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أتوجه بالشكر اجلزيل إىل   أسرة  كلية العلوم اإلسالمية  إدارة، وأساتذة              
 …علمونا فأضحت دروسهم غروسا يف قلوبنا نستضل هبا

كما أتقدم جبزيل الشكر إىل حضرة املشرف الدكتور مصطفى ديب          
 .البغا على توجيهاته القيمة 

 الدكتور مصطفى ديب البغا، فأوكل      وقـد تعـذر احلضـور عـلى األستاذ        
املناقشــة  للدكــتورة   نصــرية   دهيــنة ، فــلها مــين جــزيل الشــكر عــلى تبنــيها هــذه  

 .الرسالة

  وأشـكر  اللجنـة املوقرة على قبوهلا مناقشة هذه الرسالة  وعلى ما بذلوه  من                
 .جهد يف قراءهتا

ســالة وجــازى اهلل عــين خــري اجلــزاء كــل مــن أســهم يف كــتابة هــذه الر 
 .وأمدني بيد العون 

وأسـأل اهلل أن يهـبين وإيـاهم الصـواب والسداد واهلل من وراء القصد وهو يهدي                 
 .السبيل



   

 
 
 

تعينه  ونستغفره                  ه وآالءه نس دا يوافي نعم د هللا  حم  ) )1َفاَنُه  َآاَن لآلوَّابيَن َغُفوَرأ     الحم

ادي له ونصلي على صفيه ونبيه الذي  آان خلقه             ده اهللا  فال مضل له ومن يضلل فال ه من يه

ـل آــان قـرآنا يـمشي وعلى آله وصحـبه الذيـن      رآن ب ى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم وِثُروَن َعَلـــَُي الق
  .) )2َخَصاَصٌة 

 :أما بعد   

اء الشرع                           ناقله علم ذي ت يم ال تراث اإلسالمي  الق ذا ال ام ه فإني  ألقف موقف إجالل أم

ه                     م اهللا في خلق روعه وفق حك فكانت بحق شريعة الزمان ... واألعالم غضا خصبا بأصوله وف

ان التي جاءت تسطر مكارم األ       خالق  وتعليها وتثبتها في ضمير الزمان وترفع راية الخلق        والمك

وال وعمال في سماء اإلنسانية مصداقا لقوله            ريم ق  . )3(إنما بعثت ألتمّم مكارم األخالق       : الك

الق ،       ن األخ ى محاس ه إل مو ب ان والس ة اإلنس ي رفع امية ه انية س وة إنس ة دع ة أي ك أن غاي ذل

ان إسالمن يا فك ثل العل عادة  وصياغة الم نه أّس الس ل م ل جع ه، ب ريم آل ق الك ا للخل ا بحق جامع

 .وثمرة  اإليمان واإلسالم 

 وإن آانت األخالق قاسما مشترآا بين جميع الشرائع والنظم اإلنسانية إال أنها في اإلسالم            

نحى آخر دينيا عقديا فقد نعت البارئ جل ثناؤه الذين زآوا نفوسهم فقال     أخذ م قد   :عّز وجل ت
اها    أفل ن دس اب م د خ ا وق ن زآاه ال ))4ح م ـُم      :، وق ِئَك ُه ـِه َفـُأوَل ـحَّ َنْفِس ـُّوَق ُش ْن يـ َوَم

 .) )5الُمْفِلُحـوَن

نا يبدو جليا مدى اهتمام الشريعة الغراء باألخالق والتي يوليها اإلسالم عناية فائقة                  ومن ه

بها وفضلها               ن مرات يها وبي يها ورغب ف د حث عل ى  وفق رها عل ا نج  .  العمل أث يرا م  العلماء دوآث

تحدثون عن الفضائل األخالقية على اختالف مشاربهم            خاصة أمهات   - مسلمين وغير مسلمين   -ي

ك األسفار الضخمة، ولكن غالبا ما يتناولونها آمعايير مجّردة في عالم              األخالق مصنفين في ذل

 ملية، في حين نجد اإلســــالم وهو ش واألحكام العــالنظر والمثل بعيدة آل البعد عن الواقع المعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).25: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء ) 1(
 ).9: (، اآلية )59:  (سورة الحشر ) 2(
  آتاب:وسنن البيهقي الكبرى ) 1609: ( حديث رقم 904ص/2 فـي حـسن الخلق جءآـتاب حسن الخلق، باب ما جا: الموطأ  )3(

 ، ومجمع الزوائد آتاب البر والصلة )20571: ( حـديث رقم 191ص/10     آداب الـقــاضي بـاب مكـارم األخـالق ومعـالـيهـا ج
  .188ص /8     باب مكارم األخالق والعفو عمن ظلم ج 

 ).10-9:( ،اآلية رقم ) 91: (سورة الشمس ) 4(
  ).9: (، اآلية )59: (سورة الحشر ) 5(
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ة هللا تعالى    مة على التوحيد، واإلخالص والعبودية الحقّ     ــلحقيقة السرمـــدية في أسسه القائ    ر ا ّرــ يق

ية   ته  ـ في بني     يدة وشريعة وأخالق     : الثالث  ـ ال يفصل األخالق عن الشريعة، بل يصوغها في   اعق

ان ويضمن للحياة اإلسالمية                          ان ومك م التنظيم يواآب سيره آل زم نزيل ، محك نهج رباني الت م

ة   و ارس مهم و يم ثال وه ام ؛ فالقاضي م ي الع نظام الكون ع ال زّية التناسق م ر اإلسالمي  م للفك

 .القضاء في آل واقعة؛ يصدر أحكاما ديانة وقضاء وأخالقا 

يف يندفع مرتاحا بكلّيته، وبجوارحه وقلبه لعصمة             يق شرع اهللا الحن ى تطب لم إذا ينصاع إل والمس

 . وربطه للخلق القويم باإليمان الجازم، والعمل الصالح هذا الدين وقدسية رسالته الخالدة،

نا فضلت اختيار هذا الموضوع أال وهو             دراسة   "اإليثار في الشريعة اإلسالمية     " ومن ه

ية  ية، ألبّين من خالله مواضع اإليثار وفروقه وأحكامه ذلك أن               فقه "  مبدأ اإليثار " أصولية أخالق

نّم عن أ             يل في اإلسالم، ي بدأ جل ن للشريعة اإلسالمية حكما في آل حادث ومرونة شاملة  فهذا           م

 .الّدين وحدة متناسقة وآل ال يتجزأ بأصوله وفروعه، شريعة وأخالقا

ن          ار إّال حي بل األمص وب ق تحوا القل رفعة، وف م ال ى تلك لوا إل ا وص لمين م ك أن المس ذل

ة واإليثار، فتمثلت فيهم العبودية     تخلصوا من األنانية واألثرة وحّب الدنيا، وتحلوا بأخالق السماح        

اغا ومنعوا ذلك حيث آان                           با أو مستس ثار واج ان اإلي ن آ روا حي ّل، فآث بد هللا عزّ وج ة والتع الحّق

 .فهموا معاني اإليثار وضوابطه فتمثلت فيهم قلبا وقالبا. المؤثر به قربة هللا جّل ثناؤه

األستاذ محمد سعيد رمضان         ولقد آانت هذه الفكرة تراودني مذ أشار إليها الدآتور                          

 : قـــائال )  م1388 - هـ 790( في ندوة اإلمام أبي إسحاق الشاطبي - حفظه اهللا-البوطي  

وأرجو أن يكون بحثي الوجيز المتواضع هذا مدخال إلى وضع  نظرية متكاملة عن اإليثار في           " 

المية   ريعة  اإلس ن اال    ... الش ال ألي م ث مدخ ذا الحدي ون ه و أن يك ين   وأرج وة المتخصص خ

  . )1(" الباحثين إلى هذا الموضوع الهام جدا 

ا له من أهمية بالغة في حياة المسلم، ولما يبدو له فيه           ذا الموضوع لم فاخترت دراسة ه

من جدة، فإن المسلم في غمرة الحياة اليومية العملية، وتحت وطأة الحضارة الصاخبة يكاد يهمل                

ق اإلي          يزول خل ندثر دنيا المادة واألثرة          جانب األخالق، ف اد ي بل إّن اإلنسان ليحتار    ...ثار، أو يك

تى يتعذر أو يمنع ؟ وهل اإليثار سار في آل تصرفات الفرد                        ائغا وم ثار س تى يكون اإلي يانا م أح

 .وما مفهوم اإليثار ؟. أو هو مشروع فيما آان حقا خالصا للعبد ؟ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محاضرة الدآتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ . ة اإليثار في الشريعة اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي مشروعي) 1(
  في ندوة اإلمام الشاطبي المنعقدة بمسرح الهواء الطلق – حفظه اهللا - ألقاها152    الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة دمشق ص 

  م من تنظيم المعهد الوطني العالي ألصول الدين 1991 أفريل 24 -21:  هـ الموافق لـ 1411ال  شو9-6    بالجزائر العاصمة من 
 .    جامعة الجزائر 

  6



   

  بالفقه وأصوله ؟– وهو من مواضيع علم األخالق –وقد نتساءل ما عالقة اإليثار 

ى أنفسهم ول        ن غيرهم عل ى المؤثري الى عل ن  اهللا تع م يث ائل اإلنسان نفسه أل د يس م وق ان به و آ

خصاصة ؟ هل يستطيع اإلنسان إيثار غيره في آل شئ آان يؤثره بالصف األول الذي سبق إليه                 

 في المسجد في الجماعات والجمع، وبقربه من اإلمام ويتأخر، أو يؤثره بطعامه وماله فحسب ؟

ذا الموضوع للوهلة األولى موضوعا أخالقيا صرفا ال عالقة له باألحكام العملية،     بدو ه  خاصة ي

له من العلماء أخذه من الجانب الفكري األخالقي فحسب، مجّردا عن الضوابط                    ّل من تناو وأّن ج

 ...العلمية 

ام الشاطبي           ان اإلم د آ ه اهللا  (ولق ذه الفضيلة من         ) رحم ناول ه ى ت ّباقين إل من األعالم الس

تعريف باألخالق مجّردا عن نطاق ال  " بالموافقات" الجانب الفقهي األصولي في مصنفه الموسوم        

ينظر إلى هذه الشيمة وهذا التصرف بمنظار       ) رحمه اهللا (اإلسالمية  وأهميتها والدعوة إليها، فهو      

نجده عند ذآر لتقاسيم الحقوق يتناول اإليثار على                     ريدة، ف علمي ذي ضوابط خاصة، ومنهجية ف

 " .وآل ترك اإلنسان حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين وإصابة لعين الت" أنه 

ثار المشروع وفّصلوا القول فيه حين تطّرقوا إلى اآلثار المترتبة عن          اء اإلي ن العلم د بّي وق

 .تقسيم الحّق إلى حّق اهللا تعالى وحّق العبد، فإّنما يعرف الفرق بين ذلك بصحة اإلسقاط 

روطه     امه وضوابطه  وش ه وأقس ثار  وحكم ّد  اإلي اء ح ن العلم نطلق بّي ذا الم ن ه ثار فاإل. وم ي

ن         تجّردهم ع ية ل م العال ن  ذوي الهم در إال ع رعي ال يص ّرف ش امية، وتص ية س يلة قرآن فض

 ...الحّظ

مى  نف المس ي المص ترعى انتباه د اس ات'وق ناه ' الموافق ولية، وغ ية األص ته العلم لقيم

ل          ذا العم دء ه ي ب روع ف ند الش ي ع ان هدف ية، فك روع الفقه رعية، والف ام الش نوف األحك بص

اطبي المتواضع  ام الش ند اإلم ثار ع ناول اإلي ه اهللا( ت ثه ) رحم ى مباح د اإلطالع عل فحسب، بع

دح في ذهني توسيع                م انق ار في مصنفه االعتصام، ث ات وبعض اآلث وفصوله من خالل الموافق

ثار ف          تقراء اإلي  السلف  ر الشريعة اإلسالمية وتأصيله في القرآن والسنة وآثا           ينطاق البحث باس

 .بما تيسّر لي من مصادر ومراجـع، وأفكار اختمـرت في ذهني ...قبلناالصالح، وشرع من 

 :ولقد وضعت منهجا للبحث أوجزه فيما يلي  : طريقة البحث

فحرصت ما استطعت أن آتي     ...اعتمدت في بحثي هذا المنهج التحليلي االستقرائي             :أوال 

 تيسر لي ـ بما –باألدلة ومناقشات العلماء لها، واستقراء مواطن اإليثار 

يا   د حصرت الكالم أو الخالف في معظم المسائل في المذاهب األربعة ألنها األآثر                : ثان ق

ارا في أغلب أقطار العالم اإلسالمي أصوال وفروعا، وألنها تتولى تدريسها أغلب الجامعات               انتش

 .والمعاهد الشرعية أصالة
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ثا ى المصحف الشر :  ثال ريمة عل ات الك ي عزو اآلي تمدت ف رواية حفص عن واع يف ب

 .عاصم 

نهم وغير المسلمين                      لمين م اء األخالق  المس ند علم ثار ع دارس لفضيلة اإلي  قديما  –إّن ال

ثا  ن مسكويه والغزالي أو غيرهم آأرسطو  طاليس                     -وحدي لمين آاب ى اختالف مشاربهم  مس   عل

ون  ؤالء إنّ   ...وأفالط ثار ألّن ه ام لإلي ي الع بعد األخالق ندهم ال ال د ع ثار  ال يج ناولون اإلي ا يت م

 . آفضيلة أخالقية  بعيدا  عن الضوابط  العلمية والتي ال مجال لها في آتب الفقه وأصوله 

وإّن تناولي لألخالق بإيجاز  عند هؤالء العلماء وتعريجي على اإليثار إنما ألبّين دوافع                     

 حجر األساس في آل     اإليثار عند المسلمين وغير المسلمين فإّن نظرية الباعث في اإلسالم تشكل           

 .أحكام الشريعة عقيدة وأخالقا وفقها 

لقد اقتضتني  الدراسة أن أقسم بحثي إلى بابين، وفصل تمهيدي، وخاتمة لخصت فيها هذا                 

 .البحث والنتائج التي توصلت إليها 

يزان          ي م الق ف يه األخ ت ف بطها، فتناول يم وض تحديد المفاه يدي ل ل التمه د خصصت الفص فق

يان مدى عالقتها بالعبادة أو                      الشريعة الغرّ    م ب رة ث ريم والسنة المطه رآن الك اء وتأصيلها في الق

يها            يدة اإلسالمية عل ر العق ية وأث ام العمل وم الفضائل األخالقية باعتبار  أّن    ...األحك م بّينت مفه ث

ثار    ا   ) وهو موضوع البحث       ( اإلي اعدة               ...أحده يد عمال بالق ذا التمه ى ه د عمدت إل الحكم " وق

 " . فرع عن تصوره ءلى الشيع

يه اإليثار في ميزان                           د تناولت ف ذا البحث، وق نظري له و الجانب ال باب األول فه ا ال وأّم

رة،    نة المطه ريم، والس رآن الك ي الق روقه، وتأصيله ف ّده، وف ث ح ن حي ريعة اإلسالمية ؛ م الش

تقراء بعض مظاهر اإليث                    ياة السلف الصالح، وحاولت اس اره في ح ار عند النبيين   ومظاهره وآث

 .واألمم الغابرة 

باب الثاني  فانتظم في فصلين بحثت فيه اإليثار في الفقه وأصوله؛ من حيث حّده                     ا ال وأّم

وق  يم الحق ذا تقاس امه، وآ روقه وأقس بار أّن : وف بد؛ باعت ّق خالص للع الى ، وح ّق اهللا تع ى ح إل

ا يكون بإسقاط اإلنسان حّظ  نفسه ألجل نفع اآل                 ثار إّنم خرين، وإّنما يكون ذلك مشروعا في      اإلي

ناؤه     ّل ث ّق اهللا ج ب، دون ح باد فحس وق الع ير    –حق ثار غ روع باإلي ثار المش ة اإلي  أي بموازن

روع  يقات      –المش ناه وبعض تطب وابطه ومب ثار وض ة أسس اإلي ذه الدراس الل ه ن خ ن م  ألبّي

 .اإليثار وآلياته

ي استفدت من بعض الكتابات الحديثة،              ى أنن  ولقد واجهتني بعض العراقيل غداة     وأشير إل

رزها          ذا البحث أب درة أمهات الكتب وظروف منعتني من التنقل لهذا الغرض            : إنجاز ه وقد ...ن

رات   دة م ذا البحث ع تابة ه دت آ ّدة   . أع د ع رجع الواح ي المصدر أو الم يانا ف تخدمت أح واس
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ي يأ ل ا تهـ ي المصدر. طبعات بحسـب م د طبعة ف ك وفي فهرس الكتب ال توج ى ذل  أشرت إل

 ) . ت- د-ط: (برمز 

ذا، وإنني أعلم أّن بضاعتي مزجاة وأنني لم ألم بجميع أطراف الموضوع، أقول هذا من                ه

ع الصدق واإليمان بقصور الجهد، ال من موضع التواضع المزعوم والمدعى، آما أقول هذا                موق

تراث الشرعي الزاخر الذي أورثن             ذا ال بار له ع اإلجالل واإلآ ا إياه علماؤنا الكرام، أئمة من موق

ا            لوبا وعلم ة وأس نهم لغ نا وبي ا بين اع م ى انقط ى عل ع األس ن موق له م الم، وأقو رع األع الش

 .حتى أضحت مجّرد قراءة آتبهم وتراثهم من األمور الشاقة التي استغلقت على جيلنا...وضبطا

 ي لم يبخل علي بالنصائح أتقدم بالشكر  الجزيل لألستاذ المشرف الدآتور مصطفى ديب البغا الذ

بولها     ى ق رة عل نة الموق زيل للج كر الج دم بالش ا أتق يرة آم اغله الكث ن مش رغم م ى ال يمة عل  الق

 .مناقشة هذا البحث فلهم مني التقدير واحترام

د اهللا        تام، أحم ناؤه حمدا يليق بمقامه على أنم وفقني، وهيأ لي هذه الفرصة        وفي الخ ّل ث   ج

 .ث واإلطالع واهللا من وراء القصد في المساهمة في البح
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 المبحث األول
 األخالق في ميزان الشريعة اإلسالمية

 اهتمام الشريعة باألخالق عامة : المطلب األول 
 : األخالق في القرآن الكريم والسنة المطهرة -أوال

ال اهللا  يم  :ق ق عظ ى خل ك لعل ة ))1 وإن ئلت عائش ا س نها ( )2( ولّم ق ) رضي اهللا ع عن خل

ت رسول اهللا  ه ا:   قال ان خلق رآن  آ ي . ))3لق واردة ف ريم ال رآن الك تقرئ آلي الق إّن المس

ول      يرة الرس تأمل لس الح، والم ل الص نة والعم الق الحس ا    األخ ن م تاّمة بي ة ال يجدنّ المطابق  ل

ه        رآن وخلق  بحّق هو مظهر  فكان القرآن هو الجامع لمكارم األخالق، والرسول يتضمنه الق

ذا أمر القرآن المسلم         ارم ول ك المك فقد جاء   ين تفصيال باألخذ بها، وإجماال باإلقتداء بالرسول        تل

 .) )4  بعثت ألتمم مكارم األخالق :  قال - في خلقه وهديه-متمما لمكارم األخالق

الجوارح وبإدراآ                   إّن ا  تلك اآلالت المسماة ب تحكم أو اآلمر الناهي ل  وعزمه وتقواه   هإلنسان هو الم

 .نسانية درجة الفضيلة وتسمو عن الرذيلة يمكنه توجيهها فتبلغ النفس اإل

ا أقصى الفضائل المكنونة في فطرتها آما أن                      "  انية وبلوغه نفس اإلنس ياض هو أدب ال ذا االرت وه

  .)5(" سياسة الفرس ورياضته هي بلوغه أقصى  المحاسن التي يبلغها نوعه 

الغ النفس اإلنسانية إلى أرقى ما خلقت له و      ة الفضائل هي إب صرف نفس اإلنسان هذه عن إّن غاي

اء                    ذا االرتق وغ ه له بل ل ليخّو يه العق ك أودع اهللا ف وذّم القرآن الذين لـم يتخلقـوا     . همج الحيوان ولذل

ه   ال   ) أخالق اإلنسان  ( بأخالقـ م أعين ال يبصرون بها      :   فق ا وله وب ال يفقهون به م قل له

ام بل هم أضّل أو                ئك آاألنع ا أول م آذان ال يسمعون به وقال في موضع   . ) )6لئك هم الغافلون    وله

 .))7 معون أو يعقلون إن هم إال  آاألنعام بل هم أضّل سبيالأم تحسب أّن أآثرهم يس آخر

فال غرابة أن يصدر من الحيوان أشياء جبلية فهو معذور ما دام اإلنسان ال يستخدم هذا العقل في                     
 .صّد المساوئ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )4: (، اآلية رقم )68: (سورة القلم ) 1(
 هـ تزوجها النـبي وعمرها   . ق9ولدت ) صلى اهللا عليه وسلم( هي أم المؤمنين أم عبد اهللا عائشـة بنت أبـي بكـر الصـديق زوج النبي ) 2(

  2210 واألدب وأآثرهن رواية لها      ست سنوات وبنى بها وهي بنت تسع سنوات في شوال وهي أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالّدين
  ومعــرفة الثقــات 61ص/1، شذرات الذهب ج27ص/1أنظر تذآــرة الحفاظ ج.  هـ 75 هـ وقيل 58    حديـــثا تـوفيت بالمديـــنة سنة 

 ).2042: ( رقم الترجمة950 -348ص/4 واإلصابة ج455ص/2    ج
  91ص/6والمـسنـد لإلمـام أحمد ج) 308:(  حـديث رقـم 115ص/1سـن خلـقـه جاألدب المفرد للبخاري باب من دعا اهللا أّن يحـ) 3(

 ) .1426: (  حديث رقم 154ص/2ج) صلى اهللا عليه وسلم( وشعب اإليمان فصل في خلق الرسول ) 24645: (     حديث رقم 
 .5سبق تخريجه في الصفحة ) 4(
 .124أصول النظام االجتماعي لمحمد طاهر بن عاشور ص ) 5(
 ).179: (، اآلية رقم )7: (سورة األعراف ) 6(
 ) .44: ( ، اآلية رقم )25: (سورة الفرقان ) 7(
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ارم األخالق على جمهورها                 "  بة مك ة حل ى غاي ة إل إذا بلغت األم وسادت تلك المكارم في معظم      .ف

وعندئذ تنصرف عقولها إلى األعمال      ...تصاريفها زآت نفوسها وأثمرت غروسها وزال موحشها           

ذلك آله تعقال ورفاهية وإنصافا من األنفس فينتظم        عاقبة  نافعة وتسهل األلفة بين جماعتها فتكون        ال 

م يخف تالش إذ ال تغني القوانين المسطورة        . المعاش   والزواجر الموقورة غناء مكارم األخالق       ول

  . )1(" إذ األمة التي ال تتهذب أخالقها يالقي والة أمرها في سياستها عرق القربة 

فإّن الفضائل في الّدين إنّما هي طاعات اهللا عّز وجّل                     " ومن هنا تبدو أهمية الفضيلة،             

  .)2(" والرذائل إنّما هي معاصيه 

  .) 4(أحسنهم خلقا:أّي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال :قيل يا رسول اهللا  :  قال)3(        وعن أنس

الة      ال في الرس ق الحسن أفضل م     :[ القشيرية    ق ناقب العبد وبه يظهر جواهر الرجال واإلنسان       الخل

ه        ه مشهود بخلق إّن اهللا تعالى   : يقول  ) رحمه اهللا    ( )5(سمعت األستاذ أبا علي الدقاق       . مستور بخلق

  من خصاله بمثل ما أثنى عليه        ءخّص  نبيه صلى اهللا عليه وسلم بما خّصه به ثم لم يثن عليه بشي               

 . ))6() 7 لعلى خلق عظيموإنك  :بخلقه فقال عّز من قائل  

ن      ا يمك ية آم نظرية األخالق ول ال ب ح الم طّي رآن آ ي الق الق ف تور األخ ي دس اء ف ج

ريم       رآن الك  في الفصل الخامس  - مقارنة بالنظريات األخرى قديمها وحديثها –استخالصها من الق

د " ى عنصرين متميزّين هما                " . الجه وم عل ناء األخالقي  يق اده أّن الب ، وأّن  "العمل" و" لنيةا: " مف

ّية دورا مزدوجا    : قال رسول اهللا . من حيث هي شرط صحة للعمل، وشرط قيمة للسلوك: للن
  إنّما األعمال بالنّيات لكل امرئ ما نوى.... )8(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125راد عرق حامل القربة أصول النظام االجتماعي ص والم. من الكنايات المشهورة يكني بها عند الشدة والمشقة  )1(
نحل ج        )2( ل وال ية في الفكر اإلسالمي العقليون أو الذوقيون أو النظر والعم    114ص/3أنظر الفصل في المل فة األخالق  أحمد ل والفلس

  .125محمود صيحي وأصول النظام االجتماعي ص 
ن النضر بن ضمضم بن حرام بن             )3( الك ب ن م زة أنس ب و حم ولد ) صلى اهللا عليه وسلم( جندب النجاري الخزرجي خادم النبي هو أب

اء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة روى حديثا آثيرا                          ان من علم الد آ ن خ ليم بنت ملحان  ب ه أم س نين وأم بل الهجرة بعشر س ق
نة      دة  توفى بالبصرة س تى م يل ثالث وتسعين     91وأف ـ وق ير ج  .  ه تاريخ الكب تعديل ج والجرح  27ص/2أنظر ال  286ص/2وال

 ).852: ( رقم الترجمة 126ص/1 واإلصابة ج44ص/1 وتذآرة الحفاظ ج4ص/3والثقات ج
د ج  )4( ند أحم م  250ص/2مس ث رق ا   ) 7396: ( حدي ا ج اب م ان  ب تاب اإليم ترمذي   آ نن ال ه   ءوس ان وزيادت تكمال اإليم ي اس  ف

م      9ص/5ونقصانه ج    76ص/2 في الطاعات وثوابها جءسان باب ما جاوصحيح ابن حبان آتاب البّر واإلح     ) 2612: ( حديث رق
م      وقال حديث صحيح على    ) 2: ( حديث رقم    43ص/1واللفظ لـه والمستدرك على الصحيحين آتاب اإليمان ج       ) 361: (حديث رق

 .شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ان اإل                     )5( ته وشيخ الصوفية وآ ام وق ان إم اق ، آ ابوري المعروف بالدق ي النيس ن عل ي الحسن ب و عل ام القشيري يطلق عليه لقب   أب م

ة وآانت من العابدات تفقه على موسى بن نصر الرازي توفي سنة                          اق  فاطم نة الدق زوج باب أنظر سير أعالم .  هـ 406الشهيد وت
 .188ص/1، وطبقات الحنفية ج246 و196ص/17النبالء ج

 ).4: (، اآلية رقم )68: (سورة القلم )6(
 . وما بعدها120أنظر الرسالة القشيرية ص )7(
 : حديث رقم 2461ص/6آـتاب األيـمان والـنذور،باب النـية في األيـمان ج) رضي اهللا عنه(أخـرـجه الـبخاري مـن حـديث عـمـر  )8(

 ومسلم في باب ) 6553: ( حديث رقــــم 2551ص/6وآتاب الحيل، باب في تـرك الحيـل وأّن لـكـل امـرئ مـا نوى ج) 6311      (
  . 1515ص/3إنّمـا األعـمال بالنّيات ج) : يه وسـلـمصلى اهللا عل(       قوله 
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ال المؤلف      يد في يّد اإلنسان لكي يصل إلى غاياته، وواجبه الوحيد في                : [ ق دد الوح ع أّن الم والواق

الوقت نفسه منحصر في أن يستعمل قواه المعنوية والمادية القادرة على هدايته إليها، سواء أآانت                   

رار أ        تخذ ق ة أن ي فالكائن . خالقيا، أو ينفذه، وسواء أآان يريد إصالح ُخلة باطنية أو تزآية نّية           الغاي

ي آن  ال ف ابال للكم ق ناقصا، وق د خل ي ق ن ...األخالق يع عناصر الكائ ى جم نطوي عل ذرة ت و ب فه

ه، وتشتمل تقديرا، وفي حيز قوة، على شروط نموها آلها ولكنها في انتظار ظهور عمل حّر                   بأآمل

  .)1(] تحّول هذه الشروط التقديرية إلى واقع فعلي وإرادي، حتى 

ة آاملة فرغم أّن اإلنسان ولد محروما أو مجردا من                         يقة دالل ذه الحق ى ه ريم عل رآن الك د دّل الق وق

 :  جميع المعارف العقلية والحسية فإنه قد زّود بملكات تخّوله من حيازة هذه المعارف قال 

       تكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكمواهللا  أخرجكم من بطون أمها 

د استودع اهللا النفس فكرتي الخير والشر           . ))2 تشكرون   ونفس وما سواها فألهمها فجورها     وق

ا  انية،     .))3 وتقواه نفس اإلنس تعدادها بكل هذا الجهاز، تظل دائما                 إّن ال رغم من وجود اس ى ال  عل

تردي، ل       ة للترقي وال ول، بتأثير إرادتها الخاصة        قابل ار والذب قد أفلح من زآاها، وقد خاب       الزده
 :  ومن ثّم تنبع الضرورة األخالقية، بأن يعمل اإلنسان، وأن يتحمـــل مسؤوليته  . ))4من دّساها 

 ا فســيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون، وسـترّدون إلى عالـم الغيب والشهـادة             ول ل اعم ــ قو
ئكم  ون      فينّب تم تعمل ا آن وم       . ) )5 بم يد أّن مفه د " ب تحّدد بواسطة      " الجه ة   " ال ي " ، بل   "العمل بعام

  .)6(" مقاومة قوة، أو قهر مقاومة" بخاصة، الذي موضوعه " بالعمل المؤثر الفّعال

ّبه للمال والدنيا الغرور، ال شّك أنه حين يمتنع عن الشّر                       اوم شهواته وح إّن اإلنسان وهو يق

وة وإصرار يبذ                 ويقاوم  يه، ويجاهد  بق ه إل وى التي تدفع  عمال مضنيا، وجهدا جهيدا     له ويواجه الق

   .))7المجاهد من جاهد نفسه :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اد،    ن الجه د م ل ال ب العمل، ب ذا ب ير والشر ه ي صراع الخ تفى ف ويجب أن ال ننسى أن " وال ُيك

اد    ) Lutte(آلمتي صراع      اظ الّدالة على               ) Combat(وجه ا من األلف ية والفرنسية هم في العرب

ال   يع المجاالت ق ي جم ادي ف ي أو الم د األخالق ى الجه ا يصدقان عل ا   : الجنس وهم ا أيه ي

  واعبـدو رّبكم وافعلوا الخـير لعّلكــم تفلحـون وجــاهـدوا في اهللا  دواـالذين آمـنوا ارآـعـوا واسجـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .586-585دستور األخالق في القرآن ص  )1(
 ).78: (، اآلية رقم )16: (سورة النحل  )2(
 ) .8-7:( ، اآلية رقم )91: (سورة الشمس  )3(
 ).10-9:( السورة السابقة اآلية رقم  )4(
 ).105: (، اآلية رقم )9: (سورة التوبة  )5(
 . 587دستور األخالق في القرآن ص : نقال عن  Dictionnaire Littré article : effort أنظر )6(
رابـطا ج                          )7( ات مـ ن مـ ا جاء في فـضل مـ اب م اد ب تاب فضائـل الجه ترمـذي آ والمسند ) 1621: ( حديث رقم  165ص/4سنن  ال

د ج     ام أحم م      20ص/6لإلم ط وزاد هللا أو في اهللا عزّ وجّل  والترغيب والترهيب آتاب الجهاد باب في الربا        ) 23997: ( حديث رق
 . من رواية أنس بن مالك ) 1898:( حديث رقم 155ص/2في سبيل اهللا عّز وجل ج
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اده    ّقـح  د آان وجودنا العضوي والمادي صراعا مستمرا ضد جميع أنواع الشرور            . [ )  )1جه لق

  .)2(] التي نلقاها على طريق الحياة، حتى الموت 

ذا الظرف المالزم للط      رنا به ريم يذآ رآن الك تأ الق  يا أيها :  بيعة اإلنسانية في مثل قوله وال يف

 .) )3آدحا فمالقيهك اإلنسان إنك آادح إلى رّب

د  ذا الجه وق ه ن ف د آخر يقتضيه  ' الطبيعي ' ولك زة جه ذي تفرضه الغري ل ' ال ويجب أن ' العق

 .وهذا النوع من الجهد هو الذي تقتضيه األخالق اإلسالمية. )4(' المثل األعلى ' يسخر لخدمة 

رآن في أآثر من موضع على بذل الوسع واستخدام هذه الطاقة، في جهاد ثابت مستمر                     نا الق د حث فق

يظ أو    م الغ تمال الشر وآظ ى األذى واح نفس أو الصبر عل وى ال ة ه ير، أو مقاوم ل الخ ألجل فع

ال           ند أداء الواجبات فق اتقوا اهللا ما استطعتم       :  الصبر ع نشاط يدعونا اإلسالم إلى ال   . ) )5ف

ال   ان وصدقه، ق وة اإليم دى ق نم عن م ي صاعد ي دم أخالق بيل تق ي س د ف ذل الجه ا  :  وب إنّم

بيل اهللا    ي س هم ف أموالهم وأنفس اهدوا ب رتابوا وج م ي ّم ل وله ث اهللا ورس نوا ب ن آم نون الذي المؤم
م الصادقون ئك ه تهم  . )  )6أول لمين لهداي د المس ة األخالق وأرش ن مكان ى اإلسالم م د أعل ى لق إل

ال   بذل فق تعاون وال ير وال ّب الخ ة اهللا وح ي طاع بهم ف ن رّغ نـوال  :الطريق الصحيح حي  ذي

نّ      نا لنهدي وقال رّب العّزة عّز وجّل في الحديث       . )  )7 هم سبلنا واّن اهللا لمع المحسنين       جاهدوا في

ه آنت سمعه الذي  عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حتى أحّبه، فإذا أحببت  لوما يزا  : القدسي المشهور     

ألني      ا، وإّن س ي يمشي به ه الت ا، ورجل بطش به ي ي ده الت ه، وي ذي يبصر ب ه، وبصره ال مع ب يس

تعاذ ن        ن اس نه، ولئ رددي عن نفس المؤمن                       يألعطي ه ت ا فاعل رّددت عن شيء أن ا ت ه،  وم يذ ّن  ألع

ره مساء ت            ا أآ ره الموت ، وأن لى فقد بّين رسول   إن األخالق من لوازم اإليمان باهللا تعا       . ) )8هيك

 .) )9 الحياء شعبة اإليمان  : في الحديث الشريف أّن   اهللا

ال  الى (ق ه اهللا تع ياء  )  رحم ي اإلح توافق، وسوء    فحسن : [...ف تآلف وال تحاب وال ق يوجب ال  الخل

  .ومهما آان المثمر محمودا، آانت الثمرة محمودة . الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).78 -77: (، اآلية رقم )22: ( سورة الحج )1(
  .587نقال عن دستور األخالق ص  ’La philosophie de l’effort : Sabatier:   ر أنظ) 2(
 ).6: (، اآلية رقم )84: ( سورة االنشقاق )3(
 . فما بعدها587 أنظر دستور األخالق ص )4(
 ) . 16: (، اآلية رقم ) 64: (غابن  سورة الت)5(
 ).15: (،اآلية رقم )49: ( سورة الحجرات)6(
 ).69: (، اآلية رقم )29: ( سورة العنكبوت )7(
 من رواية أبي هريرة وصحيح ابن حبان ) 6137: ( حديث رقم 2384ص/5 صحيح البخاري آتاب الدعــــــوات، باب التواضع ج)8(

 ).  347: ( حديث رقم 58ص/2ب ذآر اإلخبار عّما يجب عـلى الـمرء مـن الثقـة باهللا جآتاب البر واإلحسان، با    
 وصحيـح مسلـم آتاب اإليمان باب بيـان عدد شعب اإليمان وأفضلها ) 24: ( حـديث رقم 17ص/1صحيـح البخاري آتاب اإليمـان ج) 9(

 ) .35: ( حديث رقم 63ص/1     وأدناها ج
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ق ال تخفى في           ذي مدح اهللا سبحانه به نبيه              وحسن الخل ن فضيلته، وهو ال وإنك :  إذ قال    الّدي

ق عظيم    ى خل  ما أآثر ما يدخل الّناس :  سئـل النبي  : قال )2(  وعن أبي هريرة ))1 لعل

ال    ق       : الجنة ؟ ق وى اهللا وحسن الخل ال رسول اهللا   ... ))3تق بعثت ألتمم مكارم   : وق

ى .))4 األخالق رة  أّنوال يخف ثمر    ثم ا طاب الم ة، ومهم اع الوحش ة وانقط ن األلف ق الحس  الخل

ثمرة      رة اإليمان واإلسالم،        . )5(...] طابت ال األخالق هي ثم  وهذه األرآان تشكل بنية ثالثية هي       ف

اقها وأغصانها، وأّما ثمرتها الناضجة                     ان، واإلسالم س ا اإليم ة الباسقة، جذوره ن الوارف دوحة الدي

ي األخالق  اجال وآجال فه نفع صاحبها ع ي ت ي  الت عـادة ف نان وس ن اطمئ ه لصاحبها مـ ا تحقق ؛ بم

يا، وفالح  في اآلخرة        فقد جاء اإلسالم ليزرع أمهات األخالق في نفوس المسلمين من أجل           ... الدنـ

تراح        تواد وال ناء مجتمع الفضيلة واألخوة، وال تعاون، من أجل تكوين مجتمع المحبة واأللفة    مب  وال

ثار       والعدا ة والجود واإلي امية هي صياغة اإلنسان المثالي وهذا                 ...ل انية س ة آل دعوة إنس ألّن غاي

لم  أن المس ة أّس      ! ش اآلداب الكامل تأّدب ب دم، وال ل تق اد آ لة عم األخالق الفاض تخلق ب ك أّن ال   ذل

ال،                          وغ اآلم ال، ورغب في بل ى الكم أرب آل من طمحت نفسه إل األدب الذي هو    " السعادة وم ف

بعد عن النقائص يرفع الوضيع إلى درجة                     الت رذائل وال ي عن ال ال والتخل ي بأحسن صفات الكم حل

ى مصاف األمراء ولهذا آان حقا على آل                الخدم إل بة الخاصة، وب ى مرت ة إل و  بالعام يع، ويعل الرف

ه طبقا لما جاء به النبي            تخلق ب  من عند اهللا تبارك وتعالى، فاألدب هو جماع خصال          امرئ أن ي

ال اهللا  . )6(" ير الخ نة   :ق وة حس ول اهللا أس ي رس م ف ان لك د آ الق  ) )7لق ت األخ د آان  ولق

تأدب بها عامال أساسيا في انتشار الّدين اإلسالمي وبلوغه أقاصي الغرب والشرق وهي          الحسنة وال

 .اليوم العامل األساسي في بقاء اإلسالم دينا ساميا بلغ أعلى القمم 

  وجّل لهذا الدين ، ولذا ضّمنه عناصـر القوة التي تؤّمن هذا الهدف، فوضعوهذه إرادة البارئ عّز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).4: (، اآلية رقم )68: (سورة القلم ) 1(
 ي الجاهلية عبد آان اسمه ف. عيد الّرحمن بن صخر الدوسي اليماني) صلى اهللا عليه وسلم ( هو أبو هريرة  الفقيه صاحب رسول اهللا ) 2(

 وعــن ) صلى اهللا عليه وسلم( بأبي هريرة قـدم مهاجرا ليالي فتح خيــبر حفظ عن النــبي ) صلى اهللا عليه وسلم(      شمس آناه الرسول 
  رائة نفس أو أآثروى عنه ثمانم: آان من أوعية الــــعلم، ومن آبار أئمة الفتوى مع العبـادة والتواضع قــال البخاري .     أبي بكر وعمر

  وشــذرات الذهب22ص/1أنظر تذآـــــرة الحفاظ ج.  هـ 58     وولي إمـــرة المدينــة وناب أيضا عــن مــروان في إمرتها توفى سنة 
 ).  10674: (، رقم الترجمة 425ص/7واإلصابة ج .17 وطبقات الحفاظ ص63ص/1    ج

  حديث 363ص/4ترمذي آتاب البر والصلة ، باب ما جاء في حسن الخلق جوال) 9694: ( حديث رقم 422ص/2مسند أحمد ج) 3(
 وقال صحيح غريب وصحيح ابن حبان آتاب البر واإلحسان، ذآر البيان بأّن من أآثر ما يدخل الّناس الجنة التقى ) 2004: (     رقم 

 :  حديث رقم475ص/1ألآابر وتوقيرهم جوموارد الضمآن آتاب األدب باب في ا) 476: ( حديث رقم 224ص/2    وحسن الخلق ج
)    1923 .( 

 .5سبق تخريجه في الصفحة ) 4(
  .141ص/5اإلحياء ج) 5(
  .13راجع إتمام فتح الخالق في مكارم األخالق للّدجوي ص ) 6(
 ) .21: (، اآلية رقم )33: (سورة األحزاب ) 7(
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وة العلم وقوة االقتصاد                 ق، وق وة الخل يدة وق وة العق ه من ق  وقوة التماسك االجتماعي ما يخّوله  أن        ل

 ...يكون رسالة الخلود والبقاء التي ترفع رايتها خفاقة في سماء اإلنسانية 

 :  األخالق عند فالسفة  األخالق وعلماء النفس واالجتماع–ثانيا 

 يرجع آثير من الكتاب المعاصرين في مواضيع األخالق إلى بعض تعاريف الباحثين                             

] األخالق هي مجموعة عناصر الشخصية آالفكر والعاطفة والغريزة            : [ ول البعض   الغربيين فيق 

 . )1(]الخلق ميل نفسي يتحكم في الغرائز:[ وقول الثالث ] األخالق طبيعة اإلرادة : [ وينقل عن آخر

األخالق تنسيق الميول      : [ وقال آخر  ]. األخالق تنظيم الغرائز     : [ وعّرفها البعض بحّد قوله           

 )2(] ...ية والعواطف وترتيبهاالطبيع

وعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم ولغة  القرآن لنفهم حقيقة الخلق وماهيته ؟ وآيف ينظر اإلسالم                   

 .إلى األخالق ؟ وما هي دوافعها ؟ 

 :حقيقة الخلق في اإلسالم  
تعريفا ) هللا تعالى رحمه ا ()3(وقد عّرفه اإلمام الغزالي   . الخلق عند علماء اللغة معناه السجية والطبع       

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر، من                 :[ دقيقا بحد قوله  

غير حاجة إلى فكر وروّية، فإن آانت الهيئة بحيث تصدر عنها األفعال الجميلة المحمودة عقال                         

يحة سميت الهيئة التي      وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن آان الصادر عنها األفعال القب                   

أّن ) رحمه اهللا (ونجده في آتبه يتكلم آثيرا عن األخالق فلقد ذآر اإلمام             ) 4(]هي المصدر خلقا سّيئا   

الخلق ليس فعل الجميل أو القبيح  وال التمييز بينهما، وإّنما هو الهيئة التي بها تستعد النفس ألن                            

 ].  هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنيةفالخلق إذن:[ ثم قال. يصدر عنها اإلمساك أو البذل

 بأّن الخلق    )5(والمتأمل لمصنفات الغزالي يجد له تعارف أخرى للخلف فيعّرفه في آتاب الميزان                  

قوة التفكر، وقوة الشهوة، وقوة الغضب وأّن منشأ أآثر الفضائل                : الحسن إصالح القوى الثالث       

وأّما ... في اإلنسان فهي أآثر معينات للنفس ومثبطات              والرذائل إّنما تنشأ من هذه القوى الثالث          

القوة الشهوية، ففيها أيضا مضرة ومنفعة، وهي أصعب إصالحا من سائر القوى ألنها أقدم القوى                   

 وجــودا في اإلنســان ، وأشــّدها به تشبـــّثا وأآــثرها منه تمكـّنا ، فإّنـها تولـد معه وتوجد فيه وفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ص ط وما بعدها /1أنظر  مقدمة موسوعة أخالق القرآن ج) 2)(1(
 هو حجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي فيلسوف ومتصوف من أعالم اإلسالم وعلمائهم ولد بغزالى ببالد فارس ) 3(

 استكمله بنيسـابــور وغادرها إلى بغداد وفاة شيخه اإلمام الجويني له نحو مئــتي  م، بدأ تكوينه العلمي بطــوس و1058/ هـ450    سنة 
 الفلسـفة واألخالق ، مــيزان العمل ، إحياء علوم الدين، التبر المسبوك في نصيحة الملوك :     مصنــف في الفقـــه واألصول واألخــالق

  وطبقـات 10ص/4أنظر شـــذرات الذهــب ج. ن رحل إلى أآثر األمصار  م وقيل بالطبرا1111/ هـ505توفى بطوس .    والمستصفى
  .49ص/4 ومعجم البلدان ج300ص/1   الشافعية لتقي الدين بن قاضي م

 ).فصل ما قاله السلف في حسن الخلق وشرح ما هيته  ( 268ص/2 وموعظة المؤمنين ج36ص/3راجع إحياء علوم الدين ج) 4(
 ص ط/1ومقدمة موسوعة أخالق القرآن ج59خالق للكاشاني ص     والحقائق في محاسن األ

 . وما بعدها 114 وآتاب األخالق  عند الغزالي ص 56أنظر الميزان ص )  5(
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ذي هو آج                    بات ال ل في الن ذي هو جنسه ب ا إذا أّدبت فهي         .  جنسه    س  نالحيوان ال تها أّنه ا منفع أّم

ّزة، ومن فوائدها خ              بلغة للسعادة  وجوار رّب الع فة المؤنة والتحلي بعّز القناعة واالستغناء عن      الم

ماحة      بذل والس ثار وال ن اإلي ن م ا أّن يتمك ن فوائده ّز، وم نة اإلخالص والع و مظ ذي ه ّناس  ال ال

  . )1(والتصدق على اليتامى والمساآين 

ي  ام الغزال اذا يقصد اإلم رى م ه اهللا ( ت ال  )رحم نفس؟  ق ي ال ئة ف رطنا : [ برسوخ الهي ا ش وإّنم

ال مثال على الندور لحاجة عارضة ال يقال  خلقه السخاء ما                         ذل الم الرسوخ ألّن من يصدر عنه ب

ك في نفسه ثبوت رسوخ             م يثبت ذل وإّنما اشترطنا أن تصدر منه األفعال بسهولة من غير روّية          . ل

  ...خلقه السخاء والحلم: ألّن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروّية ال يقال 

وليس ذلك عبارة عن الفعل فّرب شخص خلقه الّسخاء وال يبذل إّما لفقد المال أو لمانع آخر، ورّبما                 

اء               بذل لباعث أو ري بخل وهو ي ه ال فال بّد في الخلق الحسن من قوة العلم وقوة الغضب           . يكون خلق

ثالث  وى ال ذه الق ن ه دل بي وة الع هوة وق وة الش ثال و...وق م م وة العل صلحت أدرآت وإذا حسنت ق

تقدات وحصلت ثمرة الحكمة التي هي رأس                        باطل في المع ن الصدق والكذب والحّق  وال رق بي الف

  .)2(] األخالق الحسنة 

ة له نحو                 ثمرة والغاي ا هو آال نها م ته م ق وماهي يرة لحسن الخل اريف آث اء السلف تع ولعلم

الى     ()3(تعريف الحسن      ه اهللا تع ال   ) رحم ] وجه وبذل الندى وآف األذى      حسن الخلق  بسط ال    : [ ق

يل أيضا      ق العظيم أن ال يخاصم وال يخاصم من شدة معرفته باهللا تعالى                 : وق وقيل غير ... )4(الخل

ى ماهية الخلق وحقيقته هو تعريف                   ّل أقرب تعريف إل ق، ولع ا هو من ثمرات حسن الخل ك مّم ذل

 ). المذآور أعاله ( في اإلحياء ) رحمه اهللا( اإلمام الغزالي 

 :الفرق بين الخلق والتخلق  

 .هل تتغير الطباع أم ال؟ وهل تقبل األخالق التغيير بطريق مجاهدة النفس وترويضها ؟ 

ى األنس فكيف يستعصي ذلك على هذا اإلنسان                          ه من الوحشة إل ير ُخلق ان الحيوان يمكن تغي إذا آ

اقل الناطق ؟       من )5(ممكن إذ ينقل البازي وآيف ينكر هذا في حّق اآلدمي وتغيير خلق البهيمة          " الع

 .) 6("االستيحاش إلى األنس، والفرس من الجماح إلى السالسة واالنقياد، وآل ذلك تغيير لألخالق 

 ولـــو آانــت األخــالق ال تقــبل التغيــير لبطــلت الوصايا والمــواعظ والتأديـبات أي الــترغيب" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81-80-79راجع معارج القدس في مدارج النفس ص ) 1(
  .60-59 والحقائق في محاسن األخالق ص268ص/2، وموعظة المؤمنين ج54ص/3راجع إحياء علوم الدين ج) 2(
 المدينة المنورة هو أبو سعيد الحسن بن أبي  الحسن يسار مولى زيد بن ثابت األنصاري من علماء التابعين، وإمام أهل البصرة ولد ب) 3(

  والجرح 563ص/4أنظر سير أعالم النبالء ج. هـ 110عرف بعلمه وزهده وورعه وحكمته وسكن البصرة وبها توفى .  هـ 21    سنة 
  . 72ص/1 وتذآرة الحفاظ ج41ص /3   والتعديل ج

  .120أنظر الرسالة القشيرية ص ) 4(
  .72ص/14 ولسان العرب ج21ص/1أنظر مختار الصحاح ج. ؤوزضرب من الصقور والجمع بواز وبزاة وب: البازي ) 5(
  .269ص/2 وموعظة المؤمنين ج54ص/3أنظر إحياء علوم الدين ج) 6(
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 ويشرح الغزالي قول       ))1قد أفلح من زآاها، وقد خاب من دّساها                : والترهيب قال اهللا       

ّن األفعال نتائج األخالق       فإ  )) 2حسنوا أخالقكم    : ولّما قال الرسول          :   فقال     الرسول  

  .)3(" آما أّن الهوى إلى أسفل نتيجة الثقل الطبيعي 

 . فتربية الخلق معلقة على إزالة الخلق السيئ وترويض النفس ومجاهدتها 

 :ن الخلق على الجملة سالسبب الذي به ينال ح 
تدال     ى اع ة، وإل ال الحكم ل وآم وة العق تدال ق ى اع رجع إل ق ي ن الخل نا أّن حس وة الغضب علم  ق

 :والشهوة، وآونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا ويحصل هذا االعتدال على وجهين 

 .بجود إالهي وآمال فطري، بحيث يخلق اإلنسان ويولد آامل العقل حسن الخلق: أحدهما  •

 .قد آفى سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع 

 ق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على األعمــال  اآتساب هذه األخـال : الثاني •

تكلف      ريقه أن ي ود فط ق الج ه خل ثال أن يحصل لنفس ن أراد م وب، فم ق المطل ي يقتضيها الخل الت

زال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا لنفسه فيه                         ال، فال ي ذل الم تعاطي فعل الجود، وهو ب

  .)4(ه فيصير به جوادا حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر علي

داه اهللا تعالى النجدين، والنفس عادة تميل إلى الشهوة آميلها           د ه ى الفطرة، ولق ق عل إّن اإلنسان خل

 وآذلك ميلها إلى الخير فبموجبها أيضا، والظروف هي التي          - بحكم فطرتها  –إلى الطعام والشراب    

فكما أّن المرء ال يشتهي في آل لحظة     " توّجه هذه النفس، فيكون اإلنسان تارة خّيرا وأخرى شريرا        

ك ال يشتهي في آل لحظة أن يكون خّيرا أو شريرا                       و آذل أآل ويشرب، فه وإّنما يظهر ميله   . أن ي

ن يوجد موجب الخير، ويظهر ميله إلى الشّر حين يوجد موجب الشّر                     ى الخير حي بل قد تقوى   . إل

يدا  وي رش رد الغ ا أو ت يد غوي رد الرش تى ت بات ح ا . الموج ّر لم ير والش وال صالح الفطرة للخ ول

 فيكيف يربى الخلق ؟ . )5(" احتجنا إلى تربية األخالق 

 :تربية األخالق وإيثار محاسنها  
رنـا  ق بفطرته بجـود إالهي وآمال فطري، آحال األنبياء                      ذآــ د حسن الخل ّناس من يول ن ال ه مـ  أنـّ

يم             ى تأديب وال تعل ناك خال      –فال يحتاجون إل ان ه  في  –ف بين العلماء في عصمة األنبياء        وإن آ

 .  ما تقدم وما تأخر من الذنوب  غير أّن اهللا تعالى غفر للنبي –غير تبليغ الرسالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).10-9:(، اآلية رقم )91(سورة الشمس ) 1(
 مـــن حـديث ) 1602: ( حـديث رقم 902ص/2جاء في حسن الخلـق جأخرجه اإلمام مالك في الموطأ في آتاب حسن الخلق باب ما )2(

 ) 8027: ( حديث 245ص/6 باب في حسن الخلق جويا معاد أحسن خلقك للّناس وشعب اإليمان الفصل السابع والخمسون وه:     معاذ 
 ) .179: ( حديث رقم 221ص/1    والمستدرك على الصحيحين آتاب اإليمان ج

  .54ص/3لّدين جإحياء علوم ا) 3(
  .271ص/2ص نفسها وموعظة المؤمنين ج/المصدر السابق ج نفسه) 4(
  .115أنظر األخالق عند الغزالي للدآتور زآي مبارك ص ) 5(
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ال   ي بأحسن صفات الكم ى التحل نفس عل ك بحمل ال تخلق؛  وذل و ال ق ه ية الخل ى الترب بيل إل والس

تنكاف عن الرذائل،           نقائص، واالس تعاد عن ال رحمه (  ومجانبة الخلق السيئ، فاإلمام الغزالي       واالب

 .يرى أّن التخلق إّنما يحصل بحمل النفس على األعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب) اهللا  تعالى

تكلف فعل الجود                     يه أن ي ق الجود، فعل وهو بذل المال حتى يصير      : فمن أراد أن يحصل لنفسه خل

 . األخالق وهذا ما يعرف بالتطبع أو التخلق وآذلك التواضع وسائر مكارم. ذلك طبعا له

 :الفرق بين الخلق والتخلق  
ن الخلق والتخلق، فاألخالق سجايا وطباع، ولكن التخلق تكلف من اإلنسان يحاول به            رق بي ناك ف ه

ا يبطن             ه خالف م فال بد أن ينصّب اهتمام المرء على رياضة النفس على ما          . أن يظهر من أخالق

ارم    يه من مك ية       يرغب ف تأدب والترب تخلق، وال ق بسبب ال ا يكتسب الخل نها، فإّنم  األخالق ومحاس

الة رسول اهللا    . وتهذيب السلوك   ه رس ال      وهات يكملها فق إّنمــا بعــثت ألتمّم :  التي جاء ل

  .)2(  خالقاأل  بعثت ألتمّم حسن   وفي رواية ) )1 خالقاأل صالح

ن هو ا                د الدي رحمه اهللا ()3(ألخالق الكريمة ولذلك يقول ابن القيم  ومن السلف الصالح من يع

  .)4(] الّدين آله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الّدين ) : [ تعالى

ذا هو السبب في أن يقول ابن عباس            "  لكل بنيان أساس وأساس    ) : [ رضي اهللا عنهما  ( )5(ولعل  ه

ق        ذا يتفق وما يراه علما   ] . اإلسالم حسن الخل : ء األخالق من أّن األخالق ترجع إلى قيم ثالث وه

  .)6("هي الجمال والخير والحّق، وأّن الّدين هو القّوام على هذه القيّم، الداعي إليها، الحارس لها 

 .هو التخلي عن الرذائل، والتحلي بالفضائل: وقيل حسن الخلق 

 زيل جميع العادات السّيئة التي عــرفوأّما حسن الخلق بأن ي) : [ رحمه اهللا( وقال اإلمام الغزالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمستدرك على الصحيحين آتاب ) 8939: ( حديث رقم381ص/2رواه أحمد عن أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح في مسنده ج) 1(

 ومجمع الزوائد باب مكارم األخالق والعفو عمـن ظلـم   ) 4221: (  حديث رقم 670ص/2ج) صلى اهللا عليه وسلم(      آيات رسول اهللا 
  .188ص /8    ج

 أنظـــر .قال ابن عبد الـبر هو حديـث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيــــره . 5سبق تخريجه في الصفحة ) 2(
  .254ص /16     التمهيد ج

 وب بـن سعد بن حريز الزرعي  الدمشقي  شمس الدين بن القـيم الجوزية الحنبـلي ولـد سنة هو أبو عبد اهللا محمد بن أبي بـكـر بن أيـ) 3(
  مـن الحديث ومعانيــه وفقهه، وعالما بعلم السلوك  طهـ آان فقيها أصوليا مفسـرا ونحويــا وعارفا بأصول الـدين ودقائــق االستنبا621    

  حبس مدة إلنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، وتصدر لالشتغال بالعلم ونشره وقد امتحن    والكالم وإشارات ودقائق أهل التصوف، وقد
  هـ 752    وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المدة األخيرة بالقلعة منفردا عنه توفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب 

 أنظر منهاج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام . 'إعالم الموقعين عن رب العالمين'، و'الفوائد'و' إغاثة اللهفان  من مصايد الشيطان '     له 
  . 436ص/4 والفكر السامي ج– 92ص/5    أحمد ج

  .307ص/2أنظر مدارج السالكين ج)4(
 قبل الهجرة بأربع سنــوات ولد ) صلى اهللا عليه وسلم( ابن عم الرسول . هو أبو العباس عبد اهللا بن عبد المطلب الهاشمي أبو الخلفاء) 5(

  هـ بالطائـف ، لـه          68أن يفقهه في الدين ، عرف بسعة علمه حتى لقب بحبر األمة توفى سنة ) صلى اهللا عليه وسلم(     دعا له الرسول 
   40ص/1لحفـاظ ج وتذآــرة ا331ص/3 وسـير أعـــالم النبالء ج207ص/3 والثقات ج3ص/5أنظر التاريخ الكبير ج. حديثا1660   

  .18وطبقات الحفاظ ص ) 4772: ( حديث رقم 90ص/4 واإلصابة ج75ص/1   وشذرات الذهب ج
 ).ي :ص (أنظر موسوعة أخالق القرآن المقدمة ) 6(
 
 

 
20



ادات     تعود الع تقذرات، وأن ي ب المس ا يتجن بها آم ث يبغضها فيتجن ا بحي رع تفاصيلها ويجعله الش

:   المأثورة في األخالق)2(ومن عبارات سّيدنا علي. )1(]تنعم بها الحسنة ويشتاق إليها ويؤثرها وي     

ن اهللا     [  رجل أن يتصل م نكم، فحسب ال نه وبي نها وصال بي الق ومحاس ارم األخ ل  مك إّن اهللا جع

 ]. إلنسان من نفسه غاية األدب أن يستحي ا: [  وقال ]. تعالى بخلق منها

نها     الق ومحاس ارم األخ واهد مك ا ن–إّن ش ظ  آم نة   –الح ريم والس رآن  الك ي الق يرة ف  آث

واعرض . خذ العفو وأمر بالعرف :   في قوله )3(المطهرة وأقوال العلماء والحكماء حتى قيل 

ن    ة أجمع لمكارم األخالق من هذه اآلية                 )  )4عن الجاهلي ريم آي رآن الك يس في الق ه  ل أمر اهللا .  أن

 مـا هذا؟  : لجــبريل  نزلـت هـذه اآليـة قال رسول اهللا أّنـه لّما: نبّيه بمكارم األخالق وقـد ذآر

ال  إّن اهللا يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي      : فقال  . ثم رجع إليه    . ال أدري حتى أسأل، فسأل       : ق

 .) )5من حرمك، وتعفو عّمن ظلمك 

تادة      ّر ق د فس ن عباس   )6(وق  )7( وإنك لعلى خلق عظيم: قوله ) رضي اهللا عنهما(  واب

ن عباس ومجاهد            ال اب ن فق ق بالدي ن عظيم، ال دين أحّب إلّي وال أرضى عندي             : [ )8(الخل ى دي لعل

نه  ن اإلسالم     . م تادة     ]. وهو دي ال ق ه من أمر اهللا              : [ وق ان يأمر ب ا آ نهى عنه نهي اهللا      . هو م . وي

نى  قال  .)9(]رآنهو آداب الق  :[وقال الحسن   ].إنك لعلى الخلق الذي آثرك اهللا به في القرآن        : والمع

 ].نحن إلى قليل من األدب أحوج منا إلى آثير من العلم : [ )10(ابن المبارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .114 عن األخالق ص 56ص ' الميزان' أنظر ) 1(
 وصهـره، وأول الّناس إسـالما بعـد ) سلمصلى اهللا عليه و( هو أمــير المؤمنين أبو الحسن عـلــي بن أبي طالــب ابن عــم الرسول ) 2(

  رمضان سنـة 17واستشهد في .  هـ35 م ولي خالفة المسلمين سنة 600/هـ. ق23ولد سنة ) رضي اهللا عنها(      أم المؤمنين خديجة 
  الترجمة  رقـم503-501ص /12 واإلصابة ج10ص /1 وتــذآـرة الحفــاظ ج162ص /1أنـظـر صفة الصفوة ج .  م661/ هـ40    

  .14وطبقات الحفاظ ص ) 5690    ( 
  .304ص /2ذآره ابن القيم في مدارج السالكين عن جعفر بن محمد ج) 3(
 ) .199: (، اآلية رقم )7: (سورة األعراف ) 4(
  304ص/2أنظر مدارج السالكين ج. 155ص/9 والطبري في تفسيره ج21ص/1الحديث ذآره ابن أبي الدنيا في مكارم األخالق ج) 5(
 أبو عبد الملك قتــادة بن ملحان القيسي صحابي من بني جرير نـزل البصرة وروى عنــه ابنـه عـبد الملك وروي لـه عـن الـرسـول) 6(

  واإلصابة 43ص/7 والطبقــات الكبــرى ج1274ص/3 واالستيـعاب ج345ص/3أنظــر الثقــات ج. حديثان) صلى اهللا عليه وسلم    (
 ) .7079: (قم الترجمة  ر416ص/5    ج

 ).4: (، اآلية رقم )68: (سورة القلم ) 7(
 هـو أبـو الحـجاج المخزومي موالهم المـكي المقـرئ المفـسر الحافظ مــولى السائب بن أبي السائب  المخزومي سمع سعــدا وعائشة ) 8(

  93-92ص/1 وثمانين سنة أنظر تذآرة الحفاظ جهـ وهو ابن ثالث104أو103 أو101أو 100   وأبا هريرة وقد مات وهو ساجد سنة 
  390ص/2 وتهذيب األسماء ج82ص/1 و مشاهير علماء األمصار ج43-42 وطبقات الحفاظ ص 341ص/4   وسير أعالم النبالء ج

 ). 8369: ( رقم ترجمتها 277ص/6   واإلصابة ج
 .ص نفسها /أنظر إعالم الموقعين ج نفسه ) 9(
  هـ أحـد 118ن  عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي موالهـم مـن أهــل مرو أبواه من أصل ترآي ولد سنة هو أبو عبد الّرحم)  10(

     األئمة األعالم فقها وورعا وعلما وفضال وشجاعة ونجـدة وقـد جمـع خصال الخير منذ الثامنة من عمره جمع وصنـف وحدث وحـفظ 
  320ص /1 والتقــريب والتـهـذيب ج7ص/7أنظر الثقات ج.  هـ 181دة تـوفى فـي رمضان سنة    ولزم الورع الخفي في الديـن والعبـا

  .212ص /5 والتاريخ الكبير ج134ص/4 وصفوة الصفوة ج831ص /2   التعديل والتجريح ج
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 .)1(] األدب وسيلة إلى آل فضيلة، وذريعة إلى آل مكرمة : [ وقال بعض العلماء  

والطريق إلى  . د بعضها بعضا، آما أّن األخالق الحميدة يولد بعضها بعضا              فاألخالق الذميمة يول   

ويحصل حسن الخلق بالمجاهدة    ... تهذيب األخالق إّنما هو االعتدال في األخالق وبه صحة النفس           

 .والرياضة وتنقية الباطن وتهذيب النفس فإن حسن الخلق هو اإليمان، وسوء الخلق هو النفاق

  أحسنهم خلقا: أّي المؤمنين أفضلهم إيمانا ؟ قال : قيل يا رسول اهللا)2(.  

نذ الصغر وتهذيب األخالق، ذلك أّن الفطرة السليمة التي فطر اهللا                         ية م ية الترب رى اإلسالم أهم وي

ة للتغيير، ويرى اإلمام الغزالي            يها قابل ّناس عل أّن هذه الفطرة قابلة لكل شيء       ) رحمه اهللا تعالى  ( ال

بل     ا ق يس له ون  ول ية أي ل ن في      . الترب ذا بّي ية ول ياء (والخير إذن يكتسب بالترب ي  ) اإلح الطريق ف

ور         م األم ن أه ذا م م وأّن ه ين أخالقه بهم، وتحس ه تأدي وئهم، ووج ي أول نش بيان ف ة الص رياض

ل                    يرى أّن قلب الطف ة ف ه أمان ند والدي ا وأّن الصبي ع رة نفيسة ساذجة     :" وأوآده خالية من  " جوه

ومائل إلى آل ما يمال به إليه، فإن عّود         ) أو ما ينقش عليه   ( وهو قابل لكل نقش      آل نقش وصورة،   

يا واآلخرة، وشارآه في ثوابه أبواه وآـل معلم له ومـؤّدب             يه وسعد في الدن أ عل ه نش الخير وُعلم

  : وإّن عّود الشّر وُأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وآان الوزر في رقبة  القّيم عليه وقد قال 

 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وآهليكم نارا )3(  .  

ومن هنا نخلص إلى أّن األخالق تكتسب بالمجاهدة وتهذيب النفس، وتعهد الصبي مذ صغره              

يه وهي  ية والتوج امية ' بالترب الة اإلسالم الس ن ' رس ى عليي و بالنشئ إل ي تعل ية . الت ألدب أهم فل

 .خالقهم عظيمة في تهذيب األوالد وتحسين أ

ي طالب    ن أب ي ب ال وعن عل يها من : [  ق ي ف ا ألق ية، م قلب الحدث آاألراضي الخال

ته      وفي هذا حّث على تهذيب األوالد منذ نشأتهم وغرس الفضائل واألخالق الحسنة فيهم      ] شيء قبل

م حّب الفضيلة، وبغض الرذيلة حتى تمسي هذه المك                         د انطبع في قلوبه بوا وق ا ويش تأّدبوا به ارم لي

 .سجايا جبلية فيهم

 :)4( وقال صالح بن عبد القدوس 

 آالعود يسقى الماء في غرسه  وإّن من أدبته في الصبا  

 )5(بعد الذي أبصرت من يبســـه   حتى تراه مورقا ناضرا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17-16أنظر إتمام فتح الخالق في مكارم األخالق ص ) 1(
  .13سبق تخريجه في ص ) 2(
  .278ص /2 وموعظة المؤمنين ج77ص /3أنظر إحياء علوم الدين ج) . 6: (، اآلية رقم )66: (سورة التحريم) 3(
 هو أبو الفضل األزدي، موالهم ، شاعر حكيم ، آان متكلما ، يعظ الّناس في البصرة، وشعره آله أمثال وحكم وآداب، ذآر ابن حجر ) 4(

 أنظر ) .  م717 هـ أي نحو 160أنه ليس بثقة صاحب فلسفة وال يعرف له رواية  قتله المهدي على الزندقة، نحو سنة     والذهبي 
  .172ص/3 ، ولسان الميزان ج407ص/3    ميزان االعتدال ج

  .122إتمام فتح الخالق ص ) 5(
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 .) )1 آرم الرجل دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه : أيضا وقال رسول اهللا  

فبمحاسن األخالق ومكارمها يرفع الرضيع، وتعلو همته، ويصل إلى مصاف الصالحين أو العلماء      

 : حين قال  ورحم اهللا اإلمام علي. أو األمراء

  يغنيك محمــوده عـن النسـب  ب أدباسآن ابن من شئت واآت 

 ليس الفتى من يقول آان أبي  إّن الفتى مـن يــقول هــا أنا ذا 

ى تهذيب األخالق       والطري  ا أسلفنا   –ق إل ى م  وإّنها  هو مجاهدة النفس، والتخلية والتحلية   – عل

ى الخاشعين       يرة اّال عل أدب النبي         ) )2لكب تأدب ب ذا ال  فهو أسوتنا والنبراس الذي نستنير به        وآ

ى أصول األخالق ا ّل  إل ّز وج تاب اهللا ع ذا تعّرض آ انية، ول ي سماء اإلنس ل ف نا، ب ي حيات ي ف لت

اء      ه علم تدي ب ذي يه از ال از واإلعج تاب اإليج و آ ي األرض، فه ته ف ّل لخليف ّز وج ريدها اهللا ع ي

ي           ام الغزال نجد أّن اإلم الى    ( األخالق ف ه اهللا تع تابه     ) رحم وم الدين    ' في آ ياء عل قد قسم الخلق   ' إح

دة أخالق        ى ع ن نجد اإلمام ابن القيم          ...الواحد إل ' مدارج السالكين ' في  ) رحمه اهللا تعالى    ( في حي

 . وحسن الخلـق يقوم على أربعة أرآان :[ يجـمل الحـديث عـن األخـالق فـي عـدد قليل فنراه يقول 

يحمله على االحتمال : فالصبر. الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل: ال يتصور قيام ساقه إال عليها   

رفق، وعدم الطيش               اة وال م واألن يظ، وآف األذى، والحل ة وآظم الغ ة  .  والعجل ه على  : والعف تحمل

ياء وهو رأس آل خير                       ى الح ه عل ل، وتحمل ول والفع بائح من الق رذائل والق ناب ال وتمنعه من  . اجت

يمة بة والنم ذب والغي بخل والك اء، وال نفس، : والشجاعة. الفحش زة ال ى ع ه عل يتحمل ثار معال  وإي

يم الق والش نفس وق   األخ جاعة ال و ش ذي ه ندى، ال بذل وال ى ال بوب  ، وعل راج المح ى إخ ا عل وته

ته م . ومفارق يظ والحل م الغ ى آظ ه عل بحها   . وتحمل نانها، ويك جاعتها يمسك ع ه وش وة نفس ه بق فإّن

بطش     نزغ وال ا عن ال ال النبي   . بلجامه ا ق ا الشديد الذي يملك     :  آم يس الشديد بالصرعة إّنم ل

ند الغضب        والعدل. لى  قهر خصمه    وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد ع          ))3نفسه ع

تفريط       راط وال ي اإلف ن طرف ط  بي ه وتوس تدال أخالق ى اع ه عل ود   . يحمل ق الج ى خل يحمله عل ف

ذل والقحة               ن  ال ذي هو توسط بي ن الجبن        )4(والسخاء ال ذي هو توسط بي ق الشجاعة، ال ى خل  وعل

 .والتهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واللفظ له وسـنن البيهـقي آـتاب آداب الـقـاضي، باب بيان مكارم األخالق ) 8759: (يث رقم  حد365ص/2مسنـد أحـمـد ج) 1(

  .251ص /10ومجمع الزوائد آتاب الزهد باب في حسب اإلنسان وآرمه ج) 20599: (  حديث رقم 195ص/10    ومعاليها ج
 ).45: (، اآلية رقم)2: (سورة البقرة ) 2(
 وصحيح مسلم آتاب  فضائل ) 5763: ( حديث رقم2267ص/5دب باب الـحذر من الـغـضب جصحيـح البخـاري آتاب األ) 3(

 وموطأ مالك آتاب حسن الخلق باب ما جاء ) 2609: ( حـديث رقم 2014ص/4     الصحابة باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ج
 .906ص /2     في الغضب ج

   واللسان 304ص/1باب ظٌرف قّل حياؤه فهو وقح ووقاح  أنظر مختار الصحاح جمعنى القحة بكسر القاف وفتحها وقح الرجل من ) 4(
  .637ص/2     ج
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يع األخالق  أ جم نفس ومنش ة وسقوط ال ن الغضب والمهان ذي هو توسط بي م ، ال ق الحل ى خل وعل

الجهل، والظلم : الفاضلة من هذه األربعة، ومنشأ جميع األخالق السافلة وبناؤها على أربعة أرآان       

  .)1(] والشهوة والغضب 

 : مدى عالقة األخالق بالعبادة : المطلب الثاني 
خ ؛     وى وأرس ن وأق الق أحس ر، واألخ ى وأطه نفس أزآ ت ال بادات آان ثرت الع ا آ آلم

تحلى المرء بفضائل األخالق وتحقق غايتها، فينقلع                  يها ي ب، وبالمواظبة عل ر في القل بادات تؤث فالع

تعمّ          يا وي نفس حّب الدن ال اإليمان                عن ال ك من آم الى وذل يها حّب اهللا تع فعن عائشة  . ق ويترسخ ف

نها ( ي اهللا ع ول اهللا) رض ن رس ال ع ا، :  ق نهم خلق ا أحس ن إيمان ـمل الـمؤمنـي ن أآ إّن مـ

 .)  )2وخيارآم خيارآم لنسائهم

ه إّن الـمـؤمـن ليـدرك بحـسن خلق:  عـنـه: أيضا ) رضي اهللا عنها(وفي الصحيح عن عائشة  

   .) )3درجة الصائم القائم 

 .ومن هنا ندرك أهمية اإليمان و العقيدة اإلسالمية الصحيحة في بناء الكائن األخالقي  

 .فما هو اإليمان؟ وما مفهوم العقيدة اإلسالمية ؟ وما عالقة اإليمان باألخالق ؟

 : اإليمان واألخالق –أوال 
 .)4() العتقاد الجازموا( في اللغة معناه مطلق التصديق : اإليمان  

اإليمان عبارة عن تصديق القلب  حقيقة وعن العمل بموجب : [ بقوله  ) رحمه اهللا   ()5(وعرفه العّز    

ده وثمراته وفروعه ومسبباته                    ان من فوائ وقد يطلق  ...التصديق مجازا، ألن العمل بمقتضى اإليم

  .)6(] لتصديق باألمور الشرعية اإليمان على طمأنينة القلب وسكونه، وعلى اإلقرار باللسان أي ا

 هو عبارة عن تصديق خاص، وهو التصديـــق بـاهللا ) : [ رحمه اهللا () 7(وقال اإلمام النووي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .308ص/2أنظر مدارج السالكين ج) 1(
 وسنن ابن ماجه باب ) 1162: ( حديث رقم 466ص/3 في حق المرأة على زوجها جءسنن الترمذي آتاب الرضاع باب ما جا) 2(

  وقــال رواه 303ص/4ومجمع الزوائد باب حـق المرأة على الــزوج  ج) 1977: ( حديث رقم 636ص/1    حسن معاشــرة النساء ج
 .    أحمـد وحديثه حسن صحيح 

 ) 840: ( حديث رقم 228ص/2لق جوصحيح ابن حبـان بـاب حسن الخ) 25057: ( حديث رقم 133ص/6مسند أحـمـد ج) 3(
  .307ص/2، وأنظر مدارج السالكين ج) 1927: ( حديث رقم 475ص/1    ومـوارد الظمآن ج

  .295ص/15أنظر لسان العرب ج) 4(
 ـ ه78 هـ أو 577هو سلطان العلماء أبو محمد عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم حسن بن محمد بن مهذب السلمي ولد سنة ) 5(

      درس المذهب الشافعي وأتقنه ونشره بين الناس وآان يخضع الفتوى للدليل األقوى فيؤثر أحيانا قوال ألهل الظاهر ويؤثر أحيانا قياسا 
  هـ من صنفاته قـواعـد األحكـام 666توفى في تاسع جمادى في سنة .      ألبي حنيفة فلقبوه بالمجتهد المطلق آان ورعا أمارا بالمعروف

  249ص/3 وطبــقـات الشافـعـية البـن السبكي ج 442ص/1أنظر طبقـات الشافـعية لتقي الديــن بن قاضي ج'     فـي مصالح األنــــام 
  .18/487 وسير أعالم النبالء 18     والورقات ص 

  .10-9ص ' معنى اإليمان واإلسالم ' أنظر آتاب ) 6(
 قدم الشام .  هـ 631بن مري الحزامي الشافعي يعرف باإلمام محي الدين النووي ولد سنة هو أبو زآريا محي الدين يحيى بن شرف ) 7(

 لم يـتزوج ، صنف التـصانيف . حافظ، متقنا أتقن علوما شتى، شديد الورع والزهد آمرا  بالمعروف ناهيا عن المنكر.     آان إماما بارعا
 أنظر طبقات .  هـ676توفي في الرابع والعشريـن من رجـب سنة ... رح المهذب    النافعة في الحديث والفقه آشرح مسلم والروضة وش

  .5ص/1 وتهذيب األسماء ج513ص/1    الحفاظ ج
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ل    بارة عن فع و ع الم فه ا اإلس ّره، وأّم يره وش القدر خ يوم اآلخر وب له وبال به ورس ته وآت ومالئك

   .)1(] الواجبات وهو االنقياد إلى عمل الظاهر 

 ]. نطق باللسان، وتصديق بالجنان وعمل باألرآان هو: [ وقيل 

ن تيميه         ام اب عليه (  في بيان الفرق بين اإليمان واإلسالم اعتمادا على حديث جبريل        )2(ويذآر اإلم

يه اإلسالم فكل محسن                    ) : [ السالم  ان ويل ا اإلحسان وأوسطها اإليم ن ثالث درجات أعاله أن الّدي

  . )3(]  محسنا وال آل مسلم مؤمنا مؤمن وآل مؤمن مسلم وليس آل مؤمن

 : أثر العقيدة اإلسالمية في األخالق –ثانيا 
ان واألخالق عالقة وطيدة، هي عالقة األساس بالبناء، واألصل بالفرع              ن اإليم ة بي إّن العالق

يدة اإلسالمية الصحيحة هي أساس البّر وفعل الخير، والتقرب من اهللا تعالى            ك أن العق  إّن الّدين. ذل

ى أسس ثالث            ائم عل نفك عن بعضها        –اإلسالمي ق وما . العقيدة والشريعة واألخالق:  هي – ال ت

وأساس اإليمان إخالص العمل والعبادة للمعبود الحّق فهو يدفع         . األخالق إال ثمرة اإليمان واإلسالم    

رت          نة ثم الق الحس لها واألخ ي أص بة ف جرة طّي ان ش ق، فاإليم ى الخل ان إل ى اإلحس احبه إل ها ص

ول اهللا   ّد رس ك ع رجوة، ولذل ن    الم ة األذى ع ان آإزاح ن اإليم ية م ط التصرفات األخالق  أبس

 ...الطريق 

رة     ي هري ن أب ال فع ول اهللا  :  ق ال رس ع : ق ان بـض ع  )4(اإليم بعـون أو بـض  وس

ه إال اهللا      : وستون شعبة، أفضلها        ول ال إل ا إماطة األذى عن الطريق       . ق من والحياء شعبة   . وأدناه

  .))5اإليمان  

ب    [  ائد القل مل عق م  يش ان اس ى أّن اإليم ة عل ة النصوص الدال ن جمل ريف م ث الش ذا الحدي إّن ه

ا يقّرب إلى اهللا، وما يحّبه ويرضاه، من واجب              وال اللسان فكل م ال الجوارح، وأق ه، وأعم وأعمال

 .فإنه داخل في اإليمان: ومستحب 

ن ذل               ا بي اه، وم نا أعاله وأدن ك وهو الحياء، ولعله ذآره الحياء، ألنه السبب األقوى          وذآر ه

 أوجب لـه هــذا ...  آرمه غفإّن من استحيا من اهللا لتواتر نعمه وسواب. للقيام بجميع شعب اإليمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21ص : شرح متن األربعين النووية ) 1(
 ) م 1236/ هـ661( د بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي سنسب إلى تيماء وهي بليد في أطراف الشام ولدهو تقي الدين أبو العباس أحم) 2(

 ترك خمسمائة مؤلفا  . م 1328/  هـ 728توفي سنة .     رد عادية أعداء اإلسالم التتار بالسيف ورد المسلمين إلى العقيدة السلفية باللسان
  وتـذآـرة الحـفـاظ 80ص /6أنظر شذرات الذهب ج. ' والفـتاوى الكبرى ' رفع المالم عن األئمة األعالم'و' العقيدة الواسطية ' :     منها 

  .279ص /4 و طبقات علماء الحديث ج24 وآتاب المنهاج األحمد ص 520 وطبقات الحفاظ ص 1496ص/4   ج
 آتاب اإليمان، باب بيـان اإليـمان واإلسـالم وحـديث جـبريل رواه مسـلـم عـن عـمـر بن الخطاب . 28آـتاب اإليـمان ص ) 3(

 وسنـن البيهقي الكـبرى آتاب آداب الـقـاضي بـاب ما تـرد به الـشـهـادة أهـل األهــواء ) 8: ( رقم الحديث 37ص/ 1 جن     واإلحسـا
 ) .4659 : ( حديث رقم223ص /4وسنن أبي داود آتاب السنة باب في القدر ج ) 20660: ( حديث رقم 203ص/10    ج

  .15ص/8 ولسان العرب ج22ص /1أنظر مختار الصحاح ج. البضع من ثالثة إلى تسعة ) 4(
 اإليمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة  "  من هـذا الـفـصل، والحـديث متفـق عليه وأّما لفظ البخاري 15سبق تخريجه في ص ) 5(

 " .    من  اإليمان 
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رائم  ن الج ي م ياء التوق تحبات .    الح بات والمس يام بالموج يع  ...والق ى جم ة األذى عل ّية بإماط ون

واع اإلحسان القولي والفعلي      اإلحسان الذي فيه وصول المنافع واإلحسان الذي فيه دفع المضار          . أن

 .)1(...]ونصيب العبد من اإليمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة وآثرة، قوة وضعفا. عن الخلق

 :ظ اإليمان على جميع فروع الدين، وهذه الفروع أو الشعب  لففقد أطلق الرسول 

نان   تعلق بالج ا ي نها م ب( م تقدات ) أي القل ذه الخصـال. فهي مع تها ه تظم تح ّيات وتن : والن

ان بمالئكته وآتبه ورسله والقدر خيره وشّره واليوم آلخر وفيه              يده واإليم اهللا وتوح ان ب وهي اإليم

بر والبعث والنش  ؤال الق وله ...وريدخل س ّب رس يه وح بغض  ف ّب وال الى والح ّبة اهللا تع   ومح

توآل والتواضع وترك  الحسد والحقد                     توبة، والصبر وال نفاق، وال رياء وال رك ال واإلخالص هللا وت

 ...والغضب 

تعلق باللسان           ا ي نها م يمه والدعاء والذآر واجتناب            : وم م وتعل م العل تلفظ بالشهادتين وتعل آال

 .اللغو

ا ي    نها م األبدان وم ورة       : تعلق ب تر الع ات وس ناب النجاس ا واجت ا وحكم تطهر حّس ي ال فـه

رام الضيف والتعفف             ...والصالة    ام وإآ ام الطع زآاة والجود وإطع وترك التبذير واإلسراف   ...وال

 .ورّد السالم وتشميت العاطس وآّف األذى عن الّناس واجتناب اللهو وإماطة األذى عن الطريق 

ان        ذا هو اإليم  الحّق وهو ينتظم العقائد والعبادات واألخالق واآلداب وسائر المعامالت، وهذا             وه

  .)2(ما اتفق عليه العلماء والسلف 

د جمع الرسول        ثر من موضع بين األخالق وأرآان العقيدة اإلسالمية، فتارة يربطها          وق  في أآ

 ...خرى بتقوى اهللا واإلخالص باإليمان فيجعلها عنوانا لكماله ومن تمام العالمات الدالة عليه، وأ

  اتق اهللا حيثمـا : قال عن رسول اهللا  ) رضي اهللا عنهما( )4( ومعاذ بن جبل )3(فعن أبي ذّر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فما بعدها 295ي ص أنظر بهجة قلوب األبرار وقــرة عـيون األخيار في شرح جــوامع األخبار لعبد الّرحمــن بن ناصــر السعــد )1(
 . فما يعدها 27ص ' إسالمنا ' أنظر ) 2(
 أسلم أول . اختلف في اسمه إال أنه يعرف بهذا االسم المشهور) صلى اهللا عليه وسلم (هو أبو ذر جندب بن جنادة صاحب رسول اهللا ) 3(

 وآان رأسا في العلم والـزهد والجـهـاد وصدق اللهجة     الـمبعث خامـس خـمـسة ثـم رجع إلى بالد قومه ثم بعد حين هاجر إلى الـمدينـة 
  221ص/2 هـ أنظر التاريخ الكبير ج32   واإلخالص حدث عنه عمر وابن عباس وأنس بن مالك وطائفة توفى في خالفة عثمان سنة 

  125ص/7واإلصابة ج 46ص/2 وسـير أعـالم الـنـبالء ج17ص/1 وتـذآـرة الـحـفـاظ ج333ص /3 ج   واإلآـمال البن مـا آـوال
 ) .9868: (   رقم الترجمة 

ن جبل بن عمرو بن أدي بن سعد بن على بن أسد الخزرج                       )4( اذ ب بد الّرحمن مع و ع  األنصاري المدني وأمه أسماء بنت عمر يهو أب
ن عدي األنصارية السلمية       ) هللا عليه وسلم  صلى ا ( أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة شهدا بدرا والعقبة والمشاهد وروى عن النبي              . ب
 هـ وهو ابن واحد 18 هـ وقيل سنة   17مات باألردن في طاعون عمواس سنة       ) صلى اهللا عليه وسلم   ( جمع القرآن على عهد النبي      

نة   ن س ية وثالثي يل ثمان ن وق ة وثالثي يل ثالث نة وق ن س لم ج. وثالثي ال مس تجريح ج232ص/2أنظر رج تعديل وال  710ص/2 وال
  .406ص/3 واإلصابة ج19ص/1وتذآرة الحفاظ ج.  169ص/10وتهذيب التهذيب ج
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ق حسن                      ّناس بخل ا، وخالق ال ّيئة الحسنة تمحه بع الس  فهذا الحديث الشريف العظيم ))1آنت وأت

اعدة من قواعد الّدين الحنيف إذ أمر بجملة من آداب اإلسالم وأحكامه ذلك أّن اإلسالم يحث على     ق

ية ى المثال انية إل نفس اإلنس و أخالق السمو بال ل ه بادة فحسب ب يدة وع يس اإلسالم عق ية، فل  العال

 وقد اشتمل   – التي هي من عالمات اإليمان واإلخالص        –فحّث على تقوى اهللا عّز وجّل       . ومعاملة

ياء     ة أش ى ثالث ذا الحديث الشريف عل الى   : ه ّق اهللا تع ا ح بد، فأم ّق الع ّق المكلف وح ّق اهللا وح ح

ّق ا ا ح ه، وأم ثما آنت فاتق و معاشرتهم فحي باد فه ّق الع ا ح نة، وأم يئة الحس باع الس و ات ّف فه لمكل

فتقوى اهللا من لوازم    . )2(والتقوى آلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات        ... باألخالق الحسنة   

اإليمان وهي واجبة على آل إنسان فال بد أن يالزمها في آل حال في الخلوة وفي الحضرة وسائر                  

نة واألزمنة،    في إصالح   - ال ينكر  - وهي الباعث الحثيث على تحسين األخالق وأثرها العظيم        األمك

 قال رسول اهللا . النفس فهي تدفع المرء إلى إزالة ما قد يتعثر به فيتبع المعاملة السيئة بمعاملة طيبة

 :  ما مـن شيء في ميزان أثقل من حسن الخلق   )3( فقد ربط المصطفى  ث الحدي في

ن البعث     و النشور للحساب وهو من أرآان العقيدة اإلسالمية وبين محاسن األخالق، وقد بّين أّن              بي

زيد في حسنات المسلم ويثقل الميزان ومن هنا نالحظ                         يامة، ي وم الق ته عظيمة ي ق منزل حسن الخل

يدة    لوك والعق ن الس يق بي باط الوث ن    " االرت ر م ياة، مظه ي الح رفاته ف ان وتص لوك اإلنس إّن س ف

ومن ثّم، آانت   . وإذا فسدت فسد واعوجّ   . قيدته فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام      مظاهر ع  

ق      يته، ويحق تكمل شخص ان ليس نها اإلنس تغني ع رورة،ال يس ان ض يد واإليم يدة التوح عق

