِ
ِ
ول للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ُيصلِي
ركعة كما رواه ُمسل عن عائشة أنها قالت" :كا رُس ُ
الليل ثلث عشرة ركع ًة ِمنها الوت ُر وركعتا الفج ِر" ،و ِفي هرواي هة ال ُبخ ِ
ارِي عن مس ُروق قال:
"سأل ُت ع ِائشة عن صل ِة رس ِ
ول للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِباللي ِل فقالت :سبع وِتسع
ُ
وإِحدى عشرة ركع ًة ِسوى ركعت ِي الفج ِر" ،أ هي تارةً يصّلهى هباللي هل سبع ركعة هسوى ركعتي
الفج هر ،وتارةً يصّلهى هتسع ركعة هسواهما ،وتارةً يصلى هإحدى عشرهة ركعة هسواهما،

اصل أنه صلى هللا علي ِه وسل يصلي ِفي جو ه
الح ه
ف اليل متعهبدا وش ه
اك ًار ولهيعلم أمته كيف
ً
ُ
يتقرب لهرّهبهم.
فقد روى ه
الشم هائ هل المحم هدي هة ع هن هالم هغيرهة ب هن شعبة قال" :صلى رسول
التّرهم هذ هّي ِفي هّ
هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل حتى انتفخت ق هدماه ،ف هقيل له :أتتكلف هذا ،وقد غفر هللا لك ما

ه
ورا؟))" ،أ هّي كيف ل أعبد هللا ول
تق ّدم من ذنهبك وما تأخر؟ قال(( :أفال أكون عب ًدا سك ً
أش هكره وقد أنعم علي هبأنه يخترهني أفضل الخل هق وخصهني هب هخت هم النبوهة و ّه
الرسال هة وفضلهني
هبخي هر الداري هن؟ فأل هزم ال هعبادة وإن غ هفر لهي هلكون عب ًدا شكوًار.
قال ه
اإلمام علهي بن أهبي طالهب كرم هللا وجهه" :هإن قوماً عبدوا رغب ًة ،فهتلك هعبادة

التج ه
ار ،وإهن قو ًماً عبدوا رهب ًة ،فهتلك هعبادة العهبي هد ،وإهن قو ًما عبدوا شك ًار فهتلك هعبادة
الحر هار" ،كما ذكره الشيخ علهي الق ه ِ
هه ه
صا ،في هدل هذا على أنه
اري في جم هع الوسائل مل ّخ ً
اس وأشكرهم هلله تعالى ،قال ش هقيق المصهّن ه
علي ِه الصلةُ والسلم كا أعهبد الن ه
ف وشيخه
ُ
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا ِفي أخال هق الهّنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
ِ
ك ِفيل الورى ُكل الجم ِ
ال ُمملك
*
ك ِري جلِيل ِبال ُهدى ُمتُم ِسك
ُ
ِ
ِكِبِِير لِمن عاداهُ وِهللِ ُمهلِك
ك *
كثي ُر المزايا ش ُاوهُ ليس ُيدر ُ
كِثي ُر العطايا لِلمصالِ ِح ِمسلك
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
ان يهيئ الطهارة من المطهرة" أ هّي أنه علي هه
انَ " :ك َ
ُ
ه
لسهتنج ه
هالسالم كا يعد الماء أو جهز الحجر هبنف هسه له ه
اء والوضوهء والغس هل وغي هرها همن
الطهارهة ،أو كا صلى هللاُ علي ِه وسل ين هظف هبنف هس هه ها هإلناء وال هحالب والتور الهتي يستع همل
هبها ِفي ها هإلسهتنج ه
اء والوضوهء والغس هل لهيح هفظها همن النجاس هة.
ومعنى قولِ ِه" :والسواك" أ هّي أنه علي هه هالسالم كا يح هفظ هسواكه ويهيئه وين هظفه
ه
از له همن النجاس هة ،دلهيالً لهتواض هع هه وتعلهيما هلمهت هه ،فقال الق ه
لشفا:
هإحهترًاً
اضي هعياض ِفي ا هّ
ً
"ويتولى ِفي من ِزلِ ِه ما يتولى الخ ِاد ُم ِمن ِمهنِت ِه" أ هّي أنه علي هه هالسالم يقوم ِفي بيهت هه هبما يقوم
الخا هدم ِفي من هزهل سهي هدهه ،فكان صلى هللا علي ِه وسل يفعل هبنف هس هه ِفي د ه
اخ هل بيهت هه مع أهله هه ما
ّ
ُ
يفعله الخ هادم هفي هه ،فهإنه يفعل ذلهك هبنف هس هه تواض ًعا همنه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وتعلهي ًما
هلصحاهب هه هبأنه همن سن هن هالنهبي ه
اء علي ه م الصالة والسالم.
ِ
ه
فقد روى البيه هقي وعبد الرز ه
اق عن عائشة رضي هللا تعالى عنها" :كا صلى هللاُ
علي ِه وسل يخ ه
صف نعله ويخ هيط ثوبه ويع همل ِفي بيهت هه كما يع همل أحدكم ِفي بيهت هه وي هقيم

بيته ويحّلهب شاته ،ويأكل مع الخ هاد هم ويع هجن ويح همل حاجته همن السو هق" ،و ِفي هرواي هة
أحمد" :كا يخ هيط ثوبه ويخ ه
صف نعله ويع همل ما يع همل ا ّهلرجال ِفي بيوهت ه م".
ومعنى قولِ ِه" :ل يك ُّل ذلك إلى خادمه إل لضرورة" ،أ هّي ِفي هالوق هت هالضرورهة كما
ِفي ح هدي هث أنس ب هن مالهك هعند البخ ه
ارهّي" :كا رسول ّللاه صلى هللاُ علي ِه وسل يدخل
الخالء فأح همل أنا وغالم همنا إداوة همن مآء وعنزة يستن هجي هبالم ه
اء".
ً
ً ّ
و ِفي هرواي هة ها هإلسم ه
اعيهل هي همن ط هري هق هإب هن مرزوق عن شعبة" :فأنطّهلق أنا وغالم همن
ّ
ه
ه
ه
ه
ِ
النص ه
ار معنا" ،ويف هّسر بعض العلماء هب "الغال هم" في حديث هإنه أبو هريرة لنه كا يحمل
مع النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ا هإلداوة لهوضوهئ هه وحاجهت هه ،ومعنى قولِ ِه" :هإداوةً" هإداوةً هبكس هر
ّ
ه
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
هالهمزهة هإناء صغير من هجلد ،ففي غال هب الوقت أنه عليه الصلةُ والسل ُم يخدم نفسه ،فهذا
معنى قوله هه" :هإل لهضرورة" ،هبأنه همن عادهت هه علي هه السالم أن ل يرفع رأسه همن التواض هع،
ِ
ِ
ف ،السلطا ُ ُمحم ُد بلو ب ُن الشي ِخ ُعثما ب ِن ُفوِدي ِفي
قال ِإب ِن شقي ِق ال ُمصن ُ
تخ ِمي ِ
س ال ُبرد ِة الش ِريف ِة:
طابت حله وقد نارت ب ِ
والِبر شيمتُ ُه والزه ُد ِسيرتُ ُه
*
صيرتُ ُه
ُ
ل تلت ِفت ق ٌّ
وأكدت ُزهدهُ ِفيها ض ُرورتُ ُه
*
ط لِلدنيا س ِريرتُ ُه
ِإ الض ُرورة ل تعِ ُِدو على ال ِعص ِ
ِ
هه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" همن مك ه
ارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
ان ل يقعد ِفي بيت ُّمظلم حتى يضآء له بسراج"
انَ " :ك َ
ُ
كما رواه هإبن النج ه
ار هبهذا اللف هظ ص هري ًحا عن جاهبر عن أم محمد عن ع ِائشة" :أن النهبي
صلى هللاُ علي ِه وسل كا ل يقعد ِفي بيت مظلهم حتى يضاء له هب هسراج" و ِفي هرواي هة هإب هن
ِ
ه ه
ِ
ه
السار هج" ،صوًنا على
سعد عن عائشة قالت" :كا ل يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له ب ّ
ه
بص ههر  ،ول هكن هإذا كا ِفي هالنه ه
لسراج كما رواه الطبرهاني عن جاهبر" :أنه كا
ار كا يكره ا ّ
ِ
ه
ه
ه
لسراج
لسراج عند الصب هح" ،وإهذا أخذ مضجعه عليه الصلةُ والسل ُم كا يطفئ ا ّ
يكره ا ّ
هعند النو هم ،كما سي هأتي ق هريباً.

ومعنى قولِ ِه" :وكذلك يفعل الصحابة الخلفاء الراشدون" ،أ هّي الولى همن
الصحاب هة وهم الخلفاء الر هاشدون ،أ هي أبو بكر ها ه
لص هديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النوري هن
ّ
ّ
وعلهي بن أهبي طالهب هرضوان هللاه تعالى علي ه م ،فأنهم فعلوا ذلهك هامهتثالً هب هه وإههتّباعاً هبسنهت هه،
وإهجهتناباً لهلهبدع هة ،أو معناه الصحابة أجم هعين ،وهم أيضا الخلفاء الر ه
اشدون هلن هللا تعالى
ً
خصهم هبخصو ه
صية ل سهبيل هلحد أن يل هحق غبار أح هد ههم ،هبأن هللا تعالى قد خصهم
ان هب هه ،وخصهم هبال هقت ه
هبرؤي هة ها ّلنهبي صلى هللا علي ِه وسل ومشاهدهت هه و ه
اإليم ه
ال بين يدي هه
ُ
ونص هره و هحمايهت هه و هحف هظهم القرآن حتى لم ي ه
ضعوا همنه حرف و ه
احد ،فج همعوه وي هسروه لهمن
بع هد ههم ،وح هفظوا ِفي صدوهرههم أح هاديث وأثار وسنة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل وأثهبتوها
ّ
ه
ه
ه
ه
على ما ينب هغي همن الغفل هة والغل هط والسه هو ،وفتحوا الهبالد والقاليم للمسلمين ،فخصهم هللا
هعز وجل هبالف ه
ضيل هة دون غي هرههم ،وههي أن هللا خصهم ههإلقام هة هديهن هه وهإعال هء كلهمهت هه بين يد هّي
نهب هي هه صلى هللا علي ِه وسل  ،فال شك أنهم الخلفاء الر ه
اشدون.
ّ
ُ
فقد روى ا ِلصبه ِاني ِفي ترِغيِب ِه والللك ِائى ِفي ِالسن ِة قال علي ِه الصلةُ والسل ُم:
ِ ِ
فآؤك؟ قال(( :ال ِذين ُيح ُين ُسنِتي وُيعلِ ُمونها الناس
((رحمةُ للا على ُخلفآء)) قيل :وما ُخل ُ
من أحيا ُسنِتي فقد أحي ِاني ومن أحي ِاني كا م ِعي ِفي الجن ِة)) ،اللهم أجعلنا همن ال هذين
يحين سنة نهب هيك ووّهفقنا ههإلهتّب ه
اعها ويعّلهمها لهلن ه
اس هبجاهه نهبّهيك هعن هدك.
ّ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :وقالت أم سلمة" :وههي أم المؤ همهنين أم
وقال ال ُمصن ُ
سلمة ههند هبنت أهبي أمية ب هن هالم هغيرة ب هن عب هد هللاه ب هن عمر بن مخزوم ب هن يقظة ب هن مرة

اهرة ،همن المه ه ه ه
المخزو همية ،السيدة المح هجبة الط ه
ه
النس ه
اء
اجرات الول ،فكانت همن أجم هل ّ
ّ
وأشرهف ه ن نسباً ،ولها أولد همن صحاهبّيين همن زو هجها أهبي سلمة ب هن عب هد هالس هد هالمخزو هم هي
ّ
هال هذي مات قبل الهجرة ،وهم :سلمة وعمر وزينب ،فزوجها رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل
آخر من مات همن أمه ه
ِفي هسن هة أربع همن ال ه جرهة ،وكانت ه
ات المؤ همهنين ،فماتت ِفي هسن هة
هإحدى وهسهتين ر ه
ضي هللا تعالى عنها.

فقالت أم سلمة أو قال بعض ه
آل أ ّهم سلمة ،وهو الص هحيح" :و" همن مكارهم أخال هقه
َّ
علي ِه الصلةُ والسلم الهتي ههي همن شع هب اإليم ه
هللا َعَلْي ِه
انَ " :ك َ
ان فراش رسول َّللا َصلى ُ
ُ

َو َسَّل َم ِفي بيت نح ًوا مما يوضع اإل نسان ِفي قبره" ،فهإن هذا الح هديث ليس همن هرواي هة أ ّهم
ض ه
سلمة ،فقد رواه أ ُبو داود هبسن هدهه عن بع ه
آل أ ّهم سلمة أ هّي همن أول هدها ،هإما سلمة أو عمر
ُ
ِ
أو زينب ،وال هذي قال" :كا هفراش النهب هى صلى هللا عليه وسل نحواً همما يوضع ه
اإلنسان
ُ
ّ
ِ
ه
هفى قب هره وكا المس هجد هعند أر هس هه" ،أ هّي كا فراش رسو هل هللا صلى هللاُ عليه وسل كمث هل
شيء همما يو ه
ضع له ه
لنس ه
ان هالمي هت ِفي قب ههر  ،أ هّي كا هفراشه لهلنو هم يتذكر لهلقب هر والمو هت ،فلهذا
ج هعل هفراشه كالقب هر ،دلهي ًال على زه هدهه وإقهتص هادهه وقناعهت هه هبالموجوهد وهرض هائ هه هبالي هسي هر.
ِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من أخل ِق ال ُمصطفى عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
ان أنه" :يقول ":أ هّي هإلصحاهب هه نصحاً لهم وهلمهت هه يست هدل
ُ
ه
ه
ه
على نص هحه لهم وهرفقه هبهم كما رواه أحمد والبخ ه
اري ومسلهم وأ ُبو د ُاود وهإبن ماجه وغيرهم
عن أهبي موسى الشع هرهّي وعب هد هللاه ب هن عباس واللفظ له((" :إذا نمتم))" أ هّي هإذا أردتم
النوم((" ،فأطفئوا سر ًجكم))" أ هّي نار ال همصبا هح ِفي بيوهتكم ،فالمراد هب هه هإسكانها هبحيث
ِ هه
ه
لس ار هج هالهتي يخشى انتشارها ههي
يؤمن أضرارها((" ،فإن النار عد ٌّو لكم))" أ هّي النار في ا ّ
العدو لنا هبأنها تنا ِفي أبداننا وأموالنا كمناف هاة هالعدّهو ،فالنار العدو لنا هبسب هب هالعداوهة هفيها.
ِ
ه
ه ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وفي هرواية أبي د ُاود عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
((هإذا هنمتم فأط هفئوا سرجكم فهإن الشيطان يدل همثل ه هذهه على هذا فتح هرقكم)) ،و ِفي هروايهتي
ه
ارهي ومسلم عن أهبي موسى الشع هرهي ر ه
ضي هللا تعالى عنه قال" :احترق بيت
ّ
البخ ه ّ
هبالم هدين هة على أهله هه همن اللي هل ،فح هّدث هبشأهنهم النهبى صلى هللاُ علي ِه وسل قال ((هإن ه هذهه
النار هإنما ههى عدو لكم ،فهإذا هنمتم فأط هفئوها عنكم)) ،و ِفي هرواي هة أحمد عن عب هد هللاه ب هن
سرجس أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل قال(( :ل يبولن أحدكم هفى الجح هر وإهذا هنمتم
ه
ه
السراج فهإن الفأرة تأخذ الفهتيلة فتحرهق أهل البي هت وأو هكئوا الس هقية وخ هّمروا الشراب
فأطفئوا ّ
وغّلهقوا البواب هباللي هل)).
ومعنى قولِ ِه" :و ِفي رواية ":أ هّي ِفي هرواية هلحمد والبخ ه
ارهّي ومسلهم وأِبي د ُاود
وه
التّرهم هذ هّي وإهب هن ماجه والحمي هد هّي ع هن هالزه هرهّي عن سالهم ب هن عب هد هللاه عن عب هد هللاه ب هن عمر،
ومعنى قولِ ِه علي ِه الصلة والسلم((" :الَ َت ْترُكوا َّ ِ
امو َن))" أ هّي ل
الن َار في ُبُيوِت ُك ْم ِح َ
ُ
ُ
ين َتَن ُ
ُ

ام تد ِخ ُل
تتركوا نار ال هّس ار هج وغيرها كما قال ا هإلمام النوّهوي ِفي شرهح هالمسله هم ،وقال" :هذا ع ٌّ
ِفي ِه نار ِ
الس ار ِج وغيرها ،وأما القن ِاديل المعلق ُة ِفي ِالمس ِ
اج ِد وغي ِرها ،فِإ ِخيف ح ِريق
ُ ُ
اء ،وِإ أمن ذلِك كما هو الغالِب ،فالظ ِ
الطف ِ
بسبِبها ،دخلت ِفي ِالم ِر ِب ِ
اه ُر أن ُه ل بأس
ُ
ُ
الطف ِ
ِبها ِلنِتف ِ
اء ِال ِعل ِة ،ل النبي صلى هللا علي ِه وسل علل المر ِب ِ
اء ِفي ِالح ِدي ِث
ُ
ُ
ِالساِب ِقِ ،بأ الفوي ِسقة تضرُم على أه ِل ِالبي ِت بيت ُه  ،فِإذا انتفت ال ِعلةُ زال المن ُع".
فهإن ه هذهه هالن ه
صيحة همن رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل دلت على أرفهت هه وش هفقهت هه
ورحمهت هه هلمهت هه ،وأنه لهلمؤ همهنين رؤوف ر هحيم وح هريص عليهم علي هه همن هللاه أفضل الصال هة

وأتم التسلهيمه ،قال هفي هه ش هقيق المصهّن ه
ف وشيخه الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا مد ًحا
ف الت ه
له هفي حر ه
اء:
تعاليت قد ًار ِعندهُ ومكِِان ًة
تبارك من أهدى ِإلى الخل ِق رحم ًة
ظلم ًة
تحملت يا ُمخت ُار ِمن ُه أم ِِان ًة
تل ل ُنور ِحين أذهبت ُ
تلوت ِكت ًابا ِفي ِه ِمس ُك ال ِدل ِت
ِ
هه
ِ
ه
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ِ
والسلم الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
انَ " :ك َ
ان يكره النوم على الوجه" ،أ هّي أنه عليه الصلةُ
ُ
"رى رسول هللاه
والسل ُم يكره النوم على البط هن ،فأخرج ا هلتّرهم هذي عن أِبي ُهريرة قال :أ
صلى هللا علي ِه وسل هرجالً مضط هجعاً على بطهن هه ،فقالِ(( :إ ه ِذِه ِ
ضجعة ل ُي ِحبها
ُ
هللا))" ،أ هي أنه تعالى ل ي هحبها هلنها ه
صفة أه هل هالنا هر كما ِفي ح هدي هث أهبي ذ ّر هعند هإب هن
ّ
ُ
ماجه(( :هإنما ه هذهه ه
ضجعة أه هل الن ه
ار)).
و ِفي هرواي هة أِبي د ُاود عن طخفة ب هن قيس هال هغف ه
ارهّي قال" :فبينما أنا مضط هجع هفى
المس هج هد همن السح هر على بطهنى هإذا رجل يح هركهنى هب هرجله هه ،فقال(( :هإن ه هذهه ه
ضجعة
ّ
يب هغضها ّللا)) ،قال" :فنظرت فهإذا رسول ّللاه صلى هللاُ علي ِه وسل " ،و ِفي هرواي هة أب هن ماجه
عن أهبي أمامة أنه صلى هللاُ علي ِه وسل مر هبرجل ِفي هالمس هج هد منبطح على وج ه هه،
فضربه هب هرجله هه وقال(( :قم! أو أقعد! فهإنها نومة جهن همية)) ،فكل ه هذهه ت هدل على هك ار ههي هة

ها هإلضطجا هع على البط هن.

الصبح" ،أ هّي بعد صال هة هالصب هح هإلى طلوهع هالشم ه
س،
ومعنى قولِ ِه" :ويكره النوم ِفي ُّ
فيكره النوم هفيها لما هفيها همن ا هإلضر هار لهلبد هن والعق هل و ّه
الرز هق ،وروى هإبن ماجه عن علهي
ّ
ب هن أهبي طالهب قال" :ن ه ى رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ع هن هالنو هم قبل طلوهع هالشم ه
س"،
اب تع ه
هلن النوم هفيها همن أسب ه
اس هر ها ّهلرز هق.
ه هه ه
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وفي هرواية ال ّس هريان هّي عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
((من واظب على النو هم بعد صال هة هالصب هح هابهتاله هللا هبالبع هج)) أ هّي بوج هع الجن هب ،فليست
ساعة أطيب همن هتلك الساع هة هبهنسب هة تي هسي هر هالرز ه
اق هالبدهني هة والمحسوس هة ،وقال ا هإلمام
القرطهبي" :فهإن هفيها ي هجد الم هريض راحة ،والمس هافر وكل هذي هعلة ،وهفيها ترد نفوس
المو ه
س الحي ه
ات والروا هح همنهم هإلى الجس هاد ،وتطهّيب نفو ه
اء هفيها" ،وهقيل أنزل هللا على
بهني هإسارهئيل المن والسلوى همن طلوهع هالفج هر هإلى طلوهع الشم ه
س.
قال الشيخ علهي الخواص ر هحمه هللا" :هإن هللا تعالى يق هسم الرزاق المحسوسة بعد

صال هة هالصب هح والرزاق المعن هوية بعد صال هة هالعص هر ،ولهذلهك نهينا ع هن هالنو هم ِفي هذي هن
هالوقتي هن هلن هفي هه هإظهار عد هم هالفاق هة وعد هم ها هلعهتن ه
اء هبمشاهدة همن هقس هم هالرز ه
اق همن قب هل
هالح هّق تعالى.
ومعنى قولِ ِه ":يقول ":أ هي يقول قوًل دلهي ًال على هكر ه
اهي هة هالنو هم ِفي ذلهك الوق هت ،كما
ّ
رواه هإبن النج ه
ار ع هن هالسهّيد هة فا هطمة هبن هت رسو هل هللاه صلى هللا علي ه ما وسلم ،ومعنى قولِ ِه
الصبح وطلوع الشمس))"،
علي ِه الصلةُ والسل ُم((" :يقسم َّللا أزراق الخل ئق ما بين ُّ
أ هّي ينق هسم هللا تعالى لهج همي هع مخلوقاهت هه أرزاقها الجس هدية والبدهنية والطهبي هعية وال هح هسية والهيهئية
ات هالظو ه
والفل هكية والم هادية والكوهنية وغيرها همن هجه ه
اه هر ،فيظهر ه هذهه ها هّلنعم همن الصب هح هإلى
ات هالك هائن ه
ظال هل هإلى ذو ه
س وين هفذها الك هائنات كلها هبصعوهد هالشم ه
طلوهع هالشم ه
ات،
س ورجوهع هال هّ
ه
لسر الع هظيم ِفي هحكم هة هذا الزم ه
ان .و ِفي هرواية(( :يا ُبني ُة! ُقو ِمي فاشه ِدي ِرزق ِرِبك
فأنه ا ّ
ول ت ُكوِني ِمن الغ ِافلِين ،فِإ هللا يق ِس أرازق الن ِ
طلُوِع
طلُوِع ِالفج ِر ِإلى ُ
اس ما بين ُ
ُ
ِالشم ِ
س)).

ضي ه
ان هالستاذ عبد هللاه بن فودي ِفي ه
وقال المصهنف عالمة السود ه
اء علو هم ها هّلدي هن:
"هإذ فرغ قعد ِفي هالمس هج هد هإلى طلوهع هالشم ه
س ِفي هذك هر ّللاه هبأذكار وأد هعية وهقراء هة هالقر ه
آن
وتف ّكر هفيما ينفعه هبأن يح ه
اسب نفسه هفيما سبق ويدهّبر وظ هائف يو هم هه ال هذي بين يدي هه و ِفي
اهرهة والب ه
دف هع هالعو هائ هق ع هن هالخي هر ويتفكر ِفي هنع هم ّللاه هالظ ه
اطن هة لهيح همده ،هفه هذهه هالرب هع أ هّي
ال هّذكر والدعاء وال هقراءة وال هفكر ههي و هظيفة ِفي ك هّل هورد بعد الف ار هغ همن الصال هة" ،أ هّي بعد
صال هة هالصب هح هإلى طلوهع هالشم ه
س.
وهقيل هإن أفضل الذك ه
ار ِفي ذلهك الوق هت ههي الصالة على النهب هي صلى هللاُ علي ِه
ّ
وسل كما قال الشيخ عبد الوه ه
اب هالشعرهاني أن الخضر علي هه هالسالم أمرهُ ِبها وقال" :ل ِزُم
طُلوِع ِالشم ِ
س ،ثُ اذ ُكر هللا عقبها مجلِ ًسا ل ِطيًفا" ،فُقل ُت ل ُه:
عليها بعد الصب ِح ُكل يوم ِإلى ُ
"سم ًعا وطاع ًة".
ثم قال" :وحصل لِي وِلصحاِبي ِبذلِك خير الدنيا وال ِخرة وتي ِسير ا ِلرز ِق ِبحي ُث لو
كا أه ُل ِمصر ُكل ُه ع ِائلِتي ما حملت ل ُه ُه ًّما فالحم ُد للِ ر ِب ِالعالِ ِمين" ،المهم أنه علي ِه
صح هإبنته هبه هذهه الن ه
الصلة والسلم ين ه
صيح هة رأف ًة وشفق ًة ورحم ًة لها وهلمهت هه ،قال ِإب ِن ش ِقي ِق
ُ
ُ
ِ
ف ،السلطا ُ محم ُد بلو ب ُن الشي ِخ ُعثما ب ِن ُفوِدي ِفي تخ ِمي ِ
س ال ُبرد ِة الش ِريف ِة:
ال ُمصن ُ
ُ
ُمحمد ُمصطفى الخي ِ
ار أ ِل لُوى
ُمحمد ُمنتقى الب ار ِر أ ِل ُقصى
ِ ِ
ُمحمد سِي ُد الكوني ِن والث ِقلي
ف غى
ُمحمد ُمجتبى النباء كاش ُ
والفرقي ِن ِمن عرب وعج

ِ
هه
ِ
ه
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" من مكارهم أخالقه عليه الصلةُ
وقال ال ُمصن ُ
ه هه هه
والسلم الهتي ههي همن شع هب هاإليم ه
لسحرهة
انَ " :كا َن يق أر عند النوم" أ هّي ك هورد لمخالفة ا ّ
ُ
اض ولهجل هب هالبرك هة ِفي نو هم هه ،وأخرج أحمد و ه
والمر ه
التّرهم هذي عن هشداد ب هن أوس قال قال

رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :ما ِمن مسلِ يأ ُخ ُذ مضجع ُه يق أُر سورةً ِمن ِكت ِ
اب هللا
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ِإل وكل هللا ِب ِه مل ًكا يحفظ ُه فل ُيق ِرُب ُه شيء ُيؤِذي ِه حتى ي ُهب متى ُهب)).
ومعنى قولِ ِه" :الفاتحة" أ هّي كا صلى هللاُ علي ِه وسل يق أر سورة الف هاتح هة هعند نو هم هه
لهيحفظ نفسه همن الذى ،أو لهيعّلهم أصحابه كيف يح هفظوا أنفسهم همن الذى ،وروى هإبن

ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا أخذ أح ُد ُك
عساكر عن شداد ب هن أوس ،قال قال رُس ُ
مض ِجع ُه لِيرِق ُد فليق أُر ِبأُ ِم ِال ِكت ِ
اب و ُسورة ،فِإ هللا ُيو ِك ُل ِب ِه مل ًكا ُي ِهب مع ُه ِإذا ُهب)).
ُ
ومعنى قولِ ِه" :واإلخلص والمعوذتين" ،فهذا ما المارد هبقوله هه علي هه هالسالم:

اب وسورة ))...أ هي سورة ه
((...فليق أُر ِبأُ ِم ِال ِكت ِ
آخرى وههي ا هإلخال ه
ص والمعّهوذتي هن ،فكان
ّ
ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل يق أر ا هإلخالص والمع ّهوذتي هن بعد الف هاتح هة لهيح هفظ نفسه همن المر ه
اض
السحرهة والعي هن وس هائ هر هالذى كما رواه ا هلتّر ه
وه
مذي عن ع ِائشة أن الّنبي صلى هللاُ علي ِه
ّ
ّ
وسل كا هإذا أ هوى هإلى هفر ه
اش هه كل ليلة جمع كفي هه ثم نفث هفيهما وق أر هفيهما﴿ :قل هو ّللا
ه
أحد﴾ و﴿قل أعوذ هبر هّب الفل هق﴾ ،و﴿قل أعوذ هبر هّب الن ه
مسح هب ه ما ما هاسهتطاع
اس﴾ ،ثم ي ّ
همن جس هدهه ،يبدأ هبهما على ر ه
أس هه ووجه هه وما أقبل همن جس هدهه ،فيفعل ذلهك ثالث مرات"،
و ِفي هرواية هإب هن النجا هر عنها" :كا رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل ِإذا أُ ِوى ِإلى ِفر ِ
اش ِه
ُ
ُ ُ
نفث ِفي كفي ِه بِ ِ﴿ُقل هو هللا أحد﴾ ،والمع ِوذتي ِن ج ِميعا ،ثُ يمسح ِب ِهما وجهه وعضديهِ
ُ
ُ
ً
ُ ُ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ض ُه كا يأمرِني أ أفعل
وصدرهُ وما بلغت يداهُ من جسده ،قالت عائش ُة :فلما اشتد مر ُ
ِب ِه".
ومعنى قولِ ِه" :ويقول" كما رواه م هالك بن أنس عن سي ه
ف هللاه خ هالد ب هن هالولهي هد وأحمد

بن حنبل عن عب هد هللاه ب هن عمرو ب هن هالع ه
اص والولهيد بن الولهي هد ب هن الم هغيرهة وا هلتّرهم هذي عن
عب هد هللاه ب هن عمرو ب هن هالع ه
اص ،أ هّي أنه علي هه هالسالم يقولها هعند نو هم هه كما ِفي هرواي هة
ها هلتّرهم هّذ هي أو يقولها هعند نو هم هه بعد هقراء هة هالف هاتح هة و ه
اإلخال ه
ص والمعّهوذتي هن ،وقال ِفي هبداي هة
ح هديث هإب هن عمرو(( :هإذا ف هزع أحدكم هفى النو هم فليقل ،))...أ هي هإذا خاف ِفي ح ه
ال هالنو هم أو
ّ
هعند هإرادهت هه ،و ِفي هرواي هة مالهك عن خالهد ب هن هالولهي هد أنه قال له" :هإهّني أرهوع ِفي من ه
امي" أ هّي
ّ
أهّني شهدت ِفي من ه
امي شيئاً يخّهوفهني.
ومعنى قولِ ِه" :أعوذ بكلمات َّللا" ،أ هّي القرآن كما قال الهرهوي وغيره ،ومعنى قولِ ِه:
ض هروايات" :التام هة" ،أ هي الكلهم ه
امل هة الف ه
امال هت الش ه
ات الك ه
"التامات" ،و ِفي بع ه
اضل هة الهتي ل
ّ
يدخلها تقص ول عيب ،هقيل الكلهمات التامات ههي أسماء هللاه هوصفاته وآيات كتهب هه.

ومعنى قولِ ِه" :من غضبه" ،أ هّي سخ هط هه وعد هم هرض هاه ،ومعنى قوِل ِه" :وعقابه" ،أ هّي
همن عذاهب هه ،ومعنى قولِ ِه" :وشر عباده" ،أ هي همن ش هر الهظل هم والمع ه
صي هة ونح هوههما ،ومعنى
ّ
ّ
قولِ ِه" :ومن همزات الشياطين" ،أ هّي همن نزغ هات ه م وخطرهات ه م ووس هاوهس ه م وإهلق هائ ه م ال هفتنة
والعق هائد الف ه
اسدة ِفي هالقل هب ،ومعنى قولِ ِه" :أو أن يحضرون" ،أ هّي و همن أن يحضروهني ِفي
أموهري كالصال هة وهقراء هة هالقر ه
آن وغي هرههما هلنهم يحضرون هبسوء.

وزاد ِفي هرواي هة ها هلتّرهم هذ هّي عن هإب هن عمرو ب هن هالع ه
اص...(( :فهإنها لن تضره)) ،أ هّي
لن تضره الشي ه
اطين هإذا دعا هبهذا الدع ه
اء ،و ِفي هرواي هة أحمد ع هن هالولهي هد ب هن هالولهي هد:
((...فهإنه ل يضرك)) ،جو ًابا لهلولهي هد ب هن هالولهي هد هإذ قال" :يا رسول هللاه هإهّني أ هجد وحش ًة" ،أ هّي
أ هجد غرب ًة أو كآب ًة أو فزًعا ،وهفي هه دلهيل أن الفزع هإنما هو همن الشيط ه
ان ،وزاد ِفي هرواي هة
ها هلتّرهم هذ هّي" :وكا عبد ّللاه بن عمرو يلّهقنها من بلغ همن ول هدهه ،ومن لم يبلغ همنهم كتبها هفى
ه ه
هه
اق ها ه
ه ِ
ه
ه
لصبي ه
ان
ص ّك ثم علقها فى عنقه" ،فهذا الدليل على جو هاز تعلي هق التّعّهويذات في أعن ه ّ
وغي هرههم.

ار شع هب ها هإليم ه
ف همن هنا انتهى الخالق النب هوية هبهإعهتب ه
ان ،وههي هبضع وسبعون كما
ورد ِفي هالح هدي هث(( :ا هإليمان هبضع وسبعون شعب ًة)) ،فهبضع قطع همن العد هد وهو ما بين
الثال هث هإلى العش هر ،أ هّي همن الثال هث هإلى ا هلتّس هع ،وهقيل همن أربع هإلى هتسع ،قال الفراء:
"الهبضع ما بين الثالث هة هإلى ما دون الع هشرهة" ،وقال شمر" :الهبضع ل يكون أقل همن ثالثة
هه
ه
ه
ه ِ
ِ ه
السج هن
ول أكثر من عشرة" ،قال تعالى﴿ :في بض هع سنين﴾ ،وقال تعالى﴿ :فلبث في ّ
هبضع هسهنين﴾ ،أ هي سبع هسهنين قاله قتادة ،وقال مج ه
اهد :هبضع ما بين الثال هث هإلى الهتّس هع،
ّ
وقال هابن عباس :هبضع دون الع هشرهة ،فشعب ا هإليم ه
ان ههي ما بين ثالثة وسبعون وهتس هع
وسبعون هخصال ،كما يأهتي ِفي ه
آخ هر هال هكت ه
اب هإن شاء هللا تعالى.

وبعد هذك هر هالمصهّن ه
ف رحمة هللاه علي هه هبضع وسب هعين همن أخال هق هالمصطفى صلى
هللاُ علي ِه وسل الهتي ههي همن شع هب ها هإليم ه
ان ،فبداء هب هذك هر أخال هق هه ِفي تبلهي هغ هرسال هة هللاه تعالى
هإلى الخل هق ويه هديهم هإلى سهبي هل هالرش هد وتزهكيهت هه لهم وغي هرها همن الم هر هبالمعرو ه
ف والنه هي ع هن
هالمنك هر ،قال هللا تعالى﴿ :يا أهل ال ِكت ِ
اءك رُسولُنا ُيبِي ُن ل ُك كِثي اًر ِمما ُكنتُ تُخُفو
اب قد ج ُ

ِمن ال ِكت ِ
ءك ِمن للاِ ُنور و ِكتاب مِبين * يه ِدي ِب ِه للاُ م ِن اتبع
اب ويعُفو عن كِثير قد جا ُ
ِرضوانه سبل السل ِم ويخ ِرجه ِم ِن الظلُم ِ
ور ِبِإذِن ِه ويه ِدي ِه ِإلى ِ
ات ِإلى الن ِ
صراط
ُ ُُ
ُ ُُ
مست ِقي ﴾ ،وقال تعالى﴿ :آلِ ِ * ِكتاب أنزلناه ِإليك لِتُخ ِرج الناس ِمن الظُلم ِ
ات ِإلى الن ِ
ور
ُ
ِبِإذ ِ رِب ِه ِإلى ِ
ص ار ِط الع ِز ِ
يز الح ِم ِيد﴾ قال تعالىُ ﴿ :هو ال ِذي ُين ِز ُل على عب ِدِه آيات
بِينات لِ ُيخ ِرج ُك ِمن الظلُما ِت ِإلى الن ِ
ور وإِ للا ِب ُك لرُؤوف ر ِحي ﴾.
قال تعالى﴿ :رسولً يتُلو علي ُك آي ِ
ات للاِ ُمبِينات لِ ُيخ ِرج ال ِذين آم ُنوا وع ِمُلوا
ُ
ات ِمن الظلُم ِ
الصالِح ِ
ات ِإلى الن ِ
ور ومن ُيؤ ِمن ِباهللِ ويعمل صالِحاً ُيد ِخل ُه جنات تج ِري
ِمن تحِتها النهار خالِ ِدين ِفيها أبداً قد أحسن للا له ِرزقاً﴾ ،وغيرها همن آي ه
ات هالقرهآني هة
ُ ُ
ُ
الهتي دلت على أخال هق هالنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي ههداي هة هالخل هق هإلى سب هل هالرش هد
ّ
اج ه م همن الظلم ه
وإهخر ه
ات هإلى النوهر هبهإذ هن هللاه تعالى.
اء هالع هقيد هة أوجب ه هذهه هالخال هق ِفي ح هق هالنهبي ه
فلهذلهك بعض علم ه
اء علي ه م الصالة
ّ
اجب ه
ات هالنبوهة ،أ هي ِفي أم هر تبلهي هغ ها ّهلرسال هة هال هذي هو و ه
والسالم هبأنه دا هخل ِفي و ه
اجب ِفي
ّ
حّهق ه م علي ه م الصالة والسالم ،فكل ما يأهتي همن الح هادي هث والث ه
ار ي هدل على أنه علي ِه

الصلة والسلم قد بلغ ا هلرسالة ونصح المة ،همن حيث نشهد هبشهاد هة السل ه
ف هالصاله هح
ُ
ّ
ُ
الرسالة وقد نصح المة ،قال هفي هه ش هقيق المصهّن ه
وهبلف هظ أجد هادنا همنهم :أنه قد بلغ ّه
ف وشيخه
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا مدحا له علي هه السالم هفي حر ه
ف هالغي هن:
ً
اث البرايا لِجنا ُمبلِغ
غِن ٌّي ِبرِب ِه ِمن جلل ُمص ِوغ
ِغي ُ
غمام ِب ِه مآء الحي ِ
ات ُمس ِوغ
غ ِزي ُر الندى ِمما ي ُذ ُم ُمف ِرغ
ُ
ِ
نآئ أه ِل ِ
الشر ِك ِمن ُه تُس ِوغُ
غ ُ
فقال المصهّنف الستاذ ر هحمه هللا تعالىَ " :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِدَ " :كا َن يح ُّث" أ هّي كا يحض الناس أو يحرضهم" ،على
بر الوالدين" ،والنظ هر ِفي مصاله هح ه ما هديًنا وجله هب هالمنفع هة هإلي ه ما جبل ًة وشرًعا ،فبداء هبأم هر
اجب ه
هبّهر هالوالهدي هن هلنه أول الو ه
ال هبأيات كهثيرة ِفي هالقر ه
آن كقوله هه تعالى
ات بعد التو هحي هد هوإهمهتث ً
لهبهني هإسارهئيل﴿ :ل تع ُب ُدو ِإل للا وبِالوالِدي ِن ِإحساناً﴾ ،وهبقوهل هه تعالى﴿ :واع ُب ُدوا للا ول

تُش ِرُكوا ِب ِه شيئاً وبِالوالِدي ِن ِإحساناً﴾ ،وهبقوهل هه تعالىُ﴿ :قل تعالوا أت ُل ما حرم رب ُك
أل تُش ِرُكوا ِب ِه شيئاً وبِالوالِدي ِن ِإحساناً﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :وقضى ربك أل تع ُب ُدوا
وبِالوالِدي ِن ِإحساناً﴾ ،ف هفي ه هذهه هالي ه
ات قرن هللا هعز وجل حق الوالهدي هن هبتو هحي هدهه هلن النشأة
الولى همن هعن هد هللاه والنشأة الث هاني وهو الترهبية همن هجه هة الوالهدي هن.

علي ُك
ِ ِ
إل إياهُ

ولههذا قرن تعالى الشكر لهما هبشك ههر هبقوله هه تعالى﴿ :أ ِ اش ُكر لِي ولِوالِديك﴾ الية،
فجعل شك ًار هلله ِفي شكر لهوالهدي هن ،أ هّي هرضاء هللاه ِفي هرض هائهما هإل هفيما حرمه هللا كما
ه ه ه
ه
هه ِ
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
صرح بذلك في حديث الطبران هّي ع ِن إب ِن ُعمر قال قال رُس ُ
(( ِرضاء الر ِب ِفي ِرض ِ
ط ُه ِفي ُسخ ِط ِهما)).
اء ِالوالِدي ِن ،و ُسخ ُ
ُ
ودخل ِفي هب ّهرههما وشكر لهما الدعاء لهما ،فقد قال هإبن عيينة ِفي تف هسي هر قوله هه
تعالى﴿ :أ ِ اش ُكر لِي ولِوالِديك﴾" :من صلى الصلوات الخمس فقد شكر هللا ومن دعا
لهوالهدي هه عقبها فقد شكر لهما" ،فقد ورد هإبن ال هّ المؤله ه
ف هالسلطان محمد بلو بن عثمان

ب هن فودي أفضل الدع ه
اء لهلوالهدي هن ِفي مجموهع ها هإلسهتغف ه
ار هبقوله هه تع﴿" :ر هّب أغ هفر لهي
ضي ير ه
ولهوالهدي وأرحمهما وأرض عنهما ر ه
ضي ه ما عهّني ر هّب هإرحمهما كما رّبهياهني
ً
ص هغي ًرا﴾ ،فذكرها عش ًرا ،ويجوز هذكرها هعند آ هخ هر هالتشه هد ِفي هالصال هة أو بعد السال هم همنها
أو ِفي أ هّي وقت شاء.
فقال ا هإلمام الطب هري ِفي ج ه
ام هع هالبي ه
ان ِفي معنى ه هذهه هالي هة" :فهإنه يقول :ادع هللا
لهوالهديك هبالرحم هة ،وقل ر هّب أرحمهما وتع هطف عليهما هبمغ هفرهتك ورحمهتك ،كما تع هطفا على
ِفي صغ هري ،فرحم هاني وربي هاني ص هغي ًار حتى استقللت هبنف هسي ،واستغنيت عنهما" ،فهإن هذا
الدعاء د ه
اخل ِفي هبّهر هالوالهدي هن ،فبين الل تعالى السبب ِفي هبّهر هالوالهدي هن هبقوله هه﴿ :ووصينا
ِ
النسا ِبوالِدي ِه ِإحساناً حملت ُه أُم ُه ُكرهاً ووضع ُت ُكرهاً وحمُل ُه وِفصاُل ُه ثلثُو شه اًر حتى
ِإذا بلغ أ ُشدهُ وبلغ أرب ِعين سن ًة قال ر ِب أوِزعِني أ أش ُكر ِنعمتك الِتي أنعمت علي وعلى
والِدي وأ أعمل صالِحاً ترضاهُ وأصلِح لِي ِفي ُذ ِريِتي ِإِني تُب ُت ِإليك وِإِني ِمن
ال ُمسلِ ِمين﴾.

بر ِفي هالقو ه
ال
فمعنى هبر الوالهدي هن أن تح هسنوا هبهما هإحس ًانا أو أحسنوا هبهما ا
والعم ه
ال مع لهّي هن هالج هان هب ،فدخل هفي هه ج هميع أنوا هع هالهبّهر ،قال المؤلهف هالشيخ عبد هللاه بن
ضي ه
فودي ِفي ه
اء هالتأ هوي هل" :فوضعه موضع النه هى ع هن ها هإلساء هة هإليهما لهلمب هالغ هة ولهلدلل هة

ف غي هرههما ولهذا ثنى هبالو ه
على أن ترك ا هإلساء هة ِفي شأهنهما غير كاف هب هخال ه
صي هة ب ه
اإلحس ه
ان
هإلي ه ما بعد الو ه
صي هة بتو هحي هدهه لما لهما همن ح هق الترهبي هة والشفق هة وال هحف هظ همن المهاله هك ِفي ح ه
ال
ّ
هالصغ هر ،هبأن تبرهما السبب الظ ه
ش ول تتعّهلق هبهإحسانا هلن ه
اهر لهلوجوهد والت هعي ه
صلته ل
ً
تتقدم علي هه.