انيته يعة       ...إنس ات الوض ن المادي ا ع مو به انية، يس نفس اإلنس ي ال يدة ف ذه العق وخ ه ك أّن رس ذل

ا وجه      ا دائم وإذا سيطرت هذه العقيدة أثمرت الفضائل      . ، والنزاهة والشرف  لة الخير والنب  ويوجهه

 . ) 4(" اإلنسانية العليا من الشجاعة والكرم والسماحة والطمأنينة، واإليثار والتضحية 

يع فروع الّدين؛ فهو يشمل العقائد والعبادات واألخالق                      ناول جم ان الحّق يت ى أّن  اإليم ونخلص إل

 لقيـت أآثر مـن ألـف رجـل مـن  : [ )5(ـر المعامـالت حـّتى قـــــال اإلمـام البخاري واآلداب وسائـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 355ص/4والترمـذي في آتاب الــبّر والصلة باب ما جـاء فـي معاشرة الخلق ج) 21392: ( حديث رقم 153ص/5مسند أحمد ج   )1(

م      ان ج         وق ) 1987: (حديث رق تاب اإليم ى الصحيحين آ ) 178: ( حديث رقم121ص/1ال حديث حسن صحيح والمستدرك عل
 .وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

  .71-70شرح األربعين النووية ص ) 2(
 5وسنن أبي داود آتاب األدب باب في حسن الخلق ج) 270: (  حديث رقم103ص/1األدب المفرد باب في حسن الخلق ج) 3(
  362ص/4 باب ما جاء في حسن الخلق جةوأخرجه الترمذي في آتاب البر والصل) 4799: ( حديث رقم150- 149ص     / 

 .حديث حسن صحيح : وقال ) 2002: (     حديث رقم 
  .26ارتباط السلوك بالعقيدة ص ' إسالمنا ' أنظر ) 4(
 نسبه إلى اليمان الجعفي الذي أسلم المغــيرة ( رة بن بردزبه  الجعفي هو اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغي )5(

 عرف بفقهه الكثير وإحسانه وورعه وتواضعه ومات ليلة ... هـ ببخارى أقام بمكة يطلب العلم194ولد سنة ) نسبه والء:       على يديه 
 أنظر تاريخ  بغـــداد ... الكبير التاريخ األوسط واألدب المفردله الجامع الصحيح والتاريخ.  هـ بخرتنك ببخارى256     عيد الفطر سنة 

  .252 وطبقات الحفاظ ص 134ص/2 وشذرات الذهب ج47ص/9 وتهذيب التهذيب ج555ص/2 وتذآرة الحفاظ ج4ص/2     ج
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  .)1(]قول وعمل يزيد وينقص : العلـماء في األمصار فما رأيت أحد منهم يختلف في أّن اإليمان 

بها ومن مق"  روح ورغائ ات ال ي تسمو : ّوم تخلق بالفضائل الت يذ وصاياه، وال اهللا، وتنف ان ب اإليم

ة من التأديب والتهذيب                  ى الغاي ا إل نفس وتصل به ّيز اإلنسان عن غيره في هذا      . بال روح تم وبال

الم ، وصار عالما وحده   وبالروح أسجد اهللا لإلنسان مالئكته، وسخر له ما في السماوات، وما  . الع

ذا الكون، وخليفة عنه في األرض                    يد ه ه س نه، وجعل يعا م ولقد آّرمنا بني آدم     . في األرض جم
 . ) )2وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطّيبات وفضلناهم على آثير مّمن خلقنا تفضيال 

ه ورغائبه واندفع وراء شهواته                ذا الجانب الروحي، وجهل مقّومات ل عن ه ولكن اإلنسان غف

  .)3(" المادية، ولذائذه الحسية، اندفاعا صرفه عن إصالح نفسه وأخذها بالتربية والتقويم 

 )4(ذآر ابن الجوزي    . والمؤمن الحّق من يكبح جماح نفسه، ويهّذبها ويتّعهدها بالمجاهدة والتربية             

ه اهللا    ( ا، وال يهمل   ، أّن المؤمن آّلف حفظ نفسه وعليه أن ال يترك لجامه          'سياسة النفس   ' في) رحم

ا    ل يرخي لها وقت والطول بيده         –مقوده  فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها      – ب

ه اهللا       ال رحم ا    [ وق الوآالء في حفظه نا بل هي وديعة عندنا فمنعها حقوقها    . فنحن آ ا ليست ل ألنه

ى اإلطالق خطر    فينبغي لمن رآها   هذه مجاهدة من حيث العمل، فأما من حيث وعظها وتأنيبها           ..عل

ّرفها تعظيم خالقها لها فيقول              اءة من األخالق أن يع تعرض بالدن ق، وت ألست التي قال : تسكن للخل

يك  ي، وارتضاك للخالفة في أرضه، وراسلك واقترض منك                : ف ك مالئكت يدي، وأسجدت ل تك ب خلق

ع والجزع               ...)5(...]واشترى    نفس البشرية عرضة لألمراض النفسية آالضعف والهل  والقنوط  وال

ببها      وب وس يع المعاصي والذن ي رأس جم ي ه ة والت ب والغفل رح والعج نع والف تم  . والم ا ي وإّنم

تزام بالشرع الحنيف            ق واالل م الخل ا عن طريق تقوي باالئتمار بأمره واالنتهاء عن نواهيه ...عالجه

بادة والتي هي حّق اهللا الباقي ما بقى في النفس رمق قال              ذا بالع يأتيك  ك حتىوأعبد رب  :وه

  .)7(فاستقم آما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا انه بما تعملون بصير:  وقال))6اليقين

 فما عالقة العبادة باألخالق ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .40ص/1راجع فتح الباري ج) 1(
 ).70: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء ) 2(
 .37 في اإلسالم ص أنظر عناصر القوة) 3(
  هـ آان مفسرا وواعظا 510هو أبو الفرج جمال الدين بن عبد الّرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي  الحنبلي ولد سنة  )2(

 ' سند جامع الم'و' زاد المسير' له .  هـ 597    وفقيها عالما باإلجماع واالختالف ونسأ اهللا في أجله فمات في العقد التاسع من عمره سنة 
  وشذرات الذهب 1342ص/4أنظر تذآرة الحفاظ ج. ومؤلفات آثيرة' صفوة الصفوة' و' صيد الخاطر' و' تحقيق في مسائل الخالف'    و
  . 480 وطبقات الحفاظ ص 365ص/21 وسير أعالم النبالء ج329ص/4    ج

  .67أنظر صيد الخاطر ص ) 5(
 ) .99: (، اآلية رقم )15: (سورة الحجر) 6(
 ) .112: (، اآلية رقم )11: (سورة هود ) 7(
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 : عالقة األخالق باألحكام الشرعية العملية –ثالثا 
 :مفهوم األحكام الشرعية العملية  

امالت  بادات ومع قيه ع ه بش ا الفق ية ويقصد به ام الشرعية العمل ق األحك يع تصرفات . تطل أي جم

آوجوب اإليمان ونحوه، والوجدانيات أي     المكلف من فعل أو ترك ويخرج بهذا األحكام االعتقادية            

األخالق والتصوف ولعل أشهر تعريف أضبطه عند علماء األصول، ولعله أقرب تعريف لمدلول                 

ه أي   تعريف المختار   –الفق ام الشافعي   – ال ية   : [ )1( هو تعريف اإلم ام الشرعية العمل م باألحك العل

 .)2(]المكتسب من أدلتها التفصيلية 

در       ه ي ف، أي أقواله وأفعاله سواء آانت                 إذن فالفق يع تصرفات المكل ية أي جم ام العمل س األحك

ام عبادات، تنظم عالقة اإلنسا      أو ...من صالة، وزآاة، وحج، وصوم، وأيمان ونذور      :  بخالقه   نأحك

ام معامالت وتشمل جميع األحكام التي تنّظم عالقة المسلمين فيما بينهم، أو عالقتهم مع غيرهم           أحك

ا             من غير ال     ياة ومجاالته ن الح لمين في شتى ميادي ية أو قضائية أو جنائي         : مس ام مدن  ... ةمن أحك

ذ   ائر ه ابط  س تقامة   هوض الص واالس و اإلخ ال ه ام      .  األعم ذه األحك ة ه ا عالق اءل م د نتس وق

ي        ية ف ية العمل ثل الناح ذي يم و ال ه ه رنا أّن الفق ريعة ؟ ذآ ي الش ية ف ار أخالق ة آث األخالق؟ أثّم ب

ريعة  ا الشرع   الش اء به ي ج ر والنواهي الت ائر األوام ي س يف ف رار التكل تأمل ألس اإلسالمية والم

 ....الحكيم يلتمس في آل ذلك آثارا أخالقية واجتماعية وحكما نفسية

 واعبدوا اهللا وال تشرآوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساآين           :قال  

  .))3جنب والصاحب بالجنب وابن السبل والجار ذي القربى والجار ال

وق الوالدين واألقارب                  ة حق ى رعاي ريم إل رآن الك د أرشد الق وغيرهم وقرن هذا اإلحسان    ... لق

  .))4 وأقم الّصالة إّن الّصالة تـنهى عن الفحشاء والمنكر: قال... بعبادته 

تاب والسنة آ                   واردة في الك بع للنصوص ال تمس المتّت ا يل يرا م ية، فالصالة مثال هي        وآث ارا أخالق ث

يلة الكفيلة بتطهير النفس من الرذائل والدنايا، فتجعلها أهال لكرامة اهللا تعالى فتأنس بقربه وبها    الوس

ال  زآو  ق ر وت زّآى  :تطه ن ت ح م د أفل لى  .  ق ه فص م رّب ر اس ي  ))5وذآ ي الصالة يناج  فف

 .اإلنسان ربه ويستلهم الصبر والثبات ومكارم األخالق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأقبل  ...هـ بغزة ثم حمل إلى مكة150 عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي نزيـل مصر ولـد سنة وأب هو) 1(

 هـ بمصرله آتب منها204سنة     على العلوم سمع اإلمام مالك بن أنس الحجازي آان يفـتي وهو ابن خمسة عشر سنة مات أول شعبان 
 361ص/1 وتذآرة الحفاظ ج56ص/2وتاريـخ بغـداد ج197ص /1أنظر التــاريخ الكبير ج.'األم'و' الرسالة'و'المسند'و'أحكام القرآن    '

 .   248ص/2، صفوة الصفوة ج9ص/2شذرات الذهب ج.35ص/9 وتهذيب التهذيب ج382ص/2    وترتيب المدارك ج
  ومرآة األصول 24ص/1، شرح األسنوي ج18ص/1ج:  وما بعدها وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب32ص/1شرح الجوامع ج) 2(

  . 5ص/1 والمستصفى ج16 عن الوسيط في أصول الفقه ص58، المدخل إلى مذهب أحمد ص 50ص/1    ج
 ).36: (، اآلية رقم ) 4: (سورة النساء ) 3(
 .) 45: (، اآلية رقم )29: (سورة العنكبوت ) 4(
 ).15-14: ( اآلية رقم ) 87: (سورة األعلى ) 5(
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الم رسول اهللا  ه آ ا أوحى ب ذا م الوه ن ق ي الصالة  : حي ي ف رة عين ها ب ف)) 1 وجعلت ق

وب        نفس من الذن ال رسول اهللا      . تطهر ال و أّن نهرا بباب أحدآم يغتسل منه آل        : وق تم ل  أرأي

ه                    بقى من درن ول؟ هل ي ا تق وم خمس مرات م الوا    شي  )2(ي بقى من درنه شيء   : ء ؟ ق : قال . ال ي

ا         ثل الصلوات الخمس، يمحو اهللا بهن الخطاي ك م فالصالة إذن قربة تنهى صاحبها عن  . ) )3فذل

الفحشاء والمنكر ناهيك عّما في شرعية صالة الجماعة من فوائد نفسية واجتماعية وأخالقية؛  فهي            

يها المسلمون خمس مرات في اليوم              بادة يجتمع ف ، وفي الصالة الجمعة يجتمعون آل أسبوع في        ع

ه أخ لكل من في المسجد، فتنمو فيهم روح المساواة                 نهم بأن ّل فيشعر آل واحد م ّز وج بيت اهللا ع

 . يقفون في صف واحد، غنّيهم  وفقيرهم سواء الحقيقية حين 

ذه الممارسة العملية للمساواة تنتفي فوارق اللون، فوارق الثراء، وفوارق             "  الدم ، فيشعر الفرد    وبه

ي    رد             اشعورا حقيق ا للف ه للجماعة ، وتشعر الجماعة بأنه ة هي أسمى الغايات، التي         .  بأن ذه الغاي وه

 . )4(" يجتهد العلماء والحكماء والمربون والفالسفة أنفسهم في تحقيقها، ليعم البشرية األمن والسالم

ذا الهدف السامي إال إذا استحضر آل مصل حقيق                  تحقق ه ة الصالة وأقبل عليها بوعي آامل    وال ي

 أال أدلكم على ما يمحو اهللا  : قال  أّن رسول اهللا ويقظة آلية أي بخشوع فعن أبي هريرة 

الوا         ه الدرجات؟ ق رفع ب ا، وي ه الخطاي ى يا رسول اهللا  : ب  )5(إسباغ الوضوء على المكاره : قال . بل

  .)) 6الة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط وآثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الص

ّد رسول اهللا   د ع بيل اهللا  فق ي س رابطة ف ثواب الم ادال ل تظار الصالة مع واب ان ي (   ث ف

اد  ذه العبادة آحال الصالة ليست قربة                  ). الجه درك أّن ه ا وأسرارها، ي زآاة وأحكامه والمستقرئ لل

ية                  م اإلله يها من الحك ل ف نال صاحبها األجر فحسب، ب ا عـطاء وبـذل ومـواسـاة،          ي ا يوحي بأنه  م

 . وإدخـال للسـرور على مستحقيها، ففيها أسمى اإليثار

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :   حديث رقم 39ص/2والمعجم الكبير باب أسند المغيرة بن شعبة ج) 14069: ( حديث رقم 285ص/3مسند أحمد ج) 1(

 ) .13232: ( حديث رقم 78ص/7 آتاب قسم الصدقات باب الرغبة في النكاح جوسنن البيهقي) 858     (
  .153ص/13 ولسان العرب ج115ص/2أنظر  النهاية في غريب الحديث ج. الوسخ وقيل تلطخ الوسخ : الدرن ) 2(
 لم آتاب المساجد وصحيح مس) 505: ( حديث رقم 462ص/1صحيح البخاري آتاب مواقيت الصالة باب الصلوات الخمس آفارة ج) 3(

 ومسنـــد أحمــد ) 667: ( حديــث رقــم462ص/1     ومواقيت الصالة باب المشي إلى الصالة تمحي به الخطايا وترفع بها الدرجات ج
 .من رواية أبي هريرة واللفظ له ) 8911: ( حديث رقم 379ص/2    ج

  .119-118أنظر إسالمنا ص ) 4(
 .ي البرد الشديد معناه إتمام غسل األعضاء ف) 5(
 الرباط هو اإلقامة في الثغور لمقاومة األعـداء والحـديث أخـرجه مسلـم آتاب الطهارة، باب فضـل إسبـاغ الوضـوء على ) 6(

 والترمذي في سننه آتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء) 251: ( حديث رقم 219ص/1     المكـاره ج
 حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه آتاب الوضوء باب ذآر حط الخطايا ورفع : وقال ) 51 (: حـديث رقم 72ص/1     ج

 ) . 5: ( حديث رقم 6ص/1     الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء عن المكاره ج
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ن      ول          وحـي رآن إذ يق نادي الق بى م م مستخلفين فيه         :يل ا جعلك وا مم  ، يفرح بأداء    )  )1أنفق

 ...فرح  الفقراء والمساآينهذا الواجب، ويسّر ل

يا    النفس البشرية بطبيعتها تحب المال حبا جما، حبا يدعوها إلى البخل والحرص والجشع             : وأخالق

ية          رذائل األخالق ائر ال رة وس ية واألث نزل باإلنسان إلى مستوى الحيوان          " . واألنان ذه الصفات ت وه

 :ويـقـول  . ) )2اء أدوى مـن البخـل  وأي د:  فيقـول وإلى هـذا المعـنى يشـير رسـول اهللا 

           ا في رجل شح هالع، وجبن خالع ّر م وال يتخلص المرء من هذه الرذائل إال بالتمرن         . )  )3 ش

ى العطاء، ومن ثّم آانت الزآاة ضريبة إجبارية ال يملك المرء أّن يتخّلص                      ة عل بذل والّدرب ى ال عل

نها  ى هذه المعاني تشير اآلية الكريمة  . م  )  )4خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها :وإل
يه دليل على قوة اإليمان                ا، ف ال المحبوب له يها بإخراج الم نفس، واالنتصار عل بة ال ى أّن مغال عل

ن فالصدقة برهان       ال اليقي وإذا انتصرت النفس على هواها ومحبوبها، مرة بعد مرة أصبحت        . وآم

ل، وخاضعة ألوامر اهللا،           م العق ة لحك اع العاطفي          مذلل يدة عن االندف زآاة إذن تطهير     )5("  وبع  فال

 ...للنفس البشرية من رذيلة الشح والبخل واألثرة والشره والطمع 

يس        ية ، فل ية واألخالق ية واالجتماع راره النفس ه وأس اره وحكم ى آث ال تخف ا الصوم ف وأّم

ّون في المؤمنين عاطفة الصيام مجرد إمساك عن المفطرات بل فيه هجر المعاصي والسيئات، ويك    

يال وال يتكلم إال آالما حسنا وإلى هذا أشار قول رسول                       ق اإلحسان، فال يفعل إال جم رحمة وخل ال

ّنة     : اهللا   يا في أخذ النفس بالفضائل وحملها                 " ))6الصيام ج ا عمل ذا يكون الصيام درس وبه

ا هو حسن في جميع الحاالت وبذلك تزآو وتطهر وي                    ى اإلتصاف بكل م صبح اإلنسان مأمول   عل

أمون الشرّ      بادة رمزية غير معقولة المعنى، وال ظاهرة الحكمة                 . )7("الخير م بدو أّن الحج ع د ي وق

 إضافة لما   –وإّنما هو فريضة فيها معنى التعبد هللا وامتثال أمره، ولكن المتأمل لهذا الواجب يدرك               

الى         بودية هللا تع ار الع يه من إظه ففي شعائر . ية والروحية واألخالقية أسراره وحكمه االجتماع–ف

 .الحج اتباع لسنة أبي األنبياء إبراهيم وإسماعيل الذبيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .7: (، اآلية رقم )57(سورة الحديد ) 1(
 ي  الفصل الرابع والسبعـــون من وشعب اإليمــان للبيهـــق) 296:(حديث رقم 111ص /1األدب المفرد للبخاري باب البخل ج) 2(

 : وقال) 4965: ( حديث رقم243ص/3والمـــستدرك على الصحيحين ج) 10857: (  حديث رقم430ص/7     شعب اإليمان ج
 .     صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه

 ) 26609: (م حديث رق332ص/5ومصنف أبي شيبة باب ما ذآر في الشح ج) 7997: ( حديث رقم302ص/2مسند أحمد ج) 3(
  42ص/8وصحيـح ابن حبان باب الوعيد لمانع الزآاة ج) 2511: ( حديث رقم12ص/3     وسنن أبي داود باب في الجرأة والجبن ج

  .50ص/9وحلية األولياء ج) 18342: ( حديث رقم170ص/9وسنن البيهقي باب الشجاعة والجبن ج) 3250: (     حديث رقم
 ).103: ( رقم ، اآلية)9: (سورة التوبة ) 4(
  .121أنظر إسالمنا ص ) 5(
 وصحيــح مسلم باب فضل الصيام ) 1795: ( حديــــث رقـــم670ص/2صحيح البخاري آتاب الصوم باب فضل الصوم ج) 6(

 :  حديث رقم 269ص/4وسنن البيهقي آتاب الصيام ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة ج) 1151: (  حديث رقم 806ص/2     ج
)     8093. ( 

  .124أنظر المرجع السابق ص ) 7(
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الـم        "  ك المع يم لذل يه وتق ن إل عاعها األول، وتح در إش ى مص و إل انية تهف نفس اإلنس زال ال وال ت

  .)1(" الهادية، وتتخذ منها حافزا، يرقى بحاضرها، وينهض بها إلى حياة أهدى وأزآى 

 :أّما آثاره األخالقية 

ن أل    ون م لوك ول ن الس وع م و ن ا   فه ى مجاهدته ا عل يا له با عمل نفس، وتدري وان رياضة ال

ر واألدب   اف والطه ي جو من العف ى، إذ بمناسك الحج يدخل ف ثل األعل ى الم بهدف الوصول إل

ول اهللا       يع يق  الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال                    : الرف

  .) )2 جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا

ول السوء، فال ينطق بكلمة طائشة أو ينظر                    ى الحاج الرفث والفسوق وق ال الحج تحظر عل فأعم

 .نظرة فاحشة، لما فيه من فعل الخير والّبر، يحرص على أدائها المسلم آل الحرص 

اد      ا الجه ة           وأم ذي هو من فروض الكفاي دا             –ال دو بل م الع ن إذا داه د يتعّي اد بشتى    – وق ذا الجه  ه

ه اد    : أنــواعـ ب، أو جه ان والقلـ يد واللس اق بال اد الفس ن، أو جـهـ ار المحاربـي اد للكف ن جه م

اطل، أو جهاد النفس وذلك بحملها على              نه من ب ا يزّي ه من شبهات أو م ا يأتي ب ع م الشيطان؛ بدف

ا  ة رعوناته ا ومقاوم ا، وبصرفها عن هواه ل به ن والعم ور الدي م أم واع -تعل م أن ن أعظ ذا م  وه

 . بل فيه أسرار بالغة وحكم عظيمة –بره الجهاد وأآ

ّر، وحفظ                                دوان والش ع الع ك من دف بع ذل ا يت بد اهللا وحده، مع م اد بأنواعه أن يع ة الجه ومن حكم

ال اهللا  ـر الفضيلــة، قـ يم الخير ونش دل، وتعمـ ـّق اهللا وصيانـة الع ة ح ـوال، ورعايـ األنفس واألم

:             ّنة ويكون الد اتلوهم حتى ال تكون فت ن هللا  وق  وأحكامه وفي وصايا رسول اهللا     ...))3ي

يدة وشريعة وأخالق، فقد ربط هذه                             ن عق ن دي ذا الدي ى أّن ه ّدل عل ا ي اد م ه وسيرته في الجه وآداب

ية؛ فنهى عن المثلة بالقتلى، وقطع الشجر، وأمر بعدم السرقة                    ثل األخالق أعلى الم برى ب بادة الك الع

نائم، وعدم قتل النساء واألطف     ال والشيوخ والرهبان إن لم يشارآوا في القتال وقد نهاهم عن من الغ

ال    در فق درو  :  الغ وا وال تغ يدا     اال تغل تلوا ول ثلوا وال تق ) 5(وسئل اإلمام مالك . ))4 وال تم

 وإّني أرى أن يتـقـدم إلى . نعـم : [ عـن اإلشــارة باألمـان أهـي بمـنزلة الكـالم؟ فـقال) رحمه اهللا (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125أنظر إسالمنا ص ) 1(
 ).197: (، اآلية رقم )2: (البقرة ) 2(
 ).193: (، اآلية رقم )2: (البقرة ) 3(
 وقال هذا حديث حسن صحيح ولم يخرجاه ) 8623: ( حديث رقم 583ص/4المستدرك على الصحيحين آتاب الفتن والمالحم ج) 4(

  .256ص/5ئد آتاب الجهاد، باب وصية األمير في السفر ج     ومجمع الزوا
 هو اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث األصبحي المدني إمام دار الهجرة اخــــتلف في ) 5(

  العاشر من ربيع األول وقيل الحادي عشر مات بالمدينة في.  هـ 96 هـ وقيل 94 هـ وقيل سنة 93     مولده اختالفا آثيرا فقيل سنة 
 أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر أخذ عنه الشافعي وخالئق :  هـ ودفن بالبقيع له نحو ألف حديث قال البخاري 179     سنة 

 يب المدارك  والترت17 والديباج المذهب ص 207ص/1 وتذآرة الحفاظ ج289ص/1أنظر شذرات الذهب ج' الموطأ':     من آتبه 
  . 177ص/2 وما بعدها وصفوة الصفوة ج110ص/1    ج
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 إّنه بلغــني أّن عـبد اهللا . الجيوش أن ال تقتلوا أحد أشاروا إليه باألمان ألّن اإلشارة عندي الكالم 

  . )2)(1(" ما ختر قوم بالعهد إّال سّلط اهللا عليهم العدو : قال ) رضي اهللا عنهما(بن عباس 

ذ      يس في ه ه العبادة العظيمة أعلى معاني اإلحسان، والمثل اإلنسانية، والرحمة ولو مع العدو في             أل

بر اإلمام                         ! ساحة الوغى    نها، فاعت ة ع ل هي نابع بادات عن األخالق الحسنة، ب نفك الع  إذن فال ت

 .  أي عهدا ملزما  يجب الوفاء بهنمالك مجرد اإلشارة باألما

امالت          ك سائر المع يوع      :وآذل آلها نلمس فيها الجانب    ... وشرآات وقروض ومداينة     من ب

 ... األخالقي وهذا ما يستخلص من أحكامها وشروطها 

ال اهللا  ّربا      :    ق ّرم ال يع وحــ ال رسول اهللا   ) )3وأحل اهللا الب يع عن    :  وقــ ا الب  إّنم

راض    ـى من قيمة هذه المعاملة، فذآـّر الضمـير المسلم فيها              )) 4ت ـد أعل  باألمانة، ونهـاه عـن      فق

يانة فقال      البّيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبّينا بورك لهما في بيعهما، إن آذبا           :  الخ

يعهما     رآة ب تما  محقت ب عـمـل  : عن أطيب المكاسب ذآروحين سئل الرسول .     ) )5وآ

برور        يع م يده وآل ب رجل ب ة   -.))6الـ يه وال خديع د - أي ال غش ف  راعى اإلسالم حاجة الّناس   فق

نهم، وشرع المبادالت والعقود التعاونية ولكن وضع لها من األحكام ما               نافع بي بادل الم تم ت التي تح

ّناس والمحافظة على روح التعاون واألخوة فشرع بيع                         ن عن  ال ع الغب يق اليسر ورف ه تحق ل ب يكف

غيرهما لما فيهما من تضليل وخديعة،      والغرر و ) 7(المحاويج ونهى عن البيوع الفاسدة آبيع النجش       

ذه   ي تشريع ه ية  لمقاصد الشرع ف ل هي مناف تغالل ب وة، واس تعاون واألخ ى روح ال وقضاء عل

ن أباح التجارة أو البيوع وسائر المعامالت إّنما قصد تحقيق مصالح العباد؛ ذلك                امالت، فحي " المع

ولما . وهذا معلوم باالستقراء  ) 8(" جل معا أن وضع الشرائع إّنما هو لمصالح العباد في العاجل واآل          

 انحرفت عن المقصـد الشـرعي المـــرجـو منها؛ وذلك بتحويلها من خدمة للمجتمع واقتصاد األمـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رغيب والترهـــيب آتاب البيوع والت) 967: ( حديث رقم 448ص/2أنظر الموطأ آتاب الجهاد باب ما جاء في الوفاء باألمان ج )1(

 وقال رواه مالك موقــــوفا عن ابن العباس ورفعه ) 2715: (  حديث رقم358ص/2      وغيرها الترهيب من بخس الكيل والوزن ج
      الطبراني وغيره 

  .288منهاج مسلم ص ) 2(
 ) . 275: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة) 3(
 وصحيح ابن حبان آتاب البيوع باب ) 2185: (، حديث رقم 737ص/2التجارات، باب البيعان يختلفان جآتاب : سنن ابن ماجه )  4(

 آتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع : والبيهقي في السنن ) 4967: ( ، حديث رقم 340ص/11     البيع المنهي عنه ج
 .سعيد الخدري من رواية أبي ) 10858: (، حديث رقم 17ص/6     المكره ج

 ومسلم ) 1976: (، حديث رقم 733ص/2آتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ج: رواه البخاري في صحيحه ) 5(
 . واللفظ له) 1532: ( ، حديث رقم 1164ص/3    آتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان ج

 :  حديث رقم 183ص/9مسند رفاعة بن رافع ج: والبزار في مسنده ) 17304: (، حديث رقم 141ص/4رواه  أحمد في المسند ج) 6(
 ) . 10177: (، حديث رقم 263ص/6آتاب البيوع ، باب إباحة التجارة ج: واللفظ له والبيهقي في السنن ) 3731     (

 ح السلعة ليروجها أو لينفقها أو ليزيد هو استثارة الشيء لغة ، وشرعا هو الزيادة في البيع ليقع غيرك في الشراء، وذلك بسبب مد) 7(
  20ص/5، والنهاية في غريب الحديث ج270ص/1أنظر مختار الصحاح ج...  شراءها ليقع غيره فيهاد     في ثمنــــها وهو ال يريــ

  .351ص/6     واللسان ج
 .6ص /2انظر الموفقات ج) 8(
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يلة     ئة قل الح ف ة مص ى خدم المية  إل ال  –اإلس تأثر بالم ن     تس رق العاملي دح وع تغل آ ام وتس الع

نها   ن نهى ع ام  . المنتجي نة شروط وأحك ى     . وفي المداي اون عل يه من تع د إّال ف ذا العق ا شرع ه وم

ّناس، وتفريج عليهم بفك الكربة ساعة الضائقة              ى ال   وال يتسع المقام لذآر آل       ! الخير، وتيسير عل

ام العملية أو جلها      الشرع الحكيم بين األسس الثالث لهذا الدين         مناقشتها وبيان آيف ربط    وال األحك

 .الحنيف أي الشريعة والعقيدة واألخالق 

آعقوبة مالئمة تحقن    شرع القصاص بهدف تطهير المجتمع من لوثة الجريمة؛       : ففي الجنايات مثال   

اء وتصون األنفس      يات الخمس الضرورية          -الدم ا يحفظ سريان    -لإلنسان ) 1( التي هي من الكل بم

نظام وا   ال         ال نة في المجتمع فق ي         :اهللا  لطمأني م في القصاص ح ا  اولك   األلباب لعلكم  ىأول  ة وي

تقون دود . ))2ت رعة الح ا ش تعازير)3(وم نه    )4( وال ته وأم ان، وآرام ظ اإلنس ل حف ن أج إّال م

ذه العقوبات من مكارم األخالق، فهي تستأصل الداء الكامن في                ه ه ا تحقق تقراره، وال يخفى م واس

تمع وت ادة المج ى الج رّدها إل نفوس وت ر ال يان   . طه ّوض بن يرة تق ية خط ريمة أخالق ثال ج زنا م فال

. ))5 فاحشة وساء سبيال هوا الّزنا إّنـــوال تقرب:   قال . المجتمع وتحرم اإلنسان الطمأنينة   

ا حرّ    زنا أو نسبتهم إليه آذبا واختال       م  وم ن بال ام للمؤمني تراء واته يه اف ا ف ذف إّال  لم وأّما . فااهللا الق

ى أي عاقل ضررها الجسيم وخطرها العظيم على                 بائر والخبائث و ال يخفى عل الخمر فهي أم الك

ن واألخالق والنفس والعقل      إّنما يريد    :فقد نعتها اهللا تعالى بكونها من عمل الشيطان ثم قال           . الدي
ذآر اهللا وعن الّصالة    الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدآم عن            

فقد  ربط بين األخالق والعبادة مبّينا ضرر الخمر وأثرها في إفساد العبادة             . ))6فهل أنتم منتهون     

بعد عن الصالة والذآر          ا ت فاستخالف اإلنسان في األرض وأفضليته على غيره واصطفاؤه           . ألنه

ل             ه أو جنسه أو شكله، ب ى لون رجع إل ذا  ال ي ة آل ه يله األمان ك إلى إيمانه وتقواه   بتحم  مرجع ذل

ه وعمـلـه   ذا بفطرته  ـ وه ))7 وما خلقت الجّن واإلنس إّال ليعبدون      فهـو مخلـوق للعبـادة    . وعـقـلـ

فطرة اهللا الّتي فطر الّناس عليها  )8(وهذا المملوك لخالقه آانت عبوديته له منذ النشأة األولى . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حفظ الّدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل وقد قالوا أنها مراعاة في آل ملة : ومجموع الضروريات خمسة وهي : قال الشاطبي  )1(

  .10ص/2الموافقات ج.       والضروريات هي التي ال بد منها في قيام مصالح العباد 
 ).179: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة  )2(
نع وشرعا       : د  الح : الحدود  )3( ة الم ذف وهو الجلد ثمانين جلدة ورد شهادة القاذف                        : لغ الى آحد الق ا هللا تع بة حق درة واج ة مق هو عقوب

  .123 والعقوبة في الفقه اإلسالمي للدآتور فتحي بهنسي ص 224 السلطانية ص مأنظر األحكا... والسرقة وهو القطع 
تعازير    )4( ّرد وا           :  ال وم وال ر والعزر  الل تعزير ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وفي           جمع تعزي نع والتأديب والعزر وال لم

ى ذنوب لم تشرع فيها حدود أي عقوبات غير مقدرة يقدرها القاضي المسلم زجرا لذنوب لم تشرع فيها حدود        الشرع هو تأديب عل
ارات  تزوير : و ال آف ة وال ي المعامل زور والغش ف هادة ال رب ... آش ان الع لطانية ص 227ص/6جأنظر لس ام الس  224 واألحك

 . وما بعدها129 وما بعدها والعقوبة في الفقه اإلسالمي لبهنسي ص 207ص/2وتبيين الحقائق للزيعلي ج
 ).32: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء )5(
 ).90: (، تآلية رقم )5: (سورة المائدة  )6(
 ).56: (، اآلية رقم )51: (سورة الذاريات  )7(
 ) .30: (، اآلية رقم )30: (سورة الروم  )8(
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ال أحد الفالسفة        د  وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه               :[ )1(ق لق

ة              ير ديان م توجد قط جماعة بغ ذا اإلحساس أصيل يجده اإلنسان غير المتدين آما                )2(]ل ك أّن ه  ذل

 . بقيت اإلنسانية وستبقى الديانات ما... يجده أعلى الّناس تفكيرا وأعظمهم حدسا 

لخالق عظيم لم تتهيأ له  " إّن إنسان الحضارة الحديثة رغم ما وصل إليه سيبقى دوما عبد اهللا تعالى 

نقه         بودية الالصق بع ام الع ى زم باها إل زيده انت أن ي ر ب و جدي ا ه وم إّال م دارك والعل ن الم ... م

بقى اإلنسان عبدا مملوآا لخالقه، حقيقا بأن يدين له     بسائر مظاهر العبودية في السلوك ما ولسوف ي

يقة تسمو فوق آل شك وريب،ومادامت آثار هذه العبودية الالصقة به ال تنفك                    دام وجود الخالق حق

 .) 3(" عن آاهله وال يتحرر عن تبعاتها 

ية،            نزعة األخالق ية وال نزعة الدين ن ال يق بي باط وث ناك ارت ا تعد هذه األخيرة أثرا  " وه وربم

ا خ ن آثاره رب  م ذي ي ن ال وم الدي ي مفه ن   طاصة ف لة وبي الق الفاض تخلق، واألخ ن وال ن التدي  بي

ته التدينية فإّنه يمتاز أيضا بنزعته                      تاز بنزع ا يم ي، فاإلنسان آم ي والضمير األخالق الضمير الدين

ى تصور الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق                         ّر وعل ن الخير والش يز بي ى التمي ه عل ية أو بقدرت األخالق

ذه الغ   ة ه تعاريف التي عّرف بها اإلنسان         " . اي الحيوان ذو النزعة األخالقية، أو     " بأنه  : وضمن ال

ّر               ن الخير والش يز بي ى التمي درة عل ذي يجمع بين الغريزة واألخالق، ويمزج الواقع         ...ذو الق أو ال

ى    ثل األعل ا ان يجاوز واقعه من أجل الوصول إلى ما ينبغ             )4("بالم ذا اإلنسان يحاول دوم ي أن  وه

يكون من الفضائل ومكارم األخالق، حتى أضحت فيه سجايا بحكم فطرته وطبيعته األولى، فنفسه                

ية من الخير المح       أو الشّر المحض قابلة ألن تكون من هذا أو ذاك حسب ما يتوفر لديه من  ضخال

 .  ) )5 وهديناه النجدين  : ولذلك قال اهللا . تربية وبيئة 

 :ونخلص إلى القول 
أ   د وسعت اإلنسان بجميع أبعادها من جانب                     ب املة، فق ام الشريعة اإلسالمية جاءت ش ّن أحك

ة دقيقة وتشريعات                       بادئ محكم ا، في م بادة وشريعة وأخالق يدة وع ناء واإلصالح، عق ن والب التكوي

ياة  نظم االقتصاد والسياسة والح ياة بحيث ت يع مجاالت الح ي جم نوّعة ف ام مت الدة، وأحك ية خ ربان

 . ' األخالق وقواعدها' اعية، وهذه آلها تدور حول محور ثابت في إطار ثابت وهو االجتم

ا هي الفضائل ؟ وهل الفضيلة هي            ى الفضيلة أو محاسن األخالق ؟ فم فاإلسالم يسمو بالمؤمن إل

 الخلق ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .86لدآتور محمد عمر التومي الشيباني  ص هو هنري برغسون عن فلسفة التربية اإلسالمية ل) 1(
 .أنظر المرجع السابق الصفحة نفسها )2(
  أغطس 103محمد سعيد رمضان البوطي مجلة الوعي اإلسالمي، العدد ' نظام السلوك اإلنساني انعكاس لواقع النظام الكوني ' أنظر ) 3(

  .88 نقال عن فلسفة التربية اإلسالمية ص 75-70 ، ص 1973     
  .89المرجع السابق ص ) 4(
 ) .10: (، اآلية رقم )90: (سورة البلد ) 5(
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 الفضائل األخالقية: المبحث الثاني 
 مدلول الفضيلة وأثرها في المجتمع: المطلب األول 

 : تعريف الفضيلة -أوال
 .الفضيلة في اللغة ضد الرذيلة 

اوردي   ال الم ن مذم   : [ )1(وق ن رذيلتي ود بي ط محم ائل توس ون  الفض ان يك ن نقص ن، م ومتي

ادة تكون سرفا، فيكون فساد آل فضيلة من طرفيها              وعّرف ابن حزم الفضيلة    . ) 2(]تقصيرا، أو زي

  .)3(]إّن الفضائل في الدين إّنما هي طاعات اهللا والرذائل إّنما هي معاصيه: [ فقال 

ر   ام الغزالي     قوال يف ا عبارة عن هيئة النفس،     بين آلمة الفضيلة وآلمة خلق، فهم     ) رحمه اهللا (  اإلم

 وبعضه إلى   )4(وأساس الفضيلة فيما يرى يرجع بعضه إلى ما أخذ عن أرسطو          . وصورتها الباطنة  

ون  ن أفالط ذ ع ا أخ رية  . )5(م طو نظ ن أرس أخذ ع و ي وة  ' التوسط' فه تدال، فق ميها االع ي يس الت

ورا، وإن مال                        زيادة، سميت ته ى طرف ال تدال إل ثال إن مالت عن االع ى الضعف   الغضب م ت إل

ا إن ظلت وسطا بين الزيادة والنقصان فهي الشجاعة              نا، فأّم فالمحمود هو الوسط، وهو   . سمّيت جب

  . )6(، والطرفان رذيلتان ةالفضيل

يس        ول أرسطو طال والفضيلة صنفان   ] : [ الفضيلة تنتج عن العادة مضافة إلى الطبيعة      : [ يق

زّيدها في أآ          ا ت رية آونه رية ، فالفك نها فك ثر األمر يكون بالتعليم، ولذلك تحتاج إلى دربة طويلة  م

زمان ن ال دة م ادة   . وم ن الع ق م م الخل يون اس تق اليونان ك اش ادة، ولذل ن الع ية تكتسب م .. والخلق

 ].فالفضائل إذن ليست تكون لنا بالطبع ولكنا مطبوعون على قبولها ونكمل بها وتتم سعادتنا

يف تكتسـب الفضائل ؟   !  أما الفضائـــل فإننا نكتسبهـا إذا استعملناها أوال : [ ...يقول أرسطو. فـكـ

 .آالحال في سائر الصناعات ألّن األشياء ال ينبغي أن نعملها إذا تعلمناها هنا، إذا علمناها تعلمناها

 وإذا فعلنا أمور العّفة...  وإذا فعلنا أمور العدل صرنا عادلين ...إذا بنينا صرنا بنائين : مثل ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افعي الملقب بأقضى القضاة والماوردي نسبة  لبيع ماء الورد وعمله             )1( اوردي البصري الش ن حبيب الم ى ب و الحسن عل ولد . هو أب

نة      رآن آـان أديبا وشاعـرا، ولغـويا ومؤرخـا وأصوليا                974/ هـ 364بالبصرة س تدريس فحّدث وفسر الق  توفى سنة  م واشتغل بال
رآن أسماه        1058/هـ 450 تاب تفسير الق بغداد له آ ن ب يون  '  ودف تسهيل النظر ' و' والحاوي الكبير في الفقه الشافعي  ' النكت والع

  . 260ص/4 ولسان الميزان ج64ص/18 وسير أعالم النبالء ج130ص/1أنظر طبقات المحدثين ج...' وتعجيل الظفر
 .17أنظر تسهيل النظر ص ) 2(
  .114ص/3فصل في الملل والنحل جال) 3(
 هو أرسطو طاليس ومعناه محب الحكمة وهو ابن نيقوماخس بن ماخاون من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونانيين من مدينة )  4(

 آتـب عديدة في م أحـد تالميذ أفالطـون، وصديـق اإلسكـندر األآبر لـه .ق) 322-384(    يونانية تسمـى اسطاغاريا  فيلسوف إغريقي 
  وتاريـخ 345ص/1أنـظر الفهرست ج. ' األخالق' و 'آتاب السياسة '     المنطـق والتاريـخ الطبيـعي والفـيزياء وخاصـة السياسـة  منها 

  .   30في سبيل موسوعة فلسفية ص :  نقال عن 18    الحكماء للقفطي ص 
ون وآان من أشرف اليونانيين ولد في أثينا أو أجينا جزيرة مقابلة ألثينا سنة هو أفالطون بن أرسطن ومعناه الفسيح ويقال لبيه أسطا )5(

يها اإلسكندر السنة الثالثة عشر من ملك األوخس هن إحدى وثمانين سنة خلف                    . ق 427 د ف ي ول نة الت راط وتوفى في الس م أخذ بق
نها        يرة م ات آث تاب السياسة     ' : مؤلف ص /1أنظر الفهرست ج. ' خرميدس في العفة    ' و' لة  الجمهورية في العدا  ' و' النواميس ' و' آ

 .30 نقال عن في سبيل موسوعة فلسفية ص 18 وتاريخ الحكماء للقفطي ص 344
  .126ص : أنظر األخالق عند الغزالي ) 6(
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اء ا  ...صرنا أعف ك أن واضعي النواميس إّنم دن، وذل ي الم راه يحدث ف ا ن ك م ى ذل هد عل د يش وق

نة ع       ّودون أهل المدي ذه إرادته وقصده                     يع اموس فه يارا، وآل واضع ن يجعلوهم خ ى فعل الخير ل ل

 .)1(]فإذا قصر في عمل ذلك فسد عمله وهذا ما يمّيز بين السياسة الجّيدة والسياسة الرديئة 

 ما هي الفضيلة عند أفالطون؟

ي         ام الغزال الى    ( نجد اإلم ه اهللا تع د الفضيلة فيأخذ ع      ) رحم ى أفالطون في تحدي رجع إل نه ي

والتوافق عند أفالطون هو    . العدلويسميها  ' L’harmonie ' نظرية التوافق بعض النظريات منها    

ية               "  به الخلق تكّمل في المرء جوان وى والملكات ل ا مشابها         ". تناسب الق ي آالم ام الغزال يقول اإلم ف

ه اهللا  ال رحم ك ق ت :[ ...لذل يعها حتى ي ي جم ن الحسن ف د م ان ال ب ة أرآ ي الباطن أربع ّم حسن ف

ق  ان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق، وهي قوة العلم، وقوة                . الخل إذا استوت األرآ ف

وة الشهوة، وقوة العدل، بين هذه القوى الثالث           أّما قوة العلم فحسنها وصالحها في أن       . الغضب، وق

باط    ن الحق وال وال، وبي ي األق ذب ف ن الصدق والك رق بي ا درك الف هل به ث يس ي تصير بحي ل ف

 .االعتقادات، وبين الجميل والقبيح في األفعال 

إذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة، والحكمة رأس األخالق الحسنة    وأّما قوة الغضب . ف

نها           هوة حس ك الش ة وآذل يه الحكم ا تقتض ّد م ي ح اطها ف ها وانبس ير انقباض ي أن يص نها ف فحس

 .)2(]ي إشارة العقل والشرع وصالحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعن

تدال    ط واالع يها التوس د ف نة ال ب الق الحس اء أن األخ رى بعض العلم ك أن . وي ا " ذل الق له األخ

طرفان يتصل األسفل منها برذيلة يقال فيها الخلق السيئ ويتصل الطرف األعلى منها بفضيلة يقال                

ق الحسن، ثم يأتي نوع آخر من األخالق لها أيضا طر        نها الخل فان أسفل وأعلى وآل واحد منهما ع

ه وسط بين رذيلتي البخل                      ثال فإن رم م ك آالك ذه األخالق هي الوسط وذل رذيلة وفضيلة ه يتصل ب

ة عن أعراض الناس وأموالهم، فإّن العفة لم تكن وسطا وإّنما                       ى فهي آالعف ا األول واإلسراف، وأّم

 .)3(" اء هي فضيلة في طرف تقابلها من الطرف اآلخر رذيلة هي االعتد

يم            ن الق ن يذهب اب الى    ( في حي ه اهللا تع ي رحمه اهللا                ) رحم ام  الغزال يه اإلم ا ذهب إل ى م إل

يقول    دل   : ف ه وتوسطه فيها بين طرفي اإلفراط والتفريط ، فيحمله                : والع تدال أخالق ى اع ه عل يحمل

ى خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة             هو توسط بين   وعلى خلق الحلم الذي     ...عل

الى أن                  ه اهللا تع رى رحم نفس، وي ة وسقوط ال آل خلق محمود مكتنف بخلقــين    : [ الغضب والمهان

 الذي يكتنفه خلقا الذل : والتواضع ... ذميـمـين وهو وسـط بينهـما وطرفاه خلقان  ذميمان،  آالجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85ص ) وسإلى نيقاموخ( أنظر األخالق  )1(
  .127األخالق عند الغزالي ص  )2(
  .14ص ) معرفة البشرية بأعملها( مرآة األخالق  )3(
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و  بر والعل ة، والك ن    . والمهان ت عـ تى انحرف نفس م إّن ال ط' ف ن   '  التوس ّد الخلقي ى أح ت إل انحرف

ن    إذا انحرفت عن خلـق        ...الذميمـي  وإّما  إّما إلى تهور وإقدام غير محمود،     : انحرفت  ' الشجاعة' فـ

وم        ن وتأخر مذم ى جب إّما إلى قسوة وإّما إلى جبن  : انحرفت  ' الرحمة' وإذا انحرفت عن خلق       ...إل

ح شاة، وال إقامة حّد، وتأديب ولد          ى ذب دم عل . ويزعم أّن الرحمة تحمله على ذلك. نفس، آمن ال يق

ق  م الخل ح أرح د ذب ة وق تين بدن الث وس د ث ي موضع واح يده ف ن ا.  ب دي م رجال وقطع األي ل

 . والنساء، وضرب األعناق

 .)1(]وآان أرحم خلق اهللا على اإلطالق وأرأفهم . وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم

ق        "  بطة           ' وإذا انحرفت عن خل ية والغ ا الحسد   ' المنافسة في المراتب العال ا إلى  . انحرفت إّم وإّم

  .)2(" المهانة، وعجز وذّل ورضى بالدون 

ناك مجاال يتنافس فيه المتنافسون أفضل وأجّل من مجال التسابق في            وال أظنّ   م ـ  أّن ه  ـ  واهللا أعل

ة اهللا     ى طاع يدة الصحيحة إل األخالق الفاضلة والعق اب الفضائل للوصول ب ي اآتس يرات، وف الخ

يل رضاه          الى ون نافس المتنافسون         تع ك فليت ، وال يكتسب الفضائل، ويتخلص من      ) )3وفي ذل

رذا  اهدة النفس وتربيتها     ال تغيير األخالق التي   : فإّن أصعب ما على الطبيعة اإلنسانية       . " ئل إّال بمج

م   يها، ول وا عل ا عمل اقة إّنم اهدات الش يها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمج نفوس عل طبعت ال

بديلها        ثرهم بت ر أآ طان فإذا جاء سل. ولكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها      . يظف

  .)4("تلك األخالق وبرز ك آسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع 

 : تحول الرذائل إلى فضائل –ثانيا 
 قد تنقلب الصفة المذمومة إلى عبودية هللا فكيف يمكن ذلك ؟ 

نها ولكن رسول اهللا                  يمة منهي ع  يتبختر بين الصفين )5('أبا دجانة  '  رأى   إّن التبختر صفة ذم

ال  ف ا لمشية يبغضها اهللا، إّال  في مثل هذا الموضع       :ق فالخيالء التي يحّبها اهللا إذن ... ))6 إنه

 . هي اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة،  فانقلبت الرذيلة أي التبختر إلى فضيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .310-308ص/2أنظر مدارج السالكين ج) 1(
  .310ص/أنظر المصدر السابق الجزء نفسه) 2(
 ).26: (، اآلية رقم)83: (سورة المطففين ) 3(
 .314ص/2مدارج السالكين ج) 4(
 هو أبو دجانة سماك بن خرشة  بن لوذان بن عبدود  بن زيد الساعدي األنـــــصاري شهدا بدرا وأحدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه     ) 5(

 أنظر الطبقات الكبرى . عه على الموت آان من قراء األنصار وممن شارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة واستشهد يومئذ    وســـلم وبايـــ
  واإلصــابة 485ص/1 وصــفة الصفــوة ج2644ص/4 و االستـــعاب ج21ص/1 ومشاهيـــر عــلماء األمصار ج566ص /3    ج
 ) .9857: ( رقم ترجمته 119ص/7    ج

 وإّن من الخيالء ما يحب اهللا ومنها  : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: الحديث عن ابن عتيك األنصاري عن أبيه أنـه قــالجاء في ) 6(
ند الصدقة وأما الخيالء التي يبغضها اهللا                               تال وأن يتخيل ع ند الق بد بنفسه ع ي يحب اهللا أن يتخيل الع ا الخيالء الت بغض اهللا فأم ا ي م

) 295:( حديث رقم 530ص/1صحيح ابن حبان باب ذآر األخبار عن الغيرة التي يحبها اهللا والتي يبغضها ج' الّدين فالخيالء لغير 
 ) .1313: ( حديث رقم 318وموارد الضمآن باب ما جاء في الغيرة وغيرها ص 
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ان،   ام اإلنس ن أصعب مه ى الفضائل م نفوس وترويضها عل ية ال ن عالج " إّن تّزآ ل أصعب م ب

د ّد األب ل       . ان وأش ا الرس ئ به م تج ي ل وة الت اهدة والخل ة والمج ه بالرياض ى نفس ن زآ و : فم فه

رأيه   ه ب الج نفس ذي يع ريض ال فهه –آالم ه وس ب ؟   – أي بجهل رفة الطبي ن مع ه م ع رأي ن يق  وأي

تها وصالحها إّال من طريقهم، وعلى أيديهم، وبمحض                     ى تزآي وب، فال سبيل إل فالرسل أطباء القل

 . )1(..."لتسليم لهماالنقياد وا

د ذآرنا       أّن األخالق منها ما هو جبلي، طبيعة في اإلنسان، ومنها ما هو مكتسب         – أنفا   –وق

تداء برسول اهللا               نفس واالق اهدة ال ة ومج ك بالدرب يه الصالة والسالم يدعو           وذل ان عل ك آ ، ولذل

ـنها إّال أنت ، واصرف عني ال يـــــهدي ألحسـ.  اللهم اهدني ألحسن األخالق :بدعاء االستفتاح  

يئها إّال أنت              ي س ّيئها ال يصرف عن فكيف نصل إلى هذا المطلب األعلى الذي هو محل          . ) )2س

ى              ذي هو اآتساب الفضائل    –غبطة ومنافسة؟ آيف نكتسب الفضائل األعل  إّنما يحصل بعلو – ال

   .) )3أال بذآر اهللا تطمئن القلوب :  الهمة والخشوع وذآر اهللا 

يم     ن الق ام اب ول اإلم ه اهللا( ويق د،  ) رحم ي الفوائ الق   ' ف ل األخ ل أص ب : [ ' فص والمطل

ى موقوف حصوله على هّمة عالية ونّية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه                   ثم ]. األعل

ن      ت ال ّية صحيحة تعلق ّية هللا خالصة، ن ية والن ة عال ت الهّم تى آان ه م الى أّن ه اهللا تع ن رحم فس بّي

بارئها وحده     تفرد له  )4( ، وسلك العبد الطريق الذي يوصله إلى بغيته هاته، فالنّية - دون غيره –ب

رد له المطلوب     ة تف فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه : [ ثم قال رحمه اهللا . الطريق، والهّم

تعلق  ب                       م ت فليات ول افلة تعلقت بالس ته س ته، وإذا آانت هّم ان الوصول غاي المطلب األعلى، وإذا    آ

 .  آانت نّيته غير صحيحة آانت طريقه غير موصلة 

 ...هّمة العبد ونّيته، وهما مطلوبه وطريقهفمدار الشأن على 

فمن علت همته وخشعت نفسه، اتصف بكل خلق جميل ومن دنت هّمته، وطغت نفسه، اتصف بكل                

 .)5(]خلق رذيل 

نفس اإل              رها في ال انية   ومحاسن الفضيلة ال يخفى أث ذا قبح الرذيلة   ( نس وهذا معلوم من القرآن    ) وآ

 بغي أن يكون حال اإلنسان فيه آحالــوإنّما ين...م باستقراء اآليات الدالة على الخير والشّر ـــالكري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فما بعدها314ص/2مدارج السالكين ج) 1(
 واهدني ألحسن '  فما بعدها جاء فيه 91فصل ما يقوله بعد تكبيرة اإلحرام ص: باب ' ار األذآ' أنظر  . حدعاء االستفتا) 2(

 صلى اهللا ( فكل هذا المذآور ثابت في الصحيح عن النبي ) رحمه اهللا(ثم قال اإلمام النووي ... أي أرشدني وأوصلني إليها ...     األخالق
 ).    عليه وسلم

 ).28: (م ، اآلية رق)13: (سورة الرعد ) 3(
 . من هذا البحث 130ص ' فصل ضوابط اإليثار' أنظر تفصيل ذلك في ) 4(
  .211ص ' الفوائد ' أنظر ) 5(
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فإن أقبل على تفتيش    . فمثال آفات النفس مثال الحّيات والعقارب التي في طريق المسافر          " المسافر  

كن لتكن همّتك المسير          ول. انقطع، ولم يمكنه السفر قط            : الطريق عنها، واالشتغال بقتلها             

ثم امض  . واإلعراض عنها وعدم االلتفات إليها فإذا عرض لك فيها ما يعوقك في المسير فاقتله                     

 . على سيرك

ية                      ن تيم ّيم استحسان شيخ اإلسالم اب ن الق ام اب م ذآر اإلم ه اهللا  ( ث ذلك جّدا وأّنه  أثنى على      ) رحم

 والدناءة، وأّما األخالق    ةالكبر والمهان : لمذمومة آلها فتبّين لنا مّما سبق أن أصل األخالق ا       ... قائله  

ة   و الهّم وع  وّعل ى الخش رجع إل ا فأصلها ي ودة آله بول  ...المحم اء  ق ر وإب بطر واألش ر وال فالفخ

اه والرئاسة                و، وحّب الج تئثار، وطبب العّل ا ناشئة عن الكبر            ...النصيحة واالس ك، آله ثال ذل وأم

يان      ة، والخ ا الكذب والخّس رياء وأّم بخل ...ة وال ير اهللا واستبدال الذي هو أدنى بالذي   ...وال ذّل  لغ وال

اءة وصغر النفس           كهو خير، ونحو ذل        ة والدن ا من المهان  آالصبر  :وأّما األخالق الفاضلة    . ؛ فإنه

ود   يانة والج ة والص روءة والعف دل والم جاعة والع ن   ...والش نفس ع ّزة ال ثار، وع تمال واإلي واالح

 .) 1("لك ؛ فكلها ناشئة من الخشوع وعلو الهّمة ونحو ذ...الدناءات

نا    د عرف ا–وق ق - آنف ة   )2( أّن الخل ال اإلرادي نها األفع در ع ي تص نفس الت ئة ال و هي  ه

يئة   نة وس ن حس يارية م ى  ..." واالخت ت عل ئة إّن رّبي ذه الهي قّ وأّن ه يلة والح ثار الفض ّب إي  وح

آما ...قيل فيه خلق حسن ... وأصبح ذلك طبعا لهاوآراهية القبيح،...المعروف والرغبة في الخير     

ا ولم يعن بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها، أو ٌرّبيت          ق به م تهذب التهذيب الالئ ا إذا أهملت فل أّنه

ا   بوبا له يح مح تى أصبح القب ّيئة ح ية س ال  ...ترب وال واألفع ن األق نقائص م رذائل وال وصارت ال

   .)3(..." ق سيئ تصدر عنها بدون تكلف قيل فيها خل

 بانتهاج سبيل   –وقد نّوه اإلسالم بالفضائل ومكارم األخالق وأرشد إلى تربيتها في المسلمين              

ك      يم في ذل بر هذه المحاسن سبيال تنـال به الجنـة فقال  –الشرع الحك  ســارعـوا إلى :   واعت

ن  ماوات واألرض أعّدت للمّتقي ّنة عرضها الّس م وج رة من ّرّبك ّراء. مغف نفقون في الّس ن ي  الذي

  .) )4والّضّراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الّناس واهللا يحّب المحسنين

 والّناس في هذا السبق إلى الخير،  والتنافس في نيل المراتب العالية عند اهللا تعالى درجات مرجــع

ول شيخ اإلسالم ابن تيمية                      ك يق ّية، وفي ذل ى العمل والن ه إل ك آل هذه األعمال ) : [ مه اهللا   رح( ذل

  باتفاق أئمة الّدين، والّناس فيها على – المأمورين في األصل –جميعـها واجبـة على جميـع الخلق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .210أنظر الفوائد ص ) 1(
 يف التي ذآرت في مساوئ األخالق وفضائلها فكل التعار.  وما بعدها 17أنظر الصفحات السابقة من هذا الفصل التمهيدي ص ) 2(

      آانت ضمن تعريفها ببعض جزئياتها أو ثمراتها ونتائجها ولذلك انتقينا تعريف اإلمام الغزالي رحمه اهللا في اإلحياء ألنه أدق تعريف 
 .     للخلق باعتبار ذاته 

  .131أنظر منهاج المسلم ص ) 3(
 ).133: (قم ، اآلية ر)3: (سورة آل عمران ) 4(
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ات '  الث درج بات     ' : ' ث ؤدي الواج د الم يرات، فالمقتص ابق بالخ د، وس ه، ومقتص الم لنفس ظ

 .والتارك المحّرمات، والظالم لنفسه العاصي بترك مأمور وفعل محظور

ا قدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحّرم والمكروه            : والسابق بالخيرات      تقّرب بم . الم

ان آل من    د يكون له ذنوب تمحى عنه، إّما بتوبة، وإّما بحسنات ماحية      وإن آ  المقتصد والسابق ق

ك       ير ذل ا بغ رة، وإّم ا بمصائب مكف وآل من  . ) )1إّن اهللا يحّب التوابين ويحب المتطهرين   وإّم

ابقين    –الصنفين    ياء اهللا     – المقتصدين والس ّد أول ياء اهللا، فح  هم المؤمنون المتقون، ولكن:  من أول

ى   م إل ك ينقس ام' ذل دون و ' ع م المقتص اص' وه ى    ' خ م أعل ابقون ه ان الس ابقون وإن آ م الس وه

  .)2(] درجات  آاألنبياء والصديقين 

الهم فجّسدوا                          انهم وصالح أعم م وصدق إيم رم أخالقه ّيزوا بك ن تم ئك الذي م أول ابقون ه فالس

ول اهللا  رفوا  أخالق رس م، ع وتهم، وقوته ان أس م  فك ي واقعه هم   ف غلوا أنفس ّق، فش ي الح معان

يل        فالمتأمل لهاتين الكلمتين )3(]ومع الخلق بال نفس . آن مع الحّق بال خلق: [ بطاعة اهللا ، حتى ق

درك أّنهما قد جمعتا قواعد السلوك ومكارم األخالق، حيث يتجّرد اإلنسان من        –مع اختصارهما       ي

ا، وال يأبه للخلق وإيذائهم، ب             نفس وهواه ل يسعى جاهدا إلى التقّرب من اهللا عّز وجّل   آل حظوظ ال

اء       بط بالّدم ال يرت ا، وعم ا فارغ ا ال لفظ دا نافع وة عق د األخ نعقد عق ان في ائل، واإلحس بالفض

وال  يها       ...واألم تحقق األخوة ومعان ه رسول اهللا      " وت ذي أقام امل ال ذي تمحى فيه    اإلخاء الك ال

ة    ا ' آلم روح الجماعة و      ' أن يه ب رد ف تحرك الف مصلحتها وآمالها فال يرى لنفسه آما ال دونها وال  وي

يها     تدادا إّال ف والمواساة والمؤانسة تمزج في هذه األخوة وتمأل المجتمع    اإليثار  وآانت عواطف   ...ام

  . )4(..."الجديد بأروع األمثال 

رم والجود الذي يدل على عطف اإلنسان على                  ذي يحتذى في الك ثل ال ان األنصار الم د آ لق

ا يعرف       أخيه  وأّي جود تميّزوا به ؟ لقد . التي آانت تنبع من اإليمان ' باإلنسانية '  اإلنسان وهو م

ا هو اإليثار؟  وماهي بواعثه ؟ وهل مدلول اإليثار عند غير المسلمين                        ثار فم بلغ اإلي م م ع جوده بل

 .فضائل ؟من علماء األخالق وغيرهم يختلف عنه عند علماء اإلسالم ؟ ما منزلة اإليثار من ال

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).222: (، اآلية رقم )2(اآلية في سورة البقرة ) 1(
  .7-6ص /10: المجلد ' مجموع الفتاوى ' أنظر ) 2(
  .326ص/2أنظر مدارج السالكين ج. ذآره ابن القّيم عن عبد القادر الكيالني ) 3(
  .192-191الي ص أنظر فقه السيرة لمحمد الغز) 4(
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 :فضيلة اإليثار عند العلماء : المطلب الثاني 
 : اإليثار عند علماء األخالق -أوال
يم          ن الق ه اهللا  ( يذآر اب ه بحسب رغبة اإلنسان في مكارم األخالق يكون إيثاره ثم            ) : رحم أّن

  .)1(]ألّن اإليثار أفضل درجات مكارم األخالق : [ ...قال 

اء يدرجون     في ) : رحمه اهللا   ( )2(  اإليثار ضمن فضائل السخاء والجود فيقول ابن مسكويه        إّن العلم

. منها الكرم واإليثار والنبل والمواساة والسماحة والمسامحة        : [ الفضائل التي تحت الجود      : فصل   

ال الكثير  بسهولة من النفس في األمور الجليلة القدر، الكثيرة النفع                     اق الم و إنف رم فه ا الك أّما و...أّم

ثار ن     : اإلي له لم تى يبذ ه ح ي تخّص ه الت ان عن بعض حاجات ا يكف اإلنس نفس به و فضيلة  لل فه

وال تحسبّن الذين يبخلون  :  فالبخل  خلق ذميم ينبغي أن يتنّزه عنه المسلم قال  . )3(] يستحقه

ا  م سيطّوقون ما بخلوا به يوم الق                            بم ّر له ل هو ش م ب يرا له اهم اهللا من فضله هو خ  ) )4يامةآت

 :عليه أن يذآــــر اهللا عّز وجلّّ وآرمه وجوده وثوابه فيجود ويــؤثر، فقد جاء في الحديث القدسي 

 َيا ِاْبَن َآَدْم َأْنِفْق ُأْنِفٌق َعَلْيَك :  أّن اهللا عّز وجّل قال  )5( .  

ال  رسول اهللا      ا  من يوم يصبح العباد فيه إّال ملكان ينزالن ف  :   و ق :  يقول أحدهما  م

  .))6اللهم أعط ممسكا تلفا : اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر ' 

ال    )7(وعن الشعبي    لو آان البخل قميصا ما لبسته، ولو آان  : )8(قالت أم البنين بنت عبد العزيز     :  ق

لكته      ا س خل الب: وآانت تعتق آل يوم رقبة وتحمل على فرس في سبيل اهللا، وآانت تقول              . طريقا م

  ...)9(آل البخل من بخل على نفسه بالجّنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .299ص / 2مدارج السالكين ج) 1(
د بن محمد بن يعقوب الرازي واشتهر على األلسنة بابي على بن مسكويه وإنما ذلك لقبه على ما ذآره ياقوت في                )2( ي أحم و عل هو أب

اء    لمين، من مصنفاته تجارب األمم و آداب العرب والفرس و تهذيب األخالق وتطهير األعراق          وهو من آ     . األدب بار فالسفة المس
  .344ص/1 وآشف الظنون ج177ص/2أنظر نزهة األلباب في األلقاب ج.  هـ 421توفى سنة 

  .19تهذيب األخالق ص ) 3(
 ).180: (، اآلية رقم )3: (آل عمران ’ سور) 4(
 وصحيح مسلم آتاب الزآاة ) 4407: ( حديث رقم 1724ص/4ري آتاب التفسير، باب قوله وآان عرشه على الماء جصحيح البخا) 5(

 ) .993:(، حديث رقم690ص/2       باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ج
 واللفظ له وصحيح مسلم ) 4407: (، حديث رقم522ص/2ج' ...فأما من أعطى': صحيح البخاري آتاب الزآاة، باب قوله تعالى) 6(

 ). 1010: ( حديث رقم 700ص/2     آتاب الزآاة ، باب في المنفق والممسك ج
 هو أبو عمرو عامر بن عبد اهللا بن شراحبيل بن عدي نسبة إلى شعب بطن من بطون همذان، اليمني األصل وأمه من سبي جلوالء ) 7(

  هـ31ختلف في مولده فقيل لست سنوات خلت من خالفة عمر رضي اهللا عنه وقيل سنة       ولد في إمارة عمر بن الخطاب بالكوفة، وا
 .  هـ104روى عن خمسين من الصحابة وقد استقضاه عمر بن عبد العزيز توفى سنة .       وتذآرة الحفاظ ج  ورجح هذا اإلمام الذهبي

  وتهذيب 295ص/4 وسير أعالم النبالء ج43ص/2ــوة ج وصفـــوة الصفـ79ص/1 وتذآرة الحفـــاظ ج185ص/5     أنظر الثقات ج
  .57ص/5     التهذيب ج

 هي أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان بن الحكيم القرشي األموي أخت عمر بن عبد العزيز أمها ليلى بنت سهيل بن حنظلة بن    )  8 (
  نقال عن ترجمة أبيها عبد العزيز بن مروان واإلآمال  236ص/5أنظر الطبقات الكبرى ج.      الطفيل عرفت بجودها وبذلها وتقواها 

  .298ص/4 وصفوة الصفوة ج518ص/1     البن ماآوال ج
  .185ص ' فصل محاسن الجود' المحاسن والمساوئ ) 9(
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ر أّن  ة : ذآ ن عائش نها ( أم المؤمني ا   ) رضي اهللا ع رت به م أث ف دره ة أل ن ومائ تصّدقت بثماني

  .)1(... درهما واحداالمساآين ولم تذر

 :وقال الشاعر 

 نيــا وإن طــالــت قصــير عـــمــرها  آــم محسنا مها استطعت فهذه الد  

  ويبــقى ذآــــرهـــامــؤثرهــايغــني   إن المـآثـــر فـي الــورى ذريــــة  

  نشرها )2(ضاءت فإن طفئت تضّوع فــترى الكريم آشمعـة مـن عنــبر  

ن      ول اب الى      ( ) 3(حزم   يق ه اهللا تع ه في وجوه البّر                ) : [ رحم بذل الفضل آل ته أن ت ّد الجود وغاي ح

نع    ة وم بة، واألحضر فاق نعمة الذاه ير، وذي ال رحم الفق تاج، وذي ال ار المح ي الج ك ف وأفضل ذل

بخل، وعلى قدر التقصير والتوسع في ذلك يكون المدح والّذم                        ذه الوجوه داخل في ال الفضل من ه

  .)4(...] لت من قوتك لمن هو أمّس حاجة منك لهو فضل وإيثار وهو خير من الجودوما بذ

 : تعريف اإليثار عند علماء االجتماع –ثانيا 

ْيريَّة        ثار أو الَغ تماع اإلي اء االج ّرف علم ه » Altruité-altruisn  «يع لوك : [   بأن الس

 ] .ودفع الضرر عنهم الذي يعطي الفرد مقتضاه األولوية إلرضاء ونفع اآلخرين، 

ق    ايم ' ويطل ذا االصطالح على      )5(' دورآ المجتمع أو الجماعة التي يندمج فيها الفرد آلّية وال         : [  ه

رة لمصالح الجماعة        درب أعضاؤها على ترك      . تكون له مصالح  مغاي ذه الجماعة ي ثل ه وفي م

  .)6(]  اعتبار آخرالفردية، وتقدير الواجب، والطاعة بما يحقق رفاهية الجماعة قبل أّي

 : الفالسفة واإليثار –ثالثا 
  :اإليثار عند أفالطون   

لّما آان اإليثار من الصفات الكريمة التي يتحلى بها اإلنسان، والذي يعني تفضيل الغير على النفس                

يرة الساعية لخدمة اإلنسانية وهو عكس األنانية                -في الخير    نفوس الكب  يتعّين علينا   – وهو شعار ال

وم آل من اإليثار واألثرة أي األنانية         تحد د مفه فقد وصفت األثرة في شرح مذهب أفالطون بأّنها        . ي

 أآبر شر في اإلنسان، وهو عيب يرافقنا منذ الوالدة، وآل الّتاس يسامح نفسه فيه ولهذا ال تجد من 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنظـر المحاسـن ...بثمانيـن ومائـة ألـف درهـم) رضي اهللا عنها (  أرسل ابن الزبير إلى عائشـــة :ذآر ذلك البيهقي عن أم ذر قالت ) 1(

  .186-185     والمساوئ ص 
  .112أنظر فتح الخالق ص . انتشرت رائحتها: تضوع نشرها)  2(
 ئه لألمويين ثم انصرف إلى العلم دراسة         هـ بقرطبة، عرف بوال384هو أبو محمد بن أحمد بن سعـيد بن حزم الظاهــري ولد سنة ) 3(

 الملل والنحل و إبطال القياس والمحلى على مذهبه و اإلحكام في : ه هـ من مؤلفات457وتأليفا آان شافعيا ثم تحول ظاهريا توفى سنة      
  .341ص/3حديث ج وطبقات علماء ال299ص/3 وشذرات الذهب ج1146ص/3ر تذآرة الحفاظ جـأنظ.      أصول األحكام

  .32-31ص ' األخالق والسير في مداواة النفوس ' ) 4(
 '   تقسيم العمل االجتماعي' : من مؤلفاته . فيلسوف وعالم اجتماعي فرنسي ذو نزعة وضعية) م1917-1858(هو دورآايم إيميل ) 5(

  .39أنظر المعجم الفلسفي لمحمود يعقوبي ص .'اع والفلسفةعلم االجتم' و' الصور األولية للتدين' و' قواعد المنهج في علم االجتماع'    و
  .17 أحمد زآي بدوي ص –أنظر معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ) 6(
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 يبـحـث عـن الخـالص منـه، إنـّهـم يسمـونـه الحّب الـذاتي، وال شـك في أّن هذا الحّب الذاتي بعض

ل من الضرورة، ألّن الطبيعة ه       ي التي رآبته فينا، ولكن ذلك ال يمنع له متى  المحل من الحّق ، ب

ا              يع خطايان ة لجم ة العادي يه صار العل رط ف فأي إنسان شاء أن يكون رجال عظيما ال ينبغي أن          ...أف

ا هو له، وال ينبغي أن يحّب إّال الخير سواء في نفسه أو في غيره وإّال وقع في              ه وال م يحّب ذات

  .)1( سلوآه في ألف خطيئة ال يمكن اجتنابها

  :اإليثار عند أرسطو  

ائل  ة الفض ا –إّن غاي ثار أعظمه طو   – واإلي ك أرس ي ذل ول ف عادة يق ى الس ن : [  الوصول إل وم

ذا الخير حقيقيا آالفضيلة أم                    ان ه ى الخير سواء أآ ه يهدف إل يع أفعال الواضح أّن اإلنسان في جم

 . )2(] اختالف في األهداف والغايات مع وجود. إّن الخير هو ما يهدف إليه الجميع...ظاهريا آاللّذة

يقول    اني ف عادة هي هدف آل فعل إنس ن أن الس م يبّي ّناس : [ ث ن ال اق بي ة اتف تهم –ثم  عام

واء   ى الس تهم عل عادة    –وخاص رنون الس يعا يق ّناس جم م، وال ير األعظ ي الخ عادة ه ى أّن الس  عل

 .)3(...] بالحياة  الطّيبة وبالعمل الطّيب 

د أرس   م يؤآ اث ان الفاضل حق ة -طو أن اإلنس ياة الحكم ارس لح ذي يظل  [ – أي المم و ال ه

ه من بالء       –سعيدا    ا حل ب ويضحي بالخيرات الخارجية في سبيل الرضا واالطمئنان  ... - رغم م

  .)4(] إّن السعادة هي فعل النفس المطابق للفضيلة التامة : [ ثم يقول ] النفسي

ناك سعادة أف             نا هل ه ضل من السعادة الحقيقية؟ أهناك أفضل من التقرّب من اهللا         ونتساءل ه

الى ونيل رضاه؟ أثّمة فضيلة أآرم وأفضل من اإليثار؟ أهناك عمل أطيب منه؟ أهناك حياة طّيبة      تع

 في المجتمع األول، في المدينة الفاضلة؟       أفضل من حياة األخوة واإليثار التي جّيدها رسول اهللا          

نو        نة الم يهم اإليثار خلقا عمليا نابعا من روح اإليمان والمستقرئ                في مجتمع المدي د ف د تجّس رة ؟ لق

درك     الح ي لف الص ياة الصحابة والس رة وح بوية المطّه يرة الن ها  : " للس ي غرس ية الت ق الترب عم

ن ينشدون السمو الروحي لخير المجتمع                   بس الذي يها ق باعه وف فاإليثارله أآبر األثر   . اإلسالم في أت

يق الم ي توث ن  ف ن متعاوني م متعاطفي تمع إذ يجعله راد المج ن أف بة بي ل " ح ي تجع رة الت بعكس األث

بوذا من المجتمع          روها من نفس الحديث ما ثبت علميا أّن                ... صاحبها مك م ال م مكتشفات عل فمن أه

  . )5(" سعادة اإلنسان ال تتحقق بغير تضحية النفس في سبيل غيره 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .220/221 عن روح الدين اإلسالمي ص 66ص/1ألرسطو ترجمة لطفي السّيد ج' األخالق' أنظر مقدمة آتاب ) 1(
  .128ص ' فصل أرسطو واألخالق ' ، ' في سبيل موسوعة فلسفية ' أنظر ) 2(
  .134-133المرجع السابق ص ) 3(
  .140المرجع السابق ص ) 4(
  .221 أنظر روح الدين اإلسالمي ص) 5(
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 مقارنة اإليثار بالسخاء والبخل: المبحث الثالث 
 ...وذّم البخل...ولذا دعا اهللا تعالى إلى خلق اإليثار، ومدح قوما تحلوا بهذه السجّية، وهذه المكرمة

ي        ام الغزال ول اإلم الى    ( يق ه اهللا تع م أّن السخاء والبخل آل منهما ينقسم إلى درجات           ) : [ رحم اعل

  ].)1( اإليثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليهاء فأرفع درجات السخ

ي        الى   ( ويستأنف الغزال ه اهللا تع له  ) رحم بارة عن بذل ماال يحتاج    :[ ...قو ا السخاء ع وإّنم

بذل مع الحاجة أشدّ           تاج، وال ير مح يه لمحتاج أو لغ ا أن  . إل قد تنتهي إلى أن يسخو ' السخاوة ' وآم

 فالبخل قد ينتهي إلى أن  يبخل على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل       اإلنسان على غيره مع الحاجة،    

نها إّال البخل بالثمن، ولو وجدها                          نعه م تداوى، ويشتهي الشهوة فال يم ال ويمرض فال ي يمسك الم

 ] .مجانا ألآلها، فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه 

ام ال       ّرر اإلم م يق بون الشاسع بين الرجلين، أو المحمدة والمذمة بين هذه            ث ى ال باه إل ي لفت االنت غزال

ك الرذيلة، معليا من خلق اإليثار فيقول            فانظر ما بين الرجلين، فإّن األخالق عطايا       : [ الفضيلة وتل

يس بعد اإليثار درجة في السخاء              اء، ول  واإليثار أعلى درجات السخاء وآان    ...يضعها اهللا حيث يش

ك من دأب رسول اهللا          ) )2 وإنك لعلى خلق عظيم     : حتى سماه اهللا تعالى عظيما فقال          ذل

أّن اإليثار من ثمرات وفوائد القوة الشهوية إذا أّدبت         ' معارج القدس   ' وقد ذآر رحمه اهللا تعالى في       

ال     زة فق وار رّب الع عادة وج ى الس بلغ إل ا ت ث  : [ وأنه ن اإلي ن م ا أن يتمك ن فوائده بذل وم ار وال

  . )3(] والسماحة والتصدق على اليتامى والمساآين 

ا متعاطفين                           م إخوان راد، ويجعله ن األف ة بي د العالق أنه أن يوّط ذات من ش ار ال ثار، وإنك فاإلي

ا متناصرين    أّال يدع المسلم أخاه     – وهو من الروابط األدبية      –ومن مظاهر هذا االهتمام     ..." وخالن

يه، و    تحكم ف ل عليه أن يبذل له من ذات نفسه، وذات يده، وأن يدفع عنه آل     لألحداث ت نه، ب نال م ت

  .)4(" أذى يصبه، أو شّر يقع فيه 

ذلك أّن اإليثار من أخالق المسلم  التي استلهمها من ينابيع الحكمة المحمدية، واستوحاها من                  

رابة في ذلك؟ فالمسلم متى     وال غ ...فيوضات الرحمة اإللهية فازدادت بها نفسه سمّوا، وهّمته علوا           

د يجوع ليشبع غيره ويعطش ليروي                          يها، فق ى نفسه، وفضله عل ر غيره عل ثار آث رأى محمال لإلي

. إذ انطبعت نفسه بطابع الخير وحّب الفضيلة والجميل       ...سواه، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين          

  .) )5   صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة تلك هي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .339ص/1ج' آتاب ذّم البخل وذّم المال . ' بيان اإليثار وفضله'  ،وموعظة المؤمنين فصل 399ص/3إحياء علوم الدين ج) 1(
  .340ص/2أنظر موعظة المؤمنين ج) . 4: (، اآلية رقم ) 68: (سورة القلم )2(
  .81-80أنظر معارج القدس في مدارج النفس ص )3(
  .182-181عناصر القوة في اإلسالم  سّيد سابق ص ) 4(
  .141وأنظر منهاج المسلم ص ) 138: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 5(

 
45



 
 
 

 تمهـيــــــــد 
 
 
 

 

ه المرسلين والصالحين فكانـوا أثراء بهذا الفضل               الى ب د خّص اهللا تع ق عظيم،  ق ثار لخل إّن اإلي

له تعالى      ثار مفضلين  لقو فمن . )) 1َقاُلوا َتاِهللا َلَقَد آَثَرَك اُهللا َعَلْيَنا َوِإْن ُآنَّا َلَخاِطِئيَن : العظيم، وباإلي

بارئ عزّ      ره ال يا وحطامها في عينه          يؤث ّون الدن ته،  يه وي ويثبت عزيم ته، ويق ي هم ّل بفضله يعل  وج

زوده بالجود والكرم والصبر بعونه، إذ ليس باألمر الهّين أن يؤثر اإلنسان غيره  وال يهيأ لذلك إال  ...وي

انه عامرا بذآره، يزدري الدنيا ويسعى جاهدا لنيل رضى اهللا ت                ربه، ولس به موصوال ب ان قل عالى من آ

  .والفوز باآلخرة

 
ي      تذى ف ثال يح ان األنصار م م، فكــ لمين وبدائعه ر المس افـل بمآث الم لح اريخ اإلس جل ت وإّن س

وا   يار، ورفع ن األخ ارهم للمهاجري بل دي م ق تحوا قلوبه دار، ف ان وال بوءوا اإليم د ت ثار، آيف ال وق اإلي

ار وهذا شأ              رآن واألذآ ة في آل دار، بالق ة اإلسالم خفاق ن المهاجرين حين ترآوا أموالهم وديارهم راي

 .مؤثرين اهللا ورسوله آل اإليثار

 
ثار في األخالق والشريعة عامة               تكلم عن اإلي بل أن ن  مفهومه  لىمن الضروري أن نعّرج ع    ،  وق

 .فما هو اإليثار؟  وما هي  شروطه وأحكامه؟   وفوائده وآثاره؟  . إذ العلم بالشيء فرع عن تصوره

 

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).91: (، اآلية رقم)12: (سورة يوسف) 1(
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  تعريف اإليثار في اللغة واالصطالح: المبحث األول 

 مفهوم اإليثار: المطلب األول 

 ).األثر( أو ) أثر (  آلمة اإليثار في أصل الوضع مأخوذة من مادة -أوال 

 والميم ( كارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أي تذآر وتروى م: مـآثر  العـرب : [ قـال صـاحب اللسان 

دة  ره   )  زائ ير       : وآث رمه، ورجل أث ن ـ ُمْكَرم ، والجمع ُأَثَراء واألنثى َأِثيَرة          : أآ فالشخص األثير    ].مكي

ره بفضلك      ذي تؤث يه فضّ   . لديك هو ال ره عل نزيل    .لهوآث َد آَثَرَك اُهللا َعَلْيَنا   : وفي الت اِهللا َلَق  َوِإْن ُآنَّا َت
نَ  ر   . ) )1َلَخاِطِئي أثرتك  : [ )2 (قال األصمعي  .من اإليثار : وآثرت فالنا على نفسي     . فّضل وقّدم  :  وآث

 ].إيثارا أي فّضلتك 

  :)4 (  يمدح عمر )3(وقال الحطيئة 

 لكن ألنفسهم آانت بها اإلَثُر  ما آثروك بها إذ قدموك لها

العـطاء والتقديم  : مـن هذا الكالم أّن اإليثار في اللغـة إذا اطلـق أريد به               فيفهـــم  . أي  الخيرة واإليثار    

 .)5(آثرت أن أقول الحـق أي فضلت قول الحق : ونقول  .والتفضـيل والتخصيص واالختيار

ام السيوطي      ال اإلم ثة، أي  يفضِّل غيرهم عليهم  في                 : [  )6 (ق ثاء المثل زة وال تح الهم نا  بف رة علي واألث

  .)8(]  من الفيء نصيبه

 .)9(] اإليثار  تخصيص واختيار : [ في مدارج السالكين  رحمه اهللا بن القيماقال 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).91:(، اآلية رقم )12: (سورة يوسف) 1(
 توفي .  والغريب ، علما بالنحوشعـر والمعاني على شـد للـلي آان أنـ األصمعـي الباهلك ريـب بن عبد المـ بن قلكمالعبـد سعيـد و أبو ـه) 2(

  واألصمعيات 5 آتاب فتحولة الشعراء ص أنظر. 'غريـب الحديـث'و' النـوادر'و' اللغـات' آتاب االشتقـاق وهـ من آتبه213بالبصرة سنة     
 .82ص/1جالفهــرست     المقدمة و

 فحول الشعراء، ولد مـن أمة فـكان مضطـرب النسب ذا شر وسفه إذا غضب على هو جرول بن أوس بن ُقَطْيَعة بن عبـس العبسي من ) 3(
 لقب بالحطيئة لقصره وقربـه مـن األرض وهــو ...    قبيلة انتمى إلى أخرى آان من الفصحاء في جميع فنون الشعر من مدح وفخر وهجاء

 م أنظر 697/هـ59أسـر وعاد إلى اإلسـالم له ديوان شعر توفي سنة رتد ثم اثم ) صلى اهللا عليه وسلم(    شاعر مخضرم أسلم في عهد النبي 
 .    322 والشعر والشعراء إلبن قتيبة  ص59-41ص/2و األغاني ج) 1993: ( رقم ترجمتـه176ص/2   اإلصابة ج

 ـــد اهللا بـه اإلسـالم وفتـح بـه ومن أّي) صلى اهللا عليه وسلـم ( هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي الفاروق وزير رســول اهللا ) 4(
 أول من أّرخ التاريخ الهجري ودّون الدواويـن له .      األمصار  ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين يضرب بعدله المثل

 :  رقم ترجمته  512-511ص/2م أنظـر اإلصابة ج644 هـ الموافـق لـ 23سنـة ) رضي اهللا عنه(ستشهد ا. حديثا537     في آتب الحديث 
 .   191-10-9 وتاريخ عمر بن الخطاب إلبن الجوزي ص13ص/1 وطبقـات الحفاظ ج8-5ص/1وتذآرة الحفاظ ج) 5738(   
 .  المجلد الرابع 7لسان العرب ص  أنظر) 5(
 هـ آان إماما بارعا ذا قدم 849ـاهرة سـنة هو عبد الرحمن بن بكر بن محمد سابق الدين أبي بكر بن عثمـان السـيـوطي الشافعي ولد بالق) 6(

 في األصول  إختالف المذاهب راسخة في علوم شتى فكان مفسرا ومحدثا وفقيها ونحويا له مصنفات غزيرة منها جزيل المواهــب في    
  51ص/8هب  في أخبار من ذهب جهـ أنظر شذرات الذ911واألشباه والنظائر في الفقه وتنوير الحوالك شرح موطأ اإلمام مالك توفي سنة     
 .560و180ص/1آشف الظنون جو     

 .  ص نفسها/ج نفسه للسان أنظرا) 8(
 .296ص/2مدارج السالكين ج) 9(
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  :صطالح العلماء اثانياـ اإليثار في 

ال في الجامع ألحكام القرآن         إّن اإليثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبــة فـي           : [ ق

 .)1(]ظوظ الدينيـة، وذلك ينشـأ عن قوة اليقين وتوآيد المحبـة، والصـبر على المشقة الح

واإليثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ                    : [ ف في تحفة األحوذي        عّرو

:  وعرف في المنثور         .)2(] اآلخرة وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووآيد المحبة والصبر على المشقة                       

  .)3(] يثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وعكسه األثرة اإل[

 .  )4(]اإليثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ اآلخرة:[فه في فتح القديرعّرآما 

يان أّن اإليثـار تقديم الغير           اء  في أضـواء الب أّن حقيقة اإليثار على النفس هو بذل : [  النفس  على وجـ

ال ه    الم ى نفس يره عل ا غ ته مقدم ند حاج ير ع يو .)5(] للغ ال ف ات ق ترك  :[  الموافق و أن ي ثار ه اإليـ

 .)6(] اإلنسـان حظه لحظ غـيره اعــتمادا على صحة  اليقين وإصابة  لعين التوآل 

عّز فيفهم من عبارات العلماء أّن اإليثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا وهذا طاعة هللا                           

وإنما يؤثر اإلنسان طوعا عن قوة       . ) )7 واآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى     وجّل ورغبة في حظ اآلخرة وأجرها        

ص من األنانية واألثرة      حين يتخلّ   ،ا ألخيه وتقديرا لألخوة في اهللا عّز وجلّ           وحّب،  يقينه باهللا عّز وجلّ    

 .فما هي األثرة؟

 EGOISM - ALTRUISM              والبخل)8(ثار اإليثار واألثرة واالستئ: المطلب الثاني 

   اإليثار واألثرة-أوال  

هو العطاء والتقديم والتفضيل والتخصيص                 : وإذا آان مفهوم اإليثار المذآور أعاله                         