هه
ضا ِفي معنى قوله هه تعالىِ﴿ :إما يبلُغن ِعندك ال ِكبر أح ُد ُهما أو ِكل ُهما
وقال فيه أي ً
فل تُقل ل ُهما أُف ول تنهرُهما وُقل ل ُهما قولً ك ِريماً * واخ ِفض ل ُهما جناح الذ ِل ِمن الرحم ِة
ه ه ه
ِ ه ه ه
ِ
ِ
ِ
وُقل رب ارحم ُهما كما ربياني صغي اًر﴾" ،وفي الحديث أن رج ًال قال لرسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل " :هإن أبواي بلغا همن ال هكب هر حتى هإهّني ألى همنهما ما ولهًيا همهني ِفي هالصغ هر ،فهل
فضيت حّهقهما؟" قال(( :ل فهإنهما كانا يفعال هن معك وهما ي هريد ه
ان بقاءك وأنت تفعل وت هريد

موتهما)).
و ِفي هالص هحيحي هن" :جاء رجل هإلى رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل فاستأ هذنه ِفي
ه
ه ه
ه
ضا" :جاء
ال هجهاد ،قال(( :أحي والديك؟)) ،قال :نعم ،قال ((ففيهما فجاهد))" ،وهفيهما أي ً
رجل هإلى رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل فقال :من أحق الن ه
اس هبحس هن صحابهتي قال:
((أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك)) ،و ِفي مسلهم" :لن يجزي ولد والهده هإل أن هيجده مملوًكا
فيشتريه فيعتقه" ،و ِفي هالص هحيحي هن أيضا عن عب هد هللاه ب هن مسعود قال" :سألت رسول هللاه
ً
صلى هللاُ علي ِه وسل " :أ هّي العمل أحب هإلى هللاه؟" قال(( :الصالة ِفي وقهتها)) ،قلت" :ثم
أ هّي؟" قال(( :هبر الوالهدي هن)) ،قلت" :ثم أ هّي؟" قال(( :ال هجهاد ِفي سهبي هل هللاه)) هانتهى.
فهإن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل يحث الناس على هبّهر هالوالهدي هن ِفي أح هاديث كهثيرة
ه
ارهي ومسهلم و ه
ه
ِ
ه
التّرهم هذ هّي وأِبي د ُاود والهّنس هائ هي عن
منها كمثل ما قدمناه في هرواية أحمد والبخ ه ّ
ال ِإلى هللاِ
عب هد هللاه ب هن مسعود قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :أحب العم ِ
ُ
ُ ُ

ِالصلةُ لِوقِتها ،ثُ ِبر الوالِدي ِن ،ثُ ال ِجه ُاد ِفي سِبي ِل هللاِ)) و ِفي هرواي هة هالبيه هق هي(( :أفض ُل
ّ
العم ِ
ال ِالصلةُ على ِميق ِاتها ،ثُ ِبر الوالِدي ِن ،ثُ أ ُيسلِ الناس ِمن لِس ِانك)).
وروى القض ه
اعي عن أنس قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الجن ُة تح ُت
أقدا ِم ِالُمه ِ
ات)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن ماجه عن أهبي أمامة قال قال علي هه هالسالمُ (( :هما
جنتُك ون ُارك)) ،يعِني الوالِدي ِن هما السبب يدخولك ِفي هالجن هة أو ِفي هالن ه
ار ،وروى أحمد
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الب والُم! آمرك ِبالوالِدي ِن
عن إب ِن ُعمر قال قال رُس ُ
ال أم هرههما والدع ه
ف والتو ه
اشرهتهما هبالمعرو ه
خيار)) ،أ هي مع ه
اض هع لهما ،واهمهتث ه
اء هبالمغ هفرهة بعد
ً
ّ
همم هات ه ما و ه
صل هة أه هل وهّد ههما.
فقد روى ا هلتّرهم هذي عن جاهبر ب هن عب هد هللاه ع هن هالنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل أنه قال:
ّ
((ثلث من ُكن ِفي ِه ستر هللا تعالى علي ِه كن ِف ِه وأد ُخلُه جنتهِ :رفق ِبالض ِعي ِ
ف ،وشفق ُة
ُ
ُ
ُ
ُ
على الوالِدي ِن ،و ِ
الحسا ُ ِإلى المملُو ِك)) ،وقال علي هه هالسالم كما رواه الديل همي عن أهبي
ه
ه
ط مفتُوح لِِب ِر ِالوالِدي ِن ،فمن ِبرُهما ُفِتح ل ُه ،ومن عق ُهما ُغلِق
اب الوس ُ
الدرداء(( :الب ُ
ُدون ُه)) ،قال النوّهوي ِفي معنى هبّهر هالوالهدي هن" :هو ا هإلحسان هإلي ه ما وهفعل الج همي هل معهما
وهفعل ما ي هس ّرهما ويدخل هفي هه ها هإلحسان هإلى ص هدي هقهما كما جاء ِفي هالص هحي هح(( :هإن همن
أب هر هالهب هر أن ي ه
صل هالرجل أهل ود أهبي هه)).
ّ ّ
ِ
ِ
ِ
ومعنى قولِه" :ويحرم العقوق" ،أ هّي أن من أخل ِق ال ُمصطفى عليه الصلةُ
والسلم ِفي ههداي هة هالخل هق هإلى سهبي هل هالرش هد أنه نهى الناس عن عقو هق هالوالهدي هن ،فالعقوق
ُ
همن عق يعقه عقا ،أ هي شق عصا طاعة الوالهدي هن وقطعهما ولم ي ه
صل ر هحمه همنهما،
ّ
ِ
ويح هرمه النهبي صلى هللاُ عليه وسل هلنه همن الكب هائ هر.
ه
ه
فقد روى أحمد واالبخ ه
النس هائي عن أنس ب هن مالهك قال قال
اري ومسلهم والتّرهمذي و ّ
ِ
ِ
ِ ِِ
ك ِباهللِ ،وقت ُل النف ِ
س ،و ُعُقو ُق الوالِدي ِن،
رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :الكبائ ُر :الشر ُ
أل أُنِب ُئ ُك ِبأكب ِر ِالكب ِائ ِر؟ قو ُل الزوِر)) ،وأخرج أحمد والبخ ه
اري ومسلهم وا هلتّرهم هذي عن أهبي
ِ
ِ
ِ ِ
اك ِباهللِ،
بكرة قال قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :أل أُنِبُئ ُك ِبأكب ِر الكبائ ِر؟ :ا ِلشر ُ
و ُعُقو ُق الوالِدي ِن وقو ُل الزوِر)) الح هديث.

ه ه
ه ه
لشرك ِباهللِ
ِ ِِ
ِ
وفي هرواية البز هار عن بريدة قال قال عليه السالم(( :أكب ُر الكبائ ِر :ا ُ
وعُقو ِق ِالوالِدي ِن ،ومنع فض ِل ِالم ِ
اء)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن ج هرير عن أهبي أيوب النص ه
ارهّي
ُ
ُ
قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من أقام الصلة و ِآتى الزكاة وصام رمضا
ِ
ِ
ِ
ِ
اك ِباهللِ و ُعُقو ُق الوالِدي ِن
واجتن ُب الكبائر فل ُه الجن ُة)) ،قيل :وما الكبائ ُر؟ قال(( :ا ِلشر ُ
وال ِفرار ِمن الزح ِ
ف)).
ُ
ُ
ه
لشر هك هبالله فقال:
و ِفي ح هدي هث الطبرهان هّي ع ِن ِإب ِن ُعمر ذ هكر عقوق الو هالدي هن قبل ا هّ
((أب ِش ُروا أب ِش ُروا أب ِش ُروا ،من صلى الصلوات الخمس ،واجتِن ُب الكب ِائر السبع ،دخل ِمن
س ،وقذف المحصن ِ
اب ِالجن ِة شاء ،عُقوق الوالِدي ِنِ ،و ِ
أ ِي أبو ِ
الشرك ِباهللِ ،وقتل النف ِ
ات،
ُ
ُ
ال ِاليِتي ِ ،وال ِفرار ِمن الزح ِ
وأكل م ِ
ف وأك ِل ِا ِلربا)).
ُ
ومعنى قولِ ِه" :ويذكر فيه الوعيد الشديد" ،أ هّي يذكر ِفي عقو هق هالوالهدي هن الو هعيد
الش هديد ،فالو هعيد ته هّدد ،قال تعالى﴿ :وُن ِفخ ِفي الص ِ
ور ذلِك يوُم الو ِع ِيد﴾ ،أ هّي اليوم ال هذي
وعده هللا الكفار والعصاة همن المسله همين أن يع هذبهم هفي هه ،فالو هعيد العذاب لهمن كفر هبالله
وعصاه وخالهف أمره ونهيه ِفي هكتاهب هه أو على لهس ه
ان رسوله هه ،فوصفه عذاب عقو هق هالوالهدي هن
هبش هديد هلنه يع هجل ِفي الدنيا قبل المو هت ،قال تعالى﴿ :وقد قدم ُت ِإلي ُك ِبالو ِعي ِد﴾.
فقد ذ هكر تع هجيل العذ ه
اب لهمن عق الوالهدي هن هفيما رواه الطبرهاني عن أهبي بكر
ه
الص هدي هق قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ُ (( :كل الذ ُنو ِب ُيؤ ِخ ُر هللاُ تعالى ما شاء
ّ
احِبه ِفي ِالحي ِاة ِالدنيا قبل ال ِمم ِ
ِمنها ِإل عُقو ُق الوالِدي ِن ،فِإ هللا تعالى يع ِجله لِص ِ
ات)).
ُ
ُ
فهإنه علي ِه الصلةُ والسل ُم يحث الناس هبهبّهر هالوالهدي هن ويح ّهرمهم عن عقوهقهما ووعدهم
هبعقوهق ه ما عذ ًابا ألهي ًما ِفي حي هاة هالدنيا وال هخرهة ،هلّنه علي هه السالم كما قال هفي نف هس هه(( :ن هذير
لكم بين يدي عذاب ّش هديد)).
قال هفي هه علي هه السالم هإبن ش هقي هق هه السلطأن محمد بلو بن الشي هخ عثمان ب هن فودي
مد ًحا له هفي تخ همي ه
س البرد هة الش هريف هة:
ُهو ال ِمي ُن ال ِذي ُعلِم ُت أمانتُ ُه
ُهو الم ِكي ُن ال ِذي ُع ِرفت مكانتُ ُه

ُهو
ُهو

ظ ِهرت كرامتُ ُه
الك ِري ُ ال ِذي ُ
الحِبي ُب ال ِذي تُرجى شفاعتُ ُه

لِ ُك ِل هول ِمن الهو ِ
ال ُمقت ِح ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالىَ " :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر بستر العورات" ،أ هّي أنه علي هه هالسالم يأمر
ات هالجس هدي والعور ه
الناس هب هست هر هالعور ه
ات هالمعن هوهّي لهيح هفظ العيون ويحث الحياء ويحت هرز
عن هإهتّبا هع هالعيو هب ،وأما العورات الجس هدي فأن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل أمر الناس
هب هست هرها عن عيو هن هالن ه
اس وال هج هّن والمالهئك هة وحيائا ع هن هللاه سبحانه وتعالى ،قال تعالى:
﴿خ ُذوا ِزينت ُك ِعند ُك ِل مس ِجد﴾ ،أ هّي خذوا لهباسكم هعند محلهها ،وهو الهثّياب الس هاترة
ُ
لهعورهاتكم همن هإطال هق هالحا هل على المح هل ،وهفي هه دلهيل على وجو هب هست هر هالعورهة ِفي الصال هة،
وي هجب هستر العورهة عن عيو هن هالن ه
اس هإجماعاً.

ه
ِ
ِ
ه
فقد أخرج أبو نعيم عن جابر ب هن صخر البد هرهّي قال :سمع ُت رُسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل يُقو ُلِ(( :إنا ن ِهينا أ ترى عوراتنا)) ،وروى الطبرهاني عن هإب هن عباس قال قال
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِفي ِه
ام ،تُعُلو فيه الصو ُ
ات وتُكش ُ
رُسو ُل هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :شر البيت الحم ُ
ات ،فمن دخل ُه فل يد ِخ ُل ِإل ُمستِت ًار)) ،وأخرج أحمد وإهبن ماجه وإهبن مهنيع وغيرهم
العور ُ
عن أهبي س هعيد هالخد هرهّي وجاهبر ب هن عب هد هللاه واللفظ له قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وف ِ
النس ِ
ال المقدم وشرها المؤخر وشر صُف ِ
وسل (( :خير صُفو ِ
ف ِا ِلرج ِ
اء ال ُمقد ُم وخي ُرها
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
المؤخر)) ،ثم قال(( :يا معشر ِ
النسا ِء ِإذا سجد ِ
ضضن أبصارُكن ل ترين
ال فاغ ُ
ُ ُ
الرج ُ
ان رد على الشي ه
عور ِ
ال ِمن ِ
الرج ِ
اطين همن ا هإلن ه
ان هالح هديث ه
ضي ِق ال ُُزِر)) ،فهذ ه
ات ِ
س ال هذين
اء يصّلهين ِفي هالصفو ه
يزعموا ِفي ضاللهتهم أنه يجوز له هّلنس ه
ف مع ها هلرج ه
ال أو أن يصّلهين
ّ
أمامهم.
وأما هستر العور ه
ات عن عيو هن هال هج هّن والمالهئك هة وغي هرها همن الروحاهنهّيين فقد روى
أحمد و ه
التّرهم هذي عن علهي ب هن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا عنه أن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
ّ
وسل قال(( :ستر ما بين أعي ِن ال ِج ِن وعور ِ
ات بِنى آدم ِإذا دخل أح ُد ُه ُ الخلء أ يُقول:
ُ
ُ
ِبس ِ للاِ)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن السهن هي عن أنس ب هن مالهك(( :ستر ما بين أعي ِن ال ِج ِن وعور ِ
ات
ُ
ُ
ّ

ِ
الرجل المسلهم ِإذا أراد أن يطرح هثيابهِ :بس ِ للاِ ال هذي ل هإله هإل هو))،
بنى آدم أ يُقول ّ
و ِفي هرواية له(( :هإذا جلس أحدكم على الخ ه
الء فليقل :هبس هم ّللاه هحين يجلهس)).
ه ه
ه
النس هائي عن مع هاوية ب هن جيدة ب هن
وأخرج أحمد وأ ُبو د ُاود والتّرهمذي وهإبن ماجه و ّ
مع هاوية القشي هرهّي قالُ :قل ُت يا رُسول للاِ عوراتُنا ما نأِتى ِمنها وما نذ ُر؟ قالِ(( :احفظ
عورتك ِإل ِمن زوجِتك أو ما ملكت ي ِمي ُنك)) ،قال ُقل ُت" :يا رُسول للاِ ِإذا كا القوُم
ض ُه ِفى بعض؟" قالِ(( :إ ِاستطعت أ ل يرينها أحد فل يرينها)) ،قال ُقل ُت" :يا
بع ُ
رسول للاِ ِإذا كا أح ُدنا خالِياً؟" قال(( :للاُ أحق أ ُيستحيا ِمن ُه ِمن الن ِ
اس)).
ُ
وأخرج أحمد عن ليث قال جماعة الناس هإن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل قال
لهعاهئشة ِفي عثمان ب هن عفان(( :أل أست ِحى ِممن تست ِحى ِمن ُه الملِئك ُة؟)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن
عس ه
اكر عن أِبي ُهريرة قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :عثمان حي تست هحي
همنه الم ه
الئكة)).

وأما حد عور ه
ات هالبد هن قال ش هقيق المؤله ه
ف الشيخ عثمان بن فود هي ِفي عمد هة
هالبي ه
ان" :والعورةُ ِمن ر ُجل وأمة و ُحرة مع ِإمرأة ما بين ُسرة وُركبة ومع أجنِب ِي غي ُر الوج ِه
ِ
اف وترى ِمن الجنِب ِى ما ُي ارهُ ِمن ُمحرِم ِه و ِمن
والكفي ِن ومع ُمحرم غي ُر الوجه والطر ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ف صدرها
ال ُمحرِم كر ُجل مع مثله ول تطل ُب أمة ِبتغطية أرس ،واعاد ُت ال ُحرةُ لكش ُ
وأطرافها ِبوقت ككش ِ
ف أمة فخ ًذا ل رجل ،ويستحب ِلُ ِم ولد وص ِغيرة ستر و ِ
اجب على
ُ
ال ُحرِة البالِغ ِة".
و همن السن هة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة لهلصال هة وأجمل هثياب لهلجم هع وال هعي هاد،

ارِي عن أِبي ُهريرة" :أنه علي ِه الصلةُ والسلم ن ِهى عن ِاشِتم ِ
وِفي ص ِحي ِح ال ُبخ ِ
ال
ُ
ِالصم ِ
آء وأ يحتبى الر ُج ُل ِفي ثوب وا ِحد ليس على فر ِج ِه ِمن ُه ِشيء".
أما هستر العور ه
ات المعن هوهّي فأنه صلى هللاُ علي ِه وسل أمر الناس هب هست هر عو ارة
اس وهست هر عورهاة الن ه
ذنوهبهم وعيوهبهم ع هن الن ه
اس وعيوهبهم ،وهإذا رآها فال يذكرها لهل هخ هر ،فقد
بان ِفي ذلهك علهي بن أهبي طالهب هبقوله هه" :لِ ُك ِل شيء جو ِان ٌّي وبرِان ٌّي ،فمن أصلح جواني ِه
أصلح هللا ِبراني ِه ،ومن يف ِسد جواني ِه يفسد هللا ِبارني ِه" ،أ هي لهك هل شيء ظوا ههر وبو ه
اطن ،أو
ُ
ّ ّ
ُ ُ
ُ

ِ ه
ه ه
ه ه
الس ّهر وأصلحه ستر هللا عيوبه ِفي العالهني هة
لك ّل شيء عالنية وسر ،فمن ستر عيوبه في ّ
واصلحه.
ه ه
ه
النس هائى وإبن ماجه وأ ُبو د ُاود واللفظ له عن أِبي ُهريرة
فقد روى مسهلم والتّرهمذي و ّ
قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من ستر على ُمسلِ ستر للاُ علي ِه ِفى الدنيا
وال ِخرِة وللاُ ِفى عو ِ العب ِد ما كا العب ُد ِفى عو ِ أ ِخي ِه)) ،أ هّي من ستر بدن مسلهم أو
عيبه هبعد هم ال هغيب هة له والذ هب عن مع هائهب هه أن هللا لم يف ه
ضحه هبهإظه ه
ار عيوهب هه وذنوهب هه يوم
ه ه ه
ه ه
ه
اعيا ِفي قض ه
ِ
اء حاجهت هه ،كا هللا ِفي حاجهت هه.
القيامة ،فمن كا في حاجة أخيه أو س ً
و ِفي هرواي هة مسلهم عن أِبي ُهريرة قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ل يستُُر
عبد عبداً ِفى الدنيا ِإل ستره للا يوم ال ِقيام ِة)) ،وقال الق ه
اضي هعياض ِفي معناه" :يحت همل
ُ ُ
وجهي هن ،أحدهما :أن يستر مع ه
اصيه وعيوبه ع هن هإذاعهتها ِفي أه هل الموهق ه
ف ،والث هاني :ترك
مح ه
اسبهت هه عليها وترك هذك هرها".

وروى أبو داود وغيره عن عقبة ب هن ع ه
امر :أن الهيثم مولى عقبة قال له" :هإن لنا
ُ ُ
هجيراناً يشربون الخمر ،وأنا داع الشرط لهيأخذوهم" ،قال عقبة" :ل تفعل و هعظهم وه هّددهم"،
فقال" :هإهّني نهيتهم فلم ينتهوا ،وأنا داع الشرط ليأخذوهم" ،فقال عقبة" :ويحك ل تفعل!
ِ
ه
ه
ه
ف ّإني سمعت رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل يقول(( :من ستر عورةً فكأنما أحيا موؤدةً
ِفي قب هرها)).
ومعنى قولِ ِه" :ويذ ُّم تتبع عورات الناس" ،أ هّي أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم نهي عن
هإهتّبا هع عور ه
اإلثم هإلي ص ه
اس واهشهتغال هبعيوهبهم هلن ير هجع هذا ه
ات هالن ه
احهب هه ،فمن هتك الناس
ههتك جاز ًء وفاقاً ،فقد روى ا هلتّرهم هذي ع ِن ِإب ِن ُعمر قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وسل (( :يا معشر من قد أسل ِبلِس ِان ِه ول ُيف ِ
ض ِا ِليما ُ ِإلى قلِب ِه ل تُؤُذوا ال ُمسلِ ِمين ول
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
تُعِي ُر ُ
وه ول تتب ُعوا عوراته فإن ُه من تتبع عورة أخيه ال ُمسل ِ تتبع للاُ عورت ُه ومن تتبع للاُ
عورته يفضحه ولو ِفى جو ِ
ف رحِل ِه)).
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ه
ه ه
وفي هرواية إب هن ماجه عن إب هن عباس(( :من ستر عورة أخيه ال ُمسل ِ ستر للاُ
عورت ُه يوم ال ِقيام ِة ومن كشف عورة أ ِخي ِه ال ُمسلِ ِ كشف للاُ عورت ُه حتى يفضح ُه ِبها ِفى

بيِت ِه)) ،و ِفي هرواي هة هالطبرهان هي(( :هتك هللا ستره وأبدى عورته ولو كا ِفي ستر همن بيهت هه))،
ّ
و ِفي هرواية(( :تتبع للاُ عورت ُه حتى يخّوفه هللا ِفي بط هن بيهت هه)) أ ِي ولُو كا ِفي وس ِط
اس ،قال تعالىِ﴿ :إ ال ِذين ي ِحبو أ ت ِشيع الف ِ
من ِزلِ ِه م ِخ ِفياً ِمن الن ِ
احش ُة ِفي ال ِذين آم ُنوا
ُ
ل ُه عذاب ألِي ِفي الدنيا وال ِخرِة﴾.
ف الشيخ عثمان بن فود هي ِفي هإحي ه
قال ش هقيق المؤله ه
اء السن هة المحم هدي هة وإهحم هاد

سوه
الهبدع هة هالشيط هاني هة" :من كا مقصوده هتك أستار النا ه
الشهتغال هبعيوهبهم ،فالل ح هسيبه
وس هائله هلن من تهبع عورة أ هخي هه يتهبع هللا عورته حتى يفضحه ولو ِفي جو ه
ف بيهت هه،
والمؤ همن يلت همس المع هاذير والمن هافق يتهبع العيوب ،وهللا ِفي عو هن العب هد ما دام العبد ِفي
عو هن أ هخي هه ،و ِفي المؤطأ(( :ل تن هظروا ِفي ذن ه
وب الن ه
اس كأنكم أرباب ،وأن هظروا ِفي ذنوبهكم

كأنكم عهبيد)) اه.

وقال السل همى ِفي هكت ه
س له :و همن عيوهبها هاشهتغالها هبعيو هب الن ه
اب عيو هب النف ه
اس
ان :س همعت هإبن واد ه
وعماها عن عيوهبها ،اه وقال محمد بن عب هد هللاه ب هن شاذ ه
ان يقول :أريت

اس كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيو هب الن ه
أقواماً همن الن ه
اس ،فستر هللا عيوبهم ،فن هزلت
هتلك العيو هب ،و أريت أقواماً لم تكن لهم عيوب اشت هغلوا هبعيو هب الن ه
اس ،فصارت لهم
عيوب" ،فكل ه هذهه دلت على أنه علي ِه الصلة والسلم أمر الناس هب هست هر العور ه
ات ونهاهم
ُ
ُ
ال هست هر العور ه
ه ه
ه
ات وإهشتشغ ه
ضا ،فأصل خص ه
ال هبعي ه
وب النف ه
س
من هإتّبا هع عيو هب بعض ه م بع ً
عن هإهتّبا هع عي ه
وب الغي هر ،هو همما قاله المصهنف الشيخ عبد هللاه هفي من هن المن ه
ان هبأفص هح
هقل هة قول ِإذ قال:
ِفيما ِب ِه أتيت بل مق ِ
ص ُر
*
ثُ اعت ِقد أنك ل ُمكِث ُر
ُ
ول توف ِمن حقو ِق للاِ
ِمثقال ذرة عليك س ِاه
*
ُ
ُ
ِمن بع ِد ذا لست بخير ِمن أحد
كيف وذا ِمن ُه ِإليك واعت ِقد *
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يقول ":نصحاً هلصحاهب هه وأمهت هه كما رواه أحمد عن
أِبي ُهريرة وع هائشة ،والبخ ه
اري ومسلهم وأ ُبو د ُاود عن أِبي ُهريرة ،والخ هطيب عن هإب ِن ُشريح

ِالخز ِ
اع ِي ،والطبرهاني عن هإب هن عباس ،وأبو الشي هخ وأبو نعيم عن أنس ب هن مالهك ،وعبد
الرز ه
اق والبيه هقي عن رجل همن النص ه
ار ،ع هن هالنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل أنه قال((" :من
ّ
ان الك ه
ان يؤمن بالل واليوم األخر)) ،والمراد هب هه كمال ا هإليما هن ،أ هي من يؤ همن هب ه
اإليم ه
ام هل.
َك َ
ّ
ان هبالله واليو هم ال هخ هر هإشارة هإلى هالمبدأ وال همع هاد أ هي من أمن هبالله
فخصه هب هذك هر ها هإليم ه
ً
ّ
اّله هذي خلقه وآمن هبأنه سيج ه
ازي هه هبعمله هه ،فال هزم له أن يفعل ما يأهتي ،فهإن لم يفعله فهإيمانه
ن هاقص ،فذكر طرفي ا هإليم ه
ار أو هإشعا اًر هبأنهما الصل ،أو أ هريد هب هه الته هديد كما
ان هاخهتص اً
قال علماء السن هة.

ومعنى قولِ ِه علي هه هالسالم((" :فل يؤذي جاره)) ،أ هّي ل يضره ول يظلهمه ،و ِفي
ه ه
ف هالي ه
ارهي" :فل يؤِذ جاره" هبحذ ه
اء للنه هي ،هوهإثبهتها على أنه خبر يراد هب هه النه هي
هرواية البخ ه ّ
ُ
فيكون أبلغ ،كما قال ه
اإلمام النوهوي ،فمعناه ل يؤهذي جاره هبلهس هان هه ويدي هه وبتفخر علي هه

هبدنياه أو هبغي ههر  ،أو معناه ل يؤهذي جاره ول يضره ِفي هديهن هه و هعر ه
ض هه وماله هه وحرهم هه.
ومعنى قولِ ِه علي هه هالسالم((" :وليحسن إليه))" أ هّي يك هرمه هبلهس هان هه وماله هه وهبغي هرها همن
ام هع أنوا هع هالخي هر والشر ه
الجوهد والهب هر ،و ِفي ح ِدي ِث أِبي ُشريح ((...فليك ِرم جاره)) ،أ هي هبج ه
ف
ّ
ّ
ُ ُ
والفض هائ هل ،وقد أخرج مسلِ ح ِديث أِبي ُهريرة ِمن ط ِري ِق العم ِ
ش عن أِبي صالِح ِبلفظ:
ُ
((...فليح ِس ُن ِإلى ج ِِ
الك ار ِم و ِ
اره)) ،وقد ورد تف ِسير ِ
الحسا ِ لِلجا ِر وترك أذاهُ ِفي ُعد ِة
أح ِاديث.
ِ
ه
ه ه ه
منها ما أخر ُجها الطبراني عن ُمعاذ ب ِن جبل أن بعض أصحاب النب هّي صلى هللاُ
ار على الج ِ
علي ِه وسل سألوه" :يا رُسو ُل هللاِ ما حق الج ِ
ار؟" قالِ(( :إ ِاستقرضك
أقرضت ُهِ ،وإِ ِاستعانك أعنت ُهِ ،وإِ مرض ُعدت ُهِ ،وإ ِاحتاج أعطيت ُهِ ،وإِ ِافتق ُر عدت
علي ِه ،وِإ أصابه خير هِنيته ،وِإ أصابته م ِ
صيبة ع ِزيت ُه ،وِإذا مات ِاِتبعت جنازت ُه ،ول
ُ
ُ
ُ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ف ل ُه،
تستطي ُل عليه ِبالبناء فتُحج ُب عن ُه ا ِلري ُح ِإل ِبِإذنه ،ول تُؤِذي ُه ِب ِري ِح ُقد ِرك ِإل أ تغ ِر ُ
وإِ ِاشتريت ف ِ
ظ ِبها
اكه ًة فأه ِد ل ُه ،وإِ ل تفعل فأدخلها ِس ًّار ِول تخ ِرُج ِبها ِولِ ُدك لِي ِغي ُ
ول ُدهُ)) ،وروى ال ُبخ ِ
اري و ُمسلِ وأحمد(( :ل يد ُخ ُل الجنة من ل يأم ُن جارهُ ِبو ِائ ِق ِه)) ،يعِني
ه ِ
ِ
ِ
ش والظل ُ .
شرهُ وغائلت ُه ،وِفي ِرواية(( :أ البوائق)) ،والبائق هي العط ُ

فنهي النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل عن آذى
ال هبقو هل هللاه تعالى﴿ :وبِالوالِدي ِن ِإحس ًانا
هإلي ه م هإمهتث ً
والج ِ ِ
ار الجُن ِب والص ِ
اح ِب ِبالجن ِب
ار ذي الُقربى والج ِ ُ
ور﴾ ،فمعنى هب ﴿ الج ه
ار هذي القربى﴾ ،قرب ًة هفي الجو هار أو
للا ل ُي ِحب من كا ُمختالً ف ُخ ًا
النس هب أو ال هّدي هن كما قال المصهنف ر هحمه هللا تعالى هفي تف هسي ههر ه
ضياء الت هأوي هل.
هه
ضا" :وهفي البخ ه
ارهّي عن ع هائشة :سألت رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وقال فيه أي ً
وسل  ،وقلت :هإن لهي جاري هن فهإلى أيهما أه هدي؟ فقال(( :هإلى أقرهبهما ب ًابا)) ،ومعمى قوله هه
تعالى﴿ :والج ِ
ار ال ُجُن ِب﴾ الب ِعي ِد عنك ِفي الجو ِار أو النس ِب ،فأبع ُدهُ من بين ُكما أرب ُعو
ار ،قاله الزه هري ،وحق ك هّل جار ا هإلكرام وكف الذى ،وهفي البخ ه
ارهّي ومسلهم ع هن النهب هي
د ًا
ّ
صلى هللا علي ِه وسل (( :ما زال هجب هريل يو ه
صيهني هبالج ه
ار حتى ظننت أنه سيوهرثه)) ،وهفي
ُ
ان خيرهم لهج هه
الح هدي هث أيضاً(( :خير ال هجير ه
ار ))".
ان والم هر هبهإكر ه
الح ه
اصل هإن حكم النه هي عن آذى ال هجير ه
امهم وإهحسان هإليهم يختلهف
لكر ه
ان وأمر هب ه
امهم وا هإلحس ه
ال هجير ه
ان
وب ِِذي الُقربى واليتامى والمس ِ
اك ِ
ين
واب ِن السِب ِ
يل وما ملكت أيم ُان ُك ِإ

هبهإخهتال ه
اص والحو ه
ار الشخ ه
ف هالشخ ه
ال ،فقد يكون فرض عين هبهاعهتب ه
اص وقد يكون
فرض هكفا هية هبهاعهتب ه
ار ال هخ هرين ،وقد يكون مستحًبا هبهاعهتبار ،ويجمع الج هميع أنه همن مكا هرهم
أخال هق سهي هدنا محمد صلى هللا علي ِه وسل  ،قال ش هقيق المصهن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي
ّ
ُ
هفي دالهيهت هه:
أتُ ِطي ُق يا ذا كيل بحر ُمزبِد
يا من ي ُعد عج ِائِ ًِبا لِ ُمحمد
ات ُمحمد
من ذا ي ُعد الرمل ِفي عرصاِتها
فاقت ِبذالِك ُمع ِجز ُ
من ذا ال ِذي ُيحصى م ِديح ُمحمد
ُسبحا من أهداهُ أعظ ِمنِة
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أصحابه وأمته وغيرهم همن الن ه
اس "بصلة
الرحم" ،فمعنى الر هحم والرحم عالقة القراب هة وأسبابها ،وأصلها بيت منهب هت هالول هد ووعاؤه ِفي

هالبط هن همما ولهد ،فيقع معناه على ك هّل من يجمع بين الرج هل وبينه نسب ،ويطلهق ِفي
اء ،ثم هاستعمل هبمعنى هالقراب هة ب هعيدة أو ق هريبة هبو ه
ار هب همن هجه هة ها هّلنس ه
هالفرهائ ه
ض على الق ه
اسطة

وهبدوهنها ،وجعمه الرحام ،قال هللا تعالى﴿ :واتُقوا للا ال ِذي تساءُلو ِب ِه والرحام﴾ أ هّي
ال أو ه
اتقوا هللا هبهامهتث ه
ام ههر وهبهإجهتن ه
اب نوا ههي هه واتقوه هفيما بينكم واتقوا أن تقطعوا الرحام.
قال ال ًمصهّنف الستاذ ر هحمه هللا هفي معنى قوله هه تعالى﴿ :والرحام﴾ أ ِي أتُقوا
ِ
ِي ِفي
ات ،قال ِإب ُن العرب ِ
الرحام أ تقط ُعوها ،وك ُانوا يتناش ُدو ِبالر ِح ِ ،وِهي الُقراب ُ
الحكا ِم" :وإِتفقت الُمةُ على أ ِ
صلة ذ ِوي ِالرحا ِم و ِ
اجبة وأ قطعها ُمح ِرم" ،قال
البيض ِاوي" :وقد نبه سبحاِنه ِإذ قر الرحام ِبِإس ِم ِه على أ ِ
صلتها ِبمكا ِمن ُه ،وعن ُه
ُ
ُ ُ
علي ِه السلم(( :الر ِح متعلِقة ِبالعر ِ
ول :من وصلِني وصل ُه هللاُ ،ومن قطعِني قطع ُه
ش تُق ُ
ُ ُ
ُ

هللاُ)) ".اه
فقد روى الطبرهاني عن جاهبر ب هن عب هد هللاه قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
((ِإ هللا تعالى كتب ِفي أُ ِم ِال ِكت ِ
اب قبل أ يخلق السموا ِت والرضِ :إِني أنا الرحم ُن
الر ِحي ُ  ،خلق ُت الرح  ،وشقق ُت لها ِإس ًما ِمن ِإس ِمي ،فمن وصلها وصلتُ ُه ،ومن قطعها
قطعتُ ُه)).
فقد ورد الح هاديث كهثيرة ِفي وجو هب ه
صل هة هالرح هم و ِفي تح هري هم ق هطيعهتها ،فأخرج مسلهم
ً
عن أهبي أيو هب هالنص ه
ارهّي قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :تعبد ّللا ل تش هرك
هب هه شيئاً وت هقيم الصالة وتؤهتى الزكاة وت ه
صل الر هحم)).
وقال ا هإلمام النوهوي ِفي معنى قوله هه" :وت ه
صل الر هحم" أ هّي تح ِس ُن ِإلى أق ِ
ارِبك ذ ِوي
ّ
ر ِح ِمك ِبما تيس ُر على حس ِب حالِك وحالِ ِه ِمن ِإنفاق ،أو سلم أو ِزيارة ،أو طاعِت ِه أو
غي ِر ذلِك ،وروى الديل همي عن أنس ب هن مالهك قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
ِ
ظر هللا ِإلي ِهما يوم ال ِقيام ِة :ق ِ
اط ُع الرح ِ ،وج ُار السوِء)) ،فلهذلهك أمر النهبي
((اثنا ِ ل ين ُ ُ ُ
صلى هللا أصحابه وأمته هب ه
ارههم و ّه
ارهبهم وأصه ه
ان هإلى أق ه
اإلحس ه
الرف هق هبهم ،وعفّهو زلهتهم
ونص هحهم والتود هد هإلي ه م ،وهذا هإذا لم يكونوا كفا ًار أعداء هللاه.
قال تعالى ِفي سهي هدنا هإبر ه
اهيم وعالقهت هه هبأهبي هه الك هاف هر﴿ :فلما تبين ل ُه أن ُه ع ُدٌّو ِهللِ تب أر
ّ
صلهتهم هلرح ه
ِمنه﴾ ،أ هي قطع عنه ،فكان علي هه هالسالم يثناء على أصحاهب هه هب ه
امهم ،تلطًفا
ُ
ّ

هبهم وتأ هدبا معهم وتع هريفاً هبمناقهبهم وفضاهئلههم هعند هللاه تعالى ،هلن ه
صلة الرح هم همن الخال هق
ً
هالمحم هدي هة و همن منا هق هب هالولهي ه
اء هالمحمود هة.

ه
ه
ه
ِ
ض ُه فقال(( :كا
وقال القاضي عياض في ال ّشفا" :ووصف ُه بع ُ
ر ِح ِم ِه)) ِمن غي ِر أ ُيؤثرُه على من ُهو أفضل ِمن ُه  ،وقال صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آل أبي ُفل لي ُسوا لي بأولِياء غير أ ل ُه رحماً سأُبلها ببللها)) ،وقد صلى صلى هللاُ
علي ِه وسل ِبأمام هة ِابن ِة ِابنِت ِه زينب يح ِمُلها على ع ِات ِق ِه ،فِإذا سجد وضعها ،وِإذا قام
يِ
صل ذ ِوي

حملها.

وعن أِبي قتادة :وفد وفد لِلنج ِ
اش ِي ،فقام النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ُيخ ِد ُم ُه  ،فقال
ل ُه أصح ُاب ُه :نك ِفيك ،فقالِ(( :إن ُه ك ُانوا ِلصحاِبنا ُمك ِرِمين ،وإِِني أ ِحب أ أُكافئ ُه )) ،أ هّي
ام ه م ،فال هإكارم أع هظم همن تع ه
ام ه م هلصحاهب هه هبهإكر ه
ازي ه م على هإكر ه
أج ه
اطيه صلى هللاُ علي ِه
وسل أمورهم هبنف هس هه ،فهذا دلهيل على هإن ه
اإلكارم على من يك هرم الق ه
ارب والصحاب همن
ه
صل هة هالرح هم.

صلة الر هح هم أهم أد هب الساله هكين وهبها يج هري الخواص مجرى عوا هم عب هاد هللاه
فه
الصاله هحين ،قال السلطان محمد بلو بن الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي مجموهع النس هب" :أعلم
ات وقطعها همن أج هل هالموبق ه
ات وأعلى القراب ه
صلة الرحا هم همن أج هل هالمقام ه
أن ه
ات وأكبر
ّ
ّ
هالكب هائ هر والسهيئ ه
اس هب ه
ات" ،فلهذلهك يأمر النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل لهلن ه
صل هة الرحامه ،قال
المصهنف ر هحمه هللا:
ِِ
ِ
ُنوُر ال ُهدى ُس ِجر ك ِري ُ ال ُمحت ِد
ام ال ِ ِ ِ ِِندا
ردء به درُء الردى هِ ِ ِ ُ
بحر ِ
ِ
الندى ُيرِوي غلِيل الورِد
اف ثمالُ ُه
ف اليتامى والضع ُ
ِري ُ
ُ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يح ُّث" أ هّي كا يحض الناس أو يح ّهرضهم" ،على
قضآء حوائج المسلمين" هبقوله هه علي ِه الصلةُ والسل ُم ِفي أح هاديث كهثيرة ،فرواه البيه هقي
ِفي شع هب ه
اإليم ه
ان عن هإب هن عمرو(( :هإذا أراد هللا هبعبد خي ًار اسهتعمله على قضا هء حواهئ هج

النا ه
س)) ،أ هّي استخدمه على ذلهك ،و ِفي هرواي هة الديل هم هي عن أنس ب هن مالهك(( :هإذا أراد هللا
ّ
هبعبد خي ًار صير حوائج الن ه
اس هإلي هه)) ،أ هّي جعل حو هائجهم مسؤولهي ًة هإلي هه.
ه
ه
ضا أنه قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وأخرج الخطيب عن أنس ب هن مالك أي ً
وسل (( :من قضى هل هخي هه المسله هم حاج ًة همن حو هائ هج الدنيا قضى ّللا تعالى له هاثني هن

ه
ه
ِ
ضا قال قال
وسبعين حاج ًة أسهلها المغ هرفة)) ،وفي هرواية هإب هن أهبي الدنيا عن أنس أي ً
رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :من قضى هل هخ ه
يه المسله هم حاج ًة كا له همن الج هر
ُ
ُ ُ
كمن خ هدم ّللا عمره)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن عس ه
اكر(( :من قضى حاجة المسله هم ِفي ّللاه كتب
آلف هسنة ه
ّللا له عمر الدنيا سبعة ه
صيام نه هه
ار وهقيام ليله هه)) ،فدلت ِفي ه هذهه الح هادي هث أنه
علي ِه الصلةُ والسل ُم كا يحض الناس على قضى حواهئ هج المسله همين هببذ هل أنف هسهم
ه
الديهني هة والدني هوي هة.
وأمواله ه م ِفي أموهرههم ّ
السرور عليهم" أ هّي أنه علي هه هالسالم كا يحض أصحابه
ومعنى قولِ ِه" :فإدخال ُّ
بهإدخا هل هالرخ ه
اء والبهج هة ِفي صدوهر الن ه
اس هبست هر عوارهتهم مثالً وأشب هع جوعهتهم وقضي لهم

حو هائجهم وغي هرها همن أخالق محمودة ِفي هخدم هة أموهر الن ه
اس ،فقد روى الطبرهاني عن هإب هن
عباس قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :أحب العم ه
ال هإلى هللاه بعد الفرهائ ه
ض
ُ
ُ ُ
هإدخال السروهر على المسلهمه)) ،و ِفي هرواية(( :على المؤ هم هن)) أ هي هبتق ه
ضي عنه دنياً له
ّ
وتق ه
ضي له حاج ًة وتنفس له كرب ًة كما صرح هبذلهك مرهسالً عن هإب هن المنك هد هر.
وأخرج هإبن أهبي الدنيا عن جعفر الص هاد هق عن أهبي هه محمد الب هاق هر ب هن عهلي زي هن
ّ
العاهب هدين ب هن الحسي هن عن هج هدهه علهي ب هن أهبي طالهب قال قال رسول هللاِ صلى هللا عليهه
ّ
ُ ُ
ّ
وعلي ه م أفضل صالهت هه وأتم تسلهي هم هه(( :ما همن مؤ همن أدخل على مؤ همن سرو اًر هإل خلق هللا
همن ذلهك السروهر ملكاً يعبد ّللا ويم هجده ويو هحده ،فهإذا صار المؤ همن ِفي لح هدهه جاء السرور
ال هذي أد هخله علي هه ،فيقول له :أما تع هرفهني؟ فيقول :من أنت؟ فيقول :أنا السرور ال هذي
أدخلتهني على فالن ،أنا اليوم أوهنس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك هبالق ه
ول الثاهب هت ،وأشهد
هبك مشهد ال هقيام هة وأشفع لك همن رّبهك وأ هريك من هزلك همن الجن هة)).

فالسرور ه
ضد الحزهن ،فال العمال أفضل همن هإرف هع الحزهن عن قلو هب المؤ همهنين،
فقد قال هإبر ه
اهيم بن أدهم رحمة هللاه علي هه" :هإدخال السروهر على المؤ همهنين وقضاء حاجهت ه م
أحب هإلي همن هعباد هة العم هر كّهل هه" ،هذا هبأن ما يحصل العبد هإلى كم ه
ال ال هولي هة هب هعبادهت هه فقط،

اكين والار هم هل والهيتا هم والغرب ه
ول هكن هببذله هه ِفي هخدم هة الفقر هاء والمس ه
اء همن المسله همين وقضى
حو هائ هج ه م ،ونصح لهم.

فقد ورد ح هديثًا همن الطبرهان هي عن عب هد هللاه ب هن مسعود أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم قال
ّ
ِفي كما هل الولهي ه
اء البد ه
ال...(( :يدفع هللا هبهم عن أهل الر ه
ض ،يقال لهم البدال ،هإنهم ل
لسخ ه
ه ه
ه ه
ه
ه
ه
اء
يد هركوها بصالة وله بصوم ول بصدقة)) ،قالوا :يا رسول هللا فبم أد هركوها؟ قال(( :با ّ
صيح هة لهلمسله همين)) ،و ِفي هرواية عن أنس ب هن مالهك...(( :ول هكن هبسخ ه
والن ه
اء النف ه
س وسالم هة
السخا هء و ه
ه ه ه
ه ه ه هه
ِ
ه ه
صح هة القلو هب
الصدوهر والنصيحة للمسلمين)) ،وفي هرواية...(( :إنما بلغوا ذلك ب ّ
والمن ه
اصح هة لهج همي هع المسله همين)).
ومعنى قولِ ِه" :والشفقة على الناس والحيوان" أ هّي كا علي ِه الصلةُ والسل ُم
ان والعط ه
يحض الناس أو يح ّهرضهم هإلى الرحم هة والحن ه
ف بينهم وبين خل هق هه ،هلن هذا همن
أخال هق هللاه هعز وجل و همن أخال هق نهبّهي هه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وقال هشهاب ال هّدي هن ِفي ن هسي هم
ال ّهري ه
اض" :أن الشفقة رحمة وهرقة قلب وخوف همن نزو هل مكروه هبمن يش هفق علي هه" ،فهبالشفق هة
يتخّلهق العبد هبأخال هق هللاه هعز وجل.
قال تعالى وصًفا لهنف هس ههِ﴿ :إ للا ِبالن ِ
اس لرُؤوف ر ِحي ﴾ وقال تعالى وصًفا لهنهبّهي هه
اءك رُسول ِمن أ ُنف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك
صلى هللاُ علي ِه وسل ﴿ :لقد ج ُ
الرفة والرحمة هبمعنى الشفق هة ،فأعطاه هللا تعالى هإسمي هن همن
ِبال ُمؤ ِمِنين رُؤوف ر ِحي ﴾ ،ف أ
اس و هحر ه
أسم هائ هه ﴿رؤوف ر ِحي ﴾ وجعله يتخّلهق هبأخال هق هه هبن ه
صيحهت هه لهلن ه
ص هه على ههدايهتهم
ُ
وهشد هة هك ارههت هه هبما يعهنتهم ِفي الدنيا وال هخرهة ،فلهذلهك أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم يحض الناس
هليتاهبعه ِفي شرهف هه وفضهل هه وأمانهت هه هلخل هق هللاه.

ه ه
ه ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وروى التّرهمذي عن جابر ب هن عبد هللا قال قال رُس ُ
((ثلث من ُكن ِفي ِه نشر هللا علي ِه كنفه وأدخله الجنة :ا ِلرفق ِبالض ِعي ِ
ف ،وشفق ُة على
ُ
ُ
ُ
الوالِدي ِن ،وِإحسا ِإلى الممُلو ِك)) ،فالمملوك هم ج هميع الن ه
اس والحيو ه
ان تحت مسؤولهيهت هه.