 أو االستئثار بالشيء على غيره معناه أن              ةثراألواالختياربأن يفضل اإلنسان غيره على نفسه، فإن              

  :)9(ومنه قول األعشى . هيخص به نفسه ويستبد ب

 ـعدل،  وولى المالمة الرجال  استأثر اهللا بالوفاء وبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ص /18الجامع الحكام القرآن  القرطبي ج )1(
 .247ص/4 وتفسير القرآن الكريم السراج المنيرمجلد198ص/9تحفة االحوذي بشرح جامع الترميذي ج ) 2(
 .116ص/1المنثور ج) 3(
 .196ص/5فتح القدير ج )4(
 .71ص/8أضواء البيان ج )5(
 . 355ص /2 الموافقات ج)6(
 ). 17: (، اآلية رقم)87: (سورة األعلى) 7(
  ).ALTRUITE- EGOISME(وباللغة الفرنسية ) 8(
 لقب ـن فـشى العينيـوا بالفصاحة آان أعـة عرفل بن ربيعـون بكر بن وائـطـهو ميمون بن قيس األعشى من بني قيس بن ثعلبة بطن من ب) 9(

 . شعره يقوم على الوصف والقصص. بصير تفاؤال له بشفاء بصره أو لنفاذ بصيرته ولد في قرية منفوحة من اليمامةا بأ     باألعشى ويكنى 
 .394ص/5بلدان ج ومعجم ال4ص/1 وطبقات فحول الشعراء ج6-5أنظر مقدمة ديوان األعشى ص. م629/هـ7توفي سنة      
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 .ورجل َأُثٌر، على َفُعٍل وَأِثٌر أي يستأثر على أصحابه في القسم

اال وأخالقا حسنة وأما األثرة                  ذي يحتاج لنفسه أفع ٍل هو ال ى وزن َفْع ر عل اء في الصحاح  أن اَألْث جــ

نـاها أيـ            راء معـ ثـاء وال زة  والـ تـح الهـمـ  :جاء في الحديث   . )1(ضا االستئـثـار أي االنـفراد بالشـيء      ـبف

          أّن رجال خال برسول اهللا    ال ال              : فق ا فق ا إستعملت فالن إنكم : لألنصار  أال تستعملني آم

ـوض      ى الح ي عل ّتى تلقـون بـروا ح ره فاص دي أثـ ـتلقـون بع يكـم   )  )2 س تأثر عل ه ُيس نى أنـّ  والمع

 ).   ةة أيضا بالشّدوإن فسرت األثر(فيفّضـل غــيرآم في نصيبه من الفيء وهذا أظهر 

فواهللا مااستأِثُر بها عليكم،  وال        : [  جاء في األثر قـول عمر        .  هو االنفراد بالشيء   : فاالستئثار  

أخشى َحْفَدُه وأثرته أي إيثاره وهي      : وفي حديثه اآلخر لما ذآر له عثمان للخالفة فقال          ]. آخذها دونكم   

  .اِإلْثَرُة وآذلك اُألْثَرُة واَألْثَرة 

وقيل هي   . فاألثرة واالستئثار هي ضد اإليثار وهي استئثار اإلنسان عن أخيه بما هو محتاج إليه                            

 .)3(استئثار صاحب الشيء به على غيره 

يم  ن الق ال اب الى(ق ه اهللا تع نازل ) رحم ي الم يار : [ ف ثار تخصيص واخت رة . اإلي ُن : واَألث َتْحُس

رها        ا وتصح آ رّ   ].  طوع د ف ي      فق ن الق ه اهللا  (م  ق الشيخ اب ن   ) رحم وجعل اإليثار  " األثرة"و" اإليثار"بي

ى اختيارية، واضطرارية            رة منقسمة إل يارا واألث فإن  اإليثار هو البذل،  وتخصيصك لمن تؤثره         . اخت

ذا اليكون إال           ى نفسك، وه يارا وأمّ   اعل رة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه           خت ا األث

يها      . دونك  د عل ذه ال يحم تأثر عليه   فه آأن يقدر على منازعته ومجاذبته، فال      . إال إذا آانت طوعا   .  المس

 .فهذا حسن، وإن لم يقدر على ذلك آانت أثرَة آرٍه. ويدعه وأثرته طوعا.  يفعل

ي بالصحة     فحقيقة . ولكن إنما تحسن إذا آانت طــوعا من المستأثر عليه. الوجود أي توجد آرها   : ويعن

ذل صاحبه وإع       ثار ب تبداله هو بالمؤثر به         اإلي رة اس فيترآه وما استبدل به إما طوعا وإما       . طاؤه، واألث

 .)4(فكأنك آثرته باستئثاره حيث خليت بينك وبينه، ولم تنازعه. آرها

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9-7ص/4ولسان العرب م249ص/4والضبط بالفتح أشهر وإن ضبطه بعضهم بضم همزة وإسكان الثاء تفسير الخازن ج) 1(
 آتاب اإلمارة باب األمر : وصحيح مسلم ) 2247: ( حديث رقم 837ص/2صحيح البخاري آتاب المساقاة الشرب، باب القطائع ج) 2(

 :  حديـث رقم111ص/3ج: ومسنـد أحمـد. واللفـظ له) 1845: ( حـديث رقم1474ص/3ارهم جئث     بالصـبر عنـد ظلـم الــوالة واسـت
 ).    رضي اهللا عنه(من رواية أنس ) 12106 (   
 .116ص/1والمنثور جفما قبلها  9ص/7لسان العرب ج) 3(
 ).رحمه اهللا تعالى( وما آتبه عليه المحقق محمد حامد الفقي 297-296ص/2مدارج السالكين ج) 4(
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ن الصامت        بادة ب ن ع ِرَنا وُيْسِرَنا  على السمع والطاعة، في ُعسْ     بايعنا رسـول اهللا    : قـال    )1 (عـ

ه   ر أهل نازع األم نا، وأال ن رة علي نا، وأث ِطَنا ومكره ان   . وَمْنَش ر آ ر واليس ي العس ة ف مع والطاع فالس

رة           لرسول اهللا     ده  واألث ة  من بع ة بعده خاصة، فإّنه      : ولألئم نازعة األمر مع األئم لم  عدم م

 . )2 (يستأثر عليهم 

ّيم      ن الق ال اب م ق ه اهللا (ث د تبّين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة أّن العبد ليس له شيء   و) : [ رحم ق

ك حقيقة        بد ال يمل فاُألثرة واإليثار واالستئثار آلها هللا ومنه وإليه      . إنما المالك بالحقيقة سّيده   .  أصال والع

م يختره فاألثرة واقعة آره العبد أم رضى،  فإّنها          ه أم ل ه، أو جهل ك وعلم بد ذل استئثار سواء اختار الع

 .)3 (]فإن األثرة تحسن طوعا وتصح آرها' :المالك الحّق بملكه تعالى وقد فهمت من هذا قوله

   اإليثار والشح والبخل-ثانيا 
ي اهللا      بة خالصة ف ه المح يعا ـ الشك أّن لمين جم دى األنصار ـ خاصة والمس ثار ل ع لإلي إّن الداف

ك إّال م           ـل ذل رة، واليفع ـّظ اآلخـ بة في ح ن تخلـص من شـح نفسه قـال تعـالى   والرغـ َوَمْن يــُّوَق  : ـ
 . أي أّن من سلم من الشّح فقد أفلح) )4ُشـحَّ َنْفِسـِه َفـُأوَلِئَك ُهـُم الُمْفِلُحـوَن

 ).وذلك فيما آان عادة ( الشح بخل مع حرص  : )5(قال الراغب  

ال          ه ق بخل اإلنسان بما في يده،            : وعن الحسن أّن بخل أن ي :  والشّح أن يشح على ما في أيدي الّناس         ال

ح  نع  : فالش ى الم ّزة حريصة عل رجل آ ون نفس ال ؤم وأن تك ه  .  الل نع نفس ـو الم بخـل فه ا ال   .)6(وأّم

 : فالشّح اللؤم وهو أن تكون النفس آّزة حريصة على المنع آما قال بعضهم 

 .إذا هم بالمعـــروف قالت له مهال  يمارس نفسا بين جنبيه آزة

 

  وفي هذا  إشارة إلى أّن اهللا تعالى وقى األنصار)7(إلى النفس ألّنه غريزة فيها )  أي الشّح ( وأضيف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ان سكن بيت المقدس آ. بن قيس بن فهر بن ثعلبة األنصاري الخزرجي العقبي البدري شهد فتح مصرعبادة بن الصامت أبو الوليد هو ) 1(

 .هـ وهو ابن ثنتين وثمانين سنة وله مناقب34     أول من ولي القضاء بفلسطين مات سنة 
 ) 3457: (  رقم 856ص/1  واألسماء والكنى ج9ص/2وسير أعالم النبالء ج) 4488: ( رقم ترجمته28-27ص/4     أنظر اإلصابة ج

  .95ص/6     والجرح والتعديل ج
 .297-296ص/2 أنظر مدارج السالكين ج)2(
 .304ص/أنظر المدارج ج نفسه) 3(
 ).9: (، اآلية رقم)59: (سورة الحشر ) 4(
 غريب ': من بين آتبه . هو أبو القاسم محمد بن علي األصفهاني وقيل اسمه الحسين وهو من أئمة السنة توفي في نيف وخمسمائة هـ) 5(

  وآشف الظنون 321ص/1أنظر نزهة األلباب في األلقاب ج.' السعادتينتفصيل النشأتين وتحصيل'و' آتاب المعاني األآبر'و'     القرآن
 . 68ص/3 وأبجد العلوم ج462ص/1    ج

 . 248ص/4اإليثار والزهد  وتفسير النسفي ج:  باب 463أنظر أوضح التفاسير ص) 6(
 .492ص/2تفسير الواضح جوال. 201ص/4 والتسهيل لعلوم التنزيل ج196ص/3ج) أنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي  أنظر ) 7(
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يها من حّب المال وبغض اإلنفاق والبخل                   يما يغلب عل الفوا أنفسهم ف ك إذ خ م بذل ّح أنفسهم،  فمدحه ش

ل   ثواب اآلج اجل وال ناء الع ن بالث انوا فائزي ع  فك ادة   . والطم ن أآـدارالم ت م هم  صفت وخل ألّن أنفس

عضال مردي    ن هذا الحطام المادي، فالشّح داء     والدنيا وهذا مّما يدل على قوة الروح ومبلغ العزوف ع         

 .فهل الشح هو البخل ؟؟.  ال يصدر عنه خير

ن مسعـود       بد اهللا بـ ى ع اء رجل إل ون  قد هلكت  ــاف أن أآـيا أبا عبد الرحمن إني أخ: فقال   )1(جـ

 رجل شحيح ال    ناالمفلحون وأ  وما ذاك قال إني سمعت اهللا يقول ومن يوق شّح نفسه فأولئك هم            : ال  ـــ ق

ن مسعود رضي اهللا عنه                     ال اب ي شيء فق اد يخرج مّن نه        : يك يس ذاك بالشح ولك بخل وال خير في     ل ال

 .البخل وإّن الشح الذي ذآره اهللا في القرآن أن تأآل مال أخيك ظلما

ثار أسمى درجات البذل ولذلك قال حجة اإلسالم ا           ّنإ رفع  أ ّنإ) : [ رحمه اهللا تعالى  (لغزالي   اإلي

ثار، وهو أن يجود اإلنسان بالمال مع الحاجة إليه، وال يمكن لبخيل أو شح                    درج  يح أن  ـات السخاء اإلي

ث    ـ رف الط ـ يع ى اإلي ر ـ الم ألّن،  ارـريق إل يه              ؤث ـو محتاج إل ا ه تـرك مـ ى نفسه ي ، والشحيح حريص    عل

يده ف         يس ب ا ل ى م  يأمر والشّح ّح،  فالبخل ثمرة الش ،  وبخل به   زداد حرصا عليه  اي يده   ـ ار ف ـإذا ص  ـ عل

ثار إذن ؟ ن اإلي ن أي بخل فم ال  . بال ن ق وله حي ى رس إّن : وصلوات اهللا وسالمه عل ّح ف اآم والش  إي

  .  )) 2الشـّح أهـلك من آان قبلكـم، أمرهم بالبخـل  فبخلوا،  وأمرهم بالقطيعة  فقطعوا 

: ء بين البخل والشّح فقال وفرق بعض العلما. وقد جاء في آالم العرب أّن الشّح هو البخل مع الحرص          

قيل الشّح هو الحرص الشديد      ...هو الحالة النفسانية التي تقضي ذلك المنع      : البخل نفس المنع،  والشح      

الذي يحمل صاحبه على ارتكاب المحارم وقيل من لم يأخذ شيئا نهاه اهللا عن أخذه ولم يمنع شيئا أمره                      

 .  هـاه اهللا تعالى شّح نفسقاهللا بإعطـائه فقد و

 )) 3 شر ما في الرجل شّح هالع وجبن خالع               : قال    أّن رسـول اهللا       وعـن أبي هريرة     

 الشحيـح يـجزع جزعـا شديـدا ويحـزن على شـيء يـفوته أو يـخرج : والهلع أشد الجزع والمراد به أّن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم التميمي الهذلي المكي وأمه أم عبد الهذلي مات  عبد اهللا بن مسنهو أبو عبد الرحم) 1(

 ) صلى اهللا عليه وسلم(    أبوه في الجاهلية آان سادس الصحابة دخوال في اإلسالم وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، خادم رسول اهللا 
 بالمدينة في خالفة ) م653/هـ32(ترحاله شهـد الـهجرتين وسـائر المشـهد ولد بمكة وتوفي سنة     األمين وصاحب سـّره ورفيـقه في حـّله و

  362-360ص/2 واإلصـابة ج461ص/1 وسيـر أعالم النبـالء ج3/987 واالستيعـاب ج150ص/3أنظر الطـبقات الكـبرى ج.     عـثمان
 .91و102ص/7ود جوفتح الباري مناقب عبد اهللا بن مسع) 4954: (رقم ترجمته    

 باب في الجود وشعب اإليمان . له واللفظ) 1698: ( حديث رقم 133ص/2باب في الشّح  جآتاب الزآاة ، أخرجه أبو داود في سننه ) 2(
 ).3934: ( حديث رقم256ص/3والترهيب ج  والترغيب424ص/7جوالسخاء     

 .31 سبق تخريجه ص)3(
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 .)1(خوفه وفزعه مـن يـده والخالع الذي خلع فؤاده لشدة 

 شـّح  نفسه إذ خالفها فيما يغلب عليها من حّب المال وبغض اإلنفاق                          اتقىإّن المفلح من      إذا  

 .فيفوز بكل مطلوب وينجو من آل مكروه، وقد ذمت اآلية الكريمة الشّح ذما شديدا

ى أن يكون الرجل جّوادا بكل شيء ف                         توقف عل ّح ال ي اء الش م أن اتق ي أن يعل ن ينبغـ قد قال رسول   ولكـ

 : برئ من الشّح من أدى الزآاة وقرى الضيف وأدى في النائبة ) 2(. 

   تأصيل اإليثار :المبحث الثاني

  اإليثار في القرآن الكريم:المطلب األول

  :الشريفة والسنة  مظاهراإليثار في القرآن الكريم-أوال

الى    ال اهللا تع َراِء الُمَهاِجِريَن الِذيَن   :ق ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّن اِهللا ِلْلُفَق
اِدُقونَ  ُم الصَّ ِئَك ُه وَلُه ُأوَل ُروَن اَهللا َوَرُس َواًنا َوَيْنُص ْبِلِهْم  . َوِرْض ْن َق اَن ِم دَّاَر َواِإليَم َبوَُّءوا ال َن َت َوالِذي

ْيِهْم َوَال َيجِ            َر ِإَل ْن َهاَج بُّوَن  َم ًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيوِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن              ُيِح ُدوِرِهْم َحاَج ي ُص ُدوَن ِف
 . ) )3ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُّوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم الُمْفِلُحوَن

ه اآلية الكريمة في قوله تعالى                   زول هات ا يذآر في سبب ن ُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم    َوُيوِثُروَن َعَلى َأنْ   : مّم

ٌة    حين لم يجد عليه   رجل من األنصار آثر ضيف رسول اهللا        )4(أّنها نزلت في أبي طلحة       َخَصاَص

 .الصالة والسـالم ما يضيـفه به

 رأته ــال إلمـــفق .فذهب به األنصاري الى أهله من أهل الصفة أّن هذا الرجل : قال في أسباب النزول 

 فإذا أراد الصبية : قال واهللا مـا عندي إّال قوت الصبية : ال تدخريه شيئا  قـالت  اهللا  ضيـف رسـول

ي  فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الى رسول اهللا                    العشاء      يهم وتعال فقال  فنوم

 وِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوُي : فأنزل اهللا عّز وجـّل  )5(لقد عجب اهللا عّز وجّل أو ضحك من فالن وفالنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .249ص/4أنظر تفسير الخازن ج )1(
 . باب في الشح79ص/5 وعون المعبود ج،)10904: (حديث رقم 441ص/7ج شعب اإليمان )2(
 ).9-8: (، اآلية رقم)59: (سورة الحشر)3(
  مـن بـني النجار أخوال الرسول صلى   حـرام بن عـمرو الخزرجي األنصاري مشهور بكنيتـه هو أبو طلحة زيد بن سهل بـن األسـود بن)4(

 وصـلى عليـه عثمـان رضي  األشـهر على بالمديـنة أنـه مـاتقيل اهللا عليه وسلم وأحد أعيان البـدريين وأحد النقباء اإلثني عشر ليلة العقبة      
 ير أعالم ـ وس247ص/1وة جـوصفة الصف) 2899: ( رقم ترجمته28ص/3ظـر اإلصابة جــأن.  أحـاديثهـ ولـه34تــوفي سـنة ) اهللا عـنه     
 .27ص/2النبالء ج     

  284ص/4 وتفسيـر القـرآن الكريم م25-24ص/18 والجامع ألحكام القـرآن ج289لبـاب النقـول في أسبـاب النـزول للسيـوطي صأنظر ) 5(
 .195ص/6الدر المنثور ج و53ص/28المعاني ج روح      و

 

54  



 وإّن المتأمل ليتعجب من قرى هؤالء لضيفهم رغم حاجتهم الى ذلك فما. ) )1َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة 

يالهم إّال خبزة         ام ع ان طع م ليستغرب في حال المؤمنين من المهاجرين واألنصار وما آانوا عليه               !آ ث

م يكن يجد ما يس                  م ل إّن أحده ة وحاجة  ف د به رمقه، آحال هذا الضيف الذي طوى على الجوع من فاق

ا، وحال مكرمه الذي جاد بقو  ونسائه الذين لم يكن   صبيته رغم قلته ثم نتأمل حال رسول اهللا تثالث

با، فآثر الفقر والشكر                        ة ذه الى أن يعطيه بطحاء مك أله اهللا تع ي س اء نب امهم إّال م لقد آان إيثارهم   . طع

ثقا عن قوة يقين وصبر        وصدق في التوآل فكانوا يرون ما بأيديهم ودائع وأمانات فكـان أن أغنـاهم             منب

د فـقر وآزرهم بقـوة فاستحكموا بعد         الى بع   وقـد ثبت في الصحيح عـن رســول اهللا ،ضعـفاهللا تعـ
 .) )2 أفضـل الصـدقة جـهد المقل : أّنـه قـال 

انوا    ياجه             فك ى أنفسهم في حال احت ك    يقدمون المحاويج عل ى ذل تـأمل الصحـابي الجليـل الذي     . ـم ال ولن

ر يفعل مثل صنيعة فطاف ــواآلخ. سهـؤثر جاره على عياله ونفـاة فيـآـان مجهـودا فيهدى له برأس شـ 

ى األول               تـهى إل تى ان يـات حـ بـعـة أب ذه اآليـة نـزلت في األنصار ألّنـهم آثروا    . )3(عـلى س يل أّن ه وقـ

 في أيديـهم حتى أّن أحـدهم آان ينـزل للمهـاجر عن إحدى زوجتيه، ويخيره بينرين بكـل ما ــــالمهـاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1854ص/4 جاآلية..باب ويؤثرون على أنفسهمآتاب التفسير، والحديث رواه البخاري في صحيحه ). 9: (، اآلية رقم)59(ورة الحشرـس) 1(

 إآرام  األشربة باب زوان عن أبي حامد األشجعي عن أبي هريرة ومسـلم في الصحيـح آتـابـل بن غـ رواية فضينـم) 4607:(حديث رقم     
 ) 3478(:م ـحديـث رق259ص/3ار جـء في اإليثاج ن فصل مااوشعب اإليم) 2054: ( حـديث رقم 1625ص/3ج الضيف وفضل إيثـاره     
  .300-299وأسباب النزول للواحدي ص) 3359: ( حديث رقم 197ص/9تحفة األحوذي جأنظر . ال الترمذي هذا حديث حسن صحيحـق     
 المسلمين ن  مجال ري أّنجوأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوآل النا: [بعد أن ساق القصة) رحمه اهللا تعالى (قال السيوطي     
 قيس  بن نزل في ثابت  هذابي هريرة أّنأدوي عن هوذآر الم ] فنزلت فيه اآليـة الرجل أضاف ثابت بن قيس بن شماسوفيه أّن فذآر نحوه     
 فهل ثابـت بن قيس .  الرجل يدعى أبو طلحة وتذآر الروايات في آتب التفاسير أّن. قوتهمن األنصار يقال له أبو المتوآل ولم يكن عنده إّال     
  أبو طلحة هرمــــوأآ) صلى اهللا عليه وسلم( برسول اهللا لمتوآل هو الضيف المجهود الذي حّل أبا ايكنى بأبي طلحة أم بأبي المتوآل؟ أم أّن     
 يس رجل من ـنزل في ثابت بن ق ذاــــ هأبي هريرة أّن دوي عنـــذ آر المه: ولــــ يق)رحمه اهللا تعالى(ثابت بن قيس بن شماس؟ فالقرطبي     
 حجر مـام ابـن ر اإلـذآ . ..ثم ساق القصة...  قوته وقوت صبيانه المتوآل فلم يكن عند أبي المتوآل إّالوـ نزل به ثابت ـ يقال له أباألنصار      

 أّن ابن عساآر قال في الذيل على التعريف للسهيلي قيل أّن هـذه :" رحمه اهللا يبرطـد أن ســـــاق آالم اإلمام القـابة بعـ     رحمه اهللا في اإلص
 قـال ".حكاه المهدوي، وقـال إّن فاعلها ثابت بن قيس حكاه يحيى بن سالم. أبي المتــــوآل الناجـي نزل على الثابت بن قيس     اآلية نزلت في 

 وآل ذلك خبط  يؤذن بضعــــف معــــــرفتهم للرجال فأبو المتوآل الناجي تابعي من وسط التابعين حديثه عن أبي سعيد ونحوه مخرج في     : 
 ستة ولم يدرك أآابر الصحابة وراوي القصة ال هـــو الضيف وال المضيف  وهذا وهذا واضح فيما أخرجه عبد اهللا بن المبـارك في     الكتب ال

      البـر والصلة وفي آتـاب الزهـد وأخرجه ابـن أبي الدنـيا في آتـاب قرى الضيف من طريقه عن اسماعيل بن مسلم عن أبي المتوآل الناجي 
 الحديث فتبّين أّن أبا المتــــوآل راوي الحديث وقد أرسله وأّن الضيف ال يعـــرف اسمه وأّن المضّيف ثابت بن قيس وآنيته أبو ... جال     أّن ر

  .      402ص/7أنظر اإلصابة ج.      محمد ال أبو المتوآل
 هـذا حديث صحيـح على شـرط ) رحمه اهللا(لحافظ قال ا) 1509: ( حديـث رقـم 574ص/1جآتاب الزآاة المستـدرك على الصحيحيـن ) 2 (

  باب 192ص/2وسـنن أبي داود ج) 7561: (مـث رقــ باب ما ورد في جهد المقـل حـدي180ص/4وسنن البيهقي ج.  يخرجاهمسلـم ولـم      
 ).1677: (الرخصة في ذلك حديث رقم      

 النـا ـإن أخي فـ: ال ـاة فقـرأس ش) صلى اهللا عليه وسلم(ن أصحاب رسـول اهللا ـل مدي لرجـأهـ: ال ــهما قـ رضي اهللا عن-رـمـن ابن عــع) 3(
 ـل سبـعة أبيــات حتى رجعــت إلى األول  ـها أهـث به الواحد الى اآلخـر حتى تداولـزل يبعــه، فلم يـث به إليـذا منا فبعـ     وعياله أحوج الى ه
 داوله تسعة ـهه إلى جاره فتـو مجهود فوجـوي وهـم رأس مشـدي لبعضهـس أّنه أهـريق أنـنسفي من طاآلية وذآر ال...     فنزلت فيهم ويؤثرون

   259ص/3ان جـوشعــب اإليم) 3799: (مــ حـديـث رق526ص/2ن جــر المستــدرك على الصـحيحيـأنظـ. س حّتى عـاد إلى األولــ     أنـفـ
  197ص/5 القدير جح وفت195ص/6ور جـ والدر المنث290وطي صـباب النقول للسيل و300وأسباب النزول ص) 3479: (ث رقمـــ     حدي

 .  53/ص28وروح المعاني ج     
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 . وقد قاسموهم ديارهم وأموالهم وآثروهم بالغنيمة يوم بني النضير)1(أيتهما أحّب 

باس  ن الع ن اب نهما(فع ال  ) رضي اهللا ع ي : ق ال النب ي النضير ق وم بن ئتم   : لألنصار ي إن ش

ارآم       م دي ت لك ئتم آان يمة وإن ش ذه الغن ي ه ارآتموهم ف م وش ارآم وأموالك ن دي ن م مت للمهاجري قس

يئا يمة ش م من الغن م لك م نقس م ول نا : فقالت األنصار   وأموالك ا وأموال نا من ديارن م إلخوان ل نقس ب

   .) )2اآلية ... ْمَوُيوِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِه ونؤثرهم بالغنيمة والنشارآهم فيها فنزلت 

ى أنفسهم في أموال الغنائم في غزوة بني النضير                      ن عل ّدم األنصار المهاجري د ق ذا فق  بل  )3(وهك

دا وغيظا وحزازة مّما                              م ال يجدون في صدورهم حاجة أي حس في آل شيء من أسباب المعاش وه

ي المهاجرون دونهم من الفيء، بل رضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت       أنفسهم، فقسم الرسول أوت

 4(أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط األنصار إّال ثالثة نفر محتاجين( . 

 :ألنصار واإليثار ا-ثانيا 

الى   ال اهللا تع َبوَّ  ق َن َت يُؤَوالِذي ُدوَن ِف ْيِهْم َوَال َيِج َر ِإَل ْن َهاَج بُّوَن  َم ْبِلِهْم ُيِح ْن َق اَن ِم دَّاَر َواِإليَم  وا ال
ُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيوِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُّوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك      ُص

ُم الُمْفِلُحونَ    يتجلى مدح   )6(ا سبق من أسباب النزول في هذه اآلية الكريمة من سورة الحشر             مفم .))5ُه

رآن العظيم والر     لألنصار لخصالهم الحميدة وأبرزها حبهم هللا ورسوله والمهاجرين         سول الكريم   الق

روهم على أنفسهـم وهـم ال يجـدون حـاجة                   يـها، وآثـ ـم يشارآـوهم ف يـمة ول أمـوال الغن ــوهم ب د خّص فق

نفوسهم لم  أي أّن    َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجة       : [جاء في روح المعاني     . في صدورهم من ذلك    

ا أعط      بع م ى أي شيء منه تحتاج إليه             يتت م تطمح إل فالوجدان إدراك عـلمي وآـونـه    .  المهاجرون، ول

وفيه فائـدة جليـلة آأّنهـم لم يتصوروا ذلك وال مّر في خاطرهم أّن ذلك ... في الصـدر مـن باب المجاز      

  ىسهم ما يحمل علـدون في أنفــ يجون المعنى الـوز أن يكــــويج . محتاج إليه، حتى تطمح إليه النفس

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .463أنظر أوضح التفاسير البن الخطيب ص) 1(
 ).9: (،اآلية رقم )59: (سورة الحشر) 2(
 عالى بنقضهم بالعهد الذي بينه فأخبره اهللا ت) صلى اهللا عليه وسلم(ود بغدر الرسول ـت اليهـن همــهـ حي4ة ـيع األول سنـانت في شهر ربـآ) 3(

  . 3أنظر سيرة ابن هشام ج.       وبينهم
  والتسهيل لعلوم التنزيل البن299ص/ود جــر أبي السعـظر تفسيـف والحرث بن الصمة أنـل بن حنيـن خرشة وسهـو دجانة سماك بـهم أب) 4(

 .249ص/4 وتفسير الخازن ج196ـ195ص/5 وفتح القدير ج201ص/4     جزيء ج
 ).9: (، اآلية رقم)59: (سورة الحشر ) 5(
 قـلت البن عباس سورة الحشر قال سورة بني النضير : ره البخـاري وغـيره عـن ابـن جبـير قال ـر على ما ذآــورة بني النضيــسمى سـوت) 6(

 أنـظر روح. فـفيها أخـرج بـني النـضير..وم القيامةن أّن المراد بها يــتها بالحـشر لئال يضـبكـراهة تسـمي: الــ     وعلق على ذلك ابن حجر فق
 .38ص/28     المعاني ج
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  .)1(] الحاجة آالحزازة والغيظ والحسد والغبطة ألجل ما أعطي المهاجرون

 
رآن        ام الق ال في الجامع ألحك  إذا  َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا:ويحتمل أن يريد به  : [ ق

ان    ه، ويرضون عنه وقد آانوا على هذه الحالة حين حياة النبي       آ نعون ب ل يق يال ب   ُدنيا، ثم آانوا قل

ه        د وفات يه بع م          عل د أنذره يا وق م الدن ال     بحك  سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني         : وق

 .) [ )2على الحوض

ال :  البحرين فقالوا األنصار إلى أن يقطع لهم  دعا رسول اهللا  :قال   ن أنس بن مالك     ع

إما ال فاصبروا حتـى تلقوني فإّنه سيصيبكم أثـرة وفي             : إّال أن تقطع إلخواننا المهاجرين مثلها فقال            

 .) )3 رواية ستلقـون بعدي أثـرة فاصبـرواحتى تلقـوني على الحوض

على النفس  ولما آانت األنصار هذه صفتهم من الجود والبذل والعطاء أثنى اهللا عليهم باإليثار                     

الفضائل وهي أّنهم يحبون       هذه   وبالغ في مدحهم فذآر لهم           ...[ حين فضلوا المهاجرين على أنفسهم        

المهاجرين وأّنهم ليس في قلوبهم حقد وال حسد لهم، وأّنهم يفضلونهم على أنفسهم ويعطونهم ماهم في                    

المهلك، الذي يدسي النفوس     وما ذلك إّال أّن اهللا عصمهم من الشح المردي والبخل                 . أشد الحاجة إليه   

 .)4(] ويمنعها من اآتساب الخير وعمل البر 

في قصة غنائم     لقـد آـان اإليثـار خلقا للمهاجرين واألنصـار جميعا ولذا فقد نوه رسول اهللا               

 .)6(  لوال الهجرة لكنت امرءا من األنصار : ل ا فق.بفضل آال الفريقين. )5(حنيـن

ير الم    ير أم ذا س ان ه اب    وآ ن الخط ر ب ن عم ن     ؤمني ده بالمهاجري ن بع يفة م ى الخل ن أوص   حي

 محسنهم هم، وأن يقبل منــواألنصار لفضلهم وإيثارهم فأوصاه أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم آرامت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25المصدر السابق ج نفسه ص) 1(
 .24ص/لجامع للقرطبي ج نفسها) 2(
 ) 5383:( حديث رقم224ص/8 والحديث أخرجه النسائي في السنن ج249ص/4 وتفسير الخازن ج337ص/4ر تفسير ابن آثير جأنظ) 3(

 وسبق تخريجه من رواية الشيخين ص ؟ من هذا البحث) 12106: ( حديث رقم111ص/3     وأحمد في المسند ج
 .42ـ41ص/28تفسير المراغي ج) 4(
 لّما فتح اهللا مكة ودانت قريش بعد عدوانها حشـد أشـراف هـوازن وثقـيف حشـودا آبيـرة لتوغر . هـ8ة آانت هذه الغزوة في شوال سن) 5(

 )مكان بين مكة والطائف(     صدورهم للفتح المبين وجـمع أمـرهم سّيد هـوازن مـالك بـن عـوف وسـاروا بأمـوالهم ونسـائهم إلى أوطاس 
  200ص/4أنظر طبقات بن سعد ج...فكان المسلمون في إثني عشر ألف مجاهد) ى اهللا عليه وسلمصل(     مجمعين المسير إلى رسول اهللا 

 .438ص/4     وسيرة ابن هشام ج
 في  لو أّن األنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت': الــلم قـه وسـبي صلى اهللا عليـأّن الن: الـرة رضي اهللا عنه قـث عن أبي هريـ ونص الحدي)6(

 آتاب فضائل : اري خصحيح الب. روهــما ظلم بأبي وأمي آووه ونص: فقال أبو هريرة' األنصار ولوال الهجرة لكنت إمرأ من األنصاروادي      
  ومسند أحمد ) 3568: (مـديث رقـــ ح1377ص/3ج' األنصارلوال الهجرة لكنت إمرأ من ' : الصحابة ، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم    
 ) .13106: (، حديث رقم201ص/3ج    
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يئهم         و عن مس ق من األنصارالذين               .)1(وأن يعف ذا الخل مدحهم اهللا تعالى، فقد جعلوا     وآيف ال يكون ه

نزال لإلسالم وموئال له        باءة وم نة م ثّم لما قدم النبي  : قال  فعن أنس .حين أخلصوا اإليمانالمدي

             اه المهاجرون فقالوا يا رسول اهللا ما نة أت رأينا قوما أبذل من آثير وال أحسن مواساة في قليل المدي

ن أظهرهم           نا بي وم نزل أشرآونا في المهنأ، حّتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر آله          المؤنة و ا  آفونلقد   من ق

ال النبي    يهم      ،ال:  فق تم عل م وأثني م اهللا له ا دعوت زل  .) )2 م َوالِذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواِإليَماَن  : فأن

ْبِلِهمْ    ْن َق ة ... ِم د ابتنوا المساجد قبل قدوم النبي         .))3اآلي بسنتين وأحسن اهللا عليهم الثناء في ذلك       وق

ا بفضلهما ومضتا على مهلهما وأثبت اهللا تعالى حّظهما                        ة أخذت ذه اآلي تان من ه تان األول ان الطائف وهات

يء   ذا الف ي ه فهم بك      .ف ار فوص ى األنص ريم عل رآن الك نى الق د أث يهم    وق ر إل ن هاج بون م م يح ونه

اه   ا يعطـ ب  بمـ هم تطي هم، ونفـوس ى أنفس يمة عل روهم بالغن م آث ارهـم، ث م ودي مونهم أمواله ويقاس

المهاجرون من الفيء دونهم، وال تحمل صدورهم شيئا من الحسـد أو الغبطة أو الطلب أو الحـزازة أو                   

دون  يظ أي ال يج تجاجاالغ باح ان ا أو طل و آ يه، ول تاج إل م خصاصة مح نى أّن األنصار )4( به  والمع

بلهم في حال                        ّناس  ق بدؤون  بال ى حاجة أنفسهم وي حتياجهم إلى ذلك، فيؤثرون    ايقدمون المحاويج  عل

 .غيرهم بالمال وغيره من أعراض الدنيا وطيباتها على أنفسهم ولو آانوا في غاية اإلحتياج

 أفضـل : أّنه قـال  ح عن رسول اهللا  يحوقد ثبت في الص :[ )5(ـريال اإلمام الحافظ ابن آث ق  

ل  د المق له   ) )6الصدقة جه الى بقو ن وصف اهللا تع ال الذي ن ح ى م ام أعل ذا المق وَن :  وه  َوُيْطِعُم
بِِّه  ى ُح اَم َعَل له ) )7الطََّع بِِّه :   وقو ى ُح اَل َعَل ى َاْلَم ا )) 8 َوَأَت بون م م يح إّن هؤالء تصّدقوا  وه  ف

  وهـؤالء آثـروا على أنفسـهم مع خصاصتهم.  به وقد اليكون لهم حاجـة إليـه والضـرورة بهّدقواــــتص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .72ص/18 وتفسير أضواء البيان ج195ص/6أنظر الدر المنثور ج) 1(
     653ص/4لرقائق باب ما جاء في صفة الحوض ج، وسنن الترمذي آتاب صفة القيامة وا)13097: ( حديث رقم200ص/3 مسند أحمد ج)2(

 .183ص/6    وسنن البيهقي آتاب القرار باب شكر المعروف ج
 ).9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 3(
 ة والخصاص يبقى بين عيدان البيت من الفرج والفتوح يت أو البناء وهي الفرجةأي بمعنى ماباصة مأخوذة من خصاص الصأي حاجة والخ )4(

 ) ضاويــلبياالمسماة عناية القاضي وآفاية الراضي علىتفسير ( وحاشية الشهاب 196ص/3اوي جــير البيضـر تفسـأنظ.عنى الفاقةـرد بمــت    
 .201-200ص/4ج لــنـزيــعلوم التـهيـل لــــاب التســ آت52-51ص/28 وروح المعـاني ج70ص/18يان جــ وأضواء الب180ص/8ج   
 ولد . المفسر المحدث الفقيه الحافظ المؤرخ. الدمشقي األصل الشافعي  عماد الدين إسماعيل بن عمر بن آثير القرشيءم أبو الفداهو اإلما) 5(

 ،'التاريخ المسمى بالنهاية والبداية ' ،'تفسير القرآن العظيم ' : له مؤلفات آثيرة منها . هـ701     بمجدل قرية من أعمال مدينة بصرى سنة 
 .93-92 ومعجم المفسرين ص231ص/6 وشذرات الذهب ج399ص/1أنظر الدرر الكامنة ج. هـ774توفي بدمشق سنة       
 .من هذا الفصل 55سبق تخريجه في ص ) 6(
 ).8: (، اآلية رقم)76: (سورة اإلنسان) 7(
 ). 177: (، اآلية رقم)2: (سورة البقرة) 8(
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وه      ا أنفقه ى م روا المهاجرين     .)1(إل  فقراء ترآوا ديارهم وأموالهم     م  ألّنهم هاجروا إليهم وه     فاألنصار آث

ّز وجّل وظاهر النصوص  يدل على أّن غير األنصار  لم يشارآهم في هذه الصفات، وهذا               طاعة هللا ع

إّن اآلية األولى تدل على مشارآة  المهاجرين األنصار في هذا            الفالح فهل  اإليثار خاص باألنصار ؟        

 ن إيثار هؤالء ؟فكيف آا. الوصف الكريم

  : المهاجرون واإليثــار -ثالثا 

وقوا أنفسهم الشّح فآثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه فوصفهم                   إّن األنصار    

زون بكل مطلوب  الناجون من آل            ــــأي الفائ  ) )2َفُأوَلِئَك ُهُم الُمْفِلُحونَ    : وله  ـــاهللا جل شأنه بق     

اجل والثواب اآلجل  والجملة الشرطية تذييل حسن ومدح لألنصار بما هــو                     مكروه فوزا بالثناء الع     

ومن معناها إيماء إلى قلة المتصفين بذلك في الواقع عددا وآثرتهم                 ...إياهم  تناوال أوليا     غاية لتناوله 

  .)3(معنى 

 قال   في النص الكريم من سورة بني النضير هذه ما يوحي بأّن المهاجرين آثروا على أنفسهم                 و

ِلْلُفَقَراِء ْالُمَهاِجِريَن  ْاَلِذيَن ُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اِهللا َوِرْضَواًنا                         :تعالى
  .)) 4َوَينُصُروَن ْاَهللا َوَرُسوَلُه 

واال  وأهال             ارا وأم ن دي د آانت للمهاجري م ف     ...  فق ك وراء ظهوره وا  آل ذل ي سبيل إعـالء هذا وخلف

ريف    ريم الش ـوله الك ـرة رس يف ونص ن الحن م   "  الدي ن بعض أمواله نزلوا ع م ي ن ل إّن المهاجري

م               م وأهله ارهم وأوالده م ودي ا أمواله رآوها آّله ل ت  فصاروا فقراء بعد إخراجهم من ديارهم  ،فحسب ب

م  ه ودياره ويترك أهله  وأوالده ال يكون                  . وأمواله أقل تضحية مّمن  آثر غيره      ومن يخرج من آل مال

 .)5(" ببعض  ماله، وهو مستقر في أهله ودياره  فكان أن عوضهم بهذا الفيء  عّما فات عنهم 

الى سوأ ال تع يهم صفة الصدق  فق ِئك: بغ عل ادُقوَن ُأْوَل م الصَّ ؤالء )   )6 ُه م أي ه ي ه الصادقون ف

ا يدل على اإلخالص فيه والرغبة                وا م د فعل انهم إذ ق الصادقة من نيل المغفرة والكرامة عنـد ربـهـم إيم

ـم  د أخرجوا مفه زة عنق ارهم وهي العزي بة إل دي نفوس المحب وبلى ال ّق ...ى القل ثارا للح ذا إي آل ه

 أموالهم  أوى وفيـار مـفجعل اهللا لهم في بيوت األنص . لشأنه وذيوع ذآرهةن ورفعينار الدـــوإعالء لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .338ص/ 4اجع تفسير ابن آثير جر) 1(
 ). 9: (، اآلية رقم)59: ( سورة الحشر )2(
 .53ص/28أنظر روح المعاني ج) 3(
 ). 8: (، اآلية رقم)59: ( سورة الحشر )4(
 .71ص/8أنظر أضواء البيان ج) 5(
 .السورة نفسها، اآلية السابقة) 6(
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مة نى(و قس ث أّن األن )مغ رفوا لصحي دقهم وتار ع ن ص يـتهـحيضلمهاجري ث مةـم الجس م ـارهـوإي

ن ق  ـ ح ول اهللا   ـرس ـوا ل ـالـ قـفم  ـيـ ظـعـال  وال واألوالد ـوا األم ـــد ترآ ـم ق ـكـوانـ إّن إخ  : م  ـهـال ل ــي

الوا         يكم  فق نا قطائع           : وخرجوا إل نا بين ا رسول اهللا أموال عرفوا  ل إّن المهاجرين  ـــي المقاب ـوف. )) 1ي

ذا الفض      ثم لما قدم النبي   : قال عن أنس  ف.ل لألنصار من اإليثار بالمال رغم الحاجة إليه     ه

اه      نة أت ن   المدي الوا    المهاجري ا رسول اهللا ما رأينا مثل قوم          :   فق  من أحسـن مواساة   أبذل في آثير وال     ي

يل   أن يذهبوا باألجر    خفنا نة وأشرآونا في المهنأ، حتى لقد     و المؤ  من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد آفونا       قل

 .) )2 أثنيتم  دعوتم اهللا لهم وال، ما:   آله، قال 

 :اإليثار عند السلف الصالح : المطلب الثاني 

 :بعض اآلثار في إيثار الصحابة  -أوال 

  : أبو بكر الصديق واإليثار 

وم هـاجر الصديق      نت عينا أبي آا  ونزال بغار ثور وهجع النبي الكريم مع رسول اهللا       )3(ي

بكر تحرس صاحبه،  حتى أّن عقربا لدغته فلم يصح ولم يجزع وآثر أن يستريح صاحبه ويتحمل هو           

      .حتى سقطت دمعة منهما من شدة األلم على الرسول الكريم فآفاق ...األذى

ال    فعن أنس      ما فل...أبو بكر  يا رسول اهللا دعني أدخل قبلك:  لما آان ليلة الغار قال  :ق

ال له النبي     : يديه وقال  فأخبره بالذي صنع فرفع رسول اهللا ' فأين ثوبك يا أبا بكر؟ ' :أصبح ق

ا بكر معي في درجتي يوم القيامة              '  م إجعل أب فأوحى اهللا عّز وجّل إليه  أّن اهللا تعالى قد إستجاب           ' الله

ك  ي بكر لرسول اهللا     . ) )4ل ثار أب دي     إّن إي ّبه الش ابع عن مدى ح ثار  فضيلة        ن ك أّن اإلي د له ذل

تة لكي       زائم الثاب يرة والع وب الكب ية والقل م العال اه  إّال أصحاب الهم يل ال يؤت ق نب امية  وخل ية  س قرآن

 . يتحّقق  اإليثار من المسلم يتطلب منه صبرا آبيرا وإحتماال وبذال وآرما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والحديث سبق تخريجه في ص ؟338ص/4ر جراجع تفسير ابن آثي) 1(
 .337ص/4 تفسير ابن آثير ج وأنظر 58الحديث سبق تخريجه في ص ) 2(
 هو أبو بكر الصديق عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن آعب التميمي القرشي أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن من الرجال ) 3(

  وستة أشهر وآان من سادة قريش عالما بأنساب القبائل وأخـبارها له مـواقف عـظيمة فـي عصـر النبوة      ولد بمكة بعد عام الفيل بسنتين
 ، وحارب المرتدين و افتتحت بالد الشام )صلى اهللا عليه وسلم(     واحتمل الشدائد في سبيل الدعوة إلى اهللا شهد سائر الغزوات مع الرسول 

 أنظر صفة . حديثا142له في آتب الحديث . هـ13في خالفته التي دامت سنتان وثالثة أشهر توفي بالمدينة      وقسـم آبيـر من بالد العـراق 
 .  27ص/1 شذرات الذهب ج2ص/1وتذآرة الحفاظ ج) 4808: ( رقم ترجمته104-101ص/4 واإلصابة ج123ص/1     الصفوة ج

 .240ص/1 وصفوة الصفوة ج33ص/1حلية األولياء ج) 4(
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وددت أّن عملي آّله مثل عمله      : [ عن عمر ذآر عنده أبو بكر فبكى وقال          :  أبي بكر  جاء في مناقب  

ه          دا من أيام ا واح يلة واحدة من لياليه، أّما ليلته سار مع رسول اهللا      :  يوم  إلى الغار فلما انتهينا ول

ال      يه ق إن  آان فيه شيء أصابني  دونك  فد                : إل بلك،  ف ه حّتى أدخل ق أي ( خل فكسحه واهللا  ال تدخلــ

ه  ال  ) آنس م ق يه،  ث ا رجل نان  فألقمهم نها اث ي م ه،  وبق ّدها ب با،  فشق إزاره وس بـه ثق ي جان د ف ووج

 ووضع  رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله      أدخل، فدخل رسول  اهللا          : لرسول اهللا    

تيقظ رسول اهللا   ة أن يس تحرك مخاف م ي ن الحجر ول هم ى وج ه عل قطت دموع ول اهللا  فس    رس

ال  ر' : فق ا بك ا أب ك ي ا ل ال '  م تفل رسول اهللا : ق ي، ف ي وأم داك أب م لدغت، ف ده، ث ا يج  فذهب م

تقض    ر السم        ( إن ه، فلما قبض رسول اهللا                 ) أي رجع أث ا يوم ه، وأّم ان سبب موت يه وآ  إرتـدت  عل

الوا      ال        : العرب وق اة فق ؤدي زآ و منعوني  :  ال ن يا خليفة الوحي وتّم : يه فقلت لجاهدتهم عل )1 (االعقل

 .     )2(" الّدين أينقص وأنا حي 

 :  سيدتنا عائشة الصديقة واإليثار  

الك         ام م أ  اإلم ن عائشة   : جاء في موط  أّن مسيكنا سألها وهي صائمة) رضي اهللا عنها(عن أم المؤمني

تها إّال رغيف         يس في بي والة     .  ول ا أعطيه إياه،  فقالت لي  )3(فقالت لم س لك ما تفطرين عليه،  فقالت  له

اه     )4(فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما آان يهدى لنا شاة وآفنها           : قالت ففعلت، قالت    . أعطيه إي

ذا خير من قرصك                        ذا، ه ي من ه ن  فقالت آل ي عائشةأم المؤمني  فكانت أم المؤمنين عائشة     . )5(فدعتن

نى اهللا عليهم باإليثار على النفس م          ع ما هم فيه من الحاجة، فقد وهبت قرص الشعير الذي تملكه            ممن أث

 .)6(وآثرت به غيرها 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .464ص/11أي الحبل الذي آان يعقل به، أنظر لسان العرب ج:  عقاال )1(
 وسنن أبي داود آتاب الزآاة باب )20:( حديث رقم51ص/1 ج صحيح مسام آات اإليمان باب األمر بقتال الّناس حتى يقولوا ال إله إّال اهللا) 2(

  3ص/5وسنن الترميذي آتاب اإليمان باب ما جاء أمرت أن أقاتل الّناس حتى يقولوا ال إله الّله ج) 1556: ( حديث رقم 2/93      وجوبها ج
   .42ص /28أنظر تفسير المراغي ج) . 2606: (      حديث رقم 

 . بريرة خادمة لها تدعى)  3(
 آان من عادة العرب أن يذبحوا الشاة ثم يلفونها بعد سلخها بعجين القمح حفظا لها من رماد الجمر ثم يضعونها في التنور فإذا شويت ) 4(

 .     انساب دهنها على لفافة العجين المسماة بالكفن فيشرب العجين دسم الشاة وذلك العجين يسمى آفن الشاة وآان ذلك من أطيب الطعام
  وشـرح الـزرقاني260ص/3وشعب اإليمـان ج) 1810: ( حديث رقم997ص/2موطأ مالك آتاب الصدقة باب الترغيب في الصدقة ج) 5(

 .542ص/4    على الموطأ ج
 .72ص/8 وأضواء البيان ج193ص/2 والموافقات ج26ص/18أنظر تفسير القرطبي ج) 6(
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 عشرة آالف    )1(أعطاها معاوية ) هللا عنها رضي ا (أّن عائشة    :  في الجامع ألحكام القرآن        جاء

وذآر أّنها قّسمت سبعين     . )2(فتصدقت بالمال وآثرت رضا اهللا عّز وجّل           ...وآان المنكدر دخل عليها    

أيضا أّنه لما طعـن عمر بن       ) رضي اهللا عنها  (ومـن إيثار أم المؤمنيـن عائشـة     . ألفا وهي ترقع درعها    

يقرأ : ا عبد اهللا بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها                ي : )3( قال ألبنه عبد اهللا    الخطاب  

ما لديك؟  : آنت  أريده  لنفسي، فألؤثرّنه  على نفسي، فلما عاد عبد اهللا قال له أبوه                      : عمر بن فقـالت  

 .)4(أذنت لك يا أمير المؤمنين: فأجاب 

 :  عمر بن الخطاب واإليثار  

ّيدنا عمر     فعمة بالفضائل والمناقب ومظاهر اإليثار فقد آان أول من جهر لم  إّن السيرة المعطارلس

ن  ومّمن اختص                            ن استجابة لدعاء رسوله الصادق األمي ذا الدي ه ه ّز اهللا ب را فاع  بإسالمه وهاجر جه

 . وعرف بعدله الذي أضحى مثال يحتذى به بصحبة رسول اهللا 

   آان عمر و.  في عمله)5(ن عسوحين ولي أمر المسلمين تحّمل ثقل هذه األمانة فكان أول م 

يا ويتقشّ       زهد في الدن وأهله بذلك ويؤثر مصلحة المسلمين وراحتهم حّتى أّنه آان  ف فيها ويأمر أوالده     ي

تفقد المساآين            ى األرامل وي ام عل تامى واإلنع ام الي ثوم    ...يسعى بنفسه إلطع أم آل زوج ب د ت  حفيدة )6(وق

زال حديثة السن        رسول اهللا    توّد لو يميل    ويبدو أّنها آانت في بداية حياتها مع عمر        ،  وهي ال تـ

ية واالنبساط في العيش وأن يكسوها من الثياب ما يكسوا به الصحابة زوجاتهم                  ى الرفاه يال إل  ولكّن  ،قل

 .سّيدنا عمر يرّد عليها رّد الرجل الحكيم الذي يؤثر اآلخرة على الدنيا عند ذلك ترضى أم آلثوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي مؤسس الدولة األموية في الشام  ولد بمـكة قـبل البـعثة بخـمس سنين عـلى ) 1(

  أول مـن أنشـأ آان) رضي اهللا عنهما بالخالفة(هـ استقرت األمور له بعد مقتل علي وتنازل ابنه الحسن 8    األشهر وأسلم يوم فتحها سنة 
 مات . آان أحد آتـاب الـوحي له فـي آـتب الحـديث مـئة وثـالثون حديثا…    أسطوال وغزا بالبحر وّسع حدود الدولة إلى المحيط األطلسي

  واسـعاف 120-119ص/3وسـير أعـالم النـبالء ج) 8070( رقم الترجمة 414-412ص/3أنظر اإلصابة ج). م680(هـ 60    بدمشق سنة 
 .28    المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص

 .27تفسير القرطبي ص) 2(
 هو عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدوي، أسلم قديما مع أبيه وهوصغير، آان أحد األعالم في العلم والعمل معروفا بورعه ) 3(

 ، تاريخ 338ص/1أنظر اإلصابة ج.  حديثا2630بن مخلد  ، ومسنده عنده بقي هـ74توفي سنة      شهد الخندق، وهو أهل بيعة الرضوان،
 .17، واسعاف المبطأ ص 37ص/1، وتذآرة الحفاظ ج171ص/1    بغداد ج

 .298ص/2أنظر مدارج السالكين ج) 4(
 .432أنظر مختار الصحاح ص. أي طاف باليل) 5(
 صلى اهللا (اطمة الزهراء ولدت في حياة جدها رسول اهللا هي أم زيد أم آلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف وف) 6(

     ولم تبلغ وأنجبت له رقية وزيدا ثم توفي عنها مات مع ) رضي اهللا عنه ( وتزوجها أمير األمير المؤمنين عمر بن الخطاب )      عليه وسلم
 أنـظر الطبقـات . فلـقد آـانت مـريضة وابنـها أصيـب في الحـربابنها زيد في يوم واحد أيام خالفة معاوية ولم يعرف أّيهـما مـات األول      

  رقـم 293ص/8 واإلصـابة ج171ص/2 والمـقتنى في سـرد الكـنى ج384ص/4 والمستـدرك على الصحيحيـن ج463ص/8    الكـبـرى ج
 ).12233: (    ترجمتها 
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 :قصة أم آلثوم وملكة الروم وإيثار عمر للرعية 
   النساء )1(إلى مـلكة الروم بطيب ومشـارب من أحفاش ) رضي اهللا عنها(ة الطاهرة بعثت هـذه السّيـد

وبلغ ذلك أمير   . فأآبرت ذلك منها فأهدت لها وفيما أهدت عقدا جّد نفيس فتكّلم الّناس عن عقد أم آلثوم                 

. لعقد فأآبر ذلك ودعا الّناس إلى صالة جامعة فصلى بهم رآعتين، ثم شاورهم في ا                المؤمنين عمر   

قد : وقال آخرون . هو لها بالذي لها وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به، وال تحت يدك فتّتقيك          : فقالوا  

آنا نهدي الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع ولنصيب ثمنا أي أّن هذه هي هدية الثواب وهي مشروعة                        

ولكّن الرسول رسول     ن  فقال أمير المؤمني   ). رضي اهللا عنها   (في اإلسالم وحّق خالص ألم آلثوم        

إّن هذه الهدايا التي أرسلتها لزوجة ملك           . المسلمين والبريد يريدهم والمسلمون عّظموها في صدرها          

 لكن ورع عمر وزهده وإيثاره اآلخرة الباقية على الدنيا            الروم آانت من مال وهبه لها أبوها علي        

النفيس في صدر زوجه، جعله يراود زوجته في          الفانية، وخوفه من الفتنة واستعظام النساء لهذا العقد            

ن استفاد منه المسلمون في بيت المال، فأمرها برده إلى بيت           اأمره ويحّثها على ما يكون لها من األجر         

 .)2(المال ورّد عليها بقدر نفقتها

 في الزيت إلى أن        )4( إذ أمسى أتى بخبز قد ثرد          )3( آان عمر يصوم الدهر وآان زمن الرمادة               وقد

قدر من سنان ومن آبد فقال         له طيبـها فأتي به    حروا يـوما من األيام جـزورا فأطعمها الّناس وغرفوا        ن

 اـوالي أن ـ بئس ال  )5(َبٍخ َبٍخ   : ال  ـيوم ق ـزور التي نحرنا ال   ـن الج ـين م ـؤمنـمـير ال ـيا أم : أّنى هذا؟ قالوا    

فأتى بخبز  . نة هات لنا غير هذا الطعام        ارفع هذه الجف   . )6(إن أآلت أطيبها وأطعمت الّناس آراديسها        

ويحك يا يرفأ ارفع هذه الجفنة حّتى تأتي بها أهل             : وزيت فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز ثم قال              

 . فضعها بين أيديهم)8( فإني لم آتهم منذ ثالثة أيام وأحسبهم ُمْقفـرين)7(بيت ِبَثْمٍغ 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    هو الدرج الذي يكون فيه البخور322ص/17وقال في التمهيد ج. أحفاش ومفرد حفش وهو الدرج الذي تضع فيه المرأة حاجتها) 1(
 .148 و نساء من عصر التابعين ص 601ص/2راجع تاريخ الطبري ج ) 2(
 . آانت سنة جدب وقحط في عهد عمر بن الخطاب:  الرمادة نزم) 3(
 .83أنظر مختار الصحاح ص. رهثرد الخبز أي آس) 4(
 .42أنظر مختار الصحاح ص . على وزن بل وهي آلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمغالبة) 5(
  .195ص/6ج) آردس( أنظر اللسان .  قال أبو عبيدة الكراديس رؤوس العظام وأحدها آردوس )6(
 .وهو موضع بالمدينة المنورة) 7(
 .147 وصفة الصفوة ص312ص/3أنظر الطبقات الكبرى ج. يبقى عنده أدمأقفر الرجل أي لم ) 8(
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 :علي بن أبي طالب واإليثار  

ذا الشاب المؤمن الفتي            ثال   ويضرب ه  في اإليثار بالنفس على استيفائها في سبيل فداء رسول  م

ريش       اهللا  ن اتفق  مجلس شيوخ ق ته، حي تل النبي       ـ وحماي ى  ق ندوة ـ عل .  منزله في  في دار ال

ريش يعطى آل واحد سيفا باترا وضربه به ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل                    بسيوف شباب ق

ا   ـ   هذا القرار الجائر فلما بلغ رسول اهللا ...فتعجز بنو هاشم عن قتال العرب وتقبل فيه الدّية...آّله

د أذن له بالهجرة ـ    ى المت         وق يموها عل يال ل نام في فراشه ل ربصين به ـ وقد آشف القرآن  بحث عمن ي

َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الِذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك  :الكريم مؤامرتهم المحكمة وموعد تنفيذها ـ فقال تعالى 
 تنفيذ الجريمة   فأمر عليا بن أبي طالب ليلة     . )) 1َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اُهللا َواُهللا َخْيُر الَماِآرين         

نام في فـراشه هـذه الليلة ويغـادر عليه الصالة والسـالم داره ليال              في فداء  ولم يتـردد عـلي   ... أن ي

تى تتخطفه األيدي                  رسول اهللا     دري  م ام في فراشه ال ي ل ن .   بالحياة  نام مؤثرا رسول اهللا     ... ب

 . )2(...اإليثار والجـود بالنفسفكان بذلك رغم حداثة سنه أروع مثل في التضحية والفداء و

 :أبو طلحة واإليثار  

ال وإن عاد إلى النفس              إّن   ثار بالم وق اإلي نفـس  ف ثار بال   على النبي    )3( طلحة   فقد تّرس . اإلي

ان النبي      وم أحد وآ تطلع ليرى القوم  ي  ! ال يصيبونك !ال تشرف يا رسول : فيقول له أبو طلحة  . ي

يده ر    . نحري دون نحرك     رضي اهللا  (وقالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة       . )4(فشلت سول اهللا   ووقى ب

نها  له تعالى    ) ع منهم طلحة  بن عبيد     )  )5... مَِّن َاْلُمؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَهللا َعَلْيهِ        : في قو

 . )6('أوجب طلحة  الجـنـة' :    حتى أصيبت يده، فقال النبيثبت مع رسول اهللا اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).30: (، اآلية رقم)8: (سورة األنفال) 1(
 .431 وأنبياء اهللا ألحمد بهجت ص 142 ومنهاج مسلم ص401ص/3إحياء علوم الدين ج أنظر )2(
  قديما على يّذ أبي بكر أسـلم . الجـّنةي أحد العشـرة المشهـود لهم بتيمهو أبو محمد طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن آعب ال) 3(

 قتل شهيدا يوم الجمل  . طلحة الخير  يوم أحد وشهد سائر المشاهد) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا وسماه ) رضي اهللا عنه(     الصديق 
  واسعاف  46ص/1رة الحفتظ جأنظر تذآ.  حديثا 38له في آتب الحديث .  هـ وله ستون سنة 36    لعشر خلون من جمادي اآلخرة سنة 

 ). 4270: ( رقم ترجمته 529ص/3 واإلصابة ج176 وصفة الصفوة ص14المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص    
  146ص/16وصحيح ابن حبان ذآر أتراس المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ج)32161: (  حديث رقم 376ص/6مصنف بن أبي شيبة ج) 4(

 .28ص/18وتفسير القرطبي ج) 2547: (  حديث رقم 127ص/2ستدرك على الصحيحين آتاب الجهاد جوالم) 7181: (      حديث رقم 
 ). 23: (، اآلية رقم)33: ( سورة األحزاب  )5(
 ) صلى اهللا عليه وسلم( وابن ماجه باب في فضائل أصحاب الرسول ) 3724: ( برقم 33ص/5صحيح البخاري باب غزوة أحد ج) 6(

 248ص/3 ومشكاة المصابيح ج4063 طرفه في 3724 والحديث 82ص/7وأنظر فتح الباري ج).128 ( : حديث رقم46ص/1    ج
 ).6100:(     باب مناقب العشرة حديث رقم 
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فعن . على حياته فكان آالدرع له حّتى  أثخن بالجراح                     فهذا الصحابي آثر حياة رسول اهللا                

قال أبو  . ذاك آله يوم طلحة    : يوم أحد قال      إذا ُذآر     آان أبو بكر     : قالت  ) رضي اهللا عنها  (عائشة

يريد '  عليكما'  :)1 (وألبي عبيدة بن الجراح    آنت أول من جاء يوم أحد فقال لي رسـول اهللا             : بكر  

 ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا به بضع                        طلحة وقد نزف، فأصلحنا من شأن النبي                 

 .)2( رمية، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنهوسبعون أو أقل أو أآـثر، بين طعـنة  وضربة و

 
 : رغبـة الصحابة في االستشهاد إيثارا لآلخرة   

إّن سجـل شهداء أحد لحافـل ببطوالت هــؤالء الصحـابة رضـوان اهللا تعالى عليهم جمعيا التي تنم عن                  

اهللا لمـّا خرج رسـول  . لنفس حبا بلغ درجة اإليثار با     إيثارهم هللا تعالى، أحبوا اهللا عّز وجّل ورسوله          

             وأبوه جميعا الخروج معه فذآر ذلك للنبي            )3(  إلى بـدر أراد سعد بن خثيمة      فأمر أن يخرج ،

  أّنه البد ألحدنا أن يقيم       ) : رضي اهللا عنهما    (فاستهّما، فـقـال خثيمة بن الحارث ألبنه سعد                أحدهما

  آلثرتك به إّني أرجو الشهادة فـي وجهي هـذا                 لو آان غـير الجـنة      : فـأقـم مع نسائـك فـقال سعد            

 .) 4(إلى بدر فقتل   سعد، فخرج مع رسول اهللا فاستهمـّا فخـرج  سهم

 : اإليثار في االحتضار   

 أعلى مثال في اإليثار تفضيل الغير على النفس حين             )5(يضرب الشهداء األبرار في معرآة اليرموك         

 ء وهم مكلومون  آان آل منهم يدفعه إلى صاحبه وهو جريح  وأصحابه الما)6(عـــــرض على عكرمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن هالل بن أهيب بن ضبة الفهري القـرشي أحـد العشـرة المبشرين بالجنة آان إسالمه هو) 1(

 دار األرقم هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية شهد المشاهد آلها وآان قائدا ) ى اهللا عليه وسلمصل(     وعثمان بن مظعون قبل دخول النبي 
 هـ 18أمين األمة توفي في طاعون عمواس باألردن وقبر في غور بيسان سنة )صلى اهللا عليه وسلم(    لجيوش المسلمين سماه رسول اهللا 

 وسير أعالم النبالء ) 4393: ( رقم ترجمته 13-11ص/4أنظـر اإلصـابة ج. حـديثا14    وهو ابن ثمان وخمسين سنة له في آتب الحديث 
 .  194ص/1 وصفة الصفوة ج6ص/1    ج

    . وما بعدها 315 والرحيق المختوم ص 86ص/2 وسيرة ابن هشام ج176ص/1أنظر صفوة الصفوة ج) 2(
 ري األوسي يكنى أبـو خثيمة وقيـل أبو عبد اهللا أحـد نقباء األنصار اإلثني سعـد بن خثيمة بن الحارث بـن مالك بن آعب بن النحـاط األنصا) 3(

 أنـظر.     عشر شهد العقبة األخيـرة مع السبعيـن آان من بني غنـم بن السلم بـن إمرئ القـيس قتل في غـزوة بدر وقتل أبوه خـثـيمة يـوم أحـد
 . 266ص/1وسير أعالم النبالء ج) 3142: (ه رقم ترجمت76-75ص/4 واإلصابة ج242ص/1    صفة الصفوة ج

 .242ص/1أنظر صفة الصفوة ج) 4(
  هـ  وآان      15 رضي اهللا عنه سنة اباليرموك موضع بناحية الشام وقعت فيه وقعة عظيمة بين المسلمين والروم زمن خالفة عمر بالخط) 5(

  280 ص/3 ومعجم البلدان ج1393ص/4 و معجم ما استعجم ج335ص/2أنظـر تاريخ الطبري ج.  فتح جلوالء وسميـت بفتـح الفتوح    
 .435ص/10     ولسان العرب ج

 وابو عثمان عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي المكي أسلم عام الفتح ففــرح النبي صلى اهللا عليه وسلم وحسن اسالمه خرج ) 6(
  هـ في خالفة عمر رضي اهللا عنه وقيل استشهد 15 فقاتل قتاال شديدا ثم استشهد يومئذ سنة      إلى قتال أهل الردة ، ثم نــــزل يوم اليرمــــوك

  ، وتهذيب الكمال323ص/1أنظــر سير أعالم النبالء ج.      بالشام في خالفة أبي بكــــر رضي اهللا عنه على مارجحه ابن حجــــر رحمه اهللا
 ). 5648 (: رقم ترجمته538ص/4، واالصابة ج247ص/20     ج
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 مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فرده اآلخر إلى الثالث فما وصل إلى هذا حتى ماتوا عن آخرهم ولم

اليرموك أطلب   انطلقت يوم   :  قال      )1(فعن أبي جهم بن حذيفة العدوي         . جميعا   يشربه أحد منهم     

ن الماء أو مسحت به        إن آــان به رمق  سقيته م           : ابن عم  لي ومعي شنة من ماء أو إناء فقلت                      

 فأشار ابن   ! آه !آه: أسقيك ؟  فأشار برأسه إلّي أي نعم، فإذا رجل يقول               :فإذا أنا به ينشع، فقلت       .وجهه

 فقلت أسـقيك؟ فأشار برأسه  أن نعم، فإذا أنا                 )2(عمي أن انطلق به إليه، فإذا هو هشام بن العاص                   

فرجعت إلى هشام فإذا هو قد       . ه فإذا هو قد مات      فأشار هشام أن انطلق إليه فجئت        ! آه !آه: برجل يقول   

 .)3(فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. مات

 : سعد بن مالك واإليثــار 

:  فإني سمعته  يقول يوم أحد        )4 ( جمع أبويه ألحد إّال سعد بن مالك       ما سمعت النبي    : عن علي قال     

  .)5(' يا سعد ا ارم فداك أبي وأمي ' 

ـة      ن عائش ليت ' :  أي أرق مقدمه المدينة ليلـة فقال سهر رسول اهللا : قالت ) ي اهللا عنها رض (وعــ

ال          ' رجال صالحا يحـرسني        ـذا؟     ' : إذ سمعنا صوت سالح فق ال   . 'من ه . أنا سعد بن أبي وقاص    : ق

 فجئت أحرسه،  فدعا له رسول  وقع في نفسي خوف على رسول اهللا :  قال . 'ما جاء بك ؟ ' : قال 

  . )6( ثم نام اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو أبو جهـم بن حذيـفـة القـرشي العـدوي وقيـل اسمه عبيـد وقيـل اسمه عامر بن حذيـفة بن غانم بن عبـد اهللا بن عبيد بن عريـج بن عـدي ) 1(

 ع ابـن الزبير وآان من المعمرين ومن مشيخة قريش عالما باألنساب        وهومشهـور بكنيـته حضر بناء الكعبة مرتيـن في الجاهلية واإلسالم م
 ) 9691:( رقم الترجمة 71ص/7 واإلصابة ج556ص/2 وسير أعالم النبـالء ج1623ص/4أنظر االستيعاب ج.      توفي آخر خالفة معاوية

 . 162ص/1     والفهرست ج
 م بن سعيـد بن سهـل وأمه من بني مخـزوم أسلم بمكة قديـما وهاجر إلى الحبشة ثم هشـام بن العاص أخو عمـر بن العاص بن وائل بن هشا) 2(

 فحبـسه أبوه وقـومه بمكة حّتى قدم بعـد الخنـدق المـديـنة ثم خـرج في تلك البـعـوث ) صلى اهللا عليه وسلم(     قدم مكة حين بلغه مهـاجر النبي 
 ) 8971: ( رقـم تـرجمـته540ص/6بة جاأنظـر اإلص. هـ وآـان أصغــر سنـا من أخيـه عمـرو15     إلى الشــام فقـتل باليرمـوك برجب سنة 

 ). 247: ( رقم 63ص/9     والجرح والتعديل ج
  وأنظر تفسير القرطبي 318ص/2ونصب الـراية ج) 3483: ( فصل مـا جـاء في اإليثـار حديث رقم 260-259ص/3شعب اإليمـان ج) 3(

 .338ص/18     ج
 هو أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص واسمه سعد بن مالك بن أهيب ويقال له وهيب بن عبد مناف الزهري البدري أحد العشرة وآخرهم ) 4(

 وآان مستجاب الـــدعوة له مناقب جمة وجهـاد عظـيم ) صلى اهللا عليه وسلم(     موتا أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة شهد بدرا مع النبي 
 هـ في قصر قد بناه بالعقيق ثم حمل فدفن بالبقــيع وروى عنه بنوه عامر ومحمد 55ة ولم يقاتل مع معاوية وعلي توفي سنة      اعتزل الفتن

  واإلصـابة 416ص/3تـهذيب التـهذيب ج 22ص/1 وتذآرة الحفاظ ج43ص/4أنـظر التـاريخ الكـبـير ج.      ومصعب وجمـع من الصحابة
 ).3196( : رقم تـرجمته73ص/3ج    

 وصحيح مسلم آتاب فضائل ) 3802: (  حديث رقم 1489ص/4ج...فتان منكم ئصحيح البخاري آتاب المغازي باب إذا همت طا) 5(
 ).2411: (  حديث رقم 1876ص/4باب فضل سعد بن أبي وقاس ج) رضي اهللا عنهم(      الصحابة 

 وسنن الترمذي باب ) 2410: (  حديث رقم1875ص/4 جوقاص في فضل سعد بن أبي باب  آتاب فضائل الصحابة البخاري  صحيح ) 6(
   .وقال حديث حسن صحيح   ) 3756: ( حديث رقم 650ص/5     مناقب سعد بن أبي وقاص ج
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 :عبد اهللا بن عمر واإليثار   

 
افع   مرض فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فاْشُتِرَي له عنقود   )رضي اهللا عنهما( أّن ابن عمر )1(عن ن

ال            بد م،  فجاء مسكين فسأل فق أعطوه إياه؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم، ثم جاء به إليه  فأراد      : ره

 .)2(ولو علم ابن عمر أّنه ذلك العنقود ما ذاقه، ألّن ما خرج هللا ال يعود فيه. السائـل أن يرجع فمنع

 
 : إيثار أبي عبيدة بن الجراح  

 
ن الخطاب           إذهب بها إلى أبي : دينار فجعلها في صرة ثم قال للغالم        أخذ أربعمائة     ذآر أّن عمر ب

ن الجراح ثم تلّكأ ساعة في البيت حّتى تنظر ماذا يصنع بها             يدة ب يقول : فذهـب بها الغالم إليه فقال . عب

ن  ير المؤمني ك أم ال  : ل تك؟؛  فق ي بعض حاج ذه ف ل ه ال  : إجع م ق ه، ث َلُه اهللا ورحم ا : َوَص ي ي تعال

ي      ة، اذهب الن، حّتى أنفذها                  جاريــ ى ف ذه الخمسة إل الن وبه ى ف ذه السبعة إل فرجع الغالم إلى عمر    . به

 .)3(فأخبره

 
 : معاذ بن جبل واإليثار 

 
يـدة                        ي عب ان من أب ا آ بـره بمـ ر، وأخ ى عمـ ـالم إل ا رجـع الغ وجده أعّد مثلها لمعاذ ابن جـبل       لمـ

ال    أ في البيت                 : وق ن جبل، وتلّك اذ ب ى معـ ـذا إل  ساعـة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب بها إليه          اذهب به

ال    ن         : فقـ ير المؤمني ك أم ـول ل ذه في بعض حاجتك، فقال           : يق يا : وقال  . رحمه اهللا ووصله  : إجعل ه

ذا وبيت فــالن بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقـالت                      الن بك ى بيت ف ي إل ة إذهب ونحن واهللا مساآين   : جاري

نا  بق في الخرقة إّال دي          . فأعط م ي يها        ول ا إل د جاء بهم فرجع الغالم إلى عمر فأخبره فسر بذلك       . ناران ق

 .)4(عمر وقال إنهم اخوة بعضهم من بعض

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حنيفة أبو عبد اهللا نافع بن سرجس الديلمي مولى عبد اهللا بن عمر المفتي الثبت عالم المدينة القرشي العدوي روى عنه جمع منهم أبو) 1(

 أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وقال مالك آنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر ال :     ومالك وغيرهم قال البخاري 
  وسير أعالم النبالء 84ص/8 والتاريخ الكبير ج458ص/8أنظر الجرح والتعديل ج. هـ117    أبالي أن ال أسمعه من غيره مات سنة 

 .29-28سعاف المبطأ صاال95ص/5    ج
 .27ص/18والجامع ألحكام القرآن ج) 3481: ( حديث رقم 260-259ص/3شعب اإليمان فصل ما جاء في اإليثار ج) 3(
 .446  ورسول اهللا في القرآن الكريم ص27ص/18تفسير القرطبي ج ) 5()4(
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 :  عبد الرحمن بن عوف واإليثار 

بد الرحمــ ـد تصّدق ع ن عـوف نلق ت، والرسول  بالعـ)1( ب ن قدم ارة حي ن تج ه مــ ا تحمل  ير وم

ة  وم الجمع يها .  يخطب ي ّناس إل ة تحمل الحنطة   . فخرج ال يها سبعون راحل ة ف ذه قافل آانت صدقته ه

بدا في يوم واحد                ن ع دا وثالثي ام وأعتق واح يق والطع وعلى هذا آان مجتمع المدينة  في عهده  ...والدق

           ياء  بعض تكافال بعضهم أول تمعا م د آثر الذود عن هذا الدين وحماية رسوله الكريم           . )2(مج  وق
 . )3(وثبت معه يوم أحد حّتى أثخن بالجراح فجرح يومئذ نحوا من عشرين جراحة 

 : إيثار قيس بن سعد بن عبادة  

د     في سرية قائدها أبو عبيدة    لسد خلة المجاهدين حين بعثه الرسول        )4(ستدان قيس بن سعد   اوق

ن الجراح      ئة رجل من المهاجرين واألنصار            -ب رته ثالث م  قد أصابهم جوع شديد فجعل       .-وتحت إم

يس    نادي من يشتري مني تمر بجزر هاهنا وأ           ق يقول     فجعل عمر     ؟   فيه بالتمر في المدينة   و ي

ـالم    ـذا الغ با له ه يـدين في مال غيره    ! واعجـ ال لـ ل وآان أجهينة فأعطاه ما س فوجد رجال من . ال مـ

ن عبادة            ي ن سعد ب يس ب  بوسقين من تمر فطلب     )5(فابتاع منه خمس جزائـر آل جـزور     ...عرف نسب ق

ي  ال أبى عمر     جهن ائال    من عمر أن يستشهد ف ن    : ق ذا بدي ى ه ا المال    ،ال أشهد عل ال له، إّنم  وال م

وم بعير   آل ي  ،    ونحر سعد الجزر في مواطن ثالثة        .لمعرفته بصيت أبيه وجوده   ي  فباعه الجهن . ألبيه  

ال            يدة فق و عب نعه أب رابع م يوم ال ان ال ا آ ك     : فلم ال ل تك وال م ريد أن تخرب ذم يا أبا :  فقال قيس  ؟ ت

ي وهو يقضي دي             رى أّن أب يدة أت طعم في المجاعة ال  يقضي عني     ـّل وي  ـَك ـل ال ـم ـاس ويح ـّنـ ون ال ـعب

 وه وعرف منه ـه أبـيـقـد لـعـن سـم قيس ب فلّما قد ؟ ُسفًَّة من تمـر لقـوم مجاهدين في سبيل اهللا عّز وجّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السباقين إلى اإلسالم وآان ن هو أبو محمد عبد الرحم) 1(

 شورى في أمر الخالفة شهد بدرا وسائر المشاهد آان جوادا سخيا وأوصى ال) رضي اهللا عنه(     واحدا من الستة الذين جعل فيهم عمر 
  وصفة الصفوة 239ص/5أنظر التاريخ الكبير ج. هـ32     يوم وفاته بالف فرس وخمسين له خمس وستون حديثا توفي في المدينة سنة 

 ).5183(: رقم ترجمته 346ص /4 و اإلصابة ج46ص/1وتذآرة الحفاظ ج 183ص/1ج    
 .72ص/8أنظر أضواء البيان ج) 2(
 .93ص/2أنظر زاد المعاد ج) 3(
  حبان وأبو عبد الملك وذآر ابن. وأبو عبد اهللا. أبو الفضل: ختلف في آنيته فقيلاهو قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم األنصاري الخزرجي ) 4(

 وآان من  النبي بمنزلة صاحب الشرطة من األميــــر)  عليه وسلمصلى اهللا(     أّن آنيته أبو القاسم آان حامل راية األنصار مع رســـول اهللا 
     وآان من ذوي الرأي والمكيدة ودهاة العرب في الحرب، شريفا في قومه عرف بجوده ونجدته وشجاعته، شهد فتح مصر ومع علي صفين 

 وصفة الصقوة ) 7182: (  رقم ترجمته473ص/5صابة ج هـ أنظر اإل58    مات في آخر خالفة معاوية بالمدينة على األرجح وقيل مات سنة 
 . 102ص/3 وسير أعالم النبالء ج363ص/1   ج

 أنظر اللسان. الناقة المجزورة، والجزور يقع على الذآر واألنثى، والجمع جزائر وجزر وجزرات وأجزر القوم أعطاهم جزرا: جزور) 5(
.134ص/4    ج
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وم في المجاعة فسّر بذلك       ا فعل مع الق مريضا  و آان قيس بن سعد .  )1(وآتب له أربع حـوائط  م

ه سأل عنهم، فقيل                تبطأ إخوان ا اس ه فلم يادته جمع من معارف تخلف عن ع إنهم يستحيون مّما لك : له  ف

من آان : ثم أمر مناديا ينادي . أخزى اهللا تعالى ماال يمنع اإلخوان  من الزيارة: فقال . عليهم من الدين  

ن فه يه دي يس عل ادهلق ثرة من ع ته بالعشي لك لٍّ، فكسرت عتب ي ِح نه ف ر)2(و م د آث يس،  فلق وه  ق  وج

ودا       يا وج ثارا حقيق راء إي ذا اإلب ان ه ن فك ذا الدي ن ه رأهم م نه فأب تحياءهم م ّدر إس ي اهللا وق ه ف إخوان

 ...بالمال

 وهكذا يضرب الصحابة الكرام أروع أمثلة الجـود فكـان مجتمـع المـدينة في عـهد الـرسول                        

 مجتمعـا متـكافال يقـيل فـيه المسلمون عثـرات بعضهم، متعـاونين على الخير، ولم يكن هذا              الكريـم  

فحسب بل   ) رضـوان اهللا عليهم    (خـلق الصـحابة     ...الخلق الكريم من اإليثار والجود بالنفس والمـال            

وْالَِّذيَن َجاُءوا  ... َر َواِإليَماَن ِمـْن َقْبِلِهمْ    َوالِذيــَن َتَبــوَُّءوا الدَّا    : قال تعالى ... خلق التابعين من بعدهم   
 .)4(...] استوعبت هذه المسلمين عامة ولـيس أحـد إّال وله فيها حّق : [ قال ابن آثير . ) )3ِمْن َبْعِدْهِم 

 :  إيثار عبد اهللا بن مسعود  
عود      ن مس بد اهللا ب يل ع حابي الجل ف الص ي بعض مواق ـذي    ف ثـار ال ر اإلي ه إّال ذوي مظاه ال يـدرآ

 ].ذآر إيثاره ثـواب اآلخرة على شهــوات النفس : [ األبصار، فقد ذآر ابن الجوزي موقفا له فقال 

ال  )5(فعن األحوص الجشمي      نا على ابن مسعود وعنده بنون له،  ثالثة غلمان  آأّنهم   : [  ق دخل

نا   ال ل نهم فق ن حس نا نتعجب م نا، فجعل ير حس أنكم تغبطو: الدنان مآ ي به نا . نن ثل : قل واهللا إي واهللا بم

لم     بط المرء المس   :فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير،  قد عشعش فيه خّطاف وباض فقال . هؤالء يغ

راب قبورهم أحّب إلّي أن يسقط عّش هذا الخّطاف                      دي عن ت د نفضت ي يده ألن أآون ق ذي نفسي ب وال

  .ى أبنائه رفقا ورحمة وإيثارا لآلخرةفقد آثر سالمة وحياة الخطاف عل. )6 (]وينكسر بيضه

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .254ص/5 واإلصابة ج364ص/1أنظر صفة الصفوة ج. والمفرد حائط وهو بستان النخل إذا آان مسورا) 1(
 .57 وموسوعة أخالق القرآن ص124أنظر الرسالة القشيرية ص) 2(
 ).10-9: (م، اآلية رق)59: (سورة الحشر ) 3(
 340ص/4تفسير ابن آثير ج) 4(
 هو عوف بن مالك بن نضلة بن جريج أبو األحوص الجشمي الكوفي من بني جشم بن معاوية بـن بـكر بـن هــوازم اخــتلف فـي نـسبه ) 5(

 ـوارج فـي أيـام الحجاج أنظـر قـتله الخ.      فقيل عمر بن األحوص بن جعفر بن آالب نـزل الكوفـة وحضر النـهروان مـع علي وآـان ثـقة
 .56ص/7جوالتاريخ الكبير14ص/7ج والجرح والتعديل 98ص /2ج ورجال مسلم 3ص/8ج وتهذيب التـهذيب 83ص/1ج    الكـنى للبخاري 

 .214ص/1أنظر صفة الصفوة ج) 6(
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 :إيثار آل ياسر وتحّمل عمار وأهل بيته الشدائد 
 

ن ياسر              ار ب نو مخزوم يخرجون بعم ان ب انوا أهل بيت إسالم إذا حميت الظهيرة           و )1(آ ه وآ يه وأّم بأب

م رسول اهللا               يمر به ة، ف م برمضاء مك يقول    يعّذبونه م الجنة        ' : ف ، فأّما أّمه   'صبرا آل ياسر موعدآ

 بالبطحاء بينما أنا أمشي مع رسول اهللا : قـال )3( وعن عثمان. )2(فقتلوها وهي تأبى إّال اإلسالم 

ه       يه وأّم ار وأب ون في الشمس ليرتدوا عن اإلسالم قال أبو عّمار          إذ بعم . يا رسول اهللا الدهر هكذا    :  يعذب

 . )4(' صبرا يا آل ياسر اللهم اغفر آلل ياسر وقد فعلت': فقال 

م من أسرة آلت على نفسها أن تعبد اهللا     رم به فكانوا يحّبون اهللا ورسوله  وحده هللا دّر آل ياسر أآ

يل و            ود التنك ذا ال ان ثمن ه و آ ثم إّن الفتنة التي تعّرض  .التحريق والتعذيب ولم يثنهم شيء عن دينهمل

     . بداية الدعوة إلى اهللاالصحابة  إليها عّمار آانت من أعظم المحن التي تلقاها

الى  له تع إّن قو اِن  :ف نٌّ ِباِإليَم ُبُه ُمْطَمِئ ِرَه َو َقْل ْن ُأْآ اق) )5 ِإالَّ َم يه باّتف ت ف ه . نزل يل أّن ذ ق ا  أخ  لم

ترآـوه حّتى سـّب رسـول اهللا                  م ي ن ياسر ل ار ب فلما أتى رسول   .   وذآر آلهتهم بخير    المشرآون عّم

ال  اهللا   ال       :  ق ا وراءك؟  ق ّر يا رسول اهللا، ما ُترآت حّتى نلت منك وذآرت آلهتهم بخير فقـال              : م ش

ال            : رسـول اهللا     بك ؟  ق فإن عادوا فعد وقد أجاره  :  قال   .أجد قلبي مطمئنا باإليمان    : فكيف تجد قل

م يدعونه إلى النار ويحتمل أن                   الى وه ى اهللا تع م إل ان يدعوه د آ يه من الشيطان ، فق ى لسان نب اهللا عل

 . )6(تكون هذه اإلجارة بمعنى تثبيته على اإليمان حين أآره على النطق بكلمة الكفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قضان العنسي عمار بن ياسر بن عـامر بن مـالك بن آـنـانة بن قـيـس جـده من حـلفـاء بـني مخـزوم وأّمـه سـمـية بـنت خـباط هو أبو الي) 1(

 قـدم أبوه .     موالة أبي حذيفة بن المغيرة سابع سبعة في اإلسالم وهي عجوز آبيرة عذبت وطعنها أبو جهـل فكانت أول شهيـدة فـي اإلسالم
 الف أبا حذيفة فزوجه سمية  آـانوا مـن السـابقين الألولين هـو وأبـوه وأمـه إلى اإلسالم هـاجر عمار إلى المديـنة وشـهد المشاهد     مكة فح
 صلى اهللا(ثم شهد اليمامة وقطعت أذنه بها واسـتعمـله عـــمر عـلى الكـوفة وزّآاه فكتـب إلـيهم أّنه مـن النجباء من أصحاب محمد …    آلها

 أّن عّمارا تقتله  ) صلى اهللا عليه وسلم(، آان أول مـن أظهـر إسالمه سبعـة وذآروا منهم عمار وتواترت األحاديث عن النبي )   عليه وسلم 
 ـظـر أن.  هـ في ربــيع وله ثــالث وتسعـون سـنة وقـيل وهـو ابـن أربـعة وتـسـعيـن سـنة87    الفئة الباغية فقـتل مـع عـلي بصـفيـن سـنة 

 وفـتـح الباري بـاب ) 5699: ( رقـم تـرجمتـه273ص/4 واإلصـابة ج232-230ص/1 وصـفة الصـفوة ج1863ص/4    االستيعـاب ج
 .91ص/7ج) رضي اهللا عنهما(مناقب عمار و حذيفة     

 : وشـعـب اإليمـان ) 5646: ( حـديث رقم 432ص/3آتاب المغازي والسرايا، باب مناقب عمار بـن ياسر ج: المستدرك على الصحيحين) 2(
 ).1631: ( حديث رقم 239ص/2     باب في شـح المـرء بديـنه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر ج

 هو أمير المومنين أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص األموي، ذو النورين، من تستحي من المالئكة، أسلم قديما قبل دخول النبي ) 3(
 دار األرقم، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة جمع األمة على مصحف واحد استشهد يوم الجمعة في شهر ذي الحجة ) صلى اهللا عليه وسلم(   

 رقم  . 419ص/2 ، واالصابة ج8ص/1 وطبقات الحفاظ ج40ص/1 ، شذارت الذهب ج208ص/1أنظر التاريخ الكبير ج. هـ 35    سنة 
 .13آرة الحفاظ ص وتذ).2481: (    ترجمته 

 .320-319ص/1 وسيرة ابن هشام ج140ص/1أنظر حلية األولياء ج) 4(
 ).106: (، اآلية رقم)16: (سورة النحل) 5(
  .92ص/7، وفتح البارئ بشرح صحيح البخاري ج140ص/1، وحلية األولياء ج443ص/1صفوة الصفوة جأنظر ) 6(
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 .)1('  مليء إيمان إلى مشاشهامارإّن ع':   يقول سمعت رسول اهللا : قال   علي عن

قد رؤي عّمار بن ياسر يوم صفين شيخا آدم في يده           ، ف وآان يؤثر الجهاد في سبيل اهللا رغم آونه شيخا        

ثالث مرات وهذه    والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه مع رسول اهللا          : الحربة وإّنها لترعد وآان يقول      

بونا حّتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أنّا على الحّق وهم            والذي نفسي بيده لو ضر    : الرابعة، ثم قال    

 . )2(على البــاطل

 : تحمل بالل بن رباح الشدائد إيثارا لهذا الّدين 

فأّما ...)4(ر، و بـالل   كو ب بوأ  رسـول اهللا       )3( إّن أول مـن أظهر اإلسـالم سبعـة            عـن مجـاهد     

عه قومه، وأخذ اآلخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم              فـمنعه عـّمه، وأمـّا أبـو بكر فمن          رسول اهللا    

صهـروهم في الـشمـس حّتى بـلـغ الجهـد منهم ما بلـغ فأعطـوهم ما سألوا فجاء إلى آل رجل منهم                            

 فيها الماء وألـقوهم فـيه وحـملوا بجـوانبه إّال بالال فإّنه هانت عليه نفسه في اهللا                   )5(قومه بأنطاع األدم     

فجعـل بالال  ) 6(ا في عنقه حبال ثم أمروا صبيانهم أن يشـتّدوا به بيـن أخـشبي مـكة                    حّتى مّلوه وجعلو   

 .)7(أحـد أحد : يقول 

فإذا حميت الظهيرة أخرج بالل وطرح على ظهره في بطحاء مّكة ثم أمر سّيده بالصخرة العظيمة                            

وتعبد الالت والعزى   ال تزال هكـذا حّتى تمـوت أو تكفـر بمحمـد            : فتوضع على صدره، ثم يقـول له         

لم يؤّثر فيه هذا الحّر وال العطش وال هذه الصخرة الكبيرة على                 .فيقول وهو في ذلك البالء أحد أحد        

 ان مع ذلك آّله في عبادة اهللا، وآأّن المشرآينـد، فكــات التوحيــامرا بكلمـانه عـدره، بل مضى لسـص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وسنن ابن ماجه باب في فضائل أصحاب الرسول )  30349: (حديث رقم  آتاب اإليمان والرؤيا  163ص/6ابن أبي شيبة جمصنف ) 1(

  وحلية األولياء 295ص/9ومجمع الزوائد باب فضل عمار بن ياسر وأهل بيته ج) 147: ( حديث رقم 52ص/1ج) صلى اهللا عليه وسلم(     
 .ام آالمرفقين والكتفين والرآبتينومشاشه هي رؤوس العظ. 140ص/1ج     

  وصـفة 409ص/1وسـير أعـالم النبـالء ج) 5649: ( ـديث رقم 432ص/3أنظر المستدرك على الصحيحين باب ذآر مناقب عمار ج) 2(
 .231ص/1    الصفوة ج

 .141ص/1جأنظر اإلستيعاب . صهيب وخباب وعمار وأمه سمية، وذآر ابن مسعود المقداد بدال من خباب : هم ) 3(
 واســم أّمـه  ). رضي اهللا عنـهما(هو أبو عبد اهللا بالل بن رباح الحبشي ـ مؤذن النبي صلى اهللا عليه وسـلم  ـ مولى أبي بكـر الصديق ) 4(

 مشهورة فقد شـهد ومـناقبه آـثيرة و...     حمامة أسلم قديما فاشتراه أبو بكر من المشرآين لما آانوا يعّذبونه فأعتقه من أمية بن خلف سّيده
 بـينه وبـين أبــي عـبيدة بـن ) صلى اهللا عليه وسلم(وآخى رسـول اهللا ) ...صلى اهللا عليه وسلم(وآان خـازن رسـول اهللا .     جميع المشاهد

 ـتلف أهل الـسير مجاهدا إلى أن مات بالشام في زمن عـمر بـن الخـطاب واخ) صلى اهللا عليه وسلم(     الجراح ثم خرج بالل بعد الرسول 
  229-226ص/1هـ وهو ابــن بـضـع وستـين سـنة أنـظر صـفة الصـفوة ج20     في مـكان وفـاته قـيل أّنــه  دفن بحلب وقيل بدمشق سنة 

 .95ص/1 ورجال مسلم ج347ص/1وسير أعالم النبالء ج) 732(  رقم ترجمته 171ص/1     واإلصـابة ج
 . الجلد يفرش حتى المحكوم عليه بقطع الرأس أو العذاب ، والجمع أنطاع ونطوعألديم أيبساط من ا: النطع ) 5(
 .378ص/2أنظر معجم البلدان ج. ، واألخشب آل جبل غليظ هو أبو قيس واألحمر: أخشبي مكة ) 6(
  صلى اهللا عليه وسلم ، المستدرك على الصحيحين آتاب معرفة الصحابة باب ذآر بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا141ص/1اإلستيعاب ج) 7(

  . 140ص/1 قال حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وحلية األولياء ج)5238(:  حديث رقم 320ص/3     ج
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فاشتراه منهم   ؟ وبينما آان المشرآون يعّذبونه حّتى مّر به أبو بكر الصديق             ! ! ما أرادوا غير بالل   

قال عمر  :  قال )1(فعن جابر بن عبد اهللا       . ى اإلسالم وأعتقه ـ وأعتق قبل أن يهاجر سّت رقاب معه عل           

  2(آان أبو بكر سّيدنا وأعتق بالال سّيدنا(. 

 :  حّيا ومّيتا ) صلى اهللا عليه وسلم(يؤثر رسول اهللا  ) رضي اهللا عنه (بالل 

الل بحق خازن رسول اهللا              ان ب بد اهللا   آ ن مسعود   فعن ع  على بـالل دخل النبي : قال ب

نده صُ    ال   )3(بـرة  وع ال      :  ق الل ؟ ق ا ب ذا ي ا ه أما تخشى : يا رسـول اهللا اّدخـرته لك ولضيفاك فقال : م

قال رسول : وعن أنس قال . )4(أن يكون له بخار في الّنار؟ أنفق بالال وال تخشى من ذي العرش إقالال 

ـقد ُأِخفت في اهللا وما يخاف أحـد ولقد ُأوذيت في اهللا وما يؤذى أ           ' : اهللا   حد، ولقد َأَتت علّي ثالثون ل

بالل طعام يأآله ذو آبد إّال شيء يواريه إبط بالل                     ي ول وم مال يلة وي ن ل ا بي ول اهللا  سولّما توفي ر   )5(' م

          بكاء ّناس بال دا رسول اهللا انتحب ال ال أشهد أّن محم ا ق ان آلم الل فك فلما دفــن قال له أبو  ... أّذن ب

ر   الل   بكـ ا ب ال له   . أذن ي ا اشتريتني لنفسك فامسكني وإن آنت إّنما اشتريتني  هللا    إن آ: فقـ نت إّنم

 . )6(فدعني وعمل اهللا 

الل       رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد، فأردت أن أرابط في سبيل اهللا، وأّن أبا بكر              : قال   ذآر أّن ب

بالل    ال ل ا مات أذن      : ق ي،  فلم الل حتى توف ه ب ام مع توجه إل    أنشدك اهللا وحقي فأق ه عمر ف ام ل ى الش

اهدا  ى اآلذان           )7(مج اد عل را الجه  وخازنه، مأل   صاحب رسول اهللا     لقد آان بالل    .  وسكنها مؤث

ده بأفضل الطاعات أال وهي الجهاد وأال يؤذن في الحضر                            به فأبي إّال أن ينشغل بع حّب رسول هللا قل

 . فلحق بصاحبه…! لغيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ويقال أبو محمد السـلمي الخـزرجي األنـصاري وقـيل أبـو عبـد الرحمـنهوأبو ) 1(

  غزوة 19 حديثا اشترك في 1540     صحابي جليل مفتي المدينة في زمانه آان آخر من شهد بيعة العـقبة من السـبعين لـه في الصحيحين 
 :  رقم الترجمة434ص/1 هـ بالمدينة وقـد تجاوز التسعين حدث عنه خلق آثـير أنظر اإلصابة ج78را وال أحدا توفي عـام      ولم يشهد بد

 .7 واسعاف المبطأ ص492ص/2 والجرح والتعديل ج44ص/1وتذآرة الحفاظ ج) 1027     (
 ).3754: (حديث رقم  رباحمناقب بالل بن ' باب 23ص/7 ، وفتح الباري ج228ص/أنظر صفة الصفوة ج نفسه) 2(
 .أي آومة من التمر) 3(
 وشعب اإليمان فصل في ذآر ، )10300: ( حديـث رقم155ص/10، والمعجـم الكبيـر ج)1978: ( حديـث رقم349ص/5مسنـد البـزار ج) 4(

   باب قي اإلدخار  الزآــاة تابآ: ومجمع الزوائد )1466(:  حديث رقم 172ص/2    النبي صلى اهللا عليه وسلم وصبره على شدائد الدنيا ج
 . 126ص/3ج   
 : ، حديث رقم645ص/4آتاب صفة القيامة، ج: لتـرمذي ، وا)14087: (مسنـد أبي سعيـد الخـدري حـديث رقم : 286ص/3مسند أحمد ج) 5(

   .150ص/1 وحلية األولياء جحديث حسن غريب: وقال) 2472    (
  .238ص/3والطبقات الكبري ج) 3545:(  حديث رقم 3/1371 جباب مناقب بالل بن رباح آتب فضائل الصحابة 'البخاري صحيح ) 6(
 . 95ص/1 ورجال مسلم ج99ص/أنظر فتح الباري ج نفسه) 7(
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 : على حّب النفس ) صلى اهللا عليه وسلم(إيثار حّب النبي  

 أنس  فعن  ... أحّب إلى النفس من النفس، يحمونه بأنفسهم         بين صحبه     آان رسول اهللا     

 .)1('ال يؤمن أحدآم حّتى أآـون أحّب إليه من أهله وماله والّناس أجمعين'  : قال رسول اهللا : قال 

يطلبون نفرا من المسلمين       ' القارة'و   ' عضل'وبعد غزوة أحد في سنة ثالثة للهجرة جاء نفر من                       

ر عليهم عاصم بن ثابت      عشرة عينا فأمّ   بعث رسول اهللا    ثم  ... ليعلموهم ويفقهوهم في دين اإلسالم     

له بنو ِلْحيان، فنفروا إليهم بقريب من مائة رجـل              ُذآروا لحّي بن هذيل، يقال       )2(حّتى إذ آانوا بالهدة      

فاعطوا بايديكـم ولكـم    : رام فـاقتصوا آثـارهم حّتى وجـدوا مأآـلهم التـّـمر في منــزل نزلـوه فـقـالوا                  

أّما أنا فال أنزل في ذّمة آافر ـ أي ال أقبل جوار                :   فقـال عاصم      .العهـد والميثـاق ال نقتـل منكم أحدا      

ـ وجعل يقاتلهم ـ فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة ونزل إليهم                 ...مشرك ـ اللهم أخبر عّنا نبّيك          

 فلما استمكنوا منهم أطلقوا      )3(نفر على العهد والميثاق منهم خبيب، وزيد بن الّدثنة وعبد اهللا بن طارق                

إّن لي بهؤالء    . هذا أول الغدر فواهللا ال أصحبكم       :فقال عبد اهللا بن طارق        . أوتار قسيهم فربطوهم بها    

فجّرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الّدثنة حّتى                      . إسوة يريد القتلى   

 .)4(...باعوهم بمكة

 :مآثر عاصم بن ثابت بن قيس 

 )6(ن الرماة المذآورين يوم أحد وقد قتل بعض أصحاب لواء المشـرآين          م )5(آان أبو سليمان عاصم   

 وقد امتنع عاصم يوم   ....  عاصـم ولـمن يأتيها به مائة ناقة)7(فنذرت أمهم أن تشرب الخمر في قحف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاب اإليمان باب ـم آـسلـوم) 14: ( حديث رقم 14ص/1ج)  عليه وسلمصلى اهللا(ول اهللا ـّب رسـأخرجه البخاري في آتاب األيمان باب ح) 1(

  وأبي عوانة في المسند آتاب 177ص/3وأحمد في المسند ج) 44: ( حديث رقم67ص/1ج) صلى اهللا عليه وسلم(     وجوب محبة رسول اهللا 
 ).90: (  حديث رقم 41ص/1     اإليمان ج

 .أي على الرجيع بين مكة وعسفان) 2(
 أنظر . هـ وقبره ِبمّر ظهران3ر من األنصار شهد بدرا وأحدا توفي سنة ـن مالك البلوي حليف بني ظفـرو بـمـن طارق بن عـهو عبد اهللا ب) 3(

 ) .4772: ( رقم ترجمته136ص/4 واإلصابة ج928ص/3 واالستيعاب ج240ص/1     صفة الصفوة ج
  حديث 310ص/2، ومسند أحمد ج)3767: ( ، حديث رقم 1465ص/4درا جصحيح البخاري آتاب المغازي، باب فضل من شهد ب) 4(

 ).8082: (      رقم 
 هو أبو سليمان عاصم بن ثابت بن أبي األقلح قيس بن عصمة بن نعمان بن مالك بن أمية ينتهي نسبـه إلى عـمرو بـن عوف األنصاري ) 5(

 آيف تقاتلون؟ فقام عاصم : لمن معه) صلى اهللا عليه وسلم(بة أو ليلة بدر قال النبي     من السابقين األولين من األنصار ولّما آانت ليلة العق
 هـكذا نـزلت ) صلى اهللا عليه وسلم(فـقـال رسـول اهللا .…    بن ثابت فأخذ القوس والنبل فبّين متى يكون الرمي، ثم المداعسة فأخـذ بالسيف

 حـين ولى النـّاس وبـايعـهم على ) صلى اهللا عليه وسلم(درا وأحـدا وثـبت مع رسـول اهللا شهد ب.     الحرب من قاتل فليقاتل آما يقاتل عاصم
 ).4340: ( رقم ترجمته3ص/4، واإلصابة ج338ص/1صفة الصفوة ج و780ص/2 االستيعاب جأنظر.    الموت

 . الصفحة نفسها / أنظر صفة الصفوة ج نفسهقتل مساعفا والحارث وأمهما ُسالفة بنت سعد) 6(
 . 522أنظر مختار الصحاح ص. هو العظم الذي فوق الدماغ) 7(
 
 

73  



 ال أنزل في ذّمة مشرك وآان قد عاهد اهللا تعالى أن ال يمس مشرآا وال                       : الرجيع أن يستأسر قائال       

اللهم إّني حميت دينك    : يمسه مشرك وجعل يقاتلهم حّتى فنيت نباله ثم طاعنهم حّتى انكسر رمحه فقال               

 : مي لحمي آخره، وآان يقول وهو يقاتل أول الّنهار فاح

 )2(              والقوس في وتر ُعنــابل)1(ماِعّلتي وأنا جلد نــابل   

              الموت حّق والحياة باطل)3(إن لم أقاتلهم فأمي هابل  

 وآّل ما حّم إّال له نـازل                بالمرء،  والمرء إليه آئل  

 
تل      ن، وق أرادوا أن يحتّزوا رأسه ليذهبوا به إلى مكة فبعث اهللا                 فجرح رجلي تلوه، ف  مثل الظلة    آخر، وق

  )4('حمي الدبر'ثم بعث اهللا إليه سيال في الليل فحمله ولذلك آان يقال عنه فحمته منهم،  فحمته لدبرامن 

 . في اهللا خير البالء وآثر جواره، فوجده نعم المجير وهكذا أبلى عاصم  

  : شاعر رسول اهللا )5( ويقول حسان

 أحاديث آانت في خبيب وعاصم  هذيل بن مدركشانت لعمري لقد   

 و لحيـان  رآابون  شر الجرائــم  اـحهـيـبـوا بقـلـان صـأحاديث لحي 

   :إيثار زيد بن الّدثنة 

فقال  )7 ( وباعوه، اجتمـع رهط من قريش وفيهم أبو سفيان بن حرب)6(بعد أن أسـر المشرآون  زيدا 

ما : دا عندنا اآلن في مكانك، وأّنك في أهلك، قال ـ أتحّب أّن محم! دـدك اهللا يا زيـأنش: ان ـسفي أبو له

 قال أبو سفيان  . أحّب أّن محمدا اآلن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوآة تؤذيه، وإّني جالس في أهلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .268ص/1أنظر مختار الصحاح ج.  يعمل الّنبل الذي: النابل ) 1(
 .306ص/3أنظر النهاية لغريب الحديث ج. بالضم الصلب المتين وجمعه عنابل : العنابل ) 2(
 . 686ص/11أنظر لسان العرب ج. التي ال يبقى لها ولد : هبلته أمه، هبالء فهي هابل والهبول . الثكلة التي فقدت ولدها : الهابل ) 3(
 .163ص/3، وسيرة النبي إلبن هشام ج5ص/4، واإلصابة ج239-238ص/1أنظر صفة الصفوة ج. النحلذآور) 4(
 …) صلى اهللا عليه وسلم(هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن زيد األنصاري الخزرجي النجاري شاعر رسول اهللا ) 5(

 ويكنى أيضا أبو الحسام، وأبو عبد الرحمان روي عن النبي …اإلسالم فأسلمتوأّمه الفريعة بنت خالد بن حبيش خزرجية أيضا أدرآت      
 أيام النبوة وشاعر اليمن آّلها في ) صلى اهللا عليه وسلم(أحـاديث آـان شـاعر األنصار في الجـاهلية وشاعر الـنبي) صلى اهللا عليه وسلم    (

 أنظر. قال ابن سعد عاش في الجاهلية ستين واإلسالم ستين...ائة وعشرين سنة    اإلسالم واختلف في وفاته ، فقيـل مات سنة أربعين عن م
  :  رقم ترجمته62ص/2 واإلصابة ج512ص/2سير أعالم النبالء ج .233ص/3والجرح والتعديل ج، 215ص/1   طبقات فحول الشعراء ج 

   )1706 .( 
 شهدا بدرا واحدا باعوه مع خبيب لقريش، فابتاعه...اضة األنصاري البياضيهو زيد بن الدثـنة بـن مـعاوية بـن عـبيد بـن عامـر بـن بـي) 6(

  رقم 604ص/2  واإلصابة ج553ص/2أنـظر االستيعـاب ج. فـقتله المشـرآون بالتنـعيم.      صفـوان بـن أمـّية ليقتـله بـأبيه أمـّية بـن خـلف
 .562ص/3والجرح والتعديل ج) 2900: (     ترجمته

 فيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف القرشي األموي المكي ويكنى بأبي حنضلة أيضا أسلم زمـن الفتح هو أبو س) 7(
 هـ وله ثمان 34هـ وقيل 31     وآان شيخ مكة إذ ذاك ورئيس قـريش شـهد حـنين والطـائف وفـقئت عيـنه يومئذ وشهد اليرموك توفي سنة 

  واإلصــابة 1677ص/4 واالسـتـيعاب ج87ص/1أنظر الكـنى للـبخاري ج). رضي اهللا عنه(ة فـي خـالفة عـثمان    وثـمانون سـنة بالمـدين
 .  426ص/4والجرح والتعديل ج) 10023: ( رقم ترجمته 181ص/7    ج
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 .)1( وه ثم قتل...ما رأيت من الّناس أحدا يحّب أحدا آحّب أصحاب محّمد محمدا

 :خبيب بن عدي  

 صبره على األذى واستكانته إلى اهللا تعالى فكان في األسر            )2(مواقف التي تؤثر عن خبيب      ولعّله من ال  

 .)3(يواظب على الصالة، يستأنس برّبه وآان أسيرا في بيت إحدى بنات الحارث 

 واهللا ما رأيت أسـيرا قط خيرا من خبيب، واهللا لقد وجـدته يوما يـأآل قطفا من عنب في يـده : فقالت 

س الرجل ـ وإّنه لموّثق بالحديد وما أعلم في األرض من عنـب يؤآل ـ أي ما بمّكة من ثمرة ـ                     ـ مثل رأ  

إن : فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحّل قال لهم خبيب              . إّنه لرزق رزقه اهللا خبيبا     : وآانت تقول   

أن تحسـبوا أّن ما بي     واهللا لـوال   : فترآـوه فرآع رآعتيـن وقال     ...رأيتم أن تدعوني حّتى أصلي رآعتين     

 :أحصهم عددا واقتلهم ِبدادا وال ُتبق منهم أحدا وقال  جـزع من القتل لـزدت، اللهم

 على أي جنب آان في اهللا مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما    

 )5 ( ممـزع)4(يبارك على أوصـال ِشْلـو وذلك في ذات اإلله وإن يشأ    

 أّن خبيبا لما قتل جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه             )7( ويذآر )6(تلوهثم ق . ى خشبة بالتنعيم  لفصلبوه ع 

 .مستقبال القبلة فأرادوه مرارا ثم عجزوا فترآوه

 والزبير في إنزال خبيب عن خشبته فوصال إلى            )8( أرسل المقداد     أّن رسول اهللا     : وقال في الفتح     

 الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير منه             التنعـيم فوجدا حـوله أربعين رجال نشاوى فأنزاله فحمله           

 .)9(' بليع األرض'فابتلعته األرض فسمي  فلما لحقه المشرآون قذفه الزبير...شيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  فما بعدها274 والسيرة النبوية ألبي حسن الندوي ص172ص/2أنظر سيرة ابن هشام ج) 1(
 ). صلى اهللا عليه وسلم(شهد أحد مع النبي ...الك بن عامر بن مجدعة بن جحجي بن عوف األنصاري األوسيهو خبيب بن عدي بن م) 2(

 إلى بني لحيان فأسر وبيع بمكة فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل وآان هو…)صلى اهللا عليه وسلم(     وآان فيمن بعثه رسول اهللا 
 . ث عندهم أسيرا ثّم صلبوه بمكة بالتنعيم وهو موضع على بعد ثالثة أميال أو أربعة من مكةفلب.      من قتل الحارث بن عامر يوم بدر

 ).2218: ( رقم ترجمته103ص/2 فما بعدها واإلصابة ج314ص/1     أنظر صفة الصفوة ج
  وذآرت أن خبيب قد حبس ذآر ابن حجر في اإلصابة عن إسحاق عن أبي نجيع أّنها مارية بنت حجير بن أبي إهاب وآانت قد أسلمت) 3(

 . 104ص/2     في بيتها ج
 .336ص/8جمع أشالء ومعناه العضو والتمزع معناه التقطع أنظر اللسان ج) 4(
  ورواه البخاري في آتـاب المغازي بـاب التوحيد والجهاد، باختـالف يسيــر     176-169ص/2أنظـر تفصيـل ذلك في سيـرة ابن هشام ج) 5(

 .242، والسيرة النبوية للندوي ص315ص/1ة ج     وصفة الصفو
 .315ص/2قتله أبو سروعة عقبة بن الحارث ثم أسلم وروى الحديث وأخرج له البخاري ثالثة أحاديث عن صفة الصفوة ج: قيل ) 6(
 . قال ذآره القيرواني في حلى العلى104ص/ذآر ذلك ابن حجر في اإلصابة ج نفسه) 7(
 عمرو بن ثعلبة بن مالك آان حالف األسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبّناه فكان يقال له المـقداد بـن هو أبو معبد المقداد بن ) 8(

 شهد بدرا وسائر . قيل المقداد بن عمرو. 5آية رقم ) 33(سورة األحزاب' أدعوهم آلبائهم"     األسود فلما أنزل تحريم التبني في قوله تعالى
  والثقات 222ص/1 وصفة الصفوة ج39ص/1أنظر شذرات الذهب ج). رضي اهللا عنه(هـ صلى عليه عثمـان 33ة تـوفي سن.     المـشاهد

 . 797ص/1 والكنى واألسماء ج371ص/3    ج
  .104ص/2اإلصابة ج و) 9730  (: حديث رقم 354ص/5 مصنف عبدالرزاق آتاب المغازي ـ وقعة هذيل بالرجيع جأنظر ) 9(
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ره وثباته على الحّق لنموذجا عظيما في إيثار التضحية بالنفس في سبيل            إّن في قصة خبيب وصب     

 .إعالء هذا الّدين، وذآر أّن خبيبا سّن لكل مسلم قتل صبرا الصالة

 : إيثار صهيب الرومي  

الهجرة وحياة األخوة واإليمان وإن آلفه           من السّباقين إلى اإلسالم وقد آثر              )1(آان صهيب    

ذلك أّنه لّما أقبل مهاجرا نحو      .  آان من المستضعفين مّمن يعذب في دين اهللا تعالى          ذلك نفسه وماله فقد   

 اتبعه نفر من مشرآي قريش فنزل عن راحلته ونثر ما في آنانته وأخـذ قـوسه ثـم قــال                  رسول اهللا   

ي آنانتي ثم   يا مــعشر قــريش لــقد عـلـمتم أّني مـن أرماآم وأّيم اهللا ال تصلون إلّي حّتى أرمي بما ف                      

دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي       : أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء  ثم إفعلوا ما شئتم قالوا                   

أبا يحيى  ' : فلما قدم على النبي قال له صلى اهللا عليه وسلم             . عنك، وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه، ففعل       

 .'ربح البيع . ربح البيع

 .))2اِس َمْن يَّْشِري َنْفَسُه ِاْبتَغاَء َمْرَضاِة اِهللا َوِمَن النَّ  : وأنزل اهللا تعالى 

 مشهدا قط إّال آنت حاضره ولم يبايع بيعة قط إّال آنت                  لم يشهد النبي     :  قال     وعن صهيب    

حاضرها ولم يسر سرّية قط إّال آنت حاضرها وال غزوة قط إّال آنت فيها عن يمينه أو عن شماله وما                    

 بيني وبين    آنت أمامهم وال ما وراءهم إّال آنت وراءهم وما جعلت رسول اهللا              خافوا أمامهم قط إالّ   

 . ) )3العدّو قط حّتى توفي الرسول 

وفدائه  فهكذا يكون السبق إلى اإلسالم وتكون الهجرة إلى اهللا تعالى بإيثار حّبه وحّب رسوله                               

      . بالنفس ونعم التجارة المربحة

 
 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو أبو يحيى صهيب بن سنـان بن مـالك بن النمر بن قاسط قـيل الرومي ألّن الروم سبوه صغيرا وآانت منازلهم على دجلة من جهة ) 1(

 ع علي بن أبي واشتغل بالتجارة فأثرى هاجر م...    الموصل فنشأ بالروم فصار َأْلَكًنا ثم إشتراه  مواله ابن جدعان التيمي القرشي فأعتقه
 أنـظر صـفة . حـديثا307هـ وله سبعين سنة له في الصحيحين 38في آخر من هـاجر تـوفي في شـوال سـنة ) رضي اهللا عنهما(    طالب 

 .  898ص/1 والكنى واألسماء ج315ص/4والتاريخ الكبير ج) 4099: ( رقم ترجمته 254ص/3 واإلصابة ج225ص/1    الصفوة ج
  ذآر السيوطي أّن الحاآم 40 ولباب النقول في أسباب النزول ص46أنظر أسباب النزول ص). 207: (، اآلية رقم)2 (:سورة البقرة) 2(

 نزلت اآلية في صهيب :     أخرجه في المستدرك من رواية أنس وقال صحيح على شرط مسلم وأخرج ابن جرير الحديث عن عكرمة فقال
 .255-254ص/3 واإلصابة ج225ص/1ي ذر وأنظر صفة الصفوة ج     وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أب

  قال 255ص/3واإلصابة ج 255ص/1صفة الصفوة ج  و)7309(:   حديث رقم 37ص/8 المعجم الكبير باب ما أسند صهيب  جأنظر ) 3(
 .الحديث رواه الحميدي والطبراني) رحمه اهللا(ابن حجر      
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  :في أمر الخالفة  إيثار األنصــار  

ر األنصار        م يؤث يمة فحسب بل        ل ال والغن ن بالم ألوان اإليثار منهم إيثارهم أبي      من أظهر     المهاجري

 . ـ وهو من المهاجرين ـ  بخالفة رسول اهللا  بكر الصديق 

 قام خطباء األنصار فجعل الرجل         قال لما توفي رسول اهللا          )1(فعن أبي سعيد الخدري       

 آان إذا استعمل رجال منكم قرن معه رجال منا               ين إّن رسول اهللا       يا معشر المهاجر   : منهم يقول    

فقـام . فتتابعت خطبـاء األنصـار على ذلك      . فنرى أن يلي هذا األمر رجالن أحدهما منكم واآلخر منا             

 آان من المهاجرين وإّن اإلمام يكون من المهاجرين            إّن رسول اهللا     :  فقال     )2(زيـد بن ثابت     

جزاآم اهللا يا معشر األنصار      :  فقال   فقام أبو بكر  .  ا آنا أنصار رسول اهللا        وعـن أنصاره آم   

أما واهللا لو فعلتم غير ذلك لما صالحناآم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر                  : ثم قال   . خيرا وثّبت قائلكم  

 .هذا صاحبكم فبايعوه: فقال 

هم المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم فقد       وهكذا يلوح لألعيان جليا ما آان عليه األنصار من حّب إخوان            

وفي إجماع الصحابة من المهاجرين واألنصار جميعا ما يدل على        ...فضلوهم وقدموهم في أمر الخالفة    

  .)3( فآثروهم بها، فكانت ألنفسهم  بها اإلثر إيثارهم ألبي بكر الصديق 

 قال رسول اهللا :  قال الك  قـد أدرك  صفـاء نفوس األنصار فدعا لهم فعن أنس بن موالرسول 

 : ' 4('اللهم اغفر لألنصار وألبناء أبناء األنصار(. 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن األبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج األنصاري المدني نسبة إلى خدرة ) 1(
 رج آان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة استصغر يوم أحد فرد لحداثة سنه ومات أبوه فيها شهيدا شهد الخندق     بطن من الخز

 حديثا توفي بالمدينة سنة 1170أفتى مـدة وروى حـديثا آثـيرا له ) إثني عشرة غزوة ) صلى اهللا عليه وسلم(غزا مع الرسول (    وما بعدها 
     81ص/1وشـذرات الذهـب ج) 2189: ( رقـم تـرجمته86-85ص/3 واإلصـابة ج362ص/1 أنظر صـفة الصفـوة ج. هـ64هـ وقيل 74    

 .32-31 واالسعاف المبطأ ص44ص/1    وتذآرة الحفاظ ج
 ا األنصاري هو أبـو سعـيد زيـد بـن ثـابت بـن الضـحاك بـن زيـد بن لـوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مـالك يكنى أبو خارجة أيض) 2(

 يوم بدر لصغر سنه شهد الخندق وما بعدها ) النبي صلى اهللا عليه وسلم( المقرئ رده ) صلى اهللا عليه وسلم(  الخزرجي آاتب رسول اهللا    
 ه ثوقا بحفظوهذا و... أن يتعلم خط اليهود عينه الصديق لجمع القرآن الكريم فتتبعه وتعب في جمعه ) صلى اهللا عليه وسلم(     أمره النبي 

 .30ص/1 وتذآرة الحفاظ ج13ص/3والثقات ج، 380ص/3التاريخ الكبير ج أنـظر . هـ55هـ أو 54ودينه أختلف في وفـاته فـقيل سنة     
 .)  2882: ( رقم تـرجمـته592ص/2اإلصـابة ج    

 .187راجع تفصيل ذلك في اإليثار باإلمارة ص) 3(
 اللهـم اغفـر لألنصار ولذراري األنصـار وذراري 'وقـال اسنـاده حسن ولفظه ) 3734: (ـث رقم  حديـ185ص/9رواه أحمـد والبـزار ج) 4(

 .40ص/10ورجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد ج: وقال الهيثمي'      ذراريهم ولجيرانهم
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 ) :صلى اهللا عليه وسلم(إيثار الّنساء لرسول اهللا  

خرجت أّول الّنهار وأنا    ) : رضي اهللا عنها  ( يوم أحد قالت      عن رسول اهللا     )1(لقد دافعت أم عمارة      

وهو في أصحابه، والّدولة       أنظر ما يصنع الّناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول اهللا                      

، فقمت أباشر القتال وأذّب عنه          والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول اهللا                 

ذلك ...فكان على عاتقها جرحا أجوف له غور       . ّتى خلصت الجراح إليّ   السيف، وأرمي عن القوس، ح     

دّلوني على محمد فال نجوت إن       :  يقول   )2( أقبل أحد المشرآين      أّنه لّما ولى الّناس عن رسول اهللا          

 فضربني هذه    وأناس مّمن ثبت مع رسول اهللا         )3(فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير      : نجا، قالت   

 . )4( على ذلك ضربات، ولكن عدو اهللا آانت عليه درعانالضربة فلقد ضربته

قتل محمد، حّتى آثرت الصوارخ في نواحي المدينة           : ولما آان يوم أحد حاص الّناس حيصة وقالوا             

فلما عاد المسلمون خرجت امرأة من األنصار من بني دينار وقد فأستقبلت بإبنها وأبيها وأخيها                                    

هو بحمد اهللا آما     . خيرا يا أّم فالن    :  ؟ قالوا     ا فعل رسول اهللا       فم: وزوجها  فلما نعوا لها قالت          

آل مصيبة بعدك   : فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت      .  أرونيه حّتى دفعت إلى رسول اهللا       : تحبين، قالت   

 .)5(جلل ـ تريد صغيرة ـ 

 :وسببه على من سواه ) صلى اهللا عليه وسلم(إيثار التقرب من رسول 

 زوجنيها يا أبا الحسن    : فقال الفاروق   . فقال إّنها صغيرة   وم من أبيها علي       أم آلث  خطب عمر   

 لم يكن أمر زواجه بها طلبا للدنيا بل آان يرغب في ...  يرصده أحد تها ما الـــن آرامـــفإّني أرصد م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ) صلى اهللا عليه وسلم(أسلمت وبايعت الرسول . بن مبذول األنصارية الخزرجيةهي أّم عمارة َنِسيبة بنت آعب بن عمرو بن عوف ) 1(

 وشارآت في حروب …     العـقبة وشـهدت أحدا والحديبية وخيبر وحنينا  وجرحت يوم أحد اثنتي عشر جرحا وداوت جرحا في عنقها سنة
  وصفة الصفوة 1919ص/4 واالستيعاب ج415ص/8الكبرى جأنظر الطبقات ...      الرّدة ورجعت وبها عشر جراحات من طعنة وضربة

 ).12178: ( رقم ترجمتها 205ص/8 واإلصابة ج45ص/2    ج
 .41ص/2 واتقاه طلحة بن عبيد اهللا بيده فشلت اصبعه أنظر الطبقات الكبرى جوقد قتل مصعب بن عمير هو ابن قمئة) 2(
 صلى ( أسلم والنبي . ف بن عبد الّدار بن قصي العبدلي أحد السابقين إلى اإلسالم هو أبو عبد اهللا مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد منا) 3(

 . إليها) صلى اهللا عليه وسلم( آان أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل قدوم الرسول . في دار األرقم وآتم إسالمه)      اهللا عليه وسلم
  ، والجرح والتعديل 19وص18ص/3أنظر سيرة ابن هشام ج) . صلى اهللا عليه وسلم( ه النبي      قتله ابن قمئة الليثي يوم أحد وهو يظن أّن

 :  رقم ترجمته 123ص/6 ، واإلصابة في تمييز الصحابة ج206 -205ص/1، وصفة الصفوة ج368ص/3 ، والثقات ج303ص/8    ج
 )    8008.( 

 .30ص/3 وما بعدها وسيرة ابن هشام ج265ص/8اإلصابة ج و412ص/8 والطبقات الكبرى ج64ص/2أنظر حلية األولياء ج) 4(
 من رواية أنس       ) 7499: ( حديث رقم 280ص/7المعجم األوسط ج. وفي لفظ بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا ال أبالي إذ سلمت من عطب) 5(

 .50ص/4 وسيرة ابن هشام ج98ص/1 وصفة الصفوة ج115ص/6    مجمعم الزوائد  آتاب المغازي والسير باب منه في وقعة أحد ج
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إلى مجلـس المهاجريـن في الروضة      فقد جاء عمـر    ...  بهذه المصاهرة    من رسول اهللا     التقّرب

:  يقول   تّزوجت أم آلثـوم بنت علي بن أبي طالب فإّني سمعت رسول اهللا                ...فجلس وقـال رفئـوني  

 فكان لي النسب والسبب       )1('  وصهري آل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إّال نسبي وسببي             ' 

 )2(...وأردت أّن أجمع إليه الصهر فرفؤوه 

 ) :صلى اهللا عليه وسلم( إيثار الرباب مصاهرة رسول اهللا  

. ، فكيف آان إيثارها يا ترى؟      )4( الحسين بن علي بن أبي طالب          )3(تزوجت الرباب بنت امرؤ القيس       

 آانت من أحّب نساء الحسين      ... أّال تستبدل به صهرا     السببية، وآلت  لقد آثرت قرابة رسول اهللا      

 .)5(إلى قلبه وابنتها آمنة الملقبة بسكينة

وبعد مقتل زوجها   . آانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن      . [ )6(قال فيها المؤرخ هشام الكلبي      

 .حزان واألسقام  تعروها اآلالم واأل    ...  آبت إلى المدينة المنورة مع نساء أهل البيت                 )7('آربالء'في   

فقد رّدت خّطاب قريش وعظمائها رّدا            ... فعقدت حلفا وثيقا عنوانه الوفاء واإليثار لذآرى الزوج               

 وأبت رحمها اهللا     )) 8واهللا ما آنت ألتخذ حموا بعد رسول اهللا           : جميال مؤثرة مصاهرة النبي قائلة       

 .أن تستبدل بالحسين زوجا وبالنبي صهرا

 
 ].حّتى أغّيب بين الّرمل والطيب   بصهرآم واهللا ال أبتغي صهرا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وأخرجه ابن سعد في .  باب في التشريفات قال الهيثمي رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح272ص/4مجمع الزوائد ج) 1(

  .20ص/5    طبقاته مطّوال وصححه الحاآم وأنظر فيض القدير ج
 . 212-211تاريخ عمر بن الخطاب البن الجوزي ص) 2(
 الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن آعب بن عليم بن هبل بن عبد اهللا بن آنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد ) 3(

 ).  487: ( رقم الترجمة 215ص/1أنظر اإلصابة ج. نقال عن ترجمة أبيها امرؤ القيس الكلبي.     بن الالت
 وريحانته ولد ) صلى اهللا عليه وسلم(هو ابو عبد اهللا الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي سبط رسول اهللا ) 4(

 هـ يوم 61قتل بكربالء سنة . وروى عـنه) صلى اهللا عنه وسلم(هـ وقـد حـفظ عـن جـده 7هـ وقيل 6هـ وقـيل سنة 4     في شـعبان سـنة 
 .465ص/1 والكنى واألسماء ج55ص/3والجرح والتعديل ج) 1726: ( رقم ترجمته76ص/2     عشوراء أنـظر اإلصـابة ج

 هي آمنة بنت الحسين والرباب الملقبة بسكينة تزوجها مصعب بن العوام فولدت له فاطمة ثم قتل عنها  ثم تزوجت عبد اهللا بن عثمان ثم ) 5(
  .370ص/1 ونزهة األلباب في األلقاب ج475ص/8أنظر الطبقات الكبرى ج. بن عبد اهللا بن الحارث     ماتت وعلى المدينة خالد 

 هو أبو المنذر هشام بن محمد بن الّسائب بن يشر الكلبي مؤرخ عالم باألنساب وأخبار العرب وأّيامها آثير التصانيف بين أهل الكوفة له ) 6(
 هـ أنظر 204توفي بالكوفة سنة 'أسواق العرب'و ' ألقاب قريش 'و ' األصنام'و ' ألمثالجمهرة ا'     نيف ومئة وخمسون آتابا منها 

 .140ص/1    الفهرست البن النديم  ج
 أنظر معجم البلدان . صدق رسول اهللا أرض آر وبالء، أرض قتل فيها الحسين بالقرب من الكوفة وعقر بابل: لما أحيط بالحسين قال ) 7(

 .  136ص/5    ج
 .88ص/4 والكامل في التاريخ ج 158ص /14اجع األغاني جر) 8(
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 :   ثانياـ إيثار الصوفيـــة 

نون المصري  ئل ذو ال ال   : )1(س رح صدره ؟  ق زاهد المنش احّد ال الث : م وع : ث ريق المجم تف

 .)2(وترك طلب المفقود، واإليثار عند القوت

يه، فشكا إليه الحاجة فنزع بشر         أتاه رجل في مرضه الذي توفي ف          )3(ذآر أّن بشر بن الحارث        

 ! قميصه الذي آان عليه فأعطاه إياه،  واستعار قميصا مات فيه

إّن هذه الصور من إيثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم تشّكل بحّق أنموذجا حيا لخلق المسلم في                               

من أبناء اإلسالم    إليثار، فتاريخ السلف الصالح       في ا األمثلة  هذه  وما أآثر     .)4(...اإليثار وحّب الخير   

وستذآر بعض الصور الدالة    .  حافل بها، مّما يعّد في نظر العامة من الّناس أحيانا آالرؤى أو األحالم              

، يقول القرطبي    -على إيثار السادة الصوفية فلقــد آان اإليثار منهج الخواص ـ من بعد الصحابة                    

أّال ترى أّن امرأة     . إّنها اإليثار :  المحّبة    ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدّ        ) : رحمه اهللا تعالى   (

 .)5(أنا راودته عن نفسه: فقالت   آثرته على نفسهـاالعزيزلما تناهت في حّبها ليوسف  

آم في خمس من اإلبل ؟        :له  ل   وقا )7( جاء إلى اإلمام أبي بكر الشبلي      )6(ويذآرأّن ابن بّشارالفقيه   

في واجب الشرع   : نعم، قال   : تريد زآاتها ؟  قال      : قال الشبلي   فكّرر ابن بشار سؤاله ف    . فسكت الشبلي 

: مـن هو؟  قـال : نعـم، قـال : ألك في هذا إمام ؟ قـال  : شـاة، وفيما ينبغي ألمثالـنا آلها، قال ابن بشار         

ي ذـما ال '  : رســول  ـه ال ـألـي سبيـل اهللا، ولمـا سـ    ـه ف ـل مـال ـن آ ـخـرج ع    أبـو بكـر الصديـق  

 :، فذهب ابن بشار إلى الفقهاء متغير الوجه وقال لهم )8(أبقيت لهم اهللا ورسوله: قال ' لعيالك ؟  أبقيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خميم هو أبو الفيض ثوبان ابن إبراهيم وقيل الفيض بن أحمد أو أبو الفيض المعروف بذي النون المصري قيل أصله من النوبة ولد بإ) 1(

 هـ وهو من أئمة الصوفية آان عالما زاهدا عارفا فصيحا حكيما أوذي لكونه أتاهم بعلم لم يعهدوه فهو أول من 155    بصعيد مصر سنة 
  315ص/4فة الصفوة جصظر ـأن.  م859/هـ245دة سنة ـعـقـي في ذي الـوفـم بالزندقة تـامات األولياء فأتهـقـيب وفي مـم في ترتـلـكـ    ت

  .56ص/3 والفكر السامي ج337ص/2ج ولسان المــيزان   
 .29ص/18تفسير القرطبي ج ) 2(
 حافي الزاهد الجليل المشهور من أهـل بغـداد أصـله مـن ـروزي الـمـالل الـن هـطاء بـر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عـشـنصر بـو الـأب) 3(

  أنظرالمقتنى . م841/هـ227 وقيل  هـ229سنة بزهده وورعه واستـقـامته تـوفي عرف  آان ثوري المذهب، م 767/ هـ150    مرو ولد سنة 
 . 67ص/7 وتاريخ بغداد ج325ص/2 وصفوة الصفوة ج143ص/8ج  والثـقات356ص/2والجرج والتعديل ج112ص/2في سرد الكنىج    

 .143منهاج المسلم ص) 4(
 .البحث  من هذا؟ واإليثار صاألنبياء و356ص/2الموافقات ج و28ص/18تفسير القرطبي ج) 5(
 ارتحل وتفقه على المزني . هو االعالمة شيخ الشافعية اإلمام أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي الفقيه األنماطي األحول) 6(

 .429ص/13أنظر سير أعالم النبالء ج. هـ ببغداد288    والربيع توفي في شوال سنة 
 ر بن يونس أصله من خرسان من أهل ـفـال جعـف بن جحدر ويقـال دلـقـر ويـيل دلف بن جعفـقـمه فـف في اسـختللي واـر الشبـو بكـهو أب) 7(

 وآان أبوه حاجب الحجاب .م 841 /هـ247 ولد سنة من رأى روسنة من قرية بها يقال لها شبلية ولد بسرـال أّن أصله من أشـقـة ويـ    سروس
 أنظر تاريخ بغداد.يكونـداد فـن ببغـن سنة دفـيـمانـع وثـو ابن سبـوهم 946/هـ 334ة ـة سنـجـي ذي الحـد توفي فـيـنـجـوهو تلميذ اإلمام ال    
 .  370 ودراسات في التصوف اإلسالمي ص311ص/2 وصفة الصفوة ج389ص/14   ج

 ذي آتاب المناقب باب من مناقب أبي وسنن الترم) 1678: ( حديث رقم 129ص/2 سنن أبي داوود آتاب الزآاة باب الرخسة في ذلك ج)8(
 :  حديث رقم574ص/1والمستدرك على الصحيحين آتاب الزآاة ج) 3675: ( حديث رقم 614ص/5     بكر وعمر رضي اهللا عنهما ج

 .وقال حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه) 1510     (
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 .)1(ذهب الصوفية بالخير آّله، وأضعنا عمرنا في المجادالت 

  : إليثار عند الصوفيةشروط ا

هذا وقد اشترط بعض الصوفية في إيثارك الخلق على نفسك أّال يفسد عليك ذلك دينك، أو يقطع                     

إّن استطعت أّال يسبقك أحد إلى          : )2(قال ابن خبيق االنطاآي       . عليك طريق عبادتك وتقّربك من اهللا        

 .)3(موالك فافعل، وال تؤثر على موالك شيئا 

ومن يتق  : لم يـقل اهللا    : وقيل  ). واللئيم من بناها لنفسه   (من بنى الدار لضيفانه وإخوانه      الكريم  : ويقال  

 صاحب اإليثار يؤثر الشبعان: فتقاه من اهللا ال من نفسه ويقال . ومن يوق شّح نفسه: شح نفسه بل قال 

ر الجميع من ميّز بين شخص وشخص فليس بصاحب إيثار حتّى يؤث     : ويقال   .- وهو جائع    -على نفسه   

اإليثار أن ترى أّن ما بأيدي الّناس لهم وأّن ما يحصل في يدك ليس إّال آالوديعة                     : ويقال  . دون تمييز 

 . )4(من رأى لنفسه ملكا فليس من أهل اإليثار: ويقال . واألمانة عندك تنتظر اإلذن فيها

  :اإليثار والزهد والجود والسخاء -ثالثا 

الة القشير          ى حاشية الرس اب الجود والسخاء   جاء عل ير بمعنى، وفرّق القوم     : )5(ية ب ند آث ا ع هم

نهما  يأتي   ( بي ا س ه بسهولة والجود اخراجه أآثر ما يملكه                     ) آم ا يملك بد بعض م أّن السخاء اخراج الع ب

جميع  اخراجه     ) )6ِبِهْم َخَصاَصةٌ  ويؤثرون على أنفسهم ولو آان      : بسهولة واإليثار المذآور في اآلية      

 ...بسهولة مع حاجته إليه، فحقيقته تقديمك غيرك على نفسكما يملكه 

ام القشيري   ـول اإلم   إلى ضيعة له فنزل على )8( قيل خرج عبد اهللا بن جعفر :) رحمــه اهللا تعالى()7(يقـ

وم وفيها غالم أسود يعمل فيها إذ أتى         نخ  الغالم بقوته فدخل آلب الحائط ودنا من الغالم فرمى إليه    يل ق

 الم آم قوتك آل ــيا غ: ال ـظر فقـــبقرص فأآله ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأآله وعبد اهللا ينالم ـــالغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .447أنظر رسول اهللا في القرآن الكريم ص) 1(
 حدث عن يوسف بن أسباط وتميم بن سلمة اآية وسكن أنط. آوفي األصل .  من زهاد المتصوفةعبد اهللا بن خبيق االنطاآي  هو أبو محمد ) 2(

  ومولد العلماء ووفياتهم 398ص/2 وتكملة اإلآمال ج46ص/5أنظر الجرح والتعديل ج. هـ259مات سنة ...وحذيفة المرعشي وغيرهم      
 .571ص/2ج     

 .59ص/1موسوعة أخالق القرآن ج) 3(
 .130ص/6أنظر لطائف اإلشارات م) 4(
 .122سالم أبو يحيى زآريا األنصاري الشافعي في منتخبات شرح الرسالة على الهامش صذآره شيخ اإل) 5(
 ).9: (، اآلية رقم)59: (سورة الحشر) 6(
 بور ايسابوري الشافعي الشيخ خطيب نيسـيري النـقشـمعروف بالـلحة الـ بن طلكـمـد الـبـوزان بن عـم بن هـريـهو اإلمام أبو القاسم عبد الك) 7(

  عليهـ آان واعظا وأحد المتكلمين على مذهب األشعري وفقيها، أصوليا ومفسرا وأديبا زوجه أبو376ير أهل بيته في عصره ولد سنة     وآب
 .180ص/20سير أعالم النبالء ج ، 439ص/1ج  أنظر اإلآمال البن مكوال.هـ465بنته فاطمة ورزق منها أوالدا نجباء توفي سنة ا    الدقاق 

 وهو ابن سبع سنين وهو أول من ولد ) صلى اهللا عليه وسلم(بد اهللا بن جعفر بن أبي طالب بن هاشم صحابي بايع رسول اهللا أبو هاشم ع) 8(
 أنظر التاريخ . هـ87سنة ) رحمه اهللا(هـ على األرجع ورجح ابن حجر 80    بأرض الحبشة من المسلمين لقب ببحر الجود توفي بالمدينة سنة 

 ).  4594: ( رقم ترجمته40ص/4 واإلصابة ج23ص/2عرفة الثقات ج وم7ص/5    الكبير ج
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وم  ال   ؟   ي ا رأيت  :  ق  إّنه جاء من مسافة ،ما هي بأرض آالب: قـال . الكلببه هذا  فلم آثرت: قال !  م

ا فكرهت      يدة جائع : فقال . أطوي يومي هذا:  قـال ؟  فما أنت صانع اليوم:   قال  أن أشبع وهوجائع   بع

بد اهللا  ب      ر  ع ى السخاء    ': ن جعف ي   !  أالم عل ذا ألسخى من يها من      .  إّن ه ا ف فاشترى الحائط والغالم وم

 .)1(اآلالت فأعتق الغالم ووهبه له

ل القرطبي    ه اهللا تعالى   ()2(ونق ما غلبني أحد ما غلبني شاب      :  أّنه قال    )3(عن أبي يزيد البسطامي     ) رحم

خ   ي       !  أهل بل ال ل ا فق نا حاج دم علي زيد   : ق ا ي ا أب وإن .  ، ما حّد الزهد عندآم ؟  فقلت إن وجـدنا أآـلناي

ا صبرنا    ال   .  فقدن ذا آالب بلخ عندنا     : فق إّن فقدنا شكرنا وإّن : وماحّد الزهد عندآم ؟  قال  : فقلت  . هك

 .)4(وجدنا آثرنا

يه البذل           يقة الجود أن ال يصعب عل يثار وعند القوم السخاء هو الرتبة األولى ثم الجود بعده ثم اإل          . وحق

و صاحب سخاء ومن بذل األآثر وأبقى لنفسه شيئا فهو صاحب                       بعض فه بعض وأبقى ال فمن أعطى ال

 ما:  )رحمه اهللا(جود والذي قاسى الضرر وآثر غــيره بالبلغة فهو صاحب إيثار وقال أبو علي الدقاق 

يما أ   ان لئ ريما أصون عرضه وإن آ ان آ ه إن آ بها ألّن ة طل دا عن حاج ّب أن أرد أح نه أح صون ع

 . )5(عرضـي 

 ولقد زهد العلماء في الدنيا وملذاتها، فجادوا بل آثروا على خصاصتهم، وآثروا الصدع بالحّق والموت

ذآر أبو علي الدقاق أّن جمعا من الصوفية لما  ُسعي بهم إلى             . في سبيله على االستكانة والزيف الباطل     

  وأّما) 7(ب أبي ثور ـقه وآان يفتي على مذهـــتر بالفـ فقد تس)6(الخليفة أمر بضرب أعناقهم فأما الجنيد 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 400ص/3ن جديالإحياء علوم  و130لطائف اإلشارات لإلمام القشيري المجلد السادس ص) 1(
  المالكي من آبار المفسرين محدث له آتاب      رطبيالقهو أبو عبد اهللا محـمـد بـن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي األندلسي ) 2(

 أنظر شذرات الذهب .  هـ 668هـ على الراجح وقيل سنة 671     عظيم في الـتـفـسير أسـماه الجامـع ألحـكـام الـقـرآن تـوفي فـي شـوال سنة 
 .479ص/2 ومعجم المفسرين ج383ص/1 وآشف الظنون ج392ص/5    ج

 هـ 188ولد سنة آان شيخ الصوفية عابدا زاهدا .  واسمه طيفور بن عيسى بن سروشان وآان سروشان مجوسيا فأسلمأبو يزيد البسطامي) 3(
  وسير أعالم 474ص/3أنظر ميزان اإلعتدال في نقد الرجال ج.  وله من العمر ثالث وسبعون سنةم 875/هـ261 تـوفي سـنةم 804     /
 .311ص/2 وصفة الصفوة ج214ص/3 ولسان الميزان ج86ص/13النبالء ج     

 .447 ورسول اهللا في القرآن الكريم ص73ص/8 وأضواء البيان ج29-28ص/18راجع تفسير القرطبي ج) 4(
 .123-122أنظر الرسالة القشيرية ص) 5(
 نهاوند ومولده ومنشأه هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز نسبة إلى نسج الثياب وآان أبو يبيع الزجاج فسمي بالقواريري أصله من ) 6(

     ببغداد آان فقيها على مذهب أبي ثور وآان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة عرف بزهده وآثرة قيامه وعبادته مات وهو 
 .     416ص/2 وصفة الصفوة ج246ص/7أنظر تاريخ بغداد ج. هـ298هـ وقيل 297    يصلي سنة 

 بن اليمان الفقيه الكلبي أخذ عن اإلمام الشافـعي وروى عـنه وخالـفه في أشـياء وأحـدث لنفسه مذهبا وأآثر هو أبو ثور إبراهيم بن خالد  )7(
 ع على السنن له آتاب الطهارة وآتاب الصالة وآتاب  آـن عـالما ورعـا وأفـضل من فّر،    أهل أذربيجان وأرمـينية يتـفقهون عـلى مـذهبه

 .7 والفهرست ص74ص/8أنـظر الثقات ج. هـ240ن مـن صـفر سنة     المناسك توفي لثالث بـاقي
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رقام    فبسـط النطع لضرب أعناقهـم فتقّدم النوري فقال السياف         .  وجماعـة فقبض عليهم   )2( والنوري )1(ال

دري إلى ماذا تبادر؟  فقال         فتحّير . أوثر على أصحابي محياة ساعة    : وما يعجلك ؟  قال      : فقال  . نعم: ت

تعرف حالهم فألقى القاضي على أبي الحسين                 السياف وأن   ى القاضي لي رّدهم إل يفة ف ى الخل هى الخبر إل

ائل فقهية  فأجابه عن الكل ثم أخذ يقول              نوري مس وبعد فإّن هللا عبادا إذا قاموا قاموا باهللا وإذا نطقوا          : ال

اهللا    وا ب ا أبكى القاضي فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال            ... نطق آان هؤالء زنادقة فما    إن  : وسرد ألفاظ

 .)3(على وجه األرض مسلم 

قال . لقد بلغ اإليثار بالعارفين باهللا تعالى أّن بعضهم تصّدق بثيابه وتحمل القـّر ليـحس بمعاناة الفقراء                    

دخلت على بشر بن الحارث الحافي في يوم شديد البرد، وقد تعرى من الثياب وهو ينفـض                     : بعضهم  

ذآرت الفقراء  : هذا اليوم وأنت قد نقصت فقال           يزيدون في الثياب في مثـل      فقلت يا أبا نصر، الّنـاس     

على آمال  وما هم فيه  ولم يكن لي ما أواسيهم به فأردت أن أوافقهم بنفسي في مقاساة البرد وفيه داللة                    

 أن  ليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم إّنما السخاء            : قال اإلمام أبو علي الدقاق         .إيثاره بما يحتاجه   

رائعة في نهج السلف الصالح من الصحابة         لف اإليثار ونماذجه ا    قإّن سرد موا   .)4(يعطي المعدم الواجد   

والتابعين ومن بعدهم مّما تقصر عنه همة هذا البحث، وما ذآر هذه األمثلة إّال من باب تأصيل اإليثار                     

ي بنا قويما   سوأسادعوة  مذ فجرال لُيعلم أّن اإليثار آان خلقا سام        ...ي سير الصحابة والتابعين وغيرهم     ف

 . حين بني مجتمع المدينة ماإلسالم، ومبدءا إسالميا رفيعا رّسخه الرسول الكري عليه

ولكن هل اإليثار ورد في القرآن الكريم في سورة بني النظير بمعنى تقديم اإلنسان حظوظ غيره                  

 . الكتاب العزيز الحكيمعلى حظ نفسه في أمور دنياه  فحسب، أم هل لإليثار معان أخرى في
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أخرج عنه البخاري في ) لكنه رمي بالقدر(هو أبو الوليد عياش بن الوليد الرقام القطان البصري ثقة من العاشرة صدوق قوي الحديث ) 1(

  وسـير أعـالم 1044ص/3 والجرح والتعـديل ج48ص/7 الكبير جأنظر التاريخ. هـ226    الجنائز والحج والصالة وغيرها توفي في سنة 
 .437ص/1 وتقريب التهذيب ج243ص/9    النبالء ج

 آـان ويـعرف بابن البغوي وهو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري شيخ الصوفية بغدادي الولد والمنشأ، خرساني األصل مـن نـاحية بـغ ) 2(
 رة اجتهاده وحسن عبادته لقب بالنوري نسبة إلى نـور وهي بليدة بين بخارى وسمرقند وقـيل لـنور وجهـه     نسبة إلى هذه القرية عرف بكث

  ودراسات في 312ص/2 ونـزهة األلـباب فـي األلقـاب ج597ص/1 وصفة الصفوة ج130ص/5أنظر تاريخ بغداد ج. هـ295    توفي سنة 
 .   196    التصوف اإلسالمي ص

 .  123رية صالرسالة القشي) 3(
 .125صلمصدر السابق راجع ا) 4(
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 األنبياء عليهم السالم واإليثار :  األول حثبمال
يد  م     :تمه يف ال وه الهم، آ م وأعم ي أقواله ثار ف ق اإلي ّيزون بخل ياء والرسل يتم ان األنب د آ لق

ريم حافل بمواقفهم وإيثارهم البطولي في سبيل إعالء رسالة التوحيد                   رآن الك ق اهللا والق صفوة خل

  ...   وال يسع المقام لذآر آل مآثرهم

يم         ن الق ول اب الى    (يق ه اهللا تع ثار رضا اهللا عّز وجّل على غيره هو أن يريد             :[أّن  ) رحم إي

يه مرضاته، ولو أغضب الخلق وهي درجة األنبياء، وأعـالها للرسل ع                 ا ف سالم، اليهم  لويفعل م

نا   ا لنبي نهم، وأعاله زم م ي الع ا ألول ى اهللا وأعاله وة إل رد للدع ه، وتج الم آل اوم الع ه ق ،  فإّن

ى رضا الخـلق من آـل وجـه                      ر رضا اهللا عل الى، وآث يد والقريب في اهللا تع داوة البع . وإحتمل ع

ه وعزمه وسعيه آله مقصورا على إيثار                          ان هم ل آـ ـم،  ب ة الئ ثـار رضاه لوم أخذه في إي م ي ول

ه، وجه         ـاالته وإعالء آلمات يـغ رس  ديـن على آلحّتى ظـهر ديـن اهللا . د أعـدائهامرضاة اهللا وتبل

ى المؤمـنين، ف             ته عل ن، وتمـت نعم ى العـالمي بلغ الرسالة، وأدى األمانة ونصح وقامت حجته عل

ة  فـلم ينل أحــد مـن درجة هذا . وجاهد في اهللا حّق جهاده، وعبد اهللا حّتى أتاه اليقين من رّبه            األم

 . )1(]اإليثار ما نال صلوات اهللا وسالمه عليه 

 :واإليثار ) صلى اهللا عليه وسلم (  رسول اهللا:المطلب األول 
 :  األذى إيثارا للدعوة إلى اهللا -صلى اهللا عليه وسلم -لكريم رسول اتحمل ال –أوال 

 .)  )2 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن :قال اهللا  تعالى  

ريم   ل الرسول الك ى اهللاتحّم وة إل بيل الدع ي س دائد واألذى ف يه ف،  الش يوم عرضت عل

ال    ريش الم ذا الدين،آثر الذود عنه حّتى يظهره اهللا تعالى            ق رهذه الدعوة، وه اه والسلطان آث والج

 ه ــــي بأشّد شيء صنعنأخبر:تقل ف) 5(سألت ابن العاص:قال )4(عن عروة) 3(أو يهلك دونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .300-299ص/1مدارج السالكين ج) 1(
 ).107: (، اآلية رقم )21:(سورة األنبياء ) 2(
 يا ابن أخي إن آنت إّنما تريد بما جئت به من هذا األمر ماال جمعنا :  فقال )صلى اهللا عليه وسلم(جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي ) 3(

  وإن آنـت تريد بـه ملكا ، نقـطع أمـرا دونكرنا ماال وإن آنت تريد به شرفا سّوْدناك عـلينا حّتى الآثموالنا حّتى تكون أألك من     
 : ، اآلية رقم)41: (سورة فصلت..." ( الرحـيمنحـم تنـزيل من الرحمـ) "صلى اهللا عليه وسلم(فقرأ عليه الرسول ... ملكناك علينا    
 .314-313ص/1سيرة ابن هشام ج...قـد سمعت يـا أبا الوليد: فقـال )) 1-5(    

  عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي ولد في خالفة عثمان وقيل في آخر خالفة عمر آان رجال صالـحا لـم هو أبو عبد اهللا) 4(
 رضي (يلة وآان أعلم الّناس بحديث خالته عائشة ليدخـل في شيء من الفتن وقعت في رجله األآلة فقطعها ولم يترك جزءه تلك ال    
 أنظـر تذآـرة الحفـاظ .  هـ99 تـوفي سـنة .عـروة بـحر اليكـدره الدالء:  صائما قال ابـن شهـاب آان يصوم الدهر ومات) اهللا عنها    
 .386ص/8 وتهذيب التهذيب ج395ص/6 والجـرح والتعديل ج62ص/1ج    

 محمد أمه هو أبو عبد اهللا عمرو بن العاص وائل بن هشام بن سعيد بن التصغير السهمي القرشي أمير مصر ويكنى أيضا أبا ) 5(
 صلى اهللا عليه ( الرسـول ّنأوذآـر الواقـدي . النابغة من بني َعَنَزة أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان وقيل بين الحديبية وخيبر      
  هـ على الصـحيح على مـا نـقله ابـن حـجر وقـيل 43 يقـربه بـعد إسالمه لشجاعته وآان من دهاة اإلسالم مات سنة آان)وسلم     
 :  رقم ترجمته650ص/4واإلصابة ج333ص/1صفة الصفوة ج 180ص/1ر ومولد العلماء ووفياتهم جـظـأنـ.  هـ58مـات سـنة      
    )5886 .( 
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  يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن بينما النبي  :  الــق  برسول اهللا    المشرآون 

يط  ي مع نقا   )1(أب نقه خ نقه فخ ى ع ه عل رفوضع ثوب و بك بل أب ديدا، فأق ّتش به ى ح ذ بمنك  أخ

ه    ال    ن النبي    ع ودفع ي وقـد جاءآـم بالبينـات من ربكم              : وقـ ـول رب تلـون رجـال أن يق ) 2('أتق

الى      ال تع ُتُلوَن َرُجًال َأْن يَُّقـوَل َربـَِّي اُهللا            : ق ُه َأَتْق ُتُم ِإيَماَن ْرَعْوَن َيْك َن آل ِف ٌن م ٌل مُّؤِم اَل َرج  َوق
ا  َفَعـَلْيِه آـَِذُبُه َوِإْن يَّــُك َصاِدًقا َبعـُْض الـِذي            َوقَـ  ـُك  َآـاِذًب ْم  َوِإْن يَّ ْن  رَّبُِّك َناِت ِم اَءُآـْم  ِباْلَبيِّ ْد َجـ

 .))4َيعـِـُدُآُم ِإنَّ اَهللا َال َيْهـِدي َمـْن هــَُو ُمْسِرٌف َآذَّاٌب

مـن هذا ؟ أبو بكر المجنـون؟ فـترآوا : ا  قالـو  بأسهم عن النبي فـلما رد أبـو بـكر      

 . )5(وأقبلوا على أبي بكر النـبي 

ان من إيثار المصطفى          د آ  أّنه صبر ابتغاء نصرة هذا الدين ولم يدع على قومه حتى في             ولق

ذاء      ن رده أهل الطائف صبر واحتسب  فعن عروة               أشد اللحظات إي ه، فحي رضي (أّن عائشة    :ل

نها   ته   ) اهللا ع ا قالت للنبي     أ: حدث لقد : ك من يوم أحد؟  قال    يهل أتى عليك يوم آان أشد عل        :ّنه

قومك ما لقيت وآان أشد ما لقيت منهم يـوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل          لقيت من 

م يجبني إلى ماأردت            بد آالل فل ن ع فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إّال وأنا بقرن          . ب

ا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل       فرف )6(الثعالب  إذا أن : ال ق فناداني عت رأسي ف

تأمره ب                              ك الجبال ل يك مل د بعث اهللا إل يك وق اردوا عل ك وم ول قومك ل د سمع ق ا شئت  م إّن اهللا ق

ك الجبال فسّلم علّي ثم قال             يهم، فناداني مل يا محمد إن اهللا قد سمع قول قومك وما ردوا عليك      : ف

  قال)7(بينـق عليهم األخشـبـي ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطن الجبال وقد بعثوأنا ملك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي األموي ـرو ذآـمـو عـم أبـرو واسـمـط ابان بن أبي عـعيـن أبي مـبة بـقـهو ع )1(

 د ـأحآان ،)صلى اهللا عليه وسلم(روى ينت آريز بن ربيعة والدة عثمان بن عفان بنت عمة رسول اهللا القرشي وزوجته أ     
 ظر ـأن. قتله يوم بدر عامر بن ثابت بن أبي األفلح. وأآثرهم إيذاء لهم) صلى اهللا عليه وسلم(شرآين من ألد أعداء النبي ـمـال     
 .578ص/3 واإلصابة ج358ص/1هشام جيرة ابن ـ وس443ص/2ماء جـذيب األسـهـت      

  من المشرآين بمكة )صلى اهللا عليه وسلم(باب ما لقي النبي  آتاب  فضائل الصحابة  الصحيح  لحـديث أخـرجه البخاري فيا ) 3 ()2(
        .133 ومختصر حياة الصحابة ص 314 -313ص/1جوأنظر سيرة ابن هشام  ) .3643: (  حديث رقم 1400ص/4ج     

 ).28: (، اآلية رقم)40: ( سورة غافر)4(
  لم وقال حديث صحيح على شرط مسلم) 4424: ( حديث رقم  70ص/3جآتاب معرفة الصحابة أخرجه الحاآم في المستدرك ) 5(

  .رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح : وقال ) 807: ( حديث رقم 17ص/6 جمجمع الزوائديخرجاه  والهيثمي في      
 أنظر معجم . قرن المنازل هو قرن الثعالب؛ ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة ' :  قال  القاضي عياض موضع بقرب مكة) 6(

  .332ص/4     البلدان ج
 .71سبق شرحه ص) 7(
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بل أرجو أن يخرج اهللا عّز وجّل من أصالبهم من يعـبد اهللا  عـّز وجـّل وحـده ال                       '  : النبي  

 .)1(' شيئا يشـرك بـه 

ه آذته قريش ولّما خرج إلى             إّن رسول اهللا       ى رّب الطائف يدعو أهلها إلى      وهو يدعو إل

يه أقبح رد وقعدوا          يد ردوا عل يدة التوح كان ال يرفع   فله على الطريق صفين ورموه بالحجارة        عق

ا يسيالن الدما                       نهم وهم وه فخلص م يه وال يضعهما إّال رضخوهما بالحجارة حّتى أدم . )2(ءرجل

ذا اإليذاء لم يدع عليهم بالسوء بل آثرهم بالدعاء لهم بالهداية على حظ نفسه         ولم ينتصر ، ومع ه

ا  ن مسعود    ،له ال    لحديث اب ا رأيت رسول اهللا دعـا على قريش إّال يوم واحد فإّنه آان   :  ق م

يه على من يأخذ هـذا السلى فيلق: يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه فقالوا         

ره  م يزل ساجدا حّتى جاءت فاطمة      . ظه ره فقال رسول اهللا    هظ فأخذته عن ) ي اهللا عنها  ضر() 3(فل

 :'   ريش ن ق أل م يك الم ك ا   .)4('اهللا عل د ذل وم أح يرعلوي ى ل وعول اهللا سى رليوم العس

لمين  ي    ار ش المس يـهم   ج الكف ته وهو يدعوهـم إلى اهللا  يكسرون    رأس نب  فنـزل قـول اهللا.رباعي

 .) )5 َلْيَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهُم َأْو ُيَعذَِّبُهْم َفِإنَُّهْم َظاِلُموَن :تعالى 

 : صبر النبي صلى اهللا عليه وسلم على األذى والجوع –ثانيا 

د عاش      ى طاعة         فق الى  يدعو إل تحمال األذى والجوع  فعن عائشة         اهللا تع رضي اهللا  ( م

نها  ا شبع رسول اهللا      :  قالت    )ع ة أيام متوالية حّتى فارق الدنيا، ولو شئنا لشبعنا ولكننا  م  ثالث

 .)6 (نؤثرعلى أنفسنا

 جاء في الصحيحين عن عروة عن) تعالى(  الجوع وهـو يدعـوإلى اهللا فقد تحمل الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وه فعمد إلى نفر من أوزي عن ابن شهاب أّنه لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يوذآر موسى بن عقبة  في المغا) 1(

     نتهك من قومه فردوا عليه أقبح رّد اعبد ياليل، حبيب ومسعود وبنو عمر فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما : ثقيف وهم إخوة     
 صلى اهللا عليه ( ومسـلم فـي صحـيحه باب مالقي النبي83ص/4آم آمين ج آتاب بدء الوحي باب إذا قال أحدفي ري اه البخجأخر   

 .  198ص/6وذآره ابن اسحاق بغـير إسـناد مطوال آذا في فتح الباري ج181ص/5والمنافقين ج من أذى المشرآين  )   وسلم
 . مختصر حياة الصحابة ص نفسهاو 198ص/6أنظر فتح الباري ج) 2(
 وأمها خديجة بنت خويلد ولدت وقريش تبني البيت قبل البعثة بخمس ) صلى اهللا عليه وسلم(سول اهللا  هي الزهراء فاطمة بنت ر)3(

 سنوات وهي أصغر بناته آانت تكنى أم أبيها تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية للهجرة روت عن أبيها وروى عنها جمع    
 هـ 11 سنة نلستة أشهر في ليلة الثالثاء لثالث خلون من رمضا) ى اهللا عليه وسلمصل(توفيت بعد رسول اهللا ...وعائشة  ابناها وعلي  
  وسير أعالم النبالء 8-5ص/1 وصفة الصفوة ج32ص/2أنظر حلية األولياء ج. وعشرين سنة ونصف وهي بنت ثمان  
 ).11583: ( رقم ترجمتها 53ص/8ج واإلصابة128ص/2ج   
 فلقد رأيتهم : قال عبد اهللا . م عليك بعتبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف وأمية بن خلفاللهم عليك المأل من قريش الله') 4(

 من المشرآين بمكة  )صلى اهللا عليه وسلم(باب مالقي النبي آتاب فضائل الصحابة الحديث أخرجه البخاري ...قتلوا يوم بدر جميعا   
 من أذى المشرآين )صلى اهللا عليه وسلم(جهاد والسير باب ما لقي النبي وصحيح مسلم آتاب ال) 3641:( حديث رقم239ص/4ج   

 .   283ص/5 واإلصابة ج106ص/1وأنظر صفة الصفوة ج)  1794: (  حديث رقم 1419ص/3   والمنافقين ج
 ).128: (، اآلية رقم)3: (سورة آل عمران) 5(
  حديث 313ص/7فصل في محنـة الجراد والصبر عليـها جوشعـب اإليمـان ) 5098: ( حديث رقم 207ص/5لمعجم األوسط جا) 6(

 وتعليق التعليق البن حجر آتاب ) 4940: ( حديث رقم 92ص/4والترغيب والترهيب آتاب التوبة والزهد ج) 10420( :رقم     
 ) .6687: ( حديث رقم 202ص /5اب إذا حلف أن ال يأتدم جباأليمان والنذور     
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واهللا يا ابن أختي إن آنا لننظر إلى الهالل ثم الهالل ثم          ثم  : آانت تقول   ) ارضي اهللا عنه  (عائشة   

ا أوقد في أبيات رسـول اهللا          ة في شهرين وم ة أهل يا خالة فمـا آـان : قـلت :  نار الهالل ثالث

ـودان   : يعيشكم ؟ قالت       تمر    ؛األس را    ال ان لرسول اهللا          ظاه د آ ه ق  جيران من األنصار    إّال أّن

 .)2( من ألبانها فيسقيناه فكانـوا يرسلون إلى رسول اهللا )1(هم منائح وآانت ل

ن بشير       نعمان ب نهما   ()3(وعن ال  لقد رأيـت ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟: قال ) رضي اهللا ع

مـا  ذآـرعـمر: قال  ) 5(وفي رواية أخرى لمسلم   . ما يمأل بطنه   )4( وما يجد من الدقل    نبيكـم  

ّناس من        يا   أصـاب ال يظل اليوم يلتوي مايجد من الدقل ما   لقـد رأيت رسول اهللا     : فـقال  : الدن

  )6(...يمأل بطنه

 
 : ألصحابه على نفسه – صلى اهللا عليه وسلم – إيثار النبي -ثالثا

أن يمأل           فرسول اهللا      ّل ب ّز وج ّيره اهللا عـ أآل يوما               خـ ر أن ي با، فآث ة ذه ه بطحاء مك ل

ان لد . ويجوع آخر     أسوة حسنة لقد آان رسول اهللا  ،يه طعام لم يشبع بل يؤثر به غيرهوإذا آ

م، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه           نار وال دره نده دي م وأسخاهم فال يبيت ع ألصحابه أعفه

ى من يحتاج إليه، ال يأ                         نه إل برأ م له حّتى يت ى منز أو إل م ي يل ل أه الل وت ـذ مّما آتاه اهللا إّال ق    ـوفاج

 في سبيل اهللا، ال يسأل شيئا إّال أعطاه،  ثم يعود على قوت عامه  ر ذلكـع سائـضـط ويـقـامه فـع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شاة أو بقرة تجعل لبنها لغيرك ينتفع به ثم يرده إليك: منائح ) 1(
 وصحيح مسلم آتاب الزهد ) 2428:(   حديث رقم 907ص/2هبة وفضلها والتحريض عليها ج آتاب ال:البخاري صحيح ) 2(

 وصحيح ابن حبان باب آيف ) 2972: (  حديث رقم2283ص/4ج) صلى اهللا عليه وسلم( آيف آان يعيش النبي :     والرقائق باب 
  على ما جاء في حديث التمر والماء: واألسودين ) . 6308: (  حديث رقم 258ص/14ج) صلى اهللا عليه وسلم(    آان يعيش النبي 

 صلى اهللا عليه ( توفي الرسول : قالت . عند البخاري أيضا في باب الرطب والتمر من آتاب األطعمة ) رضي اهللا عنها ( ئشة    عا
 .103ص /1أنظر صفة الصفوة ج. التمر والماء : وقد شبعنا األسودين )    وسلم 

 صلى اهللا عليه ( أول مولـود للنصـار بـعد قـدوم النبي هو أبو عبد اهللا النعمان بن بشير بن سعد بن ثعـلبة الخـزرجي األنصـاري) 3(
 فدعا له تحمل الحديث صغيرا ورواه بعد بلوغه ) صلى اهللا عليه وسلم(المدينة أخذته أمه عمرة بنت رواحة لرسول اهللا  )وسلم     
 ـديثا مـات مقـتوال وله أربـع  ح114روى ... ه، وجوده وآرمه تولى إمارة الكوفة وقضـاء دمشـق وحـمصروشع عرف بخطابته    
  440ص/6 واإلصابة ج409ص/3 والثقات ج444ص/8 ووالجرح والتعديل ج1496ص/4أنـظر  االستيعاب ج.وسـتون سـنة   
 ).8734: (رقم ترجمته    

  بعضه ببعض فإذا نثر الدقل من التمر أو أآثره ال يلصق: نوع من التمر قال في مختار الصحاح أردأ التمر قال بن قتيبة : الدقل ) 4(
 .254ص/2 والغريب إلبن قتيبة ج87ص/1أنظر مختار الصحاح ج. تفرق     

  هـ وأول سماعه 204هو اإلمام الحافظ أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح يقال ولد سنة ) 5(
 ي وأبو عوانة وغيرهما آان عالما بالفقه ، مات ذبة وخلـق وروى عنه الترمسنة ثماني عشـرة ومئتـان روى عـن اإلمـام أحمد وقتيـ    
  وشذارات الذهب 588ص /2تذآرة الحفاظ ج. ألسماءواكنى  هـ له آتاب الجامع على األبواب وآتاب ال261سنة في رجب    
  .264 وطبقات الحفاظ ص529ص/1 وتقريب التهذيب ج144ص/2ج    

  24ص/1عـن النعمان بن بشـير ومســند أحمد ج) 2977: ( حديث رقم 2284ص /4هد والرقاق جصحيح مسلـم آتاب الـز) 6(
 وقال صحيح علـى ) 2977: ( حديث رقم 360ص /4 جائقوالمستــدرك على الصحيـحين آتاب الـرقـــ) 159: (حديث رقم    
 ) . 4958 : ( حديث رقم95ص/4شـرط مسـلم والـترغيب  والترهيب آتاب التوبة والزهد ج    
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ا يحتاج           ه ربم نه حتى إّن يؤثر م ودرعه مرهـونة   وقد مات .)1(العام فاستقرض   قبل انقضاء  ف

باس        ن عـ ن اب ودي، فعـ ند يه  وإّن درعه لمرهونة  النبي قـال  قـبض) : رضي اهللا عنهما(عـ

ن صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله                    ى ثالثي ود عل ند رجل من يه مالك أّن  وعن أنس بن    . )2(ع

ة    نها    (فاطم مـا هذه الكسـرة يا فـاطمة ؟      :  فقـال   جاءت بكسرة خبز إلى النبي         ) رضي اهللا ع

م تطب نفسي حّتى أتيتك بهذه الكسرة     : قـالت    ل ـام دخـأما إّنه أول طع: فقـال . قـرص خبزته فل

ن ـيـ م أب ـف  ام ـ ذ ثالثـك م واالختبار بالجوع ) لسالمعليهم ا( ومن أعالم النبوة ابتالء األنبيـاء .)3(ة أي

د آان الرسول الكريم               نازلهم، وق يعظم أجرهم وم يره ليصبرو ف ، )4 (  يكتم ما به من جوع      وغ

ثار والصبر وضرب أصحابه أروع    ي اإلي ى ف ثل األعل ّق الم ان بح يره فك ه غ ر بطعام ل يؤث ب

 . األمثلة في ذلك

 وأمته فقال يا      يا رّب أرني بعض درجات محمد         :  قال لرّبه       ذآر أّن موسى       

إّنك لن تطيق ولكن أريك منزلة من منـازله جليلة عظيمة فضلته بها عليك وعلى جميع               : مـوسى  

خلقي فكشف له عن ملكوت السماوات، فنظر إلى منزلة آادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها                        

ته به من بينهم    بخلق اختصص : قال  . يا رّب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة        : من اهللا تعالى فقال     

وهو اإليثار، يا موسى ال يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إّال استحييت من محاسبته،                      

 .)5(وبوأته من جنتي حيث يشاء

 الطاهرة آّلها أدب ومحاسن أخالق فأضحت آدابه                      آانت سيرة رسول اهللا             لقد     

وحسن معامالته، فلتواضعه لم       به في إيثاره وزهده وورعه           ىومعامالته وأخالقه منهجا يحتذ     

يكن يعـرف مجلسه من مجلس أصحابه إذ آان يجلس حيث انتهى به المجلس ويكرم من دخل                        

فكان . )6(يجلس عليه،  وآان يؤثـر الداخل عليه بالوسادة التي تحته            عليه حتى ربما بسط له ثوبه     

.  عّز وجّل وأمر باإلقتداء به     بحّق القدوة في الخلق آيف ال وقد آان خلقه القرآن  فأنثنى عليه اهللا              

  َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم) 7(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103ص/1 وصفة الصفوة ج253ص/1أنظر موعظة المؤمنين ج) 1(
  319ص/4ن جونصب الراية آتاب الره) 10972: (  حديث رقم 36ص/6 البيهقي  آتاب الرهن باب جواو الرهن جسنن) 2(

 صلى اهللا عليه (أن النبي ) رضي اهللا عنها(عائشة وفي حديث ) 1228: (  حديث رقم 35ص/3لرهن جآتاب ا    وتلخيص الحبير 
  . شعيرا من زفر بنسيئة ورهنه درعا له من حديد قال ابن حجر واسم اليهودي أبو الشحم الظفري  اشترى)وسلم    

 شعب اإليمان فصل في منحة الجراد والصبر و) 750: ( حديث رقم 258ص /1 مالك ووفاته جالمعجم الكبير فصل سن أنس بن) 3(
  ) .4958: ( حديث رقم 95ص /4والترغيب والترهيب آتاب التوبة والزهد ج) 10430: ( حديث رقم 315ص /7عليها ج      

 .218ص/13، وشرح النووي على صحيح مسلم ج400ص/1أنظر الطبقات الكبرى ج) 4(
 .400ص/3إحياء علوم الدين ج. ذآره الغزالي عن سهل بن عبد اهللا التستري )5(
 .255ص/1موعظة المؤمنين جأنظر ) 6(
 ).4: (، اآلية رقم)68: (سورة القلم) 7(
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 : واإليثار- عليه السالم - يوسف : نيثاالمطلب ال
 .)) 1 ْن ُآنَّا َلَخاِطِئيَنَقاُلوا َتاِهللا َلَقَد آَثَرَك اُهللا َعَلْيَنا َوِإ : قال اهللا تعالى 

يل  ن راح بادة إّن شأن يوسف ب ي الع تذى ف ذي يح ثل ال ه الم يم؛ إّن ّل عظ ّز وج ند اهللا ع  ع

ثار الطاعة على الشهوة والمعصية، وإيثار الرحم                     درة، وإي ند المق و ع ى األذى والعف والصبر عل

يوية              ا الدن نفس وحظوظه تقام ألجل ال ى االن ه غالم  ...ووصلها عل  يافع نشأ في عبادة اهللا تعالى       إّن

باده                     ه اهللا من يشاء من ع ور يهدي ب ان في قصته ن ) عليهما السالم ( إّن يوسف بن يعقوب   ...وآ

ال     بوة ق ه اهللا بالن ّل، خّص ّز وج ند اهللا ع رفهم ع درا وأش م ق وب وأجّله ناء يعق م أب ن أعظ ان م آ

ن إسحاق بن بلكريم يوسف بن يعقوب ريم ابـن الكريم ابن اــن الكـريم ابـ الك' :  ول اهللاـــرس 

يم  يهم السالم    (إبراه ه        )2()عل يع اخوت ى جم ره عل الوا   وآث ـُف وسا يُ نُف َقاَل أَ  ــ ُيوسُ َتَك َألن ـَأِئنَّ َق
َنا    يَذا َأخِ  ـَـ َوه نَّ اُهللا َعَلْي ْد َم ِبْر َفِإنَّ اَهللا َال ُيَضِيُع َأْجَر الُمْحِسِني      َق تَِّق َوَيْص ْن يَّ ه َم َقاُلوا َتاِهللا . َنِإنَّ

نَ    نَّا َلَخاِطِئي َنا َوِإنَّ ُآ َرَك اُهللا َعَلْي ْد آَث ُم     . َلَق َو َأْرَح ْم َوُه ُر اُهللا َلُك َيْوَم َيْغِف ْيُكُم ال َب َعَل اَل َال َتْثِري َق
 .) )3الرَّاِحِميَن 

د أنزل اهللا عّز وجّل في شأن يوسف وما آان من أمره سورة من القرآن العظيم ليت                   دّبر ما  لق

يها من الحكم والمواعظ واآلداب واألمر الحكيم           ان ف اصطفاه اهللا تعالى من أبناء يعقوب عليه      ...آ

الى        ال تع يهم فق ره عل ِث َوُيتَِّم ِنْعَمَتُه َعَلْيَك                  :وآث ْأِويِل األَحاِدي ن َت َك ِم َك َوُيَعلُِّم يَك َربُّ َك َيْجَتِب  َوَآَذِل
 .) )4َها َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َآَما َأَتمَّ

 :حرية على الته عفآرامته ويوسف عليه السالم يؤثر الطاعة على المعصية و -أوال 

بدأ محنة النبي يوسف         حين راودته امرأة العزيز عن نفسه وطلبها منه ماال يليق وت

ه    ه، وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب          بحال  َوَلَقْد  ...فهي زوجة العزيز  ... ومقام
ا َلْوَال َأْن رََّأى ُبْرَهاَن َربِِّه َآَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َوالَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا            مَّ ِبَه ِه َوَه ْت ِب َهمَّ

 .))5الُمْخِلِصيَن 

 ان جواب ـكـ  فراودته عن نفسه  فد أوصاها زوجها بإآرام يوسف ـ ق)6(عزيزرأة  الــإّن ام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .91:، رقم اآلية)12: (سورة يوسف ) 1(
 من رواية ابن )  3202 : (حديث رقم 1237ص/3 آتاب األنبياء باب أم آنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت جصحيح البخاري ) 2(

 من رواية أبي هريرة وقال صحيح على ).3325: ( حديث رقم377 ص/2رضى اهللا عنهما والمستدرك على الصحيحين ج عمر    
 .شرط مسلم    

 .99ص/15 وأنظر تفسير القرطبي ج).92-90: (، رقم اآلية )12: (سورة يوسف ) 3(
 ).6: (، رقم اآلية)12 : (نفسهاسورة ال) 4(
 ).24:( رقم، آية)12:(سورة يوسف) 5(
 بنت رماييل " راعيل " أطفير بن روحيب وزير مصر على عهد ملكها الريان بن الوليد  وآانت زوجة العزيز  تدعى " يقال له ) 6(

 بن هشام الرفاعي راجع  اس، رواه الثعلبي عن ـبنت يون" فكا " ل ـه لقبها وقيـر أنـا زليخا والظاهـهـوزير مصر وقيل آان اسم    
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ُه الَ   : يوسف  ْثَواَي ِإنَّ َن َم ي َأْحَس ُه َربِّ اَذ اِهللا ِإنَّ اِلُموَن   َمَع ُح الظَّ ن و) )1ُيْفِل يه  عـامت عل

ن ه    السالم   ي فال أقابله  منوأآر لك رّبي أي سّيدي أحسن منزلي     ـال إن بع  ـائـّده ق ـم  وأش  ـذا اإلث ـعـ

ه      َوَلَقْد  : وإن اختلفت آلمة العلماء في التفسير في هذا المقام أي قوله تعالى              ...بالفاحشة في أهل
 .  ...َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوَال َأْن رََّأى ُبْرَهاَن َربِِّه

ك بخطرات حديث النفس       قال اهللا عّز   :  قال رسول اهللا      : قال  لحديث أبي هريرة       )2(ففسر ذل

بوها        [ :ّل  وج  ّم عبدي بحسنة فاآت إن عم      إذا ه ه حسنة ف ا فاآتبوها لل له بعشرة أمثالها  وإن هـّم  ه

 .)3(]بسيئة فلم يعملها فاآتبوها حسنة فإّنما ترآها من جرائي فإن عملها فاآتبوها بمثلها

ان يـوسف      د أعط   وآ  شطـر الحسن على مـاثـبت في الصحيـح  في حديـث اإلسـراء أّن       ي ق

 قد أعطي شطر    على يوسف   أتيت  ' :اهللا مـّر  بيوسف عليه السـالم في السماء الثالثة قال           رسـول  

  )5(...ما هذا إال ملك آريم:   ولذلك أآبرته النسوة لّما رأينه وقلن)4( 'الحسن 

ا يوسف        ندئـذ دع تعينا    وع ه مس مستعصما به مما يدعونه إليه من سوء مؤثرا السجن         و   رّب

ئة    ى الخطي ْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َآْيَدُهنَّ َأْصُب        قَ  عل ي ِإَل ا َيْدُعوَنِن يَّ ِممَّ بُّ ِإَل ْجُن َأَح اَل َربِّ السِّ
 .) )5َفاْسَتَجاَب َلُه َربَُّه َفَصَرَف َعْنُه َآْيَدُهنَّ  .ِإَلْيِهنَّ َوَأُآن مَِّن الَجاِهِليَن

 وهي امرأة    ،  وجماله وآماله تدعوه سّيدته      أّنه مع شبابه       ، ذلك     الكمال وهذا في غاية مقامات      

عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على                 

عـة ـسب' :ال  ــ ق ول اهللا   ـين أن رس  ـذا ثـبت في الصحـيح    ـذلك خوفا من اهللا ورجاء ثوابه ولـه        

 هـقلب لـ،  ورج    إمام عادل وشاب نشأ في عبادة اهللا       :ظله   ل إالّ ــوم ال ظ  ـه ي ـلـظـلـهـم اهللا في ظ   ـي

معّلق بالمسجد إذا خرج منه حّتى يعود إليه  ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل                       

ّدق بصدقة فأخفاها حّتى ال تعلم   ـل  تص  ـدعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إّني أخاف اهللا ورج         

 .)6(' خاليا ففاضت عيناهيمينه ما تنفق شماله، ورجل ذآر اهللا
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).23:(، اآلية رقم)12:(سورة يوسف) 1(
 .474 ص /2 تفسير ابن آثير ج أنظر حكاه البغوى عن بعض  أهل التحقيق ) 2(
     : حديث رقم242ص /2مد جومسند أح) 128:( حديث رقم17ص/1ن باب إذا هّم العبد بحسـنة جاصحيح مسلم آتـاب اإليم )3(

 : حديث رقم 104ص/2وصحيـح ابن حبـان ذآـر البيـان بأن تـارك السـيئة إذا إهـتم بها يكتب اهللا له بفضله حسنة بها  ج )7294(    
   ) 380. ( 
 د ـومسن) 162: (  رقم حديث . 146ص/1ج )صلى اهللا عليه وسلم(ول اهللا ـرسـراء بـاإلس :باب آـتاب اإليمـان لم ـسـح مـيـحـص )4(

  .253ص/6وحلية األولياء ج) 12527: (  حديث رقم 148ص/3مـد جـأح    
 ).34-33: (، اآلية رقم)12:(سورة يوسف) 5(
 ، وصحيح مسلم )629: (  حديث رقم 243ص/1 من جلس في المسجد ج:  باب البخاري آتاب الجماعة واإلمامة أنظر صحيح ) 6(

  ).9663: (  حديث رقم439ص/2جأحمد اإلمام ومسند ) 1031: ( حديث رقم2/715ة جإخفاء الصدق فضل :     آتاب الزآاة باب 
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  :الحق على الباطلامرأة العزيــز آثرت 

ر يوسف رؤيا ملك مصر آانت سببا لخروجه من الّسجن معّززا مكّرما إذ  أدرك                ا فّس ولّم

ـم يوسف     ك علـ براءة يوسف ونزاهة    حّقق  ت وت ،  قه وحسن أخال  ،وحسن إّطالعه على رؤياه   ،  المل

ا أّنها لم تخنه بالغيب وأّنها                         يعلم زوجه ى نفسها ل يخا عل ز زل ن اعترفت زوجة العزي عرضه حي

ئة وّأّن يوسف       ة        بري رُِّئ َنْفِسَي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّـوِء ِإَال            صادق طـاهر قائـل ا ُأَب  َوَم

ي ِإنَّ َر ـَم َربِّـ ا َرِح يٌم َمـ ي َغُفوٌررَِّح ذا راودت يوسف ...)) 1بِّـ نى و له تحدث وتتم ّنفس ت إّن ال  ف

 ] لى ذلك قـول امـرأة العزيز  ـدل ع ـمن الصوفية من يعّرف المحّبة بأّنـها اإليثـار ويـ        و َأَنا 

ُه           ِه َوِإنَّ ْن  نَّْفِس ُه َع َن    َراَوْدتُّ فأضحى يوسف    ...)3(]افآثرته بالبراءة على نفسه   . )) 2الصَّاِدِقيَنَلِم

 4(... ذا مكانة وأمانة حفيظا لّمـا استودعه الملك فيه عليما به(. 