ه ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وروى الطبراني عن عبد هللا ب هن عمرو قال قال رُس ُ
((ما ِمن دابة ط ِائر ول غي ِِره ُيقِت ُل ِبغي ِر ِالح ِق ِإل ستخاصم ُه يوم ال ِقيام ِة)) ،فكما أنه
س فكذلهك هو و ه
وه
اجب على المسله هم يرحم ويشفق على النا ه
اجب يتخلق هبه هذهه الخال هق على
الحيوان ه
ات.
اإلحسان همن الخال هق المن هجي ه
س والجود و ه
فالشفقة والرحمة على النا ه
ات الهتي وا هجبة
على ج همي هع المسله همين تخلقوا هبها ،فقال تعالى﴿ :وتواصوا ِبالصب ِر وتواصوا ِبالمرحم ِة *
ِ
الرق ه
اب الميمن ِة﴾ فالرحمة والشفقة على الخل هق همن ف هّك ّه
اب ونص هر المظلو هم
أُولئك أصح ُ
على المظاله هم وإهطعا هم اليهتي هم والمس ه
اكي هن والمستض هع هفين أو همن مو هجبا هت رحم هة هللاه ،كهإقام هة
الحدوهد و ه
ار همن رحم هة ال هعب هاد لهلن ه
اإلنهتقا هم لهلمظلو هم وإهقام هة ال هجه هاد على الكف ه
اس.

ه ه
ه ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
وروى التّرهمذي وأ ُبو د ُاود عن عبد هللا ب هن عمر قال قال رُس ُ
ِ
احمو يرحم ُه الرحم ُن تبارك وتعالى هإرحموا من ِفي الر ِ
ض يرحم ُك من ِفي
ُ
وسل (( :الر ُ
السم ِ
اء)) ،و ِفي معنى هذا الح هدي هث المبار هك قال ِاب ُن ِبطالِ " :في ِه الحض على ِاسِتعم ِ
ال
الرحم ِة لِج ِمي ِع الخل ِق ،فيد ُخ ُل ال ُمؤ ِمن والك ِافر والبهاِئ والمملُوك ِمنها وغير المملُو ِك،
ويد ُخل ِفي الرحم ِة التعا ِهد ِب ِ
الطعا ِم والس ِق ِي والتخ ِفيف ِفي الحم ِل وتر ِك التع ِدي
ُ
ِبالضر ِب ،فرحمة هلد همي وحيوان محترم بل ك هّل خلق هبالشفق هة و ه
اإلحس ه
ان والمواس هاة عليهم
ّ
ه
همن مو هجب ه
ات رحم هة هللاه و همن أسب ه
اب ال هولية الكبرى".
صيغ ِة العمو ِم لِيشمل ج ِميع أصن ِ
قال الطِيِبي" :أتي ِب ِ
اف الخل ِق فيرح ُ الِبر
ُ
ُُ
اجر ،والن ِ
والف ِ
اطق والب ِه  ،وال ُو ُحوش والطير" ،و ِفي الح هدي هث هإشارة هإلى أن هللا ومالهئكته
وروح هانهيين يدعو له ولهمن ِفي الر ه
ض همن بركهت هه ودعائه لهم هبالرحم هة والمغ هفرهة.
و ِفي هذا المج ه
ال قال الع ه
ارف الشيخ عبد الق هاد هر بن مصطفى ِفي العهوهد
والمو هاث هق" :أخذ على العه هد وال هميث ه
اق أن أب هسط جناح الرحم هة لهك هّل شيء همن الخل هق،

وانظرهم هبالعي هن الهتي نظر الحق هبها هإليهم هحين أراد خلقهم ،وأ هريد لهم الخير و ّه
الرفق،
وأب هذل لهم الحنان واللطف ،وسواء ِفي ذلهك المؤ همن والك هافر والصالهح والف ه
اجر و ه
اإلنس

وال هجن والحيوان والشجر وال هحصاء والمدر ،فلهذلهك هإلتزمت ِفي نف هسي الدعوة العامة هبالخي هر
لهج همي هع الخل هق ِفي ك هّل يوم هبأن أقول" :اللهم أرحم ج هميع خل هقك وأك هفهم ما ل ي هطيقون" ،فهإهّني
أقول ذلهك ثالث مرةً ِفي ك هّل يوم ،وأن هوي هب هه أداء هذا العهد مع هإلهت از هم كف ال ّش ّهرع عنهم ما
هاسهتطعت" ،فهذا العهد ههي همن مسؤولهي ه
اء الرحم ه
ات خاص هة الولهي ه
اء ال هذين هم مظهر مقا هم
رحم هة رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي قو هل هعز وجل﴿ :وما أرسلناك هإل رحم ًة
اء ،قال الش ه
ورثون همنه همن الرحم ه
لهلعال همين﴾ ،أي الولهياء ال هذين ي ه
اعر:
وانظر إليهم هبعي هن هالعط ه
ف والشفقة
هارحم أ هخي هعباد هللاه كلهم

و ار هع هفي ك هّل خلق وجه من خلقه
وقر كهبيرهم وارحم ص هغيرهم
ومعنى قولِ ِه" :والسعي ِفي مصالح الجميع" أ هّي كا علي ِه الصلةُ والسل ُم يحض
الناس أو يح ّهرضهم أن يب هذلوا جهدهم ِفي مصاله هح الن ه
اس وج همي هع الخل هق هبشفاعهتهم لهم
ومعاونهت ه م لهم وقض ه
اء حو هائ هج ه م وهببي ه
ان ما يصلهحهم ِفي أموهرههم هديهنيا ودني هوًيا وهبهإزال هة
ه
هه
ه ه
ه
ه ِ
ه
ه ه
مضايقتهم ،فأن السعي في مصال هح جمي هع خل هق هللا من عالمة محبة النب هّي صلى هللاُ
علي ِه وسل و همن ش هجي هة أولهي ه
اء هللاه ،و همن مسؤولهي هة ول هة المسله همين والحكا هم.
ومعنى قولِ ِه" :واإلصلح بين الناس" أ هّي كا علي ِه الصلةُ والسل ُم يحض الناس
أو يح ّهرضهم أن يحكم بين الن ه
اس هبال هقس هط لهيدفع المظالهم وينظر هفيما وقع بين
المخ ه
اص همين ،قال تعالى﴿ :وأصلِحوا ذات ِبيِن ُك ﴾ ،أ هي لهيرد أهل القوهة على أه هل الض هعي ه
ف
ُ
ّ
ولهيحكم بينكم هبالعد هل وا هإلنص ه
اف ،قال تعالى﴿ :فأصلِ ُحوا بين أخوي ُك ﴾ أ هّي بين أخويكم
اإلخهتالف ،وأخرج الح ه
همن المسله همين هإذ وقع بينهما ال هقتال أو ه
اكم وأبو يعلى عن أنس ب هن
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :اتقوا هللا وأصلهحوا ذات بيهنكم ،فهإن هللا
مالك قال قال رُس ُ
يصلح بين المسله همين يوم ال هقيام هة)).
وال هدلهيل الق ه
اس على قض ه
اطع ِفي ح هّث النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل لهلن ه
آء حو هائ هج
ّ
ّ
المسله همين ،وإهدخ ه
ال السروهر علي ه م ،والشفق هة على ج همي هع خل هق هللاه ،والس هعي ِفي مصاله هح

ج همي هع أموهرههم ،و ه
اإلصال هح بينهم كما ِفي هروايتي هاب ِن أِبي الدنيا والطبارهن هي عن عب هد هللاه ب هن
ّ
اس ِإلى هللاِ أنف ُع ُه لِلن ِ
عمر قال قال رسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أحب الن ِ
اس،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأحب العم ِ
ف عن ُه ُكرب ًة ،أو
ال ِإلى هللا عز وجل ُس ُرور تدخُل ُه على ُمسل  ،أو تُكش ُ
تق ِ
ضي عن ُه ديًنا ،أو تط ِرُد عن ُه ُجو ًعا ،وِل أم ِشي مع أ ِخي ال ُمسلِ ِ ِفي حاجة أحب ِإلي
ظا
ِمن أ ِاعت ِكف ِفي هذا المس ِج ِد شه ًار ومن كف غضب ُه ستر هللاُ عورت ُه ،ومن ك ِظ غي ً
ضا يوم ال ِقي ِ
ولو شاء أ يم ِ
ضي ُه أمضاهُ مأل هللاُ قلب ُه ِر ًّ
ام ِة ،ومن م ِشى مع أ ِخي ِه ال ُمسلِ ِ
ِفي حاجة حتى يثِبتها ل ُه أثِب ُت هللاُ تعالى قدم ُه يوم تُُزو ِل القدا ِم وإِ ُسوء الخل ِق لِيف ِس ُد
العمل كما يف ِس ُد ال ُخل العسل)).
وقال القا ه
الشفا" :و همن عالم هة محبهت هه لهلنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل
ضي هعياض ِفي هّ
ّ
شفقته على أمهت هه ،ونصحه لهم ،وس هعيه ِفي مصاله هح ه م ،ورفع المضار عنهم كما كا
الرسول صلى هللا علي ِه وسل ﴿ِبالمؤ ِمِنين رؤوف ر ِحي ﴾" ،فعلينا ه
القهتداء هب هه والتخلق
ُ
ُ
ُ
ه
ه
الدي هن الخف ه
الري ه
اجي ِفي ن هسي هم ّه
اض.
هبأخال هقه كما قال الشيخ هشهاب ّ
ِ
ان أو باطلً" ،أ هّي أنه علي ِه
ومعنى قولِه" :وقبول إعتذار من إعتذر محًّقا َك َ
الصلةُ والسل ُم كا يحض الناس أو يح ّهرضهم على قبو هل العذ هر همن المعت هذ هرين وهإن كا
عذرهم ص هحيحا أو ب ه
اط ًال ،هلنه همن ست هر عوار هت الن ه
الرف هة والرحم هة
اس وال هحل هم والعفّهو و أ
ً
ولهي هن الج هان هب ،وتما هم المرو ه
ءة.
ّ
قال الق ه
لشفا عن ج هرير ب هن عب هد هللاه أنه وصف سهّيدنا محم ًدا
اضي هعياض ِفي ا هّ
صلى هللاُ علي ِه وسل هبقوله هه" :ويقِب ُل ُعذ ِر ال ُمعت ِذ ِر" ،أ هّي يقهبل كل من أبدى عذ اًر هسواء
كا له ح هقيقة ِفي عذ ههر أم ل ،وهسواء كا همن شأهن هه يقبل أم ل ،كما قبل صلى هللاُ علي ِه
وسل عذر من تخلف عن غزوهة تبوك هإذا قالوا له بعضهم" :اهئ هذن لنا ول تفهتنا هبالهّنس ه
اء"،
ونزل هللا تعالى هفي ه م﴿ :و همنهم هّمن يقول ائذن ّلهي ول تفتهّني﴾ ،فقبل النهبي صلى هللاُ علي ِه
وسل عذرهم ووكل سرهائرهم هإلى هللاه تعالى ،وكقبوله هه عذ هر ح ه
اطب ب هن أهبي بلتعة لما كتب
هله هل مكة هيخب هرههم هبم هسي هره صلى هللاُ علي ِه وسل لهفت هح مكة ،وقبوله هه صلى هللاُ علي ِه وسل

ه
ه ه
الدي هن ال هخف ه
اجي
اعتذار المن هاف هقين حتى كذبهم هللا تعالى ،كما صرح هبذلهك الشيخ هشهاب ّ
الري ه
ِفي ن هسي هم ّه
اض.
فج هميع ه هذهه الخال هق الح هميد هة والد ه
اب الش هريف هة همن أجز هاء النبوهة ،فهي كانت خلق
نهبهّينا صلى هللاُ علي ِه وسل الهتي يتخلق هبها ويحض الناس عليها لهيتمم هفيهم مك ه
ارم
الخال هق ،قال هإب هن أ هخي المصهن ه
ف ،السلطان محمد بلو بن الشي هخ عثمان ب هن فودي هفي
تخ همي ه
س البرد هة الش هريف هة:

هإن النبوة تذ هري الشمس هفي ف ّق
هإن النهبهّيين ف اقوا كل مستبق

بل أ همي مرتبة لهل خل هق لم ت هف هق
فِِاق النِبِيين ِفي خلِق وِفي ُخلُِق

اموهُ ِفي ِعل ول كرم
ول ُيد ُ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أصحابه وأمته أمار مستحبا ل و ه
اجًبا" ،بزيارة
ً
ً
ه
ه
ه
ه ه
ه ِ
ه ه
ه
اإلخوان" أ هّي ب هزيارة الصدقاء والرفقاء والق هرباء المتحاّبين في هللا ،فأمر النبي صلى هللاُ
ِ
ِ
ِ
علي ِه وسل لهلن ه
صا لِوج ِه هللاِ ل لهيبت هغي ِمن الم ُزوِر
اس ِب ِزيارِة بعض ِه بع ً
صا ُمخل ً
ضا خال ً
ِ
ِ
جازء ول ش ُكوًار ،بل م هحب ًة ِفي هللاه ف ّه
ال" :زار ُفل
الزيارة مأ ُخوذة من الزوِر :أ ِي الميلُ ،يق ُ
ً
ُفلناًِ ،إذا مال ِإلي ِه ،أ هّي ي هحبه ،فقد روى مالِك ِبِإسناد ص ِحيح مرُفوعاً(( :قال هللاُ تعالى:
و ِجبت ُمحبِتي لِل ُمتح ِابين ِفي وال ُمتجالِ ِسين ِفي وال ُمتاز ِوِرين ِفي وال ُمتب ِاذلِين ِفي)).
فقد ورد أحا هديث كهثيرة ِفي ف ه
ضيل هة هزيارهة ا هإلخو ه
ان ِفي هللاه ،همنهم ما أخرج أبو نعيم
ً
هه ه
ِ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ (( :زر ِفي هللاِ فِإ
في الحلية عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
من زار ِفي هللاِ شيعه سبعو أل ِ
ف ملك)) ،وأخرج الطبرهاني ِفي الوس هط عن أهبي رهزين
ُ ُ
ِ
ه
هه
ِ ِ
ِ
العقيل هّي قال قال له رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :يا أبا رِزين إ ال ُمسل إذا ازر أخاهُ
ف ملك يصلو علي ِه يُقولُو  :الله كما وصله ِفيك ف ِ
المسلِ شيعه سبعو أل ِ
صل ُه)) ،أ هّي
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
يوله وأجعله خلهيلك ورهفيقك وولهيك.
ه ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من زار
وروى التّرهمذي عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
ضا أو عاد أخا ِفي هللاِ ناداهُ ُمناد أ ِطبت وطاب ِممشاك وتبوأت ِمن الجن ِة من ًِزل))،
م ِري ً

ِ
ه
ه
أخرج الطبراني عن صفوان ب هن عساكر قال قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ
ِ
ِ
زار أخاهُ المؤ ِمن خاض ِفي ِري ِ
اض الرحمة حتى يرجع ،ومن عاد أخاهُ
ُ
ِ
ِري ِ
اض الجنة حتى ير ِجع)).

علي ِه وسل (( :من
ال ُمؤ ِمن خاض ِفي

وروى أحمد ومسلهم والبخ ه ِ
ه
ِ
ول هللاِ صلى
اري في الدب عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
هللاُ علي ِه وسل (( :زار ر ُجل أ ًخا ل ُه ِفي ُق ِرية ،فأرص ُد هللاُ ل ُه مل ًكا على مدرجِت ِه ،فقال :أين
تُ ِري ُد؟ قال :أ ًخا لِي ِفي ه ِذِه الُق ِري ِة ،قال :هل ل ُه عليك ِمن ِنعمة ترِبها؟ قال :لِ ،إل أِني
أحب ُه ِفي هللاِ ،قال :فِإِني رُسو ُل هللاِ ِإليك ِإ هللا أحبك كما أحببت ُه ِفي ِه)).
ان أداب همنها أن يجلهس أينما يجلهسه الم ه
و ِفي هزيارهة ه
اإلخو ه
ضيف ويح هفظ عيني هه همن

ِ
ِ
حرمهت هه ،وأخرج الديل همي ِفي مسن هد ال هفردو ه
س عن إب ِن ُعمر قال قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل ِ(( :إذا زار أح ُد ُك أخاه فجلس ِعنده فل يُقومن حتى يستأذن ُه)) ،و همن أد ه
اب
ُ
ُ
ه
ه
ه
ضا عن سلم ه
ان الفرهس هي قال قال
الزائ هر أن يفطر هإن كا صائ ًما طو هعّياً :وروى الديلمي أي ً
ّ
رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :أ ُيما ازِئر ازر أخاه و ُهو ص ِائ فأف ُ ِ
طر إل كتب هللاُ
ُ
ُ
ُ ُ
تعالى ل ُه صوم ذلِك اليوم)) ،و همن أد ه
اب الزهائ هر أن يدعو هل هخي هه ،قال الشيخ ُمحمد ب ُن
عنا ر ِحم ُه هللاُ يُقو ُل" :بلغنا ع ِن ا ِلما ِم أحمد أ السلف ك ُانوا ِإذا اجت ِمع أح ُد ُه ِبأ ِخي ِه ل
النسا ل ِفي ُخسر﴾ ِإلى ِ
يفت ِرقا ِ ِإل على ِقراء ِة سورِة ﴿والعص ِر ِإ ِ
آخ ِرها ،فينب ِغي
ُ
المو ِ
اظبة على ذلِك".
ُ
ومعنى قو ِل ِالُست ِاذ ر ِحم ُه للاُ تعالى" :والصالحين" أ هّي يأمر النهبي صلى هللاُ علي ِه
اء الع ه
اء هللاه والعلم ه
وسل أصحابه وأمته هب هزيارهة الصاله هحين همن أولهي ه
املهين حّياً لهيست هفيد همن
هعل هم ه م ومع هرفهت ه م وأداهب ه م وأخال هق ه م وأحواله ه م ومهّيتاً لهيتبرك هببركهت ه م ،قال الشي ُخ عب ُد الحلِي ِ
ب ُن ُمصلِح ر ِحم ُه هللاُ" :ما خرج أحد لِ ِزيارِة عال أو صالِح لِيست ِفيد ِعل ًما أو أدًبا ِإل رجع
ِبما كا فوق أملِ ِه ِمن ذلِك" ،وأخرج الرهاف هعي عن بهز ب هن ح هكيم عن أهبي هه عن هج هّدهه أ هّي
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من استقب ُل ال ُعلماء فقد
مع هاوية ب هن جيدة قال قال رُس ُ
استقبلِني ،ومن زار ال ُعلماء فقد زارِني ،ومن جالِ ُس ال ُعلماء فقد جالِ ُسِني ،ومن جالِ ُسِني
فكأنما جالِ ُس رِبي)).

أداب :همنها ما قال المصهنف ر هحمه هللا تعالى ِفي
نفسه عن هعل هم هه ،فير هجع إلى هعل هم ه م هفيما ي هشيرون

و ِفي هزيارهة الصاله هحين والعلما هء
اء القو ه
ضي ه
ه
اع هد" :فهو أن ي ه
عزل الزهائر
هإلي هه ،يرى أن هعلمهم أكمل همن هعل هم هه مفت هق ار هإليهم وهإن كا اعلى همنهم ِفي الظ ه
اه هر ،مع
ً
اإلسهتم ه
ار ه
س وا هإلسهتعد هاد لهلقبو هل هبالجم هع و ه
ار النف ه
اإلفهتق ه
اعى ،وإهظه ه
هإحهتق ه
ار لهك هّل ما هعندهم
همما قل وجل تارةً هبالسو ه
ال وتارةً هبالتع هري ه
ظا ،وإهن
ض ،فهإن كا الكالم ع هادًيا أتى هب هه متحّهف ً
كا لهلحق هائ هق والعلو هم فهإن حضرت نفسه ترك وهإل تكلم هباق هّل ما يم هكنه الكالم هب هه ِفي ذلهك،
وب همنه ِفي الظ ه
ويستحب طلب الدع ه
اء وإهن كا الطالهب أفضل همن المطل ه
اه هر هلن النهبي
ِ
اب ر ه
ضي ّللا عنه لما هإستأذنه ِفي العمرهة(( :ل
صلى هللاُ عليه وسل قال لهعمر ب هن الخط ه ّ
تنسنا يا أ هخي همن دع هائك)) ،و ِفي هرواية(( :أشركنا يا أ هخي ِفي دع هائك))".

ارف عبد الوه ه
وقال الشيخ الع ه
اب الشعرهاني ِفي العهوهد المحم هدي هة" :وقد بلغنا ع ِن
السل ِ
ف أن ُه ك ُانوا ِإذا خر ُجوا ِإلى ِزيارِة عال أو صالِح تصد ُقوا ِبصدقة وطل ُبوا ِبذلِك أ هللا
تعالى يع ِمي ُه عن مساو ِئ ذلِك الم ُزوِر ،فك ُانوا ل يخر ُجو ِمن ِعندهُ ِإل ِبف ِائدة ،ولو ل
ض ِع ِ
ي ُكن هو ِمن أهلِها أج ارها هللا تعالى على لِس ِان ِه لِمو ِ
صد ِق الزِائ ِر".
ُ
ُ
هه
ه
ِ ه ه
ه
ضا" :رءى بعض الصاله هحين
وقال المصنف رحمه هللا تعالى في ضياء القواعد أي ً
النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي المنا هم فقال" :يا رسول ّللاه ما أدركناك حتى نسألك ع هن
ال؟" فقال له النهبي صلى هللا علي ِه وسل (( :أفضل العم ه
أفض هل العم ه
ال جل ه
وسك هعند
ُ
ولهي همن أولهيا هء ّللاه قدر حل هب الش هاة)) ،فقال" :حيا أو مهّيتًا يا رسول ّللاه؟" قال(( :حيا أًو
ّ
مهيتًا)) ،قال محمد بن ن ه
اصر ِفي أج هوبهت هه" :هذا أقل ما ينب هغي أن يمكث الزهائر بين يد هي
ّ
الوله هي همن الصاله هحين وما زاد فهو خير" ،قال أحمد زروق" :وإهذا كانت الرحمة ت ه
نزل هعند
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
هذك هر الولهياء فما ظنك هبمواط هن هإجتماعهم على رّهبهم بعد خر ه
وجهم من هذه الد هار ف هزيارتهم
مستحبة هإن تسلهمت همن محرم أو مكروه".
وينهب هغي هلمن يزور الص هال هحين أن يقعد هعند ر ه
أس الوله هي قبالة وجه هه هبحيث يستدهبر
ّ
ال هقبلة ،ثم يقول :الت هحيات هلله الز ه
اكيات هلله الطهّيبات الصلوات هلله السالم عليك أيها النهبي
ورحمة ّللاه وبركاته ،يك هرر السالم على النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل ثالثًا أو سب ًعا ،ثم

يقول :السالم علينا وعلى هعب هاد ّللاه الصاله هحين ،السالم عليك يا ولهي ّللاه يا سهّي هدي فالن
ورحمة ّللاه وبركاته ،أشهد أن ل هإله هإل ّللا وحده ل ش هريك له وأشهد أن محم ًدا عبده
ورسوله ،فهإذا بلغ هنا فهإن الولهي يجلهس ِفي قب هره هاعهتناء هبقض ه
اء حاج هة هذا الزهائر ،ثم يق أر
ً
ما تيسر همن القرء ه
آن ويصّلهي على النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،ويه هدي ثواب ذلهك لهلولهي،
ّ
ثم يقول :اللهم هبح هّق ال هذين هإذا نظرت هإلي ه م سكن غضهبك ،وبح هّق الحاّهفين همن حو هل
العر ه
ش وهبأولهي هائك حيثما كانوا شرًقا وغرًبا وجوًفا وهقبل ًة ،وهبح هّق سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه
وسل  ،وبهح هّق ولهّهيك هذا أق ه
ض حاجهتي ،ويق أر الف هاتحة ثالث م ارت ،هذا أداب هزيارة الموا هت
همن الصاله هحين".
و همن هذا ف ه
ضيلة هزيارة الميت هة همن الوالهدي هن ،قال الع ه
ارف هبالله الشيخ هشهاب ال هّدي هن
ال هخف ه
اجي ِفي ن هسي هم ال ّهري ه
اض" :قد يقصد هبال ّهزيارهة هبرهم وإهك ارمهم ك هزيارهة قب هر الوالهدي هن ومن
علي هه حق ههإلكر ه
ام هه ،فهإن الميت يك هرم كالح هي ،وقد يقصد هب ّه
الزيارهة تأهنيس المهّي هت ورحمته،
ّ
ِ
ه
ضا لما رهوى عنه صلى هللاُ عليه وسل (( :أن الميت آنس ما يكون هإذا
وهو مستحب أي ً
ام هل عن أهبي بكر ه
زاره من كا ي هحبه ِفي د هار الدنيا))" ،فأخرج هإبن ع هدي ِفي الك ه
الص هدي هق
ّ
ّ
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من زار قبر أبوي ِه أو
رضي هللا تعالى عنه قال قال رُس ُ
أحد ُهما ِفي ُك ِل يو ِم ال ُجمع ِة فق أر ِعندهُ ي ِ ِس ُغ ِفر ل ُه)).
وروى ُمسلِ وغي ُرهُ عن أِبي ُهريرة قال" :زار النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل قب ِر أُ ِم ِه
فبكى وأبكى من حول ُه ،فقالِ(( :استأذن ُت رِبي ِفي أ أستغ ِفر لها فل يأذ لِي فاستأذنتُ ُه
ِفي أ أ ُزور قبرها فأذ لِي ف ُزوُروا الُق ُبور فِإنها تذ ِكرُك ِبالمو ِت)) ،و ِفي هرواي هة ا ِلما ِم
أحمدِ(( :إِني نهيتُ ُك عن ِزيارِة الُق ُبوِر ف ُزوُروها فِإ ِفيها ِعبرة)) ،أ هّي هعظة ِفي تذ هك هر
المو هت وما بعده وبركة.
ظ
و ِفي هرواي هة هإب ِن ماجه(( :فِإنها تزه ُد ِفي الدنيا وتذ ِك ُر ال ِخرة)) ،قال الح ِاف ُ
اما
ال ُمن ِذ ِري ر ِحم ُه هللاُ" :قد كا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ُن ِهى عن ِزيارِة الُقُبوِر ن ِهًّيا ع ًّ
ال ِفي ِزيارِتها ،واستمر النهي ِفي ح ِق ِ
النس ِ
لِ ِلنس ِ
ال ،ثُ أذ لِ ِلرج ِ
اء وال ِرج ِ
اء ،وِقيل كانت
رخصة عامة ،وِفي ذلِك كل ِم ط ِويل لِلعلم ِ
اء ،وهللاُ تعالى اعلم".
ُ
ُ

واعلم أن أفضل القب هر ال هذي مستحب له هزيارهت هه ،وهقيل أنه و ه
اجب ،ض هريح سهّي هدنا
ضي ه
صف ر هحمه هللا تعالى ِفي خاهتم هة هكتاهب هه ه
محمد صلى هللا علي ِه وسل  ،فقد قال المن ه
اء
ُ
ضى عمره ولم ي هح هج بيت هللاه ولم يزر رسول هللاه
الحكا هم" :وينب هغي لهك هل مسلهم أن ل يم ه
ّ
ّ
ِ
ه
الدين لم يك همل فال كانت الدنيا ،أ هّي لم يك همل هإل
صلى هللاُ عليه وسل  ،قال الفز هازي :هإذا ّ
بالح هّج وهزيارهة النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل " ،وقال هفي هه بعد الكال هم" :و ِفي القو هانين :ينب هغي
ّ
ه
ِ
ه
ه
لهمن حج أن يقصد المدينة فيدخل مس هجد النهب هي صلى هللاُ عليه وسل  ،فيصلهي فيه ويسّهلم
ّ
ه
ه
ه
على النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل وعلى ضجيعيه أهبي بكر وعمر رضي هللا عنهما،
ّ
ويتش هفع هب هه هإلى هللاه ويصلهي بين القب هر وال همنب هر" ،ثم قال" :و همن الموا ه
ض هع الهتي ينب هغ قصدها
تبارًكا قبر هإسم هعيل علي هه السالم وأمه ه ه
اجر وهما ِفي ال هحج هر ،وقبر أدم علي هه السالم ِفي
ثور ،والغار ال هذي ِفي جب هل
وسل  ،وزيارة قبوهر النهبيا هء

جب هل أهبي قبيس ،والغار المذكور ِفي القرآ هن وهو ِفي جب هل
حراء حيث هإبتدأ نزول القرآ هن على النهب هي صلى هللاُ علي ِه
ّ
ه
ه
ه
ه
هبالشا هم وهزيارة قبور من هبمكة والم هدين هة همن الصحابة والتاهبعين والئمة" انتهى.
وقال الق ه
لشفا" :وِزيارةُ قب ِِره صلى هللاُ علي ِه وسل ُسنة ِمن ُسن ِن
اضي هعياض ِفي ا هّ
ضيلة مرُغوب ِفيها ،حدثنا الق ِ
المسلِ ِمين مجمع عليها ،وف ِ
اضي أ ُبو علِي ،قال :حدثنا أ ُبو
ُ
الفض ِل ب ِن خي ُرو  ،قال :حدثنا الحس ُن ب ُن جعفر ،قال :حدثنا أ ُبو الحس ِن علِ ٌّي ب ُن ُعمر
اضي المح ِ
الدارُقطِني ،قال :حدثنا الق ِ
املِي ،قال :حدثنا محمد ب ُن عب ِد الرز ِ
اق ،قال :حدثنا
ُ
ُ
موسى بن ِهلل ،عن عبي ِد هللاِ ب ِن عمر ،عن ن ِافع ،ع ِن ِإب ِن عمر ر ِ
ضي هللاُ عن ُهما ،أن ُه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
قال :قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من زار قب ِري وجبت ل ُه شفاعِتي)) ،وعن أنس
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من زارِني ِفي الم ِدين ِة ُمحتسباً كا
ب ِن مالك ،قال :قال رُس ُ
ِفي جو ِاري ،و ُكن ُت ل ُه ش ِفيعاً يوم ال ِقيام ِة)) ،وِفي ح ِديث آخر(( :من زارِني بعد موِتي
فكأنما زارِني ِفي حي ِاتي)) ،وك ِره مالِك أ ُيقال" :زرنا قبر النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل ".
وقد ِاخُتِلف ِفي معنى ذِلك ،ف ِقيلِ :كارهة ِ
الس ِ ،لما ورد ِمن قولِ ِه صلى هللاُ علي ِه
وروها))،
وسل (( :لعن هللاُ زوارات الُق ُبوِر)) ،وهذا يرُدهُ قول ُه(( :نهيتُ عن ِزيارِة الُق ُبوِر ف ُز ُ
وقول ُه(( :من ازر قب ِري)) ،فقد أطل ُق ِاس ا ِلزيارِة ،وِقيل ِل ذلِك لما ِقيل هإ الزهائر أفضل

ِمن الم ُزوِر ،وهذا أيضا ليس ِبشيءِ ،إذ ليس ُكل زِائر ِبه ِذِه ال ِ
صف ِة ،وليس ُع ُموماً ،وقد
ً
ورد ِفي ح ِدي ِث أه ِل الجن ِةِ (( :زيارتُ ُه لِرِب ِه )) ،ول يمنع هذا اللفظ ِفي ح ِق ِه تعالى ،وقال
ِ
ِ
ِ
اف ِ
الزيارِة" "،وزرنا قبر النِب ِي صلى
أ ُبو عم ار ِ رحم ُه هللاُِ" :إنما ك ِره مالك أ ُيقال" :طو ُ
ال الن ِ ِ
هللا علي ِه وسل "ِِ ،لسِتعم ِ
ض ُه لِبعض ،فك ِره ُه تس ِوية النِب ِي صلى
اس ذلك بين ُه بع ُ
ُ
هللاُ علي ِه وسل مع الن ِ
اس ِبهذا اللف ِظ ،وأ ِحب أ ي ُخص ِبأ ُيقال :سلمنا على النِب ِي صلى
ِ
الرح ِ
اس ،وو ِ
الزيارة م ُباحة بين الن ِ
اج ُب شد ِ
ضا فِإ ِ
ال ِإلى قب ِِرهُ ،ي ِري ُد
هللاُ عليه وسل  ،وأي ً
بال ُو ُجو ِب ُهنا ندب وترِغيب وتأ ِكيد ،ل ُو ُجو ُب فرض ،والولى ِعن ِدي أ منع ُه و ِكراهة
مالِك ل ُه ِِلضافِت ِه ِإلى قب ِر النِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وأن ُه لو قالُ " :زر ُت النِبي" ل
يك ِره ُه ،لِقولِ ِه صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الل ُه ل تجعل قب ِري وثناً يع ُب ُد بع ِدي ،اشت ُد غضب
هللاِ على قوم ِاتخ ُذوا ُقبور أنِبي ِائ ِه مس ِ
اجد)) ،فحمى ِإضاف ُة هذا اللف ِظ ِإلى القب ِر ،والتشب ُه
ُ
ِب ِفع ِل أُولِئك ،قطعاً لِلذ ِريع ِة وحسماً لِلب ِ
اب وهللاُ أعلِ ُ ".
الشفا ،وهفي هه رد على الشي ه
هانتهى ما قال الق ه
اطين همن ه
اإلن ه
س ِفي
اضي هعياض ِفي هّ
ه هذهه الزهمن هة ِفي هبال هدنا المب ه
ار هك مالهي ال هذين يمنعوا الناس ِفي هتنبكت همن هزيارهة قبوهر
اإلسال هم سهي هدي الق ه
الصاهل هحين وخربوا بعضها كض هري هح شي هخ ه
اض هي أهبي البركا ِت الف ِقي ِه
ّ
ّ
محمود ب ِن عمر ب هن محمد أ هقيت ر ه
ضي هللا تعالى عنه ،وض هري هح سهي هدي الش هري ه
ف الولِ ِي
ُ
ّ
ُ
ط ِب الكا ِم ِل يحيى التادل ِس ِي ر ه
الف ِ
ضي هللا تعالى عنه ،و ِفي ت ه
اري هخ السودا هن" :وقال
اض ِل الُق ُ
ِ
ِ
ِ
ظ أبو زيد عب ُد الرحم ِن ب ِن الف ِقي ِه محمود :فو ِ
اجب على أه ِل
الولِي الزاه ُد الفقي ُه الواع ُ ُ
ُ
ِتن ُبك ُت أ ي ُزوُروا روض ِة سِي ِدي يحيى لِلتبر ِك ِفي ُك ِل يوم ،ولُو كانت ِمن ُه على مساف ِة
ثلث ِة أيام".
اللهم كما خربوا روض ه
ات أولهي هائك ِفي هتنبكت أخ هرب أمالهم ،اللهم أخ هرجهم همن
ان حوله ،اللهم أجعل المح ه
هتنبكت و همن ج همي هع البلد ه
ارّهبين لهك هّل جمع هفدى ،وسّلهط علي ه م
عا هجل الهّنق هم ِفي اليو هم هوال هغد ،اللهم ب هّدد شملهم وف ّهرق جمعهم ،وهقل حدهم ،اللهم أجعل
الد هائرة عليهم ،اللهم أرهسل العذاب عليهم ،اللهم أخ هرجهم همن د هائرهة ال هحل هم وأسلبهم همدد
اإلمه ه
ه
ال ،وأغلهل أي هدي ه م ،وأربط على قلوهب ه م ،ول تبلهغهم المال ،اللهم م ّهزقهم كل مم ّهزق،

اللهم أنت ه
صر هله هل هللاه ِفي هتنبكت نص ًار ع هزي ًاز كما أنهتصرت لهلولهياهئك وأنهبي هائك ورسولهك،
ّ
اللهم أنت ه
صر هله هل هتنبكت هإنتصارك هلحباهبك على اعد هائك ،اللهم ل تم ّهكن العداء هفي ه م
ّ
ول تسّهلطهم هبذنوهبهم عليهم ،اللهم هبسطوهة جبرو هت قه هرك ،وهبسرع هة أجابهتك وأغاث هة نص هرك،

وهب هحمايهتك لهمن أحتمى هبئاياهتك ،أسئلك يا س هميع يا ق هريب يا م هجيب يا س هريع يا منت هقم يا
ش هديد البط ه
ش يا ألهيم الخ هذ يا من ل يع هجزه قهر الجب ه
ارين ول يع هظم علي هه ههالك المتم هرهدين
همن الملو هك الك ه
اسرهة أن تنصر أهل هتنبكت على المح ه
ارّهبين العص هاة همن المسهل همين
ش الكفا هر ه
وأنتصرهم اللهم على جيو ه
السهتعم ه
ار همن أوروبا وأم هريكا هبحرم هة ض هري هح سهّي هدي
اإلسال هم الق ه
اض هي محمود ب هن عمر ب هن محمد أ هقيت ،وهبحرم هة روض هة سهي هدي الش هري ه
شي هخ ه
ف
ّ
ّ
يحيى التدال هس هي ،وهبحرم هة مقاهب هر ج همي هع أولهي هائك المدفوهنين حول مس هج هد سنكرى ومس هج هد
ّ
سهّي هدي يحيى التّدال هس هي ومس هج هد هجنكبرى ،وهبحرم هة سهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه وسل .
ّ
و همن ذلهك يجوز هزيارة أه هل الفض هل همن ول هة المسله همين بشر هط صالهح وينصحهم
ه
هه
ِ
ه
الصاله هح همن ول هة
وبنص هرههم في هإقامة مصال هح أموهر المسلمين ،فيجوز أي ً
ضا هزيارة ّ
المسله همين لهيق ه
ضى الحو هائ هج ،قال الشيخ أبو السعوهد الجر ه
احيِ" :إذا زار أح ُد ُك أ ِمي ًار فليسأل ُه
الدعاء ِفِإ هللا تعالى يست ِحيي ِمن الكاِب ِر ِفي ه ِذ ِه الد ِار أ ي ُرد ل ُه دعوة ِيسأُلون ُه ِفيها،
ِ ِ ِ
ضا" :أ ُسؤال ال ِمي ِر لِرِب ِه ِفي الُ ُموِر الدني ِوي ِة
ف ِيا أخي في ذلك" وقال :أي ً
فل تتوِق ُ
اء الصالِ ِح ِإذ ال ِمير ِهمتُه متوِفرة ِإلى الدنيا ِب ِخل ِ
أقرب ِمن دع ِ
ف الصالِ ِح" ،فهإن لهول هة
ُ
ُ
ُ ُ
المسله همين دعوة مستجابة هعند هللاه هعز وجل هبهنسب هة الموهر الدني هوي هة لهلرهعي ه
ات والجمعا هت،
فأفهم وتدبر.

ومعنى قولِ ِه" :وإكرام الزائر" أ هّي كا النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل يأمر أصحابه
وأمته هبهإك ار هم ك هل الزهائ هر والضي ه
ف هبطالق هة الوج هه وطهّي هب الكال هم و ه
اإلطعا هم وهبج همي هع أنوا هع
ّ
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
البّهر ،كما رواه الطبارني عن سلمان الفرهس هّي قال قال رُس ُ
((ح ٌّق على المزوِر أ يك ِرم الزِائر)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن ماجة عن أنس قال قال رسول هللاِ
ُ
ُ
ُ ُ
اك الزِائ ُر فأك ِرموهُ)) ،وأخرج الديل همي ِفي مسن هد ال هفردو ه
س
صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا أت ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :الزائ ُر أخاهُ ال ُمسل ُ أعظ ُ

سِي ِدي ُمحمد ب ُن عنا ِإذا
أسقاهُ الماء ،وكا يُقو ُل:
اضد الُقُلوب ببع ِ
وتتع ِ
ضها

أج ار ِمن الم ُزوِر)) ،وقال الشيخ عبد الوه ه
اب الشعرهاني" :كا
ً
ِ
اما ،فِإ ل ي ِجد
زارهُ أحد ل يدع ُه يذه ُب حتى ُيقدم ل ُه طع ً
ِِ
ِ
ف الُقُلوب ،وُيق ِوى ِشعار ال ِدي ِن
"أحُيوا هذه السنة فِإ ِبها تأل ُ
ضا".
بع ً
ه
هه
ه ه
ه
الناس ِفي هبال هد ه
اإلسال هم
قلت :و همن المهله هك الجائ هح ِفي هذه الزهمنة التي يحدثوا ّ
ف كأنهم المت ه
ف هبالجمل هة ،بل هإنهم ينظرون هإلى الضيو ه
ترك هإك ار هم الضيو ه
اعب ،فهإن هإكرام
ه
الدي هن ،وهو سبب ين هزل الخير لهلم ه
الصيو ه
ضي ه
ف وإهزال ذنوبه وهزيادة
ف همن أفض هل هشعا هر ّ

هرزهق هه ،فأخرج أبو الشي هخ عن أهبي الدرد هاء قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :الضيف
ي هأتي هب هرزهق هه ويرت هحل بذ ه
نوب القو هم يمحص عنهم ذنوبهم)) و ِفي هرواية عن أهبي قرصافة:
((هإذا أ ارد هللا بقوم خي اًر أهدى هإلي ه م ه هدية الضي ه
ف ين هزل هب هرزهق هه ويرت هحل وقد غفر هللا هله هل

المن هزهل)) ،فهإذا ترك هإكرام الضي ه
ف واذاءه فال ين هزل علي ه م هإل هبضي هق ّه
الرز هق وهزياد هة الذنو هب
وإهذا يرت هحل الضيف يرت هحل هبج همي هع خي هر الم ه
ضي ه
ف وين هزل على أه هل هذا المن هزهل هفتن وبالء،

ل هسيما هإذا داعه هإلى هبال هدهه ووعده عهداً ثم تركه ِفي ضي هق الح ه
ال كما أريته هعي ًانا ِفي
ه هذهه الزهمن هة ،فه هذهه عالمة أن هللا تعالى ل ي هريد هبأه هل هذا المن هزهل هإل شار ،ولهلضي ه
ف على
ف هإذاً دعوة مستجابة ولو بعد هحين ،و ِ
الم ه
ضي ه
العيا ُذ ِباهللِ ،قال الشا هعر ج هرير المع هري:

فليس خلك هعند الش ّهر مأمونا
أك هرم هن هزيلك وأحذر همن غو هائله هه
والطالهبون أذاهم م ا ينامونا
تنام أعين قوم عن ذخ هائ هرههم
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أ هّي أصحابه وأمته هبأمر وا هجب هل هزم شرع،
"باإلستئذان وأدابه" أ هي طلب همن صاح هب البي هت ه
اإلذن لهدخول ِفي من هزله هه ،فهو همن
ّ
هاسهتأذن أ هي أباح ،فأمر رسول هللاه صلى هللا علي ِه وسل أصحابه وأمته هب ه
اإلسهتيذ ه
ان أدًبا
ُ
ّ
ه
لهم هإقهتدًئا بقولهه تعالى﴿ :يا أيها ال ِذين آم ُنوا ل تد ُخلُوا ُب ُيوتاً غير ُب ُيوِت ُك حتى تستأِن ُسوا
وتُسلِ ُموا على أهلِها ذلِ ُك خير ل ُك لعل ُك تذك ُرو ﴾.