  : يوسف ِيؤثر في طعامه الرعية على نفسه -ثانيا 

الد مصر بكاملها         ّم القحط ب   عليه السالم ووصل إلى بالد آنعان وهي التي فيها يعقوب ،  وع

ان يوسف      تـاط لل    وأوالده، وآ د اح ئذ ق نـّاس في غّالتـهم بسيـاسة االدخار في السنـوات  حين

ذه      بـع المخصبة له ة      الس ه يظهر مدى إيثاره الّناس وانتفاعهم بما          ...السنين السبع المجذب وفي أآل

ان [     دخرا و و وآ أآل ه ه وال ي بع نفس ي وسط الال يش دة ف ة واح نودهما إّال أآل ك وج مل

 .)5(]ة السبع سنين وآان رحمة من اهللا على أهل مصرالنهار حتى يتكفأ الّناس بما في أيديهم مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53، اآلية رقم )12:(سورة يوسف) 1(
 .51السورة نفسها، اآلية رقم ) 2(
 .356ص/2أنظر الموافقات ج) 3(
 . فما بعدها249 و قصص القرآن ص482-480ص/2بن آثير جالالقرآن العظيم  وتفسير 235ص/12 الطبري جأنظر تفسير ) 4(
 .483ص/2بن آثير جاأنظر تفسير )5(
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 :القرآن الكريم اإليثار عند األمم السابقة من خالل بعض مظاهر :  الثاني حثالمب
ريم ليقفّن موقف إجالل أمام القصص القرآني حين يذّآرنا بذاك                 رآن الك إّن المستقرئ للق

ب غ م ذي بل ي؛ ال ثار البطول يد اإلي يدة التوح ن وعق ة الّدي ن أجل رفع نفس م ا ...لغ التضحية بال وم

ره السحرة في سيرة موسى             والقوم الموّحدين في سورة     ،   وقصة شباب أهل الكهف        أظه

بروج  ذا    ،ال ا ه ريم من تحّدي اإليمان للطغيان                     غ  إّال   وم رآن  الك ا جاء في الق يض من فيض مّم

 . وإيثار اآلخرة على الدنيا

 :موسى عليه السالم وإيثار السحرة اإلستجابة هللا تعالى : المطلب األول
 :الحّق   الصدع ب– عليه السالم -  موسى إيثار:أوال 

 .)) 1 َوُأْذُآْر ِفي الِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َآاَن ُمْخِلًصا َوَآاَن َرُسوًال نَِّبَيا : قال اهللا تعالى 

الى قصة موسى  ر اهللا تع د ذآ يرلق ي مواضع آث وطة   ف ريم مبس رآن الك ن الق تفرقة م ة م

 . )2(وغير مطولة، مفّصلة، مبّينة على أجمل بيان وخاصة في سورتي األعراف والقصص

 أو نبي آريم مع جبار       ،       إّنها قصة صراع الحق مع الباطل، فهي ليست قصة فرد مع ملك              

معرآة الضارية بين    إذ فيها تصوير  لل     ،عظيم فحسب، بل هي قصة تتكّرر في آل زمان ومكان          

جند اهللا تعالى وجند الشيـطان، وتـحدي اإليمـان للطـغيان، ووقـوف الحـّق ضـد السحـر                                   

 ... والشعـوذة وإيثار اآلخرة على الدنيا، ونصرة الدين والهجرة في سبيل إعالئه

   َْرَعْون اِئَفًة ِمْنُهْم َوَيْسَتِحي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه      َعَال ِفي اَألْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف طَ        )3(ِإنَّ ِف
  .) )4َآاَن ِمَن الُمْفِسِديَن

.  َفَحَشَر َفَناَدى     ةـوهيـم األل ــع تبـارك وتعـالى وزعـ   ـصانــد ال ـحـ أظهـر فرعـون ج   لقد 
 .)  )5َفقاَل َأَنا َربُُّكْم اَألْعَلى

 :بر على األذى في سبيل ذلك  إيثار السحرة الحّق على الباطل والص–ثانيا 

الى       ال تع َع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى      ق ْرَعْوُن َفَجَم َتَوَلى ِف َقاَل َلُهْم ُموَسى َوْيَلُكْم َال َتْفَتُروا َعَلى اِهللا .  َف
 .) )6بَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن ِاْفَتَرى  َآِذًبا  َفَيْسَحَتُكْم

قا               رعون وش الى عن جهل ف د أخبرنا اهللا تع تكباره وتكذيبه بآيات اهللا           ق ه واس ة عقل  وذلك؛  ئه وقل
 ن مملكته وآان السحر فيهمـــلعناده  وبغيه،  ومكابرته الحق بالباطل،  فقد جمع السحرة من مدائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).51:(،اآلية رقم)19:(سورة مريم) 1(
 .296أنظر قصص األنبياء ص) 2(
 هللا الذي آان جبارا ادعى الربوبية واسم  هذا الطاغية الوليد بن مصعب ولقبه فرعون وهو لقب لكل من ملك أرض هو عدّو ا) 3(

 .  سنة في بني إسرائيل400وعّمر فرعون مدة  تزيد عن …     مصر من الجبابرة 
  ).4:(،اآلية رقم )28: (سورة القصص) 4(
 ).24-23:(، اآلية رقم)79:(سورة النازعات )5(
 ).61-60:(، اآلية رقم)20:( سورة طه)6(
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دا    ا ج يرا نافق ق آثير        . آث نهم خل ة،  فاجتمع م ّنهم غاي انوا في ف  َوَقاَل ِفْرَعْوُن ِاْئُتوِني ِبُكلِّ   :وآ

يٍم      اِحٍر َعِل ذا الجمع من السـحرة آـان غفيرا،  فـوقفوا صفوفا بين يدي فرعون             )) 1َس يل أن ه  ق

ّثهم ويـرغ       واختلف . بهم ويـتمنون عـليه األمـاني إن هـم غـلبوا مـوسى         وهو يحرضهم ويح

ـديد السحرة ي تح اء فـ دم موسى . )2(العلم م ويزجرهم عن تعاطي وتق ى السحرة يعظه  إل

السحر الباطل الذي يعارض آيات اهللا وحججه، وينهاهم عن االفتراء على اهللا تعالى وذلك بأن ال         

ّناس بأعمـال السحر إيجا       ّيلوا لل ـذرهم مـن عذاب مهلك من اهللا تعالى وح ،د أشياء ال حقائق لها   يخ

ذر ي و ال ي نهـألقى آـف . ال يبق ّيـات يرآب  ـم عـل م ـآلن ح ـوادي مــ تى صـار ال بال ح صا وح

ْيِه ِمْن ِسْحِرِهـُم َأنََّها َتْسَعى              بعضها بعضا      يَُّل ِإَل يُُّهْم ُيَخ َباُلُهْم َوِعِص ِإَذا ِح ي َنْفِسـِه   َفَأْوَجَس فِ .  َف
ِفي َيِميِنَك َتْلَقُف َما َصَنُعوا ِإنََّما َصَنُعوا َآْيَد      َوَأْلِق َما . ُقْلَنا َال َتَخِف ِإنََّك َأْنَت اَألْعَلى      ِخيَفـًة  مُّوَسى  

 .) )3َساِحٍر َوَال ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى

ن السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر و            ا عاي طرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن  ولّم

ذا الـذي فعله موسى       أدرآوا وأيقنوا أّنه الحّق   و  ليس من قبيل السحر، والحيل والشعـوذة        ه

ارون   ى وهـ ن رّب مـوس رّب العالميـ نا ب الـوا آم ّجـدا هللا، وق ـوا س َحَرِة . )4(...ووقع َي السَّ  َفُأْلِق
 .)) 5 َوُموَسى ُسجًَّدا َقاُلوا آَمَنا ِبَربِّ َهاُروَن

آَذَن  َلُكـُم ِإنَُّه َلَكِبيُرُآـُم الـِذي          آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن        :  السحرة أمام الّناس قائال         فرعون    فخاطب
َتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ   ِخَالٍف َوُألَصلَِّبنَُّكْم  ِفي  ُجُذوِع النَّْخِل َولَ       َعلََّمُكُم السِّـْحَر َفُأل َقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم        

 ...) )6َعَذاًبا َوَأْبَقى 

د ثبت السحرة على اإليمان غير مبالين بفرعون وتهديده ـ فحكمه إّنما هو تسلط في هذه                لق

يا   زوال   (الدارالدن ى ال ة إل ن  )...اآليل ا َتْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآَياِت َربَِّنا َلمَّ  :قائلي ) ) 7ا َجاَءْتَنا  َوَم

نا خطايانا وتضرعوا هللا بالدعاء مؤثرين طاعته                       نا رّب ر ل ا نرغب ونطمع أن يغف َرَبَنا َاْفِرْغ   إن
ِلِميَن َنا ُمْس ْبَرا َوَتَوفَّ َنا َص ـذا   )) 8َعَلْي ن ه ة م ـذه العقوب بـالء وه ـذا ال ى ه بات عل ائلين اهللا الث  س

 .م وعّذبهم، وهم في حال من الثبات والصبر واإليثارفيهم فرعون وعيده وصلبه فنّفذ...الجبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 79:(، اآلية رقم)10:(سورة يونس) 1(
 أنظر قصص . وقيل غير ذلك واهللا أعلم...  قال ابن عباس سبعين رجال وقيل خمسة عشرة ألفا  وعن أبي أمامة تسعة عشر ألفا)2(

 . 325    القرآن ص 
 ).69-66:(،اآلية رقم)20:( سورة طه)3(
 وتاريخ الطبري . 195-194 فما بعدها والنبوة واألنبياء ص 326 وقصص القرآن  ص 158ص/3تفسير بن آثير ج أنظر) 4(

 .290ص/1ج     
 ).70:( اآلية رقم،)20: (طه سورة ) 5(
 .سورة السابقة، اآلية نفسها ) 6(
 ).126:(رقم،اآلية )7: (األعرافسورة  )8()7(
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يره من السلف              ن عباس وغ بد اهللا ب ال ع نهار سحرة ،  فصاروا من آخره     :[ ق انوا من أول ال آ

 .) 1(]! شهداء بررة

اُلوا َلْن نُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن الَبيَِّناِت َوالِذي َفَطَرَنا َفِاْقِض َما َأْنَت َقاٍض                 ـــ قَ : قـال تعـالى   
 السِّْحـر اَياَنا َوَما َأْآَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَنــا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطـــِّإنَّا آمـَنَّا ِبَربِّن. ِذِه الَحَياَة الدُّْنَياـَهِإنََّما َتْقِضي 

 ) )2َواُهللا َخْيُر َوَأْبَقى 
ل وما أآرههم عليه من السحر، ففيها             ــفي هذه القصة إيثار سحرة فرعون الحّق على الباط                ف

لعقيدة الصحيحة على الزيف والباطل وان آّلف ذلك المؤثر الجود                                           ل    يثاراإل نماذج

 .والتنكيل والتعذيب في سبيل رسالته...بمهجته

 

 :إيثار أهل الكهف الموحدين للحّق على الباطل : المطلب الثاني 
     : إيثار أهل العزلة على الكفر والمخالطة- أوال

ية          فاهللا أعلم والظاهر     آانوا على دين المسيح       -أصحاب الكهف    - ذآر أن هؤالء الفت

انوا على ديـن النصرانية  لما اعتنى  أحبـار                  و آـ إّنـهم ل ية ف ة النصرانية بالكل بل مل انـوا ق م آ أّنه

ظ يهود بحف برهم ال برة   و. خ ا الع ف، إّنم ل الكه ان أه رفة مك ي مع رعي ف ائدة وال مقصد ش ال ف

يم           .بقصصهم   َذِلَك ِمَن آَياِت اِهللا     أسمى معاني اإليثار والهداية        إّن قصة أصحاب الكهف والرق
ِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َوِليًّا مُّْرِشًدا                    ْن ُيْض َتِدي َوَم َو الُمْه ِد اُهللا َفُه ْن يَّْه أي يخبر اهللا تعالى أّنه هو    .)) 3َم

م                    ن قومه ة من بي ى الهداي ية إل ذي أرشد هؤالء الفت تدى          ؛  ال داه اهللا اه ه من ه ومن أضله فال   فإّن

 .هادي له

الى   ال اهللا تع ًبا   : ق َنا َعَج َن آَياِت اُنوا ِم يِم َآ ِف َوالرَِّق َحاَب الَكْه ْبَت َأنَّ َأْص ِإَذ َأَوى .أْم َحِس
 .)) 4َرْحَمًة َوَهيِّْء َلَنا ِمَن َأْمِرَنا َرَشًدا الِفْتَيُة ِإَلى الَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك

 ها قصة إيثار الحّق على الباطل، فهم شباب آمنوا برّبهم، فزادهم اهللا هدى وثّبتهم على الحّق،                     إّن

 وصّبرهم اهللا تعالى على مخالفة قومهم،         ، آثروا الصدع به حين وقفوا بين يدي ملكهم الظالم            لقد

 الحّق   في اإليثار البطولي، إيثار       به    فكانوا بحق رمزا يحتذى    . ووهبهم حزما وجرأة في الحقّ      

  . نَّْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهم ِبالَحقِّ: قال تعالى .  والتوحيد على الباطل والزيف والجاه والمال

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 330قصص القرآن ص  و188ص/16 وتفسير الطبري ج245ص/1 تاريخ الطبري جأنظر ) 1(
 ).75-74:(ية رقم، اآل)20: (سورة طه) 2(
 ).17(، اآلية رقم)18: ( سورة الكهف)3(
 ).10-9(اآلية رقم السورة نفسها، )4(
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ومضوا يدعون هذا الملك الجبار إلى اهللا عّز وجّل وتوحيده في صبر وثبات معلنين أّنه ال يثنيهم           

اطع             وشيء عن الحّق،        برهان الق يل الساطع وال م بالدل ُؤَالِء َقْوُمنَ  يحاجون قومه اتََّخُذوا ِمن   اَه
 .) )1ُدوِنِه آِلَهًة لَّْوَال َيْأُتوَن َعَلْيِهِم ِبُسْلَطاٍن َبيٍِّن َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن ِاْفَتَرى َعَلى اِهللا َآِذًبا 

د آانوا من أبناء الملوك وسادتهم        فأمهلهم إلى أجل لعلهم يرجعون عن دينهم الذي آانوا عليه،           -فق

ذا من لطف اهللا           ان ه ى الهرب منه والفرار بدينهم من                    وآ نظرة توصلوا إل ك ال إّنهم في تل م ف به

نة  ذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الّناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه آما جاء                  ؛  الفت وه

يوشك أن يكون خيَر مال أحدآم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفّر بدينه               'في الحديث      

 .)2 ('من الفتن

ك من حفظ                              ا في ذل ى المخالطة لم زلة عل ياة الع روا ح د آث ن ق إّن هؤالء الشباب الموحدي

يدة الصحيحة     ففي هذه الحال تشرع العزلة عن      ) : [ رحمه اهللا تعالى  (بن آثير   ايقول اإلمام   : العق

 .)3(الّناس وال تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع 

ى          ع عزمهم عل ا وق الهرب من قومهم و اختار اهللا تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك  في قوله               فلم

         َُبُدوَن ِإالَّ اهللا ا َيْع ُتُموُهْم َوَم تموهم بأديانكم في عبادتهم         ) )4 َوإِذ ِاْعَتزْل تموهم وخالف  أي وإذ فارق

 .)5(]غير اهللا ففارقوهم أيضا بأبدانكم

الى بالعزلة إّال فرارا            رهم اهللا تع ا أم بعقيدتهم، وحفظا ألنفسهم، ودينهم من الفتنة، فالفتنة أشد         وم

ال اإلمام الغزالي        تل ق . وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون       : [ )رحمه اهللا  (من الق

ار      تزلوا الكف ا اع لمين             . وإّنم زلة من المس نظر في الع ا ال ذا حال المؤمن حين  يدق        . )6(]وإنم وه

ر بد           د أن يف اقوس الخطر ال ب بيله أال ترى أن رسول اهللا                  ن زلة في س ر الهجرة والع نه ويؤث  ي

نة وهاجر هو نفسه واعتزل قبل ذلك في شعاب               ى المدي م إل ى الحبشة ث أمر أصحابه بالهجرة إل

ة  وح من الرصاص وج         .مك ية الكهف فضرب اهللا على ـعله في خزانته، فدخل الفتـأسمائهم في ل

ناموا، فأرسل اهللا من يقلبهم            م ف وحّول الشمس عنهم فلو طلعت عليهم ألحرقتهم، ولوال أّنهم     آذانه

 . يقلبون ألآلتهم األرض

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).15(اآلية رقم ، )18: (الكهف سورة ) 1(
 ابب اإلستئذان بوالموطأ آتا) 19: (حديث رقم  15ص/1 ج'من الّدين الفرار من الفتن ' آتاب اإليمان باب: البخاري صحيح ) 2(

 من رواية أبي سعيد ) 11046: (  حديث رقم 6ص/3ومسند أحمد ج) 1744: ( حديث رقم 970ص/2ا جاء في أمر الغنم جم '    
 .    الخدري 

 . وما بعدها من هذا البحث176 إيثار العزلة أو المخالطة ص فصلأنظر ) 3(
 ).16: (،اآلية رقم)18: (سورة الكهف) 4(
 ).فما قبلها  (75 ص 3ر ابن آثيرجأنظر تفسي) 5(
 .61-60ص/6أنظر إحياء علوم الّدين ج) 6(
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 : إيثار الرجوع إلى اهللا فرارا من الفتن -ثانيا
 َوَآَذِلَك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم ِلَيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال َرْيَب ِفيَها  )1( 

زمان          ك ال د حصل ألهل ذل يامة    شك في البعث وفي أمر             ق رمة     الق أّن السبب فـيما   )2(فعن عكـ

روح والجسد أو الروح فقط فألقى اهللا عليهم النوم فناموا                      روا هل يبعث اهللا ال م تذآ م أّنه جرى له

رفوا أّن الجسد يبعث آما تبعث الروح                  ثهم فع م بع ورة ث ّدة المذآ فبعث اهللا تعالى أهل الكهف   . الم

  .وآية على ذلكحجة قاطعة الداللة 

د أآبر الّناس    كرهوا  ف...هفهم حين رأوهم في آ،   أمر هؤالء الشباب الموّحدين     وملكهم   ولق

بجلوا،  و   أن   روا الرجوع إلى اهللا تعالى وسألوه أن ي        ي ى أن يكونوا سببا    ل ع ، سليم نيبوا إليه بقلب  آث

وا أّن ه    يل وأدرآ ذا التبج ن ه ليمة م باعهم الس نفرت ط م ف ي بالده نة ف ون هللا رّب لفت ا يك ذا إّنم

 …فحقيق أن يفرد بالعبادة والدعاء…العالمين 

بقى لألجيال أال وهو      ناك أمر آخر ي إيثار الحّق واإلذعان له وعدم االآتراث للباطل  :  وه

ر االعتزال في سبيل حفظ دينه وعقيدة التوحيد الخالدة عبر األجيال من آدم                     ك المؤث وإن آلف ذل

يه    برة لي  . السالم عل ست باسم الكهف وال مكان وجوده، وال بعدد هؤالء الشباب  الموحدين،              والع

 ."  وإّنما العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب" لبثوا عدد سنين،أو آم 

 

 :اإليثار من خالل سورة البروج : المطلب الثالث 
 :إيثار التضحية بالنفس على استيفائها  – أوال

وج تنّم عن مدى حّب الطائفة المؤمنة لدينها، لعقيدة              إّن  القصة المذآورة في سورة البر            

التوحيد وصدعها بالحّق واالستماتة في سبيل إعالئه، إّنه إيثار الّدين على النفس والجــود بها                        

 بهذا اإليثار   )3(وبذلها في يقـين دفاعا عن العقيدة ومحارم اهللا تعالى، وقد أشاد مسلم بن الوليـــد                  

 :فقال 

 .)4(والجود بالنفس أقصــى غايــة الجــود    ضن البخيل بهايجود بالنفس إن

في بالد فارس، وقيل في     اها  قيل دارت رح  اختلف أهل التفسير في هوية هوية أهل هذه القصة، ف          

 ية بالنفـس، وإيثار اآلخرة على ــــ وسنذآر بعض اآلثار فيها لنتبّين أهمية إيثــار التضح.الحبشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).21: (، اآلية رقم)18: (سورة الكهف) 1(
 55مـن أآـبـر التـابعيـن ولد سنة ) رضـي اهللا عنهمـا( هو أبـو عبد اهللا عكـرمة ابـن عبـد اهللا البربـري مولى عبـد اهللا ابـن عبـاس )2(

 . م723/هـ105-توفي سنة . إلى جـانب عـلمه بالسنةم روى عن مـواله وغيره ، آـان من مشـاهير القـراء والمـفسرين 645/هـ     
 .348 ومعجم المفسرين ص326ص/3 وحلية  األولياء ج130ص/1 وشذرات الذهب ج385ص/3أنظر طبقات ابن سعد ج     

 دولة  شعراء المن هو مسلم بن الوليد أبوه مولى األنصار مولى أبي سعد بن زرارة الخزرجي يلقب صريع الغواني شاعر متقدم ) 3(
 .120ص/2 ومعجم البلدان ج365ص/8سير أعالم النبالء جو 135ص/18أنظر األغاني ج.     العباسية مات في أواخر دولة الرشيد

 . 'يجود بالنفس إن ضّن الجواد بها     والجود بالنفس أقصى غاية الجود': ورد البيت في مدح رجل بالشجاعة فقال ) 4(
 .28ص/9جامع ألحكام القرآن جوال. 318ص/18    أنظر األغاني ج
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ة   ن العاجل ى م ير وأبق ة خـ ية، فاآلجل يا الفان ِز  الدن اِهللا الَعِزي ُنوا ِب ْنُهُم ِإالَّ َأْن يُّْؤِم وا ِم ا َنَقُم َوَم
 .) )1الَحِميِد

ّن هذه اآليات نزلت في أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج                   إ:  قال    عن علي     

ماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم               المحارم فامتنع عليهم عل   

ومنه يبدو أهمية العلماء وأن مهمتهم عظيمة، فاإليثار فضيلة سامية          . )2(تحليل المحارم إلى اليوم     

 .)3(ومحمدة عالية ال تتقاعس عنها همم العلماء والصالحين وإن آلفتهم أرواحهم 

اب               لم في ب ام مس تالء           ' و ذآر اإلم ند االب ن ع ى الّدي  اقصة أصحاب األخدود حديث   ' الصبر عل

فقد عمد . يبدو من خالله مدى اإليذاء واالمتحان الذي تعرض له المؤمنون باهللا عّز وجلّ ال مطو 

يهم        أبوا عل نهم ف ن دي رجعوا ع م أن ي روهم و أرادوه ن فقه ن المؤمني ندهم م ن ع ى م ار إل الكف

م في األرض أخدودا وأ         روا له ججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ثـم أرادوهم فلم           فحف

 . )4(يقبلوا منهم فقذفوهم  فيها

 : إيثار المؤمنين الزهد والصبر على الدين عند اإلبتالء –ثانيا 

 هؤالء المؤمنون صورة تبين حال المؤمن ومدى صبره على البالء فعن صهيب                 قدموقد  

   ّن رسول اهللا     إ: قال     آان ملك فيمن آان قبلكم وآان له ساحر، فلما آبر قال               ' :قال

فبـعث إلـيه غالما يعلمه، فكـان في           . إّني  قد آبرت فابعث إلي غالما أعلمه السحر                : للملك   

طـريقه إذا سلك راهب، فقـعد إليه، وسمع آالمه فأعـجبه، فكان إذا أتى الساحر ّمر بالراهب                           

: إذا خشيت الساحر  فقل        : ه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال          فإذا أتى الساحر ضرب    . وقعد إلـــيه 

فبينما هو آذلك إذ أتى على دابة عظيمة         . حبسني الساحر :  حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل      

اللهم إن  : قد حبست الّناس، فقال اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال                    

لساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الّناس فرماها  فقتلها              آان أمر الراهب أحب إليك من أمر ا          

أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ            : ومضى الّناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب              

  واألبرص)5(مه ــــوآان الغالم يبرئ األآ. أمرك ما أرى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فال تدل علي

ء، فسمع جليس للملك آـان قد عمي، فأتاه بهدايا آثيرة                              ويداوي الّناس مـن سائر األدوا            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).9 - 8: (، اآلية رقم)85: (سورة البروج) 1(
 .493ص/4أنظر تفسير ابن آثير ج) 2(
 . هذا البحث  وما بعدها من 171 واإليثار ص العلماءأنظر) 3(
 : حديث رقم12300ص/4ئق باب في الصبر على الدين في اإلبتالء قصة أصحاب األخدود جآتاب الزهد والرقا مسـلم صحيح ) 4(

 :  حديث رقم 511ص/6ج" سورة البروج " وسنن البيهقي آتاب التفسير ) 23976: ( حديث رقم16ص/6ومسند أحمد ج) 3005   (
 ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن : وقال ) 2093: (  برقم 556ص/2وذآر الحديث في مختصر صحيح مسلم ج) 11661   (

  .ي فرواه في تفسير هذه السورة ذوجوده اإلمام أبو عيسى الترم   حماد بن سلمة 
 .350ص/13 ولسان العرب ج241ص/1أنظر مختار الصحاح ج. هو الذي ولد أعمى: األآمه ) 5(
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 اهللا، فإن أنت     يما يشف إّنإني ال أشفي أحدا       : قال  . ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتـني           : فقال  

 آمنت باهللا دعوت اهللا  فشفاك، فآمـن باهللا فشفاه اهللا، فأتى الملك، فجلس إليه آما آان يجلس فقال                     

. ربي وربك اهللا    : ولك رّب غيري ؟  قال        : قال  . ربي: من ّرد عليك بصرك ؟ قال        : له الملك   

غ  ـد بل ـالملك أي بني ق    : الم، فقال له    حـتى دل على الغالم، فجيء بالغ          فأخذه،  فلـم يزل يعذبه      

إّني ال أشفي أحدا، إّنما       : قال  ـل؟ ف ـعـفتـل و ـعـفـرص، وت ـمه واألب ـا تــبرئ األآ   ـرك م ـن سح ـم

راهب،  ـجيء بال ـلى الراهب، ف  ـتى دّل ع  ـه ح ـذبـعـزل ي ــم ي ـلــذه ف ــأخـف. ّلــّز وج ــي اهللا ع  ـفـشـي

تى ـه فشقه ح   ـعا بالمئشار،  فوضع المئشار في مفرق رأس            ارجع عن دينك فأبى فد       : قيل له    ـف

ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق         : جيء  بجليس الملك فقيل له         مــقّاه، ث ـع ش ـوق

ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى       : له   رأسه  فشقه  به حتى وقع شقّاه، ثـم جيء بالغـالم، فقيل               

 إلى جبل آذا وآذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن                 اذهبوا به : نفر من أصحابه، فقال      

. م بما شئت   هنياللهم اآف : فذهبوا به  فصعدوا به الجبل، فقال            . رجـع عـن دينه وإال فـاطرحوه      

: ما فعل أصحابك ؟ قال        : فرجف بهم الجبل فسقطــوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقـال له الملك                

،  فتوسطوا به     )1(اذهبوا به فاحملوه في قرقور        :  من أصحابه، فقال      فدفعه إلى نفر  . آفانيهم اهللا 

فانكفأت بهم  . اللهم اآفينهم بما شئت     : فذهبوا به فقال      . البحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه          

آفانيهم : ما فعل أصحابك ؟  فقال         : ك  لالسفينة،  فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك،  فقال له الم               

تجمع الّناس في : و ما هو ؟ قال : قال . إّنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به        : فقال للملك . اهللا

: صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من آنانتي، ثم ضع السهم في آبد القوس، ثم قل                

فجمع الّناس في صعيد واحد، وصلبه       . بسـم اهللا رّب الغالم ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني            

بسم اهللا رّب    : ، ثم أخذ سهما من آنانته، ثم وضع السهم في آبد القـوس، ثم قال                            على جذع  

ع السهم، فمات، فقال    ض فوضع يده في صدغه في مو       )2(الغـالم، ثم رماه فوقع السهم في صدغه       

أرأيت ما آنت   : فأتي الملك فقيل له     . آمنا برّب الغالم، آمنا برّب الغالم آمنا برّب الغالم         : الّناس  

ر ؟ قد واهللا نزل بك حذرك، قد آمن الّناس  فأمر باألخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم                               تحذ

  حتى جاءت)4 (ففعلوا. له اقتحم  فيها، أو قيل)3(من لم يرجع عن دينه فاحموه: يران، وقال ـــــالن

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90ص/5 ولسان العرب ج48ص/4اية في غريب الحديث جأنظر النه. السفينة العظيمة والجمع قراقير) 1(
  والنهـاية في غـريب 379ص/3 والفـائق ج151ص/1أنظر مختار الصحاح ج. هو ما بين لحظ العين إلى أصل األذن: صدغه ) 2(

 .337ص/10 ولسان العرب ج237ص/4الحديث ج    
 .أي ارموه: فاحموه ) 3(
  مختصر . وإسناده على شرط مسلم وقال المحقق . )دون فيها ويتدافعون افكانوا يتع : ( 18ص/6 ج رحمه اهللا أحمداإلمام زاد ) 4(

 .557ص/2جمسلم  صحيح    
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 فإنك على    اصبرييا أمه    : اعست أن تقع فيها فقال لها الغالم          ــفتق  )1(امرأة ومعها صبي لها        

 .)2('الحق 

ّق ـمل ذلك في سبيل الدين إيثارا للح       وتح ،  إّن هذا الحديث الشريف يبّين مدى الصبر على األذى         

يـاة ـ فال أهمية للح       ؛   مـهجـهـود بم  ـجـالأصحابه   نه   ـذود ع  ـه ال  ـلف أصحـاب  ـر وإن آ     ـإذا ظه  

اه إذا آانت العقيدة مهددة، فهؤالء آثروا اهللا ونصرة دينه وآان ثمن ذلك               ـجـمال وال ـن وال ـوطـوال

 .ى اهللا تعالى  أال وهو الهجرة من الدنيا وما فيها إلغال جد 

وما أعجب حال هذا الشاب التقي حين آثر أن يجود بروحه من أجل نشر هذا الدين حين                     

أشار على الملك بجمع الحشود في صعيد واحد وأن يصلبه على مرأى الّناس على شرط أن                            

 لقد  ،  يةالربوبية واأللوه ب  له وفي هذا شهادة هللا بالوحدانية وإقرار     ' باسم اهللا رّب الغالم     ':  يقول  

 في إيثار التضحية بالّنفس على استيفائـها         به   اعالء الدين على نفسه فكان بحّق مثال يحتذى          آثر

 .نستفيـده من شرع ما قبلنا 

 وهذا حال المؤمن الذي يؤثر طاعة ربه ويشكره في الّسراء والّضراء فعن صهيب                      

مره آله له خير،  وليس ذاك ألحد        عجبا ألمر المؤمن، إّن أ    '  :   رسول اهللا    قال :  قال   أيضا

 .)3(' إّال المؤمن، إن أصابته سّراء شكر فكان خيرا له،  وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األخدود  ن صبيإ: لافق. 468ص) 1755: (باني في حديثوعلق الشيخ األل). ترضعه : ( أيضا ) رحمه اهللا( أحمد االمام زاد ) 1(

 صلى (لنبي اعن  )رضي ال عنه(عن أبي هـريرة : المهـد وإن آـان صغـيرا يرضع ولهذا جاء في الحـديث  آان أآبر من صاحب     
 ذلك أن الحديث الذي . الحديث' …لم يتكلم في المهد إال ثالثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف ': قال) اهللا عليه وسلم    
  )884( عيفةضسلسلة األحاديث ال'في ) رحمه اهللا(يذآر فيه ابن ماشطة فرعون آصبي تكلم في المهد حديث باطل آما بّينه المحقق    
 عم الضحاك في ممن تكلم فــي المهد ، فمما ال أصل له مرفوعا وإنما هو ز) عليه الســـالم(وأمـا مـا ذآــره بعضـهم أن  يحيى     
 .344ص/6تفسيره آما ذآره الحافظ في فتح الباري  ج   
 . فما بعدها 493ص / 4تفسير ابن آثير ج ، 288ص/19وأنظر تفسير القرطبي ج. الحديث سبق تخريجه في الصفحة السابقة) 2(
  ابن حبان آتاب الجنائز ، ذآر  ، وصحيح2995ص/4 آتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره آله خير، جأنظر صحيح  مسلم) 3(

 .7/155    إثبات الخير للمسلم الصابر ثم الضراء والشاآر ثم السراء ج
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  :توطئة إلى اإليثار

 

تاب     تأمل لك ريعة   ' إّن الم ي أصول الش ات ف اطبي ' الموافق حاق الش ي إس ه اهللا ()1(ألب رحم

الى  يس آتاب أصول فقه                           ) تع ل هو ل ه واألصول؛ ب ريد في الفق تاب  الف ذا الك ية ه درك مدى أهم ي

وله        فحس ه وفص زارة أبواب ى غ دل عل ا ي يفها، م م تكال ريعة وحك رار الش ن أس من م د تض ب، فق

ن آال ال يتجزأ ووحدة                        ذا الدي بار ه نوعة، باعت ية المت ية واألصولية واألخالق ة الفقه بالمسائل الهام

روع واألصول، تغوص في حكم وأسرار التكاليف وفلسفة التشريع فكان بحّق                 متناسقة متجانسة الف

تأ  ه  يس يه مؤلف ه عل ا أطلق يف ' هل م ام الشاطبي  )2('أسرار التكل ك أّن اإلم الى( ذل ه اهللا تع د ) رحم ق

ه ' ضمن    ا أسبغ عليها                      ' موافقات م فلسفة التشريع، م ه واألصول وحك ائل الفق من التفاصيل في مس

يف وفلسفة تشريعه                         ى أسرار التكل ه إل تها تخرج من أصول الفق يزة، جعل دة متم لقد ... صبغة جدي

ّد الموسوم               رائع الف ذا العمل األصولي ال لما هو أقرب إلى الفقه التطبيقي منه      ' بالموافقات' آّرس ه

نهج الفهم، آما أّن مؤلفه       ى م موّجه أيضا هذه الوجهة بما هو مؤلف في البدع وآيفية ' االعتصام' إل

  .)3(مقاومتها لتتوفق الحياة إلى الحكم الشرعي القويم 

 :افقات ثالثة عشر مقدمة وقد ضّمن آتاب المو

ات             رابعة للموافق ة ال ألة مرسومة في أصول الفقه ال ينبني عليها             : [ جاء في المقدم آل مس

ك                  ا في ذل ية أو آداب شرعية أو ال تكون عون روع فقه والذي . فوضعها في أصول الفقه عارية      . ف

 فـإذا.لـه ومحققا لالجتهـاد فيه يوضح ذلك أّن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إّال لكونه مفيدا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي نسبة إلى شاطبة في األندلس يجهل تاريــخ ميالده وقــد) 1(

 وسواء .م1320/هـ720عين سنة ومن ثم يكون ميالده حوالي      اجتهد بعضهم بناء على قرائن شيوخه فجعل الشاطبي يعيش حوالي سب
      أآان هذا تاريخ ميالده أو قريبا منه فالذي ال شك فيه أّن الشاطبي عاش في عهد قوة الدولة النصرية أو دولـة بـني األحـمر التي قامت 

 آـان . لحمالت الصليبـية عـلى الـغـرب اإلسالمي م حكمـت غر ناطة قرابـة قرنـين والنصف أثـناء ا1238/هـ636     في حـدود سنة 
      اإلمام الشاطبي عالما محققا وأوصوليا وفقيها ومحدثا ومفسرا، ولغويا نحويا بيانيا عرف بالثقة والورع والصالح والذود عن السنة، 

 تعلـم عـلى يـد إمام الحرمين الجويني . ثبـت تامتصدى للبـدع والشبـه فـكـان ساعيا في محاربتـها مع ت.      آان ذا قدم راسخ في العلوم
 ألـف تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات .      والشريف السبتي والشريـف التلمساني وآـان ال يأخـذ الفـقه إال مـن آتب األقـدمين 

 الكـتب فـي األصول وتأليف في الحوادث منها آتاب الموافقات في أصول الشريعة وهو من أعظم :      القواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد 
 توفي يوم الثالثاء . شرح فيه آيات وآحاديث في آتاب البيوع من البخاري لم يكمل ' المجالس' وآتاب ' االعتصام '     والبدع سماه  

 ف ابن رجب للشاطبي  تعريـ308ص/3أنظر مــقدمة آتاب الفـروق ج.  م 1388 هـ الــموافــق لـ 790     الثامن من شعبان سنة  
  ومجلة الموافقات العدد األول 118ص/1 ومعجم آحالة ج71ص/1، واألعــالم ج231، وشجـرة النـور  الزآـية ص )رحمهما اهللا     (

 . وما بعدها 95 عصر اإلمام الشاطبي للدآتور أبو القاسم سعد اهللا ص 1990جوان / هـ1412      ذو الحجة 
 .7ص/1أنظر تفصيل ذلك ج. ثم انتقلت عن هذه السيماء إلى آتاب الموافقات' التعريف بأسرار التكليف' عنوان قال الشاطبي سميته ب) 2(
  .  251ص/1أنظر فقه التطبيق لألحكام الشرعية عند اإلمام الشاطبي للدآتور عبد المجيد النجار مجلة الموافقات عدد ) 3(
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يس بأصل له        ك فل د ذل م يف ا يوضح    . )1(]…ل ذا م ه واألصول       وه ائل الفق ن مس يق بي ترابط الدق  ال

ناء  رع، واألساس بالب ة األصل بالف نهما آعالق ة بي اطبي . فالعالق ام الش ن اإلم د بّي ه اهللا( وق ) رحم

ة الخامسة                  ال في المقدم العمل فق رنه ب م وق ية العل ألة ال ينبني عليها عمل فالخوض       : [ أهم آل مس

ي               انه دل ى استحس دل عل م ي يما ل يها خوض ف العمل القلب وعمل الجوارح من     . ل شرعي ف وأعني ب

  .)2(] ولو آان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا . حيث هو مطلوب شرعا

 :فيقول في المقدمة التاسعة . فالشريعة بســـائر أحكامها ال تخلــو من آونها عبادة اهللا تعالى 

ا يكون من حيث هو          [  م شرعي فطلب  الشارع له إّنم  وسيلة إلى التعبد به هللا تعالى ال من آل عل

ة أخرى    إن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع     . جه فالشرع جاء بالتعبد وهو المقصود من …)3(] ف

ياء      ثة األنب م بالعمل بدليل ما جاء من األدلة الدالة على أّن روح العلم هو العمل             …بع ط العل د رب وق

 …وإّال فالعلم عارية وغير منتفع به 

وم  ر رآنين                  ومعل د من تواف ام شريعة ال ب تنباط أحك ه الس ألّن حذق  ( علم لسان العرب    : أحدهما أّن

 ). …بتعلم ظاهرها ومجملها،حقيقتها ومجازها: اللغة العربية بهذه الدرجة رآن من أرآان االجتهاد

 .علم أسرار الشريعة ومقاصدها : وثانيهما 

ات    ة الموافق ي مقدم اء ف تاب ب : [ ج ذا الك لمين  وصف ه نارا للمس ذ م و اتخ ه ل احل وأّن الس

ن على                        ياء المتطفلي ئك األدع ة تطرد أول نه مذب ان م ن الخاصة، لك اء وإذاعته بي ن العلم تقريره بي ب

ّردهم من      يلة، وتج م من آل وس تهاد مع خلّوه أّنهم أهل لالج بجحون ب رة يت د الشريعة المطّه موائ

 .)4(]…عوى الصفات التي تدنيهم من هذا الميدان سوى مجرد الد

ن المحقق       د بّي ات    ) 5(وق ائر أجزائه      –أن الموافق ان وسيلة االستنباط، إال أّنه في         – بس  وإن آ

ى          نه إل م نصل م إن ل ريع ف ى أسس التش وف عل ريعة، ووق نظام الش م ب ن وعل ي الدّّي ه ف ه فق ذات

تنباط فإنا نصل منه إلى معرفة مقاصد الشا                   ى االس درة عل تهاد والق رع، وسّر  االتصاف بصفة االج

 " . …أحكام الشريعة 

د سعيد رمضان البوطي            تور محم ول الشيخ الدآ أّما سائر البحوث والمسائل التي يفيض    :[ يق

تاب فهي تدخل تحت فلسفة التشريع أو تحت أسرار التكليف آما قال اإلمام الشاطبي                           ذا الك ا ه به

 ى الفرض الكفائي والحكـمة منـه فهو مثـال يتحـدث بمناسبـة بيانه لمعن… عــن آتابـه وآما وصفـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18ص/1الموافقات ج) 1(
 وال : فلها أهمية عظيمة في حياة المسلمين… أي من العلوم األخرى التي تقتضـيها حـال العصر آـعلـم الكيـمياء والـهنـدسة والكهرباء) 2(

 بالقيام عليها ولم يبحث عنها األّولون من الصحابة والتابعين ألّن الحاجة  الداعية إلى تعلمها لم تظهر      يمكن الخالص من األعداء إال 
 .30ص/1     في ذلك العهد بمثل الوجه الذي ظهرت به اليوم، أنظر ما آتبه المحقق الشيخ عبد اهللا دراز على هامش آتاب الموافقات ج

 .18ص/1أنظر الموافقات ج)3(
 .9ص/1قدمة الموافقات جأنظر م) 4(
 . وما آتبه عليه المحقق 10أنظر  المصدر السابق ج  نفسه ص )5(
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ذا الفرض في نطاق الحكمة الربانية فينّبه إلى اختالف استعدادات الّناس وقدراتهم منذ                    عن أصل ه

رهم نظام رباني جديد اقتضته آثرة المرافق االجتماعية الضرورية لسير حياة اإلنسا                ة أظاف ن نعوم

م فدعا ذلك إلى تنّوع الخدمات اإلنسانية، ومن ثّم أن يتوازع الّناس فيما بينهم هذه                     في طريقها القوي

ك       نهم، وبذل يما بي مها اهللا ف ي قّس نّوعة الت تعدادات المت يوالت واالس ات حسب الم رافق والخدم الم

م بإقامة آّلي هذه المصالح دون أن يقع الجميع في رهق أو حرج تج           نهض مجموعه اه تحّمل سائر ي

  .)1(]تلك المسؤوليات، فمن هنا نشأت ضرورة الفروض الكفائية 

ام الشاطبي حقوق اهللا وحقوق  العباد ضمن آالمه عن المقاصد      ناول اإلم فرتب المقاصد إلى … وت

رجع إلى مقاصد المكلف في التكليف        ' ا ي أّن األعمال بالنّيات : " وضّمن هذا مسائل آثيرة مفادها   ' م

نى ال تنحصر      والمقاص ذا المع ى ه ة عل ادات واألدل بادات والع ن الع ي التصرفات، م برة ف د معت

ا ه          ن م ّرق بي نها أّن المقاصد تف يك م ن ما هو واجب        وويكف بادات بي بادة وفي الع ا هو ع ادة وم  ع

حيح         ّرم، والص روه والمح باح والمك ندوب والم ب والم ن الواج ادات بي ي الع ب؛ ؛ وف ير واج وغ

 آما تقّدم في العادات     -والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة،        . لك من األحكام  والفاسد، وغير ذ   

ّية خرجت عن آونها عبادة، آالمباحات                          دت الن إذا فق ّية، ف بادة بالن بد، تكون ع يها حّق الع ب ف المغّل

ة اإلذن الشرعي أو من جهة الحظ  الصرف والصالة والعبادات يقصد بها االمتثال                    ا من جه يأخذه

تكون معصية            تك  اه ف رياء والج بادة، وال ه اهللا، ويقصد به شيء آخر فال يكون      –ون ع ال رحم م ق  ث

ك    بادة       ( آذل ه شيء آخر  فيكون آفرا                      ) أي ال يكون ع ا ويقصد ب يكون إيمان ه شيء ف ل يقصد ب ب

ن أثر النّية في تصحيح األعمال فهي المعيار الذي تقاس به ف  )2("آالسجود هللا أو للصنم      د بّي قال   فق

الى       ه اهللا تع ال      : " رحم ان موافقا لمقصد صاحبه     " إّن المقاصد أرواح األعم ا آ بر م والعمل المعت

إن خالف العمل آان آجسد بال روح فال يصدق عليه مقتضى قوله    ) )3األعمال بالنّيات:  ف

 .)4(لعدم النّية في العمل 

ام الشاطبي         ن اإلم الى        ( وبّي ه اهللا تع  هذه المقاصد إلى حق اهللا عّز وجّل  حين قّسم–) رحم

ا          بد وذآر أنواعه رجع في الجملة إلى عبودية اإلنسان لخالقه عّز وجّل؛ أي     –وحّق الع ا ت ا آّله  أّنه

ادات              ذه الع بار أّن ه باد باعت وق الع يع حق ى جمـ ـري عل ذي يس ي ال الى الربان ـق اهللا تع ى ح إل

  ألّنه هـو الذي أثبتها لهم، وهو الذي مّتعهم بها ،والعبادات مهما تنّوعت مّردها إلى حّق البارئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشروعية اإليثار في ' محمد سعيد رمضان البوطي/  من مجلة الموافقات، مقال د151 وص181-179ص/1أنظر الموافقات ج) 1(

 .' عند اإلمام الشاطبي ا     الشريعة اإلسالمية وضوابطه
 .1/297 وقد أفاض الكالم في  اعتبار النية في العادات والعبادات، أنظر ج 323ص/2ظر آتاب الموافقات جأن) 2(
 .13سبق تخريجه ص ) 3(
  .344ص/2أنظر الموافقات ج) 4(
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ام الشاطبي      ول اإلم تفات إلى المعاني       : [ يق بد، دون االل بادات بالنسبة للمكلف التع . األصل في الع

تف      ادات االل ى المعاني      وأصل الع ى أّن من األحكام ما هو تعبدي االستقراء          ] ات إل وعلى ...ودّل عل

ياد ألوامر اهللا تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم  لجالله                      ة باالنق بد العام ة التع راعاة حكم لم م المس

  .) 1(والتوجه إليه 

ا وجدنا الشارع   فإّن"...ومعلوم أيضا باالستقراء أّن األصل في العادات االلتفات إلى المعاني          

ة تدور معه حيثما دار ، فترى الشيء الواحد يمنع في حال                      ام العادي باد، واألحك قاصدا لمصالح الع

ى أجل، يمتنع في المبايعة                      الدرهم إل الدرهم ب يه مصلحة جاز؛ آ ان ف إذا آ يه مصلحة، ف ال تكون ف

نع في األول لما فيه من المشاحة والمغالبة          " ويجوز في القرض        ا م  - وقصد االستفادة المالية     وإّنم

الى خاصة ففيه تزآية                  -أي استغالل اإلنسان لحاجه أخيه           ذي هو لوجه اهللا تع  بخالف القرض ال

 .المقرض، آالصدقة، وفيه تنفيس آرب الّناس ويرفع الحرج إذا منع القرض أيضا

حديث آما   وأصل هذا ال- في معرض حديثه عن المقاصد -مثاال  ) رحمه اهللا (ويضرب لنا الشاطبي   

ذه     اطبي عن ه ام الش رعها اإلم ي ف ائل الت ن  التفصيل والمس ه لك م أصول الفق ن عل وم م و معل ه

 .المسألة خرجت عن موضوع أصول الفقه إلى فلسفة التشريع والى ما سماه بأسرار التكليف

ناولها بالبحث  هي                      يها ونت ريد أن نفيض الكالم ف ألتنا التي ن ثار   ومس د تعرض ل     مسألة اإلي ها  ولق

ام الشاطبي      ه اهللا  ( اإلم ول فيها في آتاب        ) رحم حين فّصل  القول في مسألة      ' المقاصد' وأفاض الق

 . وهي الحقوق وتقاسيمها)2(متفرعة عن المصالح أو المقاصد

ا هي تقاسيمه أو أنواعه ؟ وهل يجوز اإليثار في سائر أنواع الحقوق ؟ أو متى            ا هو الحّق ؟ وم فم

  يحظر ؟يشرع في اإليثار؟ ومتى

 الحقوق وأنواعها: المطلب األول 
د تظافرت أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين بمفاهيم متماّيزة عن الحّق، فاستعملوه في          -   لق

تلفة ومعان عديدة، ثم تأآدت المطالبة بأنواع الحقوق              وقد جاء ذآر الحّق في القرآن       )3(مواضع مخ

  .الكريم والسنة الشريفة في مواضع آثيرة 

 : مفهوم الحّق -أوال
ة -) 1 ّق لغ ريف الح ان  :  تع دة مع ا ّع راد به ة وي ي اللغ ّق ف ة الح ق آلم اموس : تطل ي الق اء ف ج

  يومئذ يوفيهــم :  يقول )4(إّن  مّما يطلق عليه الحّق المال والملك والموجود الثابت : المحيط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .301-300ص/2قات جأنظر المواف) 1(
  .152مشروعية اإليثار في الشريعة اإلسالمية عند اإلمام الشاطبي ص ' : أنظر مجلة الموافقات العدد نفسه ) 2(
 ثم ظهرت المطالبة بالحقوق في . تواردت منذ أقدم العصور آراء البشرية جمعاء على اإلقرار بفكرة الحّق وبهذا، جاءت الرساالت) 3(

 . فما بعدها9أنظر النظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه ص ... متأخرة     العصور ال
  .221ص/3أنظر القاموس المحيط ج) 4(
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ّق المبين      ّق ويعلمون أّن اهللا هو الح نهم الح  لقد حق القول على أآثرهم :  وقال ) )1 اهللا دي

م ال يؤمنون    والذين : محدد نحو قوله آــما تطـلق على النصيب ال. ت ووجـبـ أي ثب) )2فه

 :ة للجـور مثل قوله ـطلق على الـعدل مقابلو ت ) )3للّسائل والمحروم . في أموالهم حّق ّمعلوم

  واهللا يقضي بالحّق... )4(. 
اء   -)2 ند الفقه ّق ع ريف الح ريفا اصطالحيا     :  تع تعريفه تع ى ب لمين القدام اء المس ن  فقه م يع ل

ّددا  م استعم     . مح رغم أّنه يرا في مواضع  مختلفة          ف ذات دالالت متمايزة على الرغم     ... لوا الحّق آث

ا وهو الثبوت، ومع آثرة استعمالهم لم يبّينوا حدوده، بل اآتفوا                       ام يجمعه نى ع تظامها في مع من ان

  . )5(بوضوح معناه اللغوي ودالالته عليه 

ه تعاريف آثيرة منها ما هو تعريف      ن فل اء المتأخري ند الفقه ا ع  له باعتبار الغاية المقصودة من  وأّم

 0الحّق ومنها باعتبار حقيقته أو ذاتيته

زرقا       ال الشيخ مصطفى ال الى  ( ق ه اهللا تع ه الشرع سلطة أو       ) : رحم رر ب الحّق هو اختصاص يق

يفا  ية         )6(تكل وق الدين واع الحق يع أن وق؛ جم واع الحق ية الحّق وشمل أن ان ذات د أب تعريف ق ذا ال :  وه

ى ع      ية آحّق التملك والحقوق األدبية       آحّق اهللا عل وق المدن ا، والحق باده من صالة وصيام ونحوهم

آحّق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، والحقوق العامة آحّق الدولة في والء الرعية                 

 .لها، والحقوق المالية آحّق النفقة، وغير المالية آحّق الوالية على النفس

ته لذا          ا من حيث إبان ية  الحّق      وأّم فقد أوضح بأّنه عالقة اختصاصية بشخص معّين آحّق      : ت

ّق  ّناس آح ة لل ان رخصة عام ن آ ناك اختصاص معّي م يكن ه ان ل ه، ف ي الثمن يختص ب بائع ف ال

ة    ة العام ى اإلباح ي عل ة فه رافق العام تع بالم تطاب واالصطياد والتم ي  . االح لطة ف راد بالس والم

ى الشخص   ا أن تكون عل تعريف إّم ن  ال ى شيء معّي نفس، أو عل ى ال ة عل ّق الحضانـة والوالي آح

ية    يف  . آحّق الملك راد بالتكل ة       : والم يق غاي ا لتحق ن، وإّم اء الدي ي آوف ا مال ى إنسان  إّم تزام عل ال

ه        يام األجير بعمل نة آق أ الحّق في نظر الشريعة                     . معّي ى منش ارة لطيفة إل تعريف إش وهو : وفي ال

تند إلى أدلة الشرع ومصادره وأحكامه           إرادة الشرع، ففي اإلسالم         ية تس نح إله ا هي م وق إّنم الحق

 فال حّق شرعي من غير دليل فمنشأ الحّق ومصدره هو اهللا تعالى إذ ال حاآم غيره فيجعل ما يشـاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).25: (، اآلية رقم )24: ( سورة النور) 1(
 ).7: (ية رقم ، اآل) 36: (سورة يس ) 2(
 ).25-24: ( ، اآلية رقم ) 70: ( سورة المعارج ) 3(
 ).20: (، اآلية رقم ) 40: (سورة غافر ) 4(
 ه نقال عن النظرية العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخ2-1، وأنظر الملكية للمؤلف ص 9التصرف االنفرادي واإلرادة المنفردة ص ) 5(

  .13-12     ص 
  .9ص/4 فما بعدها ، والفقه اإلسالمي وأدلته ج10ص/3لى نظرية االلتزام في الفقه جأنظر المدخل إ) 6(
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ا لم                          يه مصلحة وخير وم ا ف بره حق ا اعت تها واحترامها فم باده بحماي ا ويأمر ع من المصالح حقوق

  .)1(يعتبره آان مفسدة 

ان الحق   -)3 راء رآنان هما     : ّ  أرآ ، ومحل )ستحق له الم( صاحب الحّق : للحّق في الشريعة الغ

 .الحّق

ـل الحق ّ     • ا يتعّلق ويرد عليه       : (  محـ وهو إّما الشيء المعين الذي يتعلق به الحّق آما في     ) هو م

 ...الحّق العيني، أو الدين

 أو االعتباري ) اإلنسان(هو اهللا تعالى في الحقوق الدينية والشخص الطبيعي : صاحب الحق  •

 األخرى، الذي يتمتع بالسلطات التي يمارسها على محل في الحقوق ) آالشرآات أو المؤسسات( 

 .الحّق 

 .قسّم العلماء الحقوق باعتبارات مختلفة  :  أقسام الحقوق في الشريعة اإلسالمية-ثانيا

I-      ّق الذي ينسب إليه بار صاحب الح حّق اهللا تعالى، وحّق اإلنسان : وينقسم إلى ثالثة أقسام :  باعت

ا اجتمع          د يغلب حّق اهللا تعالى أو حّق اإلنسان الشخصي     وحّق مشترك وهو م ان ولكن ق يه الحق ف

 .)2(فيه

 : مفهوم حقوق اهللا تعالى وحقوق العباد -

الفرق الثاني  ' في  ) رحمه اهللا تعالى  ( )3( عّرفه اإلمام القرافي   ) :أو الحّق العام    (  حّق اهللا تعالى     •

ن قاعدة حقوق اهللا تعالى وقاعدة حقوق اآلد           فحّق اهللا أمره ونهيه وحّق     : [ فقال  '  ميينوالعشرين بي

بد مصالحه    ام الشاطبي           ] )4(الع ك اإلم ول في ذل ه اهللا  ( ويق ' حّق اهللا' وعادتهم في تفسير  ) : [ رحم

  .)5(] أّنه ما فهم من الشرع أّنه ال خيرة فيه للمكلف، آان له معنى معقول أو غير معقول 
  تعالى هو ما تعلق به النفع العام للعباد من غير اختصاصإذن يفهم من عبارات العلماء أّن حّق اهللا

بأحد وتنسب هذه الحقوق إلى اهللا تعالى لعظم خطرها وشمول نفعها وليس معنى هذا أّنها ليست                        

 فما من حّق هللا تعالى إّال وفيه مصلحة             - مادامت تحقق المصلحة العامة      -فيها منفعة خاصة للعبد    

 مع آالعبادات الواجبة والمرافق العامة مثل المساجد فـهي حـّق هللاخاصة للعبد ومنفعة عامة للمجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وما بعدها13 وما بعدها والنظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه ص 9ص/4 أنظر الفقه اإلسالمي وأدلته ج)1(
 - 104ص/2التقرير والتحبير ج' : ام، أنظر تفصيل ذلك في آتب أصول فقه الحنفية  ويرتب الحنفية حقوق اهللا تعالى إلى ثمانية أقس)2(

  والفقه 21-20والنظريات العامة في الفقه اإلسالمي ص  . 165، وحاشية نسمات األسحار ص58-57ص/3وآشف األسرار ج111   
 .13ص/4    اإلسالمي وأدلته ج

  هـ وسبب 626لعالء بن إدريس بن عبد الّرحمان الصنهاجي المصري القرافي ولد عام  هو اإلمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ا)3(
     شهرته بالقرافي أّنه لّما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس آان حينــئذ غائبا فلـم يعـرف اسمه، وآان إذا جــاء للدرس يقبل من 

 وهو أحد األعالم المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك له مصنفات في .     جهة القرافة فكتب القرافي فجرت عليه النسبة 
 شرح تنقيــح الفصــول في ' و' وآتاب شرح التهذيـب ' الذخيرة في الفقه المالكي ' و' آتاب الفروق' :     الفقه واألصول وآثير من العلوم 

  130ص/1أنظـر ذيل تذآرة الحفاظ ج.  هـ ودفـن بالقرافـة 684ى اآلخــرة سنة وتــوفــي بديـــر الطـــين في جماد. '     األصـول
 .62    والديباج المذهب ص 

 140ص/1 أنظر الفروق ج)4(
  .318ص/2الموافقات ج) 5(
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برّ        ى جهات ال الى  وأن المساجد هللا       : والوقوف عل ال تع وإّنما الحّق قصد به  التقرب إلى اهللا        ) 1(...ق

الى    ة شعائره   تعظيمه وإ  وتع ول الشاطبي         . قام ذا يق ه اهللا  ( وفي ه آل حكم شرعي ليـس     ) : [ رحم

ه   ـرآـوا بـ بدوه وال يش باد أن يع ى الع ّق اهللا  عل إّن ح بد ف ة التع و جه الى وه ّق اهللا تع بخال عن ح

ره واجتناب نواهيـه بإطالق         ـش  ثال أوام بادته امت آما أّن آل حكم شرعي فيه حـّق للعبـاد        ... يئا؛ وع

ا    اء في                         إّم ـذلك جــ بــاد؛ ول ا وضـعت لمصالــح الع ناء عـلى أّن الشريـعة إّنـم اجال أو آجـال، ب عـ

 .) )2 ( [)3 حّق العباد على اهللا إذا عبدوه، ولم يشرآوا به شيئا أّال يعذبهم : الحديث 

  :حّق العبد  •

  .)4(]وحّق العبد مصالحه : [ ...فقال ) رحمه اهللا( سبق وأن عّرفه القرافي 

ّرفه اإلمام الشاطبي    وحّق العبد ما آان راجعا إلى مصالحه في الدنيا         : [ ...فيقول  ) رحمه اهللا   ( ويع

 .)5(]فإن آان من المصالح األخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أّنه حّق اهللا 

يه مصلحة خاصة لصاحبه، فهو متعلق باألفراد آحرمة مال                          ا يكون ف ه آل م ذا الحّق يقصد ب وه

ي  ة حّق المالك في ملكه      (رالغ  الشريك  ، وحّق البائع في الثمن والمشتري في المثمن وحق          )أي رعاي

زوجة في               تلف، وحّق ال ه الم دل مال نفقة أو الجار في الشفعة وحّق الشخص في ب ى زوجها  ال  عل

ى أوالده، واإلنسان في مزاولة العمل                         ة عل ا، واألب في الوالي وقد ...وحّق األم في حضانة طفله

و ريمة       يك ع الج ن وقم يق األم وال وتحق ى الصحة واألوالد واألم اظ عل ا آالحف ّق عام ذا الح ن ه

ة للدولة       رافق العام تع بالم  ولذلك آل ما اعتبره اهللا تعالى حقا فهو المصلحة، تحقق النفع      )6(...والتم

المصالح وما لم يعتبره آذلك فمفسدته أآبر من نفعه فهو أعلم بمواطن            . للعباد، وترفع الحرج عنهم   

  . ))7 أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومواضع المفاسد 

ا يالحظ      اء من تقسيم األحكام الشرعية إلى ما هو حّق هللا وحّق للعباد                  : ومّم يه العلم ا درج عل أّن م

ط، إذ األحكام آّلها                      تجوز والتغليب فق ى محمل  ال ه عل د من حمل  من حيث ضرورة استسالم     –الب

  قائمة على أساس حّق اهللا تعالى في أن يلزم الّناس موقف–ارتباطها بالجزاء األخروي العباد لها و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).18: (، اآلية رقم )72: (سورة الجن ) 1(
 ب التوحيــد باب ما وآتــا) 2701:( حديث رقم 1049ص/3آتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار ج: صحيح البخاري ) 2(

 وصحيح مسلم آتاب اإليمان باب الدليل على أن ) 6938: ( حديث رقم2685ص/6ج) صلى اهللا عليه وسلم(      جاء في دعاء النــبي 
  441ص/1وصحيح ابن حبان آتاب اإليمان باب فرض اإليمان ج) 30: ( حديث رقم59ص/1     من مات على التوحيد دخل الجنة ج

 يا معاذ أتدري ما حـّق اهللا على العباد       ) : صلى اهللا عليه وسلم( قال رسول اهللا : والحديث من رواية معاذ ونصه ) 210: (م     حديث رق
 أن ال : قال . اهللا ورسوله أعـلم : فقال . أتدري ما حقهم عليه : قال . أن يعبدوه وال يشرآوا به شيئا : قال . اهللا ورسوله أعلم :      قـال 

 .     يعذبهم 
 .318ص/2الموافقات ج) 3(
 إن أراد حقه على اهللا تعالى فإنما ذلك : قلت ' وحق العبد مصالحه' ) : [ رحمه اهللا( ابن الشاط ( يقول الشارح علـى حاشيـة الـفـروق ) 4(

 ـلة أي لألمــر الذي يستقـيم به في أواله وأخره وإن أراد حقـه على الجم.     ملــزوم عبـادته إيــاه وهو أن يدخله الجنـة ويخلصـه من الّنار
  . 140ص/1ج) أدرار الشروق على أنواء الفروق( أنظر الفروق وما آتبه عليه المعلق .     فمصالحه 

 .318ص/2الموافقات ج) 5(
 .2 والنظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه ص14ص/4راجع الفقه اإلسالمي وأدلته ج) 6(
 ).14: (، اآلية رقم )67: (لملك سورة ا) 7(
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العبودية له بوصفه مالكهم وخالقهم، غير أن جميع هذه األحكام تحمل في الوقت نفسه إلى الّناس                       

مصالحهم التي جعلها اهللا بمحض فضله حقوقا، ومّرد هذه الحقوق آّلها لحّق اهللا ألّنه هو الذي                              

 .أثبتها لهم ومتعهم بها 

اطبي   ام الش ال اإلم ا     ) : [...ه اهللارحم( ق ى أّنه يها إل نظر ف د آل ال الح ق ث مص ن حي الح م المص

نى على التعبدي ال يكون إّال تعبديا            ا انب بديات وم إّن من التكاليف ما هو     : ومن هنا يقول العلماء   . تع

ّق هللا    ويقولون في هذا الثاني إّن فيه حقا هللا؛ آما حّق للعبد وهو راجع إلى التعبد، وما هو       خاصة   ح

تل العمد إذا عفي عنه ضرب مائة وسجن عاما، وفي القاتل غيلة إّنه ال عفو فيه، وفي الحدود            في قا 

 .)1(...]إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص آالقذف والسرقة ال عفو فيه وإن عفا من له الحّق

ارن بينها، ومنه                             يرة أيضا، وق وق الكث يم الحق روع وتقاس ذا  وف يرة في ه ائل آث م ذآر مس ث

ي   نخل ثل ف الى المتم ّق اهللا تع ى ح رجع إل ئاتها  ت روعها وجزي يعها بف وق جم ذه الحق ى أّن ه ص إل

ه        بودية اإلنسان لخالق بد فراجع إلى اهللا، من جهة حّق اهللا                   [ ع ان للع ا آ و هللا، وم ا هو هللا فه إّن  م ف

  .)2(]  للعبد حقا أصال لفيه، ومن جهة آون حّق العبد من حقوق اهللا إذ آان هللا أن ال يجع

ّق     ل ح باده، فك تها لع ذي أثب و ال ه ه م أّن الى بحك ى حق اهللا تع ا إل باد آّله وق الع ّرد حق إّن م

يس بخال عن حّق اهللا تعالى وهو جهة التعبد                 فإّن حّق اهللا تعالى على العباد أن يعبدوه        )3(شرعي ل

 .) )4 قل إّن صالتي ونسكي  ومحياي ومماتي هللا رّب العالمين وال يشرآوا به شيئا 

.  ذآرنا مفهوم آل من حّق اهللا تعالى وحّق العبد         سبق وأن  : تقسيم العلماء للحّق باعتبار صاحبه       -

 ) :أي باعتبار من تنسب إليه ( وأّن الحقوق ثالثة أقسام إجماال بالنظر إلى صاحب الحق 

 حقوق مشترآة -)3    حقوق للعباد -)2     حقوق  اهللا تعالى-)1

 .وقد يكون فيها حق اهللا غالبا أو حق العبد هو الغالب فيها بين اهللا والعبد 

حّق  اهللا تعالى فقط آاإليمان    :والتكاليف على ثالثة أقسام :[ ويرتب اإلمام القرافي الحقوق فيقول 

وتحريم الكفر، وحّق العباد فقط  آالديون  واألثمان وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حّق اهللا أو حّق 

 . وهذا القسم هو حّق مشترك )5(...]القذفالعبد آحّق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .49 وما بعدها، وضوابط المصلحة ص 315ص/2الموافقات ج) 1(
 .316ص/المصدر السابق ج نفسه) 2(
 ح أن تكون أساسا للقياس أما العلل العامة أي ماال تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة التي يص' عندهم  أّنه ما ال يعقل معناه' : التعبد) 3(

 وعند علماء األصول تفصيل ذلك في العلة .  بتعليق الشيخ عبد اهللا دراز318ص/2أنظر الموافقات ج.      فهي موجودة حتى في التعبدي
 ير التكاليـف من حقوق العباد التي       يراجع تفصيــله في آتـب األصـول، وقد ذآر الشاطبي أّن آل عـمل مفـتقـر إلى نـّية وهي التي تص

 فحّق الـعبـد حاصل بمجـرد الـفـعل مـن غير نّية وأما حصول الثواب فمفتقر إلى : [     ال يحتاج فيـها إلى نّيـة، بالنيـّة  تصـيـر عبادة قـال 
 .316ص/2ج] والنّية  المرادة هنا نّية االمتثال ألمر اهللا ونهيه وهي نّية التعبد..    نّية 

 ).162: (، اآلية رقم ) 6: (سورة األنعام ) 4(
 .141-140ص /1أنظر الفروق وما آتب عليه الشارح ابن الشاط ج)  5(
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هو ما اشتمل على حّق اهللا وحّق العبد، ولكن قد يغلب فيه حّق اهللا أو حّق  : فالحق المشترك •

 .اإلنسان الشخصي

 :فما آان المغلب فيه حّق اهللا  •
ى      ه راجع إل  القسم األول أي يلحق بحّق اهللا الخالص، ألّن حّق العبد إذا  صار مطرحا شرعا              فحكم

بر      ير المعت و آغ ثاله   . فه نفس     : م تل ال بد الخيرة في إسالم نفسه للقتل لغير ضرورة               : ق يس للع إذ ل

ا      ن ونحوه تحار  (شرعية آالفت تداء اإلنسان على حياته أو صحته أو إتالف ماله فيما ال      ). أو االن فاع

ي  تلقوا  وال :  وقال ))1و ال تقتلوا أنفسكم إّن اهللا آان بكم رحيما :د منهي عنه لقوله تعالىيف

تهلكة      ى ال أيديكم إل ال  ))2 ب وا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما          :وق  وفي هذا  ))3 وال تؤت

ان    ياته وعقله وصحته وماله وحق اهللا تعالى غير أن حق اهللا غ                : حق الب لعموم النفع  حق صيانة ح

ائد للمجتمع    على  نو حد القذف من حقوق اآلدميي     :[ قال في جامع األمهات     ) 4(ومثاله حد القذف  . الع

  .)5 (]األصح ولذلك يورث و يسقط بالعفو،  وعليهما لزوم العفو قبل بلوغ اإلمام وتحليفه

ا شرع هذا الحّد نجدها تدل على وجود حقّ               ة التي من أجله و الحظنا العل  اهللا تعالى وحق العبد  ول

ن     ر ع ّد  للزج ذا الح د شرع ه رفه وحصانته فق بات ش نه واث ار ع ع الع ذوف بدف ّق  المق ا، فح مع

وهو صون أعراض الّناس وإخالء العالم من : ارتكاب انتهاك حرمة العفيف المحصن وحّق اهللا فيه        

 .)  6(و أآثر خطرا من النفع الخاصوإّنما آان حّق اهللا هو الغالب فيه لتناوله للنفع العام  وه. الفساد

 :ما اشترك فيه الحّقان وحّق العبد هو الغالب  -

ه اهللا         ول الشاطبي رحم نى     : [ يق ية المع إذا طابق مقتضى األمر والنهي فال       . وأصله معقول ف

يأ ل     بمـا يته ك عاجال أو أجال حس بـد بذل ي الصـحة، لحصول مصلحة الع وإّن وقعت . هإشكال ف

  ... )7(]ظر أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد المخالفة فهنا ن

بد              يه حّق الع ذا القسم المغلب ف ثلوا له بحّق القصاص الثابت لولي المقتول، ففيه الحقان       : وم

ّق اهللاأيضا  ا ح ير        أّم ناس، وتطه ن ال رام ع ر اإلج ا لش را له، ودفع ي زج ة الجان يكون بعقوب ؛ ف

 ألن مبـنى القصاص على الـعـقـوبة وأما حــق الشخص؛ المجتمع من لوثة هذه الجريـمة النكراء، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).29: (، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 1(
 ).195: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 2(
 ).5: (، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 3(
 . 140ص/1أنظر الفروق ج...وقسم اختلف فيه حّق اهللا تعالى أو حّق العبد آحق القذف '  :وهذا القسم فيه خالف يقول اإلمام القرافي) 4(
 .519ص : جامع األمهات ) 5(
  ، ورّد المحتار على الدر 113ص/9ج: ،والمبسوط 56ص/7ج: والبدائع 194ص/4ج:  وفتح القدير 319ص/2أنظر الموافقات ج) 6(

 .22/23 والنظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه ص 15ص/4ج: أدلته والفقه اإلسالمي و189ص/4     المختار ج
 .320ص/2الموافقات ج) 7(
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 .))1 لكم في القصاص حياة و : بالمثل فيحصل شفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل قال 

ذن والسن وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باأل            : وقال  
 .))2 بالسن والجروح قصاص 

يرة  نوع آث ذا ال ثلة ه ّق اهللا : وأم ان أيضا، فح يها الحق ا ف نها زوجه توفى ع ة والم ّدة المطلق نها ع  م

  . تعالى يكون بتنظيم نعمة الزواج بإظهار التأسف على فواتها وصيانة األنساب عن االختالط 

خص    ّق الش يها ح ب أوالد   : وف ى نس ة عل و المحافظ يانة     وه ي ص ب، ألّن ف ّق اهللا غال ّن ح ه، لك

األنساب نفعا عاما للمجتمع، وهو حمايته من الفوضى واالنهيار ولهذا ال تسقط العّدة بإسقاط الزوج               

ب  يها مغّل ّق اهللا ف ار     . ألّن ح ي اآلث ا ه يم ؟ م ذا التقس ن ه رجوة م ثمرة الم ي ال ا ه اءل م د نتس وق

 د ؟المترتبة على حقوق اهللا تعالى وحقوق العب

 -IIباعتبار اإلسقاط وعدمــه:  

ائل تتفرع عنها                   روا مس وق ذآ يم للحق ذه التقاس اء إذ أوردوا ه الحقوق التي تورث   : إّن العلم

والتي ال تورث، والحقوق التي يجري فيها التداخل وعدمه، والحقوق التي تقبل اإلسقاط أو ال تقبله                

ألة                  ه اهللا  ضابطا لمس ام القرافي رحم د وضع اإلم وق فقال   وق يوجد حّق اهللا تعالى : [ إسقاط الحق

 .)3(] دون حّق العبد و ال يوجد حّق للعبد إّال وفيه حّق اهللا تعالى، وإّنما يعرف ذلك بصحة اإلسقاط

ا أّن تصرف العباد على ثالثة أقسام        رر آنف  طأحدها حّق اهللا تعالى المحض، واآلخر حّق للعبد فق: تق

بد  قطه الع قط إذا أس ا يس و م بد    وه ّق الع ّق اهللا أو ح يه ح ب ف ل يغل يه ه تلف ف م اخ الديون، وقس  آ

 .حّق يقبل اإلسقاط وحّق ال يجوز فيه اإلسقاط البّتة: فالحقوق من حيث اإلسقاط وعدمه قسمان 

  :   الحّق  الذي ال يقبل اإلسقاط •

ان هللا خاصة من الحقوق               ا آ لى آاإليمان والصالة، وما اشتمل ع    ) وأصله التعبد (ويشمل  م

يه،                     با ف الى مغل ه تع ان حق بد وآ الى وحّق الع رحمه اهللا  ( وفي ذلك يقول اإلمام القرافي       حّق اهللا تع

الى  فكل ما للعبد إسقاطه  فهو الذي نعني به حّق العبد وآل ما ليس له إسقاط فهو  : [ في فروقه ) تع

الى        ه حّق اهللا تع ي بأن ذي نعن ذا الضابط ال يمكن تطبيقه دائما،  . )4(]ال ألّن هناك حقوقا مشروعة وه

ي         ان األصل ف الى وإن آ ا هللا تع بر حقوق ا تعت قاطها؛ ألنه نه إس ن ال يمك بد ولك لحة للع يها مص ف

م اهللا أمثلة آثيرة منها                    اء رحمه يره من العلم ام القرافي وغ د صاغ اإلم ع اإلنسان، وق : شرعتها نف

  الذي هو أحد  -صيانة مال اإلنسان تحريم اهللا تعالى لعقود الربا والغرر والسرقة والجهاالت بهدف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).179: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 1(
 ).45: (، اآلية رقم )5: (سورة المائدة ) 2(
 .111 وما بعدها وتقريب الوصول إلى علم األصول ص 308ص/2 وراجع أصول السرخسي ج141-140ص/1الفروق ج ) 3(
 . و أنظر ما آتبه عليه المعلق141ص/1الفروق ج ) 4(
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يات الخمس الضرورية     فشرع اهللا تعالى الحجر على المسلم حتى ال يضّيع ماله الذي به قوام –الكل

ال        ياه وأخراه، فق وحّرم السرقة صونا ...ولو رضي العبد بإسقاط حّقه من ذلك لم يؤثر رضاه: [ دن

زنا صونا لنسبه وال         ه وال قذف صونا لعرضه والقتل والجرح صونا لمهجته وأعضائه ومنافعها         لمال

بد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه              و رضي الع يه ول فهذه آلها وما يلحق . عل

بل اإلسقاط وهي                            ا ال تق الى ألنه باد حّق  اهللا تع ى مصالح الع ا هو مشتمل عل رها مّم ا من نظائ به

  .  )1(]  لما فيها مصالحهم ودرء مفاسدهم وأآثر الشريعة من هذا النوع مشتملة على حقوق العباد

ى سبيل االستثنا                        بل اإلسقاط عل ا ال تق ناك حقوق أّن ه ول ب ى الق نه نخلص إل  من األصل   ءوم

نها        ور، م ام المذآ وق التي لم تثبت بعد آإسقاط الزوجة حقها في المبيت والنفقة المستقبلة              : الع الحق

ت     ه في خيار الرؤية قبل الرؤية، أو الوارث حقه في االعتراض على الوصية               أو إسقاط المش ري حق

ألّن الحّق في هذه األمور     .حقه في الشفعة قبل البيع    ) الشريك أو الجار  (والشفيع. حال حياة الموصي   

يل الحقوق التي تعتبر شرعا من األوصاف الذاتية المالزمة                         ذا القب ك من ه د وآذل م يوجد بع ا ل آّله

ى الصغير                للشخص  ة عل ا في الوالي ّد أو األب حقهم ويلحق بهذا القسم أيضا الحقوق      .  آإسقاط الج

 الشرعية، آإسقاط مالك العين حقه في ملكها، ألن في ذلك     مالتي يترتب على إسقاطها تغيير األحكا       

ت إخراجها عن ملكه إلى غير مالك، فتكون سائبة ال مالك لها وقد نهى الشرع عن السائبة التي آان                  

 ففي هذا   ))2َما َجَعَل ْاٌهللا ِمْن َبِحيَرٍة َوَال َساِئَبٍة َوَال َوِصيَلٍة َوَال َحامٍ               :في الجاهليـة بقولــه       

اإلسقاط نبذ لمبدأ الخيرة الذي ينطوي عليه الحكم، ونسخ له ومثاله أيضا من حّرم على نفسه تناول   

بات    د  . )3(وأآل اللحوم الحالل شرعا         : الطّي ّرم على نفسه شيئا مّما أحله              وق الى من ح م ذّم اهللا تع

 . ))4قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق      :فقال 

وهناك أمور مشترآة بين العباد، فهي حقوق تعلق بها حّق الغير، فإن آان للفرد والية في إسقاط             -

إسقـاط األم حقـها في الحضانـة والمطلق حقه في حّق نفسه فليس له والية على إسقاط حّق غـيره آ  

 .عّدة مطلقته

  :الحّق القابل لإلسقاط •

 آحـّق المـدّبر أن ال يـباع مثـال. وهو ما آان حّق العـبد فيه مغلبا وأصله معقولية المعنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المعلق وما آتبه عليه 142-141ص /1أنظر الفروق ج) 1(
 هي الشاة :  وما بعدها فالبحيرة 107/108ص/2أنظر تفصيل ذلك في تفسير ابن آثير ج) . 103: (، اآلية رقم )5(سورة المائدة ) 2(

 .      التي تلد خمسة أبطن خامسها أنثى والسائبة التي تسيب آللهتهم فترعى حيث شاءت وال يأخذ لبنها إّال ضيف وال يحمل عليها
 فلم يذبحوا الذآر آللهتهم آما آان مقررا). وقيل غير ذلك(الناقة التي تلد ذآرا ثم أنثى فيقول وصلت أخاها فحّرمته عليها: لة      والوصي

 وآانت آل هاته األمور من أعمال الجاهلية فإن . الفحل الذي يولد من ظهره عشرة أبطن : والحام.      عندهم من ذبحة وإبقاء األنثى لهم
 صلى اهللا ( أبو خزاعة عمرو بن عامر رآه النبي ) : عليه السالم(  سّيب السوائب وأول من عبد األصنام وغّير دين إبراهيم      أول من
 ...يجر قصبه في النار)     عليه وسلم

 .51 وضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ص 17-16ص/4أنظر الفقه اإلسالمي وأدلته ج) 3(
 ).32: (اآلية رقم : ) 7: (سورة األعراف ) 4(
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 .أو آاألمور المالية وغيرها من الحقوق الشخصية

ان قد ثبت للعبد حّق، وحّق هللا تعالى فينبغي أن نعلم أّن اإلنسان مخّير في إسقاط    : والحاصــل  إذا آ

يس لـه الحـّق فـي إسقاط حـّق نفسـه إذا آـان يمـّس بحّق اهللا تـعالـى                         ه، ول ان خالصـا لـ يما آ ه ف حّق

ام الشرعية    ير األحك نه تغي ب ع ان يترت ام، أو إذا آ نفع الع ى ال قاط بالضرر عل ذا اإلس ود ه أو يع

ح أو إباحة مـا حّرم الشارع، آاستحالل نكاح بغير ولي                 ير ذب ثال من غـ أآـول حي  م آاستحالل م

 ... أو صداق، أو استباحة الربا أو إسقاط لحّد الزنا والخمر والحرابة 

ان من حق          ا آ يه للمكلف على حال، وأّما ما آان من حـّق العبد في نفسه       فكل م وق اهللا  فال خيرة ف

 .فله فيه الخيرة

وارد الشريعة ومصادرها، وغيرها من الدالئل أّن حقوق اهللا                     و  تام في م تقراء ال ّرر باالس تق

 .مكلفتعالى ال تقبل اإلسقاط، وليس فيها للعبد أدنى شائبة في ذلك؛ فهي ال ترجع إلى اختيار ال

ك  آثير        ثال ذل وغير ...آالعبادات والطهارات، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد    : وم

ذا   ى ه ا عل نايات آّله ك الج ادات، وآذل ن الع باد م ّق الع الى وح ّق اهللا تع يه ح و ثابت ف ا ه ك مّم ذل

 . الوزان جميعها ال يصح إسقاط حّق اهللا تعالى فيها إطالقا

م دا       ان الحك إذا آ بد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط                      ف الى وحّق الع ن حّق اهللا تع را بي ئ

 . )1(حّق اهللا عّز وجّل 

 :فـائـــدة 

ه              ذا الكالم بأن ى ه د يعترض عل بد مستوفى في حّق اهللا، فيكون حّق العبد    : ق ا دام حّق الع م

ى حّق في اإلسقاط يقول اإلمام الشاطبي     المعدوم وال يجوز له أدن فقد : فإن قيل : [  في هذا المقام آ

يه من تعلق حّق اهللا به، فال شيء من حقوق العباد إّال وفيه هللا                         د ف بد ال ب دم أيضا أن آل حّق للع تق

تقرير حّق واحد يكون العبد فيه مخّيرا                  ذا ال د ه بقى بع بد إسقاطه، فال ي يس للع حّق، فيقتضي أن ل

 .د فقسم العبد إذن ذاهب ولم يبق إّال قسم واح

الجــواب  ا هو حّق للعبد إّنما ثبت آونه حقا له بإثبات           : ف ذا القسم الواحد هو المنقسم، ألّن م أّن ه

  .)2(]  مستحقا لذلك بحكم األصل نالشرع  ذلك له، ال يكو

نا      بد حّق، وهللا حّق، والفرق بين ما هو هللا تعالى وما هو للعباد وأهمية ما يترتب                     : ومن ه ثبت للع

 سيم من إسقاط الحقوق متى يكون مشروعا ؟ ومتى يكون غير مشروع ؟عن هذا التق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  وما بعدها من الجزء نفسه وتعليق الشيخ عبد اهللا دراز315  وص 376-375ص /2أنظر الموافقات ج) 1(
  .323-318وما آتبه المعلق ص ' ي المسألة التاسعة عشرة  ، راجع تفصيل ذلك أيضا ف378-377ص / المصدر السابق ج نفسه) 2(
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 اإليثار عند اإلمام الشاطبي: المطلب الثاني 
اطبي   ام الش اض اإلم د أف الى(لق ه اهللا تع وق  ) رحم يم الحق ّم تقس ي المصالح والمقاصد ث ف