وذهب أكثر علم ه
اء السل ه
ف كهإب هن عباس وإهكرمة وعمرو ب هن سعد الثق هف هي أن معنى
ّ
قوله هه تعالى﴿ :حتى تستأِن ُسوا﴾ حتى تستأ هذنوا ،قال أبو أيوب النصا هري :قال النِبي صلى
هللاُ علي ِه وسل (( :يتكلم الرجل هبتسهبيحة وتكهبيرة وتح هميدة ويتنحنح ،فيؤهذن أهل البي هت))،
نك ُ ال ِذين ملكت أيما ُن ُك وال ِذين ل يبُل ُغوا ال ُحُل
وهبقوله هه تعالى﴿:يا أيها ال ِذين آم ُنوا لِيستأ ِذ ُ
نك ثلث مرات ِمن قب ِل صل ِة الفج ِر و ِحين تض ُعو ِثياب ُك ِمن الظ ِهيرِة و ِمن بع ِد
ِم ُ
صل ِة ال ِعشاء ثل ُث عورات ل ُك ليس علي ُك ول علي ِه ُجناح بعد ُهن طوا ُفو علي ُك
ه
نك ُ ال ُحلُ فليستأ ِذ ُنوا كما
ال ِم ُ
بع ُ
ض ُك على بعض﴾ ،وهبقولهه تعالى﴿ :وإِذا بلغ الطف ُ
استأذ ال ِذين ِمن قبلِ ِه ﴾.
فمعنى قوله هه تعالى﴿ :فليستأ ِذ ُنوا كما استأذ ال ِذين ِمن قبلِ ِه ﴾ ،أ هّي فليستأ هذنوا ِفي
الثالثه الوق ه
الرج ه
ات المذكوهر كما استأ هذن الكبار همن ول هد ّه
ال وأق هرب هائ هه الحر هار ،وأخرج ِاب ُن
ِ
نك ُ ال ِذين
ال ُمن ِذ ِر واِب ُن أِبي ح ِات والبيه ِقي ِفي السن ِن عن اب ِن عباس ِفي قولِ ِه ﴿لِيستأ ِذ ُ
ملكت أيمان ُك وال هذين لم يبلهغوا ال هعلم همنكم﴾ قالِ :إذا خل الرجل ِبأهلِ ِه بعد ال ِعش ِ
اء فل
ُ
ُُ
يد ُخ ُل علي ِه خا ِدم ول صب ٌّي ِإل ِبِإذِن ِه حتى ُيصلِي الغداِة ،وإِذا خل ِبأهلِ ِه ِعند الظه ِر ف ِمث ُل
ذِلك ،وُر ِخص ل ُه ِفي ِالد ُخو ِل ِفيما بين ذِلك ِبغي ِر ِإذ  ،و ُهو قوُل ُه تعالى﴿ :ليس علي ُك
ول علي ِه ُ ُجناح بعد ُهن﴾ ،فأما من بلغ ال ِحل ِفِإن ُه ل يد ُخ ُل على الر ُج ِل وأهلِ ِه ِإل ِبِإذِن ِه
ِ
ال ِمن ُك ُ ال ِحل فليستأ ِذ ُنوا كما استأذ
على ُكل حال ،و ُهو قولُ ُه تعالى﴿ :وإِذا بلغ الطف ُ
ال ِذين ِمن قبلِ ِه ﴾.
ه
ضا وجوب ه
اإلسهتيذان هبقوله هه كما ِفي ص هحي هح البخ ه
ارهّي عن
وأثبت عليه السالم أي ً
سهل ب هن سعد قال" :اطلع ر ُجل ِمن ُجحر ِفى ُحج ِر النِب ِى صلى هللاُ علي ِه وسل ومع
ظ ُر لطعن ُت ِب ِه
النِب ِى صلى هللاُ علي ِه وسل ِمد ًرى ي ُحك ِب ِه أرس ُه ،فقال(( :لو أعل ُ أنك تن ُ
ِفى عيِنكِ ،إنما ج ِعل ِ
السِتئذا ُ ِمن أج ِل البص ِر)).
ُ
و ِفي هرواي هة ِالطبرِان ِي عن سعد ب ِن ُعبادة" :جاء رجل فقام على ب ِ
اب ِالنِب ِي صلى
ُ
هللاُ علي ِه وسل يستأ ِذ ُ ُمستقِبل الباب ،فقال ل ُه(( :هكذا عنك ،فِإنما ا ِلسِتئذا ُ ِمن أج ِل
النظ ِر)) ،أ هّي لهيح هفظ العيون همن حرم هة بيو هت الن ه
اس ،وأخرج أ ُبو د ُاود ِبسند ق ِوي ِمن

ح ِدي ِث ِاب ِن عباس" :كا الناس ليس لِبيوِت ِه ستُور فأمره هللا ِب ِ
السِتئذا ِ " ،قال ِاب ُن عب ِد
ُُ
ُ
ُ ُ
ُ
الب ِر" :أ ِظ ُن ُه ِاكتُفوا ِبقرِع الباب ِ" ،ولُ ُه ِمن ح ِدي ِث عب ِد هللاِ ب ِن ِبسر" :كا رُسو ُل هللاِ صلى
هللا علي ِه وسل ِإذا أتى باب قوم ل يستقِبل الباب ِمن تلق ِ
اء وج ِه ِه ول ِكن ِمن ُركِن ِه اليم ِن
ُ
أو اليس ِر ،وذلِك أ ِالدور ل ي ُكن عليها ُستُور".
السِتيذا ُ و ِ
السِتيذا ِ " :و ِ
الرسال ِةِ :في ِ
وقال ِفي ِ
اجب ،ل تد ُخ ُل بيتًا ِفي ِه احد حتى
تستاذ ثلثًا وِإ أ ُِذ لك ،وِإل رجعت" ،وقال الشيخ عثمان بن فود هي ِفي همرآهة الطال هب:
السِتيذا فهو عاص ِهللِ ورسولِ ِه و ِ
الجماعُ على أ ُكل من ترك ِ
"ق ِد انعقد ِ
العيا ُذ ِباهللِ"،
ُ
ُ
فأنه علي ِه الصلةُ والسلم كا يأمر أصحابه وأمته هب ه
اإلسهتئذ ه
ان وأداهب هه أم اًر وا هجباً ل هزماً
ُ
شرعاً لهيعلم الناس كيف يح هفظوا البصار وكيف يح هفظوا حرم هة بع ه
ضهم همن بعض ،قال

تعالى﴿ :قد جاءكم هّمن ّللاه نور و هكتاب مهبين * يه هدي هب هه ّللا من اتبع هرضوانه سبل
السال هم ويخ هرجهم هم هن الظلوم ه
ور هبهإذهن هه ويه هدي ه م هإلى ه
ات هإلى الن ه
صراط مست هقيم﴾.
ّ
ظُلوم ِ
ات ِإلى النوِر
فهإنه صلى هللاُ علي ِه وسل النوُر ال ِذي جاء ِمن هللاِ لِيخ ِر ُجنا ِمن ُ
ِبأم ِِره لنا ا ِلسِتئذا و ِ
الضيافة وبِر ال ِجي ار ِ وغيرها ِمن الدا ِب ِ
الرِفيع ِة والخل ِق الح ِميد ِة،
قال السلطا ُ محمد بُلو ب ُن الشي ُخ ُعثما ُفوُدي ِفي تخ ِمي ِ
س ال ُبرد ِة الش ِريف ِة:
ُ
والرُس ُل جاءت كع ُجز ِفي مرِاتِبها
شم ُس ال ُهدى قد تناظهت ِفي عج ِائِبها
وُكل آي أتِ ِ ِ ِ ِى الرُس ُل ال ِك ار ُم ِبها
و ِحين جِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِاء تقد ُم ِفي مِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِوا ِكِبها
فِإنمِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِا اتصلت ِمن نوِِره ِب ِه ِ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أ هّي أصحابه وأمته أم اًر مستحاباً ل وا هجباً،
"بطلقة الوجه" أ هي يأمرهم هبالبشاش هة والهشاش هة والفرهح والهبش هر هعند الّلهق ه
اء بعضهم بعضاً،
ّ
قال ص ه
احب تا هج العرو ه
س":قد طلق الرجل طالق ًة ،أ هّي مستب هش ًار منب هسط الوج هه" ،روى
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إ هللا ُي ِحب السهل
البيهقي عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
الطلِيق)) ،أ هّي أنه تعالى ي هحب الرجل س همح اليدي هن والوج هه وي هحب الرجل لهّين ِفي أخال هق هه.

ه ه
ضا قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وأخرج التّرهمذي عن أِبي ُهريرة أي ً
((ل يح ِقر أحد ُك شيئاً ِمن المعرو ِ
ف ،وإِ ل ي ِجد فليلِق أخاهُ ِبوجه طلِق)) ،فوجه طلق
ُ
ُ
س وهو ال ِذي ِفي ِه البشاش ُة والسرور ،فِإنه ي ِ
ِ
صل ِإلى قلِب ِه س ُرور ،ول شك أ
ُ
ضد ال ُع ُبو ِ ُ
ُ ُ
ِإيصال الس ُروِر ِإلى قل ِب ُمسلِ حسنة كما ذكرناه ِفي الح هدي هث رواه الطبارهني عن هإب هن
عباس(( :أحب العما هل هإلى هللاه بعد الفرهائ ه
ض هإدخال السروهر على المسله هم)).

فج هعل لهقاء المسله هم هبطالق هة الوج هه همن شع هب ه
اإليم ه
ان كما ِفي هرواية أنه علي هه السالم
قال(( :أفضل ِ
اليما ِ أ تُكلِ أخاك وأنت طلِيق)) ،أ ِي أن تكلم أخاك ِب ُمستب ِشر
ُ
ه
ومنبس ِط الوج ِه ،قال علهي بن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا عنه" :هإذا اجتمع المسلهم ه
ان فتذاك ار
ُ
غفر هللا تعالى هلبش هرههما هبص ه
احهب هه".
ّ
ومعنى قولِ ِه" :وطيب الكلم" أ هّي أنه علي هه السالم يأمر أصحابه وأمته هبكال هم اللهّي هن
لهك هّل الن ه
اس همن عد ّو وص هديق ،حتى فساق ما هرق عن هديهن هه ،قال تعالى﴿ :فِبما رحمة ِمن
للاِ لِنت ل ُه ولو ُكنت فظاً غلِيظ القل ِب لنفضوا ِمن حولِك﴾.
قال الشيخ علهي الخواص رحمة هللاه علي ههِ " :من شر ِط الد ِ
اع ِي ِإلى هللاِ تعالى أ ل

ي ُكو ِعندهُ ِغلظ ًة ول فظاظ ًة على ال ِفسق ِة الم ِ
ارِقين ،بل ي ِج ُب علي ِه
ِإلى خو ِ
اط ِرِه ِب ِ
الحسا ِ ِإلي ِه  ،حتى ي ِميُلوا ِإلي ِه ،فِإذا ماُلوا فلينصح ُه
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ال ُمؤ ِم ُن هِين
وأخرج البيهقي عن أبي ُهريرة قال رُس ُ
لِين حتى تُخاله ِمن اللِي ِن أحمق)) ،فهإن طهيب الكال هم مختص هبأخال هق العلم ه
اء والمر هاء
ُ
ّ
فقد قال ُعمر بن الخط ه
اب كما رواه عبد الرز ه
اق ِفي الج همي هع" :ل ينب ِغي أ يلِي هذا الم ُر
ُ
ِإل رجل ِفي ِه أربع ِخصال :اللِين ِفي غي ِر ضعف ،و ِ
الشدةُ ِفي غي ِر ُع ُنف ،و ِ
اك ِفي
ُ
ُ
المس ُ
ُ
ُ
غي ِر ب ُخل ،والسماح ُة ِفي غي ِر سرف ،فِإ سقطت و ِ
احدة ِمن ُهن ُف ِسدت الثل ُث" ،وقال هإبنه
ُ
عبد الله بن عمر ر ه
ضي هللا عنهما" :الِبر :شيء هِين ،وجه طلِيق ،ولِسا لِين" ،وج هميع
ُ ُ
اب كال هم الج ه
ذهلك يحث الناس على هإجهتن ه
اف وغهلي هظ القو هل.
ين الكل ِم والتقر ُب
تلِي ُ
ِإذ ذاك".

ومعنى قولِ ِه" :والمصافحة" أ هّي أنه علي هه السالم يأمر أصحابه وأمته هبالمص هافح هة
ه ه ه
ضا هلنتشر بينهم المحبة وهذهاب عنهم ال هغل والعدوة ،فقد روى هإب ُن
عند الّلقاء بعضهم بع ً
عس ِ
اكر عن أِبي ُهريرة قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ته ُادوا تحابوا
وتصاف ُحوا ُيذ ِه ُب ال ِغل عن ُك )) ،و ِفي هرواية عن عب هد هللاه ب هن ُعمر(( :تصاف ُحوا فِإ
ال ُمصافحة تذه ُب ِبالشحنا ِء ،وته ُادوا ِفِإ اله ِدية تذه ُب ال ِغل)).
فهإن المصافحة تمام ت هحي هة المسهل همين وسنة مؤ هكدة مجمع عليها هعند التال هقي،
فالمصافحة أفضل همن التقهبي هل وال هعنا هق والجثّهو وغي هرها همن عواهئ هد الت هحي هة ،فأخرج الديل همي
ه
ِفي مسن هد ال هفردو ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ُ (( :قبلةُ
س عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
ال ُمسلِ ِ أخاهُ ال ُمصافح ُة)) ،أ هّي أن المصافحة هعند المسله همين ِفي التال هقي مساو القبل هة هعند
غي هر المسله همين.

و ِفي هرواية بيانا معناه ع ِن الحس ِن ب ِن علِي ب هن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا تعالى
ً
عنهما(( :تقِبي ُل ال ُمسلِ ِ يد أ ِخي ِه ال ُمصافح ُة)) ،وأما ثواب المصافحة فقد ذكرتها مق هّد ًما
ِ
ه ه
ِ
وأخرج هإبن هبالل ِفي ُمك ِ
ول هللا صلى هللاُ
ارِم الخل ِق عن جابر ب هن عبد هللا قال قال رُس ُ
ارِم أخل ِق النِبِيين وا ِ
علي ِه وسل ِ(( :إ ِمن مك ِ
لص ِدي ِقين والشهد ِاء والصاِل ِحين البشاش ُة ِإذا
تزاوُروا ،وال ُمصافح ُة ِوالتر ِحي ُب ِإذا الِتُقوا)).
فأنه يست هحب هعند التال هقي والمصافح هة ح همد هللا تعالى هو ه
السهتغفار والدعاء
والن ه
صيحة كما ذكرت مق هّد ًما ،فهإن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل كا يأمر الناس هبطال هق
الوج هه وطهّي هب الكال هم والمصافح هة هعند التال هقي لهيت هّمم لهم مكا هرم الخال هق ،كما قال علي هه
السالم(( :هإن هللا بعثهني هلهتّم هم مكارهم الخال هق)).

وقال ش هقيق المصن ه
ف وسّيده سهّي هدي الشيخ عثمان بن فودي تغمده هللا هبرحمهت هه ِفي
دالهيهت هه ِفي ه
صف هات هه علي ِه الصلةُ والسل ُم:
أنو ُارهُ ِف ِي قل ِب ُك ِل ُمو ِح ِد
ك ح ِائر بين الظل ِم ِب ِه ُه ِدي
من ذا ال ِذي يح ِوي كرام ُة أحم ِد
أخل ُق ُه ل ِ تُوت خلق ِمثلها
الرم ِل كثرة مع ِجز ِ
ك ِ
ات ُمحم ِد
أياتُ ُه من ذا ي ِ ُِقوُم ِبع ِدها
ُ ُ

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أي أصحابه وأمته أم اًر مستحبا أو أم اًر وا هجباً
ههإلخهتال ه
ف السل ه
ف هفي هه" ،بطلب الجليس الصالح" أي يأمرهم هبطل هب الرهفي هق الصاله هح،

احب معروف هبالخي هر والمرو ه
فالجلهيس الصالهح هو ص ه
ءة ومكارهم الخال هق والورهع وال هعل هم
والد هب ،كما قال تعالى﴿ :فأُولِئك مع ال ِذين أنع للا علي ِه ِمن النِبِيين و ِ
الص ِد ِيقين
ُ
والشهداء والصالِ ِحين وحسن أُول ِِئك رِفيقاً﴾ ،أي حسن كل و ه
احد همنهم رهفيًقا أو خهلي ًال.
ُ
وقال القرطهبي ِفي تف هسي هره س همي الص ه
احب رهفيقاً ههلرهتف هاق هه هبصحبهت هه ،ف ّه
الرفق لهّين
الج هان هب ،فمعنى الي هة أن المرء مع من أ هحب ويح هشر مع محبوهب هه ويكون رهفيًقا لهمطلوهب هه،
فيأمر النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل أصحابه وأمته هبطل هب الجهلي ه
س الص هال هح هلن الجهليس
مؤهثرة ِفي هإصال هح حا هل خلهيله هه وإهفس هادهه.
النبي صلى هللاُ علي ِه وسل يأمر
السوء" ،أي أن
ومعنى قولِ ِه" :ومجانبة الجليس ُّ
ّ ّ
اإلبهتعا هد ع هن ص ه
أصحابه وأمته هب ه
اح هب السوهء ،و ُهو ال ِذي يل ِحقنا ِإث مجالِسِت ِه ،فقال علي ِه
ظ ُر ِامرؤ من ُيخالِ ُل))" ،أي أن المرء معروف
الصلةُ والسل ُمِ(( :إنما المرُء ِبخلِيلِ ِه ،فلين ُ
هبخلهيله هه ،فهإذا ت هريد أن تع هرف المرء حقا فلتنظر هإلى خلهيله هه ورهفي هق هه وصا هحهب هه ،فقد حققت ِفي

ح هقيقهت هه حقا ،وقال ع ِد ٌّى ب ُن زيد:
"ع ِن المرِء ل تسأل وأب ِ
ِ
المقا ِرِ يقت ِدى"
صر ق ِرين ُه *
فإ الق ِرين ب ُ
و ِفي هرواية(( :الرجل على هدي هن خلهيله هه ،فلينظر أحدكم من يخالهل)) ،أي ه
اإلنسان
على عاد هة ص ه
احهب هه و هط هريقهت هه وهسيرهت هه ،فليتأمل وليتدبر من يجالهسه ،فالمخالة ههي
المصا هدقة وا هإلخاء والجلهيس ،وروى مسلهم عن أهبي موسى الشع هرهي قال قال رسول هللاِ
ّ
ُ ُ
س السوِء ،كح ِ
س الصالِ ِح والجلِي ِ
صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إنما مث ُل الجلِي ِ
ام ِل ال ِمس ِك ونا ِف ِخ
ير ،فح ِ
ال ِك ِ
ام ُل ال ِمس ِكِ ،إما أ ُيح ِذيك ،وإِما أ تبتاع ِمن ُه ،وإِما أ ت ِجد ِمن ُه ِريحاً طِيب ًة،
ون ِاف ُخ ال ِك ِ
يرِ ،إما أ ُيحرِق ِثيابك ،وإِما أ ت ِجد ِريحاً خِبيث ًة)) ،أي ينت هفع الجلهيس الصالهح
هبمجالهسهت هه ويف هسد الجلهيس السوهء هبمجالهسهت هه.

س الصالِ ِح والجلِي ِ
ارهّي(( :مث ُل الجلِي ِ
وقد رهوي ِفي هرواي هة هالبخ ه
س السوِء كمث ِل
اح ِب ال ِمس ِك ِإما تشت ِر ِ
ير الحد ِاد ل يعدمك ِمن ص ِ
صا ِح ِب ال ِمس ِك و ِك ِ
يه أو ت ِج ُد ِريح ُه
ُ
ِ
ِ ِ
يحا خِبيث ًة)) ،قال هإبن حجر ِفي هالفت هح:
و ِكي ُر الحداد ُيح ِر ُق بدنك أو ثوبك أو تج ُد من ُه ِر ً
"وِفي ِالح ِدي ِث ِالنهي عن ُمجالِس ِة من يتأ ِذى ِب ُمجالِسِت ِه ِفي ِا ِلدي ِن والدنيا ،والترِغي ُب ِفي
ُمجالِس ِة من ينت ِف ُع ِب ُمجالِسِت ِه ِفي ِهما".
ورهوي عن عِلي ب هن أهبي ط هالب أن ُه كتب ِإلى ِابِن ِه ِالحس ِن ِكتاًبا ،وقال هفي ههِ " :من
خي ِر ح ِظ ِالمرِء ق ِرين صالِح ،فقا ِرُ أه ِل ِالخي ِر ت ُك ُن ِمن ُه  ،وباِي ُن أهل الش ِر تُِبن ِمن ُه "،
ارف عبد الوه ه
وقال الشيخ الع ه
اب هالشعرهاني ِفي هالعهوهد هالمحم هدي هة" :فالوحدةُ خير ِمن
مجالِس ِة النا ِ
س اليومِ ،إل أ تتعِي ُن ال ُمجالِسة ِبط ِري ِق ِه الشرِعي ،ففِتش يا أ ِخي على
ُ
الصالِ ِحين وجالِ ِس ِه  ،فِإ ل ت ِجد ُه فاجلِس وحدك".
وروى الحا هكم والبيه هقي أن أبا ذ ّر قال" :الوحدةُ خير ِمن جلِي ِ
س ِالسوِء ،والجلِي ُس
الصالِ ُح خير ِمن الوحد ِة ،وإِمل ُء الخي ِر خير ِمن الس ُكو ِت ،والس ُكو ُت خير ِمن ِإمل ِء
اب" :ول تصحب الف ِ
ِالش ِر" ،وقال ُعمر بن الخط ه
اجر لِيعلمك ِمن ُف ُجوِِره ،ول تف ِ
ش ِإلي ِه
ُ
ِسرك ،واست ِشر ِفي أم ِرك ال ِذين يخا ُفو هللا ِعز و ِجل" ،ف همن خي هر هالجلهي ه
س هالصاله هح أنه

يكهتم هسر صا هحهب هه ،فلهذلهك يقت ّهرن المصهّنف رحمة هللاه علي هه أمر الجلهي ه
س هبما يألهي.
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالىَ " :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
فقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يأمر" أي أصحابه وأمته أم اًر مستحبا أو أم اًر و ه
اجباً،
ه
ه ه ه
ه ه ه
ه ِ
الس هر عن ص ه
احهب هه ول يفشائه هإلى
هإلختالف السلف في وجوهبه" ،بكتمان السر" ،أي هبحفظ ّ ّ
أخرى ،فيأمر هبذلهك هإقهتدائاً هبقوله هه تعالى هحكاي ًة عن يعقوب علي هه هالسالم﴿ :يا ُبني ل
تقصص ُرؤياك على ِإخوِتك في ِكي ُدوا لك كيداً ِإ الشيطا لِ ِ
لنسا ِ ع ُدٌّو مِبين﴾ ،وروى
ُ
الع هقيلهي وإهبن ع هد ّي وغيرهما عن معاذ وعمر وعلهي قالوا قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه
ّ
وسل (( :است هعينوا على هإنجا هح هالحو هائ هج هبال هكتم ه
ان ،فهإن كل هذي هنعمة محسود)) ،و ِفي
هرواية(( :است هعينوا على قض ه
اء هالحو هائ هج هبال هكتم ه
ان)) ،وقال ولهي هللاه شهل بن عب هد هللاه ر هحمه

ه ه
لس هر وظ ه
ه
ه
ه ه
ه ه ه
اهره
هللا تعالى" :أصل العقل الصمت وفرع العقل العافية وباطن العقل كتمان ا ّ ّ
ا هإلقهتدا بالنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ."،
ّ
ه
ه
ه
ِ ه ه ه
ه ِ ه
لس ّهر" :وهو منهي عنه لما هفيه همن ا هإليذ هاء
قال الغزالي في اإلحياء في إفشاء ا ّ
ف والص هدق ه
ار ه
والتهاو هن هبح هّق هالمع ه
اء ،قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :هإذا حدث الرجل
الح هديث ثم التفت ف ه ي أمانة)) ،وقال مطلقاً(( :الح هديث بينكم أمانة)).
وقال الحسن" :هإن همن ال هخيان هة أن تحدث هب هس هر أ هخيك" ،ويروى أن مع هاوية ر ه
ضي
ّ
هللا عنه أ هسر هإلى الولهي هد ب هن عتبة ح هديثه ،فقال هلهبي هه :يا أب هت هإن أ همير المؤ همهنين أ هسر هإلي
ح هديثاً وما أراه يطوى عنك ما بسطه هإلى غي هرك؟ قال :فال تح هدثهني هب هه فهإن من كتم هسره

كا ال هخيار هإلي هه ،ومن أفشاه كا ال هخيار علي هه قال :فقلت يا أب هت هوإهن هذا لهيدخل بين
ه
ه هه
ه ه ه ه
ه ه
ه ه
ه
الس ّهر،
الرجل وبين ابنه؟ فقال :ل وهللا يا بني ولكن أحب أن ل تذلل لسانك بأحاديث ّ
ه ه
ه
ه
ه
ه ه
لس ّهر
قال :فأتيت معا هوية فأخبرته فقال :يا ولهيد أعتقك أبوك من هر ّق الخطاء فإفشاء ا ّ
هخيانة".
هه ه
ه
ه ه
ه
لس ّهر همن ال هخصا هل
قال شقيق المصّنف ،الشيخ عثمان بن فودي" :أعلم إن كتمان ا ّ
ض هالو ه
المحمود هة ِفي ج همي هع هالخل هق ،و همن اللو هازهم ِفي حقو هق هالملو هك و همن الف هرهائ ه
اجب هة على
اء و ه ه
الوزر هاء والجلس ه
ضا" :أعلم هإن المناء على السار هر أشد وأقل وجوداً
اإلتّبا هع" ،وقال أي ً
اء هالموا هل ،و هحفظ الموا هل أيسر همن هكت هم هالسر هار" ،قال علهي بن أهبي طالهب ر ه
همن أمن ه
ضي
هللا تعالى عنه وكرم وجهه " :هسرك أ هسيرك ما لم تكن تتكلم ،فهإن تكلمت هب هه ه
صرت أ هسيره"،

وقال مج هّدد ا هّلدي هن عمر بن عب هد هالع هزي هز" :القلوب ارهعية والشفاه اقفالها ،واللسن مف هاتحها،
ه
ه ه ه
ه
ه
ه
صا همن بي ه
ان وجو هب هال ه جرهة على
فاليحفظ كل ام هرء مفاتح س ّهره" ،وجميع هذا قد ورد ملخ ً
هال هعب هاد لهلشي هخ عثمان ب هن فودي ر ه
ضي هللا تعالى عنه.
لس هر أيضا رغبة ِفي هالخمو هل و هكر ه
اس و هخف ه
هه
ه
اهي هة هالظهوهر لهلن ه
اء هالفض هائ هل
و همن كتما هن ا ّ ّ ً
ار ه
ف والحق هائ هق هإل لهمن أه ًال له ،قال الع ه
هعندهم وتست هر هال هولي هة والمع ه
ارف الشيخ أحمد بن
ع هجيبة ِفي هإيق ه
ه
اظ هالهم هم" :الخمول هو هإسقاط المن هزل هة هعند الن ه
لس ّهر هال هولي هة،
اس و هكتمان ا ّ
وكل ما يسقط المن هزلة هعندهم وينفى تهمة ال هولي هة فهو خمول" ،قال الع ه
ارف الشيخ عبد

ان" :أن الغالهب على أرب ه
اب هذا الش ه
الق هاد هر ب هن مصطفى ِفي سلوهة هالحز ه
أن أي شأن ال هولي هة
هال هخفاء والتستر المن حتى أظهره هللا همنهم هبأم ههر  ،فيظهر هحينهئذ هبالح هّق لهلح هّق وين هطق
هبالح هّق ِفي هالح هّق" ،قال علِي ب ُن أِبي طالِب كرم هللاُ وجه ُه:
واستُر ُع ُيوب أ ِخيك ِحين تطل ُع
وإِذا اِئِتمنت على السرِائ ِر فاخ ِفها
ِِ
خر ُق ِ
ل تج ِزعن ِمن الحو ِاد ِث ِإنما
ال على الحوادث يجزعُ
الرج ُ
وأ ِطع أباك ِب ُك ِل ما أُو ِ
ِإ ال ِم ِطيع أباهُ ل يتضعض ُع
صى ِب ِه
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يمنع الجلوس على ال ُّ
طرقات" ،أي أنه ينهى الناس
همن الجلو ه
س ِفي هالطر هق هإل هبشرو هطها ،فالطرقات والطرق جمع الط هري هق ،وأصله همن طرق
أي سار أو م هشى ،تقول طرقت الط هريق ،فمنعهم ذلهك له هحف هظ أبصا هرههم همن النظ هر هإلى
الجهنهبيا هت وإهلى أه هل الدنيا تع هظي ًما أو حسوداً وإهلى العوا هم هاحهتقا اًر ،وله هحف هظ أل هسنتهم وآذانهم
ان والسخ هري هة وتر هك الت هحي ه
همن ال هكذ هب وال هغيب هة والبهت ه
ات ،وله هحف هظ قلوهبهم همن السهتغار هق هفيما
هسوى حقو هق هللاه ،فمنعهم الجلوس ِفي الطرق ه
ات همن حس هن خل هق هه هلن همن حس هن هالخل هق
نه
س وحب هسهم همن ج همي هع ه
صيحة لهلنا ه
اإلضر هار.

قال تعالى﴿ :لقد جآء ُك رُسول ِمن انُف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك ﴾،
أي ي هعز علي هه مشقتكم وأن تدخلوا النار ،وح هريص علي هه أن تؤ همنوا وأن تدخلوا الجنة ،وقال
تعالى﴿ :يتُلو علي ِه آي ِات ِه وُيزِكي ِه وُيعلِ ُم ُه ُ ﴾ ،وقال تعالى﴿ :لِ ُيخ ِرج ال ِذين آم ُنوا وع ِمُلوا
ات ِمن الظلُم ِ
الصالِح ِ
ات ِإلى النوِر﴾.
ومعنى قولِ ِه" :إل لضرورة" أي أنه علي هه هالسالم يمنعهم همن ذلهك ِإل لِض ُرورة
شرِعية أو هإل هبشرط ص هحيحة وأدب مر ه
ضية ،ومعنى قولِ ِه" :فيعطيها حقها" أي هإذا ل بد
س ِفي الطرق ه
همن الجلو ه
ات لهحاجة ،وِإ ل تترُكوها فأدوا حقها" ،من" أي همن حقو هق

س ِفي هالطرق ه
ات :غض البصر" أي أشار ِب ِه ِإلى السلم ِة ِمن التع ِر ِ
هالجلو ه
ض لِل ِفتن ِة
س ِفي هالطرق ه
هالعيو هن ِبمن يمر ِمن الِنسا ِء وأه هل هالدنيا وغي ِر ههم" ،و" همن حقو هق هالجلو ه
ات:
ُ
"كف األذي" هبهإجهتن ه
ار بع ِ
ض ِالم ِ
اب ِال ِغيب ِة ،وظ ِن ِالسوِء ،وإِحِتق ِ
ارين ،وتضِيي ِق ِالط ِري ِق

على المارين ،وهيب ِة لِلمارو  ،أو خوف ِمنه  ،أو يمتِنع ِ
النساء ونح ُو ُهن ِمن ال ُخ ُرو ِج ِفي
ّ
ُ
ُ
أشغالِ ِهن ِبسب ِب ُقعوِد ِالق ِ
اع ِدين ِفي ِالط ِري ِق ،أو يجلِس بُقر ِب ب ِ
اب د ِار ِإنسا ُيتأ ِذى ِبذلِك،
ُ
ُ
ِ
ف ِمن أحو ِ
ال ِالن ِ
اس شيئاً يك ِرُهون ُه.
أو حي ُث يكش ُ
س ِفي هالطرق ه
"و" همن حقو هق هالجلو ه
ات":رد السلم" ههإلك ار هم الما ِر وإهفشا هء هالسال هم،
فقال رد السال هم هإشارة هإلى سنة ِفي هالسال هم لهلمارين يسّلهم الق ه
اع هدين" ،و" همن حقو هق الجلو ه
س
ّ
ِفي هالطرق ه
ات":األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هبهإسهتعم ه
ال ج ِمي ِع ما يش ِرعُ ،ويأمر
الناس هبذلهك وتُ ِرك ج ِميع ما ل يش ِرعُ وينهائهم عن ذلهك.

س ِفي هالطرق ه
"و" همن حقو هق هالجلو ه
ات":إرشاد الضال" أي هاه ُدوا الضال هإلى السهبي هل
س ِفي هالطرق ه
واِه ُدوا الغِبياء هوهإنقاذ الضاهئع" ،و" همن حقو هق هالجلو ه
ات":إغاثة الملهوف" أي
ي ِعين ذا الحاج ِة الملهو ِ
ف والمكرو هب المحتا هج المنق هط هع هبقول أو هب هفعل أو هبج همي هعهما" ،و"
ُ
ُ
س ِفي هالطرق ه
ات":حسن الكلم" ،أي طهي هب الكال هم ِفي ح ِديِث ِه بع ِ
همن حقوق هالجلو ه
ض ِه
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص المرُوءة ول هبغي هر ذلِك ِمن
لبعض ،هبال غيبة ،ول نميمة ،ول كذب ،ول هبالكال هم ينق ُ
ِِ
ِ
ار ِمن رِد ِالسل ِم ،ولُط ِ
ضا كل ُم ُه لِلم ِ
ف جواِب ِه ل ُه،
الكل ِم المذ ُمومة ،ويد ُخ ُل فيه أي ً
وِهدايِت ِه لِلط ِري ِق ،وإِرش ِادِه لِ ُمصلِحِت ِه ونح ُو ذلِك.
فأخرج أحمد والبخ ه
اري ومسلهم وأ ُبو د ُاود عن أهبي س هعيد الخد هرهّي قال قال النِبي
اك والجلُوس ِفي الطرق ِ
ات)) ،قالُوا :يا رُسول هللاِ ما لنا ُبٌّد ِمن
صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إي ُ
ُ
ُ
مجالِ ِسنا ،نتحد ُث ِفيها ،قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :فِإذا أبيتُ ِإل المجلِس،
طوا الط ِريق حق ُه)) ،قاُلوا :وما حق ُه؟ ،قال ((غض البص ِر ،وكف الذى ،ورد السلمِ،
ف أع ُ
والمر ِبالمعرو ِ
ف ،والنهي ع ِن ال ُمنك ِر)).
ُ
ُ
ُ
و ِفي هرواي هة مسلم عن أهبي طلحة هإنا قال" :كنا قعوًدا هبالفهني هة نتحدث ،فجاء رسول
س الصعدا ِت؟ اجتِنبوا مجالِس الصعد ِ
هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ما ل ُك ولِمجالِ ِ
ات))،
ُ
ُ
ُ
فقلنا" :هإنما قعدنا لهغي هر بأس ،قعدنا نتذاكر ونتحدث" ،قالِ(( :إما ل ،فأدوا حقها :غض

ان هالح هديث ه
البص ِر ،ورد السل ِم ،و ُحس ُن الكل ِم)) ،فهذ ه
ان ي هدل هن على هك ارههت هه علي هه هالسالم
لهلن ه
اس يقعدو هن ِفي هالطر هق هبغي هر سبب.

فكان النهبي صلى ّللا علي هه وسلم يمن ُع أصحاب ُه وأُمت ُه ع ِن ال ُجُل ِ
وس ِفي الط ُرقا ِت
بغي ِر ضرورة وأمره ِبِإعط ِ
اء ُحُقوِقها ِبتخل ِق ِبأخلق المح ُمود ِة ِبأن ُه ُب ِعث لِيه ِدى م ِن اتبع
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف الُستا ُذ رحم ُه للاُ تعالى ِفي
ِرضوا هللا وُيخ ِر ُج ُه من الظُلمات ِإلى النوِر ،قال ال ُمصن ُ
قِ
صيدِت ِه الدالِي ِة ِفي مد ِح النِب ِي صلى للا علي ِه وسل :

ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ر ِب العال ِمين ُمحمد وحِبي ُب
"عدةُ الخليل من للا تلي ُدهُ
ِردء ِب ِه درء الردى هام ِ
ُنوُر ال ُهدى أسجح ك ِري ُ ال ُمحت ِد
الندا
ُ
بحر ِ
امي والضع ِ
ِريف اليت ِ
الندى يرِوي غلِيل الورِد"
اف ثمال ُه
ُ
ُ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يمنع تناجي إثنتين دون الثالث" ،أي أنه علي ِه
الصلةُ والسل ُم حرم الناس همن النجوى بين ا هلثني هن هس ار ِبحضرِة هالثاله هث ،فمعنى النجوى
ِ ِ ِ
ه
ه
اه ﴾ ،أي ل خير همن أكث هر
لسر بين الثني هن ،قال هللا تعالى﴿ :ل خير في كثير من نجو ُ
اّ
كال همهم المس ّه
اري بينهم.
ومعنى قولِ ِه" :فإن ذلك يحزنه" أي أن تن ه
اجي هإثنتا هن دون الثاله هث يقع ِفي نف ِ
س
هالث هال هث ما يح ِزُن ُه ِلج ِل ِالتن ِ
اجي ِبأ يق ِدر ِفي نف ِس ِه أ الح ِديث عن ُه ِبما يك ِرهُ ،أو أن ُه ل
س ِالشيطا ِ وأح ِادي ِث ِالنف ِ
يروهُ أه ًل لِيشرُكوهُ ِفي ح ِديِث ِه ِ ،إلى غي ِر ذلِك ِمن وسوا ه
س ،قال
هإبن حجر" :قال يح ِزن ُه ِلن ُه قد يتوِه ُ أ نجواها ِإنما ِهي لِ ُسوِء أرِي ِهما ِفي ِه أو لد ِسيسة
غ ِائلة ل ُه".
وروى مسلهم عن عب هد هللاه ب هن عمر قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا
كا ثلثة ،فل يتناجى اثنا ِ ُدو و ِ
احد)) وأضافه ِفي هرواية هبقوله هه علي هه هالسالم(( :حتى
طوا ِبالنا ِ
سِ ،من أج ِل أ يح ِزن ُه)) ،وقال ِفي هرواي هة هالبخ ه
ارهّيِ(( :إذا ك ُانوا ثلثة فل
تختلِ ُ
يتناجى اثنا ِ ُدو الثالِ ِث)) ،و ِفي هروايةِ(( :إذا ُكنتُ ثلث ًة فل يتناجى ر ُجل ِ ُدو الخ ِر
طوا ِبالنا ِ
س أجل أ ُيح ِز )).
حتى تختلِ ُ
ِ
ان إبن عمر" أي ارّهوي هذهه الح هاديث ،فهو عبد هللاه بن عمر ب هن
ومعنى قولِه" :و َك َ
ضي هللا تعالى عنهما كما ذ هكر ِفي ِرواي ِة سفيا ِ هالثوهرهي ِفي ج ِ
اب ر ه
هالخط ه
ام ِع ِه عن عب ِد
ّ
ُ

اجي رج ًل دعا ِ
آخر ثُ ن ِ
هللاِ ب ِن ِدينار ،فقال" :فكا ِاب ُن ُعمر ِإذا أراد أ ين ِ
اجى ال ِذي
ُ
ُ
أراد" ،و ِفي هرواي هة نا هفعِ" :إذا أارد هإبن عمر أ ُينا ِجي و ُه ثلثة دعا ارِب ًعا".
فهذا معنى قوله هه" :إذا َكا َن عنده إثنان وجاء الثالث يشاوره عن شيء يقول
ال هبأم هر
للرجلين" :إستأخ ار شيًئا" "،أي انتظر قلهيال حتى جاء الارهبع ،ففعل ذلهك هامهتث ً
رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،ومعنى قولِ ِه" :وإذا َكا َن عنده واحد يطلب له ثانًيا حتى
يشاور الداخل" ،وقد رهوى عن أشهب عن مالِك ب هن أنس قال" :ل يتن ِ
اجى ثلثة ُدو
وِ
احد ول عشرة ِلن ُه قد ُن ِهى أ يت ُرك وا ِح ًدا".
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هإن هذا من ُحس ِن الد ِب لئل يتباغ ُ
ضوا ويتقاط ُعوا كما قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل ِ (( :من أج ِل أ يح ِزن ُه)) ،أو كقوله هه(( :أجل أ ُيح ِز )) ،ف همن ذهلك تع هرف أن
تح هزين المسله هم عيب ع هظيم ،فنهائنا رسول ّللاه صلى ّللا علي هه وسلم عن ذلهك شفًقا لنا
ورحم ًة علينا فع هزيز علي هه ما يضرنا هفي الدنيا وال هخرهة ،فهذا همن حس هن آد ه
اب سلو هك هه مع
النا ه
س صلى هللاُ علي ِه وسل .
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :وكان" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى "عليه
وقال ال ُمصن ُ
السلم" ِفي ههداي هة هالخل هق هإلى سهبي هل الرش هد" :ينهى عن القيام للداخل" ،أي أنه علي ِه
س ع هن هال هقيا هم تع هظيماً أو تب هجي ًال لهلد ه
الصلةُ والسلم حرم الناس ِفي هالمجاله ه
اخ هل عليهم،
ُ
"وقال" أي قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل تبهيينا وأيضاحاً لهن ه
اهي هة هال هقيا هم لهلدا هخ هل ،كما
ً
ُ
ُ ُ
رواه أحمد وأبو داود وإبن ماجة وإبن ج هرير عن أهبي أمام هة هإب هن حهنيف ب هن سهل هالب ه
اهلهي
ُ ُ
ال هذي قال" :خرج علينا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل متو هكئاً على عصاه ،فقمنا له
فقال((" :ل تقوموا كما يقوم األعاجم))" أي ل تقوموا تع هظيماً أو تب هجيالً لهي ول تقوموا

تع هظيماً بعضكم لهبعض كما يقوم ال هع ه
اجم همن أه هل الرو هم والف ه
ارهسي وغي هرههم همن ال هذين
ّ
يقومون تع هظيماً وتب هجيالً لهساد هاتهم".
ومعنى قولِ ِه علي هه السالم(( :يعظم بعضهم بع ًضا))" أي أن ّه
الرياء وا هإلعظام سبب
اج هم لهبع ه
هقيا هم بعض الع ه
ضهم ،فحرمه لهذلهك ،ل حرم هال هقيام نفسه ،فقد رهوى الح هاديث
ه ِ
هه ه ه
اما لهم ،همنها ما روى البخ ه
اري ومسلهم عن أِبي س ِعيد :أ
كثيرةً في جو هاز القيا هم لغي هر إكر ً

أهل ُقريظة نزُلوا على حك ِ سعد ب هن معاذ ،فأرسل النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ِإلي ِه فجاء،
فقالُ ( ( :قو ُموا ِإلى سِي ِد ُك )) ،و همنها ما روى أ ُبو د ُاود وا ِلترِم ِذي والِنساِئي وغي ُرُه عن
عاِئشة قالت" :ما أري ُت أح ًدا كا أشب ُه سمتاً وُدلً وه ِدياً ِبرُسو ِل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل
ِمن ف ِ
اطمة ،كانت ِإذا دخلت علي ِه قام ِإليها فأخذ ِبي ِدها فقبلها وأجلِسها ِفي مجلِ ِس ِه ،وكا

ِإذا دخل عليها قامت ِإلي ِه فأخذت بي ِدِه فقبلت ُه وأجلِست ُه ِفي مجلِ ِسها".
ِ
ِِ ِ ِ
ف هفي هذا المج ه
ِ
ال قال النوِوي ِفي ِالذك ِ
ار" :وأما إكرام الداخل بالقيا ِم ،فالذي نخت ُارهُ
ضيلة ظ ِ
أنه مستحب لِمن كا ِفي ِه ف ِ
اهرة ِمن ِعل أو صلح أو شرف أو ِولية ونح ُو
ُ ُ
الك ار ِم وا ِلحِت ار ِم ل لِل ِريا ِء و ِ
ذلِك ،وي ُكو ُ هذا ِال ِقيام لِلِب ِر و ِ
العظا ِم ،وعلى هذا استمر
ُ
ف والخل ِ
عمل السل ِ
ف".
وكا سهّيدنا الشيخ أبو الهدى محمد اليعقوهبي على هذا الحك هم لهتعلهي هم هالطال هب
ّ
اج ِفي هكتاهبهه
هه
ه
هه
ه
ه
والمبتدئين أداب الم هريدين والتالميذ مع شيوخ ه م ،ولكن قال الشيخ هإبن الح هّ
المدخ هل ِفي هالحك هم أم هر هالنهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل هبال هقيا هم لهسعد ب هن معاذ" :أ المر
ّ
ِبال ِقيا ِم لِغي ِر ما وقع ِفي ِه الن از ِع ِوإِنما ُهو لِين ِزلُوهُ عن دابِت ِه لما كا ِفي ِه ِمن المر ِ
ض كما
ض ِا ِلرواي ِ
جاء ِفي بع ِ
ات" ،ك هرواي هة أحمد عن ع ِائشةُ (( :قو ُموا ِإلى ِسِي ِد ُك فأنزُلوهُ)) ،وذلهك
تأهيي ًدا هبما قال التوربشِتي" :معنى قوِل ِه (( ُقو ُموا ِإلى سِي ِد ُك )) أي ِإلى ِإعانِت ِه ِوإِنزالِ ِه ِمن
دابِت ِه ،ولو كا ال ُمرُاد التع ِظي لِقالُ :قو ُموا لِسِي ِد ُك " ،أي لهتع هظي هم سهّي هدكم أو تع هظي ًما
لهسهّي هدكم.
اج ِفي سب هب هقيا هم رسو هل هللاه صلى هللا علي ِه وسل لهف ه
اطمة وهقيامتها
وقال هإبن الح هّ
ُ
ِ ِ
ِ
ام لها ِلج ِل ِإجل ِسها ِفي مك ِان ِه ِإكراماً لها ل على وج ِه ال ِقيا ِم
له" :باحتمال أ ي ُكو القي ُ
ازِع ِفي ِه ،ول ِسيما ما ُع ِرف ِمن ضي ِق ُبُيوِت ِه ِوِقل ِة الُف ُر ِ
ال ُمن ِ
ش ِفيها ،فكانت ِإرادةُ ِإجل ِس ِه
ً
ض ِع ِه مستل ِزم ًة لِ ِقي ِ
لها ِفي مو ِ
ام ِه" ،فبين هإبن حجر أن ِقيام الر ُج ُل ِِلن از ِل الم ِري ِ
ض عن
ُ
مرُكوِب ِه ،أو الِق ِاد ِم ِمن سفر ،أو لِلت ِهنئ ِة لِمن حدثت ل ُه ِنعم ًة ،أو لِتوِس ِع المجلِ ِ
س ف ُهو
ج ِائز ِب ِ
الِتف ِ
اق.

ف الشيخ عثمان بن فودي ر ه
فعلى هذا كا ش هقيق المصهّن ه
ضي هللا تعالى عنه كما
قال ِفي هكتاهب هه بي ه
ان الهبد هع الشيط هاني هة" :و همن ذلهك ال هقيام ال هذي هاعتاده بعضنا لهبعض ِفي
المجاله ه
س والمح هاف هل هعند ذلهك السال هم ،وهو هبدعة مكروهة ،وهقيل ج هائزة ،والصواب :أن ذهلك

ه
ه ِ ه ه ه ه
ضا".
مكروه ،و همثل هذا القيا هم في الكراهة القيام للمصحف ،وهو هبدعة مكروهة أي ً
"و" ،كذلهك كا المصهّنف على هذا الحك هم هلنه جاء هبالدلهي هل ال هخ هر ِفي هذك ههر
الح هدي هث رواه أحمد وأبو داود و ه
التّرهم هذي وهإبن ج هرير عن أهبي مجلز قال" :قام رجل لمعاوية
ُ ُ
رضي َّللا عنه" ،ول يذ هكر هإسم الرج هل الق هائ هم ،ول هكن ِفي هرواي هة ه
التّرهم هذ هّي قال" :خرج مع هاوية
فقام عبد هللاه بن الزبي هر وابن صفو ه
ان هحين رواه".
و ِفي هرواي هة أِبي د ُاود وغي ِِره ت ِدل على أ عبد هللاه بن الزبي هر ل يُق  ،ول هكن قام هابن
صفوا هن فقط ،هذا أهّيد هبما قال ُسفيا ُ الثوهري" :اتفُقوا على أ ِابن الزبي ِر ل يُق "" ،فأمره
ان هبالجلو ه
بالجلوس" ،أي أمر معا هوية ههلب هن صفو ه
س ،هو ِفي هرواية" :فقال :هاجلسا" ،أي أنه
أمر ابن الزبي هر وابن ه
صفوا هن هبالجلو ه
س ،ول هكن ص هحيح الول" ،وقال" :سمعت رسول َّللا

ِ
ِ ِ
َّ
َّ
صُفوًفا
َصلى ُ
هللا َعَل ْيه َو َسل َم يقول(( :من أحب))" ،أي من ي هريد أ يلزم ُه بالقيا ِم ل ُه ُ
على ط ِري ِق ِال ِكب ِر والنخوِة والزه هو وغي هرها همن التع ِظي ِ ،و ِفي هروايةِ ( :
(من ُس ِِره)) أي همن
ّ
ِِِ
ِ
ه
اما))"،
أعجبه وجعل ُه مسرو اًر(( ،أن يتمثل))" ،أي ينتصب أو يتصّور ((له الناس قي ً
و ِفي هرواية(( :ل ُه ِ
الرجال ِقياماً)) أي ي ِقُفو بين يدي ِه ق ِائ ِمين لِتع ِظي ِم ِه وتب هجيله هه ِمن قولِ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يء(( ،مقعده ِفي النار))"،
مثل بين يديه مثُولً أي انتصب قائماً ((فليتبوا))" ،أي فليه ُ
صيره ون ه
أي م ه
صيبه ِفي ن ه
ظ ُه الم ُر معناهُ الخي ُر كأن ُه قال :من ُسرهُ ذلِك
ار الجههن هم ،فلف ُ
و ِجب له أ ين ِزل من ِزل ًة ِمن النا ِر ،فهذا الح هديث ص هريح ِفي تح هريم و هكر ه
اهي هة ال هقيا هم لهغي هر
ُ
الري ه
هبشر هط ّه
اء وا هإلعظا هم.
قال العيِني ِفي شر ِح ِه لهص هحي هح ال ُبخ ِ
ارِي عن أِبي ِالولِي ِد ب ِن ُرُشد" :أ ال ِقيام على
ظور وهو أ يقع لِمن ي ِريد أ يُقام ِإلي ِه تُكِب اًر وتع ِ
اظماً على
أربع ِة أو ِجه :الو ُل مح ُ
ُ ُ
ُ
ُ
القاِئ ِمين ِإلي ِه ،والث ِاني :مكروه وهو أ يقع لِمن ل يتكِبر ول يتع ِ
اظ ُ على الق ِائ ِمين ول ِكن
ُ
ُ
ُ
يخشى أ يد ُخل نفس ُه ِبسب ِب ذلِك ما يح ِذ ُر ولما ِفي ِه ِمن التشب ِه ِبالجباِبرِة ،والثالِ ُث :ج ِائز

و ُهو أ يقع على سِبي ِل الِب ِر وا ِلكار ِم لِمن ل ُي ِري ُد ذلِك وُيؤ ِم ُن مع ُه التشب ُه ِبالجباِبرِة،
لرِب ُع من ُدوب و ُهو أ يُقوم لِمن ق ِدم ِمن سفر ف ِرحاً ِبُق ُدو ِم ِه لِ ُيسلِ ُ علي ِه ،أو ِإلى من
وا ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تجددت ل ُه ِنعمة فيهن ُئ ُه ِب ُح ُ ِ
ام على
صولها أو ُمصيبة فيعزي ُه بسببها" وقال الغازلي" :القي ُ
العظا ِم مك ُروه وعلى سِبي ِل ِالِب ِر و ِ
سِبي ِل ِ
الك ار ِم ل ُيك ِرهُ".
أن نهبينا الحهبيب صلى هللا علي هه وسلم منع الناس ِمن ال ِقيام ِإلى ج ِان ِب ِ
الخ ِرين
ِمن أج ِل ِإقن ِ
الري ه
اع ِه بالحاج ِة ِإلى تجن ِب ُكل الخل ِق الِتي تحف ُز ال ِكبر وال ُع ُجب و ّه
اء
ِ
ضا ِمن التحد ِث ِبط ِريق ِة تستثِني
والعظامِ ،وأن ُه عليه الصلةُ والسل ُم منع الناس أي ً
ال ِخ ِرين الح ِ
اض ِرين لكي ل ي ِسيءوا ِإلى الن ِ
اس وين ِف ُرو ُه  ،و ُكل هذا ِمن مس ُؤولِي ِة النُبوِة
ُ
ات الخل ِق المذموم ِة المهلِك ِ
ظُلوم ِ
ِِلج ار ِج الن ِ
ات ِإلى ُنوِر الخل ِق المح ُمود ِة
اس ِمن ُ
ُ
ُ
المن ِجيا ِت ،قال ِفي ِه المصِنف ر ِحمه للا تعالى ِفي ق ِ
صيدِت ِه الدالِي ِة:
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ِ
وبِسالة وبشاشة لِل ُمجت ِد
"ما ِفيه ِمن صبر وصف ِح رحمة
ِ
ض م ن ضد
طل ِق المحيا ِذي ال ِحيا ُمتب ِس
عن ُلؤُل ِؤ ُبرِد يفي ُ
ما ِمن ع ِريب ِفي ِالع ِ
ار ِب والعر ِب والعج ِ كاب ِن أِبي الفصاح ِة أحمد".
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ
ِ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم" أي ينهى
في هداية الخل ِق إلى سبيل الرشد" :ينهى رسول َّللا َصلى ُ
أصحابه وأمته من ه ياً مكروهاً أو تح هريماً" ،أن ُّيقيم رجل أح ًدا ويجلس مكانه" ،أي أنه
علي ِه الصلةُ والسلم حرم أصحابه وأمته أن يأمر الحد جاله ًسا ِفي المك ه
ان أن يقوم همنه
ُ
اهية التح هري هم أو ن ه
لهيجلهس هفي هه هإياه أو ال هخر ،فاختلف الفقهاء هل ههي ن ه
اهية ال هك اره هة ،فنقل
هابن المن هذ هر على هكراههتها ع هن الجمهوهر ،فجزم النوهوي على تح هري همها ،فهإن اخهتالف الحك هم

هفي هه يعت همد على هفعله هه ِفي المجله ه
س أو هفعله هه ِفي صال هة الجمع هة قبل الخطب هة أو هعندها.
ِ
ه ه ه ه
هه ه
ول هللا صلى هللاُ
فلذلك إتبع المصّنف بالحديث النب هوهّي ،فقال" :وقال" أي قال رُس ُ
اري وابن ماجة وأبو داود و ه
التّرهم هذي وغيرهم عن سلم ه
علي ِه وسل كما رواه أحمد والبخ ه
ان
ُ ُ
الفا هرهس هي وأهبي ذر والرق هم وعب هد هللاه ب هن عمرو ر ه
ضي هللا تعالى عنهم((: ،ل يح ُّل للرجل
ّ
ّ
أن ُّيفرق بين إثنين إل بإذنهما))" ،فمعنى الح هدي هث ل يجوز لهلرج هل أن يف ّهرق هبتش هديهد الر هاء

س هبأن يجلهس بينهما هإل هبهإذهنهما هلنه كما فسره بعض العلم ه
بين أثني هن ِفي المجله ه
اء قد
يحت همل أن يكون بينهما محب ًة ومودةً وج هريان هس ّر وأمان ًة ،فيشق علي ه ما التفرق هبجلوهس هه
بينهما ،فينهى رسول هللا صلى هللاُ علي ِه وسل عن ذلهك تأ هدباً هلصحاهب هه وأمهت هه ِفي أحرى
السلو هك ِفي مجاله هسهم لهيح هفظ هعرضهم وكرمهم.
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد" :يقول" كما رواه أحمد والخ هطيب وابن عس ه
اكر عن

عمرو ب هن شعيب عن أهبي هه عن هج هّدهه ،وأبو داود عن أِبي هريرة ،والح ه
اكم عن هإب هن عباس
ُ
ُ ُ
وعبد الرز ه
اق عن طاوس و هعكرمة" ،لمن يراه قائ ًما ِفي الشمس" ،ل ذكر المصهّنف رحمة
ف هالفقه ه
س ههلخهتال ه
هللاه علي هه هإسم الرج هل الق هائ هم ِفي الشم ه
اء هفي هه ،وذ هكر ِفي هرواي هة هعكرمة أنه
أبو هإسرهائيل ،فقال أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل يخطب و أرى رج ًال ق هائ ًما ،فقال(( :ما
شأن هذا؟)) فقالوا :هذا أبو هإسرهائيل ،جعل على نف هس هه نذ اًر أن يقوم يوما ِفي الشم ه
س
ً
ويصومه ول هيتكلم ،فقال(( :فليجلهس وليست هظل وليتكلم وليهتم ه
صيامه)).
و ِفي هرواي هة عمرو ب هن الع ه
اص قال :أن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل خطب،
ف أرى رج ًال ق هائما ِفي الشم ه
س فقال له(( :ما شأنك؟)) ،قال :نذرت أن ل أزال ق هائ ًما ِفي
ً
الشم ه
س حتى تفرغ ،فقال(( :ليس هذا هبنذر ،هإنما الندر ما ابت هغي هب هه وجه هللاه)).
و ِفي هرواي هة طاوس قال :مر النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هبأهبي هإسرهائيل وهو ق هائم ِفي
س ،فسأل عنه ،فقالوا :ن هذر أن يقوم ِفي الشم ه
الشم ه
س وأن يصوم ول يتكلم فقال النِبي
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ام ه
ظ هّل)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن
ض لهصو همك واذكر هللا واجلهس ِفي ال هّ
المسهّي هب قال :مر النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل هبرجل ق هائم ِفي الشم ه
س فسأل عنه ،فقال:
هو قانت ،فقال له النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :اذكر هللا)).
ازم ر ه
و ِفي هرواية أن الرجل ق هائم ِفي الشم ه
س هو أبو ح ه
ضي هللا تعالى عنه كما
ازم ر ِ
رواه الح ه
اكم وغيره عن أهبي ح ه
ضي هللاُ تعالى عن ُه قال" :رآِني النِبي صلى هللاُ علي ِه
وسل وأنا ق ِ
اعد ِفي الشم ِ
س فقال(( :تح ِول ِإلى ال ِظ ِل ،فِإن ُه ُمب ِ
ارك)) ،فمعناه تحّهول همن
تح هت الشم ه
ظل مب ه
ارك أي كهثير البرك هة والخي هر والنف هع لهمن تجهنب
ظ هّل ،فأن ال هّ
س هإلى ال هّ

س ال هذي هو ه
س تحت الشم ه
ضده هلن ِفي الجلو ه
س ِفي الشم ه
الجلو ه
س قلهيل البرك هة وكهثير
الش ّهر ومض ّر هبالبد هن فأنه غير النف هع ،ولهذا نقل المصهّنف رحمة هللاه تعالى علي هه أن قاهئ ًما
وجالهسا تحت السم ه
س مقعد الشيطان.
ً
فنقل المصهّنف رحمة هللاه علي هه قوله علي هه السالم((" :تحول إلى الظل فإن القيام
ِفي الشمس مقعد الشيطان))" أي م هقيل الشيطا هن هبأنه ب هعيد همن رحم هة هللاه والبرك هة ،و ِفي
ض ِح و ِ
هرواية(( :ل يقعد أحد ُك بين ال ِ
الظ ِل فِإن ُه مقع ُد الشيطا ِ )) هلن مقعده ب هعيد همن
ُ
ُ
رحم هة هللاه تعالى ،فمح ُل النه ِي ال ُمداوم ُة علي ِه واِِتخا ُذهُ عادةً ِبحي ُث ُيؤِثر ِفي البد ِ تأِثي اًر
يتولد ِمنه المح ُذور البدهنية والروح هانية ،فهو المعروف هعند علم ه
ط هّب أن التط هويل ِفي
اء ال هّ
ُ ُ
ه
ِ
الشم ه
السرط ه
ان وغي هره همن الدوى تحت ال هجلد.
س يح ِر ُ
ك الداء الدفين ك ّ
س بين الشم ه
س و ِفي الجلو ه
س ِفي الشم ه
فقد ورد الح هاديث كهثيرةً ِفي تح هري هم الجلو ه
س
ه
ظ هل ،و ِفي هرواي هة الح ه
اك هم عن هاب هن عباس قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وال ّ ّ
اك وال ُجُلوس ِفي الشم ِ
س فِإنها تُبلِي الثوب وتنِتن ا ِلريح وتُظ ِهر الداء الد ِفين)).
((ِإي ُ
وروى أ ُبو دا ُود عن أِبي ُهريرة قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا كا
ِ
ِ
ِ
ض ُه ِفي الشم ِ
أح ُد ُك ِفي الشم ِ
س
ض ُه في الظ ِل وبع ُ
س فقلص عن ُه الظل وصار بع ُ
فليُق )) ،معناه هإذا كا أحدكم ِفي الفي هء كما صرح هبذلهك ِفي بع ه
ض ال ّهروايا هت ،فارتفع أو
ظ هّل وبعضه ِفي الشم ه
ظل وب هقي بعض جس هدهه ِفي ال هّ
زال عنه ال هّ
س فليتحول هإلى الظ هّل ن هدباً
س مه
ضر هبالبد هن هإذ ه
ظ هّل والشم ه
اإلنسان هإذا قعد ذلهك المقعد
واهرشاداً هلن الجلوس بين ال هّ
فسد همازجه ِلخِتل ِ
ف حا ِل البد ِ ِمن المؤِث ِرين المتض ِادين كما بينه ه
اإلمام المنا هوي.
ُ
ُ
ظ هّل
ورهوى ِفي مسن هد اب هن اهبي شيبة عن عب هد هللاه ب هن عمر أنه قال" :القعود بين ال هّ
والشم ه
ان" ،أي مقعده ب هعيد عن رحم هة هللاه تعالى كما هو شأن الشيط ه
س مقعد الشيط ه
ان،
ظ هّل
وهفي هه عن قتادة قال" :نهى رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل أن يقعد الرجل بين ال هّ
ه
والشم ه
ظ هّل مقعد الشيط ه
ان" ،و ِفي هرواية عن
ضا عن أِبي ُهريرة قال" :حرف ال هّ
س" ،وهفيه أي ً
ظ هّل م هقيل الشيط ه
ان" ،و ِفي هرواية عن عبيد ب هن عمير
س هعيد ب هن المسهّي هب قال" :حرف ال هّ

س مق ه
ظ هّل والشم ه
اعد الشيط ه
ان" ،و ِفي هرواية عن هعكرمة أنه قال هفيمن يقعد
قال" :حد ال هّ
بين الظ هّل والشم ه
س" :ذاك مقعد الشيط ه
ان".
ِ
ِ
ول" :ل ت ِطيُلوا
وروى أبو نعيم وغيره عن نافع قال :كا ُعم ُر ب ُن الخطاب يُق ُ
ال ُجُلوس ِفي الشم ِ
ض الجلِد ويبلِي الثوب وي ِح ُث الداء الد ِفين"،
س فِإن ُه يغِي ُر اللو يق ِب ُ
ه
النهاي هة عن علِي ب هن أهبي طالهب ر ه
ضي هللا تعالى عنه أن ُه أرى ر ُج ًل ِفي
وروى ِفي ّ
الشم ِ
س قا ِع ًدا فنهاهُ ع ِن الُق ُعوِد ،وقالُ " :ق عنها! فِإنها ُمبخرة" أي تغهّير هريح الف ّهم ويهبس
ه
ه
ضا عن علهي كرم هللا وجهه أن ُه أرى ر ُج ًل ِفي
الطهبيعة مسمى مظنة للبخ هر ،وهفيه أي ً
ّ
س فقالُ " :ق عنها! فِإنها مج ِفرة" ،أي أنها تذهب شهوة ِ
الشم ِ
النكا ِح ،فص هريح ِفي ه هذهه
ُ
ُ
الرواي ه
س أو بينها والظ هل الم ه
س ِفي الشم ه
ات أن محل النه ِي ِفي الجلو ه
ضر ُيؤِث ُر ِفي البد ِ
ّه
ّ
والرو هح ،وهللا اعلم

فيمنع رسول هللاه صلى هللا علي هه وسلم أصحابه وأمته والناس أجم هعين همن الجل ه
وس
ه
ه
ه ه ه
ه ه
س أو بين الشم ه
تحت الشم ه
س والظ ّل ليحفظهم مما يضرهم في الدنيا والخرة كما قال هللاُ
تعالى ِفي ِه﴿ :لقد جآء ُك رُسول ِمن انُف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص علي ُك ِبال ُمو ِمِنين
اهرِة واليا ِت الب ِ
رءوف ر ِحي ﴾ ،فجاء رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل ِبالمع ِجزات الظ ِ
اهرِة
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ِِليماِننا و ِ
آخرِتنا ،وجاء ِبشفقة ورحمِت ِه ورأف ًة لِنا ِفي ُدنيانا شاق ش ِديد علي ِه صلى هللاُ علي ِه
ام ِر للاِ ونو ِ
الن ِقيا ِد ِبأو ِ
وسل ما عِنتنا ِمما لقاءنا ِمن ال ُكف ِر و ِ
الطاع ِة و ِ
الشر ِك و ِعد ِم ِ
اهي ِه
و ِمن المكروِه والم ِ
صيب ِة والمر ِ
ض وال ِمهن ِة وغي ِرها ِمما عِنتنا ِفي ُدنيانا ،فأن ُه ح ِريص علينا
ُ
ِ
ف
على ِإيم ِاننا وإِصل ِح أحوالِنا ،فأن ُه صلى هللاُ علي ِه وسل ِبنا ع ُ
طوف و ُمشفق ورُءو ُ
ر ِحي  ،قال ِإبن ع ِ المصهّن ه
ف ،السلطان محمد بلو ب هن الشي هخ عثمان ب هن فودي ِفي تخ ِمي ِ
س
ُ
البرد هة الش هر ه
يف م ِدي ًحا لِلنِب ِي صلى هللاُ علي ِه وسل :
وموِرُد يس ِع الرواد باحت ُه
"وملجا الخاِئ ِفين أخ ِر ساحتُ ُه
ك ِ أب أرت و ِ
صبِاً ِباللم ِ
س راحتُ ُه
ته
يح الجوى ِإل ِإ ارح ُ
ول ي ِز ُ
وأطلقت أ ِرب ِاً ِمن ِربِِق ِة اللم ِ

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ان يأمر" أصحابه وأمته أم اًر و ه
اجباً" ،بإكرام ذي
ِفي هداية الخل ِق ِإلى سِبي ِل الرشدَ " :ك َ
الشيبة" أي يأمرهم هبهإحهتار هم هذي الذرهئ ،فذو الشيب هة هو ال هذي له بياض الشع هر قلهي ًال كا
ه
ه
ه
ه
ه ه
ه
الس هّن ،أي دخول
أو كثي ًار ،فأصله من شاب يشيب شيباً ،فذو الشيبة كناية عن كبي هر ّ
المرء ِفي ح هّد الشي هب ،قال هللا تعالى﴿ :للاُ ال ِذي خلق ُك ِمن ضعف ثُ جعل ِمن بع ِد
ِ
ِ
اء و ُهو العلِي ُ الق ِد ُير﴾ ،فمعنى
ضعف ُقوةً ثُ جعل من بعد ُقوة ضعفاً وشيب ًة يخُل ُق ما يش ُ
"شيب ًة" كهبر ِفي ال هّسهني هن والهرهم.
فروى هإبن النجا هر عن أنس ب هن مالهك قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
((ِإ هللا يستحِيى ِمن ِذي الشيب ِة ِإذا كا ُمسد ًدا ل ُزو ًما ِللسن ِة أ يسأل ُه فل ُيع ِطي ُه))،
فهذا همن أج هل هإكار هم هللاه تعالى له هذي الشيب هة ،فهإكرامنا له أولى.
ومعنى قولِ ِه" :وحامل القرآن" أي أنه علي هه السالم يأمر أصحابه وأمته أم اًر و ه
اجباً
هبهإحهت ار هم وإهك ار هم ح هاف هظ القر ه
آن والعلو هم ،فأصل الحا هم هل من حمل أي حمل الشيء يح همله
حم ًال فهو محمول ،قال تعالى﴿ :وقال ال ِذين كف ُروا لِل ِذين آم ُنوا اتِب ُعوا سِبيلنا ولنح ِمل
ِِ ِ
اه ِمن شيء ِإن ُه لك ِاذ ُبو ﴾ ،و ِفي الح هدي هث(( :كنا
خطاي ُ
اك وما ُه ِبحاملين من خطاي ُ
نحا همل على ظهوهرنا)) ،فح ه
امل القر ه
آن وال هعل هم هو ال هذي يح هفظ القرآن والعلوم ِفي صد هره
ويعمل هب هه.

لسلطان القسط" أي أنه علي هه السالم يأمر أصحابه وأمته
ومعنى قولِ ِه" :وذي ا ُّ
اإلما هم الع ه
أم اًر و ه
اجباً هبهإحهت ار هم وإهك ار هم ه
ظ هفيهن هه
اظ هم ال هقس هط وال همي هر والوالهي والصاله هحين همن مو هّ
هبشرط أن يكون همن المق هس هطين ،فهإكرام هللاه تعالى هبهإكار هم ه م هلنهم نواب هللاه ِفي أر ه
ض هه كما

ِفي الح هدي هث(( :السلطان هظل هللاه ِفي أر ه
ض هه)).
امهم تع هظيم جال هل هللاه
فقد رهوي الح هاديث كهثيرة ِفي وجو هب ا هإلك ار هم هؤل هء ،ف هبهإكر ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
تعالى كما روى أ ُبو د ُاود عن أبي موسى الشع هرهّي قال قال رُس ُ
وسل ِ(( :إ ِمن ِإجل ِل هللاِ ِإكرام ِذي الشيب ِة ال ُمسلِ ِ ،وحا ِمل الُقرآ ِ غير الغالِي ِفي ِه
والجا ِفي عن ُه ،وإِكرام ِذي السلطا ِ المق ِس ِط)) و ِفي هرواي هة هإب هن الض هري ه
س عن أِبي ُهريرة:
ُ

السل ِم ،وإِ ِمن تع ِظي ِ جل ِل هللاِ
(( ِمن تع ِظي ِ جل ِل هللاِ ِعز وجل ِإكارم ِذي الشيب ِة ِفي ِ
ُ
ِإكرام ِ
الما ِم ال ُمق ِس ِط)) ،و ِفي هرواي هة عب هد الراز هق عن جاهبرِ(( :إ ِمن ِإك ار ِم جل ِل هللاِ ِإكر ُام
ُ
ِذي الشيب ِة المسلِ ِ وا ِلما ِم الع ِاد ِل وحا ِم ِل الُقرآ ِ ل يغُلو ِفي ِه ول يجُفو عنه)) ،و ِفي هروايةه
ُ
ُ
الشا هش هي عن أهبي أمامة(( :ثلث من توِقير جل ِل هللاِِ :إكارم ِذي الشيب ِة ِفي ِ
السل ِم،
ُ
ّ
ِ
امل ِكت ِ
اب هللاِ ،وحا ِم ُل ال ِعل ِ من كا ص ِغي ًار أو كِبي ًار)).
وح ُ
فأن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل يأمرنا أن نب هجل الكاهبر والمارء المق هس هطين
والعلماء الع ه
اجب حقوقهم ،ونكل أمرهم هإلى هللاه ،فمن أخل هبو ه
املهين ونقوم هبو ه
اج هب حقوهقهم
همن ا هإلكار هم و ه
اإلحهت ار هم والتب هجي هل فقد خان هللا ورسوله ،فأنهم نواب هللاه ورسوله هه وحملة
شرهعهما وخدامهما.
"و" لهذلهك أضاف له المصهنف ر هحمه هللاه تعالى ما "قال" النهبي صلى هللاُ علي ِه
اري ِفي الد هب وأ ُبو داود عن عمرو ب هن العا ّ ه
وسل كما رواه البخ ه
ص((" :من لم يرحم
ُ
صغيرنا))" ،أي من ل يكون ِمن أه ِل الرحم ِة ِلطفالِنا ،ومعنى قولِ ِه علي هه السالم:
((ويوقر كبيرنا))" ،وهو ِمن التوِقي ِر أي من ل يع ِظ كهبيرنا ،و ِفي هرواية(( :ويع هرف حق
يرنا)) ،أي من ل يع ِرف شرف كِبي ِرنا ِسناً أو ِعلماً ،فهو ش ِ
هكهب ه
امل لِلشا ِب هب هعل هم هه ولِلشي ِخ

هب هسهنيهن هه ،ومعنى قولِ ِه علي هه السالم(( :فليس منا)) ،أي ليس على ط ِريقِتنا ول عا ِملً
ِبهدِينا ،أو ليس همن هدين كمال ،أو ليس همن أه هل ُسنِتنا ،أو ليس همن أدهبنا ،وهو هكناية
عن التبرئ هة ،وليس المارد ِب ِه ِإخراجه ع ِن ِ
الدي ِن.
ُ ُ
ُُ
ول ِكن فاِئدةُ ِإيرِادِه ِبهذا اللف ِظ ال ُمبالِغ ِة ِفي الرد ِع ع ِن ال ُوُقوِع ِفي ِمث ِل ذلِك كما يُقو ُل
الر ُج ُل لِولِ ِدِه ِعند ُمع ِاتبِت ِه :لس ُت ِمنك ولست ِمِني ،أي ما أنت على ط ِريقِتي كما قال هإبن
ام ِل ،أي أنه خرج ِمن فرِع ِمن ُفروِع ِ
حجر ،أو معناه ليس على ِديِننا الك ِ
الدي ِن وِإ كا
ُ
ُ
مع ُه أصلُ ُه ،حكاهُ اب ُن العرِب ِي.
و ِفي هرواي هة ا هلتّرهم هذ هّي عن أنس ب هن مالهك(( :ليس ِمنا من ل يرح ص ِغيرنا ويوقر
ه
ِ
ِ
ِ
ف
كِبيرنا)) ،وفي هرواية أحمد عن هإب هن عمرو(( :ليس منا من ل يرح صغيرنا ويعر ُ
هه
ِ
ِ
ضا عن هإب هن عباس(( :ليس ِمنا من ل يرح ص ِغيرنا
شرف كِبي ِرنا)) ،وفي هروايته أي ً

هه
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا عن ُعباد ِة ب ِن
المنك ِر)) ،وفي هروايته أي ً
ويوقر كبيرنا ويأُ ُمر بالمع ُروف وينه ع ِن ُ
ِ
ِ
ِ
ف لِعالِ ِمنا حق ُه)).
الصامت(( :ليس منا من ل يجل كِبيرنا ويرح صغيرنا ويع ِر ُ
و ِفي هرواي هة الطبرهان هي عن ضمرة(( :ليس ِمنا من ل يرح ص ِغيرنا ول يع ِرف حق
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كِبي ِرنا ،وليس ِمنا من غشنا ،ول ي ُكو ُ ال ُمؤ ِم ُن ُمؤ ِم ًنا حتى يحب لل ُمؤ ِمنين ما يحب
هه
ِ ِِ
ِ
ضا عن أِبي أُمامة(( :البركةُ ِفي أكاِب ِرنا ،فمن ل يرح ص ِغيرنا
لنفسه)) ،وفي هروايته أي ً
ه
ِ
ِ ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
ويجل كبيرنا ،فليس منا)) ،وأخرج أبو حاتم عن أنس قال قال رُس ُ
وسل ِ(( :إذا أراد هللا ِبأه ِل بي ِت خي اًر فقهه ِفي ِ
الدي ِن ووقر ص ِغي ُرُه كِبيرُه ورزق ُه ِ
الرف ُق
ُ
ُ
ِفي م ِعيشِت ِه والقص ُد ِفي نفق ِات ِه وبصرُه ُع ُيوب ُه ِفي تُوبِت ِه ِمنها وإِذا أارد ِب ِه غير ذلِك
ترك ُه ُهملً)).
الح ه
اصل هإن ج هميع ه هذهه الح هاديث تأ هكيد على ال هه همي هة الهتي يوهليها رسول هللاه صلى
هللا علي هه وسلم هفي تع هظي هم الكاهب هر همن المسله همين وإهحت ار هم اهئم هات ه م وإهك ار هم من يح هافظوا هكتاب

هللا همنهم وإرح هم صغ هائ هرهم ،فهإن مسؤولهية هفي أم هر أصحاهب هه وأمهت هه هإللهت از هم ه هذهه الخص هائ هل
المحمود هة ههي همن حقو هق النبوهة له يخ هرجهم هم هن الظلم ه
ات هإلى النوهر هبهإذ هن رّهب ه م ويه هدي ه م هإلى
ّ
صر ه
ال ه
اط المست هقي هم ،قال المصهّنف الستاذ عبد هللاه بن فودي ر هحمه ّللا تعالى هفي دالهيهت هه
ّ
م هدي ًحا له علي هه السالم:
ِو ِمن ِ
لِ ِمل ِذ هذا الكم ِل يوم المو ِع ِد
السجاى والغرِائ ِز وطدت
وبِسالة وبشاشة لِل ُمجت ِد
ما ِفي ِه ِمن صبر وصف ِح رحمة
ِ
ض م ن ضد
طل ِق المحيا ِذي ال ِحيا ُمتب ِس
عن لُؤلُ ِؤ ُبرِد يفي ُ
ما ِمن ع ِريب ِفي ِالع ِ
والعج ُ كاب ِن أِبي الفصاح ِة أحمد
ار ِب والعر ُب
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه" :قال" أي قاله رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل كما
رواه هإبن عس ه
اكر عن هاب هن عباس(( :من أخذ بركاب رجل)) ،أي من أخذ هبسرهج هإب هل
الرج هل ،وسير مع ار هك هب هه تواض ًعا له أو هإكار ًما له.

اك هب هكناية ع هن التواض هع وال هّذ هل وال هخدم هة و ه
اب الر ه
ف ه
آخذ هبرك ه
العهتما هد ،فآ هخذ هبركا هب
ّ
رجل عالمة التمس هك هب هه ،أي يعتلهق هب هه وأمسكه واههتّبع قوله وهفعله ول تخالهفه ،فهذا عين
ف ،وعادة الد هب والن ه
ازهي وسهبيل المثا هق ه
س الجي ه
ضبا هط بين مرؤ ه
ش وس هائ هس هه ،وبين
الغ ه ّ
الهتّل همي هذ وشي هخ هه ،فكانت عادة لهسهّي هدي الشي هخ محمد ال همي هن ب هن آدم ك هريعنغ هإذا هانتهينا همن
الدرو ه
س ،قام ويركب هحماره هإلى مس هج هد الكهبي هر ِفي مايرنو لهيصلهي صالة الظه هر أمام
ه هه
ه ه
ه
ه
اما له مسروًار م هر ًحا.
الناس ،فأنا حينئذ أخذت بركابه سي ًار جنبه إكر ً
و ِفي هرواي هة الطبارهن هي(( :من أمسك هب هركا هب أ هخ ه
يه المسلهمه)) ،أي من أمسك هبسرهج
ّ
أ هخي هه المسله هم وسير هبسي ههر هإكار ًما له هبنسهب هه هإلى هللاه وما هعنده همن ال هعل هم والرحم هة والفض هل،
فقد روى هإبن عس ه
اكر عن عمار ب ِن أِبي عمار :أ زيد بن ثاِبت ركب يو ًما ،فأخذ ِاب ُن
عباس ِبركاِب ِه ،فقال ل ُه" :تن ِح يا ِاب ُن ع ِ رُسو ِل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل !" فقال ل ُه :هكذا
أمرنا أ نفعل ِب ُعلم ِائنا و ُكبرِائنا" ،فقال زيد" :أ ِرِني يدك" ،فأخرج يدهُ ،فقبلها فقال" :هكذا
أمرنا أ نفعل ِبأه ِل بي ِت نِبِينا".

اب زيد ب هن ثاهبت ِبًّرا له وإِكر ِ ِ
فهإن هإبن عباس أخذ هبرك ه
اما هب هه ههإليم هان هه وتقوهئ هه
اما واحتر ً
ً
وقرهب هه لهنهبهّينا وتقهّي هدهه هبسنهت هه وهسع هة هعل هم هه ،كما رواه ِفي الح هدي هث همن هرواي هة هإب هن النج ه
ار عن
هإب هن عباس :أن ُه أخذ ِبرك ِ
اب زيد ب ِن ثاِبت ثُ قالِ" :إنا أُ ِمرنا أ نأخذ ِبركا ِب ُمعلِ ِمينا
وذ ِوي أسن ِاننا" ،أي أمرنا رسول هللاه صلى هللا علي ِه وسل أن يتواضع لهلعلما هء الع ه
املهين
ُ
وعلما هء لهس ه
ان القو هم.
وقال ولهي هللاه أحمد بن أِبي ال ِحو ِارِي ر ه
ضي هللا تعالى عنه" :جاء ر ُجل ِمن بِني
ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف لِ ُغل ِم ِهُ " :ق ،
هاش ِإلى عبد هللا ب ِن ال ُمبارك ليسمع من ُه ،فأبى أ ُيحدث ُه ،فقال الش ِري ُ
فِإ أبا عب ِد الرحم ِن ل يرى أ ُيح ِدثنا" ،فلما قام لِيركب ،جاء اب ُن ال ُمبار ِك لِ ُيم ِسك
ِب ِركاِبه ،فقال" :يا أبا عب ِد الرحم ِن ،تفع ُل هذا ،ول ترى أ تُح ِدثِني؟" فقال" :أ ِذل لك بدِني،
ه ه ه ه
ه
ِ
ِ
ه ه
اما هبهنسبهتك لهنهبهّينا
ول أذل لك الحديث" ،أي أذل لك بدني عند امسك بركابك ،اعت هرًفا وهإكر ً
علي هه وعليكم الصالة والسالم ،فكل ه هذهه دلت على أن معنى ال ه
صيغ هة "آ هخ ًذا هبركاب" أو
ّ
اإلكار هم و ه
"مس ًكا هبركاب" هكناية ع هن التواض هع والتذل هل و ه
العهتم هاد.

ومعنى قولِ ِه علي هه السالم(( :ل يرجوه)) ،أي أنه يتواضع هل هخي هه أو لهشخص لهوج هه
هللاه ول ي هريد هب هه شيًئا همن أم هر الدنيا كالمو ه
ال أو الج هاه ،أو غي هرههما ،ومعنى قولِ ِه علي هه
السالم(( :ول يخافه)) ،أ هي أنه ل يتواضع له هخيف ًة همنه أو هإيجاساً له أو خ هشي ًة هب هه ،بل
يتواضع له هإكراما له وهاعت هرًفا هبمق ه
ام هه هعند هللاه تعالى وفضله هه هعند خل هق هه ،هابهت هغًيا هبذلهك
ً
هرضوان هللاه وغفارنه ،فهذا معنى قوله هه علي هه السالم(( :غفر له))" ،أي غ هفر له همن
صغ هائ هر ذنوهب هه هبسب هب تواض هع هه هله هل هللاه وال هعل هم والفض هل.

ول هكن ِفي ظ ِ
اهر يتناول الصغاِئر والكباِئر ،وِب ِه جزم ِاب ُن ال ُمن ِذ ِر ،هلن أكبر
ه
ه
ه
ف أن ُه يختص
الذنو هب الكب هرياء ،أو يتناول الباطن والظاهر ،وقال النوِوي" :المع ُرو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض ُه " :وي ُجوُز أ
ام الحرمي ِن وعزاهُ عياض له ِل السنة ،قال بع ُ
بالصغائر" ،وِبه جزم إم ُ
ُيخفف ِمن الكباِئ ِر ِإذا ل ُيصا ِدف ص ِغيرةً" كما ذكره هإبن حجر ِفي الفت ِح.
ويحتمل أن يكون معنى قوله هه "غ هفر له" رهفع له كما رواه ِفي الح هدي هث البز هار عن

طلحة(( :ومن تو ه
اضع لله رفعه هللا))  ،أي غفره هللا ،وأخرج أبو الدنيا ِفي هذ ّهم الغض هب
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :التواضع ل ي هزيد
عن محمد ب هن عمير العبد هّي قال قال رُس ُ
العبد هإل هرفع ًة ،فتواضعوا يرفعكم هللا ،والعفو ل ي هزيد العبد هإل هع از ،فاعفوا ي هعزكم هللا،

وا ه
لصدقة ل ت هزيد المال هإل كثرةً ،فتصدقوا يرحمكم هللا عز وجل)).
ّ
ِ
ِ
اس ِإ أفضل الن ِ
اس عبد نواضع
ول هللا صلى هللاُ عليه وسل (( :أ ُيها الن ُ
وقال رُس ُ
عن ِرفعة ،وزِهد عن ُغنية ،وأنصف عن ُقدرة ،وحلِ عن ُقوة)) ،قال ِاب ُن ال ُمعت ِز" :أشد
ِ
ِ
ِ
ِ
ول
ال ُعلماء تو ُ
اء" ،فأمر رُس ُ
اض ًعا أكث ُرُه عل ًما ،كما أ المكا ال ُمنخفض أكث ُر البقا ِع م ً
هللاِ صلى للاُ علي ِه وسل أصحاب ُه وأُمت ُه التواضع لِلن ِ
اس ِِلرفا ِع درج ِات ِه عند هللاِ تعالى
ولِ ُغفرِان ِه ،قال الشي ُخ أحمد بن محمد الو ِ
اس ِطي ر ِحم ُه هللاُ تعالى:
ُ ُ ُ
ِ
ستر التواض ُع جهل ُه
ضع
ك جاهل ُمتوا ُ
ه ِدم التكب ُر فضل ُه
وم ِميز ِفي ِعل ِم ِه
ول تُص ِ
احب أهل ُه
فد ِع التكبر ما حييت
أب ًدا يقب ُح ِفعل ُه
فال ِكب ُر عيب لِلفتى

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالىَ " :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ان يأمر" أصحابه وأمته أم اًر وا هجباً وفرضاً
ِفي هداية الخل ِق ِإلى سِبي ِل الرشد أنهَ " :ك َ
هكفاي ًة ،وهقيل فرضاً عيهنيا كما استنهبطه بعض الفقها هء همن الح هاد هث الكهثيرهة التالهي.
ومعنى قولِ ِه" :بتشميت العاطس" أي الدعاء لهلع ه
س هبالرحم هة والبرك هة والهثّب ه
اط ه
ات
على طاع هة هللاه ،فكل داع هلحد هبخير وبركة فهو مش همت له ،با ِ
لشي ِن ال ُمع ِجم ِة وتش ِدي ِد
ّ
ال ِمي ِ ،وأصله ِمن التش ِمي ِت و ُهو أ يُقول :يرحمك هللاُ ،أي جعل هللاُ لك ذلِك لِت ُدو ِم لك
السلم ُة ،و ِفي ح هدي هث زوا هج ف ه
اطمة لهعلهي ر ه
ضي هللا تعالى عنهما" :فأتا ُهما ،فدعا ل ُهما،
ّ
وشمت علي ِهما ،ثُ خرج" ،فمعنى "شمت علي ه ما" أنه علي هه السالم سأل هللا تعالى أن
يب هعدهما ع هن الشمات هة ويجتنبهما ما ي هشمت هب هه عليهما.
ومعنى قولِ ِه" :ثل ًثا" أي أنه علي هه السالم يأمر الناس ِإذا عطس ثلث مرات
هبتش هميهت هه ثلث مرات ،ومعنى قولِ ِه" :ثم إن عطس" ِبفت ِح الطا ِء أو "ِإ ع ِطس" ِبكس ِرها
على ما ِفي القامو ِ
س ،فمعناهُ ِإ عطس مرةً اخرى بعد الثاله هث ،أو وإهن زاد على ثالهث:
ُ
"فمزكوم" ،أي فهإنه مصاب الع ه
اط ه
س هبالزكا هم ،ول يش ِمت ُه بعد ثلث ،فقد روى هإبن ماجة
عن سلمة ب ِن الكوِع قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :يش همت الع ه
اطس ثالثًا،
ُ
ُ ُ
ّ
فما ازد فهو مزكوم)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن السهن هي عن أِبي هريرة(( :يش همت الع ه
اطس هإذا
ُ
ّ
ّ
عطس ثالث مرات ،فهإن عطس فهو زكام)).
اب تش همي هت الع ه
س ما رواه ه
فأما الح هديث دلت على ِاستحب ِ
اط ه
التّرهم هذي عن عهلي ب هن
ّ
ِ
أهبي طالهب قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :لِل ُمسلِ ِ على ال ُمسلِ ِ س ٌّت
ِ
ِ
ِ
ودهُ إذا م ِرض،
ِبالمع ُروفُ :يسل ُ عليه ِإذا لقي ُه ،وُيجِي ُب ُه إذا دعاهُ ،وُيشمتُ ُه إذا عطس وي ُع ُ
ويتِب ُع جنازت ُه إذا مات ،وُي ِحب ل ُه ما ُي ِحب لِنف ِس ِه)).
أما الح هديث دلت على وجو هب تش همي هت الع ه
اط ه
س ما رواه البخ ه
اري والمسلهم عن أِبي

ُهريرة(( :حق المسله هم على المسله هم
وإهجابة الدعوهة وتش هميت العاط ه
س))،
رد السال هم وتش هميت العا هط ه
س وإهجابة

خمس :رد السال هم و هعيادة الم هري ه
ض وإههتّباع الجن هائ هز
و ِفي هرواي هة مسلهم(( :خمس ت هجب لهلمسله هم على أ هخي هه:
الدعوهة و هعيادة الم هر ه
يض وإههتّباع الجناهئ هز)) ،و ِفي هرواي هة

الحا هك هم ( :ه
(من ح هّق المسله هم على المسله هم خمس :شهود الجنازهة وإهجابة الدعوهة ورد التحي هة
يض وتش هميت الع ه
اط ه
و هعيادة الم هر ه
س هإذا ذكر هللا هعز وجل)).

وهإن لم يح همد الع ه
اطس هإذا عطس فال يش هّمته أحد كما رواه مسلهم وغيره عن أهبي
موسى الشع هرهّي قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا عطس أح ُد ُك فح ِمد هللا،
فش ِمتُوهُ ،فِإ ل يحم ِد هللا ،فل تُش ِمتُوهُ)) ،روى أنس بن مالهك قال" :عطس رجال هن هعند
رسو هل ّللاه صلى هللا علي ِه وسل فشمت أحدهما ولم يش همت ال هخر ،ف هقيل" :يا رسول ّللاه
ُ
ّ
ش هّمت هذا ولم تش هّمت هذا!" ،فقال(( :هإن هذا ح همد ّللا وهذا لم يح همد ّللا)) ،فهذ ه
ان
الح هديثا هن ص ِريحا ِ ِفي النه ِي عن تش ِميِت ِه ِإذا ل يح ِمدهُ ،ف ُيك ِره بعض الفقها هء تش ِميت ُه ِإذا
ل ُيح ِمد ،فلو ح ِمد ول يسمع ُه ا ِلنسا ُ ل يش ِمت ُه.
ورهوي ع ِن ِإب ِن ُعمر أنه س همع رجالً عطس ،فقال له هابن عمر" :يرحمك ّللا هإن
كنت حمدت ّللا" ،واختلهفوا الفقهاء هفيما هيقول الع ه
اطس هإذا عطس ،وقالت ط ِائفة ِإن ُه ل
ي ِزي ُد على الحم ِد ِهللِ كما أخرج هإبن ج هرير عن ُمعا ِوية ب ِن الحك ِ قال" :قدم ُت على النِب ِي
صلى هللاُ علي ِه وسل فعلِم ُت أُ ُموًار ِمن ا ِلسل ِم ،فكا ِفيما علِم ُت أ ِقيل ِإذا عطس ُت
فأحمد هللا ،وِإذا عطس الع ِ
اط ُس فحمد هللا فُقل :يرحمك هللاُ" ،و ِفي هرواي هة البخا هرهّي عن أِبي
ُهريرة قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إذا عطس أح ُد ُك فليُقل الحم ُد ِهللِ وليُقل ل ُه
أ ُخوه أو ص ِ
يك ُ للاُ وُيصلِ ُح بالك))،
احُب ُه يرح ُمك للاُ فِإذا قال ل ُه يرح ُمك للاُ فليُقل يه ِد ُ
ُ
وهفي هه الدلهيل على ما قال هابن بطال" :ذهب الجمهور ِإلى أنه يُقول الع ِ
اط ُس ِفي جوا ِب
ُ ُ
ُ ُ
ال ُمش ِم ِت" :يه ِدي ُك ُ هللاُ وُيصلِ ُح بال ُك ".
وذهب النوهوي أن أحسن ما يقول الع ه
اطس هإذا عطس" :الحمد هلله ر هّب العال همين"
ّ
ه
ه
كما رواه البخ ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
اري ومسلم عن سالم ب هن عبيد قال قال رُس ُ
((ِإذا عطس أح ُد ُك فليُقل :الحم ُد للِ رب العال ِمين ،وليُقل ل ُه من ي ُرد علي ِه :يرح ُمك هللاُ،
ِ
ِ
ه ه ه
ه
اطس ِفي جو ِ
اب
وليُقل :يغف ُر هللاُ لنا ول ُك )) ،وهفيه دليل للكوهفهّيين على أفضل ما يُقو ُل الع ُ
ال ُمش ِم ِت" :يغ هفر هللا لنا ولكم".

وذهب بعض الفقهاء أن أفضل ما يقول الع ه
اطس هإذا عطس" :الحمد لله على ك هّل
حال" كما رواه ِفي ح هدي هث الهتّرهم هذ هّي عن علهي ب هن أهبي طالهبِ(( :إذا عطس أح ُد ُك فليُقل:
ّ
ِ
ِ
الحم ُد للِ على ُك ِل حال وليُقل ال ِذي ي ُرد عليه يرح ُمك هللا ،وليُقل ُهو يهدي ُك ُ هللا وُيصلِ ُح
ض الفقها هء هفيما يُقول الع ِ
بال ُك )) ،وهفي هه حجة لهبع ه
اط ُس ِفي جوا ِب ِال ُمش ِم ِت" :يه هديكم هللا
ُ
ويصلهح بالكم".
وذهب م ِالك والشا ِف ِعي ِإلى أن ُه يتخير بين" :يغ هفر هللا لنا ولكم" وبين" :يه هديكم هللا
ويصلهح بالكم" ،وذهب بعض أه هل ال هعل هم أن يجوز له أن يجمع بين اللفظي هن ،وذهب
اء على أنه يجوز لِلع ِ
بعض العلم ِ
اط ِ
س ع ِقب ِعطا ِس ِه أ يتخير بين "الحم ُد للِ ر ِب
ُ
ُ
العال ِمين" وبين" :الحم ُد للِ على ُك ِل حال" ،أو أن يجمع بينهما كما رواه أحمد وأ ُبو دا ُود
والهتّرهم هذي و ه ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
النسائي وغيرهم عن سالم ب هن عبيد قال قال رُس ُ
((ِإذا عطس أح ُد ُك فليُقل :الحم ُد للِ ر ِب العال ِمين أو الحم ُد للِ على ُك ِل حال ،وليُقل من
ِعندهُ :يرحمك هللاُ ،ولي ُرد علي ِه  :يغ ِفر هللاُ لنا ول ُك )).
وأمرنا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل هبالتح همي هد هعند العط ه
اس هلن هب هه هازهدياد
ه
اإليم ه
ان فرهوي عن عطاء ع هن النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل أنه قال(( :من عطس ثالث
ّ
عطسات فقد استقر ا هإليمان ِفي قلهب هه)) ،أي قد زاد ا هإليمان على هإيماهن هه هبتح همي هد هللاه تعالى
وتم هجي هدهه.