وموجدها ابتداء وفّرع عنها مسائل وفّصل ذلك، وآان مّرد سائر الحقوق إلى حّق اهللا تعالى، مثبتها            

يه اإلسقاط                 ا ال يمكن ف نها مّم ا يمكن إسقاطه م ن م ّل وبّي ّز وج ه ع بودية اإلنسان لخالق بموجب ع

ّتة  د سعيد رمضان البوطي            . الب تور محم ول الدآ وقد ساقه الحديث عن الحقوق بهذا التفصيل       : [ يق

ثون وه      ون والباح ا المؤلف ل به ا حف نها قّلم تفرعة ع رى م ألة أخ ى عرض مس ان إل يام اإلنس ي ق

تى يحظر ؟ وهل يسري تكليف الشارع اإلنسان بمصالحه                      تى يشرع ؟ وم ية م بمصالح غيره العين

م ؟  ن وحقوقه يفه بمصالح اآلخري ى تكل ه إل المية  . وحقوق ريعة اإلس ا يسمى بمصطلح الش ذا م وه

 .) 1(] والمصطلح األخالقي باإليثار

  تعالى وحقوق العباد ؟فما هو اإليثار ؟ وهل اإليثار وارد في حقوق اهللا

 : تعريف اإلمام الشاطبي لإليثار -أوال
الى          ه اهللا تع ال رحم ه لحّظ غيره، اعتمادا على صحة                :[ ق ترك حّظ نفس أن ي ى ال ثار عل اإلي

ن وإصابة  لعين التوآل وتحمال للمشقة في عون األخ في اهللا على المحبة ألجله      فاإليثار . )2(]  اليقي

 0سقاط الحظوظ، وهو من محامد األخالق وزآيات األعمال  على النفس أعرق في إ

راد  ير' فالم ه   ' بالغ ى نفس ه عل يره ويقدم ر غ ل المؤث واه، إذ يفّض تعريف أي شخص س ذا ال ي ه ف

 .ال يفّرق بين شخص وآخر في إيثاره. فيسقط حّظه لنفع غيره

م ي         رون ل ه، فالمؤث ّق نفس ي ح زهد ف ك ي ثار، الش ق اإلي تحلى بخل ن ي هم   إّن م ّيدوا أنفس ق

ل ما يذروه ألنفسهم           ة ب الحظوظ العاجل  ال يعّد سعيا في حظ، فهم برءآء من الحظوظ          - على قلته    -ب

م يجعل له حظ، وتجدهم في اإلجارات والتجارات ال يأخذون إّال           نزلة من ل ّدوا أنفسهم بم أنهم ع آ

ا حاول أحدهم من ذلك آ          تّى يكون م ربح أو األجرة ح ا يكون من ال أقّل م ولذلك . سبا لغيره ال له ب

 .) 3(فأين الحظ هنا ؟ . بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم، ألنهم آانوا وآالء للّناس ال ألنفسهم 

ام الشاطبي        ه اهللا  ( قسم اإلم الى صرف                 ) رحم ا هو حّق اهللا تع ى م ة إل وق العام  واهللا غني –الحق

 . وحكمه وأقسامه وضوابطه وشروطه  وحّق للعباد؛ ومن هذا المنطلق بّين حد اإليثار)4( -عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .'مشروعية اإليثار في الشريعة اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي'  محاضرة 152مجلة الموافقات العدد األول ص ) 1(
 ).المسألة الخامسة (  القسم الثاني مقاصد المكلف 355ص/2الموافقات ج) 2(
 ) إسقاط الحظوظ( وسيأتي تفصيل ذلك في دوافع اإليثار وضوابطه وأسسه .  وما قبلها195ص / أنظر المصدر السابق ج نفسه)3(

 . من هذا البحث127    ص  
 ي وقد ذآرنا أن جميع الحقوق راجعة إلى اهللا تعالى سواء آـان فيه تغليب جانب العبد أو تغليب جانب اهللا تعالى ؛ إذ آل حكم شرعـ) 4(

 وهو العبادات ...     ليس بخال عن حّقه عّز وجّل وهو جهة التعبـد، بـل إّن حـّق اهللا تعالى راجع أيضا إلـى مصلحة العـبد دنيا وأخرى 
 وما بعدهـا 318-316ص /2 وج250ص/3راجع تفصيل ذلك في الموافـقـات ج...     والتحليل و التحريم وحفظ الضروريات الخمس

 . من هذا البحث 111يله في ص     آما سبق تفص
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 : حكم اإليثار –ثانيا 
يم الحـقـوق يمـكن إضفـاء الحكـم عليها وإثباتـه لها             ى تقـاس نـظر إل فـإّن حّق اهللا تعالى ال     : بال

 .يجوز فيه اإليثار بحال، مطلقا

ّق  - يه ح ب ف بد، والمغّل ّق للع ّل وح ّز وج ّق اهللا ع يها ح ي ف ترآة الت وق المش ا الحق تلحق  وأّم اهللا ف

ثار فيها أيضا؛ ذلك أّن حّق العبد مستهلك في    ) بحّق اهللا الصرف   ( بالقسم األول أي      فال يصح اإلي

الى     ن اهللا تعالى والعبد، والمغّلب فيه حّق العبد فيجـوز فيه اإليثار                  . حّق اهللا تع ان مشترآا بي ا آ وم

ه      ل هو محّل ام الشاطبي        . ب ّرر اإلم يه، ق ّن اإليثار تصرف غير وارد عقال أ) رحمه اهللا تعالى(وعل

ك في حقوق العباد الخالصة؛ ذلك أّن                            باح ذل ا ي ّل، وإّنم ّز وج وق اهللا ع وال متصور شرعا في حق

نفس في إسقاط حظوظها سواء أآان هذا التصّرف                          بة ال ى رغ ائد إل وع من التصرف الع ثار ن اإلي

 . ابتغاء مصلحة تحصل لها، أو قصد تحقيق مصلحة اآلخرين 

ثار ال يكون سائغا في حـقـوق اهللا عّز وجّل، إذ آيف يسقط  اإلنسان حظ غيره أو              إّن ت  صرفا آاإلي

ي ر غ ا ال يملريؤث ا   كه بم ان حق ا آ ا، وم المعدوم تمام الى آ ّق  اهللا تع و ح يما ه ان ف ، فحظ اإلنس

في جميع  وهذا الحكم سار - آما تقدم-خالصا هللا عّز وجّل أو مغلب فيه حّق اهللا فليس للعبد إسقاطه   

بادات  نوعها –الع ى ت ألة     - عل ي مس اء ف م العلم نا تكّل ن ه ندوبة، وم بة أو م ت واج ثار '  أآان اإلي

 .، ومثلوا لذلك بأمثلة آثيرة وآان للفقهاء اختالف في حكمها'بالقرب

أجمع العلماء : قال النووي ) : [  نقال عن اإلمام النووي  )( رحمه اهللا ( يقول اإلمام الشاطبي   

ى فضيلة    نفس، بخالف القربات، فإن الحّق            عل يا وحظوظ ال ام ونحوه من أمور الدن ثار بالطع  اإلي

 . )1(]فيها هللا 

ثال هذه القربات    -  الحج؛ فليس لمن وجبت هذه الفريضة في         - التي هي من حقوق اهللا الخالصة      - وم

ه بتوفر أسباب االستطاعة لديه أن يؤثر غيره بهذه العبادة فيعطيه ما يملكه من م                ال، أو الراحلة   حق

ه األجر على ذلك                            نال من دون ى الحج وي ه عل ك من دون ه ليستعين بذل ، وإن فعل هذا    )2(التي لدي

ثار ة  د وال يقص-التصرف بقصد اإلي يه بصـدقة مطلق ل وزرا - التصـدق عل ذا الفع  ، ارتكب به

  .)3(وآان آمن استطاع أن يحج فلم يفعل 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فصل اإليثار بالقرب: وراجع تفصيل ذلك في ص ؟؟؟؟ وما بعدها من هذا البحث . 356ص/2الموافقات ج) 1(
  الفرق التاسع والمائة بين قاعدة الواجبات والحقوق الـتي تقـدم عـلى الحـج وبـين قـاعـدة ما ال يـقـدم عليه 203ص/2أنظر الفروق ج) 2(

 وظـني واهللا أعـلـم أّن هـذه المسألة مبناها معرفة قاعدة الترجيحات وضابطها ما يجوز . ما بـعـدها و148ص/2    وحاشية ابن عابديـن ج
     تقديمه عند التعارض ألّن هناك مصلحتين متعارضتين، فالمؤثر في هذا الموضع قد آثر غيره بقربة واجبة هو أحّق بها منه ومعلوم أّن 

 ى الموسع، والفوري على المتراخي وفرض األعيان على الكفاية على ما تقتضيه هـذه األرجحيـة    الحقوق إذا تعارضت قّدم المضّيق عل
 .وآان تقديم حقه أولى...فكان ممتنعا.    واإليثار هنا فيه أسقط العبد فيه حقه الواجب 

 يثار في الشريعة اإلسالمية مشروعية اإل'  محاضرة الدآتور سعيد رمضان البوطي 153أنظر مجلة الموافقات العدد األول ص ) 3(
 .'     وضوابطه عند اإلمام الشاطبي
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ام الشاطبي      ول اإلم ه اهللا تعالى   ( يق  مبني على إسقاط الحظوظ     )1(وتحّصل أّن اإليثار هنا     ) : [ رحم

ّل    إّن أخ م يخل بمقصد شرعي، ف يه إذا ل ب ف ك ال عت ة بسبب ذل تحّمل المضرة الالحق ة، ف العاجل

 ]. ذلك إسقاطا للحظ وال هو محمود شرعابمقصد شرعي فال يعّد

نال من  ربة وال ي ى نفسه ق ّوت عل ي صالة الجماعة يف الحج، أو بالصف األول ف يره ب ر لغ فالمؤث

يام من الصّف األول إلى                       ثار بمحل الفضيلة آالق ره اإلي ه يك ثار؛ ألّن ذا اإلي ى ه ك أجرا عل وراء ذل

ثار وسلوك طرائق اآلداب  ال يل            يق أن يكون في العبادات والفضائل بل المعهود أّنه         الثاني ألّن اإلي

يا          نفس وأمور الدن ر بحظه في أمر من أمور اآلخرة فهو من الزاهدين في                    . في حظوظ ال فمن آث

ثواب  رة     . ال ي هري إذا قام أحكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو          :  قال رسول   :   قال     عن أب

ه    ر غيره باإلم           . )  )2أحّق ب ك من يؤث ثل ذل ة المؤثر من              وم ة في الصالة أو األذان مع أولوي ام

 ...حيث توفر الشروط والمرّجحات، أو من يؤثر بماء الطهارة أو ستر العورة 

يس  من قبيل اإليثار أصال بل هو رعاية ألصل الحكم وحياطة في                  م المفضول  الفاضل فل ا تقدي أّم

  .)3(القيام بحّق اهللا على وجهه الصحيح 

ثار ف       ي حقوق اهللا الخالصة أو ما آان مشترآا بين العبد وخالقه عزّ وجّل والمغّلب  إذن فال إي

ان من حقوق اهللا تعالى فال خيرة فيه للمكّلف على أّي حال، وقد                             ا آ ه م ك أّن الى؛ ذل يه حّق اهللا تع ف

 ) : رحمه اهللا(دّلت الدالئل على أّن حقوق اهللا عّز وجّل غير ساقطة ولذا قال اإلمام الشاطبي 

الة        [  ا، والص ى أنواعه ارة عل ادرها، آالطه ريعة ومص وارد الش ي م تام ف تقراء ال ا االس وأعاله

زآاة والصيام والحج، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الذي أعاله الجهاد             ألّنه نهي عن    -وال

نكرات وتغيير له باليّد إعالء لكلمة اهللا     ت واألآل  وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعامال-أنكر الم

ك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حّق اهللا تعالى أو حّق الغير من                       باس وغير ذل والشرب والل

باد  يها البّتة، فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصالة           ...الع يعها ال يصح إسقاط حّق اهللا ف ذه جم ه

ت، أو صالة من الصلوات المفروضات، أو زآاة أو صوما أو ح       ارة آان لم . جا أو غير ذلكأي طه

  . )4(...] يكن له ذلك، وبقي مطلوبا بها أبدا

   ما لم تخل بمقصد-وأّما حقوق العباد الخالصة  فيكون اإليثار فيها سائغا، بإسقاط الحظوظ العاجلة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أموالهم صدقة هللا عّز وجّل آأبي بكر وعمر وآعب بن مالك وأبي لبابةيقصد إيثـار الصحابة حـين أسقطـوا حظوظهم، وانخلـعوا عن ) 1(
 '... باب الرجل أحّق بمجلسه وآداب الجلوس 250ص/3 ونيل األوطار ج357-356ص/2    راجع تفصـيل ذلك في آتاب الموافقات ج

  263ص/2ومسند أحمد ج)2179:(قم حديث ر1715ص/4صحيح مسلم آتاب السالم باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحّق به ج) 2(
 وأنظــر نيل ) 4853: ( حديــث رقم 264ص/4وسنن أبي داود آتاب األدب إذا قـــام من مجلس ثـــم رجـع ج) 7558:(    حديث رقم 

  .249ص /    األوطـار ج نفسه 
 .153ص/ محمد سعيد رمضان البوطي العدد األول / أنظر مجلة الموافقات محاضرة د) 3(
  .375ص / الموافقات ج نفسه ) 4(
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ـقـاط                ذا اإلس ة بسبب ه تفر المضـرة الالحق  ، فال يجوز أن يهلك اإلنسان نفسه بالقتل         -شرعي وتغ

نفع والمصلحة على آخرين          يعود بال أو يفّرط في صونها فليس للعبد حّق االمتناع عن         ...أو العطب ل

ا شابه ذلك مّما يجّر               باس والمسكن وم عليه ضررا أو يعرضه للهالك ألّن هذا األآل والشرب والل

أو أن يسلم . )1(من حّق اهللا، وهو مندرج في القسم الضروري الذي ال تقوم الحياة وال تستقيم بدونه             

دون حّق أو بأن يقتل هو نفسه انتحارا                تله ب أن يمكن غيره من ق تل ب ومثل ذلك أن يسلط . نفسه للق

اإلتال ن أعضائه باإلعطاب أو ب ى عضو م يره عل ن . فغ ّق م ن ح ا مـ الى إذ م ّق اهللا تع ذا ح وه

ـو أيضـا لـه ذلك الحّق إلى مستحقيه                  ـّق وه يه ح بـاد إّال وهللا ف ـوق الع  ومن جهة التعبد ويقول  )2(حـق

ه اهللا  ( الشاطبي    ى هذا على ما سبق ذآره            ) رحم يل عل ما هو هللا فهو هللا،وما آان للعبد       : [ في التدل

 فيه، ومن جهة آون حّق العبد من حقوق اهللا إذ آان هللا أن ال يجعل                فراجع إلى اهللا من جهة حّق اهللا      

 .)3(]للعبد حقا أصال 

يه إخالل بمقصد شرعي                            ان ف ا آ ة، وم ى إسقاط الحظوظ العاجل ي عل ثار مبن ى أّن اإلي ونخلص إل

ود شرعا، ألّن هذا اإلسقاط للحظوظ إّما يكون لمجرد                        قاطا للحظ وال هو محم د إس ه ال يع رنا أّن  ذآ

ير شيء          رأمر اآلم    ع من العقالء     .، أو ألمر آخر أو لغ ير شيء عبث ال يق ه لغ وآونه ألمر . فكون

ك ليس بأمر اآلمر                   راآلم  ه مخال بمقصد  شرعي، ألّن اإلخالل بذل وإذا لم يكن آذلك .  يضاد آون

و مخالف له    ة إسقاط وقد مّر بيان الحصر فيما تقّدم من مسأل. فثبت أّنه ألمر ثالث، وهو الحظ... فه

  .)4(الحظوظ 

ه  ّتعه اهللا ب ذي م ه ال قاطه حّظ ي إس يره ف ى غ ر عل ا يكون بتفّضل من المؤث ثار إّنم ألن اإلي

 .والعود به عليه، بحيث يسّخر المؤثر ذاته رعاية لمصلحة غيره بنّية التقّرب إلى اهللا عّز وجّل 

ان النبي      ه يعّد المسلمين جميعا شيئا من باب أنّ  .   في البذل واإليثار       يرّغب  الصحابة        وآ

له             ى مقتضى قو يانا واحد عل ن في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم آمثل            :  أو آ رى المؤمني  ت

 .) )5الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى 

ال       ي سعيد ق نما نحن في سفر مع رسول اهللا  : وعن أب لـة له   إذ جــاء رجـل على راحبي

  من آان معه فضل ظهر فليعد به على من ال   :  فجعل يصرف بصره فقال رسول اهللا : قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .378-377ص/2أنظر الموافقات ج) 1(
 جب له وإّنما يجب ألوليائه ثم إّن اقتلني ودمي هـدر فإّن القاتل يقتل ألّن المقتول عفا عن شيء لم ي: ومثال من يسلم للقتل آأن يقول ) 2(

  259-258ص/2أنظر حاشية العدوي ج... ففيه حفظ النفس وهي من الضروريات.      عـدم العـفـو حـّق اهللا تعالى بما أّن حّق الحياة له 
  .376-322-319ص /     والموافقات ج نفسه

  .316ص /أنظر الموافقات ج نفسه) 3(
 . من هذا البحث 127وأنظر تفصيل مسألة الحظ في ص . 357-356ص / نفسهأنظر المصدر السابق ج ) 4(
 : وصحيـح مسلم آتاب البر والصلة ) 5665: (  حديث رقم 2238ص/5آتـاب األدب باب رحمة الّناس بالبهائم ج: صحيح البخاري) 5(

 ) .2586: (  حديث رقم 1999ص /4    باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج
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ال            ظهر ل   ى من ال زاد له ق ه عل يعد ب ه فضل من زاد فل ان مع فذآر من المال ما ذآر : ه، ومن آ

نا  في فضل                    ه ال حّق ألحد م نا أّن ة والمنحة  ي ومشروعية  الزآاة واإلقراض والعر      ))1حتى رأي

نى          ذا المع د له ك مؤآ   ولذا قال رسول اهللا     ... وجميعه جار على أصل مكارم األخالق        .وغير ذل

  المال حّق سوى الزآاة فيليس  )2(. 

 أنواع اإليثار  : المبحث الثاني 
 تقاسيم اإليثار: المطلب األول 

واع إسقاط الحظوظ، وذلك بأن يترك المؤثر حظه لغيره                       نفس أعرق أن ى ال ثار عل ّد اإلي . يع

ثم آان عليه ' :   قال  ، ومن خلقه المرضي فعن ابن عباس وهو ثابت في فعل رسول اهللا      

الصالة والسالم أجود الّناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان ألّن جبريل آان يلقاه في آل                  

يلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول اهللا                    القرآن فإذا لقيه جبريل آان أجود    ل

لِة  ريح الُمْرَس ن ال ير مـ بـيه  . )3(' بالخـ ي التش بالـغـة ف ث م ي الحدي ت     ...وف ه أثب ك أّن رده ذل له أف

فشبه جـوده بالريح المرسلة بل جعلـه أبلـغ فـي        . بوصف األجودية ثم أراد أن يصفه بأزيـد من ذلك         

د تسـكن      ريـح ق نها ألّن ال ك م ة    ...)4(ذل إنـّك تحـمـل الكّل ' ) : رضي اهللا عنها ( )5(وقالت له خديجـ

  .)6(' وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحّق 

ذا     د علمت ما جاء في تفسير قوله          وهك ان الصحابة وق ويطعمون الطعام على حّبه   :آ

 . ))7مسكينا ويتيما وأسيرا إّنما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا 

ا تصدقوا به، حّتى أطعم بعضهم اليتيم والفقير والمسكين في يوم                      ّبون م م يح إّن هؤالء تصدقوا وه

 وحّبهم) أي الطعام( اهللا جّل ثناؤه، وقال مجاهد وابن عباس وغيرهم على قلته قيل على حّب. واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).6490:  ( حديث رقم200ص/4أنظر مسند أبي عوانة ج) 1(
 وسنـن ابن ماجـه آتاب ) 10525: ( حديث رقم 411ص/2مصنف أبي شيبة آتاب الزآاة باب من قال في المال حّق سوى الزآاة ج) 2(

  149ص/2وتلخيص الحبير آتاب الزآـاة باب زآاة النعـم ج) 1789: ( حديث رقم 750ص/1    الزآاة باب ما أدى زآاته ليس بكنز ج
 ) .811: (    حديث رقم 

  حديث 1911ص /4ج) سلمصلى اهللا عليه و( آتاب فضائل القرآن، باب آان جبريل يعرض الـقـرآن عـلى النبـي : صحيح البخاري) 3(
  حديث 1803ص /4أجود الّناس بالخير ج ) صلى اهللا عليه وسلم( وصحيح مسلم آتاب الفضائـل، بـاب آـان النبـي ) 7411: (     رقم 
 ) .2308: (    رقم 

  .45ص/9أنظر فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ج) 4(
 ولم يتزوج ) صلى اهللا عليه وسلم( ن عبد العزى القريشة األسدية أول زوجات النبي هي أم المؤمنـين خديـجـة بنت خويـلـد بن أسـد بـ) 5(

 آانت ذات مال وجمال وأوالده  آلهم منها ما عدا ابنه . وآانت أسـن مـنه بخمــسة عشرة وعمرها أربعــين سنة.     عليها إلى أن مـاتـت 
 رواه مسلم في صحيحه '  وخير نسائها خديجة...' ) صلـى اهللا عليه وسلم( ـال فيهاوهي أول من صدقته بعد بعثـتـه مطلقـا وق.     إبراهيم 

 . توفيت بمكة قبل الهجرة عام الحزن بعد أبي طالب بثالثة أيام) 2430: ( حديث رقم1886ص/4    باب فضائل خديجة أم المؤمنين ج
 ) .11086: ( رقم ترجمتها 600ص/7 واإلصابة  ج7ص/3، والطبقات الكبرى ج1824ص /4   أنظر االستيعاب ج

 وصحيــح مســـلم آتاب اإليـــمان باب بـدء ) 3: ( حديث رقـم4ص/1آتاب بدء الوحي، باب آيـف بـدء الوحي ج: صحيح البخاري ) 6(
 تقبل هو من ال يس: قال الحافظ والكّل ) 3: ( حديث رقم23-22ص/1وأنظـر فـتح البارئ ج) 160: ( حديث رقم141ص/1    الوحي ج

 .   بأمره أي الفقير
 ).9-8: (، اآلية رقم ) 76: (سورة اإلنسان ) 7(
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زعا من عذابه، وطعما في ثوابه، ال نريد منكم جزاء أو ثناء أي         الى ف اه وشهوتهم له، في اهللا تع إي

أة وال شكورا عل      أما إّنهم ما تكلموا به ولكن علمه اهللا    : ")1( ذلك، قال مجاهد وسعيد بن جبير      ىمكاف

ك راغب                         يهم ليرّغب في ذل ه عل نى ب م فأث نهم أي من قلوبه ناؤه م ّل ث  وقد أمر رسول اهللا ". ج

وفي مثل هؤالء   . )2(أصحابه يوم بدر أن يكرموا األسارى فكانوا يقّدمونهم على أنفسهم عند الغذاء              

أّن ومنه نخلص إلى    . ))3ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة         :األبرار نزل قوله    

 .اإليثار أنواع من حيث محل اإليثار، ومن حيث حكمه بالنظر إلى تقاسيم الحقوق

 .' إيثار بالنفس' والثاني ' إيثار بالملك' : األول : اإليثار ضربان  :  من حيث المحل–أوال 

الملك-1 ثار ب ر  :  اإلي تحّل للمؤث راقها ل زوجة بف ال، وبال ن الم ول . م ى رس ـد آخ ن لق  بـي

ن  ان األنصار يتسابقون إليها حّتى                 المهاجري اة، أخوة آ ى الحّق والمواس نهم عل  واألنصار، آخى بي

تراع، فشاطروهم بيوتهم وأثاثهم وأموالهم وأرضهم وآراعهم، وآثروهم على                  ى االق ؤول األمر إل ي

الك         . أنفسهم    ن م ال    عن أنس ب ا قدم عبد الّرحمن المدينة آخى النبي         :  ق  بينه وبين سعد    لّم

ن ا   يع   ب ال    )4(لرب أقاسمك مال نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها           :  فق

الك، دلوني على السوق فدلوه، فانطلق فما رجع إّال معه شيء من                          ك وم ك في أهل ارك اهللا ل ال ب فق

د استفضله        ثار، ومن المهاجر التعفف وعّزة       ...)5(الحديث ...أقط وسمن ق ان من األنصاري اإلي  فك

نفس وهذه حال غالب المهاجرين، فقد اشتغلوا بالصفق بعد أن أضحوا فقراء              - خلفوا مالهم بمكة     -ال

رزق             برآة في ال تعفف وال ناهم اهللا بال ان نابعا عن                 ...فأغ ثار آ بلغ اإلي غ م ذي بل ذا اإلخاء ال وإّن ه

نة عقيدة اإلسالم التي تنبع عن العبودية الخالصة هللا تعالى وتضع النّ        يدة متي اس آلهم في مصاف عق

ارق التقوى والعمل الصالح، فال يتوقع أن يسود اإلخاء                ارق، إّال ف بار ألي ف نى دون االعت ذا المع ه

ا   نهم ملك ل م تلفة، فأصبح آ ار المخ ائد واألفك تهم العق تتتهم أو فرق اس ش ن أن ثار بي تعاون واإلي وال

  . )6(ألنانيته وأثرته وأهوائه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هو أبو عبد اهللا سعيد بن جبير بن هشام األسدي الوالبي وقيل أبو محمد، الكـوفي المـقرئ الفقيه أحد األعالم األجالء قتـله الحجـاج بن )1(

  76ص/1رة الحفاظ جأنظر تذآ. 'جهبذ العلماء'ال له ــــون سنة على األشهر آان يقـــهـ وله تسع وأربع95ف في شعبان سنة ــــوسـ    ي
 .38 وطبقات الحفاظ ص98ص/1وشذرات الذهب ج    

 .455-454ص/4 وتفسير ابن آثير ج130-128ص/19أنظر تفسير القرطبي ج) 2(
 ، وسبق تفصيل هذا في المبحث الثاني تأصيل اإليثار في القرآن الكريم من هذا البحث وأنظـر )9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 3(

 .ا جاء في الصحيح في سبب نزول هذه اآلية     م
 هـو سـعـد بـن الربـيع بـن عمـرو بن أبي زهير بن امرئ آالف  البدري الخزرجي أحد الفرسان المشاهير شهد العقبة األولى والثانية ) 4(

 أنظر الطبقات ) .12: (اآلية رقم ) 4( النساء  )َفَلُهَن َثلَثا َما تََّرَك(      استشهد يوم أحـد وخـلـف ابنتـين نزلت فيهما آية المواريث 
 ).3155: ( رقم ترجمته 58ص/3 واالصابة ج2/590 واالستيعاب ج82ص/4 والجرح والتعديل ج 125ص/3    الكبرى ج

  1432ص/3بيــن أصحابـه ج) صلى اهللا عليـه وسلم ( صـحيـح البخـاري آـتـاب فـضائـل الصـحابـة باب آـيف آخـى النبـي ) 5(
 وسنـن الترمذي آتـاب البر والصلة باب ما جاء فـي ) 12999: (  حـديث رقم 190ص/3ومـسنـد أحـمـد ج) 3722:(     حـديـث رقــم
 ) .1933: ( حديث رقم 328ص/4    المواسـاة ج

 . 201-199ص :  وفقه السيرة للبوطي 224-223والسيرة النبوية للندوي ص . 127-123ص/2أنظر سيرة ابن هشام ج) 6(
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  : اإليثار بالنفس-2

ثار بالمال وإن عاد إلى النفس، وأفضله الجود بها حماية لرسول اهللا                 وق اإلي  آما جاء في    وهو ف

ا طلحة تّرس على النبي  : الصحيح    يتطلع ليرى القوم ، فيقول له   يوم أحد، وآان النبيأّن أب

و طلحة      ا رسو      : أب  ووقى بيده رسول اهللا ! نحرك  نحري دون !  ال يصيبوك   اهللا   لال تشرف ي

1( فشلت(. 

ال         ن ق ي طلحة حي ير أب ل   :إّن تعب م يق ريعا عن المنهي عنه، وآان هو    : ال يصيبوك ول فيصيبوك تف

بات ى طريق اإلث ة عل ذه الكلم نطق به ريد ال نه ال ي بادر، لك ان رسول اهللا. المت د آ  للصحابة فق

هم  أموالهم وأنفس تدونه ب نفس يف ن ال ّب م ن . أح م يك ةول ي طلح ال أب ذا ح ة ه ي حماي  فحسب ف

 وتتريسه له وإّن اختص باالشتهار بهذا فقد أظهر الصحابة من مواقف اإليثار في سير   الرسول 

 ... ومغازيه ما يّدل على عظيم حّبهم له، فجادوا بأنفسهم تحقيقا لذلكرسول اهللا 

وم أحد مؤثرا سالمة رسول اهللا                      ير يجود بنفسه ي ن عم ذا مصعب ب  ويفتديه ويحميه    فه

  .من المشرآين بروحه 

ي طالب                ن أب ي ب ر عل د آث رضي (  يوم الهجرة على نفسه فعن ابن عباس        النبي   وق

نهما   ال ) اهللا ع ي  : ق وب النب بس ث ى نفسه ول م شرى عل رمون ث ه والمشرآون ي ام مكان م ن  ث

ان رسول اهللا         رسول اهللا     د آ    فجعلوا ن تقتل النبي ألبسه بردة وآانت قريش تريد أ، وق

رونه النبي          يا وي رمون عل إّنك :  يتضور، فإذا هو علي فقالوا         وقد لبس بردة وجعل علي        ي

  .)2(للئيم إّنك لتتضور وآان صاحبك ال يتضور ولقد استنكرناه منك 

ها       ى نفس براءة عل ز يوسف   بال رأة العزي رت ام د آث وفية   )3(وق ّرف بعض الص ذا ع  ول

 ))4أنا راودته عن نفسي وإّنه لمن الّصادقين  : فقالت . ها اإليثارالمحّبة بأّن

ام الشاطبي        ول اإلم وفي قصة أبي طلحة أّنه آان وقى بنفسه من يعّم بقاؤه ) : [ رحمه اهللا تعالى(يق

 وإلى هذا النحو مال أبو. ، وأّما عدمه فتعم مفسدته الدين أهله مصالح الدين وأهله؛ وهو النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأنـظر الجامع ألحكاـم الـقـرآن .  مـن هـذا البـحـث64سبـق تخـريـج الحـديث مـن روايـة البـخاري فـي غـزوة أحـد وغـيره فـي ص ) 1(

 .108ص / وأنظر تعليق المحقق الشيخ عبد اهللا دّراز ج نفسه .370-356ص/2 والموافقات ج28ص/18    ج
 هذا حديث  صحيـح االسناد ) رحمه اهللا ( قال الحاآم ) 4263: ( حديث رقم 5ص/3لمستـدرك على الصحـيحين آتاب الهجرة جا) 2(

 وأنظر تفصيل ذلك في اإليثار عند السلف الصالح .      ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود الطاليسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة ألفــــاظ
 .ن هذا البحث   وما بعدها م64     ص 

 . من هذا البحث92) يوسف عليه السالم واإليثار( راجع األنبياء واإليثار ) 3(
 ).51: (، اآلية رقم )12: (سورة يوسف ) 4(
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نوري ـن ال ال )1(الحس ّياف وق ى الس ّدم إل ن تق ة :  حي ي القص اعــة، ف يـاة س حابي بح ر أص أؤث

 .)2(]المشهـورة 

 :نظر إلى تقاسيم الحقوق  اإليثار من حيث حكمه بال-ثانيا 
ثار ما ذهب إليه الشاطبي إلى قسمين               مشروع وغير مشروع وقد عقد     : ويمكن تصنيف اإلي

الى مقارنة بين القسمين من خالل مثال واحد              ه اهللا تع تتفرع عنه حالتان؛ وهي مسألة إسقاط      : رحم

تبقاء عضو أصيل من أعضائه ليعود بالنفع                       ياة أو اس ه في الح في إيثاره على شخص    اإلنسان حق

 .آخر 

  : اإليثار غير المشروع -1

تل أو أن يعطبها بقطع عضو من أعضائه ليعود بالنفع في ذلك             رجل نفسه بالق زهق ال أن ي ك ب وذل

  . )3(وهذه الصورة ال يشرع فيها اإليثار البّتة. إلى شخص آخر

  :اإليثار المشروع -2

تلى اإلنس                  أن يب ك ب ه؛ وذل ثال ذات ذا الم ان بشيء من هذا أي بالقتل أو الجرح من    وهي صورة له

ه أو أّيا من أعضائه بفعل فاعل، فقّرر أن              ان أزهقت نفسه أو خسر عقل ببه آ ياره وال تس غير اخت

ة عن عضوه المتلف، أو قّرر الورثة التنازل عن القصاص أو حّتى عن                         ه في الدّي نازل عن حّق يت

نفس ع ة ال ث ــدّي ه اإلي ى وج ت عل ي أزهق ياة الت يها  ن الح ثار ف تة واإلي ذه هي الصورة الثاب ار، ه

 .)4(مشروع 

وقد بّين اإلمام الشاطبي ذلك موّضحا الفرق بين الحالتين السابقتين، على وجه يبرز وجه البطالن                  

قي الحالة األولى، وصحة اإليثار في الصـورة الثانية انطـالقا مـن تقسيمـه السابق للحقـوق                                

ن  دائرا بين حّق العبد لم يصح إسقاط العبد لحقه إذا ما أدى إلى                          العامـة؛ ذلك أّن الحكم إذا آا         

 . إسقاط حّق البارئ جّل ثناؤه 

إّن حّق العبـد   : فألجل ذلك ال يعترض على هذا بأن يقال مثال            ) : رحمه اهللا تعالى  ( قال الشاطبي   

لط يد الغير عليه     ثابتا له في حياته وآمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده، فإذا أسقط ذلك بأن س                     

فإذا . وهو الفقه آان نقضا لما أّصلت؛ ألنه حقه              . ال: فإّما يقال بجواز ذلك له أو ال، فإن قلت                

خالفت ' نعم' أسقطه اقتضى ما تقّدم أّنه مخّير في إسقاطه، والفقه يقتضي أن ليس له ذلك فإذا قلت                   

 ضائه، وال ماال من ماله، فقــد قال  الشرع؛ إذا ليس ألحد أن يقتل نفسه وال أن يفّوت عضوا من أع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا البحث80أنظر تفصيل هذه القصة المشهورة في السادة الصوفية واإليثار ص ) 1(
 . وما بعدها 370 و356ص/2أنظر الموافقات ج) 2(
  من 112-111ها حّق العباد على وجه اإليثار إلخاللها برآن شرعي صوقد سبق تفصيل هذا إسقاط الحقوق المشترآة والمغّلب في) 3(

 .      هذا البحث
 مشروعية اإليثار في الشريعة ' ، محاضرة الدآتور محمد سعيد رمضان البوطي 157أنظر مجلة الموافقات العدد األول ص ) 4(

 '     اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي 
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تلوا     : عز وجل      يما            وال تق م رح ان بك يد الشديد فمن قتل       ...))1أنفسكم إّن  اهللا آ د جاء الوع وق

وحجر ...نفسه وحّرم شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة العقل برهة، فما ظّنك بتفويته جملة ؟               

ال ونهى عليه الصالة والسالم عن إضاعته، فهذا آله دليل على أّن ما هو حّق للعبد               بذر الم ى م عل

زم أن ت     إّن إحياء النفوس وآمال    : [ ثّم أجاب رحمه اهللا عن هذا اإلشكال فقال         . كون فيه الخيرة  ال يل

ى         ل إل م يجع ك ل ون ذل باد وآ وق الع ن حق باد، ال م ي الع الى ف ّق اهللا تع ن ح ام م ول واألجس العق

ى ذلك         يل عل يارهم هو الدل فإذا أآمل اهللا تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل            . اخت

ا  اللهم إّال أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك        .  طلب به من القيام بما آلف به فال يصح للعبد إسقاطه            م

ات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه، فهنالك يتمحض                 ببه، وف من غير آسبه وال تس

بد    ا وقع مّما ال يمكن رفعه، فله الخيرة فيمن تعدى عليه ألنه قد صار حقا                   )2(حّق الع مستوفى ؛ إذ م

إن شاء استوفاه، وإن شاء ترآه                  ون، ف ن من الدي ير آدي وترآه هو األولى إبقاء على الكّلي      . في الغ

 فمن عفا وأصلح فأجره      :  وقال.  ))3 ولمن صبر وغفر إّن ذلك لمن عزم األمور             :قال  

ى اهللا     ا هي جبر لما فات المجني عليه من                   . ))4عل ة إّنم ك أّن القصاص والدّي مصالح نفسه أو   وذل

وآذلك ما وقع مّما يمكن رفعه آاألمراض إذا آان التطّبب . جسده، فإّن حّق اهللا قد فات وال جبر له  

  .)5(]غير واجب ودفع الظالم عنك غير واجب على تفصيل في ذلك مذآور في الفقهيات 

 : تقسيم اإليثار في مدارج السالكين -ثالثا
إيثار الخلق على النفس، وإيثار رضى اهللا        :  درجات وهي    رتب صاحب المنازل اإليثار إلى ثالث      

 تعالى على رضى غيره، وإيثار إيثار اهللا تعالى

 :إيثار الخلق على النفس  -1
. أن تؤثر الخلق على نفسك فيما ال يخرم عليك دينا           : [ قال فيها رحمه اهللا      .  وهو الدرجة األولى     

 .)6(] وال يقطع عليك طريقا و ال يفسد عليك وقتا

ويعني هذا اإليثار تقديم الغير على النفس في مصالحهم؛ آأن يجوع المرء ويطعمهم، ويعرى                             

وضابط هذا اإليثار أن ال يتعرض للمسألة فال يؤثرهم بماله ويقعد آال              ...ويكسوهم ويظمأ ويسقيهم  

 .مضطرا مستشرفا للّناس أو سائال

 ) :رحمه اهللا( تعالى، قال ابن القيـم أيضا إيثار الغير على اهللا : ومن اإليثار المذموم شرعا 

 وما أقـــّل المؤثـــرين اهللا على. فإيثارهم عليه عين الغبن وما أآثر المؤثرين على اهللا تعالى غيره[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).29: (، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 1(
 . من هذا البحث207 -158ط الدّية على وجه اإليثار ص راجع مسألة التبرع باألعضاء وإسقا) 2(
 ).43: (، اآلية رقم ) 42: ( سورة الشورى ) 3(
 ).40: (السورة السابقة ، اآلية رقم ) 4(
 .377 -376ص /2ج) للعبد الخيرة في إسقاط حقه، ال في حقوق اهللا: المسألة التاسعة ( الموافقات ) 5(
 .297ص/2مدارج السالكين ج) 6(
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ي  ود            ...] .رهغ ثار غير المحم ذا  اإلي ثل له ر، واإليثار بما يفسد على         : وم ى الذآ يس عل ثار الجل بإي

ته      ر وق فإن . فال تؤثر به أحدا : وآل سبب يعود عليك بصالح قلبك ووقتك وحالك مع اهللا       " المؤث

الى،               ى اهللا تع ر الشيطان عل ا تؤث ه فإنم : وقالوا. قربومن هنا تكلم الفقهاء في اإليثار بال       ...آثرت ب

روه أو حرام       ه مك األذان واإلقامة والصف األول                   )1(" إّن ام أو ب ثاره غيره بالقرب من اإلم  نحو إي

 ...ويتأخر هو أو يؤثر بعلم يحرمه نفسه 

ائدة    ثار عائشة  لعمر          :ف ا إي نهما  ( وأم نه عند رسول اهللا  ) رضي اهللا ع  في حجرتها أجيب بدف

ثار بمسكن شريف فافض           ه  إي ى به منها، فاإليثار به قربة إلى اهللا عّز وجّل    عنه بأن ل لمن هو أول

ّرب في حّق المّيت، ألّن المّيت                د الموت إذ ال تق ثار بالقرب بع ه اإلي ر، و ال يتصور في حق للمؤث

 .)2(ينقطع عمله بموته وبقربه

 :شروط إيثار الغير على النفس وضوابطه 
ثالث  ثار إّال ب ن اإلي ة م ذه الدرج تأتى ه ارم : و ت ي مك بة ف وق، ومقت الشح، والرغ يم الحق بتعظ

 .األخالق

  -Iتعظيم الحقوق :  

تها أو      تعظم تفوي رعاية، وأن يس ّق ال وق ح ذه الحق ة ه ب ورعاي يام بالواج توجب الق ذا يس وه

 .إضاعتها، فيجعل إيثاره احتياطا ألدائها

II-  مقت الشح : 

 . فعليه أن يبغض الشح مقتا بغيضاوال خالص له من هذا الداء إّال بااللتزام باإليثار،

 III- الرغبة في مكارم األخالق :  

 .وينشأ اإليثار بحسب الرغبة في التحلي بمكارم األخالق ومعاليها ألّن اإليثار أفضل درجاتها

 :إيثار رضا اهللا على رضا غيره 

نبياء وهي درجة األ    . وهو الدرجة الثانية وهو أن يفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق                             

  وتحمل ثقل     -فما آثر عبد رضا اهللا تعالى على مرضاة الخلق             . وأعالها ألولي العزم من الرسل     

فتنقلب ...  صابرا على محنته إّال أنشأ اهللا من تلك المحنة و المؤنة نعمة ومسرة                          -ذلك ومؤنته    

ّن يسخط  وجرت سنة اهللا أّن من آثر مرضاة  الخلق على مرضاته؛ أ               ... محنته منحة وتعبه راحة    

ألّن رضا  ) جّل ثناؤه ( عليه من آثره ويخذله فال يجوز إيثار مرضاة الخلق على مرضـاة الخالق                 

 .فهو مستحيل. الخالق ليس بمقدور، وال مأمور وال مأثور

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ث من هذا البح143 وأنظر فصل اإليثار بالقرب ص 298مدارج السالكين ص ) 1(
 .302-298ص/2أنظر المصدر نفسه ج) 2(
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ثار  ن اإلي ة م ذه الدرج ه اهللا : ضوابط ه ال رحم ياء: [ ق ثالثة أش ثار ب ذا اإلي تطاع ه بطيب : ويس

ود وحسن اإلسالم      وة الصبر   . الع وال شك أن من آثر رضا اهللا تعالى  يعاديه الجهال وأهل            . )1(]وق

 .ل ال تزعزعه المحن، والشدائد والمخاوفومن إسالمه صلب آام. البدع، وآل من يخالف هديه

ران        ك أم ا   : ومالك ذل زهد في الحياة والثناء     : هم فهو يؤثر رّبه على رضا سواه، لصحة يقينه      . ال

ب، والتصدي لألسباب الموصلة                أ والطل ك بصدق اللج ته له، ويكون ذل وة محب ّل وق ّز وج اهللا ع ب

يهما ثا. )2(إل وب إي ى وج ي عل برهان العقل د دّل ال ى وق تمال أدن األولى اح الى ف ا اهللا تع ر رض

 .المفسدتين لدفع أعالها وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعالها فيؤثر غضبهم

الى         ثار اهللا تع ثار إي ى اهللا تعالى دون                     : إي ثاره إل ر إي ي أن ينسب المؤث ثة، و تعن وهي الدرجة الثال

ثار، ال هو نفسه                 ّرد باإلي ذي تف ه هو ال نفس وأّن إن الخ  . ال وض في اإليثار دعوى في الملك، فهو  ف

ر حقيقة، إذ هو المعطي حقيقة         السبب الذي يصح   : ثم بّين ابن القيم رحمه اهللا تعالى        . سبحانه المؤث

ى اهللا           ثار إل ه نسبة اإلي ال           . ب نفس فق ى ال بته إل رك نس ثار       : [ وت إّن الخوض في اإلي دعوى في   : ف

ك    يه         . )3(]المل ثار إل بد إذا نسب اإلي ا آثر به غيره           ألّن الع ك م والحّق أّن الملك هللا    .  يكون ادعى مل

الك آل شيء        الى م يه ترك شهود رؤيته إيثار اهللا فال يعتقد بأّنه آثر اهللا بهذا اإليثار بل اهللا          . تع وعل

 . ال بإيجاب العبد إياها له. فإّن األثرة واجبة له بإيجابه إياها بنفسه. هو الذي استأثر به دونه

 ضوابط اإليثار وشروطه: المطلب الثاني 
  : أسس اإليثار ومبناه -أوال

ية   م العال يها أصحاب الهم تطلع إل يلة ي ية نب يمة أخالق يمة، وش ية عظ ثار فضيلة قرآن إّن اإلي

 .صبر، واحتمال وبذل ، وآرم :  ؛ ذلك أّن اإليثار يحتاج في تحقيقه إلىةوالعزائم الثابت

ام القرطبي        د وضع اإلم ه اهللا تعالى   (وق لهذا اإليثار ضوابط فذآر مفهوم اإليثار ومنشأه فقال        ) رحم

  .)4(]و ذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوآيد المحّبة والصبر على المشقة : [...رحمه اهللا

 : إّن المأثر وهو يسقط حظ نفسه ألجل راحة غيره ونفعه يعتمد في ذلك على 

 .صحة اليقين  •

 .إصابة عين التوآل •

اطبي  ول الش ّد ق ى ح ه(عل ي)  اهللارحم ثار-ف ريفه لإلي يء  - تع ل أو يكتسب الش رء العم يعمل الم  ف

 بحسـب ما قـدر، وال يـّدخـر لنفسـه من ذلك شيـئا، بـل . فيكون فيه وآيال على التفرقة على خلق اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .301ص/2مدارج السالكين ج) 1(
 .302ه ص ج نفس/ أنظر المصدر السابق ) 2(
 .صفحة نفسها/ المصدر السابق ج نفسه) 3(
 .50وقد سبق ذآر هذا في تعريف اإليثار اصطالحا ص . 26ص /18الجامع ألحكام القرآن ج) 4(
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تى تصير    ا ح راح حظه ه، الّط ره لنفس دم تذآ ا لع ن الحظوظ، إّم ه م ا لنفس ك حّظ ن ذل ل م ال يجع

 .عندهم من قبيل ما ينسى

إّن المؤثر عالم باهللا تعالى وأنه بيده ملكوت السماوات واألرض فهو            : قوة وصحة اليقين باهللا    

به  -حسبه  نا بأّن رزقه على اهللا تعالى، فهو الناظر له جّل وعال بأحسن      ...- وال يخّي درك يقي و ي فه

تفات إلى حّظه مع حّق اهللا تعالى أو لغير ذلك من المقاصد الواردة                ة من االل نظر لنفسه أو أنف ا ي م

ى أ  . ))1ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة صحاب األحوال وفي مثل هؤالء جاء عل

ن   ة أم المؤمني ّيدة عائش روى عن الس ا ي م إّن م نها( ث ت ) رضي اهللا ع ي آان ر وهي الت ن المآث م

ا يهدى إليها وهي ترقع ثوبها وتفطر على خبز الشعير                  ا وم ، إّن دّل فإّنما يدّل     )2(تتصدق بكل ماله

 .وة يقينها بقسم اهللا تعالى وحسن ظنها به فارتأت أّن التقرّب إلى اهللا تعالى خير وأبقىعلى ق

ام الشاطبي          ال اإلمـ ذا ق ه اهللا    ( ول ـة      ) : رحمـ يدتنا عائش ثـار س ـد أن ذآر إي ) رضي اهللا عنها( بع

ال   ة، فال يأخذ إّال من الَمِلِك، ألّنه قام ل       : [ ق ى بعض المملك ي عل ذا يشبه الوال ه اليقين بقسم اهللا وه

يره لنفسه      ام تدب يره مق ذي هو خير له من تدبيره لنفسه   –وتدب  فإذا دّبر لنفسه انحط عن رتبته – ال

ا و دونه ا ه ى م وال. إل اب األح م أرب ؤالء ه ن الحظوظ، أّن  . وه براءة م ة ال م درج د بلغت به وق

 . وإن احتاج أآل بالمعروفبعضهم يعّد نفسه في ماله آالوآيل على مال اليتيم إن استغنى استعف،

ك صرفه       اعدا ذل وأنفقه حيث يجب اإلنفاق ويمسكه حيث يجب اإلمساك، وإن احتاج أخذ منه ...وم

بذير          ير وال ت ير تقت ن غ ا أذن له م ب م ته بحس دار آفاي راف-مق ن   - وال إس راءة م نه ب ذا م  وه

تراه وهو يتصرف في ماله يجعل نفسه آآحاد الخلق، فلو أخذ بحظ                  ه لحابى نفسه دون    الحظوظ، ف

يره  ّتى ...غ ثار ح ى اإلي وا أنفسهم عل ادا حمل انوا زه ة فك ّيدوا أنفسهم بحظوظ عاجل م يق ؤالء ل فه

أسقطوا حظوظ أنفسهم، وما أخذوا ألنفسهم ال يعد سعيا في حظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر، وهو أن                  

نا ذلك بل آثر غيره على نف           م يفعل ه ى غيره، ول ر اإلنسان نفسه عل  أو ساوى نفسه مع )3(سه يؤث

 . فقد تجّردوا من الحظوظ وآأنهم ليس لهم حظ إطالقا...غيره

ي موسى          إّن األشعريين إذا أرملوا في      : قال رسول اهللا    :  قال   )4(وفي الصحيح عن أب

 الغزو أو قّل طعام عيالهم بالمديـنة، جمـعـوا ما آان عندهم في ثوب واحد ثّم اقتسموه بينهم في إناء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر) 1(
 .62-61ص )) رضي اهللا عنها( إيثار السّيدة عائشة ( أنظر تفصيل ذلك في إيثار الصحابة ) 2(
 ].النّية هل يعطي حكم المجّرد شرعاما روعي فيه الحظ ولكّنه تجّرد عنه ب: [  المسألة الرابعة 195-192ص/2أنظر الموافقات ج) 3(
  –هو عبد اهللا بن قيـس بن حضار بن حرب أبو موسى األشعـري، أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثـم قـدم مـع أهـل السفينتـين ) 4(

 مع معاذ على )  اهللا عليه وسلمصلى( واستعمـله الـنبي ) رضي اهللا عنهما(  مع جعـفـر زمـن خيـبر –    اللتين أقلتا المسلمين من الحبشـة 
 هـ 44توفي في ذي الحجة سنة .     اليمن وواله عمر على الكوفة والبصرة عرف بصالحه وعلمه، وإليه المنتهى في حسن صوته بالقرآن

 ).1090:( رقم ترجمته183ص/7 واإلصابة ج24ص/1 وتذآرة الحفاظ ج248ص/1أنظر صفة الصفوة ج.    على الصحيح ودفن بمكة
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يفعل في   وقد آان ) 2( والمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار    .))1واحد بالسوّية فهم مّني وأنا منهم     

ا هو مشهور            ذا م ازيهم من ه ثار بالحظوظ محمود غير مضاد للبدء بالنفس، وبمن يعول          . مغ فاإلي

 .)4( بل هو محمول على االستقامة في الحالتين )3(آما هو وارد في األحاديث الشريفة 

أّن الّناس في اإليثار بالمال على      ): رحمه اهللا (  وقد نقل اإلمام الشاطبي في الموافقات عن النووي         

م في االتصاف بأوصاف التوآل المحض واليقين التام              تلفون باختالف أحواله م مخ ب، وه . )5(مرات

ر تصرف النبي            ا يفّس ذا م ثارهم إسقاط حقهم فيه        وه ال وإي م  بالم في  مع الصحابة في جوده

تغاء وجه اهللا الكريم؛ فقد قبل من أبي بكر جميع ماله ومن الفاروق نصفه       سبيل دعوة اإلسالم، واب

 حين تاب اهللا عليه قال  )6(أّن أبا لبابة ) :رحمه اهللا( ذآر اإلمام مالك . ورّد غيرهم إلى الثلث

ا  يها الذنب وأجاورك وأنخلع من م                   ي الي صدقة إلى اهللا    رسول اهللا أهجر دار قومي التي أصيبت ف

 .) )7يجزيك من ذلك الثلث  : وإلى رسوله فقال 

ى إسقاط الحظوظ ، والمكّلف مطلوب بأعمال و                   :  إسقاط الحظوظ    -2 ية عل ألة مبن ثار مس  إّن اإلي

فإذا أوغل في عمل . شرعية ال بد له منها، و المحيص له عنها، يقوم فيها بحّق رّبه تعالى   ائف ظ و

ه عن          ربما قطع وق غيره التي تتعلق به، فتكون عبادته أو عمله الداخل             شاق ف يما حق غيره، و الس

ه فيقّصر فيه، ويكون بذلك ملوما غير معذور                   ه اهللا ب ا آّلف ا عّم يه قاطع إّن المؤثر بماله أو بنفسه     . ف

ال بد أن يراعي في إيثاره هذا حقوق غيره، فال يمكنه مثال التصّدق بجميع ماله إيثارا لغيره ويترك             

ة وال مال، أو يؤثر غيره براحته ووقته ويقّصر بذلك في حّق أهله         ير نفق ته بغ زمه نفق ه ومن تل أهل

  عن الغلو فيها وإسقـاط حـّق الغــير - التي هي من أعظم الطاعات -في العبادة فقد نهى الرسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصحيح مسلم آتاب فضائل الصحابة ) 2353: ( حديث رقم880ص/2الشرآة في الطعام جصحيح  البخاري آتاب الشرآة  باب ) 1(

 ) .2944: ( حديث رقم 1944ص/4     رضي اهللا عنهم باب فضائـل األشـعـريـين رضي اهللا عنـهم ج
  مقاسمتهم في أموالهم  من هذا البحث وآيف أنهم قدّموا المهاجرين على حظوظ أنفسهم فعرضوا عليهم56أنظر إيثار األنصار ص ) 2(

 .     وديارهم وحّتى نسائهم وآبف آثر المهاجرون العمل بالصفق واالشتغال بالزرع
 وعلـّق عليـه الشيـخ   ' ابدأ بنفسـك ثّم بمـن تعـول' : في هذا المقام قوله صلى اهللا عليه وسلم ) رحمه اهللا ( الحديث الذي ذآره الشاطبي) 3(

 مع شهرته على األلسنة لم نقف عليه بهذا اللفظ وغاية ما وصلنا إليه ما رواه الشافعي في مسنده إذا آان أحدآم : [      عبد هللا دراز فقال 
 ثم ذآـر روايات عـن مسلـم وأحـمـد وأبي داود والنسائي عـن جابر ]     فقيرا فليبدأ بنفسه فإن آان له فضل فليبدأ بنفسه  وبمن يـعول إلخ 

 .137يأتي تفصيل ذلك في أقوال العلماء في اإليثار واإلمساك ص س.      ابن سمرة 
 . وما بعدها193ص/2أنظر الموافقات ج) 4(
 .356ص /أنظر المصدر السابق ج نفسه) 5(
 ي هو أبولبابة مشهور بكنيته واختلف في اسمه قيل رفاعة بن عبد المنذر وقيل بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية األنصار) 6(

 حين ) صلى اهللا عليه وسلم (      من بني عمرو بن عوف بن مالك بـن األوس، مـدني نقيــب شهـد بـدرا وسائـر المشاهـد واستعمله النبي 
 وعـن عـمر رضي اهللا عنه مات بعد ) صلى اهللا عليه وسلم ( روى عن النـبي .      خرج إلى غـزوة السويــق وضرب له بسهـمه وأجـره

  واالستـيعاب 457ص/3أنظـر الطبقـات الكـبرى ج. خمسين للهجرة وقيل توفي بعد مقتل عثـمان وقبــل قتـل علي رضي اهللا عنهـما     ال
 ).10465: (  رقم ترجمته 349ص/7 واإلصابة ج500ص/2    ج

  733ص/3رفة الصحابة جوالمستدرك على الصحيحين آتاب مع) 1022: (  حديث رقم481ص/2الموطأ آتاب النذور واأليمان ج) 7(
  وحاشية العدوي بــاب 108ص/9 وعون المعبود ج91ص/3 وشرح الزرقاني ج84ص/20والتمهيــــد ج) 8658: (     حـديث رقــــم

  .27ص /2     األيمان والنذور ج
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ول اهللا   ذا رس الى فه ن اهللا تع تقّرب م ثارا لل ثار  إي ى اإلي ه الصحابة إل ق يوّج و صفوة الخل  وه

راالت ل أم ي آ ي الحديث ... زان والوسطية ف اء ف ي: ج م آخى النب درداء  ث ي ال ن أب  )1(  بي

لمان    درداء فرأى أم الدرداء           )2(وس ا ال لمان أب زار س أخوك : ما شأنك ؟ قالت     :  متبذلة فقال لها     )3( ف

يا        يس له حاجة في الدن درداء ل و ال درداء فصنع له طعاما فقال له      . أب و ال . صائمآل فإني : فجاء أب

ال   أآل      : فق آآل حّتى ت ا ب ا أن أآل . م ا آان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم  فقال له سلمان   . ف . نم : فلّم

ال       وم، فق م ذهب يق نام، ث م : ف ال سلمان      . ن يل  ق ان آخر الل ا آ فصلينا فقال له  : قال . قم اآلن : فلم

لمان    ا، وألهلك عليك حقا،           : س يك حق ا، ولنفسك عل يك حق رّبك عل  فأعط آّل ذي حّق حقه فأتى إّن ل

 .))4 ' صدق سلمان '  :  فذآر له ذلك، فقال رسول اهللا النبي 

فهذه من السنة التقريرية التي وردت فيها اإلشارة إلى إيثار التيسير على األمة والترفق بها                

ا يذآر            وق، ومّم زان في إسقاط الحق اء عظيما بسبب أن فاتت            : واالّت ابدا وجد يبكي بك ه صالة  أّن ع

ة الصالة بالليل             إحياء الليل آله   ) رحمه اهللا ( وقد آّر ه اإلمام مالك       . )5(الصبح في الجماعة إلطال

ال    ال بأس به ما لم يضر ذلك بصالة        : ثم قال   .   أسوة    لعّله يصبح مغلوبا، وفي رسول اهللا       : وق

 .ل فال بأس بهوإن آان وهو به فتور أو آس. الصبح فإن آان يأتيه الصبح وهو نائم فال

  وقد نتساءل ما الدافع إلى إيثار هذا العمل والمغاالة فيه ؟ 

ذا ال شك هو وازع الخوف من اهللا  تعالى وعقابه، أو حادي الرجاء، أو حـامل المحّبة                        ع ه إّن الداف

الى الذي ملك فؤاده  -    ودخول اإلنسان في العمل وإيغاله فيه اليمكن له معه استيفاء - أي حّب اهللا تع

بادات؛ فال يتأتى له القيام والصيام، والقيام على آسب لعياله، وشؤون أهله وحقوقهم حالة     واع الع أن

ام       ال اإلم ّناس ق ج ال ان، وقضاء حوائ ة اللهف باد وإغاث ة الع ع إعان ا للصالة م ائما، مديم ه ص آون

 م بجميع الحقـوق فتزاحم الحقوق على المكلف معلـوم غـير مجـهـول فيكـيف يمكـن الـقيا: الشاطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو أبو الدرداء عويمر بن زيد اختلف في اسمه فيقال عويمر بن عبد اهللا ويقال بن قيس بن أمية بن عامر الخزرجي وقيل ابن ثعلبة ) 1(

 ا وأبلى يومئذ بالء حسنا وشهد مشاهد آثيرة  مع الرسول       آان يقال عنه حكيم هذه األمة قيل أّن إسالمه تأخر إلى يوم بدر ثم شهد أحد
 فكان مقرئ أهل دمشق وفقيههم وقاضيهم وعالم أهل الشام ) صلى اهللا عليه وسلم ( وحفظ القرآن عن النبي ) صلى اهللا عليه وسلم    ( 
  39ص/1  وشذرات الذهب ج24ص/1فاظ ج ، وتذآرة الح76ص/7أنظر التاريخ الكبير ج.  هـ بالشام31 هـ وقبل 32توفي سنة     ...

 ) .6120: ( رقم ترجمته 747ص/4    واإلصابة ج
 قال سلمان حين سئل عن . ، سابق الفرس إلى اإلسالم )صلى اهللا عليه وسلم( هو أبو عبد اهللا الخير سلمان الفارسي مولى رسول اهللا ) 2(

 وخدمـه وحّدث عنـه آـان لبيبا حـازما من عقـالء الرجال ) لى اهللا عليه وسلمص( صحب رسول اهللا ". أنا سلمان ابن اإلسـالم :"     نسبه 
 المدينة ومنعه الرق من شهود بدر وأحد ) صلى اهللا عليه وسلم(    وعبـادهـم وأصـله مـن قـريـة جي مـوضع بأصبـهان أسلـم  مقدم النبي 

 أنـظر التاريـخ الكـبير .هـ 36هـده الخـنـدق واله عـمـر الـمـدائـن مـات سنة في مكتابته أول مشا) صلى اهللا عليه وسلم(    وأعانه الرسول 
 ).3359: (  رقم ترجمته 141ص/3 واإلصابة ج269ص/1 وصفة الصفوة ج44ص/1 ومشاهير علماء األمصار ج135ص/4   ج

 ي الـدرداء والصغرى واسمـها هجيمة ويقـال خيرة بنـت حدرد ولها صحبـة ماتت قبـل أب: أم الدرداء اثنتان الصغرى فالكبرى تسمى ) 3(
 .     جهيمة بنت حيي األوصابية من قبيلـة حمـير وقـد روت عـن أبـي الـدرداء وآانت فـقـيهة ولـها آـالم التفسير آانت امرأة عابدة زاهدة

 .25 وطبقات الحفاظ ص 465ص/12  وتهذيب التهذيب ج53ص/1   أنظر تذآرة الحفاظ ج
 ، وسنن الترمذي آتـاب الـزهد باب ما )5788: ( حديث رقم 2273ص/5خاري آتاب األدب باب صنع الطعام للضيف جصحيح الب) 4(

 . عن أبي جحيفة465ص/2ونصب الراية ج) 2413: ( حديث رقم 608ص/4 في حفظ اللسان جء    جا
 .144ص/2أنظر الموافقات ج...ى رجال يبكيروي ذلك عن محمد بن صالح أّنه دخل صوامع المنقطعين، ومواضع المتعبدين، فرأ) 5(
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ثرها والحالة هذه ؟ ولهذا  جاء في الحديث              وأيضا  )2( الّدين أحد إّال غلبه   )1( ولن يشاّد    : أو بأآ

باتها والسعي فيها                              اب األحوال ومسقطي الحظوظ ، فكيف الحال مع إث ذا في أرب ثل ه لم م إن س ف

الى         ه اهللا تع م أجاب رحم ا ؟  ث  وهؤالء أرباب الحظوظ:   أحدهما-: الّناس ضربان [ : والطلب له

د لهم من استيفاء حظوظهم المأذون لهم فيها شرعا، لكن بحيث ال يخّل بواجب عليه، وال يضّر            ال ب

ترخص في مواضعه وعدم المرور مع الحظوظ مطلقا                           ن ال د إذن من الجمع بي م؛ فال ب بحظوظه

بودية            ة الع ن ربقـ ـف عـ ئـال يخرج المكل وب هو االعتدال، فال حرمان مّما هيأه اهللا            أ -ل ي أّن المطل

يه     ه ، واسترسال ف ثال  –لـ روه    :  فم رك المك ان ت ذي له فيه حّظ   –إذا آ   يؤدي إلى ما هو أشّد - ال

نه، غلب الجانب األخف؛ آما قال  اإلمام الغزالي               راهة م إّنه ينبغي أن يقّدم طاعة     ) : رحمه اهللا ( آ

ناول الم     ن في ت ى التورع عنها مع عدم طاعتهما، فإن  تناول المتشابهات للنفس   الوالدي ابهات عل تش

ان في تناولها                      إن آ ه ؛ ف ناولها ألجل ّره  ت نها، وآ تورع ع تباه طلب ال يها اش ان ف إذا آ يها حظ ، ف ف

نا            ح جانب الحّظ ه ن رّج ية، وهو مخالفة الوالدين                 )3(رضى الوالدي ّد في الكراه ا هو أش ، بسبب م

ا روي     ثله م رزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الّناس            وم الك أّن طلب ال  والحاصل أّن )4(] عن م

 .آما هو مبسوط في آتب الفقه. الحظوظ ألصحاب الحظوظ تزاحم األعمال فيقع الترجيح بينها

يهما  قاط الحظوظ:  ثان ل إس م أه ثر  ه الهم أآ م، فصارت أعم زفوا عن حظوظه ؤالء ع ن ( فه م

وظ   اب الحظ ابقيهم أي أرب تعلقة       ) س ية الم ائف الدين ن الوظ عهم م ة فيس ي الخدم اال ف ع مج وأوس

القلو   والجوارح وما يستعظمه  غيرهم ويعّده في خوارق العادات وال يمكنهم طبعا القيام بجميع     بب

ا هو مندوب إليه، ألّن ذلك متعّذر  تقصر عنه الهمم إّال في المنهيات، فهو ترك بإطالق             ثم قال ...م

ه ا  ( الشاطبي    وق إّال من حيث             ) : [ هللارحم زاحم الحق ندهم ال ت م صارت ع ا سقطت حظوظه ولّم

ا    ' : األمر   يك حق نده أو ساقط ، فصار            )5(' إّن لنفسك عل ه من حيث هو حّق له ضعيف ع  وحق

  . )6(...]غيره عنده أقوى من حّظ نفسه فحّظه أيضا آخر األشياء المستحقة

ن طلب الحّظ عندهم خاليا، بل دخل فيه من علمهم             إّن هؤالء حين أسقطوا حظوظهم، لم يبق زما         

 وهؤالء الذين . )7(الكثـير، فأضحـت العادات عندهم عبادة ومن هنا صار مسقط  الحظ أعبد الّناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنظر اللسان . نفسـه مـن العبادة فـوق طاقـتهغالبه وفي الحديث معناه يغلبه الدين أي يقاويه ويقـاومه ويكلـف . شاّدة مشادة وشداد )1(

 .223ص/3      ج
 إّن الّدين يسر ولن يشاد الّدين أحد          ولفظه  ) 39: ( حديث برقم     23ص/1صحيـح البخاري آتـاب اإليمـان، باب الـدين يسـر ج          )2(

وسنـن النسـائي آتـاب اإليـمان باب الديـن        إّال غّلبه فسّددوا وقاربـوا وأبشـروا واستعينـوا بالغـدوة والروحة وشـيء من الدجـلة              
والدلجة ) . 4518: ( حديث رقم     18ص/3وسنن البيهقي باب القصد في العبادة ج         ) 5034: (  حديث رقم     121ص/8يـسـر ج 

 . 273ص/2أنظر اللسان ج. بالضم والفتح السير في الليل واإلدالج المخفف سير الليل آله والمشدد في آخره
 . من هذا البحث162لك في إيثار طاعة اهللا على من عاداه صراجع تفصيل ذ) 3(
 .145ص/2أنظر الموافقات ج) 4(
 .128سبق تخريجه في ص) 5(
 .148ص/2الموافقات المسألة السابعة مقاصد وضع الشريعة للتكاليف ج) 6(
 .ص نفسها/أنظر المصدر السابق ج نفسه) 7(
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 الشريعة اإلسالمية اعتبار حظوظ النفس             وقد أباحت  . أهل اإليثار  أسقطوا حظوظ أنفسهم هم           

ومصالحها، آما جّوزت التضحية بمصلحة الفرد ألجل المصلحة العامة، ومن هذا القبيل إسقاط                      

  االستبداد والدخول في المواساة وقد ضرب الصحابة نماذج في إسقاط الحظوظ، فآثروا النبي                

 - في هذا الموضع     - مسقط الحظ    على أنفسهم وآثر بعضهم بعضا حتى أسقطوا حظوظهم؛ ذلك أنّ          

قد رأى غيره مثل نفسه، وآأّنه أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غير ذلك  مّمن طلب بالقيام عليه                     

فإذا . ندبا أو وجوبا وأّنه قائم في خلق اهللا باإلصالح والنظر والتسديد، فهو على ذلك واحد منهم                       

بل مّمن أمر بالقيام عليه، آما       . يره مّمن هو مثله    صار آذلك لم يقدر على االحتجام لنفسه دون غ           

 قدوة الصحابة في     أّن األب الشفيق ال يقدر على اإلنفراد   بالقوت دون أوالده وقد آان النبي                    

اإليثار على النفس وإسقاط حظها فكان في هذا المعنى اإلمام األعظم وفي الشفقة األب األآبر، إذ                    

 ..)1(آان ال يستبد بشيء دون أمته

رياء    ب ال ر وتجن ية المؤث وص ن ن  :  خل وبه م د يش ا ق ثار وتصفيته مّم يص اإلي ي تخل ينبغ

ر غيره بماله ووقته وراحته طاعة لرّبه                           ن من يؤث رق  بي د أن نف رياء والتشريك والتسميع، وال ب ال

ّبا في أخيه، ومن يبذل ماله أو يجاهد ليقول الّناس إّنه جّواد أو شجاع أو ل                ه، وح تغاء وجه يعظمه واب

اء حرام               ا هو ري ذا مم ال ونحوه وه ثر عطاؤه من بيت الم ام فيك ال رسول   )2(اإلم   إّنما : ق

ا لكل امرئ ما نو          ّيات وإّنم ال بالن  فلو أّن المؤثر لغيره قصد طاعة اهللا عّز وجّل فكان           ))3 ىاألعم

بادة هللا عّز وجّل                         ه ع راحة  آّل نفس أو الوقت  وال ال أو ال ثار بالم ذا اإلي  ومع هذا قصد من وراء      .ه

ودة تحصل له ممن آثره فهل هذا تشريك في هذه الطاعة أو رياء أو هذا آّله ال       ك صلة رحم أو م ذل

 .يشوبه ؟ أيمكن القول بتعدد النية ؟ أم أن النية واحدة ؟

يء النية إّما واحدة آالقيام لإلآرام، وإّما متعّددة آالتصدق للفقر والقرابة، فأّما أن ال يستقل ش               

منها ويعرف باالمتناع عند االنفراد، أو يستقل متساويا أو متفاوتا ويتعدد الجزاء بتعددها خيرا آان         

  :وفي الحديث عن النبي. آالدخول في المجسد لزيارة اهللا عّز وجّل، فإّن المسجد بيت اهللا

  ّل ّز وج د زار اهللا ع ن دخل المسجد فق ره . م رام زائ زور إآ ى الم ّق عل تظار  ) )4وح والن

 والحّق أّن الدواعي والصوارف .)5(الصالة، واالعتكاف واالنزواء، والتجّرد للذآر، وترك الذنوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وما بعدها من هذا البحث85ص ) صلى اهللا عليه وسلم(  وراجع إيثار النبي 354-353ص/2أنظر الموافقات ج) 1(
 .23ص/3وق جراجع الفر) 2(
 .10شرح القواعد الفقهية ص . واعتبار المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي" األمور بمقاصدها"  و 13سبق تخريجه في ص ) 3(
  253ص/6والمعجم الكبير ج) 34615: (  حديث رقم 115ص/7مصنف ابن أبي شيبة آتاب الزهد باب آالم أبي الدرداء ج) 4(

 وقال رواه الطـبراني في المعجم الكبـير بإسنادين ) 487: (  حديث رقم 135ص /1ترغيب والترهيب جوال) 6139: (      حديث رقم 
  من شعب اإليمان 3/82بإسناد صحيح ج) صلى اهللا عليه وسلم (      أحدهما جيد وروى البيهقي نحوه موقوفا على أصحاب رسول اهللا 

 .31ص/2باب المشي إلى المسجد ج     وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد آتاب الصالة 
 .210 والحقائق في محاسن األخالق ص 332ص/4أنظر إحياء علوم ج) 5(

 130



ى أعمال بدا لها أّن فيها تحقيق غرض                           ا إل نفس وتوجهه بعاث ال ية إّال ان ا الن يرة، وم ا أسباب آث له

توجه إرادة اإلنسان نحوها، وقد تصرف أمور آثيرة الّنية                  عن هدفها عاجل، أو آجل، فتقصدها وت

د تخالط العادة أو أي غرض ما العبادة فيقع المرء في                 تجعل العمل غير خالص، أو ق المقصود، ف

بادات      رياء المحبط للعمل وبين التشريك في العبادة                 . التشريك في الع ن ال ئذ بي يز حين د أن نم . والب

رياء مشتق م ناس، فال وب ال ي قل بادات ف نزلة للع اه والم رياء طلب الج ك أن ال ك ذل رؤية وذل ن ال

ّناس خصال الخير      راء ال إّن الرياء في العبادات شرك وتشريك مع اهللا  تعالى في طاعته، وهو             . بإي

بادة              ك الع بطالن في تل م وال ذه القاعدة      . موجب للمعصية واإلث يق ه  وّسرها وضابطها أن    )1(وتحق

الى ويقصد به وجه اهللا                       ى اهللا تع ه إل تقرب ب ه والم أمور ب تعالى وأن يعظمه الّناس    يعمل العمل الم

اء الشرك وهو أحد قسمي                              ذا ري ندفع عنه ضررهم وه م وي يه نفعه م، فيصل إل أويعظم في قلوبه

تة بل الّناس فقط، ويسمى هذا                             الى الب ه وجه اهللا تع ريد ب رياء والقسم اآلخر أن يعمل العمل ال ي ال

اء اإلخالص م ري ق واألول للخ. القس ل خالص للخل يه ب ذا ال تشريك ف الىفه ق وهللا تع ا هي . ل فم

 .دوافع الرياء ؟ وبواعثه ؟

 : دوافع الرياء وأغراضه 
ة   رياء ثالث راض ال يوية    : إّن  أغ ار الدن ع المض يوية ودف الح الدن ب المص يم وجل التعظ

و        د فه نه المفاس ت ع الح واندفع يه المص ت إل م انجلب ه إذا عظ ن األول فإّن تفرعان ع يران ي واألخ

يقة        ي في الحق بطلة لألعمال المحّرمة باإلجماع             )2(الغرض الكل رياء الم اعدة ال ذه ق وأّما مطلق  .  فه

التشريك آمن جاهد ليحصل طاعة اهللا بالجهاد ويحصل المال من الغنيمة فهذا ال يضره و ال يحرم     

الى جعل له هذا في هذه العبادة، ففرق بين جهاده ليقول الّناس إّنه شجاع       اع ألّن اهللا تع يه باإلجم عل

 . )3(عظمه اإلمام فيكثر عطاؤه من بيت المال فهذا ونحوه رياء حرام أو لي
رياء والجاه آمن يقاتـل ليقـول الّناس إنـّه شجاع ومن يتصدق بماله            ال ألجل ال ى األفع ندفع إل د ي وق

ر ليقال إّنه جواد، فأصل الجاه هو انتشار الصيت واالشتهار وهو مذموم شرعا              وقد ذآر اهللا   ...ويؤث

ذا    الى ه ير من المواضع في القرآن الكريم، فذآر من يعمل العمل خالصا هللا تعالى يبتغي        تع  في آث

و في األرض             اد و العل ن من له إرادة الفس دار اآلخرة وجمع في مواضع بي يه    . ال ناس إل ليشير ال

 تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في         : باألصابع في دينه و دنياه قال عّز من قائل           

اد و األرض  ا ال ــوق. ))4ال فس يهم        :أيض وّف إل تها ن يا وزين ياة الّدن ريد الح ان ي ن آ م

 أولئك الّذين ليس لهم في اآلخرة إّال الّنار وحبط ما صنعوا .  أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22ص/3أنظر الفروق ج) 1(
 .ص نفسها/  من المصدر السابق ج نفسه122الفرق . فرق بين الرياء في العبادات والتشريك في العبادات أي قاعدة ال) 2(
 .23ص / المصدر السابق ج نفسه) 3(
 ).83: (، اآلية رقم )28: (سورة القصص ) 4(
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 .))1 فيها وباطل ما آانوا يعملون 

نز     اه والم ب الصيت والج هرة وطل ي ذم الش ار ف افرت اآلث د تض يلة  وق يان فض وب وب ي القل لة ف

نه من غير تكلف طلب الشهرة منه                          –الخمول    الى  لنشر دي  ذلك أّن حّب    – إّال من شهره اهللا تع

اه منشأ آل فساد      ويرى اإلمام القرافي رحمه اهللا أّن هناك آثيرا من األغراض ال يدخل فيها )2(الج

وال تصلح لإلدراك وال للتعظيم فال    تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك            

بادات      دح في الع ال   ... تق م ق نع أّن هذه األغراض المخالطة للعبادة قد تنقص األجر   : [ ث م ال يم نع

بطالن فال سبيل إليه، ومن                            م وال ا اإلث ثواب، أّم نها زاد األجر وعظم ال بادة إذا تجردت ع وإّن الع

ته  ثواب وقل ثرة ال ة آ ن جه رق ال م ته حصل الف تداوي . )3(]جه ن يصوم ويقصد ال ك م ثال ذل وم

 الشباب بالصوم عند عدم استطاعتهم الباءة وبّين أّنه وجاء لهم   بصومه فقد أمر صاحب الشرع      

ه    ر ب ا أم ي الصوم م ا ف ك قادح ان ذل و آ اطع ول بردا،أو  أي ق لم بوضوئه ت نوي المس د ي   وق

ية التبرد وغيره، و                ند الن ك مستحضرا ع آذلك من حج وشرك في حجه غرض       تنظيفا، أو غير ذل

تجارة خاصة ويكون الحج إّما مقصودا مع ذلك، أو               ه السفر لل ّل مقصده أوآّل أن يكون ُج تجر ب الم

ا اتفاقا فهذا أيضا ال يقدح في صحة الحج وال يوجب إثما وال معصية هذا                  ع تابع غير مقصود، ويق

حصوله، واختار اإلمام الغزالي رحمه     بالنسبة للصحة، أّما الثواب فالظاهر عند بعض العلماء عدم          

بار الباعث عن العمل إذا شرك في العبادة غيرها من أمور الدنيا فيرى عدم حصول األجر                   اهللا اعت

 .)4(إذا آان القصد الدنيوي هو األغلب فإن آان القصد الديني أغلب فله بقدره وإن تساويا تساقطا 

ى المرء أن يكون حريصا في دينه، بإخالص              النية هللا عّز وجّل وتجنب الرياء والتسميع          فعل

، الـذي هـو فـي الحـقيـقـة نـموذج      )أي الرياء   ( والتشريك، عليه أن يتخّلص من نية إرضاء الّناس          

والتي في حقيقتها ليست معتدية أو جاحدة وال مادية بل هي أآثر نعومة ( آخر من األنانية الجشعة     

ة، إّنه نابع عن حّب الذات          ألّنه من الضروري آي يعيش اإلنسان في مجتمع أن يطمئن إلى          ).وألف

ن، حد أدنى من االعتبار في نظرهم، بقدر ما هو ضروري أن                     وب اآلخري ى من محبة القل حد أدن

نفس لكي يعيش بدنيا      أو قصد مسبق إلى العمل من أجل إرضاء ) ولو بغير شعور  (  فيسعى   )5(...يت

  وراء ذلك شيئا، بل يكون عمله المضني آله هباء منثورا قال  الّناس فيقع في الرياء وال يجني من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).16-15: (، اآلية رقم )11: (سورة هود ) 1(
 .343ص/2أنظر موعظة المؤمنين ج) 2(
 .23ص/3الفروق ج) 3(
سابق ج نفسه) 4( ل سالم عدم حصول األجر مطلقا ورّجح اإلمام الشربيني  ويرى عبد ال35ص/1ص نفسها واإلقناع ج/أنظر المصدر ا

 .     آالم الغزالي 
 .561أنظر دستور األخالق ص ) 5(
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 :  نا وقد ىم ن  عمام إل وا م ثورا  ل باء من ناه ه ل فجعل ي  . ))1  عم ال الت نا األعم أي جعل

ة أي أبطلنا ثوابها وجعلناها آالهباء المنثور                 الى باطل ير وجه اهللا تع ا لغ  وهو الغبار الذي ال    عملوه

 . يرى في شعاع الشمس

ال              ه ق اء أّن رياء والسمعة آمثل رجل              : [   روي عن بعض الحكم ثل من يعمل الطاعات لل م

ى السوق ومأل  آيسه حصاة  فيقول الّناس ما أمأل آيس هذا الرجل       وال منفعة له سوى  ...خرج إل

ه شيء،   يئا ال يعطى ب تري ش و أراد أن يش ّناس ول ة ال معة ال مقال رياء والس ل لل ذي عم ك ال  آذل

  .)2(...] منفعة له سوى مقالة الّناس، و ال ثواب له في اآلخرة

ية أن يكون شخصا بارزا في الّناس                           ن بن الى، ونحو المقربي ؤدي المرء واجبه نحو اهللا تع ن ي فحي

ذا              رقة، ه رطا في ال ا مف دت ثوب نكرة وإن ارت ية الم تلكم األنان يه بإعجاب، ف نظرون إل  هو الرياء  ي

اء لمشاعره الخاصة تحت                          ره، أو إخف يس لفك ّناس مفاخره دون تلب ك أّن المرائي يبسط لل نه ذل بعي

 بل يبسطها حّتى يراها الّناس، ويعجبوا بها فهو يشعر بالحاجة إلى            - آحال المنافق  -ظواهر خادعة   

ه من القوة الخاصة المحرآة ما ي                      وده، وهو ال يجد لدي تثير جه كفي لحفزه إلى   تشجيع خارجي يس

 ... وال يجد هذا الحافز إّال حيث يوجد االستحسان واإلعجاب والمدح والتصفيق. أداء واجباته

له              : إّن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا         : جاء في الحديث الشريف قو

ا الشرك األصغر يا رسول اهللا ؟، قال             إذا جازى العباد   يقول اهللا عّز وجّل يوم القيامة       . الرياء: وم

الهم    راؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء                   : بأعم تم ت ن آن ى الذي بوا إل إّن . ) )3اذه

تطفل األخالقي ال ينبغي أن نتوقع له شيئا من اإلغضاء، على الرغم من مظهره الوادع  بل      ذا ال ه

م القرآن الكريم على هذه األنفس التي تنشد ثمـن الفضيلة في تقدي        ـر الّناس حكمـا قاسيا إذ أعلـن حك

باء وباطل        الهم ه  يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى     :  قال اهللا    )4(أّن أعم

 .)  )5آالذي ينفق ماله رياء الّناس 

ياء األرضية      وق األش نا ف ك برفع م شخصنا وذل ية تقوي بادئ األخالق ذه الم ن ه دف م إّن اله

ياة الحيوا  العمل األخالقي الكامل ال بد له من لحظتين     والح ية، ف أي . لحظة النية، ولحظة العمل : ن

 العمل الباطني والعمل الظاهري،  ومن هنا وجب اإلخالص، ذلك أّن الرياء والتشريك عبارة عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).23: (، اآلية رقم )25: (سورة الفرقان) 1(
 . وما بعدها10تنبيه الغافلين للمحدث الشيخ نصر بن محمد السمرقندي ص أنظر ) 2(
 ) 4301( حديث رقم253ص/4من حديث محمود بن لبيد،والمعجم الكبيرج) 23680: ( حديث رقم429-428ص/5مسند أحمد ج) 3(

 :  وقال34ص/1 والترهيب جوالترغيب) 6831: ( حديث رقم333ص/5     وشعب اإليمان باب في إخالص العمل هللا وترك الرياء ج
  102ص/1    رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره، ومجمع الزوائد آتاب اإليمـان باب ما جاء في الــرياء ج

 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح :     وقال
 . وما بعدها562أنظر دستور األخالق في القرآن ص ) 4(
 ).264: (، اآلية رقم )2 : (سورة البقرة) 5(
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 تطفل أخالقي ال يجني من ورائه صاحبه سوى السعير، فال بد أن يصدر اإليثار عن نية صادقة 

ى                ذب عل م يحصل له األجر وّع ه ول د مال تغاء لرضاه و إّال فق ها صاحبها إخالصا  هللا واب محّض

 . الرياء 

رة          ي هري ال     عن أب  إّن أول الّناس يقضى يوم القيامة       :   يقول    سمعت رسول اهللا       :   ق

ّرفه نعمه، فعرفها                ه، فع ة رجل استشهد، فأتي ب يه ثالث قاتلت فيك  : فما عملت فيها ؟  قال     : قال. عل

ال      ال        : حتى استشهدت، ق ّنك قاتلت ألن يق ت، ولك ه فسحب على          : آذب م أمر ب يل، ث د ق جريء، فق

أ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها  قال          وجهه حتى ألقي في الّنار ورجل تعّلم العلم وعّلمه، وقر         

يها؟        ا فعلت ف ته، وقرأت  فيك القرآن، قال      . فم م وعّلم ال تعّلمت العل آذبت ولكّنك تعلمت العلم : ق

يقال    الم، وقرأت القرآن ليقال    : ل هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حّتى ألقي في    : ع

يه، وأعط           ع اهللا عل ّنار ورجل وّس : اه من أصناف المال آّله، فأتي به، فعـّرفه نعمه فعرفها، قال           ال

ال  يها ؟ ق ا عملت ف ال : فم ك، ق يها ل يها إّال أنفقت ف نفق ف ّب أن ي بيل تح ن س ا ترآت م آذبت  : م

يقال        نك فعلت ل م أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في الّنار       : ولك يل، ث د ق  . ) )1هو جواد، فق

ق اهللا تسع       ئك أول خل م ّنار جهنم أول فعلى المتصدق بماله أن يؤثر رضا رّبه والتقرب منه ال . ر به

توخى اإلسرار، جاء في الحديث           يه أن ي رياء والسمعة؛ عل ا رسول اهللا   ال فما الصدقة :  قلت ي

ال    جهد  : أيها أفضل يا رسول اهللا قال       : قلت  :  قال. أضعاف مضاعفة وعند اهللا مزيد       : ق

ير في        ى فق ّل إل ّر      المق د حث رسول اهللا        )) 2 س    على إخفاء الصدقة حّتى إّن الشمال ال  وق

ن ا أنفقت اليمي دري م ي . ت ام الغزال ال اإلم ه اهللا ( ق معة ) : [ رحم ب الس تحدث بصدقته يطل فالم

وقد بالغ في فضل  . والمعطي في مأل من الّناس يبغي الرياء واإلخفاء والسكوت هو المخلص منه               

اء جماعة      وآان بعضهم يستكتم المتوسط شأنه ... حتى اجتهدوا أن ال يعرف القابض المعطي اإلخف

أن ال يفشيـه،  آل ذلك توصال إلى إطفــاء غـضـب الـّرب سبحانـه واحـتراز من الرياء                   ويوصيه ب

  .)3(] والسمعة ذلك أّن حّب الجاه أشد من حّب المال وآل واحد منهما مهلك في اآلخرة 

د حرص السلف ال       ته مّما قد يشوبه من الرياء حتى أن عائشة                  وق ى إخالص العمل وتنقي صالح عل

 احفـظ ما يدعــو : آانتا إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول ) رضي اهللا عنهما( ) 4(وأم سلمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رياء والسمعة ج                    )1( اتـل لل اب من ق اد ب تاب الجه ـلـم آ م    1513ص/3صحيح  مس ند أحمد ج ) 1905: ( حديث رق ص/2ومس

 ).3137: ( حديث رقم23ص/6وسنن النسائي آتاب الجهاد باب من قاتل ليقال فالن جريء ج) 8260: (  حديث رقم321
 ). 478: (  حـديث رقـم 65ص/1ومسـنـد الطيالسي ج) 21592: (  حديث رقم 179ص/5مسنــد اإلمــام أحمد ج )2(
 .4-3ص/3إحياء علوم الدين ج) 3(
 هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم واسم أبي أمية سهـيل آانت أم سلمـة عنـد    ) 4(

 ) صلى اهللا عليه وسلم(    أبي سلمة بن عبد األسد فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا ومات أبـو سلمـة فخلـف عليها الرسـول 
 .  هـ ولها أربع وثمانون سنة 62 هـ وصلى عليـها أبـو هريرة وقيل سنة 59 هـ ماتت في شوال سنة 3هـ وقيل سنة 4    قيل سنة 