وأمرنا رسول هللاه صلى هللا علي ِه وسل هبتش همي هت الع ه
اط ه
س هإذا عطس هلن هفي هه
ُ
الهّنعمة هوال هعالج ،فأخرج الديل همي والحا هكم ِفي ت ه
اري هخ هه عن ِإب ِن ُعمر قال قال النِبي صلى
هللا علي ِه وسل ِ(( :إذا عطس الع ِ
اط ُس فأبد ُؤوهُ ِبالحم ِد فِإ ذلِك دواء ِمن ُك ِل داء و ِمن
ُ
اكر عن هإب هن عباس(( :من سبق الع ِ
وج ِع الخ ِ
اصرِة)) ،و ِفي هرواي هة هإب هن عس ه
اطس ِبالحم ِد
وقاه هللا وجع الخ ِ
اصرِة ،ول ي ِر ِفي ِه مك ُرو ًها حتى يخرج ِمن الدنيا)) ،و ِفي هرواية(( :من
ُ ُ
سبق الع ه
ص والعلو ه
ص واللو ه
اطس هبالحم هد لله أ همن همن الشو ه
ص)).
فه هذهه حجة لهمن قال أنه يجوز شمت العا هطس هإذ لم ح همد هللا تعالى ،قال القا ِ
ضي
هعياض" :قال بعض ُشيوخنا وإِنما أمر الع ِ
اط ُس ِبالحم ِد لما حصل ل ُه ِمن ال ُمنفع ِة ِب ُخ ُرو ِج
ُ ُ ُ

ما اختن ُق ِفي ِدماغ ِه ِمن البخ ِرِة" ،قال ا هإلمام السمرقن هدي ر هحمه ّللا تعالى ِفي بست ه
ان
ارهفين" :يستحب لهلع ه
س أن يخ هفض صوته هبال هعط ه
اط ه
الع ه
اس ويرفع صوته هبالتح همي هد لهيسمع
الناس هلن التش هميت هإنما ي هجب عليهم هإذا س همعوا بعد ما ح همد".

واخهتلهفوا أهل ال هعل هم هفيما يقول الع ه
اطس هإذا عطس وهو ِفي الصال هة ،وقال بعض
التاهبعونِ" :إذا عطس الر ُج ُل ِفي الصل ِة المكتُوب ِة ِإنما يحم ُد هللا ِفي نف ِس ِه ،ول ُيوس ُعوا ِفي
أكثر ِمن ذلِك" ،وذهب بعض الصحاب هة أنه يجوز يوهسع ِفي تح همي هدهه وهإن كا ِفي الصال هة
ه
النس هائي عن رفاعة ب هن رهافع قال" :صلي ُت خلف النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل
كما رواه ّ
فعطس ُت ،فُقل ُت" :الحم ُد ِهللِ حم ًدا كِثي ًار طيًبا ُمبارًكا ِفي ِه ُمبارًكا علي ِه كما ُي ِحب ربنا
ول للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل انصرف فقال(( :م ِن ال ُمتكل ُ ِفي
ويرضى ،فلما صلى رُس ُ
الصل ِة؟)) ،فل ُيكلم ُه أحد ،ثُ قالها الث ِانية(( :م ِن ال ُمتكل ُ ِفي الصل ِة؟)) ،فقال ِرفاع ُة ب ُن
رِافع ب ِن عف ارء" :أنا يا رُسول للاِ" ،قال(( :كيف ُقلت؟)) ،قال ُقل ُت" :الحم ُد ِهللِ حم ًدا كِثي ًار
طيًبا ُمبارًكا ِفي ِه ُمبارًكا علي ِه كما ُي ِحب ربنا ويرضى" ،فقال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل :
((وال ِذي نف ِسي ِبي ِدِه لق ِد ابتدرها ِبضعة وثلثُو مل ًكا أي ُه يصع ُد ِبها)).
فأشار ه هذهه الح هاديث هإلى عالقة بين مصد هر ها هإلنس ه
ان والتح همي هد ،هلن هبداية أم هر
ه
اإلنس ه
ان بدأ هبالتح همي هد ،فقد روى ِفي الح هدي هث الط هوي هل همن ا هلتّرهم هذ هّي عن أِبي ُهريرة قال قال
رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :لما خلق هللا آدم ونفخ في ِه الروح عطس فقال :الحم ُد
لل فح ِمد هللا بِإذِن ِه ،فقال ل ُه رب ُه :رح ُمك هللا يا آد ُم)) ،الح هديث.
وِإتفق العلماء على أنه مكروه لِلق ِ
اع ِد لِقضا ِء الحاج ِة أن يحمد هللا تعالى ِإذا
ُ ُ
ُ ُ ُ
عطس وأن يش هّمته أحد هإذا س همع عطسه ،هلنه هل يجوز يذكر هللا تعالى ِبشيء ِمن
الذك ِ
ار هعند قضا هء الحاج هة ،وهللا تعالى اعلهم.
ول للاِ صلى للاُ علي ِه وسل أصحاب ُه وأُمت ُه ِبالتح ِمي ِد ِإذا عطس أح ُد ُه
فأمر رُس ُ
وِبتش ِميِت ِه لمن س ِمع ُه لما ِفي ِه ِمن النعم ِة والبرك ِة والرحم ِة وال ِهداي ِة و ِ
الصل ِح والمغفرِة
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وِزيادة اليما ِ والعل ِج والمانة والمنفعة للبد ِ  ،فح ٌّق على سيدنا رُسول للا صلى للاُ
ِ
ِ
ِ
ضرنا ِفي الدنيا
عليه وسل أ أمر ُكل ما ينفعنا في الدنيا والخرِة وأ ينهانا ُكل ما ي ُ

وال ِخرِة ،كما قال هللاُ تعالى﴿ :لقد جاء ُك رُسول ِمن انُف ِس ُك ع ِزيز علي ِه ما عِنت ح ِريص
علي ُك ِبال ُمؤ ِمِنين رُءوف ر ِحي ﴾ ،وقال رسول هللاه صلى هللا علي هه وسلم(( :ما ترك ُت ِمن
شيء ُيق ِرُب ُك ِإلى الجن ِة ِإل وقد حدثتُ ُك ِب ِه ،ول ترك ُت ِمن شيء ُيب ِع ُد ُك ع ِن الن ِ
ار ِإل وقد
اس والخل ِق أجم ِعين ،قال هفي هه ش هقيق المصهّن ه
حدثتُ ُك ِب ِه)) ،فهذا ِمن شفقِت ِه لِلن ِ
ف وشيخه
الشيخ عثمان بن فودي ر هحمهما هللا مدحا له علي هه السالم هفي حر ه
ف الد ه
ال:
ً
دلِي ُل البرايا ِمثُل ُه ليس ُيو ِج ُد
اس حًقا إ احمد سي ُد
در الن ُ
د ُعوِني أُن ِادي ِفي الدجي يا ُمحم ُد
آء ِإذا ما لدآء ِبي حل أحم ُد
دو ُ
ِ
شت وقلِبي بالهوى يتوق ُد
ُده ُ
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالىَ " :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه" :يأمر" أي أنه علي هه السالم كا يأمر أصحابه
ِ
ه
ه
ضا ِفي سهبي هل هللاه على
وأمته أم ًار مستحبا" ،التحاُّبب في َّللا" أي أن يحب بعضهم بع ً
غي هر أموال وأرحام وأسباب دني هاوي ،يقال "تحابوا" همن تفاعل ،أي أ ِحب ُكل و ِ
احد ِمن ُه
صا ِحب ُه ،وهم يتحابون ،وال هذين يتحابون ِفي هللاه هم القوم ﴿ي هحبهم﴾ هللا ﴿وي هحبونه﴾،
فجعل هللا تعالى ِفي صدوهرههم المحبة بينهم.
و ِفي ح هدي هث ها هلتّرهم هذ هّي عن أِبي ُهريرة قال علي هه السالم(( :هإذا أحب هللا هعز وجل
عبداً نأدى هجب هريل :هإهّني قد أحببت فالناً فأ هحبه ،فين هادي ِفي السم ه
اء ،ثم تن هزل له المحبة ِفي
ض ،ف ه
أه هل هالر ه
ذلك قوله تعالىِ﴿ :إ ال ِذين آم ُنوا وع ِمُلوا الصاِلحا ِت سيجع ُل ل ُه ُ الرحم ُن
وداً﴾ ،وإهذا أبغض هللا عبداً نادى هجب هريل :هإهّني قد أبغضت فالناً ،فين هادي ِفي السم ه
اء ،ثم
ُ
ه
تن هزل له البغضاء ِفي الر ه
ض)).
وقال علي ِه الصلة والسلم ِفي هالح هدي هث رواه أبو يعلى وإهبن عس ه
اكر عن أِبي
ُ
ُ
ُهريرة(( :تهادوا تحابوا)) ،أي أعطوا بعضكم اله هدية لهبعض تحابوا أي هبسب هب هالهدي هة ي هحب
ال الولهيا هء الكم ه
بعضكم بعضاً ،فالمحبة ِفي هللاه همن هخص ه
ال ِفي هإيم هان ه م ،فقد روى هإبن
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :يأِتي ِمن
ج هرير عن أبي موسى الشع هري قال قال رُس ُ
اس وِن از ِع ِالقب ِائ ِل قوم ل يت ِ
أفنا ِء الن ِ
صل بين ُه أرحام ُمتق ِ
اربة تحابوا ِفي هللاِ وتصا ُفوا ِفي

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس ول يفزُعو
هللا ،يض ُع هللاُ ل ُه يوم القيامة مناِبر من ُنور ،فيجل ُس ُه عليها ،يفزعُ الن ُ
ِ
اء هللاِ ل خوف علي ِه ول ُه يحزُنو )).
و ُه أولي ُ
ان عن أِبي هريرةِ(( :إ ِمن ِعب ِاد هللاِ
و ِفي هرواي هة هاب هن أهبي الدنيا ِفي هكت ه
اب ها هإلخو ه
ُ
ط ُه النِبيا ُء والشهدا ُء تحابوا ِب ُرو ِح هللاِ ِعز وجل على غي ِر أموال
ل ِعبا ًدا لي ُسوا بأنِبياء ،يغِب ُ
ِ
اس ول يحزُنو
وأنسابُ ،و ُجو ُه ُه ُنور و ُه على مناِبر من ُنور ،ل يخا ُفو ِإذا خاف الن ُ
اس ثُ ق أر﴿ :أل ِإ أولِياء للاِ ل خوف علي ِه ول ُه يحزُنو ﴾)).
ِإذا حز الن ُ
وأخرج أحمد ومسلهم وأِبي داود و ه
التّرهم هذي واهبن ماجة عن أِبي ُهريرة قال قال رُسو ُل
ُ
هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :وال ِذي نف ِسى ِبي ِدِه ل تد ُخلُوا الجنة حتى تُؤ ِم ُنوا ول تُؤ ِم ُنوا،
حتى تحابوا ،أل أ ُدل ُك على أمر ِإذا أنتُ فعلتُ ُموهُ تحاببتُ ؟ أف ُشوا السلم بين ُك )) ،أي
هإنت هشروا الت هحية بين المسله همين أو معناه هإنت هشروا ال هّسلم والمان والمودة والصلح بين الن ه
اس،
وقال ه
اإلمام النوّهوي ِفي معنى قولِ ِه صلى هللاُ علي ِه وسل ...(( :ول تُؤ ِم ُنوا حتى
تُحابوا" :))...أي ل يك ِمل ِإيمان ُك ول يصلِ ُح حال ُك ِفي ِ
اليما ِ ِإل ِبالتح ِاب ِب" ،فجعل
ُ
المحبة سبباً لهكم ه
ال ه
اإليما هن وجعل ِفي العداوهة بين المسله همين سبب ن هقيص هة هإيم هان ه م.

ه ِ ه
ِ
ه
ه
ه
ه
ول هللا صلى هللاُ
وأخرج الطبراني في الوسط عن عل ّي ب هن أبي طالب قال قال رُس ُ
علي ِه وسل  (( :أر ُس العق ِل بعد ِ
اليما ِ ِباهللِ التحب ُب ِإلى الن ِ
اس)) ،أي هإظهر الح هّب بين
الن ه
اس ،وروى أ ُبو دا ُود عن سمرة قال" :أمرنا النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل أ ن ُرد على
ِ
ضنا على بعض".
الما ِم وأ نتحاب وأ ُيسل بع ُ
ومعنى قولِ ِه" :والتوادد ِفي َّللا" ،أي أنه صلى هللاُ علي ِه وسل أمر الناس التوادد
ه
ِ
ضا ِفي سهبي هل هللاه على غي هر سبب همن الدنيا ،وأصله همن
في هللا ،أي تودد بعضهم بع ً
تودد أي تحبب أو هاجتل هب وهّدهه ،وهو همن وزهن تفاعل همن ال هود هاد ،وهم يتوادون ِفي هللاه أي
يتحابون هفي هه ،قال هللا تعالىِ﴿ :إ ال ِذين آمنوا وع ِملُوا الصالِح ِ
ات سيجع ُل ل ُه ُ الرحم ُن
ُ
ه
ِ
ص ُدوِر ال ُمؤ ِمِنين" ،أو
اء قال بعض المفس هرين" :سيجعل لهم هللا ُوًّدا في ُ
ُوداً﴾ ،قال الفر ُ
ودا ِفي الدنيا أو محب ًة ِفي النا ه
س ِفي الدنيا.

فهإن التحاب ِفي هللاِ والتودد ِفي العم ِل يقط ُع داِبر الشيط ه
ان كما رواه الديل همي عن
ِ
ِ
ه ِ
ِ
ه ه
ول هللا صلى هللاُ
اب ِن ُعمر ،وأخرج البيهقي في شعب اإليما هن عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
علي ِه وسل  (( :أر ُس العق ِل بئ ُد ا ِليما ِ ِباهللِ التود ُد ِإلى الن ِ
اس)) ،و ِفي هرواية له عن علهي
ّ
ب هن أهبي طالهب (( :أرس العق ِل بعد ِ
الدي ِن التود ُد ِإلى النا ِ
س ،واِصطناعُ الخي ِر ِإلى ُك ِل ِبر
ُ
ِ
ه
ه
وف ِ
ول هللاِ صلى
اجر)) ،و ِفي هرواي هة هّ
الشيار هزهّي في اللقاب عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
هللاُ علي ِه وسل  (( :أر ُس العق ِل بعد ا ِليما ِ ِباهللِ التود ُد ِإلى النا ِ
س ،وأه ُل التود ِد ِفي الدنيا
ل ُه درجة ِفي الجن ِة ،ومن كا ل ُه ِفي الجن ِة درجة ف ُهو ِفي الجن ِة)) ،و ِفي هرواي هة الطبارهن هي
ّ
هه
ِ
عن أِبي ُهريرة(( :أفضل العم ه
ال بعد ه
اإليما هن التودد هإلى الن ه
ضا همن
اس)) ،وفي هروايته أي ً
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :التود ُد ِإلى
مكا هرهم الخال هق ع ِن إب ِن ُعمر قال قال رُس ُ
الن ِ ِ
ف العق ِل)).
اس نص ُ
ومعنى قولِ ِه" :والتعاضد" ،أي أنه صلى هللاُ علي ِه وسل أمر الناس التعاضد
بينهم ،وهو همن عضد أي أعان ،وقال هإبن منظور :هقيل معناه القوة هلن ا هإلنسان هإنما
يق هوي هبعض هدهه ،فس هميت القوة هب هه ،قال ّللا تعالى ِفي مقّهوهي سهّي هدنا موسى هبأ هخي هه هارون
ضدك ِبأ ِخيك﴾ ،أي سن هعينك هبأ هخيك ،أو سنش هّدك هب هه أو سنقّهويك
عليهما السالم﴿ :سن ُشد ع ُ
هب هه على ِجه ِة ال ِمث ِ
ال ،هلن هللا تعالى ل يحتا ُج ِإلى عو همن أحد ﴿وهو الغهني الح هميد﴾،
فمعناه تعاضد بعضهم بعضا ،أي تن ه
اصر أنصا ًار ،وعضد الرج هل أنصاره وأعوانه ،قال
ً
ِِ
ِ
ار ،ويقال
ضداً﴾ ،أي ما ُكن ُت لتخذ ال ُمضلِين أنص اً
تعالى﴿ :وما ُكن ُت ُمتخذ ال ُمضلين ع ُ
فالن عضد فالناً أي ي هعينه ،و ِفي ح هدي هث أحمد كا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل يقول
ِفي هغزوة(( :الله أنت ع ِ
ِ
ِ
صو ُل وِبك أُق ِات ُل))،
ُ
ُ
ضدي وأنت نصي ِري ،بك أ ُحو ُل وِبك أ ُ
فمعنى" :أنت عض هدي" أنت ن ه
اص هري أي أتم نصر وأبلغه ،كما قال هفي دلهي هل الفاله هحين

لهلشي هخ محمد ب هن عالن الص هدي هق هي.
ّ
ه
ومعنى قولِ ِه" :والتساعد" ،أي أنه عليه السالم أمر الناس التساعد بينهم ،وهو
تق هريًبا لهلتعاض هد ،وأصله همن ساعد مساعدة وهسعاداً ،فأسعده أي أعانه ،وساعد ه
اإلنس ه
ان
عضداه وساعد الطاهئ هر جناحاه ،هلنه يعتمد علي ه ما ِفي هطي ارهن هه ،قال تعالى﴿ :وأما ال ِذين

س ِع ُدوا﴾ ،أي سعده هللا وأسعده أي أعانه ووفقه ،والتعاضد والتساعد لفظا هن هبمعنى و ه
احد
ُ
وهو التعاون ،و ُك ِرر ِبِاخِتل ِ
ف اللف ِظ تأ ِكي ًدا و ُمبالِغ ًةِ ،إذ ُكل معاضد مساعد وُكل مساعد
ِ
ه
ضا ِفي الح هادي هث
معاضد ،فقد أمرنا رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل التعاون بعضنا بع ً
ال هبقوله هه هعز وجل﴿ :وتعاوُنوا على ال ِ
بر والتقوى ول تعاوُنوا على ا ِلث ِ
الكهثيرهة هإمهتث ً
وال ُعدوا ِ ﴾.
قال ه
اإلمام القرطهبيُ " :هو أمر ِلج ِمي ِع الخل ِق ِبالتع ُاو ِ على الِب ِر والتقوى ،أي ِل ُيعن
ضا ،وتُحاثُوا على ما أمر هللاُ تعالى وأع ِملُوا ِب ِه ،وانتهوا عما ن ِهى هللاُ عن ُه
ض ُك بع ً
بع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال على
وامتن ُعوا من ُه ،وهذا ُموافق لما ُرِوي عن النب ِي صلى هللاُ عليه وسل أن ُه قال(( :الد ُ
ِِِ
ِ
ال على الش ِر كص ِان ِع ِه".
الخي ِر كفاعله)) ،وقد قيل :الد ُ
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وقد روى الخطيب عن أنس ب هن مالك قال قال رُس ُ
((من فرج عن أ ِخي ِه ال ُمؤ ِم ِن ُكرب ًة ِمن ُكر ِب الدنيا فرج هللاُ عن ُه سب ِعين ُكرب ًة ِمن ُكرب يوم
ال ِقيام ِة ،وهللاُ ِفي عو ِ العب ِد ما كا العب ُد ِفي عو ِ أ ِخي ِه ،ومن ستر على أ ِخي ِه ال ُمسلِ ِ
ِفي الدنيا ستر هللاُ علي ِه يوم ال ِقيام ِة)).
فقال ر ُجل" :يا رُسو ُل هللاِ! من أه ُل الجن ِة؟ قالُ (( :كل هِين لِين سهل ق ِريب))،
و ِفي هرواي هة هإب هن الهّنج ه
ار عن علهي ب هن أهبي طالهب(( :من م ِشى ِفي عو ِ أ ِخي ِه ال ُمسلِ ِ
ّ
ومنفعِت ِه فله ثواب المج ِ
اه ِدين ِفي سِبي ِل هللاِ ِعز وجل)) ،و ِفي هرواية عن أنس(( :أ ِعن
ُ ُ ُ
أخاك ظالِ ًما أو مظُلو ًما))ِ ،قيل يا رُسو ُل هللاِ" :أ ِعِيُن ُه مظُلو ًما فكيف أ ِعين ُه ظالِ ًما؟" قال:
((ت ُردهُ ِإلى الحق ،فذلِك عو ل ُه)).
ومعنى قولِ ِه" :والشفاعة" ،أي أنه عليه السالم أمر الناس أن يكون شافعاً

بعضهم لبعض ،قال تعالى﴿ :من يشفع شفاع ًة حسن ًة ي ُكن له ن ِ
صيب ِمنها ومن يشفع
ُ
شفاع ًة سِيئ ًة ي ُكن ل ُه ِكفل ِمنها﴾ ،قال هإبن منظور" :الشفاعة كالم الش هفي هع لهلملك ِفي
اري ومسلهم عن أهبي موسى الشع هري قال كا رسول هللاه
حاجة يسألها لهغي هره ،وروى البخ ه

صلى هللا علي ِه وسل هإذا جاءه الس هائل أو طلهبت هإلي هه حاجة قالِ(( :اشفعوا تُؤجروا ويق ِ
ضي
ُ
ُ
ُ
للاُ على لِسا ِ نِب ِي ِه صلى هللاُ علي ِه وسل ما شاء)).

فمعناه كما قال هإبن حجر :هاشفعوا هبحصل لكم الج هر مطلقاً هسواء قضيت الحاجة
أو ل ،وقال الطيهبي ِفي معنى الح هدي هث" :أي ِإذا ُع ِرض ال ُمحتا ُج حاجت ُه علي فاشفعواُ ل ُه
ِإلي فِإن ُك ِإ شفعتُ حصل ل ُك الجر ِسواء ُقِبلت شفاعتُ ُك أم ل ،ويج ِري هللاُ على لِسا ِ
اء الحاج ِة أو عد ِمها ،أي ِإ قضيتها أو ل أق ِ
نِب ِي ِه ما شاء أي ِمن مو ِجبا ِت قض ِ
ضها ف ُهو
ِبتق ِدي ِر هللاِ تعالى وقض ِائ ِه".
وروى هإبن ماجة عن أهبي رهم السما هعي قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
ّ
ه
ه
ه
((أفض ُل الشفاع ِة أ تشفع بين ِاثني ِن ِفي ا ِلنكا ِح)) ،أي بين الرجل والم أرة لكي أن تكون
اسطة بينهما هفي هه متسهببا هفي هإيق ه
وه
اع هه مرهغبا لهكل همنهما هفي ص ه
احهب هه ،كما قال هفي الشيخ
ً ّ
ً
ه ه
ه ه
ه
صا.
محمد المناوي في فيض القدي هر ملخ ً
ه
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وفي هرواية الطبران هّي عن سمرة قال قال رُس ُ
لشفاعة تفك
((أفض ُل الصدق ِة اللِسا ُ )) ،ف ِقيل" :يا رُسو ُل هللاِ وما صدقةُ اللِسا ِ ؟" قال(( :ا ّ
هبها ال هسير وتحقن هبها الدم وتج هر هبها المعروف و ه
اإلحسان هإلى أ هخيك وتدفع عنه
الك هريهة)) ،فهإن التحابب والتعاضد والتساعد والشفاعة همن هخصا هل الولهي ه
اء الكم ه
ال ال هذين
يتخّهلقوا هبج همي هع أخال هق المحم هدي هة ،ف ُكل ذلِك مند ِرج ِفي قو ِل المصِن ِ
ف ر ِحم ُه للاُ تعالى ِإذ
ُ
ُ
قال ِفي من ِن المنا ِ :
ِ
ظ اليما ِ كذا التعف ِ
ف
ف
و ِحف ُ
أُخي ِبالنكا ِح أي ً
ضا ُيعر ُ
ِ ِ
ِقي ِ
ول
ول
وبِرنا للوالدي ِن ُس ُ
امنا بحق من ن ُع ُ
ُ
أول ِدنا ِبذاك ُنعطى عالِيه
اء كفارِتنا وتربِيه
أد ُ
وأب ِذلن الجهد ِف ِ
وطاعةُ الساد ِ
يه تُرح ِ
ات وص ُل الر ِح ِ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِبالعد ِل ِفي ا ِلمارِة رُدنا السل ُم
ام
والرف ُق بالممُلوك هكذا القي ُ
ِ
امنا لِلج ِ
ار
طاعتُنا ِبال ُول ِة الم ِر
وهكذا إكر ُ
وهكذا ِ
وُكن لِ ُكل كال ِخ المو ِ
الصل ُح بين الن ِ
اس
اس
ُ

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه صلى هللاُ علي ِه وسل " :يذ ُّم" أي يعوب أو يشجب،
وهو همن ذمه ي هذمه هذماً فهو مذموم ن هقيض المد هح ،أي اللوم ِفي ه
اإلساء هة ،ومعنى قولِ ِه:
ّ
"ذوي الوجهين" فذ هوي هإسم منصوب جمع همن "ذو" أ هي ص ه
احب الوجهي هن ال هذي" :يأتي
هؤلء بوجه وهؤلء بوجه" ،قال هابن العرهب هي" :الوجه هنا هبمعنى القص هد" ،فسب ُب ي هّذم ذا
ّ
ِ
الوجهي هن هلنه ِفي الظ ه
ِ
اه هر ِنفاق محض وكذب و ِخداع وت ِحي ُل على ِإطلعه على أسر ِار
الط ِائفتي ِن ،وهو ال ِذي يأِتي ُكل ط ِائفة ِبما ير ِ
ضيها ويظه ُر لها أن ُه ِمنها ِفي خير أو شر
ُ
وِهي مداهنة محرمة هلنها مدخل لهلفس هاد بين الن ه
اس ،فهذا حال المن هاف هق ال هذي﴿ :مذبذهبين
ُ
لء ول هإلى هؤ ه
بين ذهلك ل هإلى هؤ ه
لء﴾ ،متحيرون ِفي هديهنهم ،ل يظهرون الشرك ول
ه
اإليمان.

قال هإبن البط ه
ال" :وإهنما يسمى ذا الوجهي هن مداهًنا هلنه يظهر هله هل المنك هر أنه
عنهم راض فيلقاهم بوجه سمح هبالتر هحي هب والهبش هر ،وكذلهك يظهر هله هل الح هّق أنه عنهم
راض وهفى ب ه
اطهن هه أن هذا دابة هفى أن يرضى كل ف هريق همنهم وي هريهم أنه همنهم".
فقد رهوى الح هاديث الكهثيرة ِفي هذ ّهم هذي الوجهي هن كما رواه البخا هري عن أِبي ُهريرة
قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ت هجد همن ش ّهر النا ه
س يوم ال هقيام هة هعند هللاه ذا
لء بوجه)) ،ورهوى ِفي هرواي هة ا هلتّرهم هذ هي ِب ِ
لء هبوجه وهؤ ه
الوجهي هن ال هذي يأهتي هؤ ه
صيغ ِة الجم ِع:
ّ
اس يوم ال ِقيام ِة ذا الوجهي ِن)) ،و ِفي هرواي هة أِبي داودِ (( :من شر ِار الن ِ
((ِإ ِمن شر ِار الن ِ
اس
ُ
اس أو شار هر النا ه
ُذو الوجهي ِن ،ال ِذي ي ِأتي ه ُؤل ِء ِبوجه ،وه ُؤل ِء ِبوجه)) ،فمعنى ش ّهر الن ه
س
ال أو أشدهم عذابا ،هلن المن هافق ِفي أسوا الح ه
ال ِفي الن ه
ار كما قال
يوم ال هقيام هة أسواهم ح ً
ً
ار ولن ت هجد لهم ن ه
تعالى﴿ :هإن المن هاف هقين ِفي الدر هك السف هل همن الن ه
صي اًر﴾ ،هلنهم ليسوا همن
الك هاف هرين ول همن المؤ همهنين ،بل أنهم ِفي أسف هل المكا هن ِفي الجهن هم حتى يكون تحت هإبلهيس
ِفي الس هعي هر.

و ِفي ِرواي ِة ا ِلسم ِ
اعيلِي عن العم ِ
ش قال علي هه السالم...(( :ال ِذي يأِتي ه ُؤل ِء
ِبح ِديث ه ُؤل ِء ،وه ُؤل ِء ِبح ِديث ه ُؤل ِء)) ،أ هي يم هشي بالنميم هة ليفسد بين الط هائفتي هن ،ومتعّلهق

ِبالب ِ
اط ِل وِبالكذ ِب ،وهإنما ذ هوي الوجهي هن همن أش ّهر النا ه
س هلن أصل أخال هقهم السعي ِفي
ُ
الر ِ
ض ِبالفس ِاد أ ِي ِإذا ل ي ُكن ِِلصلح.
اإلمام النوهوي" :فأما من يقص ُد ِبذِلك ِ
وقال ه
الصلح بين الطاِئفتي ِن ف ُهو مح ُمود"،
وقال غي ُرهُ :الفر ُق بين ُهما أ المذ ُموم من ي ِزي ُن لِ ُك ِل ط ِائفة عملها ويقِب ُح ُه ِعند الُخرى،
وي ِذ ُم ُكل ط ِائفة ِعند الُخرى ،والمح ُموُد أ يأِتي لِ ُك ِل طاِئفة ِبكلم ِفي ِه صل ُح الُخرى،
ويعت ِذر ِل ُك ِل و ِ
احد عن الُخرى ،وينق ُل ِإلي ِه ما أمكن ُه ِمن الج ِمي ِل ويست ُر القِبيح وُيؤِي ُد هذِه
ُ
التف ِرقة ،أما المذموم فِإ ذلِك أص ُل الِنف ِ
اق هلنه ي ُكو ُ مع قوم ِفي حال ومع آ ِخ ِرين
ِب ِخل ِف ِهما والمؤ ِمن ليس كذلهك هلنه على حالة و ِ
احدة ِفي الح ِق ،فأنه د هائ ًما يارهقب خالهقه
ُ ُ
تعالى هلنه معه هب هعل هم هه حيث ما كان ،كما قال ه
اإلمام المن هاوي مل هّخصا.

فأجتناب هذ هم ذ هوي الوجهي هن همن ا هإلخال ه
ص ،وا هإلخالص أرس أخال هق هالمحمود هة
ّ
والمن هجي ه
ات ،قال ه
اإلمام علهي بن أهبي طالهب كرمه هللا وجهه:
هإليك هبهب ّر ص هادق همنك و ه
اجب
وكن مو هجًبا حق الص هدي هق هإذا أتى *
و ُك ْن حاف ً
لهجا هرك هذي التقوى وأه هل التق ه
ار هب
*
ظا ل ْلوالديْن وناص ًرا
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه" :يأمر" أصحابه وأمته أم ًار مست هحبا" ،بعيادة
ض سنة مؤ هكدة كما ذكرنا لما هفي هه همن التسلهي هة وتألهي ه
المرضى" هلن ِفي هعياد هة الم هري ه
ف

القلو هب ،وذكرت أن يختلهفوا العلماء ِفي حك هم هعياد هة المرضى ،ف هقيل هإنها فرض هكفاية،
وهقيل أنها فرض العي هن ،وهقيل تجوز هعيادة ال هّذ هم هي هإذا كا ير هجى هإسالمه أو تض همن
ّ
مصلهح ًة.
أما هإثباتها ِفي الوح هي فقد قال تعالى ِفي يو هم الجمع هة﴿ :فهإذا قضيت الصالة
ّ
فانت هشروا ِفي الر ه
ض وابتغوا همن فض هل ّللاه واذكروا هللا كهثي اًر لعلكم تفلهحون﴾ ،وأن ابن
عباس فسر معناها هبقوله هه" :لم يؤ همروا بطل هب شيء همن الدنيا هإنما هو هعيادة المرضى
اس ِفي هبال هد ه
وحضور الجناهئ هز وهزيارة ال هّ ِفي هللاه تعالى" ،فلههذا أنه همن عاد هة الن ه
اإلسال هم

يوم الجمع هة أن هعيادة المرضى وهزيارة قبوهر الوالهد ّى ومجالهس ال هعل هم وأهله هه وحلقة ال هّذكرى
وأهلهها.
ِ
ه
ه ِ
ه
فقد روى الطبراني في الوسط عن أنس ب هن مالك قال قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل (( :عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم فهإن دعوة الم هر ه
يض مستجابة وذنبه
مغفور)) ،و ِفي هرواي هة أحمد عن أهبي س هعي هد الخد هرهّي قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل :
((عودوا الم هريض وامشوا مع الجن هائ هز تذ هكركم ال هخرة)) ،و ِفي هرواي هة الديل هم هي عن أنس ب هن
ّ
مالهك(( :عودوا الم هريض وأ هجيبوا الد ه
اعي ،وأغبوا ِفي العياد هة هإل أن يكون مغلوباً ،فال
يعاد ،وال هعيادة بعد ثالث ،وخير ال هعياد هة أخفها هقياماً)) الح هديث ،ف همن ذلهك نع هرف أن همن
آد ه
اب هعياد هة الم هري ه
ض أن ل ي هطيل الجلوس حتى يضجر الم هريض أو يشق على أهله هه.
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل :
وروى البخا هري عن أبي موسى الشع هري قال قال رُس ُ
((فكوا الع هاني يعهني ال هسير وأط هعموا الج هائع وعودوا الم هريض)) ،أي على مشرو هعي هة
ال هعياد هة ِفي ك هل م هريض كا ح ار أو عبدا ش هريًفا أو و ه
ضي ًعا مسله ًما أو كا هف ًرا ،كما قال
ً
ّ
ه
اري ِفي جم هع الوس هائ هل ،وقال ابن حجر" :يلت هحق هب هعياد هة الم هري ه
اإلمام الق ه
ض تعهده وتفقد
أحواله والتل هطف هب هه ،وربما كا ذهلك ِفي العاد هة سببا هلوجوهد نش ه
اط هه وانتع ه
اش قوهت هه" ،فيأمر
ً
رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل أصحابه وأمته هب هعياد هة المرضى لما هفيها همن الفض هائ هل
والرحم هة ِفي الدنيا وال هخرهة.
ه ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من
فقد ورد التّرهمذي عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
عاد م هريضاً أو ازر أخاً له ِفي هللاه نداه مناد أن هطبت وطلب ممشاك وتبوت همن الجن هة
ضا لهوج هه هللاه ومحت هسًبا نفسه ل لهلدنيا ،أو ازر أخا مسله ًما ِفي
من هزلً)) ،معناه :من عاد م هري ً
ال هّدي هن ،نداه الملهك هبالدع ه
اء له هبطهّي هب عي هش هه ِفي ال هّدنيا وال هخرهة وطلب له همن هللاه هسيره
وسلوكه ط هريًقا هإلى الجن هة هبالتخلهي عن رذاهئ هل الخال هق والتحلهي هبمكارهمها ،ويجعل هللا
تعالى له هبما فعل من هزل ًة ع هظيم ًة ِفي الجن هة.

و ِفي هرواي هة البخ ه
ارهّي عن جاهبر ب هن عب هد هللاه(( :من عاد م هريضاً خاص ِفي الرحم هة
حتى هإذا قعد استقر هفيها)) ،أي خاص هفي رحمة ِفي الدنيا وال هخرهة وبركة ومقام هعن هد هللاه
ّ

تعالى ،وأخرج مسلهم وغيره عن ثوبان قال قال النِبي صلى هللا علي هه وسلم(( :هإن المسلهم
هإذا عاد أخاه المسلهم لم ي هزل ِفي خرف هة الجن هة)) ،أي ِفي جنى الجن هة ومحصولهها وثمارهتها
أو معناه :لم ي هزل ِفي ط هري هق الجن هة أو ِفي ط هريق يؤهديه هإليها.
ومعنى قولِ ِه" :وينهى" أي أنه علي هه السالم يمنع أصحابه وأمته" :عن التهاجر"
أي التق ه
اط هع ،وأصله همن هجره يه هجره ههجارًنا وهما يته ه
اجر ه
ان ،وهو ان هقطع بعضهم عن
ضد الوص هل وال ه
بعض ،وهو ه
صل هة ،وقد ورد أح هاديث كهثيرةً ِفي تح هري هم الته ه
اج هر كما يأهتي.
ومعنى قولِ ِه" :والتدابر" أي أنه علي هه السالم يمنع أصحابه وأمته ع هن التق ه
اط هع

ان على معنى و ه
ان والمعاد هاة ،فالته ه
اجر والتدابر مرهادف ه
ارم هة وال ه جر ه
والتص ه
احد ،هلن كل وا هحد
يولهي صا هحبه دبره ،ل هكن الفرق بينهما أن التها هجر همن الهج هر أي هيتكلم هبالكال هم القهبي هح،

قال تعالى﴿ :ول تطرهد ال هذين يدعون ربهم هبالغد هاة والع هش هي ي هريدون وجهه ما عليك همن
ّ
هحساهب ه م هّمن شيء وما همن هحساهبك علي ه م هّمن شيء فتطردهم فتكون همن الظاله همين﴾.
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :تعرض
فقد أخرج مسلم عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
اس ِفي ك هّل جمعة مرتي هن ،يوم ه
اإلثني هن ويوم الخ همي ه
أعمال الن ه
س ،فيغفر لهك هّل عبد مؤ همن هإل
عبداً بينه وبين أ هخي هه شحناء ،فيقول :ات هركوا هذي هن حتى ي هفيئا)) ،و ِفي هرواي هة الطبرهان هي عن
ّ
ه
أهبي أيوب النصا هرهّي قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ما همن يو هم اثنين ول خميس
هإل يرفع هللا هفي هه العمال هإل المته ه
اجري هن)).
و ِفي هرواي هة هاب هن النج ه
ار عن أنس ب هن ماهلك قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل :
((ل تدابروا ول تحاسدوا ول تباغضوا ،وكونوا هعباد هللاه إخواًنا ،ل ي هحل لهمسلهم أن يهجر
أخاه فوق ثالث)) ،و ِفي هرواي هة اب هن عباس(( :ل ت هحل ال ه جرة فوق ثالث هة أيام)) ،وورد ِفي
ح هدي هث مسلهم عن أِبي ُهريرة قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :ل تباغضوا ول
تدابروا ول تنافسوا ،وكونوا هعباد هللاه إخواناً)) ،و ِفي هرواية(( :ل تحاس ُدوا ول تناج ُشوا ول
ضوا ول تداب ُروا)).
تباغ ُ
قال ه
اإلمام هابن حجر هفي فت هح المهبي هن" :هو ح هديث كهثير الفو هائ هد ،م هشير هإلى ج هّل
اص هد ،بل هو هعند ت ه
المب هاد هئ والمق ه
أم هل معناه وفه هم مغزاه ،حاو لهج همي هع أحكا هم ه
اإلسال هم

منطوًقا ومفهوما ،ومشت همل على ج همي هع الد ه
اب أي ً ِ
اء وتح ِقيًقا" ،ف هفي هذا الح هدي هث
ً
ضا إيم ً
ش والتب ه
تح هريم الحس هد والتن ه
اغ ه
اج ه
ض والتداهب هر ،فنهانا عنها رسول ّللاه صلى ّللا علي هه وسلم

ات هإلى النوهر هبهإذ هن رب ه
ارم الخال هق لهيخ هرجنا همن الظلوم ه
لهيتم هفينا مك ه
هه الغفوهر الر هحيمه ،فهو
ّ
علي هه الصالة والسالم الد ه
اعي هإلى ّللاه وحده كما قال السلطان محمد بلو بن الشي هخ عثمان
ب هن فودي في تخ همي ه
س البرد هة الش هريف هة:
وهفي هإجابهت هه يا ص ه
احهبي سعد
"داع هإلى ّللاه هاد قوله سدد
هنهبينا ال همر الن ه
اهي فال أحد

والمر والنهي همنه كله رشد
ابر هفي قول ل همنه ول نع هم"
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه" :ينهى" أي يمنع أصحابه وأمته" :عن احتقار
الناس" أي متهانهم وازهدرائهم ،فاحهتقار همن حقر يح هقر هحق اًر ،أي استصغره واستذله،
ار النا ه
فينهى النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل عن هاحهتق ه
س همن أ هّي وجه همن الوجوه هلنه همن
الصف ه
ه
ات هالمذموم هة الهتي تح هرم تخلق هبها ،قال تعالىِ﴿ :إن ُه ل ي ِحب ال ُمستكِب ِرين﴾ ،أي أن
ّ
هللا تعالى ل ي هحب ال هذين يعت هقدون هبأنهم أفضل همن غي هرههم.

فقد يمنع ِفي أحا هديث كهثيرة هاحهتقار الن ه
اعا على المسله هم وإهن كا عب ًدا
اس أو هإرهتف ً
ه
ه ه ه
ه
ه
ونحوه من الضعفة ،و همنها ما ورد المصنف بقولهه" :ويقول" أي يقول رسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل كما رواه البيه هقي ِفي شع هب ه
اإليم ه
ان عن عقبة ب هن عا همر(( :ليس ألحد على
س على أح هد ههم هميزة ول حسن ًة ول ف ه
أحد فضل إل بالدين)) ،أي ليس هلحد همن النا ه
ضيل ًة
ً
اإلسال هم ،وهفي هه المر هباللط ه
هإل أن يتفضلوه هبال هّدي هن ،أي هب ه
ف هبالضعف هة وخفض ال هجنا هح لهم
وهفي هه النهي عن هاحهتقا هر الن ه
اس والترفع عليهم.
ِ
ه
ِ
ضا تأهّيي ًدا وإهثباتًا
ومعنى قولِه" :ويقول" أي يقول رسول هللا صلى هللاُ عليه وسل أي ً
هبقوله هه الساهب هق كما رواه أحمد عن أهبي ذ ّر هباللف هظ المتفاو هت(( :لستم بخير من أحمر ول
أسود إل أن تفضلوه بالتقوى ﴿إن أكرمكم عند َّللا أتقاكم﴾)) ،فما وجدت ه
الصيغ هة لههذهه
ّ
ّه
الرواي هة ِفي الكت هب الحا هدي هث ،فأما لفظ هرواي هة أهبي ذ ّر فيقول علي هه السالم(( :أنظر فهإنك

لست هبخير همن أحمر ول أسود هإل أن تف ه
ضله بتقوى)) أي تف ّهكر
ّ
اس البي ه
هبخير همن أحد همن الن ه
ض همنهم ول السوهد هإل أن تفضله
همدار الف ه
ضيل هة ِفي بهني آدم على التقوى.

هفيما أقول أنك لست
هبا هّلدي هن و ه
اإلسال هم ،فهإن

فيختلهف أهل التف هسي هر ِفي سب هب النزو هل ه هذهه الية ،فقال الزه هري أنها ن هزلت ِفي بهني
بياضة هإذا قالوا لهرسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل " :تزّهوج بناتنا موالهينا؟" فأن هزل هللا تعالى:
﴿يا أيها الناس هإنا خلقناكم همن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقب هائل هلتع ه
ارفوا هإن أكرمكم

هعند ّللاه أتقاكم﴾ ،وهقيل ن هزلت ِفي ثابت ب هن قيس هإذا قال ِفي الرج هل ال هذي لم يتفسح له ِفي
ض المجاله ه
بع ه
س" :يا هإبن فالنة" ،فقال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من الذا هكر فالن ًة؟))،
قال ثاهبت" :أنا يا رسول هللاه" ،فقال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أنظر ِفي وجوه القو هم))،

"ريت أبيض وأسود وأحمر" ،فقال(( :فهإنك ل تفضلهم
فنظر ،فقال(( :ما أريت؟)) قال :أ
هإل هبالتقوى)) ،فن هزلت ه هذ هه الي هة هفي هه ،وهقيل ن هزلت ِفي الن ه
اس ال هذين غضبوا ِفي السهّي هد هبالل
ب هن رباح هإذا صعد فوق الكعب هة يوم الفت هح لهين هادي الناس هإلى هللاه هعز وجل ،وهقيل غير
ذلهك.

والحا ه
صل أن قوله تعالى﴿ :هإن أكرمكم هعند ّللاه أتقاكم﴾ زجر الناس ع هن التفا هخ هر
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
ه ه
ه
ول هللا صلى هللاُ
بالنساب ،والتكاث هر بالموال ،والزدارء بالفقراء والمساكين ،فقال رُس ُ
س فليت هق ّللا)) ،وقال مج ه
علي ِه وسل (( :من أحب أن يكون أكرم النا ه
اهد ِفي معنى ه هذ هه
اب مع ه
الية" :هإن أكرمكم أيها الناس هعند رهبكم أشدكم اهتقاء له بأد هاء فارهئ ه
ض هه واجتن ه
اص هي هه،
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
ِ
ل أعظمكم بيتًا ول أكثركم عشيرةً" ،وفي هرواية البيهق هّي مرفو ًعا أن رسول هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل قال ِفي خطبهت هه ِفي حج هة ال هودا هع(( :يا أيها الناس هإن ربكم و ه
احد وأباكم وا هحد،

ل فضل لهعربهي على عج همي ول لهعجمي على عربهي ،ول هلحمر على أسود ،ول هلسود
ّ
ّ
ّ
ّ
على أحمر هإل بالتقوى﴿ ،هإن أكرمكم هعند ّللاه أتقاكم﴾)).
فالوا هجب علينا هإذاً أن ل نحت هقر مسهل ًما ب ّاًر كا أو فا هج ًرا ،ولو بلغ ِفي فج هره ما بلغ،
لهجهلهنا هبح ه
ال خاهتمهت هه ،وإهذا نأمر ال هخر أو ننهاه فعلينا أن نفعله هب ه
اإلحس ه
ان والرحم هة هبغي هر
هاحهتقار واهمهتهان هب هه ،فهإنما المر كما قال ش هقيق المن ه
صه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي

اء السن هة" :أنه ل يجوز لك أن تبغض الف ه
هإحي ه
اس هقين همن
فض ًال أن تبغض الصاله هحين همنهم ،بل تبغضهم له هفس هق ه م

أه هل ل هإله هإل هللا ،همن ك هّل وجه،
وت هحبهم ههإلسال هم ه م ،هلن هفسقهم ل
ِفي ال همصبا هح تنهبيه وهإيقاظ :هإياك

اء هللاه
يخرجهم عن داهئرهة ل هإله هإل هللاه ،قال هابن عط ه
ومعادة أهل ل هإله هإل هللا ،فهإن لهم همن هللاه ال هولية العامة ،فهم أولهياء هللاه ،ولو أخطئوا أو
جاءوا هبقر ه
اب الر ه
ض خطاًيا ل يشركون هبالله فل هقيهم هللا هب همثلهها مغ هفرةً ،ومن ثهبت وليته
ح هرمت محاربته ،ومن حاربه فقد حارب هللا ،ومن حارب هللا فقد ذكر هللا جازءه ِفي الدنيا
وال هخرهة ،وكل من لم يطلهعك هللا على عداوهت هه لله فال تت هخذه عدوا ،فأقل أحوالهك هإذا جهلته

أن تمهل أمره".

ال
فربما يكون الفا هسق أو المذهنب أحسن ح ً
ه
ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
ودرج ًة منه؟ فلذا قال رُس ُ
أفضل همنه :حسن الظ هّن هبالله وحسن الظ هّن هب هعب هادهه)) ،أو كما قال ،وروى مسلهم وغيره عن
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :المسلهم أخو المسله هم ل يظلهمه ول
أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
يخ هذله ول يح هقره ،التقوى ه ه نا ،التقوى ه ه نا ،التقوى ه ه نا ))،ثالث مارت وي هشير هإلى
صد هره ،ثم قال (( :هبحس هب هامرئ همن الش ّهر أن يحت هقر أخاه المسلهم ،كل المسله هم على المسله هم
حرام د هم هه و هعر ه
ض هه وماله هه)) ،أي ل يجوز ين هكر علي هه ول يستصغره ول است هذله ول يست هقله
ّ
ول يحت هقره همن أي وجه همن الوجوه  ،فقال ّللا تعالى﴿ :ل يسخر قوم ِمن قوم عسى أ
ال
همنا ،فكيف نحت هقر من نحن أسوأ ح ً
وسل (( :أفضل العم ه
ال ول العمال

ي ُكونوا خي ار ِمنه ﴾ ،وقال الشيخ مول هي ه
التّه ه
امي بن السهّي هد محمد ب هن عب هد هللاه الش هريف
ُ
ً ُ
ر هحمه ّللا تعالى:
"هإن يحتقر ه
يبدو ضهئيل الشخ ه
ص لهلنط ه
ار
صغ ًار فرب مفخم
ار وهي غير ه
لترى ه
صغ ه
ار"
صغ ًا
هإن الكوا هكب هفي علّهو محلها
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه" :ينهى" أي يمنع أصحابه وأمته والناس أجم هعين:
صف ه
"عن الحسد" ،هلنه همن ه
ات هالمهلهكا هت الهتي ح هرمت التخلق هبها ،فأصله همن حسده

يحسده حسداً ،وحسده هإذا تمنى أن تتحول هإلي هه هنعمته وف ه
ضيلته أو يسّلهبهما ،قال تعالى:
اه ُ للاُ ِمن فضلِ ِه﴾.
﴿أم يح ُس ُدو الناس على ما آت ُ
ه
ه
فمعنى قولهه تعالى﴿ :أم يح ُس ُدو الناس﴾ أي أم يحسدون النبي محم ًدا صلى هللاُ
علي ِه وسل أو هو وأصحابه أو العرب أو الناس ج همي ًعا هلن من حسد على النبوهة فكأنما
حسد الناس كلهم ،وهو شر الرذاهئ هل ،ومعنى قولِ ِه تعالى﴿ :على ما آتا ُه ُ للاُ ِمن
ِ
اء أو النص هر المتو هات هر وال هع ّهز هالمتظ ه
ه
النس ه
اه هر يو ًما فيو ًما أو ج هعل
فضِله﴾ ،همن النبوهة وكثرهة ّ
ه
ه
ه
النبي الموعود منهم ،أي يتمنون زواله عمن ذكر ،وقال تعالى﴿ :ول تتمنوا ما فضل للاُ
ِب ِه بعض ُك على بعض﴾ ،أي ل تحسدواهم ِفي ذلهك ،وروى أبو داوود عن أِبى ُهريرة قال
قال النِبى صلى هللاُ علي ِه وسل ِ(( :إيا ُك والحسد فِإ الحسد يأ ُك ُل الحسنا ِت كما تأ ُك ُل

النا ُر الحطب)).
قال ش هقيق المصهن ه
ان :وح ِقيقتُ ُه حب زو ِ
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي عمد هة هالبي ه
ال
ُ
ِا ِلنعم ِة ع ِن ِال ُمنع ِ علِي ِه ،ومرِاتُب ُه أربعة :الُولى :أ ي ِحب زوال الِنعم ِة ع ِن ِال ُمنع ِ علِي ِه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
نه لِرغبِت ِه ِفي ِتلك الِنعم ِة ِمثل
وإِ كانت ل تر ِج ُع ِإليه .الثانيةُ :أ يحب زوال النعمة ع ُ
رغبِت ِه ِفي دار حسنة أو ِإمراة ج ِميلة أو از ِوية فاِئقة و ِ
اسعة نالها غي ُرهُ ،الثالِث ُة :أ ل
يشت ِهى عينها ،بل يشت ِهى لِنف ِس ِه ِمثلها ،فِإ عجز عن ِمثلِها أحب زوالها لِكيل يظهر
ِ ِ ِِ ِ
ِ
التفاو ُت بينهما ،ا اِ
صل فل ُي ِحب زوالها عن ُه،
ُ
ُ
لربعةُ :أ يشتهى لنفسه مثلها ،فإ ل تح ُ
وه ِذِه ال ِخيرةُ معُفٌّو عنها ِإ كانت ِفي ِالدنيا ،ومن ُدوبة ِإ كانت ِفي ِا ِلد ِ
ين".
ه
قال المصهنف عبد ّللاه بن فودي ر هحمه هللا تعالى ِفي ه
الدي هن ِفي ح هقيق هة
ضيا هء علو هم ّ
ه
ه ه
ه
النعم هة وحب زوالهها همن المن هع هم
الحسد" :وهو فرع ال هحقد وفروعه ل تحص ،وهو ك ارهة ّ
علي هه ،وأسبابه ]1[ :العداوة [ ]2والتعزز [ ]3وال هكبر [ ]4والعجب [ ]5والخوف همن فو ه
ات
ه
المقا ه ه
ه ه
ه
النعم هة،
النعمة على غي ههر لهيال يتكهّبر عليه هب ّ
صد [ ]6وحب ا ّهلرياسة وبحلهها ،فيك ّره ّ
وهو الم ارد هبالتعزز أو يخاف أن يتوصل هبها هإلى مزاحمهت هه ِفي أغ ار ه
ض هه ،ولهذا تأكد بين
المث ه
ال والق ار هن وا هإلخوهة والقا هر هب لهتقّهوي أسبابه بينهمه إذ يتواردون على الغ ار ه
ض ،فهإذا
خالف وا هحد همنهم صا هحبه ِفي غرض نفر عنه وأبغضه وثبت الحسد ِفي قلهب هه ،في هريد

ه
ه
صله هإلى أغر ه
النعم هة الهتي تو ه
اض هه ،وداء الحس هد أن
تح هقيره والتكبر عليه ويكره تمكنه همن ّ
ّ
ه
الدي هن والدنيا ،وأنه ل يضر المحسود ِفي دنياه ول ِفي هد هين هه بل
تع هرف أنه ضرر عليك ِفي ّ
ضه
ينت هفع هب هه هفيهما ،ومهمى عرفت هذا فارقت الحسد وتكلفت ِفي المحسوهد ن هقيض ما يقت ه
يه
الحسد همن مد هح هه والتواض هع له و ه
اإلعهتذ هار هإلي هه ،فال بد أن ي هطيب قلبه ويتولد همنه الموافقة

ه
النف ه
الهتي تقطع الحسد ،وإهياك وقول الشيط ه
اق
ان :أن تواضعت له حملك على العج هز أ هو ّ
أ هو الخو ه
ف وذلهك مذلة ومهانة ،فهو ك هذب همن الشيط ه
ان بل المجاملة تكسر العدوة همن
الج هانبي هن وترد القلب هإلى التأل ه
ف فتست هريح همن ال هم الحس هد وغ هم التباغ ه
ض ،فه هذهه أد هوية
ّ
لشفاء هبمهّن هه وكرهم هه".
الحس هد وههي نا هفعة هج ًدا هإل أنها مرة يسر ّللا لنا ا هّ
قال الشيخ عثمان بن فودي ِفي عمد هة هالبي ه
ان هإن دواء الحس هد" :على ِقسمي ِن:
ِعل ِم ٌّى وع ِملِ ٌّى ،وأما ال ِعل ِمى فهو أ يع ِرف الح ِ
اس ُد تح ِقيًقا أ الحسد ضرر علي ِه ِفي
ُ
ِا ِلدي ِن والدنيا ،وأن ُه ل ضرر ِب ِه على المح ُسوِد ِفي الدنيا واِ ِلدي ِن ،بل ينت ِف ُع ِبها ِفي الدنيا
واِ ِلدي ِن ،ومهمى عرف عن ب ِ
صيرة ل ي ُكن ِإل ع ُدو نف ِس ِه وص ِديق ع ُد ِوِه ،فارق ُه الحس ُد ل
محالة ،هذا ُهو الدوا ُء العل ِمى ،وأما العملِى فينب ِغى أ يكلِف نفس ُه ن ِقيض ما يد ُعو ِإلي ِه
ِالحس ُد ،فِإ بعث ُه الحس ُد على القد ِح ،كلف ِلسان ُه المدح ،وِإ حمل ُه على التكب ِر ،الزم
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
اء
نفس ُه التوا ُ
ضع ،وإِ بعث ُه على كف النعا ِم ،ألزم نفس ُه الزيادة في النعا ِم ،هذا ُهو الدو ُ
العملِى".
ول للاِ صلى للاُ علي ِه وسل ع ِن الحس ِد ِلن ُه ضٌّر لنا ِفي الدنيا
فينهانا رُس ُ
و ِ
الخرِة ،قال الشي ُخ الخ ِدي ُ أحم ُد بامب البك ِائي ر ِحم ُه للاُ تعالى ِفي مسالِ ِك ِالجنا ِ :
ِ
ِبفض ِل من عاصر ِب ِاتبا ِع
ود ليس ذا انِتفا ِع
"ِإذ الح ُس ُ
ِسوى هل ِك ِه ِبل توا ِ
ول ي ُسرهُ مدى الزما ِ
وُك ِل ُمب ِغض وِذي ال ُج ُحوِد"
أعاذنا للاُ ِمن الح ُسوِد
"و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه:
الصف ه
اجباً" ،بالتواضع للمؤمنين" ،هلنه همن ه
"يأمر" أصحابه وأمته أم ار و ه
ات هالمن هجيا هت الهتي
ً
ّ
وه
اجبت التخلق هبها ،وكما ذكر المصنف مق هّدما ،أنه علي هه السالم أشد الن ه
اس تواضعاً،
ً

ه
ه
اض ُع الر ُج ِل:
اض ِع :التذل ُل ،وتو ُ
فالتواضع هبض ّهم الضاد ،هإظهار أنه وضيع ،فمعنى التو ُ
ِ
ه
ف عن آي ِاتي﴾ ،أي سأص هرف عن فه هم
ذل ُه ،وهو ضد التكهّب هر ،وقال تعالى﴿ :سأص ِر ُ
آياهتي وتص هدي هقها أو سأص هرف عن تدهّب هرها ﴿ال ِذين يتكِب ُرو ِفي ِالر ِ
ض ِبغي ِر ِالح ِق﴾ ،فهإن
المست هحق لهل هكب هري ه
اء هو هللا ،واليات هنا كل هكتاب من هزل ،أو الدلهئل الدالة على وحداهنيهت هه
ومع ه
ارف هات هه ،وصرفهم عنها عقوب ًة على هكب هرههم ،أو المارد هب هه صرفهم عن هإبطالهها وإهجت ه دوا

كهإجهتها هد هفرعون ِفي هإبطا هل مع هجز ه
ات موسى ،وهو أيضا وعد لهبهني هإسارهئيل هبأن ين ه
صروا
ً
ال ا هّلدي هن ،أو سأص هرفهم عن مع هرفهتي ومك ه
على ك هل من قام ههإلبط ه
اشفهتي.
ّ
ِ
ه
ه
ه
فقد روى إبن ماحة وغيره عن أبي سعيد الخد هرهّي قال قال رُسو ُل هللا صلى هللاُ
علي ِه وسل (( :من يتواضع هلله درج ًة يرفعه هللا درج ًة حتى يجعله ِفي هعلههّيين ،ومن يتكبر
على هللاه درج ًة ي ه
ضعه هللا درج ًة حتى يجعله ِفي أسف هل الس هافلهين)).
الدي هن" :فتواضع هبال هفع هل هلله
ه
ضي ه
قال المصهنف ر هحمه هللا تعالى ِفي هكتاهب هه ه
اء علو هم ّ
ولهس هائ هر الخل هق هبالمواظب هة على أخال هق المتوا ه
ض هعين ،والتواضع هو العدل المحمود وا هإلفراط
تكبر والتف هريط مذلة ،وهما مذموما هن ،فمن تقدم على أمثاله هه فمتكبر ،ومن تاخر عنهم
فمتوا ه
ضع ،ومن تواضع لهلدهنيين كعاله هم يدخل علي هه السوهقي فيقوم له وي هجلهسه مجلهسه،
فهو متذّلهل ولو فعله لهعاله هم فمتو ه
ضع ،ومن تواضع فينب هغي هإعطاء ك هّل هذي ح ّق حقه،
فتواضع لهلسوهقي الهبشر و ّه
الرفق ِفي الكال هم وأن ل يرى نفسه خي ًار همنه".
وروى الخرهائ هطي ِفي مك ه ه
ِ
ه
ول هللا صلى هللاُ
ارهم الخال هق عن إب هن عباس قال قال رُس ُ
علي ِه وسل (( :هإذا تواضع العبد رفعه هللا هإلى السم ه
آء الساهبع هة)) ،أي رفعه ّللا هإلى اعلى
اشف هة ِفي الدنيا وال هخرهة ،فمن يتواضع لهقوم ِفي سهبي هل هللاه
الدرج هة ِفي الدنيا وإهلى اعلى المك ه

تعالى رفعه هللا تعالى ،هبقدرهة تواض هع هه حتى صار هعند هللاه تعالى سهّيدهم ،ولهذلهك قال
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل كما رواه أبو نعيم عن أنس(( :سهّيد القو هم خا هدمهم))،
رُس ُ
فصار سهّيدهم هلنه يتخلق هبهم هبأدا هب الواله هد لهوله هدهه ،فالوالهد سهّيد الولى بعد ساد هة ر هّب هال هعزهة،
هه ه ه ه
ه
السهّي هد لهموالهي هه مسماه لههّين الج هان هب ،فلهذلهك خصص المصهنف ر هحمه
وتواضع الوالد لولهده أو ّ

هللا تعالى هب هذك هر شر هط التواض هع لهلمؤ همهنين فقط ،هلنه ل يجوز يتواضع لهلمتكهّب هرين همن
الفسا هق والك هاف هرين وأه هل الهوى همن المبت هد هعين.
فقد بان ذلهك ش هقيق المصهن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي بي ه
ان وجو هب الهجرهة على

ال هعب هاد هبقوله هه" :وأعلم أن لهّين الجاهن هب المعروف هبالتواض هع على ثالث هة أقسام :وا هجب
كالتواض هع هلله ولهرسوله هه والحا هك هم والعاله هم والواله هد ،وحارم كالتواض هع هله هل الظل هم والكفا هر و ِفي
نسخ "والفس ه
اق" ،هلن التواضع هلهؤل هء هو ال هّذل ل هعز معه وال هخسة الهتي ل هرفع ًة معها،

ومندوب كالتواض هع له هعب هاد هللاه هسوى من ذ هكر".
فهو الكالم الن هفيس ِفي ه هذهه الزهمن هة هإذا يرى هعي ًانا ال هذين ينت هسبون هإلى ال هعل هم
ه
ه ه
هه
صا لهجاه ومقام وأموال ،ويتع هادى
والتقوى يتوالون سالطين الكفا هر والظالمين والغنياء ح هري ً
المؤ همهنين والمستض هع هفين والفقر هاء هاحهتق ًارا ،فهذا الظلم الكبر هلنهم وضعوا شيًئا ِفي غي هر
ض هع هه ،تضادوا ه
موا ه
صفات المؤ همهنين كما وصفهم هللا تعالى﴿ :محمد رسول هللاه وال هذين
ار رحماء بينهم﴾ ،فأنهم أ هشداء على المؤ همهنين رحماء هبالكف ه
معه أ هشداء على الكف ه
ار هبنص هر

هإياهم على المؤ همهنين ،ويسمون ضاللتهم المع ه
اهدة والمه هادنة والصلح ويحلوا الدجانة
وح ّهرموا هاسهتقالل المسهل همين.
اضي مؤهدب عبد هللاه بن محمد بلل اليول هوي التروهدي ِفي هرسالة ون ه
فقال الق ه
صيحة
له" :قال الهبي ِفي شرهح مسلهم قال و همن مصاله هح هذا الصل هح الب ه
اهرهة يعهني صل هح الحديهبي هة

فتح مكة وإهسالم أهلهها ودخول الن ه
اس ِفي هدي هن هللاه أفواجاً هلنه لما وقع الصلح هاختلهط
الناس بعضهم هببعض ،وجاءوا هإلى النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ودخلوا الم هدين هة وذهب
ّ
ِ
ه
المسلهمون هإلى مكة ،فس همعوا همنهم أحوال رسو هل هللا صلى هللا عليه وسل مف ه
صل ًة ،وقفوا
ُ
على مع هجازهت هه الظ ه
اهرهة ،واعال هم نبوهت هه وحس هن هسيرهت هه وعاهينوا هبأنف هسهم كهثي ًار همن ذلهك ،فمالت
ان ،فأمنوا ،فما اع هظم ه هذهه الف هائد هة هالهتي هزيادة ه
قلوبهم هإلى ه
اإليم ه
اإلسال هم قوةً وكثرةً ونقصان
الكف هر وهقلهت هه حتى زههق الب ه
اطل هانتهى ،فهإن كانت المه هادنة هبعك ه
س هذا فال يقول أحد
هبجو هازها ،كالمه هادن هة هبالنصارى ِفي ه هذهه الزهمن هة ،هلن مه هادنهم ت هزيد ا هإلسالم وأهله هقل ًة
وضعفاً لما يل هزم هفيها همن مدا هخلهت ه م هله هل ا هإلسال هم ،فيتسبب هبذلهك تطهبع المسله همين

هبطب ه
اعهم ا ّهلرهذي هة وعو هائ هد ههم الذ هميم هة ،واهقهتداء هسيرهتهم المنهي هة حتى يألهف ضعفاء القلو هب
ه
ه ه
عو هائدهم المشحونة هبالعيو هب ،وينشا ه
النسوان وال هولدان هبالتزهء
الصبيان على دهين ه م ويفتتن ّ
ّ
هبزيهم والتحلهى هب هحلهيهم هإلى تمات السنة القراء وتحهيي الهبدعة الظلماء ،وهيتغلب هدينهم ويعم
وهي هذل المسله همين هبدخولههم تحت حك هم النصارى﴿ ،فهإن هلله وإهّنا هإلي هه ار هجعون﴾".
فالتواضع ِفي ه هذهه المو ه
اض هع المذموم ،بل هو سبب لهك هّل خسر وبالء وخ هيم مهلك،
و همفتاح ك هّل هنقمة وعذاب أهليم ،كما بينه سهّيدنا العالمة أحمد بابا بن أحمد الهتّنبكهت هي ر هحمه
ّ
النقم هة هبمج هانب هة الول هة الظلمةه
ان ِفي هكتاهب هه جل هب ه ه
ه
هللا تعالى هبأفض هل الهبي ه
النعمة ودف هع ّ
ّ
صي ًال همن آي ه
تح ه
اب الع هزي هز والسن هة المط ه رهة ،و همما ورد همن السل ه
ات ال هكت ه
ف الصاله هح وكال هم
ّ
هالحكم ه
اء التج هرب هة.
وقال ِفي مق هدمهت هه" :فهذا جزء جمعت هفي هه ما تيسر هبعو هن هللاه وقوهت هه همما جاء ِفي
ه
ه
ه ه
ه
ه هه
لسع هي هإلي ه م وموالهت ه م طلباً لهحطا هم الدنيا الف هاني هة
التحذي هر من قرب الظلمة ومصاحبت م وا ّ
وزهرهتها الدهني هة الو ه
اهي هة" ،فمن ي هريد أن يعرف ح هقيقة أحوا هل العلم ه
اء السوهء ِفي ه هذهه الزم ه
ان
ال هذين يتذلل لهلظلم هة والكف ه
ار همن السال هطين ويتوالونهم ،فير هجع هإلى هذا ال هكتا هب.

ار ظلم هلنه وضع الشياء هفي غي هر مو ه
ار والفس ه
اق والفج ه
فالتواضع لهلكف ه
اض هع هه،
ه
هه
ه
هه
ه
ه
ه
أم ُرنا
والتكّبر على المؤمنين ش هريًفا كان أو وضي ًعا ذنب عظيم ومفتاح ك ّل ش ّر ،فلذلك ي ُ
ِ
ِ
اض ِع لِل ُمؤ ِمِنين ،قال للاُ تعالى﴿ :واخ هفض جناحك
ول للا صلى للاُ عليه وسل ِبالتو ُ
رُس ُ
لهلمؤ همهنين﴾ ،أي تواضع لهم ،وقال سهيدنا المصطفى ،علي هه السالم(( :وما تواضع أحد هلله
ّ
هإل رفعه ّللا)) ،وقال الشيخ أبو هعيسى موسى بن علهي ب هن موسى الختلهي ر هحمه ّللا
ّ
تعالى:
اضع تكن كالنج هم لح لهن ه
على صفح ه
ات الم ه
"تو ه
اء وهو رهفيع
اظر
ول تك هكالدخ ه
ان يعلو هبنف هس هه

هإلى طبق ه
ات هالج هو وهو و ه
ضيع"
ّ

"و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين" :بقود العميان" أي العميان هح هسيا ومعن هويا ،فقود همن
قاد يقود قوداً وهو هقيادة ،فالعميان جمع العمى أي فا هقد البص هر ،فمعناه أنه علي ِه
الصلةُ والسل ُم يأمر أصحابه وأمته والناس أجم هعين هبهداي هة هالعميا هن ونص هرههم ،أو يم هشي
معهم لهيسا هعدهم على ما يضرهم.
ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :من
فقد أخرج الديلمي عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
مشى مع أعمى هميال يرشده كا له بك هّل هذ ارع همن ال همي هل هعتق رقبة وإهذا أرشدت العمى
فخذ هبي هدهه اليسرى هبي هدك اليمنى فهإنه صدقة)) ،أي صدقة الجو هارهح و ِفي الح هدي هث رواه
الديل همي والطبرهاني عن وح هشي ب هن حرب(( :اهدوا العمى)) ،هلنه صدقة لهل هذي ليس له

المو ه
ال.

ه
ه ه
النساهئي وغيرهما عن أهبي ذ ّر(( :على ك هّل نفس
و ِفي الحديث الط هوي هل رواه أحمد و ّ
الشمس صدقة همنه على نف هس هه)) ،قلت :يا رسول هللاه همن أين أتص هّدق
يوم طلهعت علي هه ّ
وليس لنا أموال؟ ،قال :ه
((لن همن أبو ه
اب الصدق هة :التكهبير وسبحان هللا والحمد هلله ول هإله
هإل هللا وأستغ هفر هللا ،وتأمر هبالمعرو ه
ف ،وتنهى ع هن المنك هر ،وتع هزل الشوكة عن ط هري هق

الن ه
اس ،وال هعظم والحجر ،وته هدى العمى)) ،الح هدي هث.
" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "حب الفق ارء والمساكين ومجالستهم" ،فقد أخرج
ه ِ ه ه ه
ِ
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أ هحبوا
الحاكم في المستدرك عن أبي ُهريرة قال قال رُس ُ
الفق ارء وجالهسوهم)) ،و ِفي هرواي هة الديل هم هي عن أنس ب هن مالهك(( :الجلوس مع الفقر هاء همن
ّ
ه
ه
ه
ه
ه
التواض هع وهو همن أفض هل هال هجها هد)) ،و ِفي هرواية اب هن بالل عن عبد هللا ب هن عمر(( :لك هّل
شيء همفتاح ،و همفتاح الجن هة حب المس ه
اكين والفقر هاء)) ،فأمرنا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
اكين هلنهم أكثر أه هل هالجن هة وأص هدق ه
وسل هبح هب هالفقار هء والمس ه
اء هللاه وأه هل هرضاهئ هه كما رواه
ّ
ِفي أح هاديث كهثيرة.

" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "اإل نفاق ِفي وجوه الخير" أي يأمرنا هب ه
اإلنف ه
اق ِفي
سهبي هل هللاه هامهتثا ًل هبقوله هه تعالى﴿ ،وأن هفقوا ِفي سهبي هل هللاه ول تلقوا هبأي هديكم هإلى التهلك هة﴾،
وهبقوله هه تعالى﴿ :وأن هفقوا همن ما رزقناكم همن قب هل أن ي هأتي أحدكم الموت﴾ ،وهبقوله هه تعالى:

﴿يا أيها ال هذين آمنوا أن هفقوا همن طيبا هت ما كسبتم و همما أخرجنا لكم همن الر ه
ض﴾ الية.
فأمر رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل المسله همين هبالنفق هة ِفي سهبي هل هللاه والحسن هة ِفي
اء هبن هت أهبي بكر قالت قال رسول هللاِ
أحا هديث كهثيرة ،همنها ما رواه الطبرهاني عن أسم ه
ُ ُ
ضخوا ول تح ه
صلى هللا علي ِه وسل (( :أن هفحوا وأن هفقوا وأر ه
صي فيحصى عليك ول تو هكي
ُ
فيوكى عليك)).

فمعنى قو هل المصهن ه
ف ر هحمه ّللا تعالىِ " :في وجوه هالخي هر" أي ِفي سهبي هل هللاه ههلرهتفا هع
كلهم هة هللاه ِفي أر ه
ض هه ،هإما ِفي وجوه ال هجه هاد أو ِفي هإصل هح أموهر الن ه
اس هدينهم ودنياهم،
اج هد ههم ومدارهسهم وطرهقهم وأسو هاقهم ،ومي ه
كمس ه
اههم ،وغي هرها همن الشيا هء الهتي ل بدا همنها

ِفي هإقامة هديهنه هم ودنياهم.
" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "إطعام الطعام" ،هلنه همن أفض هل ه
اإلسال هم كما رواه
أحمد والبخا هري ومسلهم وأ ُبو دا ُود وا هّلنس هائي وغيرهم عن عب هد هللاه ب هن عمرو قال :هإن رجالً
سأل رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل أي ا هإلسالم خير؟ فقال(( :تط هعم الطعام وتق أر
السالم على من عرفت ومن لم تع هرف)) ،فهإن ِفي هإطعا هم الطعا هم أفضل ه
اإلسال هم لما هفي هه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ضا ِفي هالح هدي هث رواه أحمد
من قضاء حوائ هج الفقراء والمساكين وإهك ار هم الضيوف ،وقال أي ً
وأ ُبو د ُاود عن أهبي س هعيد الخد هرهّي(( :أيها مسلهم أطعم مسلهماً على جوع أطعمه هللا يوم
ال هقيام هة همن هثم ه
ار الجن هة)).

" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "سقي المآء" هلنها همن أفض هل الصدق هة كما رواه ِفي
أح هاديث كهثيرة ،همنها ما رواه الهّنس هائ هي عن سعد ب هن عبادة قال قلت" :يا رسول هللاه هإن أ هّمي
ّ
ه
ماتت أفأتصدق عنها؟" قال(( :نعم)) ،قلت" :فأ هّي الصدقة أفضل؟ قال(( :سقي الماء))،
و ِفي هرواي هة أِبي د ُاود عن سعد ،فقال :أ هّي الصدقة أع هجب هإليك؟" قال(( :الماء)) ،أي
سقي الم ه
اء ،و ِفي هرواي هة أحمد وغي هره عن هاب هن عباس(( :أفضل الصدق هة سقي الما هء))،
ضا ِفي هالح هدي هث رواه أحمد وأ ُبو دا ُود عن أهبي س هعيد هالخد هرهّي(( :أيها مسلهم سقى
وقال أي ً
مسلهماً على هظمهأ سقاه هللا تعالى يوم ال هقيام هة همن ّه
الرح هق)).
و ِفي هالح هدي هث المنك هر همن الخ هطي هب عن أنس ب هن ماهلك(( :من سقى الماء ِفي
ض هع يق هدر على الم ه
مو ه
اء فله هبك هل شربة يش هربها ب ّاًر كا أو ف ه
اج اًر عشر حسنات تكهتب له،
ّ
وعشر درجات ترفع له ،وعشر سيئات ت هحط عنه ،وإهن شربه العطشان فعهتق هنسم ًة ،وإهن
شربه العطشان ال هذي قد هجم على المو هت فعهتق هسهتين هنسمة ،ومن سقى الماء ِفي
ضع ل يقدر على الم ه
مو ه
اء ،فكأنما أحيا الناس هج هميعاً)).
" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :به"شكر المعروف وإن قل ،والمكافاة عليه" ،أي
يأمرهم هبالشك هر على ف ه
اع هل هالمعرو ه
طا،
ف والخي هر وإهن كا هفعله أو معروفه قلهي ًال وب هسي ً
والمكافة علي هه همن الشكر له ،فشكر النا ه
س هللخيرهاتهمه همن شك هر هللاه ،هلنهم وس هائط ِفي

هإيصا هل هنع هم هللاه هإلي هه.

فقد روى أحمد عن الشع هث ب هن قيس والطبارهني عن عب هد هللاه ب هن مسعود قال قال
اس لله أشكرهم لهلنا ه
رسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :أشكر الن ه
س)) ،أي أشكرهم لهوالدهيهم
ُ
ال الخي هر هإلي هه ،قال هابن عط ه
ومعله همهم وك هل من يكون سبب هإيص ه
اء هللاه ِفي هال هحك هم" :من لم
ّ
يشكر الهّنعم فقد تع هرض لهزوالهها ،ومن شكرها فقد قيد هب هعقالهها".
وأخرج البيه هقي ِفي شع هب ا هإليم ه
ان عن النعما هن ب هن ب هشير قال قال رسول هللاه صلى

هللاُ علي ِه وسل (( :التّحّدث هبهنعم هة هللاه شكر ،وتركها كفر ،ومن ل يشكر القلهيل ل يشكر

الكهثير ،ومن ل يشك هر الناس ل يشك هر هللا ،والجماعة بركة وال هفرقة عذاب)) ،و ِفي هرواي هة
الخ هطي هب واهب هن عس ه
اكر عن هاب هن عباس(( :من ل يشك هر الناس ل يشك هر هللا هعز وجل،
ومن ل يشكر القلهيل ل يشكر الكهثير)) ،أي صار القلهيل كهثي ًار هبشكر لها ،قال تعالى:
﴿لهئن شكرتم ل هزيدنكم﴾ ،و ِفي هرواي هة أِبي د ُاود عن أِبي ُهريرة(( :ل يشك هر هللا من ل
يشك هر الناس)) ،و ِفي هرواي هة ه
التّرهم هذ هّي(( :من لم يشكر الناس ل يشك هر هللا)).
قال الخطاهبي :هذا يتأول على وجهي هن ،أحدهما :أن من كا همن طب هع هه وعادهت هه
كفار هن هنعم هة النا ه
س وترك الشك هر لهمعروهفهم كا همن عادهت هه كفر ه
ان هنعم هة هللاه تعالى وترك
الشك هر له ،والوجه ال هخر :أن هللا سبحانه ل يقبل شكر العب هد على هإحس هان هه هإلي هه هإذا كا
العبد ل يشكر الناس ويك هفر معروفهم ،قال بعض الولهي ه
اء" :الشكر على ثالثة أو هجه]1[ :

شكر هبالقل هب وهو أن يعلم هإن ا هّلنعمة كلها همن ّللاه تعالى ]2[ ،وشكر هبالّلهس ه
ان وهو الهثّنىء
ه
ه
ان أيضا شكر الوس هائ هط هبالهثّن ه
ه
اء علي ه م
على ّللا وكثرة الحمد والمد هح له ،و همن شك هر الّلس ه ً
والدعا لهم ]3[ ،وشكر هبسآئ هر الجو هارهح هب هإتّبا هع أوا هم هر ّللاه وإجهتنا هب محرهم هه".
" َو" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنه يأمر
أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "ال ُّزهد عن الُّدنيا" ،هلن هب هه ينال محب ًة همن هللاه
ه
ومحب ًة همن الن ه
ول هللاِ صلى هللا علي هه
اس ،وروى ابن ماجة عن سهل ب هن سعد قال قال رُس ُ
وسلم(( :أزهد ِفي هالدنيا ي هحبك هللا وأزهد هفيما أيد هي الن ه
اس ي هحبك الناس)) ،وهبالزه هد

هاستراحة القل هب عن ك هّل شيء هسوى هللاه ،فقد أخرج البيه هقي ِفي شع هب ا هإليم ه
ان عن أِبي
ُهريرة قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللا علي هه وسلم(( :الزهد ِفي هالدنيا ي هريح القلب والبدن،
ه
ه
البدن)).
والرغبة فيها تتعب القلب و ّ
قال ش هقيق المصهن ه
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي عمد هة هالبي ه
ان" :وح ِقيق ُة الزه ِد ِفي
ِ
ِ
ض ِ
ول ِمن الحل ِل رغب ًة ِفي ن ِعي ِال ِخرِة ودرجاِتها ،وال ِذي
ك الح ار ِم والشبهة والُف ُ
الدنيا تر ُ
ي ِعينك علي ِه ِذكر أف ِ
ات ِالدنيا ،وأنها ع ًدوةُ للاِ وأنت ُم ِحب ُه ،ومن أحب أح ًدا أبغض ع ُدوهُ".
ُ
ُ
ضي ه
فأحذر عن الزه هد هبالجو هارهح والرغب هة هبالقل هب ،فقال المصهنف ر هحمه هللا ِفي ه
اء
ضي هبالدو هن ومع ذلهك ر ه
اس والطعا هم ور ه
علو هم ال هّدي هن :ه
"منهم من زهد ِفي هالم ه
ال والّلهب ه
اغب ِفي

ّه
الرياس هة
السالم هة

والج هاه فقد ترك أهول الهري هن وفتح أعظما المهله هكين فأخذ الم ه
ال أقرب هإلى
همن الجاهه".

"و " ه
آخي ًار ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد
أنه يأمر أصحابه وأمته ،بل الناس أجم هعين :هب "إماطة األذى على طريق المسلمين" أي
يأمر هبهإزال هة ك هّل ما يؤهذيه وغي ههر همن الن ه
اس ع هن الط هري هق كحجر ومدر وشوك ونح هوها ،فقد
ِ
ه
ِ
ه ه ه
ه
ول هللا صلى هللاُ
أخرج البخا هري في الدب المفرد عن أبي برزة السلم هّي قال قال رُس ُ
علي ِه وسل (( :أ همط الذى ع هن هالط هري هق فهإنه لك صدقة)) ،و ِفي هرواي هة أحمد عن أهبي ذ ّر:
((وإهماطة الحج هر والشو هك وال هعظ هم عن ط هري هق هالن ه
اس صدقة)) ،أي كأنه تصدق علي هه هبذلهك
فحصل له أجر الصدق هة.
وأخرج ه
التّرهم هذي عن أِبي ُهريرة قال قال النِبي صلى هللاُ علي ِه وسل (( :بينما رجل
يم هشي ِفي الط هر ه
يق هإذ وجد غصن شو هك ،فأخره ،فشكر هللا له فغفر له)) ،أي أن هللا
تعالى ر ه
ط هري هق وقبل هذا همنه ،و ِفي ح هدي هث مسلهم عن
ضي هب هفعله هه ِفي هإماط هة الذى ع هن هال هّ

أهبي ذر(( :ع هرضت علي أمهتي هبأعمالهها وسيهئها ،ف أريت ِفي مح ه
اس هن أعمالهها هإماطة الذى
ّ
ط هري هق)) ،الح هديث ،فذكر المصهنف الشيخ عبد هللاه بن فودي هذا ه
آخي ًار هلنه أدنى
ع هن هال هّ
شع هب ها هإليم ه
ان ،كما سي هأتي ِفي هالح هدي هث.
ِ ِ
ِ
اض ِع لِل ُمؤ ِمِنين،
ول للا عليه السل ُم أصحاب ُه وأُمت ُه والناس أجمعين ِبالتو ُ
أم ُر رُس ُ
في ُ
وبِقوِد العميا ِ  ،وح ِب الُفقر ِاء والمس ِ
اكين ومجالِسِت ِه  ،و ِ
النف ِ
اق ِفي ُو ُجوِه الخي ِر ،وِإطعام
ُ
ُ
ُ
الطعامِ ،وس ِقي المآء ،و ُشط ِر المعر ِ
وف ،وال ُمكاف ِاة علي ِه ،والزه ِد ع ِن الدنيا ،وإِماط ِة الذى
ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
يء ِب ِه
على طريق ال ُمسلمين ل ُكلها من ُشعب اليما الذي ُهو تصدي ُق ما ُعل مج ُ
رسول للاِ صلى للا علي ِه وسل ض ُرورةً ،ف ُشع ُب ِ
ف
وع ُه جم ُع ُشعبة ِبالض ِ ،طر ُ
اليما ِ ُف ُر ُ
ُ
ُ ُ
القص ِن وما ع ِظ ِمن سو ِاقي الوِدي ِة.
اس ِبِإذ ِ للاِ
فيأم ُر رسول للاِ صلى للا علي ِه وسل ِبِإِتبا ِع ُشع ِب ِ
اليما ِ لِيخرخ الن ِ
ُ
ُ ُ ُ
ظُلوم ِ
ات ال ُكف ِر ِإلى نوِر ِ
اءك ِمن للاِ ُنور و ِكتاب
ِمن ُ
اليما ِ  ،قال للاُ تعالى﴿ :قد ج ُ
مِبين * يه ِدي ِب ِه للا م ِن اتبع ِرضوانه سبل السل ِم ويخ ِرجه ِم ِن الظلُم ِ
ات ِإلى الن ِ
ور
ُ ُُ
ُ ُُ
ُ

ِبِإذِن ِه ويه ِدي ِه ِإلى ِ
صراط مست ِقي ﴾ ،قال السلطان محمد بلو بن الشي هخ عثمان ب هن فودي
هفي تخ همي ه
س البرد هة الش هريفة:

"له الوهسيلة حًقا وهو ص ه
احبها
همنه هاست همدت سنا و ه
ضيا ثو هاقبها

والنهبياء هب هه سارت مو ه
اكبها
فهإنه شمس فضل هم كو ه
اكبها

يظ ه رن أنوارها لهلن ه
اس هفي الظل هم"
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :و" ِمن أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه ِالسل ُم
وقال ال ُمصن ُ
ِفي ِهداي ِة ِالخل ِق ِإلى سِبي ِل ِالرش ِد أنهَ " :كا َن يقول" أ هّي كا رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
اري ومسلهم وأبو داود و ه
وسل يقول كما رواه البخ ه
التّرهم هذي والهّنس هائي واهبن ماجة وغيرهم عن
ُ ُ
أِبي ُهريرة(( :اإليمان بضع وسبعون شعب ًة أدناها إماطة األذى عن الطريق وأرفعها
قول ل إله إل َّللا محمد رسول َّللا)) ،وذكر المصهّنف هذا الح هديث لهي هدل على أنه علي ِه
الصلةُ والسل ُم كا يأمر الناس هبهإماط هة الذى عن ط هري هق المسله همين ،وليبهّين قصد
ال هكت ه
اب و همداره ِفي عد هد شع هب ا هإليم ه
ان الهتي ههي أخالق النب هوي هة.

و ِفي هرواي هة البخا هرهي(( :ا هإليمان هبضع وهستون)) ،والهبضع همن و ه
احد هإلى هتسعة،
ّ
وهقيل همن ثالث هإلى هتسعة ،وهقيل همن ثالث هإلى خمسة ،وهقيل همن وا هحد هإلى أربعة ،وهقيل
همن أربعة هإلى هتسعة ،وهقيل هو سبعة ،فقد وقع ِفي هرواي هة مسلهم عن سهيل " :هبضع
وسهبعون أو هبضع وهستون" على الش هّك همن سهيل ،فأصحاح القو هل ما قال ه
اإلمام الح هافظ
أبو ح هاتم بن هحبان أن عدد شعب هة ه
اإليما هن فقال هتسع وسبعون ،وقال" :أن مراد النهبي

صلى هللا علي ِه وسل أن هذا العدد ِفي ال هكتا هب والسن هن" ،و ِفي هرواي هة ه
التّرهم هذ هّي بدل "باباً"
ُ
مكا "شعبة" ،أ هّي خصل ًة أو جزًء ،فمعناهما وا هحد هلنهما ال هقطعة همن الشي هء.
ومعنى قولِ ِه علي هه السالم" :أدناها" أ هّي أقربها من هزل ًة وأدونها همقد اًر ومرتب ًة ،وهو
أصله همن الدنو أ هي القر هب ،وهو ه
ضد البع هد ،و ِفي هرواي هة ا هّلنس هائ هي" :أوضعها" فمعناه أن
ّ
ّ
ه
هإماطة الذى ع هن الط هري هق أقرب شعبة ه
اإليما هن تن هاولً وأسهلها تواصالً ،فما المارد هب "أدناها"
أقل أو ح هقير هلنه ص هغي ًار هعند الن ه
اس كهبي ًار هعند هللاه تعالى ،قال تعالى﴿ :وتح هسبونه هيًنا
وهو عند هللاه ع هظيم﴾.

و ِفي هذا المجا هل أخرج الديل همي واهبن النج ه
ار واهبن شاهي هن عن علهي ب هن أهبي طالهب
قال قال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :يا علهي! أ ه
عط الحور العين مهورهن
ُ
ُ ُ
وصداقهن!)) ،قلت :يا رسول هللاه! وما مهور الحوهر العي هن وصداقهن؟ ،قال(( :هإماطة
الذى ،وإهخراج القمام هة همن المس هج هد ،فذلهك مهور الحوهر العي هن يا علهي)) ،فأنظر كيف
قلهي هل الخي هر ِفي هإماط هة الذى يحصل هب هه لهلعب هد كهثير الج هر.

فمعنى "هإماطة الذى" أ هّي هإزالته وتنحيته وهإبعاده ،و ِفي هرواي هة مسلهم عن أهبي برزة:
"اع هزل الذى ع هن ط هريق المسله همين" ،فالذى كل ما يؤذي الناس ِفي طرهقهم كحجر يعثر
هب هه وغص هن شوك ومد هر مستق هذر همن غبار وتراب وقذى و هجيفة وغي هرها.