  221ص /8، واإلصابـة ج754ص/1، وتقـريب التـهـذيب ج201ص/2، وســير أعـالم النبـالء ج30ص/2    أنظر صفة الصـفـوة ج
 ).11845: (     رقم ترجمتها  

 134



 فكانوا ال يتوقعون . هذا بذلك حتى تخلص لنا صدقتنا: ه، ثم آانتا ترّدان عليه مثل قوله وتقوالن ب

بد اهللا               نه ع ذا فعل عمر واب أة، وهك ه شبه مكاف نهما  (الدعاء ألن ذا آان أرباب  )رضي اهللا ع ، وهك

م وال دواء من حيث الظاهر إال األعمال الّدالة على التذلل و             داوون قلوبه وب ي التواضع وقبول القل

 .) 1(المّنة 

  : عدم اإلخالل بمقصد شرعي 

ى النفس أال يخّل بمقصد شرعي فال يخرم على المرء دينا                        ثار عل اء لحصول اإلي د اشترط العلم لق

 ) : رحمه اهللا( و ال يقطع عليه طريقا موصال إلى اهللا تعالى وال يفسد عليه وقتا قال  ابن القيم 

م على نفس      [  ي أن تقدمه ك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم        يعن

ى ارتكاب إتالف ال يجوز في الدين           ك إل ؤدي ذل أ، بحيث ال ي ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد . وتظم

ّناس أو سائال، وآذلك إيثارهم بكل ما يحّرمه على المؤثر دينه فإّنه سفه                آال مضطرا، مستشرفا لل

ند          ه ع ر ب ذم المؤث ّناس   وعجز ي ثل لذلك بإيثار الجليس على ذآر اهللا وعبادته فيكون           )2(] اهللا وال  وم

ته وآل سبب يعود على المؤثر                        ثار يفسد وق ذا اإلي الى غيره، فه ر بنصيبه من اهللا تع د آث ر ق المؤث

ثار للشيطان على اهللا تعالى                              ه إي ه أحدا؛ ألّن ر ب ه مع اهللا ال يجوز أن يؤث ته وحال به ووق بصالح قل

 . )3( العلماء بكراهة اإليثار بالقرب ومنه قول

أن يكون الحامل على هذا اإليثار                           ى ارتكاب محرم آ ثار إل ؤدي اإلي ولحصول األجر ينبغي أال ي

رياء أو التفاخر         فيكون حينئذ عبثا وإضاعة مال دون أي طائل يعتّد – على ما أسلفنا –السمعة وال

ام الشاطبي  ال اإلم ّرم ق ك مح ه شرعا وذل ه ( ب ى ) : [ اهللارحم ي عل نا مبن ثار ه وتحصل أن اإلي

ة      ا ألمر آخر أو لغير شيء               ...إسقاط الحظوظ العاجل ّرد أمر اآلمر وإّم ا لمج فكونه لغير شيء   . إّم

ع من العقـالء وآونه ألمر اآلمر يضاهي آونه مخال بمقصد شرعّي ألّن اإلخـالل بذلك                   عبث ال يق

ك فهو مخال       م يكن آذل ر، وإذا ل يس بأمر اآلم ف له ومخالفة أمر اآلمر ضد الموافقة له، فثبت أّنه   ل

 .) 4(] ألمر ثالث وهو الحّظ وقد مّر بيان الحصر فيما تقّدم من مسألة إسقاط الحظوظ 

 :الصبر وعدم التعـرض للمسـألة  

الى      ال تع ابـرين في البأسـاء والّضـراء وحين  البأس أولئك           : ق الّذين ّصدقوا وأولئك هم   والّص
ّتقو  ثار شروطا ووضعوا له ضوابطا، فأجازوه حيث ال يكون            ))5 نالم اء لإلي د اشترط العلم  فق

 .معه إتالف منعه الّدين، وإّنما يكون اإليثار ويستطاع بطيب العود وحسن اإلسالم وقوة الصبر

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ص/ أنظر إحياء علوم الدين ج نفسه) 1(
 .297ص /2السالكين جمدارج ) 2(
 .356ص/2 والموافقات ج 356ص / أنظر المصدر السابق ج نفسه ) 3(
 .356ص/2الموافقات ج) 4(
 ).177: (، اآلية رقم ) 2: (سورة البقرة) 5(
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ي سعيد الخدري          ال   أّن النبي     عن أب ه اهللا ومن يستغن يغينه اهللا             : ق  ومن يستعفف يعف

 فقد وردت األحاديث    ))1أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر     ومن يتصّبر يصبره اهللا وما أعطي          

يع ما يملكه المرء قال رسول اهللا        يرة في النهي عن التصدق بجم  أفضل الصدقة ما  :  الكث

ان عن ظهر غنى    نه   ))2آ ق م ن ال يوّث ك اإلنسان؛ مّم ا يمل اء التصدق بكل م ّره العلم ل آ  ، ب

ن       ان واليقي وة اإليم تدلوا . بالصبر وق ول رسول اهللا   واس ن عبد اهللا     بق ر ب   )3( من حديث جاب

ال   ند رسول اهللا    :ق ّنا ع يا رسول اهللا  أصبت :  إّذ جاءه  رجل بمّثل بيضة من ذهب فقال  آ

ك غيرها، فأعرض عنه رسول اهللا                           ا أمل ا فهي صدقة م دن فخذه ذه من مع  ثّم أتاه من قبل     ه

ا                  م أت ك فأعرض عنه ث ثل ذل ال م نه األيمن فق نه األيسر فأعرض عنه ثم أتاه من           رآ بل رآ ه من ق

ا رسول اهللا         ه فأخذه ا فلو أصابته ألْوجعته ولعقرته        خلف ه به يأتي  :  فقال رسول اهللا  )4( فحذف

م بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكّف الّناس، خير الصدقة ما آان عن ظهر غنى                  ))5أحدآ

ال في المغني      المعنى الذي ُآرَِّه من أجله الصدقة بجميع مال المرء وهو  إلى فقد نّبه النبي : [ ق

ك          ّناس إذا فعل ذل وألن اإلنسان إذا أخرج جميع ماله ال يأمن فتنة الفقر وشّدة نزاع     ...أّن يستكّف ال

ره لمن ال                    ّناس ويك ى ال بطل أجره ويصير آال عل ه وي ندم فيذهب مال نه في ا خرج م ى م نفس إل ال

 .)6(]قص نفسه من الكافية التاّمة صبر له على اإلضافة أن ين

 .ومنه نخلص إلى أّن للعلماء أقوال في إجازة التصدق بكل المال أو منع ذلك

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاء باب ما : ، والــموطأ )1400: ( حديـث رقم 534ص/2آـتاب الزآاة ، باب االستعفـاف عـن المسألـة ج: صحيح البخاري ) 1(
 وسنن ) . 3400: ( حديث رقم 193ص/8باب المسألة ج: ، وصحيح ابن حبان )1812: ( حديث رقم 997ص/2     فــي التعفف ج

 .حديث حسن صحيح وقد روي عن مالك: وقال ) 2024: (  حديث رقم 373ص/4    الترمـذي ج
 وصحيح ابن حبان ) 5040: ( حديث رقم 2048ص/5جصحيح البخاري آتاب النـفـقات باب وجوب النفقة على األهل والعيال ) 2(

 والمـستدرك على الصحيحين ) 3363: (  حـديـث رقــم 149ص/8     ذآر البيـان أن اليـد الـمعـطية أفــضل مـن الـيـد الـسفـلى ج
 .لم صحيح على شرط مس: وصححه ابن حبان والحاآم وقال ) 1507: ( حديث رقم 574– 573ص/1     آتاب الزآاة  ج

 هـو أبـو عبد اهللا جابـر بن عبد اهللا بن عـمـرو بن حـرام األنصاري، وقيل أبو عبد الّرحمن، األنصاري الفقيه مفتي المدينة في زمانه ) 3(
 غزوة ولم يشهد بدرا وال أحدا ألن أباه خلفه على اخوته وله منسك في الحج أخرجه 19) صلى اهللا عليه وسلم(     غزا  مع رسول اهللا 

 .19وطبقات الحفاظ ص .7 واسعاف المبطأ ص214ص/1 واإلصابة ج43ص/1أنظر تذآرة الحفاظ ج.  هـ78     مسلم توفي سنة 
 أي لجرحته وأصله من عقـر الفـرس والبعير بالسيف إذا قـطع قوائمه والعقر شبيه بالحز وبابه ضرب فهو عقير وهم عقرى آجريح ) 4(

 .492ص/4 واللسان ج187ص/1أنظر مختار الصحاح ج.     وجرحى
 سنن البيهقي باب خيرالصدقة مـا ) 1360: ( حديث رقم518ص/2صحيح البخاري آتاب الزآاة باب ال صدقة إّال عن ظهر غنى ج) 5(

 : ، وسنن الدارمي باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل حديث رقم )7558: ( حديث رقم 180ص/4     آـان عن ظهر غنى ج
 ).839: ( حديث رقم 214ص/1، وموارد الضمأن آتاب الزآاة باب الصدقة بجميع المال ج)1659    (

 .369ص/2المغني ج) 6(
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 : ويمكن إجمالها في قولين : أقوال العلماء اإليثار واإلمساك–ثانيا 

ال        .1 ل الم ثار بك ريق من العلماء إلى جواز اإليثار على النفس رغم             : المجيزون لإلي ذهب ف

ى ا     ر به؛ فقد أثنى اهللا تعالى على قوم إليثارهم غيرهم على أنفسهم رغم خصاصتهم            الحاجة إل لمؤث

 .أي ولو آان بهم فقر وحاجة 

 :واستدل المجيزون لإليثار بكل المال لمن يوثق منه بالصبر بجملة من األدلة منها  :  األدلة

ن الخطاب       ال  بحديث عمر ب رنا رسول اهللا   : ق ماال عندي  بالصدقة فوافق ذلك  أم

ال رسول اهللا    ي فق ا، فجئت بنصف مال بقته يوم ر إن س ا بك بق أب يوم أس ت ال ت  : فقل ا أبقي م

ك ؟ قلت       ثله : ألهل ال               . م نده فق ا ع و بكر بكل م ا أبقيت ألهلك ؟ قال             : وجاء أب ا بكر م ا أب اهللا : ي

 .)  )1ال أسبقك إلى شيء أبدا : فقلت . ورسوله

ن عل         ثار األنصار للمهاجري يهم قوله           وإي زل ف ويؤثرون على أنفسهم   : ى أنفسهم حّتى ن

 .  ))2ولو آان بهم خصاصة

ة   ثار عائش نها(وإي يره    )  رضي اهللا ع تها غ ي بي يس ف ذي ل يفها ال ي صائمة برغ ائل وه للس

 .) 3(  معاوية وآان عشرة آالف هفي صدقتها بكل ما أعطاها إيا)  رضي اهللا عنها(ونحوه 

افع    ن عمر    أّن ': و بحديث ن بد اهللا ب نهما   (ع با  وهو مريض فاشتريت له    )رضي اهللا ع اشتهى عن

ه فوضعته في يده،            م  فجئت ب نقودا بدره ادفعه : فجاءه سائل فقام على الباب فسأل فقال ابن عمر      ع

ده        يه في ي ا  .إل ثم اشتريته منه  بدرهم فجئت به       : قال. ال ادفعه إليه    : قال  . آل منه، ذقه     :ل قلت    ق

يه فوض    ه السائل ويأمر بدفع   دعته في يده فعاد السائل فقال ابن عمر ادفعه إليه فدفعته فما زال يعو             إل

رابعة ويحك                ثة أو ال يه حتى قلت للسائل في الثال ا تستحي، فاشتريته منه بدرهم فجئت به إليه  أإل م

 .  )5( ' وغير ذلك من آثار ومظاهر اإليثار في حياة الصحابة أو السلف الصالح.  )4(فأآله

جهد المقل وابدأ    :  يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل ؟ قال           :   أّنه قال      وحديث أبي هريرة     

 )  .)6بمن تعول 

  سبق درهم  مائة ألف  قالوا يا رسول  اهللا وآيف : قال أّن النبي وبحديث أبي هريرة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .هذا البحث من 80سبق تخريجه في ص ) 1(
 ).9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 2(
 . من هذا البحث61وأنظر تفصيل ذلك في ص  .9ص/2الترغيب والترهيب ج) 3(
 . من هذا البحث67سبق تخريجه في إيثار عبد اهللا بن عمر ص ) 4(
 .83-60 وإيثار الصحابة والتابعين والصوفية ص 28-24ص/18أنظر الجامع ألحكام القرآن ج) 5(
 واللـفـظ مـن روايـة عـبـد بن حبشي الخثعمي ورواه أبو داود في السنـن باب ) 15437: (  حديث رقم 411ص/3مسند أحـمـد ج) 6(

 وابـن حـبان في صحـيحه فـصل ذآر البيان بأن أفضل الصدقة إخراج ) 1677: (  حـديث رقم 192ص/2     في الرخـصـة في ذلك ج
 والبيهقي ) 1509: ( حديث رقم 574ص/1والحاآـم في المستـدرك ج) 3346: ( حديث رقم 134ص/8ده ج    المقّل بعض مـا عـنـ

 ) .7561: ( حديث رقم 180ص/4    في السنن يـاب ما ورد في جهد المقّل ج
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ال آثير             ه و رجل له م ا فتصّد ق ب أخذ أحدهم ان ف ال رجل له درهم فأخذ من عرض ماله مائة ق

 .) )1فتصدق بها 

ي مسعود األنصاري     بحدي   يأمر بالصدقة فينطلق الرجل فيتحامل      آان رسول اهللا    '  :)2(ثي أب

المد ة . فيجيء ب ي رواي ه يعرض ' وف ة ألف آأّن يوم مائ م ال المد وإّن ألحده تال حتى يجيء ب فيح

 .)3('نفسه

ال  .2 ل الم ثار بك انعون لإلي اء :الم رى بعض العلم ى  )4( وي ال عل ل الم راهة التصدق بك  آ

واردة في النهي عن الصدقة بجميع ما يملكه المرء                      سبيل ا   تدلوا باألخبار الصحيحة ال ثار واس إلي

نها  ال       : م بد اهللا السابق ق ن ع ر ب   إّذ جاء رجل بمثل بيضة  آنا عند رسول اهللا  :حديث جاب

دن    ال   ... من مع ا أملك غيرها، فأعرض عنه النبي              : ق ا فهي صدقة م   مرارا وهو يرّدد     فخذه

ه ه    يأتي   :  فحذفه بها فلو أّنها أصابته ألْوجعته أو لعقرته وقال ذا ثم أخذها رسول اهللا    آالم

 .))5أحدآم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفّف الّناس خير الصدقة ما آان عن ظهر غنى

ي سعيد الخدري           ال     وحديث أب  الّناس أن    دخل رجل المسجد فأمر رسول اهللا            :   ق

ي   ى الصدقة فطرح الرجل أحد           يطرحوا ث الم عل يه الّس ّم حّث عل ن ث نها ثوبي ابا فطرحوا فأمر له م

 . ) )6  وقال خذ ثوبكالثوبين فصاح به رسول اهللا  

له    ان عن ظهر غنى       :  وقو ا آ فهذه  : [ ىقال أبو محمد في المحل  أفضل الصدقة م

بقى                ا ي ى م ا زاد عل تظاهرة بإبطال الصدقة بم تواترة م ار م ا أبقى     أث  غنى، وإذا آانت الصدقة بم

ا  ن الصدقة بم يرا أو أفضل م تلك  غنى خ د أن صدقته ب ل أح دري آ نى فبالضرورة ي بقى غ ال ي

 :واعترضوا على أدلة المجيزين لإليثار بجملة من األدلة منها . )7( ...]الزيادة ال أجر له فيها

بد اهللا      ن ع ر ب ذي جاء فيه أّن النبي   حديث جاب أفضل الصدقة ما آان  :  يقول   آان وال

 .))8عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  99ص/4واللفظ له وصحيح ابن خزيمة باب صدقة المقل ج) 2528: (  حديث رقم 59ص/5سنـن نسائي باب جهد المـقـل ج) 1(

 ).2443: (     حديث رقم 
 ري واسمه عقبة بن عمرو بن ثـعلبة بن أسيـرة بن عسيرة الخزرجي النجاري قيل له البدري ألّنه من ماء بدر هو أبو مسعود األنصا) 2(

 أنظر الجرح . أول مشاهده أحد، وشهد العقبة وآان صغـيرا سـكـن الـكـوفـة توفي بالمـدينة المنورة في خالفة معاوية .      لم يشهد بدرا 
 .376ص/12  وتهذيب التهذيب ج1765ص/4، واالستيعاب ج44ص/1ير علماء األمصار ج، ومشاه313ص/6     والتعديل ج

 واللـفـظ له ومسنـد ) 4392: ( حديث رقم 1715ص/4صحيح البخاري آتاب التفـسـير باب قـوله الـذين يـلمزون المـطوعــين ج )3(
 .14ص/8والمحلى ج) 534(:  حديث رقم 200ص/17والمعجم الكبير ج) 2400: (  حديث رقم 5/273      أحـمد ج

 .وهو قول ابن حزم وابن قدامى وغيرهما) 4(
 . 136سبق تخريجه في الصفحة ) 5(
  128ص /2وسنـن أبي داود آتـاب الـزآاة باب الـرجل يـخرج مـن مـاله ج) 11213: ( حديث رقم 125ص/3مسند أحمد ج) 6(

 :  حـديث رقم 63ص/5 إذا تصـدق وهـو مـحتاج إليه هـل يـرد عـليه جوسنـن الـنسائي آـتاب الـزآاة بـاب) 1675: (     حديث رقم 
 وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم ) 1508: ( حديث رقم 573ص/1والمستدرك على الصحيحين آتاب الزآاة ج) 2536    (

 .     يخرجاه 
 .14ص/8أنظر المحلى ج) 7(
 .137سبق تخريجه صفحة ) 8(
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 :فإن ذآروا صدقة بما يملكه قلنا هذا ال يصح من وجهين : اهللا محمد بن حزم رحمه  قال أبو 

 .وهو ضعيف . )1( فالحديث من رواية هشام بن سعد -

ت له        - ا الشك آان ه بم ة ألّن يه حج م ف ن له م يك ث ل و صّح الحدي م ل ر( ث ي بك دار  )  أي أب

ثل أبي بكر لم يكن النبي        إّن م ة وأيضا ف روفة ودار بمك نة مع   )2 (عه فكان في غنى  يضّي بالمدي

تدلو  - أن      ا واس ي بكر        أيضا ب نده آان ذلك لقوة يقينه، وآمال إيمانه، آان               صدقة أب ا ع  بكل م

ب اأيض را مكس َي   ا تاج ن ُوِل ال حي ه ق ة      :  فإّن ن مؤون يعجز ع ن ل م يك بي ل ّناس أّن آس م ال د عل ق

 .)3(فإّن لم يوجد في المتصّدق أحد هذين آره ...عيالي

  .) )4ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة  :ا قوله وأّم 

أول ذلك ابن حزم       ليس فيه أّنهم لم يبقوا ألنفسهم معاشا، إّنما فيه أّنهم          : [ تعالى فقال   ) رحمه اهللا ( ت

 ].مقلون ويؤثرون من بعض قوتهم 

    هذه اللفظة موصولة بقوله       ففي حديث أبي هريرة     ' جهد المقل '  :  النبي   ا قوله وأّم 

 .  فبّين جهده بعد آفاف من يعول' وابدأ بمن تعول ' 

ال                   ن حزم فق له اب ي مسعود فتأو ا حديث أب وإّنما آان  ...آل صحيح وحجة لنا، ال لهم        : [ وأّم

ه فتصّدق                وم ب ة تق د يكون له ضيعة أو له غل ك أيضا، وق ا فكذل ن فتصّدق بأجودهم رجل درهمي ل

 .)5(]صالة والّسالم أّنه لم يكن له غيرهما بأحد الدرهمين آانا له ولم يقل عليه ال

ة وترجيح      ثار بكل المال لمن يوثق منه الصبر على المانعين ذلك             :موازن ائلون بجواز اإلي  رّد الق

 :بما يلي 

 )6(فاعتراض ابن حزم على صدقة أبي بكر بتضعيف سعد بن هشام يّرد عليه بما أورده البزار              

 :لهذا الحديث في مسنده بطريقين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لم يكن هشام بن سعد : قـال فيه اإلمام أحمد . هو أبو هشام بن سعـد المخزومي مـولى أبي لـهب الـقـرشي المدني، يـتـيم زيد بن أسـلـم) 1(

 ي خثيمة أّن يحيى بن معين آتب إليه وذآر أبوبكر بن أب. فيه ضعف : وقال بن معين . ليس بمحكم حديث: أيضا : وقال فيه .      بالحافظ
 هشام بن سعد شيخ : وسئـل عنه أبو زرعة فـقـال . يكتب حديثـه وال يحتـج به: وقيـل . هشام بن سعد هو صالح ليـس بمـتروك:      يقول 

  والجرح والـتعـديل 174ص/3 والضعفاء والمـتروآـين البن الجوزي ج200ص/8أنظـر التاريـخ الكبـير للبخاري ج.      محله الـصدق
  .61ص/9     ج

 .15ص/8المحلى ج) 2(
 .369ص/2المغني ج) 3(
 ).9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 4(
 .15ص/8المحلى ج) 5(
 رحل في آخر . ' المسند الكبير'  هـ صاحب 215هو العالمة الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري ولد سنة ) 6(

 مـات . وروى عنه عبـد الباقـي وعبد اهللا بن الحسـن وخلـق آثـير...سمع الحسن بن علي وغيره.     عمره إلى أصبهان والشام ينشر علمه
  216ص/2 ، وشــــذرات الذهب ج489ص/9 ، وتهـذيب التهـذيب ج650ص/2أنظر تذآـــرة الحفاظ ج.  هـ 292    بالّرملة  سنة   

 . 289ص     وطبـقات الحفاظ 
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ن سعد        : ألولا ام ب يه      )1(طريق هش ال ف ن سعد حّدث عنه جمع آثير من أهل العلم        :  فق ام ب إّن هش

 .ولم نر أحدا توقف عن حديثه، وال اعّتل عليه بعّلة توجب التوقف عن حديثه

 .)2( لهذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر: والثاني 

ام القرطبي       ال اإلم ه اهللا ( وق يل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق   ) : [ رحم إن ق ف

ا يملكه المرء، قيل له     يع م إّنما آره ذلك في حّق من ال يوثق منه الصبر على الفقر وخاف : بجم

 .أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه 

ا األنصار الذين أثنى اهللا عليهم باإليثار على أنفسهم، فلم يكونوا بهذه الصفة، بل آانوا         آما وأّم

ال اهللا   ن البأس      :  ق راء وحي ابرين في البأساء والّض  وآان اإليثار فيهم أفضل ) )3والّص

 .)4(] من اإلمساك واإلمساك لمن ال يصبر ويعتّرض للمسألة أولى من اإليثار

ة واجبة ، وآان واثقا من نفسه                       : والحاصل  م يضّيع نفق ان ل يما إذا آ باح للمرء ف ا ي ثار إّنم أّن اإلي

تعفف وعدم السؤال       بال ر الصابر أن ينسب صبره إلى اهللا تعالى ، فالصبر                . صبر وال ى المؤث وعل

 صبر باهللا، وصبر هللا، وصبر مع اهللا؛ ذلك باالستعانة به رؤيته أّنه هو الُمَصبِّْر وأّن : ثالثة أنواع 

 وأّما الصبر باهللا    ) )5  واصبر وما صبرك إّال باهللا     : صبر العبد برّبه ال بنفسه آما قال اهللا تعالى           

ى الصبر محّبة اهللا تعالى وإرادة وجهه والتقّرب إليه ال إظهار قوة النفس        أن يكون الباعث له عل ب

ق      د من خلوص نّية المؤثر في إيثاره ابتداء، وفي صبره بعد إنفاق ماله                 . )6(واالستحماد للخل فال ب

تهاء  إن آان المتصدق المؤثر ال يوثق منه بالصبر وص         . ان دق التوآل على اهللا ، آان اإلمساك في        ف

ثار بكل المال، وليكتف باإلنفاق من بعض ماله ال آل ماله                  ى من اإلي ه أول ألّنه يكره التصدق   ...حق

ك ويلحق بنفسه ضررا            ا يمل ثار يختلف باختالف أحوال الّناس في الصبر على الشّدة          . بكل م فاإلي

ة أقل الكفاي تفاء ب ة واالآ ب. والفاق ي األش ال ف ي  : [...اه ق َيِة الُمْفِت ن ُمْن بة م ي اله ت ف م رأي ير : ث فق

أراد أن يؤثر على نفسه، إن علم أّنه يصبر على الشّدة فاإليثار أفضل ، وإّال                       م، ف ه دراه محتاج مع

  .)7(] فاإلنفاق على نفسه أفضل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أمـرنا رسـول اهللا صلـى اهللا عـليـه وسلم : د بـن أسـلـم عـن أبيـه عـن عـمـر بـن الـخطـاب قـال حدثنا هشام بـن سعـد عـن يـزي: قال ) 1(

 وهذا الحديث  : [ بعد أن ساق الحديث ) رحمه اهللا ( ، ثم قال البزار )270: ( حديث رقم394ص/1مسند البزار ج. الحديث..    بالصدقة
 بيه عن عمر إّال أبو النعيم وهشام بن سعد حّدث عنه عبد الّرحمن بن مهـدي واللـيث بن سعد     ال نعلم رواه هشام بن سعد عن زيد عن أ

 .    وعبد اهللا بن وهب والوليد بن مسلم وجماعة آثيرة من أهل العلم 
 : ر عن عمر قال حدثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عم:حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : قال) 2(

 وهـذا الحـديث ال نعلمه يـروى عن ) : [ رحمه اهللا( الحديث ثم قال اإلمـام الـبزار ...بالصدقة) صلى اهللا عليه وسلم(     أمرنا رسول اهللا 
 أي يقصد ) عليه وسلمصلى اهللا (     ابن عمر عـن عمـر إّال من هـذا الـوجه  وقـد رواه زيـد بـن أسلـم عـن أبيـه عن ابن عمر عن النبي 

 .وما آتبه عليه اإلمام البزار) 159: ( حديث رقم 263ص/1أنظر المسند ج] .     الرواية المذآورة أعاله من طريق هشام بن سعد
 ).177: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 3(
 .28-27ص /18تفسير القرطبي ج) 4(
 ).127: (، اآلية رفم )16: (سورة النحل ) 5(
 .76ص/8 وأضواء البيان ج157ص /2 ومدارج السالكين ج369ص/2نظر المغني جأ) 6(
 .132األشباه والنظائر البن نجيم ص ) 7(
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  إيثار مصلحة الدين: المبحث األول 
يد    ا قد يلوح من فروع اإليثار، إيثار الطاعة والعبادة على متاع الدنيا الزهيد فإّن المؤثر       : تمه ومّم

  :ىقد يجود لماله أو نفيس ماله طاعة لّربه وابتغاه عفوه ورحمته ومرضاته أال تر

يس                 نفس والنف الى يجود بال يلة أال وهي إعالء      أّن المجاهد في سبيل اهللا تع يا ن ة عل يقا لغاي  تحق

 .آلمة اهللا تعالى والنفير في سبيل ذلك 

ه واالستجابة لندائه            - آالمجاهد  –وأّن الحاج في سبيل اهللا           ر طاعة رب ن يؤث  وهللا على  :  حي

يه سبيال              ّج البيت من استطاع إل ّناس ح د يؤثر ذلك ويقّدمه على مسكنه ويكتفي بسكنى         ) )1 ال وق

 .األجرة 

ول اهللا        نة رس يق س عي لتطب رام، بالس ن الح ه ع ّف نفس ر أن يع لم يؤث ن أّن المس   والنبيي

 .والمرسلين من قبله فيقدم النكاح على الحج وغيره

  وإن آان في          ! أفال يكون من اإليثار أن يلزم المسلم نفسه بشراء الماء للوضوء وعدم التيمم                         

على إيتاء الطاعات، وأن يبذل في سبيل ذلك بعض         المسألة خالف نورده لنبّين مدى حرص المسلم        

 .ماله ولو أجهد نفسه

اء ألجل الوضوء وعدم التيمم فمنهم من رأى جواز                     اء في شراء الم ة العلم د اختلفت آلم لق

وإن وجده يباع بثمن    : [ جاء في المغني    . ذلك ومنهم من لم ير ذلك للنصوص المانعة من بيع الماء          

ثله في موضعه أو زياد       ة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤونة سفره لزمه شراؤه             م

 )3(قد توقف اإلمام أحمد. )2(] وإّن آانت الزيادة آثيرة تجحف بماله لم يلزم شراؤه ألّن عليه ضررا      

ه مائة، فهي زيادة يسيرة ال تغبنه وال تجحف ماله فيحتمل         نار ومع اء بدي ذل له م ه اهللا فيمن ب رحم

ه قادر على ذلك والثاني ال يلزمه شراؤه ألن عليه ضررا في               إذا وجه  زمه شراؤه ألن ا يل ن أحدهم ي

أخذ من ماله ذلك المقدار                             و خاف لصا ي ا ل ا آم ا آله زمه  بذله م يل يرة فل زيادة الكث وقال اإلمام . ال

  . )4(الشافعي رحمه اهللا تعالى ال يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة و ال آثيرة 

ال في األمور الدنيوية، في أغراضه ومصالحه أفال يكون من               إن من شأن اإل        ذل الم نسان ب

  ؟ إّن موضعا آهذا هو محل  اإليثار عينه فاإلنساناإليثار أن يفعل بعضا من هذا في سبيل اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).97: (، اآلية رقم )3: (سورة آل عمران ) 1(
 .152ص/1 جالمغني) 2(
 هـو اإلمام أبـو  عبد اهللا أحـمـد بن  محمد بــن حنــبل بن هالل بن أسـد الشيباني المروزي نزيل بغداد يلتــقي نسبه الشريف مع النبي ) 3(

 ؤرخين قديما في الجد األعلى وهو نزار بن معد بن عدنان ، فـهو إذن ينحـدر من قبيلة عربية أصيلة بإجماع الم) صلى اهللا عليه وسلم    (
 آان إمـاما في الحـديث وضروبه ، والـفـقه ورقائـقـه والسنـة والـورع والزهد وحقـائقـه، .  هـ 164    وحديثا ولد في ربيع األول سنة 

  5ص/2أنـظـر التاريـخ الكبيـر ج.  هـ من مؤلفاته المسـند في الـحـديث آتاب الزهد وآتاب الورع 241   وتوفي في ربيع اآلخر سنة 
 وطبقات علماء .51ص/8 وشذرات الذهب ج84ص/1 وتقريب التهذيب ج4ص/1 وطبقات الحنابلة ج412ص/4   وتـاريـخ بـغـداد ج

 . 80ص/1   الحديث ج
 .والمغني الجزء نفسه والصفحة نفسها . 182ص/2أنظر المحلى ج)4(
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يف ال        يها فك ه ف يق غايات يوية وتحق الحه الدن يل مص بيل ن ي س عاب ف ّبد الص ة اهللا   يتك ر طاع  يؤث

وضابط أمر االستطاعة والقدرة .والسعي في جلب الماء للوضوء من أجل التقّرب إليه عّز وجّل ؟          

وعدم خروج وقت الصالة في البحث عن الماء، ومن اإليثار أيضا مواضع آثيرة قد يغفل المسلم                     

 :منها هاته المسائل  لعل – واهللا أعلم وأحكم –عن فهم آنهها وإن تأملها وجدها عين اإليثار 

 اإليثار بالقرب: المطلب األول 
  : اإليثار بالصف األول –أوال 

د ندب الشرع إلى التبكير إلى المسجد ورّغب في الصفوف األولى، لما في ذلك من األجر                     لق

و من اإلمام في صلوات الجماعة وخاصة الجمع من الفضل الكبير قال رسول                    ا في الدن العظيم وم

من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يرآب ودنا من اإلمام واستمع                : اهللا  

 .))1ولم يلغ آان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها 

رة        ي هري ال   وعن أب ال رسول اهللا  : ق خير صفوف الرجال أولها، وشّرها آخرها : ق

ا     ّرها أّوله رها، وش اء آخ ير صفوف النس ه )2(وخ بار  ألّن ي األخ زل  : روي ف الى إذا أن أّن اهللا تع

ام ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف األول ثم                        ى اإلم نزلها أوال عل ى الجماعة ي رحمة عل ال

ن، ثم المياسر، ثم إلى الصف الثاني           وقد تدفع رغبة االتعاظ وحيازة األجر للمسلم إلى أن      )3(الميام

رقاب ليصل إلى فرجة فيسّدها،          تخطى ال أو ليظفر بالجلوس في الصفوف األولى، لكّن رسول اهللا        ي

نهى عن التخطي، وعليه إن طلب هذا المراد أن يبكر إلى الجمعة  . 

ام الشافعي        ال اإلم ه اهللا  ( ق ذا النهي       ) رحم ة من ه ّنا الحكم ا فيه من األذى وسوء األدب  [ ...مبي لم

ة التبكير إليها مع الفضل في التبك              ك أحب لشاهد الجمع  وآّره تخطي الرقاب يوم     )4(] ير إليها   وبذل

ة    وقيل يحـرم على تفصيل في ذلك، فمثال ] آما نص عليها في األم [  عند اإلمام الشافعي  )5(الجمع

  إذن فال يجـــــوز له)6(ال يتخطى رقاب الّناس غير اإلمام، بل هو في الجملة مكروه آراهة تنزيه 

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسنن النسائي باب فضل الدنو من ) 1547: ( حديث رقم 437ص/1سنـن الـدارمـي آتاب الصالة باب االستماع إلى يوم الجمعة ج) 1(
 من ) 1042: ( حديث رقم 418ص/1والمستـدرك عـلى الصـحيحـين آتاب الجمعة ج). 1398: (  حديث رقم 102ص/3     اإلمام ج

 .الثقفي عن أبيه      رواية أوس بن أوس 
 ) 440: (  حديث رقم 326ص/1صحيـح مسلـم آتـاب الـصالة بـاب تســـوية الصفـــوف وإقامــتها ج: رواه الجماعة إّال البخاري ) 2(

 وسنـن أبي داود آتـاب الـطهـارة بـــاب صــف الـنـساء وآـراهية التأخر عن ) 7356: (  حـديث رقـم 247ص/2     ومسند أحـمـد ج
 وأنـظـر مغني المحتـاج   . 93ص/2ومجمع الزوائد باب منه في تعديل الصفـوف ج) 678: ( حديث رقم 181ص/1    الصف األول ج

 .339ص/2 ونهاية المحتاج ج293ص/1    ج
 .310ص/2رّد  المحتار عن الّدر المختار ج) 3(
 وعن أبي هريــرة .293ص/1مغني المحتاج ج و28 تخطي رقاب الّناس يوم الجمعة ومختصر المزني ص 198ص/1األم ج) 4(

 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما : قال ) صلى اهللا عليه وسلم(     رضي اهللا عنه أّن رسول اهللا 
 والبخـاري فـي ). 850: (ـرقم  ب582ص/2رواه مـسـلـم ج' الحديـث...    قـّرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنـما قـّرب بقـرة 

 .183ص/3ونيل األوطار ج). 227: (حديث رقم . 101ص/1 ومالك في الموطأ ج301ص/1ج) 841:(     صحـيحه برقم 
 ".وإّنما يكره التخطي إذا خرج اإلمام وقعد على المنبر" قال اإلمام مالك رحمه اهللا  . 239ص/1أنظر المدونة الكبرى ج) 5(
 .456ص/2وأنظر الحاوي الكبير ج. 339ص/2لمحتاج إلى شرح المنهاج جأنظر نهاية ا) 6(
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يـم رجـال مـن مـوضعه لـيجـلـس فيـه لمـا روى ابن عـمر          عن الـنـبي   التخطي أو أن يق

ال  ه قــ حـوا أو   : أنـ ول تفس ن يق يه ولـكـ ـلس فـ ـم يج ه ث ن مـجـــلس رجـل مــ رجـل الـ يـم الـ ال يـقـ

ال   )) 1توسعوا    الى         ق تفّسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اهللا لكم وإذا         إذا قيل لكم   :  اهللا تع
  .) )2 قيل انشزوا فانشزوا

ي        ن النب ي ع ر النه د توات ن        فق رجل م ة ال ن إقام د ع ي المؤآ بر، والنه يغة الخ   بص

بخاري       ... مجلسه  ا ذآر ال وم الجمعة    ' وم ، ال من إّال من باب التنصيص على بعض أفراد العام  ' ي

ى موضع مباح سواء آان                      اب التخصيص، فمن سبق إل ة، وال من ب يد لألحاديث المطلق اب التقي ب

يرها من الطاعات، فهو أحّق به ويحرم               ة أو غيرها، لصالة أو لغ وم جمع مسجدا أو غيره، في ي

 .فهذا اللفظ عام في المجالس العامة المباحة . على غيره إقامته منه والقعود فيه

ال اب     ه اهللا  ( )3(ن حجر   ق ة في هذا النهي منع استنقاص حّق المسلم المقتضي          ) : [ رحم والحكم

وأيضا فالّناس في المباح آلهم سواء، فمن سبق        . للضغائن والحّث على التواضع المقتضي للمواددة     

إلى  شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حّق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد              

ى سبيل التحريم               يكون بعض    راهة وبعضه عل ى سبيل الك ك عل   يكره أن    وآان ابن عمر  ... ذل

م يجلس مكانه       رجل من مجلسه ث وم ال   إذا قام له رجل عن مجلسه لم   بل آان ابن عمر)4(] يق

يه      ذي سبق إليه ثم يجلس فيه، بل عليه أن                          .يجلس ف ه ال يم غيره  من مكان رجل أن يق ره لل ذا يك ول

في ) رحمه اهللا( ه ويسأل غيره أن يتفسحوا على ما ذهب إليه اإلمام الشافعي   يجلس حيث تيسر ل    

ال   ى مجلسه أحببت لمن جلس فيه أن            : [ األم فق اد إل م ع ا يخرجه ث أخذ فمن عرض له م ذا ن وبه

نحى عنه    ره للرجل أن يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة وغيره يجلس فيه و ال أرى بأسا                 . يت وأآ

 .)5(]  جلس لرجل ليأخذ له مجلسا أن يتنحى عنه ألّن ذلك تطوع من الجالس إن آان رجل إّنما

 إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحّق   قال   أّن النبي وعن أبي هريرة   

  آما أّنه إذا أمر إنسان غيره أن يبكر إلى  المسجد ليأخذ له مكانا جاز ذلك منه أيضا من ) )5به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورواه في األدب ) 5915:( حديث رقم2313ص/5صحيـح البـخاري آتـاب االستئـذان باب الرجل يقوم للرجل من مجلسه ج) 1(

 وصحيح مسلم آتاب الّسـالم بـاب تحريـم إقامـة اإلنسـان مـن ) 1140(  حديث    369ص/1     المفرد باب يجلس حيث انتهى ج
 ) .2177(  حديث رقم 1714ص/4 مـوضعه المبـاح الـذي سبـق إليـه ج    

 ).11: ( ، اآلية رقم )55(سورة المجادلة ) 2(
 هو أحد . هـ773و أبو الفضل شـهاب الديـن أحـمد بـن علي بـن محـمد الكـناني العسـقالني مـن عسقالن بفلـسطين ولـد بالقـاهرة ه) 3(

 ' اإلصابة 'و ' ألقاب الرواة'و ' تهذيب التهذيب' هـ له 852توفي سنة . قهاء الشافعية، آان قاضي قضاة مصرأئمة العلم والتاريخ من ف    
 .51ومعجم المفسرين ص 552 وطبقات الحفاظ ص87ص/4طبقات الشافعية جو 270 ص/7أنظر شذرات الذهب ج. 'فتح الباري'و     

 .306ص/3نيل األوطار ج و64ص/11أنظر فتح الباري بشرحه صحيح البخاري ج) 4(
 .402ص/1األم ج) 5(
 وصحيح ابن حيان  ) 2179:( حديث رقم1715ص/4صحيح مسلم آتاب السالم باب إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحّق به ج) 6(

 .واللفظ له. باب ذآر اإلخبار بأّن المرء أحق بموضعه إذا قام منه بعد رجوعه إليه من غيره). 588: ( حديث رقم 349ص/2    ج
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 آان يرسل غالمه إلى مجلس )1(فقد ذآر أن ابن سيرين . أرسل سجادة له في موضع من المسجد     

يجلس له فيه على ما حكاه اإلمام القرطبي        ة ف وم الجمع ه في ي فهو أحق بمجلسه في ) رحمه اهللا( ل

 .)2(عند الشافعية ) دون غيرها( تلك الصالة وحدها 

 ل باختياره من مجلسه ويؤثر به غيره ؟ولكن هل يجوز أن يقوم الرج  

ا يخرجه، آأن يكون ذلك لقضاء حاجة من حاجاته ليعود إليه آإرادة الوضوء                    رجل م إذا عرض لل

رجل أحّق بمجلسه                       ذا الموضع ألّن ال بطل اختصاصه به م ي لحديث أبي هريرة   ( أو لشغل يسير ل

ى به وأ                . )3() السابق  و أول يامه، فه د ق ه بع ى ب ان أول حرى مّما يدل على وجوب اختصاص      وإذا آ

ى هذا ذهب الشافعية على ما ذآره اإلمام النووي                بأن : [  وقال  - رحمه اهللا  –الجالس بموضعه وإل

اعد أن يطيعه واختلف العلماء هل يجب ذلك                          ى الق يه وعل د ف ه وقع يم من خالف للجالس األول أن يق

ن  ى وجهي نووي( أصحهما الوجوب : عل ا رجحه ال ى م يل )عل ام : ، ق و مذهب اإلم يستحب وه

الك  يه سجادة         ...م ترك له ف نه وي وم م ن أن يق رق بي ام الجالس باختياره وأجلس   . )4(...وال ف وإذا ق

 غيره في موضعه هل يجوز ذلك ؟ أال يكره اإليثار بالقرب ؟

 اختلف فيها على أقوال  : أقوال العلماء في مسألة اإليثار بالقرب 

باه        - ال في األش راهة         بجواز اإل  ) 5(ق ثار بالقرب بال آ افعية      –ي ا الش م قال       – خالف لم أره  : [  ث

  ].- رحمهم اهللا –ألصحابنا 

 .اإليثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب: وقال الشافعية  -

ه اهللا  ( وذآر الشافعي      ا  إن جلس لنفسه ثم تنحى عنه بطيب من               : في األم    ) رحم رى بأس ه ال ي أّن

ي        راهة في جلوس غ ه اهللا   . رهنفسه فال آ ال رحم ك للجالس إّال أّن يكون تنحى إلى    : [ ق ره ذل وأآ

موضع شبيه به في أن يسمع الكالم وال أآرهه للجالس  اآلخر ألّنه بطيب نفس الجالس األول ومن              

يه            ة عل ادة للجمع ا آرهت له فال إع ذا م بارات  علماء الشافعية على أن   )6(]فعل من ه تفق ع  و ت

يا       ام باخت ره لشخص وأجلسه مكانه لم يكره ذلك ما لم ينتقل إلى موضع دون الموضع   الجالس إذا ق

ان فيه أقرب إلى اإلمام، ألّنه آثر غيره في القربة، واإليثار بالقرب مكروه فان انتقل                    ذي آ األول ال

 .إلى مكان أقرب إلى اإلمام أو مثله لم يكره 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمع أبا ) رضي اهللا عنه(  محمد بن سرين األنصاري البصري مولى أنس بن مالك ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر هو أبو بكر )1(
  606ص/4أنظر سير أعالم النبالء ج. هـ 110      هـريـرة وأنس وعائشة وغـيرهم آان ثقة مأمونا فقيها آثير العلـم ورعـا توفى سنة 

 .144ص/2      وصفوة الصفوة ج
 .307ص/3 ونيل األوطار ج298ص/17تفسير القرطبي ج) 2(
 .144سبق تخريجه ص ) 3(
 وفتـح 298ص /17 وتـفـسير الـقـرطبي ج121ص/1 والـمـهـذب في فـقـه اإلمـام الشافـعي ج204ص /أنـظـر األم ج نـفـسه) 4(

 .307ص/3 ونيل األوطار ج63ص/11    البـاري ج
 .311ص/2ورّد المحتار على الّدر المختار البن عابدين ج . 132األشبـاه والنظائر البن نجيم  ص ) 5(
 .204ص/1األم ج) 6(
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ن عمر    ان اب ام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه     وآ  وليس القعود وهذا ورع منه. )1( إذا ق

ك بدون                 ان ذل ا آ نه وربم ائم له استحيى م ام الحتمال أن الق ذي ق ك برضا ال ان ذل يه حرام إذا آ ف

ا      بة نفسه، فك سدا لهذا الباب أو لعله رأى أن اإليثار بالقرب مكروه أو   ن تصرف ابن عمر      طي

 .خالف األولى فكان امتناعه ألجل ذلك، لئال يرتكب أحد ذلك بسببه 

روه ، نحو القيام من الصف األول إلى الصف الثاني                    ثار بمحل الفضيلة مك  على وجه   -فاإلي

ثار  يق أ             -اإلي ثار غير مشروع و ال يل ذا إي ن يكون في العبادات والفضائل، بل يحمد اإليثار في         فه

يا   ور الدن نفس وأم وظ ال بادات     . حظ ي الع ون ف يق أن يك رائق اآلداب ال يل لوك ط ثار وس إن اإلي

ود أّنه في حظوظ النفس وأمور الدنيا فمن آثر بحظه في أمر من أمور اآلخرة                     ل المعه والفضائل ب

 . )2(فهو من الزاهدين في الثواب 

ذر من ينتقل من مكانه في الصف األول ليؤثر به غيره فيكره اإليثار بالقرب بخالف اإليثار                فال يع  

 .) )3 ويؤثرون على أنفسهم  : في حظوظ النفس فإّنه مطلوب، وهو الظاهر في قوله 

نه         ى م بد لألول ثار الع ر شخصا أحق منه بذلك المحل لكونه قارئا أو عالما                  : إي و آث م ل ا الحك م

 ام لعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره هذا اإليثار أيضا ؟يلي اإلم

 .)4(أي عدم الكراهة لكونه مصلحة عامة ) األوجه الثاني: ( جاء في نهاية المحتاج   

ة تقدم على المصلحة الخاصة عند التعارض                      وم من قواعد األصول أّن المصلحة العام ومن المعل

ـذ        ي اختـصاصه بـه ن فـ رد تكمـ ذي سبق إليه في المسجـد ومنه أحـقيته به   فمصلحة الف ان ال ا المـك

نه ولكن مصلحة المسلمين والّدين تقتضي قرب هذا الجالس الثاني من اإلمام فتؤثر              ته م نع إقام وم

 .المصلحة العامة 

ن          ّز الدي ال الشيخ ع ه اهللا  ( وق ال إيثار في القربات فال إيثار بماء الطهارة ، وال بالصّف           ) : [ رحم

ـورة في الصالة، ألن الـغرض بالعبادات التعظيم واإلجالل، فمـن آثر به فـقـد      األول،  وال بستر الع

ه وتعظيمه          رك إجالل اإلل ام      . )5(] ت ال اإلم و دخل الوقت ومعه ماء يتوظأ به فوهبه لغيره           : وق ل

نفـوس ال  تـعلـق بالـ يما ي ا فـ ثار إّنم ا ألن اإلي يه خالفـ م يجز، ال أعرف ف ه ل توظأ ب تعلق لي يـما ي  ف

 .)6(بالقرب والعبادات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  2177: ( حديث رقم 1714ص/4آتاب الصالة، باب تحريم إقامة اإلنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ج: صحيح مسلم  )1(

 والترغيب )5689: ( حديث رقم 233ص/3معة ج      وسنـن البيهقي آتـاب الجمـعة باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الج
 ).4646: (  حديث رقم25ص/4      والترهيب آتاب األدب وغيره ج

  وفتح 293ص/1ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألـفاظ المنهاج ج. 121ص/1أنـظـر الـمهـذب في فـقـه اإلمام الشافـعـي ج) 2(
 .456ص/2حاوي الكبير ج وال307ص/3ونيل األوطار ج. 64ص/11     الباري ج

 ).9: (، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 3(
 .339ص/2أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج) 4(
 .257قواعد األحكام ص ) 5(
 . وما بعدها212ص/1 والمنثور ج132 واألشباه والنظائر البن نجيم ص 117أنظر األشباه والنظائر لسيوطي ص ) 6(
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ال في شرح المهذب          ال يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام          : [ في باب الجمعة     : وق

 .)1(ألّنه آثر بالقربة:باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من اإلمام آره، قال أصحابنا رحمهم اهللا 

ية - ا الحنف ي   :  وأم باه  ف ي األش ال ف افعية، ق ا للش راهة خالف ال آ رب ب ثار بالق ندهم اإلي يجوز ع ف

 .لم أره ألصحابنا: هل يكره اإليثار بالقرب؟ قال : دة الثانية القاع

اءه شخص أآبر منه سنا أو علما، أيتأخر عن موضعه إلى الصف                      ى الصف األول، فج إذا سبق إل

 اآلخر ويؤثره بمكانه ؟

يل   ه تعظيما له    : ق تأخر ويقدم  )3(ونقل عن بعض العلماء ... فهذا يفيد جواز اإليثار بال آراهة )2(ي

 ....فروعا تدل على عدم الكراهة 

لم            ه   : جاء في صحيح مس  فشرب منه وعن يمينه غالم وعن يساره  بأتي بشرا :  أّن

ال      ي أن أعطي هؤالء     ' : للغالم  أشياخ فق أذن ل ال الغالم   .'أت ر بنصيبي منك  :فق ال واهللا ال أوث

تّله  ال ف دا  ق ده رسول اهللا ) 4(أح ي ي ي رد المح)) 5 ف ال ف إذن ال ريب أّن مقتضى : [ تار ق

  .)6(] طلب اإلذن مشروعية ذلك بال آراهة وإن جاز أن يكون غير أفضل 

ذا الحديث الشريف إعطاء اإلناء لمن له الحق، وهو الظاهر من الحديث أي تقديم        اد ه د أف فق

البئر وعن من )7(أّن النبي أتي بلبن قد شيب بماء     وفيه الذي على اليمين آما أفاده حديث أنس        

 .))8األيمن فاأليمن :يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى األعرابي وقال

ى فضل في الشخص ذاته، أو لمعنى فيه، بل هو ترجيح                   دل عل ن ال ي ى اليمي ان عل م من آ إّن تقدي

يان لفضلها على جهة اليسار، الستحباب التيامن في اإلسالم                 ن وب ة اليمي  فقد  - شيء    في آل  –لجه

ان النبي     وقد  )9( يّحب التيامن في األآل والشرب وجميع األمور لما شرف اهللا به أهل اليمين                آ

 تضافرت األحاديث الشريفة في إفادة تقديم األيمن في الشرب ونحوه وإن آان صغيرا أو  مفضوال 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132نجيم ص األشباه والنظائر البن ) 1(
  132ص/2ذآر ذلك في حاشية األشباه للحموي عن المضمرات عن النصاب نقال عن رّد المحتار على الّدر المختار البن عابدين ج) 2(

  وأعلم أّن الشافعية ذآروا آراهة اإليثار بالقرب آما لو آان في الصف: [     وقد ذآر ابن عابدين جواز اإليثار بالقرب عند الحنفية فقال
 ].     األول فلما أقيمت آثر به وقواعدنا ال تأباه 

 .311ص /2أنظر رد المحتار على الدر المختار ج. نقل هذه الفروع الدالة على عدم الكراهة العالمة البيري) 3(
 لتل وهو المكان وأصله من الرمي على ا. وقال الخطابي وضعفه وضعه بعنف. بفتح المثناه من فوق وتشديد الالم أي وضعه: فتله ) 4(

 .88ص/9نيل األوطار ج.      العالي المرتفع ثم استعمل في آل شيء رمي به وفي آل إلقاء 
 ، صحيح البخاري آتاب المظالم باب إذا )1656: (  حديث رقم926ص/2عن مالك في الموطأ آتاب األشربة ج: أخرجه الشيخان ) 5(

  صحيح مسلم آتاب األشربة باب استحباب لعق األصابع والقصعة وأآل اللقمة ،)2319: (  حديث رقم 865ص/2     أذن له وأحله ج
 . من رواية سهل بن سعد الساعدي) . 2030: (  حديث رقم 1604ص/3     الساقطة ج

 .311ص/2رد المحتار ج) 6(
 .88-87ص/9ج: وطار أنظر نيل األ. فيكون اللبن عند حلبه حارا) في الغالب( أي مزج بالماء ألن تلك البالد حارة ) 7(
 ، صحيح البخاري آتاب األشربة باب شرب اللبن بالماء )1656: (  حديث رقم 926ص/2الـمـوطأ آتاب األشربة ج) 8(

 ) .5289: (  حديث رقم2129ص/5    ج
 . 88ص/9ونيل األوطار ج.  وما بعدها 374ص/4 وشرح الزرقاني على الموطأ ج120ص/21أنظر التمهيد البن عبد البر ج) 9(
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 .وأما تقديم الكبار واألفاضل فإنما يكون عند التساوي في الحقوق في باقي األوصاف

يد  ي التمه ر ف د ذآ ان أو : وق ّتة بحال فاضــال آ اره الب ى يس ناول من عل د أن ي ه ال يجوز ألح أّن

ّنة             ه حق ثابت له بالس نه فإّن ى يم ه فإن أذن ل : [ ثم قال رحمه اهللا ...مفضوال حتى يشاور من عل

ى يساره وهذا نص صحيح ثابت ال يلتفت إلى ما خالفه                          ذي عل و أحّق بالشراب من ال فعل وإّال فه

 .)1(...] من آراء الرجال

ان            يه         : وجاء في شعب اإليم ن عباس وف ن فشرب وابن       أن النبي     حديث اب ي بلب  أت

يد         ن الول الد ب نه وخ أنت مؤثر بها خالدا أنت أحّق  بشربه فهل : عن يساره فقال ) 2(عباس عن يمي

  .  أحدقلت ما أحّب أّن أوثر بسؤرك وفي رواية بسؤر رسول اهللا : قال 

ر بنصبي منك أحد              ' : وفي أخرى        ا رسول اهللا ال أؤث وفي : [ قال في التمهيد    . )3('ال واهللا ي

ذا الحديث من الفقه أّن من وجب له شيء من األشياء لم يدفع  عنه ولم يتسور عليه فيه     إّال بإذنه ه

ذا موضع آبر، ألّن السّن إّنما يراعى             يس ه ه ول ان ممن يجوز له إذن يرا إذا آ ان أو آب صغيرا آ

وق    ن الحق ن م ى اليمي ناولة عل دا والم ه أب ى بحق ّق أول ل ذي ح وق وآ ي والحق تواء المعان ند اس ع

 –دون األشياخ  وسّنه – البن عباس  إذن ما آان تقديم النبي       .)4(] الواجبة في آداب المجالسة        

يهم، وتعليما لهم بأّن األيمن يقّدم و ال يدفع لغيره                     تقديمه عل ئال يوحشهم ب تأذنه، ل إّال من األدب فاس

ن حزم وجوب ذلك وال فرق بين                            رى اب ند الجمهور وي ه وهو مستحب ع شراب أو نحوه إّال بإذن

  .)5(شراب اللبن وغيره 

 . لغيره يعّد ذلك إيثارا ؟ –ن  أي آان على اليمي–فهل إذا أذن من له الحّق 

باس      ن ع و أذن اب ه ل ث أّن ن الحدي ر م اهم  الظاه م ألعط يل    له ي ن ال ف يه ق ـم عل  وقّدمه

 وهو مشكل على ما اشتهر من أّنه ال إيثار بالقرب. فيؤخذ منه جواز اإليثار بمثل ذلك :[ األوطار 

 وقد يقال أّن . العبادات ويجوز في غيرها في هذا ال يجوز التبّرع في )6(وعــبارة إمــام الحرميــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وما بعدها121 نفسه ص 21ج: أنظر التمهيد ) 1(
 د أسلـم قبـل الفـتـح قيـل سنـة سبع بـعـ. هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو المخزومي القريشي  سيف اهللا) 2(

 وتوفي  بحـمص . شهد غزوة مؤنة وحنين والطائف .     خبير شهد مع المشرآين بدرا وأحدا والخندق ثم قذف اهللا في قلبه حّب اإلسالم 
   واإلصابة 650ص/1 وصفوة الصفوة ج427ص/2 واالستيعاب ج349ص/7أنظر الطبقات الكبرى ج.  هـ21   وقيل بالمديـــنة سنة 

 ).2203: ( ة  رقم الترجم251ص/2   ج
 وأنـظـر ) 5957: (  حـديث رقـم189ص/6ج:  وذآـر هـذا لـفــظ البيهقي في شـعـب اإليـمـان 146سبــق تـخــريـجه ص) 3(

 .374ص/4 وما بعدها وشرح الزرقاني على الموطأ ج120ص/21     التـمـهيـد ج
 .124-123نقله ابن عبد البر عن عمر بن أبي حرملة أنظر التمهيد ج نفسه ص ) 4(
 ) 5957 و5297: (  برقم2193ص/5ج' .باب هل يستأذن الرجل' وحديث سهل بن سعد يعّم الماء وغيره، ذآره البخاري مكررا ) 5(

 ذآـر األمـر لـمـن أتـي بالماء ليـشـربـه أن ينـاول مـن عـن يـمـيـنـه وإن آان عـن يـسـاره األفـضل واألجـل:     وصحيـح ابن حبان باب 
 ).5335: ( حديث رقم 151ص /12    ج

 هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد المالك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني أعظم  علماء الشافعية ولد في جويــــنة فـي ) 6(
 ت واإلرشــاد في والورقا' البـــرهان'  هـ جاور فـي مكة أربع سنيـن ثم انتقل إلى المــــدينة فدرس وأفتى من آتبه 419     محرم 

  وسـير 358ص/3 وشـذرات الـذهـب ج255ص/2أنظـر طبـقـات الشافـعـية ج.  م 1085/ هـ487    أصول الـفـقــه توفي سنة 
 . 487ص/18    أعـالم النـبـالء ج
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بادة        ز جذب واحد من الصّف األول ليصلي               . القرب أعم من الع اعدة تجوي ذه الق ى ه د أورد عل وق

إن خروج الم ه ف ن   مع اذب وهي الخروج م ن الصّف األول لقصد تحصيل فضيلة للج ذوب م ج

م أجاب رحمه اهللا بأّن هذه الصورة ال تعد إيثارا                     إذ حقيقة اإليثار : " الخالف في بطالن صالته ث

يئا، وإّنما رجح مصلحته، ألن مساعدة الجاذب                    م يعط الجاذب ش ذا ل يره، وه ا استحقه لغ إعطاء م

ى تحصيل مقصوده ليس ف         وإن آان هذا    )1(" يها إعطاؤه ما آان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه          عل

ول إّن إيثار الشخص لغيره في هذه المسائل أي                           ه يمكن الق اعدة غير أن ذه الق ى ه ا استشكل عل مّم

باح في المسجد أو غيره يعد انتقاال من قربة إلى ما                           بقيته في موضع م ته في الشرب أو بأس بأحقي

وينبغي : [ جاء في  رّد المحتار . م العلم واألشياخ وهذا من طرائق اآلدابهو أقرب منها، آاحترا   

ألة بما إذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها آاحترام العلم واألشياخ آما أفاده الفرع                    يد المس تقي

ابق  ربة  –الس م بموضع الق ل عل ّنا أو أه بر س ثار األآ ه  – أي إي ى أّن دالن عل ا ي ث، فإّنهم  والحدي

من القيام في الصف األول، ومن إعطاء اإلناء لمن له الحّق ، وهو من على اليمين، فيكون   أفضل  

ى ما هو أفضل منها وهو االحترام المذآور                   ربة إل تقاال من ق ربة ان ثار بالق وأّما لو آثر بمكانه    . اإلي

 .)2(]في الصف مثال من ليس آذلك يكون أعرض عن القربة بال داع، وهو خالف المطلوب شرعا

 : اإليثار بماء الطهارة – ثانيا 
 من دخل عليه وقت الصالة ومعه ماء للطهارة هل يجوز أن يؤثر به غيره ؟

ه                     يفه لطهارت اء يك ه م ه ال يجوز لمن مع روق أّن د دخل وقت الصالة     -جاء في الف  أّن يؤثر به    - وق

ج ال فيما يتعلق بالقرب غيره مّمن يحتاجه للطهارة،ألن اإليثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمه          

ه غيره من المضطرين وإن خاف فوات مهجته                       ر ب ه أّن يؤث ام فل ا المضظر للطع بادات، وأّم والع

 . )3(بذلك؛ ألّن الحّق في الطهارة هللا تعالى فال يسوغ فيه اإليثار، والحّق في حال المخمصة لنفسه

 :  اإليثار بالقراءة -ثالثا
روق        ال في الف ثار     : [ ق ّره إي راءة ألن قراءة العلم والمسارعة إليه               وآ ته في الق الطالب غيره بنوب

ربة  روه     . ق ثار بالقرب مك ر          ] واإلي ا إذا آث ته أّم يره إذا آانت نوب ر لغ راهة  المؤث  لعدم -والظاهر آ

 .)4( فليس مكروها –نوبته 

 :  اإليثار باألذان واإلمامة –رابعا 
 هل يؤجر من يؤثر غيره باإلمامة أو األذان ؟ 

 ومنها األذان...  إّن سائر العبادات على تنوعها واجبة آانت أو مندوبة هي حقـــوق اهللا الخالصـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها88ص/9أنظر نيل األوطار ج) 1(
 .311ص/2رّد المحتار ج) 2(
 .211ص/1 والمنثور ج132أنظر األشباه والنظائر البن نجيم ص ) 3(
 . ونزهة النواظر على هامش األشباه البن عابدين وما آتبه المعلق132أنظر األشباه والنظائر  ص ) 4(
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ة  ا آانت الجماعة سنة مؤآدة لقول رسول اهللا     . واإلقام  الجماعة سنة من سنن الهدى :  ولم

نافق          نها إّال م تخّلف ع يد معرفة األولى باإلمامة           ) )1ال ي ان من المف جوز إيثار الغير  ومتى ي .  آ

 بها وباألذان ومتى يمنع ذلك ؟

د حّث رسول اهللا           ا فعن ابن عباس              لق ة لألحّق بهم ية األذان واإلمام ى تول رضي اهللا ( عل

نهما  ال   ) ع ال رسول اهللا      : ق يؤذن لكم خيارآم، وليؤّمكم قّراؤآم        : ق فاستفيد وجوب  . ))2ل

ة واألذان   ي اإلمام ى ف وز إ. تنصيب األول ل،  وال يج ى الفاض ثار المفضول عل ى  [ي رم عل ل يح ب

ام  ه اهللا           -اإلم اوردي رحم ه الم ا قال ى م  نصب الفاسق إماما في الصلوات ألّنه مأمور بمراعاة          - عل

ّناس في صالة مكروهة                 ع ال نها أّن يوق يس م نه حرمة نصب آل من يكره          . المصالح ول ويؤخذ م

 . )3(]اإلقتداء به

 :ين األئمة في التقديم باإلمامة ويمكن إجمالها في قولينواختلفت آلمة العلماء في الترجيح ب

يفة    - و حن د وأب ام أحم ه      )4( ذهب اإلم رأ فيجب تقديم ة األق ى أّن األحّق باإلمام افعية إل  وبعض الش

ه واستدلوا بحديث أبي مسعود   ى األفق يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن آانوا في القراءة :  عل

 .) )5سواء فأعلمهم بالسنة 

الك والشافعي وأصحابهما يؤم القوم         - ام م ال اإلم وإلى هذا ذهب الحنفية . ' أفقههم ال أقرؤهم ' وق

 . أيضا فاألحّق باإلمامة األعلم بأحكام الصالة صحة وفسادا

له                - وم قو ؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن آانوا       :والسبب في اختالفهم االختالف في مفه  ي

أعلمهم        راءة سواء ف ّنة  في الق إن آانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة       .  بالس فإن آانوا في الهجرة    . ف

ته على تكرمته                            د في بي رجل في سلطانه وال يقع ّرجل ال ؤّم ال أقدمهم إسالما وال ي ـــواء ف إّال ) 6(س

 .)) 7بإذنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وسنـن البيهقي آتاب ) 654: (  حديــــث رقم 453ص/1لجمعة مـن سنـن الهـدى جصحيح مســـلم آتاب الطهارات باب صالة ا) 1(

 ).664: ( حديث رقم 58ص/3    الطهارة  باب ما جاء في ترك التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ج
 ) 726: ( ث رقم  حدي240ص/1وابـــن ماجه في سننــه ج) 590: ( حديث رقم 161ص/1رواه أبو داود باب إمامة النساء ج) 2(

 ) 11603: ( حـديث رقـم 237ص/11والطبراني في المعجم الكبير ج) 1848: (  حديث رقم 426ص/1    والبيهقي في السنن ج
 .542 -279ص/1    وأنظر نـصـب الراية ج

 .542ص/1 والفقه اإلسالمي وأدلته ج179ص/2نهاية المحتاج على شرح المنهاج ج) 3(
  هـ  سمع خلقا من التابعين 80نيفة النـعـمان بن ثابت بن زوطى آان مولى لتيم اهللا بن ثعلبة من أهل آابل ولد سنة هـو اإلمـام أبـو ح) 4(

 ومن آتبه الرد على القدرية توفي ببغداد في . مـن أراد الجـدل فعلـيه بأبي حنيفة) رحمه اهللا(      ورأى أنس بن مالك قال اإلمام الشافعي 
 .26ص/1 وطبقات الحنفية ج87ص/1 وطبقات الفقهاء ج284ص/1أنظر الفهرست ج.  هـ 150سنة     رجب أو شعبان 

 : ، والمستدرك على الصحيحين )2127: (  حديث رقم 505ص/5آتاب اإليمان باب ما جاء في الصفات ج: صحيـــح ابن حبان ) 5(
 ).887: ( حديث رقم 370ص/1    آتاب اإلمامة وصالة الجماعة ج

  والتحفة الرضية وما 516ص/5أنظر صحيح ابن حبان ج. وما يـــبسـط للـرجل في بيتـه ويختص به إآراما له...فراشه: رمته تكـــ) 6(
 .362    آتبه  المؤلف ص 

  حـديث 272ص/5ومـسنـد أحـمـد ج) 673: (  حـديث رقـم 645ص/1صحيح مسلم آتاب المساجد، بـاب مـن أحـق باإلمامـة ج) 7(
 ).980: ( حديث رقم 313ص/1وسنن ابن ماجه آتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب من أحق باإلمامة ج ) 22394 : (    رقم 
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د اتفق أهل العلم على صحة هذا الحديث، وإّنما اختلفوا في مفهومه             فحمله اإلمام أبو حنيفة على    . فق

م من األحاديث قوله           . ظاهره  نهم من فه  األفقه ذلك أن الحاجة إلى      بأّن المراد به  ' األقرأ'  : وم

ه في اإلمامة أمّس من الحاجة إلى القراءة، فالذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج                   الفق

ى مراعاة الصواب فيه إّال                      در عل د يعرض في الصالة أمر ال يق ه غير مضبوط، وق يه من الفق إل

ه      امل الفق م إّن العرف عند الصحابة أن أقرأهم آان أعلم         ..آ هم وأفقههم ضرورة وذلك بخالف ما   ث

يوم      ّناس ال يه ال ّدم رسول اهللا         ...عل ذا ق ولعّل أحّق . ) 1(  أبا بكر مع نّصه على أّن غيره أقرأ     ول

نا الحاضرة           ة في ظروف ناس باإلمام هو األفقه األعلم بأحكام الصالة وهذا هو المفهوم فقها وهو          :اّل

ره      ا نؤث م  (م   موأقرؤهم آان أعلمهم  ألنهم آانوا يتلقونه بإحكام فقد        :[ ر  قال في فتح القدي   ) .واهللا أعل

 .)2(...] في الحديث وال آذلك في زماننا فقّدمنا األعلم فان تساووا فأورعهم 

اء ترتيبا لألحّق باإلمامة  بناء على شروطها وأحكام اإلمام الخاصة به يحسن          د ذآر الفقه وق

 .)3(مراجعته في آل مذهب من مظاّنه 

ا    نه أّنه ال يؤجر من يؤثر غيره باإلمامة في الصالة أو باآلذان مع أولوية     وم ينبغي إيضاحه أو تبّي

 لو يعلم الّناس ما   لقوله ...المؤثر ألّن هذه من القرب التي على المسلمين أن يستهموا عليها

ّنداء والصّف األول ثم لم يجدوا إّال أن يستهموا            وجاء في األثر ) 5(  عليه الستهموا عليه)4(في ال

وم فتحت القادسية          ه ي  صدر النهار تراجع الفاتحون، وقد أصيب المؤذن،فاختصموا إلى سعد        )6(أّن

أذّن                 نهم ف رجل م ّرعة ل اس،  فخرجت الق ن وق ذ   ...ب ا ه تهام إّال لما في األذان من الفضل         اوم  االس

 ...والمزية والقربة

ع        ة م ي األذان واإلقام ثار ف باح اإلي ال ي ر  إذن ف ة المؤث روط    "  أولوي ر الش ث توف ن حي م

 والمرجحات أّما تقديم المفضول الفاضل فليس من قبيل اإليثار أصال بل هو رعاية ألصـل الحكــم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  247-245ص/1قدير ج وفتح ال172ص/5 وشرح النووي على مسلم باب من األحّق باإلمامة ج144ص /1أنظر بداية المجتهد ج) 1(

 .431ص/1 وفيض القدير ج197ص/2     ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج
 .182ص/2 والفقه اإلسالمي وأدلته ج245ص/فتح القدير ج نفسه) 2(
 د  وما بعـــدها وبـداية المجته157ص/1 والبـــدائع ج248-245ص/1 وفتـــح القـديـــر ج522-520ص/1أنــظر الدر المختار ج) 3(

  ومـغـني الـمـحـتـاج 99-98ص/1 والـمـهـذب ج263ص/1 وحـاشيــة الــعـدوي ج68ص :  والقـوانيــــن الــفــقـهـيـة139ص/1    ج
  وآتـاب الـفـقـه عـلـى الـمذاهب األربعة 556– 554ص/1، آـشاف الـقـنـاع ج181ص/2 والـمـغـني ج244-242ص/1    ج

 .186-182ص/2 اإلسالمي وأدلته ج والفقه429-428ص/1    للجزيري ج
 أنظر شرح . اقترعوا وقيل له سـهـام ألّنهـم آانـوا يكتبـون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهمه غلب: استهموا ) 4(

 .97-96ص/2 وفتح الباري ج59ص/2 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج139ص/1     الزرقاني ج
 آتاب الصالة، باب تسوية : وصحيح مسلم). 590: ( حديث رقم 222ص/1ب األذان، باب االستهام في األذان جصحيح البخاري تا) 5(

 ).437: (  حديث رقم325ص/1     الصفوف وإقامتها ج
 ال مكان معروف ونسب إلى قادس رجل نزل به وحكى الجوهري أّن إبراهيم الخليل قدس على ذلك المكان فلذا صار منز: القادسية ) 6(

 وهذا األثر ذآره أو وصله . وآان سعد يؤمئذ األمير عليها.  هـ 15وآان بها الوقعة المشهورة مع الفرس في خالفة عمر سنة .      للحاج
      سيـف بن عمـر في آتـاب الفـتوح والطبراني عن عبـد اهللا بن شـبرمة عن شفـيق وهو أبو وائل نقال عن شرح الزرقاني على الموطأ 

 . وما بعدها96ص/2، وفتح الباري ج139-138ص/1ج    
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 .)1(" وحياطة في القيام بحّق اهللا على وجهه الصحيح 

ام  المسجد أحّق من غيره وإن آان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع            إن صاحب البيت والمجلس وإم ف

ام النووي           ال اإلم نه ق م وإّن شاء قّدم    وصاحب المكان أحّق فإن شاء تقد     ) : [ رحمه اهللا ( وأفضل م

ه مفضوال بالنسبة إلى باقي الحاضرين ألّنه سلطانه فيتصرف           ذي يقّدم ك ال ان ذل ريده وإّن آ من ي

 .)2(] فيه آيف يشاء 

ان له الحّق في التقديم في اإلمامة ونقص عن درجتها آّرب البيت إن آان غير         ل يستحب لمن آ ب

الم   بدا  ( ع رأة ع ذآر العّز رحمه اهللا .   منه، وأهل لهذه اإلمامةيندب له استنابة من هو أعلم ) أو ام

في معرض بيانه فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير في جلب           

ال      ته فق ن أمثل د م الح ودرء المفاس ي المناصب      : [ المص ل ف ى الفاض ل عل م األفض نها تقدي وم

يات    ر السلطان     ] الدين  فإذا حضر يقدم على إمام المسجد وصاحب البيت          بإمامة المسلمين،  )3(ويؤث

ر  ن عم ذا صح عن اب اج ول ان يصلي خلف الحج ه آ افعي .  أّن ام الش ال اإلم ه : ( ق ى ب وآف

قا  ى الطاعة وتآلفهم وتوادهم، فإذا أّم                     )... فاس ن عل ا شرعت الجتماع المؤمني ك أّن الجماعة إّنم ذل

ن أم                  ى توهي ك إل رجل في سلطانه أفضى ذل رجل ال يما في األعياد والجمعة     ال ... ر السلطنة ال س

ته تحقّق مصلحة عامة، آجمع الشمل وتوحيد الصّف وتأليف القلوب وهذا                  يقّدم السلطان ألّن إمام ف

 .)4(ال يحقق بإمامة غيره 

ال   ه ق يان ثواب ي الحديث وب يه ف تهام عل ر االس ذا ذآ يم ول ن الفضل العظ ي األذان م ا ف وم م ومفه

  . )6( يوم القيامة)5(مؤذنون أطول الّناس أعناقا وال:رسول اهللا 

ة المؤذن على تالوة القرآن            م إجاب ويقّدم ما يخشى ) : [ رحمه اهللا(  قـال اإلمام القرافي   :تقدي

ا تقّدم حكاية قول المؤذن على قراءة                        نه، آم بة م ى رت ان أعل ه وإن آ ا ال يخشى فوات ى م ه عل فوات

رآن ألن قراءة القرآن ال تفوت       ومعلوم أن )7(...]  وحكاية قول المؤذن تفوت بالفراغ من األذان الق

  إذا سمـعـتم الـنـداء فـقـولوا مـثل ما يقول :  إجـابـة الـمؤذن مطلوبـة اتفاقـا، قال رسـول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .153ص : يد رمضان البوطي محمد سع/ العدد األول  محاضرة د: أنظر مجلة الموافقات ) 1(
 .172ص/5شرح النووي على مسلم ج) 2(
 .وهو الحاآم األعلى أو نائبه ألّن سلطانا في واليته ليس ذلك  لغيره من الّناس) 3(
  والتحفة الرضّية 29ص/2 وتحفة األحوذي ج180– 179ص/2ونهاية المحتاج ج. ص نفسها/أنظر المصدر السابق الجزء نفسه) 4(

 .368-361ه السادة المالكية ص      في فق
 نقال . والمتشّوف للشيء يمد عنقه إليه. هو آناية عن آثــرة تشّوفهم لما يرون من ثوابهم: قـال األبي في شرحه على صحيح مسلم ) 5(

 ســـان انطوت عنقه وذآر ابن أبي داود عن أبيه أّن الّناس يعـــطشون يوم القيامـة فـإذا عطـش اإلن . 190    عن التحفة الرضية ص 
 .208ص /1أنظر تلخيص الحبير ج.     والمؤذنون ال يعطشون فأعناقهم قائمة لطولها لقوله ال إله إّال اهللا 

 آتاب الـصالة باب فـضل األذان وهـرب الشـيـطان عـنـد سـماعـه ) رضي اهللا عنهما( أخرجه مسلـم عـن ومعـاويـة بـن أبي سـفيـان ) 6(
 ، وابن حبان في صحيحه آتاب الصالة، باب ذآر تأمل المؤذنين طول الثواب فـي القيامة بــأذانـهـم )387: (يث رقم حد290ص/1    ج

 ).1669: (  حديث رقم 555ص/4     في الدنيا ج
 .دم عليه  الفرق التاسع والمائة بين القاعدة الواجبات والحقوق التي تقّدم على الحج وبين قاعدة ما ال يق203ص/2الفروق ج) 7(
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 .) )1المؤذن 

باه  ي األش ال ف رب ألن  : [ ق ثار بالق ره اإلي يا، ويك ور الدن نفس وأم ي حظوظ ال ثار ف تحب اإلي يس

و حرام ، آالماء وستر العورة والمكان في جماعة ال يمكن أن                        رك واجب فه ى ت ثار إن أدى إل اإلي

 فمكروه، أو الرتكاب خالف     وإّن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه       ...يصلى فيه أآثر من واحد     

 . )2(] األولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخالف األولى وبهذا يرتفع الخالف 

ائله  ثار ومس اذج اإلي وق  : بعض نم م بعض حق يها المصلحة وتقدي ر ف ي تؤث ائل الت ن المس م

تقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد، بناء على معرف                    ى بعض لترجيح ال باد عل ة الع

 : من أمثلتها – وضابط ذلك قّدمه اهللا تعالى على غيره من المطلوبات -قاعدة الترجيحات، 

 . تقديم نفقة الزوجة وآسوتها وسكناها على نفقة أصوله وفروعه وآسوتهم وسكناهم-

 . بيع ماله ومسكنه وعبيده وإمائه عليه في نفقة الزوجة أو األصول أو الفروع أو نفقة نفسه-

م غر    - يع جميع أمواله في قضاء ديونهم          تقدي يه في ب ومنها صون األموال على العبادات ...مائه عل

تقديم صون المال في شراء الماء للوضوء والغسل على الوضوء والغسل                     ادة آ إذا خرجت من الع

 . للتيمم 

 . تقديم الدين على الحج إذا أفرطت الغرامات في الطرقات-

ن    - نفوس واألعضاء والم م صون ال ا      تقدي اذ الغريق والحريق ونحوه يقّدم إنق بادات، ف ى الع افع عل

ى الصالة إذا آان فيها أو خارجا عنها وخشي فوات وقتها، فيفّوتها ويصون ما تعّين صونه من        عل

ه، نحو خوف                                ياة غيره أو مال ه أو ح ى نفسه أو مال ه عل أن يقطع الصالة أو يؤخرها لخوف ك ب ذل

ردي أعم   ن ت د، أو م ى الول ة عل ار   القابل ك آإفط ثال ذل ب، وأم ن الذئ ي م وف الراع ى، وخ

وهذا من باب تقديم    ...وآذلك  صون مال غيره يقّدم آل ذلك على الصالة إذا خشي فواته            ...الضيف

  .)3(حّق العبد على حّق اهللا جّل ثناؤه 

 :ولهذه المسائل نظائر آثيرة في الشرع 

 .ألموال العامة تقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فيما ينفق من ا-

ى ما دونها من الحاجات، بل قد يكون الشخصان في ضرورة         - م أيضا ذي الحاجة الماسة عل  تقدي

 فيقّدم أحدهما اآلخر على نفسه ويؤثر بطعامه وربما فاتت مهجته آما هو حال الصحابة في غـزوة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وصحيح مسلم آتاب الصالة باب )586: ( رقم الحديث 221ص/1 باب ما يقول إذا سمع المنادي جصحيح البخاري آتاب األذان،) 1(

 وإحكام األحكام شرح عمدة األحكام . 80ص/1أنظر األم ج) . 383: ( حديث رقم 288ص/1    استحباب القـول مثـل قـول الـمؤذن ج
 .183-182ص/1   ج

 .117األشباه والنظائر للسيوطي ص ) 2(
د    )1( ـول في ذلك اإلمام القرافي رحمه اهللا في الفروق                          وق وق ويق يم الحق ألـة تقاس ذا في مس فمنهم من يقول حّق اهللا  : [سبـق تفصيـل ه

بل اإلسقاط بالمحاللة والمسامحة دون حّق اهللا تعـالى ومنهـم مـن يقـول حّق العبد مقـّدم بدليل ترك الطهارات                         بد يق ّق الع ّدم ألن ح يق
 .148ص/2 وحاشية ابن عابدين ج204ص/2أنظر الفروق ج] . …رضها ضرر العبدوالعبادات إذ عا
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 .)1(اليرموك إذ آان آل واحد منهم يؤثر اآلخر بالماء، وهذا إيثار في االحتضار 

 .)2(وآذلك من هذا القبيل التقّديم بالسبق إلى المسجد ومقاعد األسواق واآتساب المباحات 

 :لحج  بعض مظاهر اإليثار في ا–خامسا 
ى أّنها واجب موسّع وتعارضت لدينا الحقوق، قّدم الفوري على                   إذا نظرنا لفريضة الحج عل

المتراخي ألّن األمر بالتعجيل يقتضي األرجحية على ما جعل له تأخيره، ومنه تقديم حّق الوالدين     

ى الحج، وحّق الزوج على هذه الفريضة أيضا         وآذلك . إذ هذه الحقوق فورية وحّق الحج متراخ      .عل

ن الحال الخروج إلى الحج ألّنه فوري، بخالف الدين المؤجل فال يمنع الحج وقد نقل في            نع الّدي يم

 .)3()والتفصيل المذآور في ذلك(تقديم الحج على التّزوج ) رحمه اهللا(األشباه عن اإلمام أبي حنيفة 

ى الحج    توقان عل ة ال ي حال زواج ف ر ال ن أوث ي حي ال خوف)4(ف ي ح ك ف ي  وآذل وع ف  الوق

زنا  ه نفقته  ونفقة عياله من طعام وآسوة وسكنى، مراعيا                      ...ال د أن يستوفي من مال ّدم الحج بع ويق

ير بذير وال تقت ير ت ن غ ك الوسط م ي ذل ّق  ...ف ا بح ّق الشرع، ال تهاون ى ح بد عل ّق الع يقّدم ح ، ف

بد وعدم حاجة الشرع ثم قال في الّدر المختار                     ل لحاجة الع ترى أّنه  إذا اجتمعت     أال  : [ الشرع ب

ا قلنا و ألّنه ما من شيء إالّ وهللا تعالى فيه حّق فلو قّدم                   بد لم بدأ بحّق الع بد ي يها حّق الع الحدود وف

باد                وق الع ند االجتماع بطلت حق ن اهللا أحّق           )5(] .حّق الشرع ع ا آون دي ا جا  (  وأّم ى م  في ءعل

ة. )  6()الحديث  ن جه ه م ة  فيقصد ب ن جه يم ال م تقديمالتعظ ان . ال يحّج إّال إذا آ تقرض ل و ال يس

  في غير حالة النفير العام؟–فهل يقّدم الغزو أو الحج ...قادرا على الوفاء

زو         ى الغ م الحج عل ذآر في الفروق أّن اإلمام مالك آان يعّد الحج أفضل من الغزو ألّن               : تقدي

 .)7(يحضر الغزوالحج فرض عين والغزو فرض آفاية وآان ابن عمر يكثر من الحج وال 

ى الحج           ة العشاء عل م رآع م يبق قبل الفجر إّال مقدار رآعة للعشاء           : تقدي إذا ضاق الوقت ول

 .والوقوف أّيهما نقّدم ؟ هل نقّدم الحج أو نؤثر العشاء ؟ في المسألة خالف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 65أنظر فصل إيثار الصحابة ص ) 1(
 .204ص/2 والفروق ج251-250واعد األحكام ص أنظر ق) 2(
 .148ص/2حاشية بن عابدين ج) 3(
 .ص نفسها/أنظر المصدر السابق ج نفسه)  4(
  .148ص/2ج) شرح ابن عابدين( أنظر الّدر المحتار ) 5(
  656ص/2ـج عن المرأة جآتـاب الحـج بـاب الحـج والنـذور عـلى المـّيت والـرجل يحــ: الحديـــث أخرجه البخاري في صحيحه ) 6(

 مـن روايـة ). 1148: (  حـديث رقم 804ص/2آتاب الصيام باب قضاء الصيام على الميت ج: ومسلم ) 1754: (      حديث رقــــم 
 أيت إّن أر: إن أبي مات ولم يحج أفأحـــج عنه قال : فـقـال ) صلى اهللا عليه وسلم(     ابن عبـاس  رضي اهللا عنهما أن رجال آتي النبي 

 وهذه . فـدين اهللا أحـّق بالقـضاء : فدين اهللا أحّق وفي رواية من حديث الخثعمية قال: قال . نعم :     آان على أبيك دين أآنت قاضيه قال 
 ـة قـضاء ديـون اهللا من فيهـا خالف فال يرى الحنفيـة والمـالكي) جـّل ثنـاؤه(أّيهما أحـّق بالـقضـاء؟ ديـون العبـاد أم ديون اهللا :     المسألة 

     الزآاة والنذور والكـفـارات مـن رأس مال أحد، بل تؤدى من الثلث إّن أوصى بها وإّال فال تؤدى البّتة، ويجب تقديم ديــون الّناس فهي 
 لى أصل القيـــاس، فكــأنه نّبه وهذا ما يغرف عند علماء األصول بالتنبيه ع...من ديون اهللا تعالى فالّناس أحّق بالوفاء.     أحّق بالقضاء 

 فـذآر ّدين اآلدمــي والـحـج من ...     على األصل وعلى علة حكـمه وعـلى صحـة إلحـاق المسـؤول عـنه بـواسطة الـعـلـة المومي إليها
 اهللا أحّق من جهة التقديـم ويأخذ أهل الظاهر بظواهر  األحاديث فيرون قضاء الصوم والحج وأّن دين ..     حيث هو نظير لّدين اآلدمي 

 .282ص/3، واإلحكام لآلمدي ج411ص/7    أنـظر اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ج
 .204ص/2الفروق ج) 7(
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روق        افعية رحمهم اهللا أقوال                   : [ جاء في الف ّوت الحج ويصلي وللش م اهللا يف ال أصحابنا رحمه : ق

و يم   قته ويصلي وه م مش ج لعظ ّدم الح ا ويق الك ألّن  يفّوته ّق مذهب م ايفة والح شي آصالة المس

 .)1(] أفضل وهي فورية إجماعا 

ج      ي الح ة ف ن الطاع عيف بموط ثار الض ر    : إي ثار أن نؤث الحة لإلي ن الص ن المواط ه م ولعل

 : في مواقف منها – دون تفويتها –الضعيف بمواطن الطاعة في الحج 

يم واأل               ام إبراه ند مق خذ من ماء زمزم فهذه مواضع يشتد فيها          استالم الحجر األسود، والصالة ع

زحام    ا هو ملحوظ      –ال وي فيتمكن من االستالم والصالة والشرب، على حين ال          - آم تأثر الق  ويس

د من المؤمن القوي في هذه المواسم المبادرة                    د يحم ك النساء والضعفاء والعجزة فق يتمكن من ذل

 . )2(ويكون هذا آرما منه وفضال . إلى اإليثار 

 

 اإليثار بالنفس : لب الثاني المط
 : إيثار التضحية بالنفس على استيفائها -أوال
ة               الء آلم بيل إع ي س ا ف حية به نفس والتض ثار بال ف اإلي افل بمواق ريم لح رآن الك إن الق

يد ورة          ...التوح ي س دود ف ي األخ رقوا ف ن أح ن الذي ة المؤمني ف وقص حاب الكه ثل أص آم

بروج ن بعده ...ال د وم ذا أصحاب محم نة وآ ريح الج بوا ل رة وه روا اآلخ ن آث ؤالء . م الذي ل ه آ

ان وتضحية في سبيل الدين فصدقهم اهللا وعده                يه من إيم ا عاهدوا اهللا عل ذلك أّن يجود . صدقوا م

ى    غ أرق د بل ون ق ه يك ه والشوق للقائ الى واألنس ب بحانه وتع ته س ه ومحب ة رّب را طاع ه مؤث بنفس

ثار وهو الجود بالنفس           إّن البالء الذي يصيب    ) : [ رحمه اهللا ( ل اإلمام ابن القيم     يقو. درجات اإلي

بد في اهللا ال يخر        عن أربعة أقسام فإّنه إّما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه، أو                 جالع

ه ومن يحب ، والذي في نفسه قد يكون بتلفها تارة، وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى       أهل

 .)3 (المصيبة في النفس: وأشد هذه األقسام  . به العبد في اهللا

ذا المؤمن أن يستشهد في اهللا وتلك أشرف                            ة ه ون، وغاي م يموت ق آله وم أن الخل ومن المعل

 فمن عّد مصيبة هذا القتل ...الموتات وأسهلها، فإّن الشهـيد ال يـجـد مـن األلـم إّال مثـل ألم القرصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وأغلب الظن أنه في زمانا الحاضر يجدر األخذ بما ذهب إليه الشافعية ألّن الحج أضحى غالي المؤن،    204ص/2الفروق ج) 1(