ومعنى "أرفعها" أ هي أفضلها ،فأن الكلهمة الشهادة أفضل وأرفع شع هب ه
اإليم ه
ان كما
ّ
هه
ه ه ِ
ِ
ضا" :أفضلها مكا أرفعها" ،ومعنى قولِ ِه" :قول ل هإله
ورد في هرواية مسلم ،وفي هروايته أي ً
اإليما هن قول الشهدتي ،فما وجدت ه
هإل هللا محمد رسول هللاه" أ هي أرفع شع هب ه
صيغة هذا ِفي
ّ
الحا هدي هث الصحا هح ،فأكثر ال هرواي ه
ات اقتصر على" :قو هل ل هإله هإل هللا" فقط ،ولم يذكر
ّ
ا هلرسالة ول هكن ههي ماردة كما تقول" :ق أرت الحمد" وتريد السورة كلها ،وقال الق ِ
اضي" :قد
ّ
نبه صلى هللا علي ِه وسل على أ أفضلها التو ِحيد المتعِين على ُك ِل أحد وال ِذي ل ي ِ
صح
ُ ُ ُ
ُ
شيء ِمن الشع ِب ِإل بعد ِ
صحِت ِه ،وأدناها ما يتوقع ضرُرهُ ِبال ُمسلِ ِمين ِمن ِإماط ِة الذى
طرِق ِه  ،وب ِقي بين هذي ِن الط ِريقي ِن أعداد لو تكلف المجت ِهد تح ِ
صيلها بغلِب ِه الظ ِن
ُ ُ ُ
عن ُ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ض من تقد ُم ،وِفي ال ِحك ِ بأ ذلِك ُمراد النِب ِي صلى
وِشدة التتِب ِع لمكنه ،وقد فعل ذلك بع ُ
هللا علي ِه وسل ص ُعوبة ،ثُ ِإن ُه ل يلزم مع ِرف ُة أعي ِانها ،ول يقد ُح جهل ذلِك ِفي ِ
اليما ِ ِ ،إذ
ُ
ُ
ِ
اليما ِ وُفروع ُه معلُومة مح ِققة وا ِليما ُ ِبأ هذا العدد و ِ
أ أُصول ِ
اجب ِفي ال ُجملة".
ُ
ُ
ُ
فمعنى قوله هه :ل هإله إل هللا أنه ل خالهق ول ر هازق ول معبود هإل هو وحده ل ش هريك

له ،ومعنى قولِ ِه محمد رسول هللاه أنه علي ِه الصلةُ والسل ُم عبد هللاه ورسوله ،وأما قوله أن
اإليما هن فقد ورد الح هاديث كهثيرة ِفي ف ه
قول الشهدتي هن أرفع شع هب ه
ضيلهت هه ،فقد روى البخ ه
اري
ً
عن عتبان ب هن مالهك قال قال رُسو ُل هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :هإن ّللا قد ح ّهرم على
ار أي ن ه
الن ه
ار الخلوهد من قال ل هإله هإل ّللا يبت هغ هبذلهك وجه ّللاه)) ،أ هّي ل شيء ِفي

السمو ه
ات والر ه
ض أهم هإلى هللاه تعالى همن الكلهم هة المش هرف هة ا هّي شهادة التو هحي هد ،لهذلهك أوجبها
اص طول حياهت ه م ِفي حذ ه
للمرهء ِفي هبداي هة هإسال هم هه و هعند وفاهت هه ،وههي مندوبة لهلعوا هم والخو ه
ف
ذنوهبهم وإرف هع درج هاتهم مع هللاه وتن هوي هر قلوهبهم هبمعارهفهت هه ،فكلهمة الشهاد هة مرهافعة ال هعب هاد هعند

رّهبهم يوم ال هقيام هة.
و ِفي هرواية عن أنس أن النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل قال لهمعاذ ومعاذ رهديعه على
ّه
الرح هل(( :يا معاذ بن جبل)) ،قال :لبيك يا رسول هللاه وسعديك ثالثًا ،قال(( :ما همن أحد
يشهد أن ل هإله هإل ّللا وأن محم ًدا رسول ّللاه ص هاد ًقا همن قلهب هه هإل حرمه ّللا على الن ه
ار))،
أ هّي ن ه
ار الخلوهد".
ِفي ِه احهتارز عن شهاد هة المنا هف هق الهتي صدر همن لهس هان هه بال هإخالص ول هإيمان ِفي

صد ههر  ،ومعنى قولِ ِه علي ِه الصلة والسلم :ه
((من قلهب هه)) ،أ هّي همن تص هدي هق قلهب هه فيم هكن أن
ُ
ُ
يتعلق هب هعبارة "ص هاد ًقا" أ هّي يشهد هبلف هظ هه ويص هّدق هبقل هب هه ،ويم هكن أن يتعلق هب هعبارة "يشهد" أ هّي
يشهد هبقلهب هه ،والول أولى ،ومعنى قولِ ِه علي ِه الصلةُ والسل ُم(( :هإل حرمه ّللا على
الن ه
ار)) ،دلت ال هدلة الق هط هعية هعند أه هل السن هة على أن ط هائف ًة همن عصا هة المؤ همهنين يع هذبون

ار هبالشفاع هة ،فلهذلهك فسره هبقوله هه" :أ هّي ن ه
ثم يخرجون همن الن ه
ار الخلوهد".
فاجت همع الشيو المتص هوفون على أن قول ل هإله هإل هللا أفضل الط هري هق هإلى هللاه
ّ
ه
ه
تعالى ومع هرفهت هه ،فقال ش هقيق المصن ه
ف الشيخ عثمان بن فوهدي ِفي السال هس هل الذههبي هة" :اعلم
أن أصل تل هقي هن ه هذهه هالكلهم هة على الوج هه ال هذي أشرنا هإلي هه ما رواه الطبرهاني والب ّزار وغيرهما
أن رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل لقن أصحابه كلهمة ل هإله هإل هللا جماع ًة وفرادىا ،فأما
تل هقينهم جماع ًة فقال شداد بن أوس ر ه
ضي هللا عنه" :كنا هعند النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ،
ّ
فقال رسول هللاِ صلى هللا علي ِه وسل (( :هل هفيكم غ هريب)) يعهني أهل ال هكت ه
اب ،قلنا :ل يا
ُ
ُ ُ
رسول هللاه ،فأمر هبغل هق هالب ه
اب ،وقال(( :هإرفعوا أي هديكم وقولوا ل هإله هإل هللا)) ،فرفعنا اي هدينا
ه ه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه وسل (( :اللهم هإنك بعثتهني
ساع ًة ،وقلنا ل إله إل هللا ،ثم قال رُس ُ
هبه هذهه الكلهم هة وأمرتهني هبها ووعدتهني عليها الجنة ،وإهنك ل تخلهف ال هميعاد)) ،ثم قال صلى
هللاُ علي ِه وسل (( :أل أب هشروا فهإن هللا قد غفر لكم)).

وأما تل هقينه صلى هللاُ علي ِه وسل هلصحاهب هه
ره
ضي هللا عنه" :سألت رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
على أقر هب الطر هق هإلى هللاه وأسهلهها على هعبا هدهه وافضلهها هعند هللاه تعالى ،فقال رسول هللاِ
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :يا علهي عليك هبمداوم هة هذك هر هللاه هعز وجل هس ّاًر وجه ًرا)) ،فقال
اكرون وإهنما أ هريد أن تخصهني هبشيء ،فقال رسول هللاِ
علهي ر ه
اس ذ ه
ضي هللا عنه :كل الن ه
ُ ُ
صلى هللاُ علي ِه وسل (( :مه يا علهي أفضل ما قلت أنا والهّنهبيئون همن قبلهي ل هإله هإل هللا،
ولو أن السمو ه
ات السبع والر ه
ضين السبع ِفي هكفة ول هإله هإل هللا ِفي هكفة لرجحت هبهم ل
هإله هإل هللا)) ،ثم قال رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل (( :يا علهي ل تقوم الساعة وعلى
ض من يقول ل هإله هإل هللا)) ،ثم قال علهي ر ه
الر ه
ضي هللا عنه :كيف أذكرها يا رسول
هللاه؟ فقال صلى هللاُ علي ِه وسل (( :غ هّمض عينيك وأسمع همهّني ل هإله هإل هللا ثالث مرات،
ثم قل أنت ثالث م ارت ل هإله هإل هللا ،وأنا أسمع)) ،ثم رفع رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه
وسل صوته وهو مغ همض عيني هه وقال ل هإله هإل هللا ثالث مارت وعلهي يسمع ،ثم قال
فرهاديا فقد قال علهي بن أهبي طالهب
وسل  ،فقلت له :يا رسول هللاه دلهني

علي ِه
علي ِه

ه
ه
ه
ه
ه ه ه
علي رضي هللا عنه وهو مغمض عينيه ل إله إل هللا ثالث مرات والنبي صلى هللاُ
وسل يسمع ،هذا أصل سن هد هالقو هم ِفي تل هقي هن كلهم هة هالشهاد هة" ،فلهذلهك معنى قوله هه
الصلةُ والسل ُم أن قول ل هإله هإل هللا محمد رسول هللاه أرفع وأفضل شع هب ها هإليما هن ،أنه
أسهل وأقرب الط هري هق هإلى هللاه تعالى ومع هرفهت هه.
وأما سندنا ِفي تل هقي هن ه هذهه هالكلهم هة هالمش هرف هة على الط هري هق هالمذكوهر ،فأن علهيا بن أهبي

طالهب ر ه
ضي هللا تعالى عنه لّهقن الحسن البص هري ،والحسن البص هري لّهقن حهبيب العج همي،
وحهبيب العج همي لّهقن داود الطاهئي ،وداود الط هائي لّهقن معروف الكر هخي ،ومعروف الكر هخي

لّهقن س هري السق هطي ،وس هري السق هطي لّهقن ابا الق ه
اس هم الجنيد البغد هادي ،وهو كا
الط هائف هة الصوهفي هة ،وإهلي هه ير هجع غالهب أساهني هد ههم.
لشبهلي لّهقن عبد الرحم هن الت همي همي،
الشبهلي ،وا هّ
والجنيد البغد هادي لّهقن أبا بكر هّ
والت همي همي لّهقن أبا الفرهج الطرطوهسي ،والطرطوهسي لّهقن أبا الحس هن الهكا هري ،والهكا هري لّهقن
هإمام

ه
أبا س هعيد المبارك المحرهمي ،والمبارك المحرهمي لّهقن سلطان الولهي ه
الدي هن عبد
اء محهيي ّ
القا هد هر الجيالهني.
وسهّيدنا الشيخ عبد الق هاد هر الجيالهني لّهقن ولده الشيخ عبد الرز ه
اق ،والشيخ عبد
الراز هق لّهقن ولده الشيخ أحمد ،وهو لّهقن ولده الشيخ علهيا ،وهو لّهقن ولده الشيخ رجب ،وهو
لّهقن ولده الشيخ علهيا ،وهو لّهقن ولده الشيخ محم ًدا ،وهو لّهقن ولده الشيخ فرج هللاه ،وهو
لّهقن ولده الشيخ محموًدا ،وهو لّهقن ولده الشيخ عبد الرز ه
اق ،وهو لّهقن ولده الشيخ عبد
الق هاد هر ،وهو لّهقن ولده الشيخ فرج هللاه ،وهو لّهقن ولده الشيخ علهيا.
والشيخ علهي بن فرهج هللاه لّهقن أخاه الشيخ فيض هللاه ،وهو لّهقن هابن أ هخي هه الشيخ

محمود ب هن علهي ،وهو لّهقن أخاه الشيخ الحاج علهيا بن علهي ،وهو لّهقن هابن ع هّم هه الشيخ
ّ
ّ
عبد الرحم هن بن في ه
ض هللاه ،وهو لّهقن الشيخ علهيا الحاج المغرهبي ،وهو لّهقن نور الزم ه
ان
ه
الدي هن هإمام الولهي ه
اء سيف الح هّق سهّيدنا الشيخ عثمان بن فودي ،تغمده ّللاه برحمهت هه.
ومجدد ّ
والشيخ عثمان بن فودي لّهقن ه
اإلمام الخ هطيب الشيخ الع ه
ارف علهيا دمب بن اهبي
بكر معل همي ،وهو لّهقن الشيخ موسى المه ه
اجر ،وهو لّهقن الشيخ آدم ك هريعنغ بن محمد
ّ
ه
ه
ه
اإلمام الخطيب الف هقيه عمدتي وهسر ه
تكر ،وهو لّهقن ولده ه
اجي ومربهي وسهّيدي الشيخ محمد
ّ
ال همين بن آدم ك هريعنغ ب هن محمد تكر.
وسهّي هدي أبونا الشيخ محمد ال همين ،قدس ّللا هسره ونفعنا هبهبركهت هه ،أنه لّهقنهني ه هذهه
الكلهمة المش هرفة" :ل هإله هإل هللا محمد رسول هللاه" ِفي الط هريق هة الصوهفي هة وقت الضحى يوم
الح هد ثالث همن رهبي هع ال هخ هر هسنة  1406الهج هرية [ 15هد هسمبر  1985ال هميال هدي].

ار هك ِإظهر على ظ ِ
اللهم هببرك هة ك هّل ولهي ِفي هذا السن هد المب ه
اه ِرنا ِب ُسلطا ِ ل ِإله ِإل
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول للاِ صلى هللاُ عليه وسل  ،وحقق باطننا ِبحقائ ِق ل ِإله ِإل للاُُ ،محمد
للاُُ ،محمد رُس ُ
رسول للاِ صلى هللا علي ِه وسل  ،واستغ ِرق ِفيك ظ ِ
اه ِرنا ِبِإحاط ِة ل ِإله ِإل للاُُ ،محمد
ُ
ُ ُ
رُسو ُل للاِ صلى هللاُ علي ِه وسل  ،واح ِفظنا الل ُه ِبك ِفي مرِات ِب ُو ُجوِدك ِبش ُهوِدك حتى ل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ول للا صلى هللاُ
نشهد غير افعالك وصفاتك بوجهك ذات الح ِق ل إله إل للاُُ ،محمد رُس ُ
ِ
ِ
يما.
عليه وسل تسل ً

ِ ِ
ه
ول للاِ ،ص ِل على سِي ِدنا ُمحمد الساِب ِق لِلخل ِق
الل ُه بح هّق ل إله إل للاُُ ،محمد رُس ُ
ظهوره عدد من م ِ
ِ ِ
ضى ِمن خل ِقك ومن ب ِقي ومن س ِعد ِمن ُه ومن
ُن ُ
ورهُ ورحمة للعالمين ُ ُ ُ ُ
ط ِبالح ِد صلةً ل ِنهاي ًة لها ول ُمنتهى ول ان ِقضاء وتُنِيلنا
ش ِقي صلةً تستغ ِر ُق العد وتُ ِحي ُ
امك ِب ِاقي ًة ِبب ِ
ِبها ِمنك ا ِلرضى صلة دآِئم ًة ِبدو ِ
قآئك ِإلى يو ِم ال ِدي ِن وعلى ألِ ِه وصحِب ِه وسل
ً
تسلِي ًما ِمثل ذلِك والحم ُد ِهللِ على ذلِك هبقدرهة قو هل ل هإله هإل هللا محمد رسول هللاه.
قول ل هإله هإل ّللا خير ما أقول
أقول وبهالله التّوهفيق هفيما أقول
اله هادي هبقوله هه هإلى غاي هة الوص ه
ول
أقولها هبهإسناد هإلى النهب هي الرسو هل
ّ
ه
يا رب ما أقول اجعل قوله ه
آخر ما أقول
ِ
وِفي هذا المج ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى ِب ُدع ِائ ِه ُمستجابة ِبقولِ ِه:
ال جاء ال ُمصن ُ
"رزقنا َّللا اإلماتة على هذا القول" أي على قو ِل ل ِإله ِإل للاُ ُمحمد رُسو ُل للاِ ،صلى
للاُ علي ِه وسل  ،ف ُهو الدعاء المستجابة ،ومعناه اللهم رزقنا ا هإلماتة على قو هل ل هإله هإل هللا
محمد رسول هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،مقتهب ًسا همن الح هدي هث معاذ ب هن جبل(( :من كا
ه
آخر كال هم هه :ل هإله هإل هللا دخل الجنة)) ،و همن هرواية آخرى(( :من ل هقي هللا ل يش هرك هب هه

شيًئا دخل الجنة)) ،و ِفي هرواية(( :من مات وهو يعهلم أن ل هإله هإل هللا دخل الجنة))،
وغي ِرها ِمن جوا ِم ِع الكل ِم لِسِي ِدنا محمد ِفي ثو ِ
اب الشهاد ِة وفضلِها وِس ِرها.
ُ
ومعنى قولِ ِه رحمه هللا تعالى" :ويسر لنا العمل بجميع هذه ُّ
الشعب" أي يس هّ ل لنا
هإهتّباع رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي ج همي هع شع هب ها هإليما هن أدناها وأفضلها ،فقد
حسبت عدد أخال هق النهب هي الهتي وردت ِفي هذا ال هكت ه
اب فوجدتها هتسع وسبعون هخصا ًل
ّ
موا هفًقا هبقوله هه علي هه السالم(( :ا هإليمان هبضع وسبعون شعب ًة)) ،أي هتسع وسبعون كما فسره
بعض العلم ه
اء.

ه
ه
ه ه
هه ه
ه
ه
واعلم أن الط هريق إلى هللا عز وجل مبني على إلتازم بأخال هق المصطفى صلى هللاُ
علي ِه وسل  ،ل غير ،فال مم هكن هإهتّصال هإلى مع هرف هة هللاه تعالى هإل هبهإهتّبا هع سن هة نهب هي هه ظ ه
اه ًار
ّ
وبا هطًنا.

ه
ه
الدي هن عبد القا هد هر الجيالهني ِفي فت هح الرباهن هي" :فأصل
قال سهّيدي الشيخ محهيي ّ
ّ
ا هإلسهتقام هة ِفي هإهتّبا هع النهب هي صلى هللاُ علي ِه وسل ِفي أقواله هه وأفعاله هه ،وهبتص هفي هة قلهب هه يرى
ّ
ه
النهبي صلى هللا علي ِه وسل ِفي من ه
امه ،فأمره هبشيء ونهاه عن شيء...،وصار مع النهب هي
ُ
ّ
ِ
ه
صلى هللا علي ِه وسل هبهإعهتب ه ه ه ه
ه
ِ
ار باطنه ،فمتدرب قلبه عند النهب هّي وفي حضرهته عليه الصلةُ
ُ
والسل ُم ،ووضع يده ِفي ي هّدهه ،فيكون النهبي صلى هللاُ علي ِه وسل مستشاره ِفي هللاه وبوابه
ِفي حضرهة هللاه".
فهذا معنى قو هل المصهن ه
ف ِفي هبداي هة ال هكتا هب" :فمن أقتداه هفيها صفى" ،أي من

أقتدى هبأخال هق المصطفى صفى نفسه وعقله وقلبه وروحه وهسره حتى أرى النهبي صلى
ِِ
ِ
ِ
ِ
اما.
هللاُ عليه وسل أمامه في جمي ِع أحواله ،يقظ ًة ومن ً
و ِفي هذا المعنى أخرج ه
لشم هائ هل هالمحم هدي هة" :حدثنا عبد هللاه بن
اإلمام الهتّرهم هذي ِفي ا هّ
أهبي هزياد ،قال :حدثنا يعقوب بن هإب ار ههيم ب هن سعد ،قال :حدثنا ابن أ هخي هابن هشها هب
هه
ول هللاِ صلى هللاُ علي ِه
الزه هرهّي ،عن ع ّمه قال :قال أبو سلمة :قال أبو قتادة :قال رُس ُ
وسل (( :من رهآني يعهني ِفي النو هم فقد أرى الحق)).
فمعنى قو هل هالمصهن ه
ف" :ويسر لنا العمل هبج همي هع ه هذ هه الشع هب" ،أي أنه سأل ربه أن

يدخل ه
اإليمان ِفي أعماله هه هبأسه هل الط هري هق ويجمع أعماله مع ا هإليم ه
ان بأيس هر ال هّسهبي هل حتى
يكون هإيمانه دال هلعماله هه ويكون أعماله دلهيل على هإيم هان هه ،ويكون كما قال تعالى ﴿ :همن
ات﴾ ،أي همن ال هذين يعلموا ويعملوا هب هعل همهم ،فيكون حجة هللاه
ال ِذين آمنوا وع ِمُلوا الصالِح ِ
ُ

على خل هق هه وآية همن آي ه
ات هللاه ِفي خل هق هه.
ِ
ف الُستا ُذ الشي ُخ عب ُد للاِ ب ُن ُفوُدي ر هحمه هللا تعالى" :بجاه
ومعنى قو ِل ال ُمصن ُ
محمد صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم رسوله الكريم" أي يسأل هللا هبج هاه سهي هدنا محمد هعند هللاه
ّ
َ
ُ َْ ََ َ
تعالى وهبمقا هم هه و هع ّههزه هعنده ،فال بد أن جاه سهّي هدنا محمد هعند هللاه تعالى ع هظيم كما قال
القا ه
ضي هعياض ِفي ال هّشفا هبتع هري ه
ف حقو هق هالمصطفى" :وحكى أ ُبو ُمحمد م ِكي وأ ُبو اللي ِث
السمرقن ِدي وغيرهما :أ آدم ِعند مع ِ
صيِت ِه قال :الل ُه ِبح ِق ُمحمد اغ ِفر لِي خ ِطيئِتي،
ُُ
ِ
ِ
ِ
ضع
وُيروى" :تقبل توبتي" ،فقال ل ُه هللاُ :من أين ع ِرفت ُمحمداً؟ فقال :أري ُت في ُك ِل مو ُ

ِمن الجن ِة مكتُوباً :ل ِإله ِإل هللاُُ ،محمد رُسو ُل هللاِ ،وُيروىُ :محمد عب ِدي ورُسوِلي،
فعلِم ُت أن ُه اكرُم خل ِقك عليك ،فتاب هللاُ علي ِه ،وغفر ل ُه ،وهذا ِعند ق ِائلِ ِه تأ ِوي ُل قولِ ِه
ِ
ِ
ِ ِ
اب الر ِحي ُ ﴾ ،وِفي ِرواية أخرى
تعالى﴿ :فتلقى آد ُم من ربِه كلمات فتاب عليه ِإن ُه ُهو التو ُ
قال :فقال آد ُم ،لما خلقتِني رفع ُت أر ِسي ِإلى عرِشك فِإذا ِفي ِه مكتُوب :ل ِإله ِإل هللاُ ُمحمد
رُسو ُل هللاِ ،فعلِم ُت أن ُه ليس أحد أع ِظ قد اًر ِعندك ِممن جعلت ِاسم ُه مع ِاس ِمك ،فأُو ِحى
هللاُ ِإلي ِه :و ِعزِتي وجللِيِ ،إن ُه ل ِخ ُر النِبِيين ِمن ُذ ِريِتك ولولهُ ما خلقتُك" هانتهى.
فقد ظهر ال هفتنة همن الن ه
اس همن ال هذين يزعموا ِفي جهلههم وضاللههم أنه ل جاه هإل
لله ر هّب العال همين ،وأنه ل جاه لهسهّي هدنا محمد صلى هللاُ علي ِه وسل قط ،فنقول لهم هإن الجاه
كله هلله ر هب العال همين وفضل هبج ه
اه هه من يشاء همن هعب هادهه ،فمن فضله هللا هبجاه فله جاه
ّ
هعند هللاه تعالى و هعزة ومكانة وقربة ،فما فضل هللا شيًئا هبجا هه هه أكثر همما فضله هب هه سهّيدنا
محم ًدا صلى هللاُ علي ِه وسل .
فقال ّللا تعالى﴿ :وإِنك لعلى ُخُلق ع ِظي ﴾ ،فأقام ّللا بينه وبين خل هق هه مخلوًقا همن
الرف هة والرحم هة ،وبعثه نهبيا ورسوًل ورحم ًة لهلعال همين وفضله هب هعزة
هجن هس ه م وألبسه همن نعهت هه :أ
وجاه ومكانة ووهسيلة هعنده وذكر هإسمه علي هه السالم مع هإس هم هه هعز وجل ،وجعل طاعته
ارف ه
علي هه السالم طاعته هعز وجل وجعل فناء ِفي سنهت هه فناء ِفي مع ه
ات أفعاله هه وأسم هائ هه
ً
ً
وذاهت هه هعز وجل ،فمن لم يع هرف هبج هاه النهب هي هعند هللاه تعالى ل يتواضع لهسنهت هه علي هه السالم،
ّ
ه
ول يتخلق هبأخال هق هه ول يتنّهور قلبه هبأنو هار مع ه
ارفات رّهبه.
فسهّيدنا محمد صلى ّللا علي هه وسلم وهسيلة هإلى ال هعل هم هبالله هعز وجل ،فال تص ّهرفوا
وجهكم عنه ،ول عن سنهت هه ول عن أخال هق هه ،بل اسهتقبلوه واستشفعوا هب هه واتهبعوه ،فيشفعه

ّللا ،قال تعالى﴿ :ولو أنهم هإذ ظلموا أنفسهم جآؤوك فاستغفروا ّللا واستغفر لهم الرسول
لوجدوا ّللا تو ًابا ر هحي ًما﴾ ،فوجدوه هعز وجل تو ًابا لهم هبج هاه النهبي صلى ّللا علي هه وسلم،
وجدوه هعز وجل ر هحي ًما لهم هفي مع هرف هاتهم هب هه هبوهسيل هة ج هاه النهب هي علي هه همن ّللاه أفضل
ّ
الصلو ه
ات وأتم التسلهيمه.

ات ّللاه تعالى هإل هبمتاهبع هة رسو هل ّللاه
اصل فأنه ل دلهيل على الط هري هق هإلى معرف ه
الح ه
صلى هللا علي ِه وسل  ،فمن إلتزم نفسه هإلى أد ه
اب السن هة وأخال هق هه ينور هللا قلبه هبأنو هار
ُ
ف ،فال الط هريق أشرف همن هإهتّبا هع رسو هل ّللاه صلى هللا علي ِه وسل ِفي أو ه
ار ه
المع ه
ام هره وأفعاله هه
ُ
وأقواله هه وأخال هق هه ،فلهذلهك سأل المصهنف الستاذ ربه هبج هاه النهب هي صلى ّللا علي هه وسلم أن
ّ
ان ال هذي هو معرفة قو هل ل هإله هإل ّللا و ه
يرزقه هبأرف هع شع هب ه
اإليم ه
اإلماتة على قوله هه وإههتّبا هع

هبس هائ هر شعهب هه الهتي ههي أخالق النِب ِي المصطفى علي هه الصالة والسالم.
ونع هرف همن ذلهك هإن منهاج المصهنف الستاذ ر هحمه ّللا تعالى ،بل منهاج ج همي هع
المتاهب هعين لهلشي هخ عثمان ب هن فودي هفي الط هري هق هإلى ّللاه ومع ه
ارف هات هه مبهني على هإهتّبا هع رسو هل
ّللاه صلى هللا علي ِه وسل ِفي أو ه
ام هره وأفعاله هه وأقواله هه وأخال هق هه حتى وصل هإلى ما وصل،
ُ
وههي معرفة هبالله حق معرفهت هه ،فقال هفي ذلهك الع ه
ارف هبالله وأفضل هتال همي هذ الشي هخ عثمان ب هن
فودي ،ولهده المب ه
ارك الشيخ محمد سنب بن الشي هخ عثمان ب هن فودي ،قدس ّللا هسره:
يا من ي ِريد أ ًّخا م ِحبًّا ن ِ
أسمع كل ِمي قد ظفر ُت ِب ُبغية
اص ًحا
ُ ُ
ُ
عاهدت ربِي ِفي ِاِ
ِفي ُك ِل أمر مخلِ
صا لِ ُمحِبة
د
م
ح
م
ع
ا
ب
ت
ِ
ُ
ُ ً
ُ
وقد اقتدي ُت ِبُنوِِره ِفي ِفع ِل م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِأ ُمور وتر ِك ُمحرم والش ُبه ِِة
خداعة و ِ
الشِتغال ِب ِ
آخِرة
والزه ُد ِفي الدنيا الدِني ِة أنهِا
ُ
ُ
وال ُجوُد وال ِحل الكِثي ُر مع ِ
والِبش ُر لِلمولى و ُحس ُن ال ِعشرِة
الرضا
ُ
ِ
و ِعيادةُ المرضى كاب ِن عادة
اضع وك ارمة و ُشجاعة
وتو ُ
الحسا لِلمملُ ِ
وِ
ومحب ُة الُفقر ِاء و ِ
وك ُدو ِ ِنكاية
اليتا ِم
ُ
ومحبةُ المولى ِخل ُت عن ِعلة
اء أسرار وِذك ُر د ِائ
وصف ُ
حتى خطي ُت ِب ُخلة ومحبِِة
ولقد وصل ُت ِبُنوِِره لِلحضرِة
للا ُمتِب ًعا ط ِريق الخِِاص ِة
وقد اقتدي ُت ِبُنوِِره ِفي دعوِتي
والكت ِلألسر ِار ع ِن ع ِ
ِامية
والجم ُع بين ح ِقيقة وش ِريعة
ُ
ال ُغر ِاء ُمتِبع ط ِري ِق ِالِبدع ِِة
وبِتر ِك ُك ِل مخالِف لِلسن ِ ِِة
والترك لِلعلم ِ
الزه ِاد ا خانوا ب ُح ِب ِرياسة
اء والمر ِاء و
ُ ُ

لمر ُت حًّقا ه ُؤل ِء ِبتِِوبة
لو ُكن ُت ِفي هذا الوا ِ ُمؤ ِم ًار
من ل يتُب ِمن ُه عزلناهُ س ِري ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِعا و ُهو ُمب ِد ُل ِنعمِ ِِة
ُم ِح ٌّق ِب ُمح ِمد ِفِِي صورة
ولقد أري ُت ِبُنوِر ِس ِري ِإنِني
المه ِدي وللاُ ال ُمِبي ُن لِ ُحجِتِي
ولقد أري ُت ِبُنوِر ِس ِري ِإنِني
من ينك ُر الصحاب ُدو ِدراية
هذا وإِِني غي ُر ُملتفت ِإلى
ودي ِإلى هذا مقا ِم الُقط ِب
فوصل الشي ُخ ُمحمد سن ُب ب ُن الشي ِخ ُعثما ب ِن ُف ُ
الع ِ
اظ ِ ِبعه ِدِه ِِلِتبا ِع النِبي محمد صلى للا علي ِه وسل واِقِتداِئ ِه ِبنوِر أخل ِق ِه وإِخل ِ
ص ِه
ُ
ُ
ُ
ار ِ
ِفي ُمحبِت ِه ،فِبِإِتبا ِع أخل ِق ال ُمصطفى علي ِه السلم ُيش ِر ُق أنو ُار المع ِ
ف ِفي قلِب ِه حتى
ُ
وصل ِبنوِِره الغاية ال ُكمال ِفي مع ِرف ِة رب ِ
ِه.
ُ
ِ
ِ
َّ
هللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم كثيرة"
وقال ال ُمصن ُ
ف الُستا ُذ رحم ُه هللاُ تعالى" :وأخلقه َصلى ُ
أي أن أخالق رسو هل هللاه صلى هللاُ علي ِه وسل كهثيرة هجدا ،هقيل ههي أكثر همن مائتي هن خلق
كعد هد أسم هائ هه صلى هللاُ علي ِه وسل  ،وهقيل ههي ثالث مائة وهستون أخالق ،وهقيل غير ذلهك.
أقول أخالقه علي ِه الصلة والسلم كعع هد هالنجو هم ِفي هالسم ه
اء أو كعد هد هالرم هل ِفي
ُ
ُ
الصحر هاء ،أو كعد هد أموا هج البحوهر أو كعد هد أوق ه
ات الدهوهر ،علي هه همن هللاه أفضل صلو هات هه
وأتم تسلهي هم هه ما دام يشكروا الش ه
اكرون المشكور.
ف الشيخ عثمان بن فودي ِفي ق ه
قال ش هقيق المصهن ه
صيدهت هه الدالهي هة:
أخالقه ل م ت ه
من ذا ال هذي يح هوي كرامة أحم هد؟،
وت خلق همثلها
كالرم هل كثرة مع هجز ه
ات محم هد"،
أياته من ذا يقوم هبع هّدها
ضا:
وقال فيه أي ً
أت هطيق يا ذا كيل بح هر مزب ههد؟،
"يا من يعد عجاهئ ًبا لهمحم هد
فاقت هبذالهك مع هج ازت محم هد،
من ذا يعد الرمل ِفي عرصاهتها؟
من ذا ال هذي يحصى م هديح محم هد؟"،
سبحان من أهداه أعظم همن ة

وقال المصِنف الُستا ُذ عبد للاِ بن ُفودي ِفي كثرِة أخل ِق المصط ِفي ِفي ق ِ
صيدِت ِه الدالِي ِة:
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ل لِلوف ِ
من ذا ُيوافى مدح هذا السِي ِد
اء ِبح ِق ِه ِفي مد ِح ِه
س أو ق ِ
س سطرت فوق الكر ِار ِ
ار ِ
وي ِجل عن مد ِح الك ِ
صي ِد مقص ِد
فأخالقه ل تحصى لهكثرهتها ،ول هكن أمهاتها ه هذهه هبضع وسبعون ذكرها المصهنف ِفي

هذا ال هكت ه
اب هالمبا هر هك.
ومعنى قولِ ِه ر هحمه هللا تعالى" :فمن أرادها فليكثر مطالعة كتب الحديث والسير"
أي فمن أارد أن يعلم ويقتدى هبأخال هق هالمصطفى فليكهثر مطالهعة كت هب هالح هدي هث وكت هب
ان لهلشي هخ أهبي محمد عب هد هللاه
السي هر كمث هل ا هإلحسا هن ِفي ف ه
ه
ضيل هة أعال هم شع هب ها هإليم ه
ّ
البسط ه
ان لهلشي هخ أهبي عب هد هللاه حسي هن ب هن هالحس هن الحلهي هم هي ،وترجم ه
ام هي ،وشع هب ها هإليم ه
ان
ّ
ّ
ه
ههه
ه
اإليم ه ه ه ه ه
شع هب ه
السيرهة النب هوي هة لهلشي هخ أهبي
ان للمجّدد س ار هج ال ّدي هن عمر ب هن رسالن البلقين هّي ،و ّ
محمد عب هد هالماله هك ب هن ههشام ،والج ه
ام هع المصن ه
ف ِفي شع هب ه
اإليم ه
ان لهلشي هخ أهبي بكر أحمد
ب هن حسين البيه هق هي المشهوهر ِفي هذا الشأ هن ،وتنهبي هه الوسن ه
ان هإلى شع هب ا هإليما هن لهلشي هخ زي هن
ّ
ه
ال هدي هن عمر ب هن أحمد الشما هع الحلهب هي ،والدرهة الم ه ه
ه
الدي هن
ضية ِفي ال هّسيرهة النب هوية لهلشي هخ ت هق هي ّ
ّ
ّ
ه ه
ه ِ ه
ه
هه
السيرهة النب هوي هة لهلشي هخ بد هر ا هّلدي هن محمد ب هن أحمد
عبد الغني المقدس هّي ،والكواكب الد هرية في ّ
الدمش هق هي ،وهسيرهة هإب هن هإسحاق له ه
لما هم محمد ب هن هإسحاق ،وسب هل الرش هاد لهلشي هخ محمد ب هن
ّ
ه
هه ِ ه
ه
السيرهة النب هوي هة لهلشي هخ علهي ب هن أهبي الحزهم القرهش هي،
يوسف الدمشق هّي ،وا ّهلرسالة الكاملية في ّ
ّ
ّ
ان ا هلدي هن هإبر ه
ه
ه ه ِ
اهيم ب هن محمد ،والدرر السهني هة ِفي نظ هم
السيرهة لهلشي هخ بره ه ّ
والذخيرة في مختص هر ّ
ه
السيرهة النب هوي هة لهلشي هخ زي هن ال هّدي هن عب هد الر هحي هم ب هن حسي هن ال هعارهق هي ،والنوا هر ِفي هشم هائ هل النهب هي
ّ
ّ
ّ
ار لهلشي هخ محهيي السن هة الحسي هن ب هن مسعود البغ هوهي ،والمو ه
المخت ه
اه هب اللدهني هة هبالمن هح
ّ
المحم هدي هة لهلشي هخ أحمد ب هن محمد القسطالهن هي ،وال هّشم هائ هل الش هريف هة لهلمجد هد عب هد الرحم هن
ّ
الشم هائ هل المحم هدي هة والخصاهئ هل هالمصطف هوي هة لهلشي هخ ه
اإلما هم الح هاف هظ أهبي هعيسى
السيو هط هّي ،و هّ
محمد ب هن سورة ه
لما هم الحا هف هظ الق ه
الشفا هبتع هري ه
ف حقو هق هالمصطفى له ه
اضي أهبي
التّرهم هذ هّي ،و هّ
الفض هل هعياض ب هن موسى ،ر ه
ضي ّللا تعالى عنهم أجم هعين.

ف حقو هق هالمصطفى لهلق ه
الشفا هبتع هري ه
الشم هائ هل المحم هدي هة
اضي هعياض و هّ
وأفضلهم هذا هّ
لما هم ه
التّرهم هذ هي ،فال هكتاب أخالق المصطفى هو مل هخص وجوهر همن هكت ه
له ه
لشفا له هعياض
اب ا هّ
ّ
هو هكت ه
الشم هائ هل للهتّرهم هذ هّي ،ولهذلهك قال المصهنف ر هحمه هللا تعالى" :وفيما ذكرناه كفاية
اب هّ
لمن وفقه َّللا للعمل بها ،أي هفيما ورد الشيخ عبد هللاه بن فودي ِفي هذا هكت ه
اب أخل ق

المصطفى هكفاية لهمن ي هريد يتخلق هبأخال هق المحم هدي هة هالح هميد هة وإهقهتد هاء هب هسيرهت هه الم هفيد هة.
ول التوهفيق ِفي هذا هإل هبالله الع هزي هز هالح همي هد ،فكل الخي هر هبي هّدهه فهو الك هريم المنان ذو
ه هه
ِ هه
ه
ه ه
ه ه
الجالل واإلك ار هم ،فالتوهفيق في إتّبا هع سنة النب هّي والتوهفيق في التخل ِق بأخالقه صلى هللاُ
علي ِه وسل هنعمة ورحمة و همنة وكرامة همن هللاه تعالى ،فال حول ول قوة لهلخل هق هإل هبالله

العله هي الع هظي هم ،ول التوهفيق هإل هب هه سبحانه الع هزي هز الح هكي هم ،فلهذلهك سأل المصهنف ربه" :يسر
ّ
َّللا لنا ذلك بمنه وكرمه" ،أي يسهل هللا لنا هإهتّباع سن هة النهب هي السهني هة ويتخلق هبأخال هقهه
ّ
الح هميد هة ،ليس هبقوة وقدرة همنا ،بل التوهفيق ِفي ذلهك كله همن كرهم هللاه تعالى و همنهت هه وفضله هه،
آ همين.

ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :قال المؤلف" أي قال المصهنف هإياه وهو
وقال ال ُمصن ُ
المؤلهف الستاذ عالمة السودا هن الشيخ عبد هللاه بن فودي محمد ب هن عثمان ب هن صالهح
الفالهتي الماله هكي القا هد هري" ،يسر َّللا لنا إتمام هذا الكتاب يوم األحد ضحى ،هذا ما تيسر

جمعه قبل ال ُّ
ظهر،انتهى" ،أي أن هللا تعالى سهل له جمع هذا ال هكت ه
اب ِفي وق هت الضحى
فهانتهى هب هه قبل صال هة الظه هر يوم الح هد ،ولم يذكر أي شهر أو هسنة كمله ،ف هفي هه يختهلفوا

العلماء ِفي صكت وغواند ،ف هقيل أنه تتمه ِفي شهر رجب ِفي هسن هة  1222الهج هري هة
[ 1807ال هميال هد هّي] هإذا انت هقل مع الشي هخ عثمان همن صاهبن غ هري هإلى غواند ،وهقيل أنه كتبه
وهو ِفي هسيفوا ِفي هسن هة  1225هالهج هري هة [ 1810ال هميال هدي] ،وهقيل أنه صنفه بعدهإعهتز ه
ال
نف هس هه همن حكوم هة غواند ِفي هسن هة  1240هالهج هري هة [ 1825ال هميال هدي] ،وهقيل غير ذلهك،
وهللا اعلهم هب ه
صحهتها.

والمعروف أنه يبدائه وقت الضحى ويهتمه قبل صال هة الظه هر يوم الح هد ،وأقول
ه
ه
لسهنين الهتي صنف أخل ق المصطفى فح هسبت أنه كتبه ِفي أيا هم بون هطغ
وهبالل التوهفيق أما ا ّ

أو هفيما بعده هبقلهيل ،هلنه كا هذا الزمن همن أكب هر مك ه
اشف هات هه وتبصرهت هه ،فهذا هفيما بين
ُ
ثم هاني هة أشهر بعد توفى الشيخ عثمان بن فودي تغدمهما هللا تعالى ِفي رحمهت هه آ همين،
فأقول أن المصهنف ر هحمه هللا تعالى ألف هذا ال هكتاب المب ه
ارك بين وق هت الضحى ووق هت

الظه هر كارم ًة همن هللاه تعالى.
ِ
ف الُستا ُذ ر ِحم ُه هللاُ تعالى" :تم هذا الكتاب بإذن للا" أي كمل هكتاب
وقال ال ُمصن ُ
أخل ق المصطفى هبهإذ هن هللاه تعالى ،أي هب هعل هم هللاه تعالى وههدايهت هه وأم هره وقض هائ هه وقدرهت هه
وعوهنه وتوهفي هق هه ،هلن معنى ه
اإلذ هن ِفي كال هم العر هب أحاط ج هميع ه هذهه المعانى والو هجه ،قال
تعالى﴿ :وما كا لِرُسول أ يأِتي ِبآية ِإل ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هإل هبعل هم هه ،وقال تعالى﴿ :وما
كا لنا أ نأِتي ُك ِب ُسلطا ِإل ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هإل هبهدايهت هه ،وقال تعالى﴿ :فِإن ُه نزل ُه على
قلِبك ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هبأم هره ،وقال تعالى﴿ :ما أصاب ِمن م ِ
صيبة ِإل ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هإل
هبقض هائ هه ،وقال تعالى﴿ :وإِ ي ُكن ِمن ُك ألف يغلِ ُبوا ألفي ِن ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي يغلهبواهم هبقدرهت هه،
وقال تعالى﴿ :ك ِمن ِفئة قلِيلة غلبت ِفئ ًة كِثيرةً ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هبعوهن هه ،وقال تعالى:
﴿و ِمن ُه ساِبق ِبالخي ار ِت ِبِإذ ِ للاِ﴾ ،أي هبتوهفي هق هه.
فقال المصهّنف ر هحمه هللا تعالى" :تم هذا ال هكتاب هبهإذ هن هللاه" معت هرًفا هبعج هزه و ِعد ِم
بك ِل حال ِفي ذاِت ِه وعر ِ
ض ِه ،قال تعالى﴿ :وما تشا ُؤو ِإل أ يشاء للاُ رب
ُقدرهت هه ُ
العال ِمين﴾ ،وقال تعالى﴿ :وللا خلق ُك وما تعملُو ﴾ ،فأن هإيحاء المصهّنف ِفي تألهي ه
ف هذ ا
ُ
ال هكتا هب المبار هك وقصده ِفي ترهتيهب هه وتوهفي هق هه ِفي هإتما هم هه كرامة وهنعمة همن هللاه تبارك وتعالى،
ولهذلهك قال المصهّنف ر هحمه هللا" :الحمد لل على ذلك" ،أ هّي حمد هللا وشكره على ما ي هسره
ام هه ِفي الوق هت الي هسيرهة كأنه قال﴿ :الحمد ِهللِ
اب وإهتم ه
هللا تعالى علي ِفي جم هع هذا ال هكت ه
ُ
ال ِذي هدانا لِهِذا وما ُكنا لِنهت ِدي لول أ هدانا للاُ﴾ ،وهو كذلهك.
ومعنى قولِ ِه" :اللهم اغفر لي ولوالدي آمين" ،أي اللهم أجعل هذا ال هكتاب سبًبا
ه
ان سهي هدنا واهبينا هإبر ه
ه
ه ه
ه
ه
ه
اهيم علي هه السالم:
لمغفرهتك لي ولهوالدي هإمتثالً هبقولهه تعالى على لس ه ّ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اب﴾ ،وهبقوله هه تعالى﴿ :ر هّب أغ هفر لهي
وم الحس ُ
﴿ربنا اغفر لي ولوالدي ولل ُمؤمنين يوم يُق ُ
ضي ير ه
ولهوالهدي وأرحمهما وأرض عنهما ر ه
ضي ه ما عهّني ر هّب هإرحمهما كما رّبهياهني
ً

ص هغيرا﴾ ،وغي هرها همن آي ه
ات القرهآني هة ِفي فض هل هبّهر الوالهدي هن ال هذي هو همن أع هظ هم الخال هق
ً
الح هميد هة المحم هدية.
وأنا كملت هذا الشرح مسمى نيل الصفاء وإجلء ُّ
الدجى ِفي شرح على أخل ق

س  22همن شه هر الشو ه
المصطفى أوًل هبحم هد هللاه وحس هن عوهن هه وتوهفي هق هه يوم الخ همي ه
ال هسنة
 1434ال ه ج هرية [ 28اغسطس  2013ال هميال هدي] ِفي م هدين هة كتونو دول هة بينين ِفي غر هب
ا هإلف هري هقي هة.
وكملتُ ُه ث ِانًيا بتح ِقيق وزيادة هبحم هد هللاه وحس هن عوهن هه وتوهفي هق هه بعد صال هة العص هر يوم
ا هإلثني هن  22همن شه هر ّللاه هذي ال هحج هة هسنة  1441ال ه جرية [ 11اغسطس 2020
ال هميال هدي] هفي م هدين هة باماكو دول هة مالهي هفي غرب ه
اإلف هري هقي هة.

فألفت هذا الشرح هلبهّين هلول هدي خاص ًة ولهمن يشاء هللا تعالى همن الم هحهّبين
والمؤ همهنين عام ًة هإن أساس الط هري هق هإلى هللاه تعالى ومع هرفاهت هه مبهني على هإقهتداء هبأخال هق
سهّي هدنا محمد الح هميد هة والتخل هق هب هخصالهها الل هطيف هة ،وأسأل هللا هبالدعا ال هذي سأله المصهنف
الشيخ عبد هللاه بن فودي ِفي آ هخي هر هورهدهه وأذك هه
ار  ،وهو :أسألك اللهم هبال هإله هإل أنت
الحنان المنان ذو الجال هل و ه
اإلك ار هم ،وهبهإس همك الع هظي هم العظ هم ال هذي هإذ د هعيت هب هه أجبت،

ه ه ه هه
ه ه هه
ه
السبا ُح والهوام ،أن ل تسّلهط
وإذا سئلت به أعطيت ،الذي يذل لعظمته العظمآء والملوك و ّ
علينا جبا ًار عهني ًدا ول شيط ًانا م هر ًيدا ول هإنس ًاناه ح ُسوًدا ول ض هعيًفا هّمن خل هقك ول ش هد ًيدا.
الل ُه ص هّل على سهّي هدنا ومولنا محمد وعلى أ هل سهّي هدنا محمد صالةً تن هجينا هبها همن
ضي لنا هبها ج هميع الحاج ه
ال والفا هت ،وتق ه
ج همي هع الهو ه
ات ،وتط ّهرنا هبها همن ج همي هع
ات ،وتبّلهغنا هبها أقصى الغاي ه
ات ،وترفعنا هبها هعندك أعلى الدرج ه
السيئ ه
ات ،همن ج همي هع
الخيار هتِ ،في الحي هاة وبعد المم ه
ات ،و﴿الحمد هلله ر هّب العال همين﴾".
اللهم أرض عن رو هح المصهن ه ه ه
الدي هن أهبي محمد عب هد هللاه ب هن فودي محمد ب هن
ف ع ّهز ّ
عثمان ،ونّهور ض هريحه ِفي غواند هبأنوار وريحان ،وأرحم ذ هريته وخلفائه ِفي هني هجي هري هة
ان ،وأرض عن رو هح شي هخ هه وهش هقي هق هه الشي هخ عثمان مجد هد ا هّلدي هن ونوهر الزم ه
والسود ه
ان وأغ هفر
وأرحم ذ هريته وجماعته والسلطان وكل من يقتداء هب هه حيث ما كان ،اللهم ص هّل على سهّي هدنا

محمد صا هح هب الفرقا هن كلما ذكره وغفل عنه ه
اإلنس والجان ،وعلى أله هه وصحهب هه وك هّل من
يتاهبعهم ِفي ه
اإلحس ه
ان ،وانتهى الشرح هبحم هد هللاه وحس هن عوهن هه﴿ ،الحمد هلله ر هّب العال همين﴾،
وصلى ّللا على سهّيدنا محمد المصطفى النهب هي الك هري هم.
ّ
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