 فمن وهبه اهللا هذه الفريضة سعى في نيل ثوابها والظفر بهذه الفريضة ) يقترع عليه بعض البالد اإلسالمية (      صعب المنال 
  بل لقد أفتى بعض العلماء سالف الدهر بسقوط الحج وقت غلبة النهب والخوف - واهللا أعلـم– ولو فّوت العشاء       وعدم تفويتها

  هـ والثلـجي فـاألمن من شروط وجوب األداء حتى أفتى بعض 636      في الطريق آالرازي عـلى أهـل بغـداد واإلسكاف سنة 
 لدفع الشر عن الحاج بتقـديره وآذلك الكرخي ...المة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال      العلماء بالحج مع أمن الطريق بغلبة الس

 . 148ص/2أنظر الّدر المحتار ج...      يرى أّن اإلثم في مثله على اآلخذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في آتاب القضاء
 .60ص/1أنظر موسوعة أخالق القرآن ج) 2(
 .144ص/2راجع إغاثة اللهفان ج) 3(
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اهل  و ج راش فه ى الف وت عل ن مصيبة الم م م ره  ...أعظ راره يطول عم ه بف ار يظن أّن ن الف ولك

د أآذب اهللا سبحانه هذا الظن ، حيث يـقـول      تع بالعيش وق قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم   :فيتمـ
 . ))1 أو القتل وإذا ال تمّتعون إّال قليال من الموت

ه   ن الش ر م ا ف رء إذا م الك  إّن الم و ه ة ه ل ال محال تة، ب ك الب نفعه ذل وت ال ي ية الم ادة خش

يدة،  ويكون بفراره هذا واستئثاره بنفسه قد فوت                       روج مش و في ب ان ول ثما آ وسيدرآه الموت حي

ن، مّما هو خير وأنفع                          ند اهللا رّب العالمي ثوبة ع ا م ا وأيسرها، وأعظمه تة وأعاله يها أفضل مي عل

 قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو :  ال وهي حياة الشهيد عند ربه، ثم ق 

 .)) 2 أراد بكم رحمة وال يجدون لهم من دون اهللا ولّيا وال نصيرا

بد ال يعصمه أحد من اهللا وال يرد عنه الموت الذي فر منه سواه عّز                    الى أن الع يخبر اهللا تع

تل في سبيل اهللا                    ا يسؤوه من الق ر مم د ف ه ق ّل وإّن  فيقع فيما يسؤوه مما هو أعظم منه وهذا في          وج

ال والعرض          ك الحال في مصيبة الم نفس وآذل ه وزره        " مصيبة ال ى مخلف نؤه وعل يكون له مه ف

ى التعب هللا وفي سبيله، أتبعه اهللا سبحانه أضعاف                  ر راحته عل ه وعرضه وآث ه بدن ك من رف وآذل

بيله ومرضاته        ك في غير س ولنبلوّنكم حتّى   : قال . )3(جارب وهذا أمر يعرفه الّناس بالت. ذل

 .) )4منكم والّصابرين ونبلو أخيارآم نعلم المجاهدين

بانهم وظنهم دخول الجّنة بغير جهاد وال صبر، ولو                    ن حس ى المؤمني الى عل د أنكر اهللا تع وق

ا منصورين غالبين لما جاهدهم أحد، ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم                  انوا دائم  )5( آ

 .ومنه مشروعية اإليثار بالنفس والتضحية الجهادية

يا وشهواتها                      ى الدن اد في سيبل اهللا عل روا الجه   لقد !  وأي حنظلة)6(حنظلة : ومن شهداء أحد آث

اد         نادي الجه يا م ته ملب ّب من بي اده، إذ ه ّق جه اهد في اهللا ح ؤاده، فج يه ف الى عل ك حّب اهللا تع مل

بي         رزقه اهللا الشهادة في س  المالئكة تغسله في طست من فضة فيستغرب النبي         له، ورأى النبي    ف

               ائر الشهداء ك، إذ آيف يغسل هو دون س ك زوجة حنظلة، فتذآر لهم أنه    ! لذل  ويسأل عن ذل

نادي اإليمان مؤثرا ريح الجنة وقرب اهللا تعالى على شهوته ودون            ّب لم ه يه د ساعات من زفاف بع

 .الوغى وتغسله المالئكة أن يغتسل، فتفيض روحه في ساحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).16: (اآلية رقم) 33: (سورة األحزاب  )1(
 ).17: (السورة نفسها ، اآلية رقم )  2(
 .144ص/2إغاثة اللهفان ج)  3(
 ).31: (، اآلية رقم )47: (سورة محمد ) 4(
 .ر الصحابةوراجع إيثا . 142ص /أنظر إغاثة اللهفان ج نفسه) 5(
 ويلبس المسوح ) صلى اهللا عليه وسلم ( يستوصف يسئل عن ظهور النبي ) أبو عامر( هو حنظلة بن أبي عامر الراهب ، وآان أبوه ) 6(

 من خيار المسلمين وسئل الرسول صلى اهللا ) رضي اهللا عنه(      ويترهب فـلما بعث عـليه الـسالم حسده ولم يؤمن به وآان ابنه حنظلة 
 . تزوج جميلة بنت عبد اهللا بن سلول ودخل بها في الليلة التي آان في صبيحتها قتال أحد .    عـليه وسـلـم أن يقـتـل أبـاه فنهاه عن قتله   

 ).  1865: ( رقم الترجمة 137ص/2 ، واإلصابة ج309ص/1 وصفة الصفوة ج1663ص/4     أنظر االستيعاب ج
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 " :التضحية الجهادية " حماية للدين  التضحية بالحياة واألعضاء –ثانيا 
ن  اهللا جّل ثناؤه ودفاعا عن حوزته، ولم                 ا لدي ياة واألعضاء حفظ د شرعت التضحية بالح لق

ذه التضحية إيثارا لحياة شخص آخر            ذلك أنه؛ ليس لإلنسان حّق إزهاق   - على ما أسلفنا   –تشرع ه

تلف ألجل مصلحة                    اآلخرين على وجه اإليثار، وال     روحه أو أن يعّرض  أعضاءه للعطب وأو ال

ا قد نتوهمه من أن الحياة بكل آثارها ومستلزماتها من حّق اإلنسان الذي مّتعه اهللا                     ذا وم يعارض ه

ه، ألن الحّق مستهلك في حّق اهللا تعالى الذي هو مصدر الحقوق وينبوعها وقد عبر الشاطبي عن                   ب

ياء النفوس وآمال العقول واألجسام من حق       ألن نجيب بأن إح   ):[رحمه اهللا (هذا أدق تعبير حين قال    

 . )1(]اهللا تعالى في العباد ال من حق العباد وآون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك

بد إسقاط حظه ألجل مصلحة اآلخري          يس للع يه الحفاظ  على آلية النفس أو   ن  إذن فل ل عل ، ب

ل   يه حّق نفسه في الضروري      ...العق ن عل د يتعّي ات، فال يكون له خيرة في إسقاط حقه، ألنه من  وق

نة ومن حق غيره على ظن أو شك              ى بي ه عل وذلك في دفع الضرر الواضح؛ وآذلك في جلب . حق

اد طلبه الشارع مع أّنه تعرض لموت            ثال طلب فضيلة الجه ه، فم ا يضر ب ان عدمه المصلحة إذ آ

ر على الكفر، أو قتل الكافر المسلم  وددت :  عنه قال رسول اهللا :يرة فعن أبي هر.)2(الكاف

 .)3( وآان أبو هريرة يقول ذلك ثالثاالحديث....أن أقاتل في سبيل اهللا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل

نفس     ريض ال تحام المخاطر وتع باح اق ن الغاصبين، ي يه م اظ عل ن والحف ن أجل مصلحة الدي  فم

ن؛ ومن هذا                  ك ويتعّي د يتوّجب ذل ل ق روح ب  المنطلق شرعت التضحية الجهادية     للهالك وإزهاق ال

ية  يات الفدائ ه اإلسالمي  –والعمل ي الفق ّررة ف ق ضوابطها المق ثار  – وف ه اإلي ى وج ذا عل ل ه  آ

تعلق بالكليات الخمس، فإن هذا الفدائي أو المجاهد الذي يبتغي                     ات الم لم األولوي انون س راعاة لق وم

ة دينه ال يضع نصب                 الى وحماي ذا وجه اهللا تع عينيه الموت أو المشقة الالزمة عن هذا       بتصرفه ه

ت، وإن الزمتها المشقة حفظا لدين اهللا عّز                   ذه الضرورة التي تعّين ى ه نظر إل ا ي در م التصرف بق

)  رحمه اهللا (وجّل وإعالء لكلمة التوحيد ورعاية لمصلحة المسلمين وهذا معنى قول اإلمام الشاطبي           

ا و  [  قة ذاته ى اهللا بالمش تقّرب إل وز ال روعة ألّن اهللا   ال يج اقة المش ال الش يه باألعم تقّرب إل ا ي إّنم

وآيف ومن شأن الشارع    . ألّن اإلذن الشرعي من حيث هو إذن لم يستلزم اإلضرار            . )4(]شرعها   

ا       ى م تاجا إل ان مح م وإن آ ع اإلضرار أث ب أو الداف د الجال ه إذا قص رى أن نه ؟ أال ت نهى ع أن ي

 وهذه التضحية الجهادية المشروعة بـل) السابق ذآره(شروع  المرإن الفرق بين اإليثـار غي...فعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .376ص/2الموافقات ج) 1(
 .352 -351ص /الموافقات ج نفسه) 2(
  ابن أبي شيبة ومـصـنف) 6800: (  حديث رقم 2641ص/6رواه البخاري آتاب التمني باب ما جاء في التمني وتمني الشهادة ج) 3(

 وسنن البيهقي آتاب السير باب ما ) 193: (  حديـث رقم 202ص/4     آتاب الجهاد  باب ما ذآر في فضل الجـهـاد والـحـث عـليـه ج
 ) .18335: ( حديث رقم 169ص/9     جاء في السرية ج

 .353ص/2الموافقات ج) 4(
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تحم      بيل اهللا وهو يق ا واضح ، فالمجاهد في س أمور به  المخاطر ال يجوز أن يحمل في نفسه     الم

د أن يتجه قصده إلى تحصين الّدين وحمايته من العدو المتربص                        ل ال ب ياته ب الرغبة في إزهاق ح

ك بروحه إذا اقتضت الضرورة                  ه، راضيا بالتضحية في سبيل ذل فيجوز إذن للفدائي اقتحام    ..." ب

الك بشرط أن يكون قصده إهالك عدوه ال جر الهالك عل          له   ى نفسه معتمدا على حمايةالمه

" بالخوارق، وال ريب أن هذا الشرط يحتاج إلى قدر آبير من الثقة بفضل اهللا وصدق التوآل عليه            

ول            ى الق نا نخلص إل ية      : [ ومن ه رق الفدائ ياتها في سبيل اهللا عّز وجّل              )1(إن الف  التي تغامر بح

ي، ودون ا ذا دون أي حرج دين ا ه ارس عمله ان بوسعها أن تم تحار إن آ ي معصية االن وع ف لوق

رحمة اهللا وفضله أن  ته ب ه وثق ع أمل داء، م ي األع نكاية ف يق ال ه مجرد تحق ي من عمل هدف الفدائ

ة الموت ولكن ذلك              رعاية من عادي يه بخوارق ال  ال يكون إّال بإيمان صادق – والحق يقال –يحم

 . )2(] ّ وقلب انعقد على صدق التوآل على اهللا سبحانه باهللا 

 : التبرع باألعضاء على وجه اإليثار -ثالثا
 هل يجوز أن يؤثر اإلنسان  غيره بأن يتبّرع له بعضو من أعضائه ؟  

رها     ابق ذآ اعدة الس ة، وبمقتضى الق ائل حداث ثر المس ن أآ برع باألعضاء م ألة  الت ال  :)3(إّن مس

وات مهجته وهالآه ألّن نفس      للمرء أن يؤثر غيره ببعض أعضائه إذا أدى هذا اإليثار إلى ف            زيجو 

ة في حّق اهللا تعالى، فكل حّق للعبد إسقاطه ولكن نفسه يجب عليـه أن يحافـظ عـليـها           المكلف داخل

 . )4(" فليس له التسليط على نفسه وال عضو من أعضائه باإلتالف " 

نفس من الكليات الضرورية في هذا الّدين الحنيف وهي من                 ياة أو حفظ ال  حقوق إّن حّق الح

ان دائرا بين حّق اهللا عّز وجّل وحّق عبده  لم           م إذا آ بد، ألّن الحك يها حّق الع ان ف الى وإّن آ اهللا تع

ه وال   تل نفس رء ق م يجز للم نه ل الى وم ّق اهللا تع قاط ح ى إس ه إذا أدى إل قاط حق يصح لإلنسان إس

برع بعضو من جسمه آلخر توقفت استمرارية حي                    أّن يت اته عليه، إن   تفوت عضو من أعضائه، آ

بـه      ـوت أو يـعـطـ ـى الـم ه إل ـرى ب ـو يـس ك العض تـطـاع ذل نه أن اقـ ـلى ظـ ب ع ا  ال . " غلـ آم

 يجـوز ألحـد أن يـكــرهـه عـلـى ذلك، وال يجوز للـطبـيب الجـراحي أن يتـولى تـنفـيـذه، وهـذا مـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يجوز اقتحام الصعاب وإن علم أنه سيقـتـل - أي في حالة النفير العام–قهاء أنه إذا هجم العدّو بغتة على أرض  المسلمين وقد ذآر الف) 1(

 أنه ال بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظّن أنه يقتل إذا آان : [ وذآر في شرح السير.      جاز له القتال بشرط إحداث النكاية في األعداء
 يوم أحد ومدحهم ) صلى اهللا عليه وسلم( بقتل أو بجرح أو بـهـزم فـقـد فـعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول اهللا      يصنع شيئا 

 ويمكن مراجعة .      عـلى ذلك، فـأمـا إذا عـلـم أنه ال ينـكي فيـهـم ال يحـل أن يحـمل عليهم ألّنه ال يحصل  بحملته شيء من إعزاز الّدين
 . 228ص/3ج) رّد المحتار( أنظر حاشية ابن عابدين . ه المسألة في الفقه اإلسالمي     تفصيل هذ

 للدآتور محمد سعيد ) محاضرة مشروعية اإليثار في الشريعة اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي: ( أنظر مجلة الموافقات ) 2(
 . 158وص154/155     رمضان البوطي العدد األول ص 

 وفّرع عنها الفقهاء تطبيقات آثيرة والتي تنص على رفع الضرر وأّنه ليس للعبد الخيرة في  ) رحمه اهللا تعالى(  الشاطبي التي ذآرها) 3(
 . تقسيم الحقوق376ص/2     إسقاط حقه إذا أخّل بمقتصد شرعي وأسقط حّق اهللا تعالى أنظر تفصيل ذلك في آتاب الموافقات ج

 .376-322ص/2نظر الموافقات ج) 4(
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 .)1(" أجمع عليه المجمع الفقهي في جدة 

ال اهللا       تهلكة         : ق ى ال أيديكم إل وا ب ال    . ))2 وال تلق وال تقتلوا أنفسكم إّن اهللا آان         ّ:وق

 .)4(' ال ضرر وال ضررا ' : وهذا معلوم من قواعد رفع الضرر في الشرع . ))3 بكم رحيما

ام الشاطبي          د ذآر اإلم الى    ( وق ه اهللا تع أّن الحّق المشترك بين اهللا والعبد، إذا غّلب فيه      ) : [ رحم

و اعتبر  لكان هو المعتبر                            بر، إذ ل ير المعت و آغ رحا شرعا فه بد مّط الى صار حّق الع حّق اهللا تع

والفرض خالفة آقتل النفس، إذ ليس للعبد خيرة في إسالم نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية آالفتن                

 .)5(] ونحوها 

 يمكن أن تؤخذ من جانب آخر، فيكون اإليثار فيها مشروعا بل يندب إليه إذا ما آان                    وهذه المسألة 

الحافز إليه، والباعث عليه رضى اهللا تعالى، وهذا يكون فيما دون أصل الحياة أو استئصال                                 

 .ّ إذ يكون سائغا فيما تغّلب فيه حّق العبد ال حّق اهللا ...األعضاء 

ه بعضو من أعضائه إذا اقتضت ذلك حاجة أو ضرورة دون أن              فيجوز إذن أن يؤثر اإلنسان غير      

يجّر هذا التبرع أو هذا اإليثار على المؤثر ضررا من موت أو عطب مؤآد أو مظنون آمسألة                           

التبرع بإحدى الكليتين، أو بشيء من دّمه بعد تقرير الطبيب العدل الثقة بأّن هذا التصرف ال يوقع                   

 .)6(المتبّرع المؤثر في أي خطر 

 إيثار مصلحة الدين على شهوات الدنيا: المطلب الثالث 
 : إيثار اآلخرة على حياة الدنيا-أوال
باب هالك من آثر الدنيا       : في تفسيره لسورة اإلسراء    ) رحمه اهللا تعالى   ( يذآر ابن آثير       

ا له  من آان يريد العاجلة عّجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلن                ّ: على اآلخرة في قوله     

ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك آان                      . جهّنم يصلها مذموما مدحورا       
  .) )7مشكورا سعيهم

يخبر اهللا تعالى أنه ما آل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له بل إنما يحصل لمن أراد                           

 تعالى جزاء من اختار الفاني        ثم يبين اهللا   ...اهللا ما يشاء وهذه مقيدة إلطالق ما سواها من اآليات              

 على الباقي، من آثر الدنيا على اآلخرة ولم يسع لها سعيها فيصفه في جـهنـم إذ تـغـمـره من جميـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لدآتور محمد سعيد رمضان البوطي ل) مشروعية اإليثار في الشريعة اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي : ( مجلة الموافقات  )1(

 .م1985 العدد األول وآان هذا المجمع سنة 155      ص
 ).195: (، اآلية رقم ) 2: (سورة البقرة ) 2(
 ).29: (، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 3(
 ".الضرر وال ضرار: " قال ) صلى اهللا عليه وسلم( القاعدة الفقهية وهي نص حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النبي ) 4(
 .319ص/2آتاب الموافقات ج) 5(
 . من مجلة الموافقات155ص ) مشروعية اإليثار في الشريعة اإلسالمية وضوابطه عند اإلمام الشاطبي: ( أنظر محاضرة ) 6(
 ).19-18: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء ) 7(
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به بكونه حقيرا ذليال مهانا فيها، فقد آثر من األمور            محقراتها؛ بإيثاره الدنيا على الدار اآلخرة     جوان

م والسرور، فكان آمن نزل فيهم قوله               يم الدائ يها من النع ا ف اتستبدلون الذي هو أدنى    :وم

 :قالت ) رضي اهللا عنها( عن عائشة) : رحمه اهللا تعالى (يروي اإلمام أحمد . ) )1خير بالذي هو

   ال رسول اهللا يا دار من ال   :  ق ال من ال مــال له ولها يجمع من ال عقل     الدنــ  دار له، ومــ

إّن من طلب اآلخرة وأراد نعيمها وما فيها من سرور وسعى من أجل ذلك بإتباع رسول   . )) 2له  

به مؤمن، موقن بالثواب والجزاء، وهو مدرك أّن اآلخرة تؤثر وال يؤثر                    ه وشرعه، وقل اهللا   وهدي

عيه،   كور س ه مش يرها فإّن يها غ يمها   عل يا ونع نة العل ات الج نال درج نم ، وي ات جه يوقى  درآ س

 .وسرورها 

آال نمد هؤالء وهؤالء من عطاء رّبك وما آان عطاء رّبك محظورا انظر آيف فضلنا    قال 

 .) )3 بعضهم على بعض ولآلخرة اآبر درجات واآبر تفضيال

ن الخطاب         ّر عمر ب ناده    م دار راهب ف ا راهب، فأشرف   :  ب عل عمر ينظر إليه ويبكي فج...ي

ال       ذا ؟ ق ن ه يك م ا يبك ن م ير المؤمني ا أم يل له ي ول اهللا : فق رت ق تابه ذآ ي آ ة :   ف عامل

ارا حامية    . ناصبة  قال ابن  ) : رحمه اهللا تعالى    ( وقال البخاري   .  فذاك الذي أبكاني     ) )4 تصلى ن

ة ناصبة      عباس    يل       عامل يا      : )5(  النصارى وق ة في الدن  بالمعاصي ناصبة في النار      عامل

العذاب والهالك      د عملوا عمال آثيرا جهدوا فيه ونصبوا ولكّنهم يصلون يوم القيامة              . )6(ب فهؤالء ق

ا ترى ؟ ألن عملهم آان هباء منثورا               م ي ية، ل ارا حام ألنهم آثروا الحياة الدنيا وما ينال رضا اهللا        . ن

 إال اهللا تعالى وأّن  محمدا رسول اهللا وامتثل لشرع           تعالى وجنته إال من خلع األنداد وشهد أن ال إله         

 فهل إيثار الحياة الدنيا خلق مذموم ؟. اهللا تعالى 

ال         الك ق ة ه ية ال محال يا الفان ياة  الدن ر الح ن يؤث يا    : إن م ياة الدن رون الح ل تؤث  ب

 . فالدنيا فانية واآلخرة باقية والباقي خير)) 7 ...واآلخرة خير أبقى

ثار  المصل   وتميلون للدنيا فتقدمون حظوظكم    : [ ذآر بعض العلماء تفسير هذه اآلية          : حة واإلي

 ....].منها على حقوق اهللا تعالى واآلخرة خير من الدنيا لطالبها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )61: (، اآلية رقم ) 2: (سورة البقرة ) 1(
 .288ص/10، ومجمع الزوائد آتاب الزهد، باب الدنيا دار من ال دار له ج)24464: ( حديث رقم  71ص/6مسند اإلمام أحمد ج)  2(
 ).21-20: ( ، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء ) 3(
 .502ص/4أنظر تفسير ابن آثير ج) . 4-3: (، اآلية رقم )88: (سورة الغاشية ) 4(
 .ص نفسها/ أنظر المصدر السابق ج نفسه . ' ة ناصبة عامل' : ذآره السدي وعكرمة في تفسير قوله تعالى ) 5(
 .503ص/4أنظر المصدر السابق ج) 6(
 ).17-16: (، اآلية رقم ) 87: (سورة األعلى ) 7(
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 فهل إيثار مصالح الدنيا على اآلخرة مشروع أم خلق مذموم، وما مفهوم المصالح التي تؤثر؟

ام العّز بن عبد السالم          ول اإلم اعلم أّن من   : [ والمصالح  ) ام العبادات والمعامالت  في بيان أقس  ( يق

يه وفقه لطاعته ونيل مثوبته ومن خذله أبعده بمعصيته وعقوبته                  يه وأحسن إل م اهللا عل فمصالح . أنع

وات         اب وف ى العق ول عل دها الحص اب، ومفاس ن العق نجاة م ثواب، وال ى ال ول عل رة الحص اآلخ

 .)1( ] ويعبر عن ذلك آله بالمصالح اآلجلة. الثواب

ال المصالح الدنيوية واألخروية في ثالثة أقسام مرتبة في منازل متفاوتات، فأما                   ويمكن إجم

ى الضرورات            يا فتصنف إل تكمالت أي التحسنيات وأما مصالح       )3( والحاجات    )2(مصالح الدن  وال

 من  اآلخرة ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات وفعل السنن المؤآدات الفاضالت           

ك من المندوبات التابعة للفرائض والمستقالت فهي من التتمات والضرورات           اعدا ذل الحاجات، وم

ى   دم عل م مق ل قس تمات وفاضل آ ى الت ة عل تزاحم، والحاجات مقّدم ند ال ى الحاجات ع ة عل مقّدم

 .مفضوله، فيقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مست الحاجة إليه

رائع لمص   ا وضعت الش رع   وإّنم دده الش ا ح ا بم اجل واآلجل مع ي الع ن ف باد الداري الح الع

يم  هواتهم  –الحك ّناس وش واء ال ى مقتضى أه المية  – ال عل ريعة اإلس تقراء الش وم باس ذا معل  وه

ثال في القسم الضروري من هذه المصالح اآلجلة العبادات، فقد تكون خالصة هللا                    نجد م السمحاء؛ ف

ّز وجّل وينال العبد رضى مواله       ، وقد تكون مشوبة بالرياء فال ينال منها إال النصب، ويقال عنه            ع

 ...في الدنيا عابد أو زاهد

بد السالم         ن ع ّز ب ام الع ول اإلم ه وتعظيمه ومهابته       : [ يق ا إجالل اإلل بادات آله والمقصود من الع

يه، وآفى بمعرفته ومعرفة صفاته شرفا واآلخرة وهي أفضل من                    تفويض إل يه، وال توآل عل آل وال

ريم     ه الك ى وجه نظر إل دا ال ا ع يها م ع عل واب يق الح    ...ث ن المص ثار م ى اإلآ رّب إل دب ال د ن وق

ا تمس إليه                            ى م يوية عل ى االقتصار في المصالح الدن دب إل در االستطاعات، ون ى ق األخروية عل

يله وفي تقليل ما أمروا                  روا بتقل ا أم ير م قياء في تكث ياء األش  الضرورات والحاجات، فرّغب األغن

قاهم وأبعدهم وأقصاهم، وقد قال في أآثرهم              يهم وأش يره فسخط عل  بل تؤثرون الحياة الدنيا  بتكث

 .)[ )5واآلخرة خير أبقى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .481ص/2قواعد األحكام ج) 1(
  بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على هي التي ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،: المصالح الضرورية ) 2(

 اإليمان وقواعده والصالة والزآاة  : ومثالها .      فساد وتهاريج وفوات حياة وفي األخرة فوات النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين
 ...     وتناول المباحات وحفظ النسل والمال والعرض 

 ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة آالرخص المخففة في العبادات وهي : الحاجيات ) 3(
 .     وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات في العادات والفرائض والسلم في المعامالت

 المدنسات التي تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم فـمعناهـا األخـذ بـما يلـيـق مـن محاسن العادات وتجنب األحوال : التحسينات ) 4(
 . فما بعدها8أنظر الموافقات آتاب المقاصد ص .      مكارم األخالق

 . وما بعها481ص/2قواعد األحكام ج). 17-16: (، اآلية رقم ) 87: (سورة األعلى ) 5(
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بقاء على دار الزيف والفناء، حيث      فاإليثار الحّق إيثار طاعة اهللا على الشهوات وإيثار دار الخلد وال          

 .ينال اإلنسان جزاء أوفى

 الذي خلق الموت والحياة ليبلوآم آيكم أحسن وقد خلق اهللا وابتلى عباده فيها بالخير والشر      

هذا ليعلم  اهللا من ريده . )2( ونبلوآم بالشّر والخير فتنة والينا ترجعون :  وقال .  ) )1 عمال

 .)3( يريد الدنيا وزينتهاويريد ما عنده ممن

ال    يا         :ق ياة الّدن رون الح ل تؤث ول ابن الجوزي      ) )4ب فإن أريد بذلك الكفار    ) : رحمه اهللا ( ويق

ا                : فالمعني    نون به م ال يؤم ى اآلخرة ألّنه يا عل رون الدن م يؤث ه المسلمون فالمعنى       . أّنه د ب وإن أري

 .ن الثوابأّنهم يؤثرون االستكثار من الدنيا على االستحسان م

عود   ن مس ال اب اجل      : ق ا بالع نا فأخذن ت ع نا، وزوي ت ل رة نع نا، وإن اآلخ ت ل يا عجل إن الدن

 .)5(وترآنا اآلجل 

الداء الكامن والسبب الحقيقي في معصية العاصي وآفر الكافر هو إيثار الدنيا على اآلخرة                   إذن، ف

ية، فحّب الدنيا رأس آل خطيئة            ة الفان ما فادك شيء مثل    : " حكم العطائية   جاء في ال  . وحب العاجل

 .)6(" أنت حر مّما أنت آيس وعبد لما أنت له طامع : " وقال أيضا " . الوهم 

 : إيثار طاعة اهللا على من عاداه -ثانيا
د ربط اهللا تعالى في أآثر من موضع في القرآن الكريم بين طاعته عّز وجّل وبّر الوالدين                     . لق

 .ي آل حال ؟ ومتى يجوز الخروج عن طاعتهما ؟ فهل تؤثر طاعة الوالدين ف

وم بحّق والديه                    لم إذ يق يهما، والمس ّرهما واإلحسان إل ن وأوجب ب الى بطاعة الوالدي د أمر اهللا تع لق

ا سبب وجوده فحسب، أو لكونهما قّدما من الجميل والمعروف ما أوجب                    يه ال لكونهم بهما عل وواج

و            ا وهو يق ثل، وإّنم ا بالم ه مكافأتهم ذا الواجب يمتثل أوامر اهللا تعالى فينصاع طواعية إلـى            مع م به

 : هـذا األمـر ما دام رّب العّزة عّز وجّل قـد قـرن طاعتهما وبّرهـما بتـوحيده وعـبادتـه فقال          

اه وبالوالدين احسانا إّما يبلغّن عندك الكبر احدهما أوآالهما فال تقل                     بدوا إّال إّي ك أّال تع وقضى رّب
ا أف ريما  ّلهم وال آ ا ق ل ّلهم نهرهما وق ل رّب    .  وال ت ّرحمة وق ن ال ّذّل م ناح ال ا ج واخفض لهم
 .) )7 آما رّبياني صغيرا ارحمهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )2: (، اآلية رقم )67(سورة الملك ) 1(
 ).35: (، اآلية رقم )21: (سورة األنبياء ) 2(
 .142ص/2ن جأنظر إغاثة اللهفا) 3(
 ).16: (، اآلية رقم )87: (سورة األعلى ) 4(
 .92ص/9أنظر زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي ج) 5(
 .583ص/2أنظر التفسير الواضح الدآتور محمد الحجازي ج) 6(
 ).24 – 23: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء ) 7(
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 الوصايا النّيرة، بكل ما تحمله من معاني الرأفة             فقد أوجب اهللا تعالى على المسلم بّر والديه بهذه            

 ...والرحمة واإلحسان ووجوه البالغة والبيان

رة          ي هري من أحّق الّناس بحسن :   فقال جاء رجل إلى رسول اهللا  :  قال   وعن أب

ال       ثّم من ؟  : قال. 'أّمك ': ثّم من ؟ قال : قال . 'ثّم أّمك' :قال ثّم من ؟ قال  . 'أّمك  ' : صحابتي ؟ ق

 .))1' أبوك ' : قال 

ال اهللا   ه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي  ما ليس لك به علم فال    :   ق ووصّينا اإلنسان بوالدي

 .) )2 إلّي مرجعكم فأنّبئكم بما آنتم تعملون تطعهما

ير            ن آث ام اب ول اإلم  ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة واإلحسان إليهما في) :[رحمه اهللا (يق

انهما المتقّدم قال    ة إحس  أي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما :  مقابل

وإن حرضا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا آانا مشرآين فإّياك وإّياهما فال تطعهما في ذلك، فإن               

صالحين ال  مرجعكم إلّي  يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك، وأحشرك مع ال             

رة والديك وإن آنت أقرب الّناس إليهما في الدنيا، فإّن المرء إّنما يحشر يوم القيامة مع من                      في زم

يا         ّبا دين رآن الكريم مواقف جليلة في شرع من قبلنا فيها إيثار طاعة          . )3(]أحّب أي ح نا الق ويذآر ل

ثار طاع   ثار إي اذج اإلي ن نم ه م د ولعل زوج والول ى األب وال ى األصول أو اهللا عل الى عل ة اهللا تع

وح          ّيدنا ن ثار س روع آإي ى زوجه وولده لّما آانا آافرين             الف يده عل ر طاعة اهللا وتوح ن آث   حي

ال له       نه فق ى اب يّ    :وأشفق عل ا بّن ن      )4( ي نا وال تكن مع الكافري ال سآوي إلى جبل . ارآب مع  ق

اء      يوم من أمر اهللا إّال من                . يعصمني من الم ال ال عاصم ال  ّرحم وحال بينهما الموج فكان من      ق

 .) )5المغرقين

ذا الموقف  إّن األب دوما ال شك يؤثر مصلحة أبنائه وسعادتهم                      تأّجج له وة وت ة األّب تحرك عاطف وت

وح              ى مصلحة نفسه  فيضرع ن ونادى نوح رّبه فقال رّب إّن ابني من  : بالدعاء البنه  عل

ن             م الحاآمي ّق وأنت أحك ي وإّن وعدك الح ك               . أهل يس من أهل ه ل وح إّن ا ن ال ي ه عمل غير    . ق إّن
 .) ) 6لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صالح فال تسألن ما ليس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـم آتاب البّر وصحيـح مسل) 5626: ( حديث رقم 2227ص/5آتاب األدب باب من أحّق الّناس بحسن الصحبة ج: صحيح البخاري) 1(

 ). 2548: ( حديث رقم 1974ص/4    والصـلـة واآلداب، باب بّر الـوالـديـن ج
 ).8: ( ، اآلية رقم )29: (سورة العنكبوت ) 2(
 .405ص/3تفسير ابن آثير ج) 3(
 ا عمل عمال غير صالح فخالف وآان آافر' آنعان ' أخو سام وحام ويافث، وقيل اسمه ' يام' أّن ابنه هو) رحمه اهللا( ذآر ابن آثير )  4(

 .85أنظر قصص القرآن البن آثير ص .      أباه في دينه فهلك مع من هلك 
 ).43– 42: ( ، اآلية رقم ) 11: (سورة هود ) 5(
 ).46 -45: (السورة نفسها اآلية رقم ) 6(
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ام القرطبي        ال اإلم ه اهللا  (ق آان : [ ره وهو الرأي الذي نؤث    – نقال عن شيوخه من العلماء        –) رحم

نه عنده      مؤمنا في ظّنه، ولم يكن نوح ليقول لرّبه إن ابني من أهلي  إال وذلك عنده              – أي نوح    –اب

ّم يسأل في إنجاء بعضهم             ار، ث ك، إذ محال أن يسأل هالك الكف وآان ابنه يسر الكفر ويظهر ...آذل

 .)1(] فأخبر اهللا تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب ...اإليمان

                                      قال رّب إّني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به من علم وإّال تغفر لي وترحمني أآن من
 .) )2الخاسرين

ي آثر عبادة رّبه وطاعته واالئتمار بأمره ونهيه، فقد أبطل                     ن يصدر إّال من نب يل ل ذا موقف جل فه

ه في العقيدة، فيبرأ المؤمن      ألّن ابن النبي هو ابن       إّنه ليس من أهلك    اهللا تعالى عالقة نوح بابنه      

 .من غير المؤمن

ى أقرب الّناس إليه                          ّل  عل ّز وج ربه ع ر ق اهللا من يؤث  من صاحبة أو والد أو      –إّن المؤمن ب

د  ى اهللا       –ول نفوذ إل ن  ال بد وبي ن الع ع بي ب والموان م  الحج ا أعظ ق ألّنه ق والعالئ ر العوائ  يهج

ا         . ورسوله    واع المخالف ق فهي أن ا العوائ ت ظاهرها وباطنها، فإّنها تعوق القلب عن سيره إلى       وأّم

يه طريقه، وهي ثالثة أمور              الى وتقطع عل فيزول عائق الشرك   . شرك، وبدعة، ومعصية    : اهللا تع

نة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة                يق الس بدعة بتحق يد، وعائق ال تجريد التوح وهذه العوائق ال . ب

 ...، ويتحقّق بالسير إلى اهللا والدار اآلخرةتتبّين للعبد حّتى يأخذ في أهبة السفر

تها       هواتها ورياس يا وش الذ الدن ن م وله م ب دون اهللا ورس تعّلق بالقل ا ي ل م ي آ ق؛ فه ا العالئ وأّم

م  تعلق به ّناس وال تعّلق     . وصحبة ال وة ال ها إّال بق ثالثة ورفض ور ال ذه األم ع ه ى قط بيل إل وال س

ى    ترك م  ...بالمطلب األعل نفس ال ت إّن ال ر       ف نه وآث يها م بوبها إّال بمحبوب هو أحّب إل ا ومح ألوفه

 .  )3(وآلما قوي تعّلقه بمطلوبه ضعف تعّلقه بغيره . عندها منه

وة وآل ما يعوق تعّلق القلب ببارئه عّز وجّل وما آان دعاؤه                          ة األب وح من عالق د تجرد ن لق

يه وسؤاله له عن غرقه إّال على وجه االستع      ه ف دة رّب نه ومناش الم واالستكشاف ذلك أّن اهللا تعالى الب

ن آمن من أهله            نـه مـّم ان يظن اب ه، وآ نجاة أهل ده ب  آـان من) مّسرا آفره(فلما خالفه في دينه ...وع

ن  لّما آانوا موافـقـين له في الـّديـن والـمـذهـب  ,  في حين نجا مع أبيـه األجانب فـي النسب, المغرقي

 .) )4ن وجعلنا ذريته هم الباقي :  قال 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45ص/9 أنظر تفسير القرطبي ج)1(
 ).47: (، اآلية رقم )11: ( سورة هود )2(
 .225 -224 أنظر الفوائد ص )3(
 ح الثالثة فكل من على وجه األرض وسائر بني آدام ينسبون إلى أوالد نو) . [ 77: (، اآلية رقم )37: ( سورة الصافات ) 4(

 على ما جاء في حديث اإلمام أحمد و التــــرمذي وأنظـر قصــص ]     وهـم سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافت أبو الروم
 .  89    القــرآن ص 
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ياء الحافل بالّطهر والعفاف والنبل وإيثار الحّق                     اريخ األنب أة في ت ية نصادف مفاج رة ثان وم

ّرحم    ى ال وح   ففي قصة     . عل ان األب نبّيا واالبن آافرا وفي قصة إبراهيم        ن  آان األب  آ

ّيا ن نب را واالب دا . آاف نا أو وال ه اب م آون دّو اهللا رغ راءتهما من ع نان ب ّيان المؤم ن النب د –ويعل  بع

ان      ا لإليم ان باهللا على آصرة الدم أو                     –دعوتهم ر رابطة اإليم ّوة وتؤث نّوة أو األب نقطع آصرة الب  فت

 .ميالدعالقة ال

ق قلب إبراهيم          برّبه، فآثر طاعته على طاعة أبيه لّما استيأس منه، فاستحّق بحّق         وتعل

يال، ألّن طاعة اهللا تؤثر على طاعة الوالدين عندما يأمرانه بمعصيته فال طاعة      أن يكون هللا       خل

وق في معصية الخالق       جاهداك  وإّن : ل وقا . )2(فلما تبين له أّنه عدو هللا تبرأ مّنه  . )1(لمخل

 .)...)3لتشرك بي  ما ليس لك به علم فال تطعهما

د ضرب الصحابة األجالء            ثار صورا     لق ، حين آثروا طاعة اهللا تعالى وحّب رسوله        من اإلي

     ى بّر الوالدين المشرآين فعن سعد بن أبي    . فكانت سيرتهم العطرة بحّق حافلة بهذه المآثر      ... عل

ال  وقاص    يس قد أمر اهللا بالبّر       : سعد   قالت أم    : [  ق واهللا ال أطعم طعاما و ال أشرب شرابا        . أل

ر    ه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي      :فنزلت  ] حتى أموت أو تكف . ) )4 ووصّينا اإلنسان بوالدي

يل        ذا الصحابي الجل ب، وحقّ               -فه ة في القل ألم من مكان ا ل الولد من توقيرها وتعظيم  على   رغم م

أنها    ه     -ش ه ألّنها آانت آافرة وقد أمرته بالكفر قال          إّال أّن م يستجب ألّم إّن الدين عند اهللا    :ل

 .) )5اإلسالم 
، فحين طلبت منه ترك هذا الّدين الذي أحدثه وإّال                 )6(وأحكام اإلسالم وآدابه مع الكافر معروفة           

  : قال سعد       . ] فيقال يا قاتل أّمه   : [ انقطعت عن األآل والشرب حّتى تموت فيعّير بها قالت           

 قال فمكثت يوما ال تأآل فأصبحت قد جهدت. قلت ال تفعلي يا أّمه فإني ال أدع ديني هذا لشيء [ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قـال و) 1707: (  حديـث رقم 209ص/4سنن الترمذي ، آتاب الجهاد، باب ما جاء  ال طاعة للمخلوق في معصية الخالـق ج) 1(

 ، وتحــفة األحـوذي باب ال طاعة لمخلوق في )381: ( حديــث رقم170ص/18    حديث حســن وصحيــح والمعجم الكبيـــر ج
  .298ص/5    معصية الخالق ج

 ).114: (، اآلية رقم )9: (التوبة ) 2(
 ).8: ( ، اآلية رقم )29: (سورة العنكبوت ) 3(
 والحديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن مصعب بن سعد أنظر لباب النقول في ). 8: ( قم ، اآلية ر)29: (سورة العنكبوت ) 4(

 .405ص/3 وتفسير القرآن العظيم ج214     أسباب النزول ص 
 ).19: (، اآلية رقم ) 3: (سورة آل عمران ) 5(
 .100أنظر منهاج المسلم ص ...عدل به وعدم إيذائهمن عدم إقرار الكافر على الكفر وبغضه ببغض اهللا، وعدم مواالته وإنصافه وال) 6(
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ا آخر وليلة ال تأآل، فأصبحت وقد اشتد جهدها            فلما رأيت ذلك قلت تعلمين واهللا : قال . فمكثت يوم

ا ما ترآت  ديني هذا لشيء                    ا نفس ة نفس فخرجت نفس ك مائ و آانت ل ه ل ا أم إن شئت فكلي وإن . ي

 .)1( اآلية   و إن جاهداك نزلت  هذه اآلية شئت فال تأآلي، فلما رأت ذلك أآلت ،فأ

ة التوحيد فقد أوشكت أم سعد أن                          ياة األم في سبيل إعالء آلم ثار التضحية بح ن اإليثار،إي ذا عي فه

ذه الحال ثالثة أيام، وذآر ابن آثير             ى ه د أن مكثت عل ودة بع ك، فكانت مجه أّنهم ) :رحمه اهللا(تهل

 .  وآان بارا بأّمه ولكنه لم يطعها في المعصية ) 2(فاهاآانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا 

اهللا تعالى ملك حب اهللا عليه فؤاده، فيقطع               ن آمن ب ي عامر الراهب حي ن أب ذا حنظلة ب وه

ق ل العالئ يه , آ ر أب تنكر آف ثة رسول اهللا -و يس بل بع وه ق ان أب أل عن  وآ ي   يس ور النب ظه

 لّما  آان على حال الكفر       ه ولم يكتف بقطع صلته بأبي     – المنتظر فلما بعث آفر حسدا من عند نفسه       

ذه  للبشرية   آان فيضا من الرحمة المهداةفي قتل أبيه، ولكنه  بل آان يستأذن رسول اهللا   , ه

ة والصلة   الضالة رأفة والهدي ان وال ن باإلحس ة الوالدي ية معامل ن آيف تله وبّي نهاه عن ق م –، ف  رغ

رهما  ه ال يليق بمؤمن ب      -آف  تعالى، لطاعته  آان هذا إيثارا هللا   ...اهللا تعالى طاعتهما في المعاصي     وأّن

ان قريبا آالولد أو الوالدي                     و آ بيله ول اداه، صّد عن  س ى من ع والذين آمنوا    : قال  ...! نعل

وا الصالحات لندخلّنهم في الصالحين        وال عجب أن تصدر هذه التصرفات الجليلة من . ) )3وعمل

م       روءة أن يقابل عطف           هؤالء الصحابة  وه يس من الم ن ول يس من الّدي ه ل م أّن ام العل  يعلمون تم

وال            ّنة وأق رآن والس ي الق ن ف ّر الوالدي واهد ب ل، وش ود الفض العقوق وجح يلهما ب ن وجم الوالدي

 .الصحابة الكثيرة 

 :قال الشاعـــر

 واربْح بذي األرحام نعمة فضلِه  وعلـيـك بـّر الوالـديـن فضـيلة 

 رّبــوك فـي حـجـر الدالل وظلِه  ا عـطـفوا عليك برأفٍةيا طالـم 

  .)4(واخـفـض لهم عـّز الـجناح بـذِلِه   فاشكر محاسن والديك وبرَّهم 

رحم    رة وصلة ال ام األس ي نظ نهجه ف ّرد بم الم تف ل إّن اإلس ن . ب ثر الصحابة  الذي ا أآ وم

اءوا بغضب و                   ة اإلسالم، وب ع راي ار، فإّن هذه     تجشموا الصعاب في سبيل رف يائهم الكف سخط أول

 !....الدعوة في بدايتها نصرت من الشباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .241 أنظر أسباب النزول ص )1(
 .405ص/3أنظر تفسير القرآن العظيم ج) 2(
 ).9: (، اآلية رقم )29:(  سورة العنكبوت)3(
 .98 -97 ص  أنظر فتح الخالق في مكارم األخالق)4(
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وهذا اإليثار يخضع لسلم األولويات، والترتيب بين القواعد الكلية الخمس لهذه األمة، فتؤثر                                 

 .)1(عند التعارض )...والنسل(مصلحة الّدين على مصلحة النفس 

إذا منعه أبواه من      :             ومن  أشكل ما استشكل على الفقهاء قضايا في بر الوالدين منها                      

فهنا ال بد من الموازنة و التقريب والصبر واستعطافهما            ... و أو طلب العلم وغيرها     الحج أو الغز  

: [ قال في الفروق     . إذ طاعة الوالدين ال تؤثر في معصية؛ آانتهاك محّرم باتفاق أو ترك واجب                  

إذا منعه أبواه من الحج ال يحج إّال بإذنهما، فنص على وجوب طاعتهما في النافلة وقال األصحاب                   

 يعصيهما في الخروج إلى الغزو إّال أن يتعين بمفاجأة العدو أو ينذره فيتأخر السنة والسنتين فإن                   ال

 .)2(] أذنا له وإّال خرج

أّن أآثر العلماء على أّن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات          ) : رحمه اهللا   ( وقد ذآر اإلمام  الغزالي    

جبت عليه مرافقتهما ويأآل معهما ألّن ترك            دون الحرام وإن آره انفراده عنهما  في الطعام و                 

 في مباح وال نافلة      رالشبهة مندوب، وترك طاعتهما حرام، والحرام مقدم على المندوب، وال يساف             

إّال بإذنهما وال يبادر  لحج اإلسالم وال يخرج لطلب العلم إّال بإذنهما إّال علم هو فرض عليه متعين                    

  .)3(ولم يكن في بلده من يعلمه 

 :  اإلقرار وإيثار الحق ولو آان مّرا -لثاثا
الق             ن األخ ربط بي ا ت ة أحكامه ي جمل المية ف ـريـعة اإلس يه أّن الش ـك فـ ا ال ش مـّم

ي    ـهادة، وف ي الش نفـس ف ى ال ـو عل را ول ان مـ و آ ّق ول ول الح ثار ق ن إي ـد م ال بـ امـالت؛ ف والمع

 ...اليمـين، وفي اإلقرار

ة       رار لغ بات   : واإلق رار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تكيره أي تغيره           وا:" اإلث  . )4("إلق

 .) )5نكروا لها عرشها قال  :قال اهللا تعالى 

 .إخبار اإلنسان بما عليه وهو ضد الجحود: وفي الشرع 

 . )6(" اإلقرار هو االعتراف بما يوجب حقا على قائـله بشرط : " جاء في بلغة السالك 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . من هذا البحث191 أنظر فصل إيثار المصلحة العامة على الخاصة ص )1(
 .143ص/1الفروق ج) 2(
 .ص نفسها/ أنظر المصدر السابق ج نفسه)3(
 .277 أنظر طلبة الطلبة ص )4(
 ).41: (، اآلية رقم )27: (سورة النمل ) 5(
 .334ص/3بلغة السالك ألقرب المسالك ج) 6(

 167



 .) )1قل الحّق ولو آان مّرا  :  قال لي النّبي :   قال عن أبي ذر 

بار اإلقرار بقوله      ى اعت اء عل فإن آان الذي عليه الحّق سفيها أو ضعيفا أو  :  واستدل العلم

  .) )2 يستطيع أن يمّل هو فليملل وليه بالعدل ال

له  ّق' : وقو ل الح يره و '  ق ى غ ه وعل ى نفس له عل له يشمل قو ن قو أخوذ م و م وا  :  ه آون

ن بالقسط   و على أنفسكم أو الوالدين واألقربين    قّوامي وال  :   ومن قوله )) 3 شهداء هللا  ول

 .) )4 إّال الحّق تقولوا على اهللا

ى نفسه في جميع األمور، وهو أمر عام لجميع األحكام                      رار اإلنسان عل رار يشمل إق واإلق

نفس         ى ال ول الحّق عل  هو اإلخبار بما عليها مّما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض                ألّن ق

وهذا من باب التشبيه ألّن الحّق يصعب إجراؤه على         . ' ولو آان مرا  ' : وذآر الرسول  الحّق فقال       

 .)5('النفس آما يصعب عليها إساغته المّر لمرارته 

ثار اإلقرار بالحّق يتأآد في األموال والحدود والقصاص           فإّنه تتعلق به مصالح المسلمين، بل إّن       وإي

 . ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح! ...درء المفاسد يترتب عليه

ال                 ن ق ه الحّق، في آل حال، ففي إمالء الدي رار ألّن ثار اإلق د من إي  فليكتب:  فال ب

 .) )6 وليمّلل الذي عليه الحّق

ذا أمر     ية             فه وق المال الى بحفظ الحق تابة العقد وتوثيقه، بناء على إقرا      من اهللا تع ك بك  روذل

ا في ذمته من دين فيتولى بنفسه إمالء الكاتب حفاظا ألموال الّناس وحقوقهم من الضياع                    ن بم المدي

 . نتيجة النكران أو النسيان

ن أو الشهود في المداينة                         ان من المدي نفع سواء أآ رار عظيم ال ان  اإلق ذا آ فكتمان الشهادة إثم   . ول

ن ي  يه    مبي ول ف ا دعوا    :  ق أب الشهداء إذا م إن تحمل الشهادة فرض آفاية على  ) )7 وال ي  ف

ة     . رأي الجمهور   د تتعّين فال بد      –ومع أّن الشهادة فرض آفاي ا ق م ـ إّال أّنه راجح واهللا أعل ى ال  عل

ثار الحّق باإلدالء بالشهادة         يار وإذا  إذا دعيت لتشهد فأنت بالخ    : قال مجاهد وغير واحد     . إذن من إي

 .)8(شهدت فدعيت فأجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وشعـب اإليمان ) 361:(، آـتاب البّر واإلحسـان، باب ما جـاء فـي الطاعات وثـوابـها حـديث رقم79ص/2صحيـح ابن حبان ج )1(

 ، ومـوارد )4942: (  حـديث رقم 243ص/4وض فيـه ج   للبيـهـقي  فـصل في فـضل السـكـوت  عـن آـل مـا ال يعنـيـه وتـرك الـخـ
 .52ص/3، وتلخيص الحبير ج)94: ( حديث رقم 54ص/1آتاب العلم، باب السؤال للفائدة  ج:    الضـمآن 

 ).282: (، اآلية رقم )2:(سورة البقرة ) 2(
 ).135:( ،اآلية رقم )4:( سورة النساء )3(
 .)171: (  السورة السابقة، اآلية رقم )4(
 .127ص/3أنظر سبل السالم ج) 5(
 ). 282: (، اآلية رقم )2: ( سورة البقرة ) 7)(6(
 .335ص/1أنظر تفسير ابن آثير ج) 8(
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تمان الشهادة وتواترت األحاديث في ذلك، وفي                          يرة من آ رآن في مواضع آث د حّذر الق فق

زور     ال  . النهي عن شهادة ال ه      وال :  ق تمها فإن تموا الشهادة ومن يك م قلبه تك  فنهى ) )1 آث

 أي ال تخفوها وتغلوها وال تظهروها    ": الشهادة قال اإلمام ابن آثير رحمه اهللا         المسلمين عن إخفاء  

زور من أآبر الكبائر وآتمانها آذلك ولهذا قال         يره  شهادة ال ن عباس  وغ ال اب  ومن يكتمها  :ق
به    م قل ه أث قرار بالشهادة وفي اليمين وإيثار الحّق ولو فال بد من العدل واإل"... أي فاجر قلبه   فإّن

ن أو مع النفس، قال      ان مع األقربي  الذين آمنوا آونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ايا أيه :  آ

يا أو فقيرا فاهللا أولى بهما فال تتبعوا الهوى                        ن ان يكن غن ن واألقربي ى أنفسكم أو الوالدي و عل   ول
 .  )) 2 ن اهللا آان بما تعملون خبيراان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإ

ال والمقال على القريب والبعيد فقال تعالى         العدل في الفع الى ب د أمر اهللا تع وإذا قلتم   :فق
اعدلو  ربى      اف ان ذا ق و آ د يكون إيثار اإلقرار سببا لنيل مرضاة اهللا وتطهير النفس من   . ))3 ول وق

ى م               رار يوجب الحد عل إن اإلق وب، ف يرة    بن ارتك  درن الذن بائر، ويثبت به الحد على     آب  من الك

اب المذنب وآثر تزآية نفسه وتطهيرها من الذنوب آان اإلقرار سبيال                     ا ت مرتكب المعاصي وإذا م

 .)4(إجماع العلماء على أن حد الزنا يثبت باإلقرار والشهادة : حكى في بداية المجتهد . إلى ذلك 

 :مر بالمعروف والنهي عن المنكر  إيثار الحّق على الباطل واأل-رابعا
 :األمـر بالمعروف والنهي عن المنكر  

 .) )5 أفضل الجهاد آلمة عدل عند سلطان جائر:  يقول رسول اهللا  

ة    ى األّم نكر واجب عل ي عن الم روف والنه ر بالمع يام باألم بة أو الق ة الحس إّن االضطالع بمهم

ا ومحكومي           ا، حكام ه حّق له ا أّن ياما بالواجب وأداء للحّق،     اإلسالمية آم ن، رؤساء ومرؤوسين، ق

ى الحاآم إصالح رعيته ونصحها، آذلك على العلماء أن يسدوا له النصيحة في         ه يجب عل ا أّن فكم

 .رفق ، وآذا المناصحة لعامة المسلمين رحمة بهم وإنقاذا لهم من ويالت االنغماس في الشهوات

هللا ولكتابه ولرسوله : قّلنا لمن يا رسول اهللا؟ قال . حة نصيال الّدين  : رسول اهللا عمال بقول  

  .) )6   المسلمين وعامتهم وألئمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).283: (، اآلية رقم )2:(سورة البقرة  )1(
 ).135:( ، اآلية رقم )4:( سورة النساء )2(
 .)152: ( ، اآلية رقم )6:(  السورة األنعام)3(
 .438ص/2أنظر تفصيل ذلك  في بداية المجتهد ج) 4(
 ، الحديــــث )2174: (  حديث رقم 471ص/4آتـاب الفـتـن، باب ما جاء في فـضل آلمة عـدل عند سلطان جائر ج: سنن الترمذي ) 5(

 ، وسنن )4344: ( حديث رقم  124ص/4    من رواية أبي سعـيـد الخـدري ، سنـن أبي داود آـتاب الـمالحم، باب األمر والـنـهي ج
 ).4011: (  حديث رقم 1329ص/2    ابن ماجه  آتاب الفتن، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج

 مـن روايـة بـن أوس الداري واللفظ ) 55: (  حـديث رقم 75ص/1صحيح مـسلـم، آتاب اإليمان ، بـاب بيان أّن الـّدين النصيحة ج) 6(
 الّدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة المسلمين وعـامتـهـم ) صلى اهللا عليه وسلم(ري، آتاب اإليمان، باب قـول النبي     له وصحيح البخا

 ) .57: ( حديث رقم 30ص/1   ج

 169



د سئل رسول اهللا         عن أفضل  الشهداء فذآر الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر             وق

تل في سبيل ذلك فعن  جابر  سّيد الشهداء  :  قال رسول اهللا  :   اهللا عنهما  قال يرض فيقـــــ

بد المطلب          ن ع زة ب ام إلى إمام  جائر فأمره ونهاه فقتله            )1(حم ما الدافع إلى هذه  . ) )2 ورجل ق

 التضحية الجسيمة ؟ وماهي بواعث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

ته وتحق         الى وصدق محب ثال ألوامر اهللا تع ه االمت ة بأسمى معانيها  إّن بودية الحق فإّن حّق اهللا . يق الع

باد أّن يعبدوه و ال يشرآو           ى الع الى عل  به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطالق         اتع

ة اهللا  بالغ لعظم ه ال يجة إلجالل ن نت ن المؤم نكر م روف والنهي عن الم ر بالمع الى فينبعث األم  تع

ه أهل ألن يطاع فال          يعصى ،وأن يذآر فال ينسى ، ويشكر فال يكفر ، ويزآي ذلك في  وشعوره بأّن

اق روحه سريان الدم في                       به ،وسرت في آف ّل التي تمّكنت من قل ّز وج ته الصادقة هللا ع نفسه محّب

تقيم الخلق ويلتزموا طاعة الحّق وأن يفتدي ذلك بكل غال ونفيس                  ر أن يس ك تجده يؤث العروق ولذل

و ناله األ     ل حتى ول ه ،ب وهذه مرتبة ال يصل إليها إّال من تحّققت في ...ذى وحصل له الضرر  يملك

بودية الخالصة هللا عّزوجلّ         نكر الشك يصيبه من              ...نفسه الع إّن اآلمر بالمعروف والناهي عن الم

ان  ة اللهف ي إغاث ال ف ير ق ى :" األذى الكث رون بالرض الى مق ي اهللا تع ن ف يب المؤمني ا يص وم

اتهم الر إن ف ل  واالحتساب ، ف نهم ثق ف ع ك يخّف ى االحتساب وذل ى الصبر ،وعل م عل ضا فمعوله

بالء       اق وال ل المش يهم تحم ان عل وض ه اهدوا الع ا ش إّنهم آلم ته، ف بالء و مؤن ر  ..." . ال إّن اآلم

ى األمر بالمعروف والنهي عن المنك             دام عل ر اإلق  إذا علم أّنهم ال يمتنعون بل يقتلونه        روالناهي يؤث

لمين يعتقدون ما يأمرهم فال بد أن يكون فعله مؤثرا في  )سكوت  و إن رخص له في ال   ( ، ألّن المس

يقة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر هي المناصحة التي يقوم عليها الّدين              )3(...باطنهم    ،إن حق

ول      يها ق ن   :رسول اهللا اإلسالمي و التي أشار إل ارة    ))4 نصيحة ال الّدي ك إث يس في ذل ول

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون       :قا لعصا الطاعة، يقول اهللا      للفتنة  أو ش   

ئك  يعون اهللا ورسوله أول ّزآاة ويط ون ال الة ويؤت يمون الّص نكر ويق نهون عن الم روف وي  بالمع

 .) )5 سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن آالب اإلمام البطل الضرغام أسـد اهللا القرشي ثم المدني هـو أبـو عـمـار) 1(

 استشهد يوم أحد قتله وحشي بن حرب   .     البدري الشهـيـد عـم الـرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ويكنى أيضا بأبي يعلى
 :  رقم ترجمته 469ص/7 ، واإلصابة  ج171ص/1وسـير أعالم النبالء ج. 8ص/3ظر الـطبـقات الكـبرى جأنـ.  هـ 3    الحبشي سنـة 

 )    10741.(  
 . 160ص/4وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ونصب الراية ج) 4884: (  حديث رقم 215ص/3 المستدرك على الصحيحين ج)2(
 .  228ص/3 وحاشية بن عابدين ج317ص/2 والموافقات ج139ص/2 أنظر إغاثة اللهفان ج)3(
 .  من هذا البحث169سبق تخريجه ص ) 4(
 ).71: ( ، اآلية رقم )9: (سورة التوبة ) 5(
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د من تخليص نية األمر بالمعروف من حظوظ النفس وأغراض الدنيا            بل على المستحب إيثار    . والب

ر والنهي، ومنه آانت مهمة      اهللا وحّب الخير والصالح للمسلمين مراعيا في ذلك قواعد األم             ةطاع 

لمين، فأمرهم              م في نفوس المس ع دعوته الى، ووق م بشريعة اهللا تع اء خطيرة  وعظيمة لعلمه العلم

 ...ونهيهم أقرب إلى االمتثال وأدعى إلى القبول 

تاريخ اإلسالمي حافل بمواطن اإليثار البطولي، ومآثر العلماء ومواقفهم الفّدة الجليلة وما            وال

ب  الحّق في صبر وصدق، وإخالص إظهارا لعّزة اإلسالم                   تك ند صدعهم ب يل ع دوه من األذى والتنك

ته              يمه قصد صونه ورفع ه وتعال ى أحكام ا عل ول في ذلك اإلمام الغزالي        . وحفاظ ): [ رحمه اهللا(يق

ة حّق عند سلطان جائر وأّن صاحب ذلك إذا                          ن أّن أفضل الكالم آلم م المتصلبون في الدي ا عل ولم

تل    و شهيد آما وردت به األخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهالك ومحتملين أنواع               ق فه

 .)1(] العذاب وصابرين عليه في ذات اهللا تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند اهللا 

 :العلماء واإليثار  
م ورثة األنبياء قد ورثوا العلم الذي بلغوا به أرقى درجات               اء وه  الجود، أي الجود إّن العلم

زهد في الدنيا وما فيها، فقد نالوا منازل عالية يغبطهم عليها من استأثر عليهم                     نفس وغيرها، وال بال

ك من فضل اهللا عز وجل فجادوا بالنفس والرياسة من أجل نصرة  شرع        يا أعظم غبطة ، وذل بالدن

 .اهللا الحنيف، وآثروا العلم على الدنيا فزهدوا فيها وفي متاعها

يم           ن الق ام اب في مدارج السالكين أّن الجود عشر مراتب منها الجود         ) رحمه اهللا ( يذآر اإلم

نومه وراحته حتى                            يؤثر غيره ب دا في مصلحة غيره، ف با وآ ته تع نفس والجود براحته ورفاهي بال

 :صدق فيه قول الشاعــر 

 هب لي جميع آرى عينك، لم ينم  : متّيم بالندى، لو قال سائلـــه 

د    يم         وق ن الق ام اب ه اهللا  ( صّنف اإلم العلم وبذله في المنزلة الرابعة من منازل اإليثار        ) رحم الجود ب

ال            ى مراتب الجود فق ّده من أعل ال           : [ وع ه أفضل من الجود بالم م أشرف من   . والجود ب ألّن العل

 . )2(...]المال والّناس في الجود به على مراتب متفاوتة 

 ه ؟فكيف يبــّذل العلم ويجـاد ب

له لسائله واستقصاء الجواب له جوابا شافيا       العلم يكون ببذ : [ قال في المدارج . إّن الجود ب

ل يذآر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث            ألة السائل ب ى مس ه ال يقتصر عل العلم أّن فمن الجود ب

  .)3(] يشفيه ويكفيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .692ص/7لدين جإحياء علوم ا) 1(
 .293ص/2مدارج السالكين ج) 2(
 .294ص /المصدر السابق ج نفسه) 3(
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ى راحة نفسه في صبر واحتمال وإغضاء وهذا أشرف للنفس إذ ال                 ه عل ائله وطالب ر س الم يؤث فالع

بار وه            نفوس الك يه إّال ذوي ال در عل ر رضا اهللا تعالى على غيره يقول اإلمام ابن               ويق ك يؤث  في ذل

يم    ه اهللا  ( الق ية     ) : [ رحم ثار ( الدرجة الثان ثار رضى اهللا على رضى  غيره وإن عظمت          ) : لإلي إي

يه المحن    بدن             . ف ول وال ؤن، وضعف عنه الّط يه الم أن يريد        ]وثقلت ف الى ب ر رضا اهللا تع ؛ أي يؤث

لوات اهللا         ل ص ا للرس ياء وأعاله ة األنب ي  درج ق وه و أغضب الخل اته ول يه مرض ا ف ل م ويفع

وتجّرد للدعوة إلى اهللا  واحتمل عداوة البعيد     .  فإّنه قاوم العالم آله    م وأعالها لنبّينا    وسالمه عليه  

ى رضى الخلق من آل وجه ولم يأخذه في إيثار رضاه                         ر رضى اهللا عل الى وآث والقريب في اهللا تع

 .)1(لومة الئم 

 :إيثار العلماء الصدع بالحّق على مجازاة ذوي السلطان والجاه  
ام أحم    نووي وغيرهما من علمائنا                آاإلم بد السالم وال ن ع ّز ب يم والع ن الق ية واب ن تيم ام اب د واإلم

 .األجالء رحمة اهللا عليهم جميعا 

 :محنة اإلمام مالك رحمه اهللا وإيثاره  

الك   ام م ّدث اإلم ا ح ه اهللا ( لم ول اهللا ) رحم ن رس ذت   ع الق، أخ تكره ط ى مس يس عل ه ل  أّن

ذا الحديث تجري          تأويالت له دم وساق إذ وجدت آل طائفة فيه بغيتها             ال ى ق  وقد وجد الحكام    )2(عل

ذا الحديث خطرا عليهم وعلى آيانهم فمنعوا اإلمام مالك       من التحدث بهذا ) رحمه اهللا ( في نشر ه

الحديث، غير أّن اإلمام مالك لم يأبه لتهديدهم فآثر العلم ورأى أّن واجب العلماء أن يبّينوا للّناس ما                  

ى    زل عل م       رسول اهللا  ن م يخف من أسواطهم وأغالله تمونه، ول أله      .  وال يك وا له من يس ودّس

 .فحّدث بهذا الحديث على رؤوس الّناس فضربوه سبعين سوطا أضجعته بعد انتهاء الفتنة

يل آانت ابنته تتّضور جوعا، فيأمر خادمه بإدارة الرحى حتى ال يسمع                     ام الجل ذا اإلم إّن ه

اء اب  ا الجيران صوت بكـ ته من جوعه نفوذ   . ن اراة أصحاب ال ى السلطان ومج م عل ر العل ان يؤث آ

 .  ) 3(والمال 

 :إيثار اإلمام أحمد الصدع بالحّق وعدم التزلف للحكام ومداهنتهم  
ام الشافعي     ول اإلم وقد آان اإلمام أحمد يصاحبه في بغداد إلى أن ارتحل إلى مصر       ) رحمه اهللا ( يق

 . )4(]فت بها أتقى وال أفقه وال أورع وال أعلم من ابن حنبل خرجت من بغداد وما خل: [ قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .300 -999ص/2مدارج السالكين ج) 1(
 فوجد المناوؤون لحكم أبي جعفر المنصور مستندا قويا على التحلل من بيعة المنصور ألّنها  جاءت عن طريق اإلآراه فقاسوا البيعة ) 2(

 وأّما أنـصار محمد بن عبد اهللا بن الحسـن رضي اهللا عنه فقد وجدوا فيه متكئا للخروج ...ليس على مستـكـره بيعه:     على الطالق فقالوا
 .     على هذا اإلمام الجليل 

 .158 -157، واإلسالم بين العلماء والحكام ص 84ص/10تاريخ ابن آثير ج) 3(
 .514ص/4م جفتح العالم بشرح مرشد األنا) 4(

 172



د   ام أحم ان اإلم د آ ه اهللا (لق ر اإلسالمي  ) رحم ي الفك ته ف ده، فمنزل ه وزه روفا بورع مع

عظيمة ذآر له المؤرخون مشاهد ومواقف تجل عن الحصر، حّتى إّنه رحمه اهللا آان من خواص     

 :ول ، ويأتيه إلى بيته فّلما عوتب في ذلك أنشد الشافعي يق)رحمه اهللا ( أصحاب اإلمام الشافعي

 )1(قلت الفضائـل ال تفارق منزلـه   قالوا يزوره أحمــد وتزوره 

 فلفضله فالفضل في الحالين له   إن زارني فبفضله أو زرته 

د  ام أحم ر اإلم د آث ه اهللا( وق ي العشر  ) رحم د ضرب ف ذاء والتعذيب فق ك اإلي ه ذل ّق وإّن آلف الح

ن للهجرة لما                  دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب   األخير من شهر رمضان سنة عشرين ومئتي

وآمرآم : [ جاء في آالمه    .فضرب وحبس وهو مصر على االمتناع، مؤثرا الحّق ومجانبا الباطل            

ه عن   بر ب ا أخ وق، وم يس بمخل ه فل م اهللا ب ا تكل الم اهللا وم ه آ يئا فإّن رآن ش ى الق روا عل أن ال تؤث

  .)2(...] القرون الماضية فليس بمخلوق

 :ـــووي اإلمام النـ 
يوطي  ام الس ر اإلم ه اهللا( ذآ ي حسن المحاضرة)  رحم برس : ف ام )3(قصة بي ع اإلم  مختصرة م

نووي   ه اهللا( ال اال من    ) رحم ذ م ام أخ تار بالش تال الت ى الق ا خرج إل برس لم يها أن السلطان  بي وف

تال العدو، فكتب له فقهاء الشام بذلك فقال        ى ق ه عل . نعم: ؟ فقيل هل بقي أحد : الرعية ليستنصر ب

نووي            ن ال ه اهللا  ( بقي الشيخ محي الّدي به، فحضر فقال      )  رحم مع ) أي آتابك ( أآتب خطك   : فطل

ا سبب امتناعك             ال م نع فق اء فامت أنا أعرف أنك آنت في الرق، وليس لك مال، ثم مّن           :فقال  . الفقه

وك، وآل مملوك له حياصة م         ا وسمعت أّن عندك ألف ممل ك ملك يك، وجعل ن ذهب وعندك اهللا عل

ة حّق من الحلي، فإذا أنفقت ذلك آله، أفتيك بأخذ المال من الرعية فغضب                      ة، لكل جاري تا جاري مائ

 .الظاهر وأخرجه من دمشق

  .)4(] أّن هذا من آبار علمائنا وصلحائنا : [ فقال الفقهاء 

 :اإليثار والتقـليــد  
رياء وعدم ا                ثار وضوابطه اإلخالص وتجنب ال لمداهنة بل إحقاق الحّق والصدع     ومن شروط اإلي

به، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم التعصب لمذهب، بل إيثار الدليل األقوى ولو آان               

 .من الخصم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).المقدمة ( 12 وآتاب الزهد ص 97 -96ص/2أنظر شذرات الذهب ج) 1(
 .54، وورثة األنبياء ص 53مام أحمد ص المدخل إلى مذهب اإل) 2(
 م أصله من مماليك 1260/ هـ658هو سلطان الظاهر رآن الدين بيـبرس بن عبد اهللا المنصوري الجاشنكير البندقداري ولد سنة ) 3(

 ر النجوم أنظ.  م1271/هـ676تـوفي سنة . هـ708    الملك المنـصور قـالوون البرجية آان جرآسي الجنـس تولى مـلك مصر سنة 
 .45ص/1 وآتاب السلوك القسم الثاني ج183ص/8    الزاهرة ج

 نـقـال عـن آتـاب الـنزعة الـجـماعية فـي الـفـقـه اإلسـالمـي وحيــد الـّدين . 105ص/2راجـع حـسـن المحـاضرة للسـيوطـي ج) 4(
 ).اإلمام أحمد بن القيم .( 165- 164     ســوار ص 
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ي المسائل الفقهية  والقضايا الكالمية المبني على النصوص الظنية          إّن االختالف الفكري ف      

ن تيمية                     ا الشيخان العز واب فرقى هذا االختالف   ) رحمهما اهللا   ( هو سبب المحنة التي تعرض له

 .إلى درجة التعصب المذهبي الذي استعان فيه البعض بالحكام أحيانا إليذاء العلماء

الم   بد الس ن ع ّز ب ام الع ول اإلم ام  يق د األحك تابه قواع ي آ اء  : [  ف ب أن الفقه ن العجب العجي وم

المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث ال يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه ويترك              

ل يتحّيل لدفع ظواهر               ه ب يد إمام ى تقل ودا عل نة، واألقيسة الصحيحة، جم تاب والس من شهد له الك

تأولها بال  نة، وي تاب والس ي  الك تمعون ف ناهم يج د رأي ده، وق باطلة نضاال عن مقل يدة ال تأويالت البع

م خالف ما وّطن نفسه عليه تعّجب منه غاية الّتعجب من غير استرواح                     إذا ذآر ألحده المجالس، ف

يل، بل لما ألفة من تقليد إمامه، حّتى ظّن أن الحّق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه                  ى دل إل

ى التقاطع والتدابر، من غير فائدة يجينها وما       من مذهب غيره فالب     حث مع هؤالء ضائع مفض إل

يه مع علمه بضعفه                ل يصير إل ه إذا ظهر له الحّق في غيره، ب دا رجع عن مذهب إمام رأيت أح

م عن تمشية مذهب إمامه قال                           ن إذا عجز أحده رك البحث مع هؤالء الذي األولى ت ده، ف لعل : وبع

  . )1(] هتد إليه إمامي وقف على دليل  لم أ

با               ثار إت ثار إي ه من اإلي نه، نالحظ أّن   الحّق إذا ظهر ولو آان من الخصم ما دام مبنيا         عوم

يخنا      نا أو ش ب إمام ى مذه ح، دون التعصب إل أويل واضح الئ اطع، وت يل ق ى دل تاريخ ... عل وال

رجى                      يل والتي ي ية عن دل اء المبن ن الفقه ية بي ناظرات العلم  منها تعميم النفع،    اإلسالمي حافل بالم

يا والدي            لمين في الدن نها مجانبة الحّق والمسامعة وحب           نوجلب المصالح للمس يس المقصود م ، ول

فهذا سلطان العلماء العّز بن عبد السالم رحمه اهللا تعالى يتوخى الحّق قوال وعمال فيخرج   . الظهور 

ه الشافعي         لكتاب، بل ما آان يخضع إّال إذ لم يكن قط عبدا لشيخ وال)  رحمه اهللا( عن مذهب إمام

 .للدليل األقوى ولو قاله المخالف لمذهبه، وقراءته للحديث مكنته من ذلك

وال ألهل الظاهر، يؤثر أحيانا قياسا ألبي حنيفة، ولذلك قالوا عنه في زمنه                        يانا ق ر أح ان يؤث :" وآ

ق      يل ا                  ". المجتهد المطل تهم للدل م تعصبهم رغم رؤي بة العل ى طل د عاب عل ل لم يقف       فق لواضح، ب

ند نهيه عن التعصب، فقد آان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر                        ه اهللا ع بد السالم رحم ن ع ّز ب الع

 .في زمانه، قائما على إحقاق الحّق في شجاعة وقوة جنان على ما ذآره بعض العلماء 

د آثر اإلسالم والغيرة على حرماته، لما أنكر على الحاآم استعانته بالفرنج              وتسليمهم مدينة صيدا    فق

ة الشقيف، فترك الدعاء له في الخطبة حين آان خطيبا في المسجد وقاضيا فغضب منه فعزله     وقلع

 أليس هـذا عين اإليثار؟ حين يؤثر الحـّق ...فخرج إلى الديار المـصريـة سنة تسع وثالثـين وستمائة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16 -15تاب قواعد األحكام ص مقدمة آ) 1(
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 والغيرة على حدود اهللا وحرمات المسلمين، وحرمة أرضهم على طاعة السلطان وإن آلفه ذلك فقد

 . وهذا هو حال سائر العلماء المخلصين الربانيين ! المنصب والتغرب عن الديار

ه سلطانها وأحسن وجازاه اهللا خيرا عن إيثاره وصدقه وإيمانه، فساقه إلى القاهرة حيث تلقا            

  )1(إليه وأآرمه فنصبه قاضيا على القاهرة والوجه البحري وواله خطابة جامع عمرو بن العاص 

 :العز بن عبد السالم والمماليك 
ول العّز      من آثر اهللا على نفسه آثره اهللا والمخاطرة بالنفوس مشروعة في           ):[ رحمه اهللا ( يق

ن    تى سلطان العلماء      ]. إعزاز الّدي د أف  لما آان قاضيا للقضاة بعدم تصحيح بيع المماليك وشرائهم          لق

لمين  ال المس يهم لبيت م رق مستصحب عل م ال م أحرار، وأّن حك نده أّنه م يثبت ع ه ل احهم ألّن ونك

يك نائب السلطنة فاشتاط غضبا              ة هؤالء الممال ان من جمل بأن ) رحمه اهللا (  العّز     مفأمر اإلما ...وآ

ده ف            يهم في مجلس عق نادى عل زاد علني لمصلحة بيت المال حتى أصبحوا أمراء ذوي نفوذ              ي ي م

  .)2(وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير 
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 .16 -15أنظر مقدمة آتاب قواعد األحكام تحقيق وتقديم عبد الغني الدقر ص ) 1(
 .17 -16ص أنظر المصدر السابق ) 2(
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 : إيثار العزلة أو المخالطة -خامسا
ية       ياة االجتماع زلة والح ياة الع ن ح ناقض بي كلة الت ي مش كلة ه س  . إّن المش د نف نا نج وه

يد أّن هذه القيمة اإليجابية موجودة هنا من ناحية أآبر                      التفضيل بالنسبة للخير اإليجابي المشترك ب

در من التضحية              د وأعظم ق در من الجه ه ال يوجد في هذا الموضوع أي أمر قاطع           وال  . ق رية أّن م

  .)1(مؤآد ألّن آل شيء يصدر عن األشخاص والحاالت آما بّينه اإلمام الغزالي 

تزل المجتمع الذي يظن أّنه بهذه الطريقة قادر عل             حّل بعض الصعوبات األخالقية     ى        إّن المع

ناب المنكرات، واألخالق الرديئة واالستنكاف ع      ن مجالسة جلساء السوء، والتعفف ال يقوم في واجت

ع إّال بالهروب من هذه الصعوبات دون مواجهتها في بأس وشجاعة ومجاهدة للنفس                 والحّق ...الواق

را عفيفا يخلق  لنفسه عالما مصطنعا ، يستطيع أن يهرب فيه                          انا طاه ه لكي يجعل من نفسه إنس أّن

ل بقو       ية، ب واه الذات ئة، ال بواسطة ق وإذن، فما آان له أن يحوز ما حازه غيره  . ة األشياءمن الخطي

ا هي عليه، وبكل ما تتضمن من               ى م ياة بشجاعة، عل ذي يواجه الح ة واستحقاق غيره ال من بطول

 .)2(مسؤولية، ومغامرة، وتضحية، والذي يبذل آل طاقته من أجل أن يتغّلب على العقبات 

ال رجل لذي النون المصري          . إذا قويت على عزلة نفسك    : ؟ فقال   متى تصح لي العزلة   : ق

 قد يكون في مبدأ العزلة بعض الزهد . )3(ما دواء القلب فقال قلة المالقاة للّناس: وقيل البن المبارك 

تها وتحليتها، وقد تقتضيه ظروف الحياة باالبتعاد عن الّناس ألسباب          نفس وتخلي والتقشف وصقل ال

باره              ه ال يمكن اعت يد أّن ة أو خاصة، ب يلة لجهاد بعض الفطر المتمرد        ا هدف  عام ا هو إّال وس ل م  ة ب

د تكون ضرورة في فترات االضطراب االجتماعي              زلة ق ا الجوارح، وال ريب أن الع التي تحكمه

ى العقول، فإّن الصلة بالبيئة تدفع آل فرد إلى أن                        املة عل بلة سيطرة ش ند سيطرة الغموض والبل ع

ا ك دفع ك لذل با، دون أن يمل ى . ينتحي جان با إل ة ينتهي غال زيق األم ى تم توم إل اه المح ذا االتج وه

ا أوصانا رسول اهللا              ية وهو م وذ منه بالفرار في أي    الحرب األهل راته وأن نل  أن نجتنب مغام

ال    ان فق ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم :   فيما يرويه عنه أبو هريرة مك

 ها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأفيها خير من الماشي، والماشي في

 .) )4أو معاذا فليعذ به

 وتـلك أيضا حالــة تناسب شخصا ذا طبع شـديد الحساسية، أو تبلغ به الصـرامـة إلـى الحد الـذي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .190 واإلسالم بين العلماء والحكام ص 5/302ج وشذرات الذهب 80ص/5أنظر طبقات الفقهاء ج) 1(
 .222ص/2راجع  إحياء علوم الدين ج) 2(
  .648 و دستور األخالق في القرآن ص 56أنظر الرسالة القشيرية ص )  3(
 سلم ، واللفظ له، وصحيح م)6670: ( حديث رقم 2594ص/6آتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد خير من القائم ج: صحيح البخاري) 4(

 ).2406: ( حديث رقم 605ص/4      باب نزول التفن آمواقع القطر ج
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ة يصبح أفضل ملجأ نلوذ به              ذه الحال ثل ه ه، وفي م ام مع إخوان ى وئ ه أن يعيش عل ال يستطيع مع

ول رسول اهللا                     ية اإلسالمية، ومن ق ك الوصية الذهب بع تل ة، أن نت  ليسعك بيتك وابك     : بداه

 .) )1 عليك لسانك على ذآر خطيئتك واملك

م أن من السلف من آثر العزلة لفوائدها آالمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم والتخلص                 "  اعل

ر   بة والسكوت عن األم رياء والغي ا بالمخالطة آال ان له تعرض اإلنس ي ي اب المناهي الت ن ارتك م

مال الخبيثة من جلساء السوء     بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع األخالق الرديئة واألع          

 . )2(" إلى غير ذلك 

الى     م اهللا تع لف رحمه ثر الس ير أن أآ ارف    –غ تكثار المع ة واس تحباب المخالط ى اس بوا إل  ذه

لمين    تعانة المس تخالف، واس تدابر وال تألف وزوال ال ن لحصول ال ى المؤمني ب إل وان والتحب واإلخ

ي  ؤون الدن ن خاصة، وش ور الّدي ي أم بعض ف ةبعضهم ب يلها . ا عام ن ن ابقة يمك زلة الس د الع وفوائ

 .بالمخالطة وبمجاهدة النفس ومغالبتها فيعم النفع واالنتفاع

 وقد نتساءل ما فوائـــد المخالطة ودواعيها ؟

ول رسول اهللا    ّناس ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي     :  يق ان يخالط ال لم إذا آ  المس

 .) )3ذاهم ال يخالط الّناس وال يصبر على أ

و اعتزل المسلمون في بداية الدعوة                   املة، فل ية ش الة عالم د جاء برس والحّق أّن اإلسالم ق

الة أال وهي العموم                     ذه الرس بل خصائص ه دت أعظم وأن ا انتشر اإلسالم ولفق بادة لم وا للع وانقطع

 .)) 4 وما أرسلناك إّال رحمة للعالمين  :والعالمية قال 

رها الشرعي وضوابطها الحقة لنفعا عظيما ففيها التأديب والتأدب واالستئناس          إّن المخالطة في إطا     

اهدة         ن مش تجارب م تفادة ال ع، أو اس ياد التواض الحقوق، أو اعت يام ب ي الق ته ف ثواب وإنال يل ال ون

 .األحوال واالعتبار بها

 ".ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة آمن احتجب عنهم باهللا : " قال ذو النون المصري 

 .)5("البس مع الّناس ما يلبسون، وتناول مّما يأآلون، وانفرد عنهم بالسّر : " وقال أبو علي الدقاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـط ج )1( ـم األوس م 62ص/6المعج ير  ج) 5799: ( حديث رق م الكب م 170ص/10والمعج ث رق زوائد ) 10353: ( حدي ع ال ومجم

اب م        زهد ب تاب ال ـظ اللـسان ج     آ ي في األوسط والصغير وحسن إسناده     299ص/10ا جاء في الصمت وحـف ال رواه الطبران  وق
 ).2406: ( حديث رقم 523ص /4 في حفظ اللسان مءوالترمذي باب ما جا

  .233ص /1موعظة المؤمنين من إحياء علوم الّدين ج) 2(
 ، ومـسـنـد اإلمام )26220: ( حديث رقم293ص/5اس ومـخالفـتهم جمـصـنف ابن أبي شيـبة آتاب األدب، باب في مخالطة الّن) 3(

 : حـديث رقم 1338ص/2وسنـن ابن ماجـه آتاب الـفـتن باب الـصبر عـلى الـبالء ج) 23147: ( حديـث رقم 365ص/5    أحـمد ج
 . واللفظ له )  9730: ( حديث رقم 127ص/7وشعب اإليمان  للبيهقي باب الستر ج) 4032    (

 ).107: (، اآلية رقم )21: (سورة األنبياء ) 4(
 .650 ودستور األخالق ص 142 -139الرسالة القشيرية المجلد الثاني ص ) 5(
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على الصوفية زهدهم ) رحمه اهللا تعالى(وبالمخالطة يحصل االنتفاع بالعلم ولقد عاب ابن الجوزي     

نفل بالصوم والصالة واالنقطاع للعبا               ثارهم الت م وإي  )1(دة على العلم بل إّن بعض الصوفية       في العل

ك أال وهو إيثار التنفل بالعبادة على االشتغال بالحديث الشريف حتى أوقعوا                      د من ذل ى أبع بوا إل ذه

 .أنفسهم فيما ال يحمد عقباه

ام  ابن الجوزي          ول اإلم سبحان من مّن على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين        ) : [ رحمه اهللا ( يق

ود األ  وا مقص زاءهم       فهم ن اهللا ج ريعة فأحس ة الش م حفظ ارع، فه راد الش ر وم يطان . م وإّن الش

به أن حّسن ألقوام                         ان أعجب تالع م وآ ي الفه أهل الجهل وقليل د تالعب ب نهم وق ا م تجافاهم خوف لي

رك العلم ، ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به             فإذا ...وهذا لو فهموه قدح في الشريعة   . ت

 .)2(]  بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق لم يتشاغل

 .)3(ذلك أّن العلم والتعليم أعظم العبادات في الدنيا، فالعلماء هم ورثة األنبياء  

ذا الميراث للعالمين لينتفعوا به ويستظلوا بهديه إّال بالمخالطة         تقل ه والمحتاج . " وال يتصور أّن ين

ا هو فرض عليه عاص بالعزل             تعلم لم ى ال ة، ومن آان يقدر على التبرز في علوم الشرع والعقل          إل

 " .فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران 

 ".تفقه ثم اعتزل ) : " رحمه اهللا تعالى  ( )4(ولهذا قال اإلمام النخعي 

ر أو هوس      وم أو فك ي ن يان ف ثر األح ي أآ ته ف ه يصرف وق تعلم ال شك أّن بل ال تزل ق م إّن المع ث

ته أن ي   ستغرق في األوقات بأوراد يستوعبها وال ينفك في أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من   وغاي

ه ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه من العباد           ثر أحوال فالعلم هو أصل الدين . الغرور ويكون في أآ

 .)5(وال خير في عزلة العوام والجهال 

ثواب إذا صحت نّية                      يه من جزيل ال ا ف يم عظيمة لم ائدة التعل واالنتفاع بالّناس  ...المعلم والمتعلم وف

تأتى ذلك إال بالمخالطة والمكتسب يتصدق من آسبه ويعول نفسه                   امالت وال ي يكون بالكسب والمع

ر غيره بماله        فيكون أفضل ممن اشتغل     ))6ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة       :ويؤث

بادة          نافلة واعتزل وانقطع ألجل الع ك بماله وبدنه ، فيقوم          وبالمخالطة يحصل     . بال ّناس وذل نفع لل ال

   آل سالمي:  قال  رسول اهللا . بحاجات الّناس على سبيل الحسبة فينال ثوابا من اهللا تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال إلسحاق بن الضيف " حاب الحديث ال تجالس أص: " نقل مثل هذا عن آبار الزهاد آبشر الحافي فإنه قال لعباس بن عبد العظيم ) 1(

 . 253أنظر صيد الخاطر ص . إنك صاحب حديث فأحب أن ال تعود إلي     : 
 . فما بعدها253صيد الخاطر ص ) 2(
 . من هذا البحث171راجع فصل إيثار العلماء ص ) 3(
 ا وصدقا وحفظا للحديث، آان فقيها في الـعـراق هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمرو الكوفي النخعي من آبار التابعين صالح) 4(

  وصفوة 270ص/6 والطبقات الكبرى ج144ص/2 هـ أنظر الجرح والتعـديل ج98 هـ وقـيل سنة 96     ومات مختفيا من الحجاج عام
 .65-55ص/3    الصفوة ج

 . فما بعدها233ص/1أنظر موعظة المؤمنين ج) 5(
 ).9: (، اآلية رقم )59: ( سورة الحشر ) 6(
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رجل في دابته                  ن ال ن صدقة وتعي ن اثني دل بي يه الشمس تع ع ف وم تطل يه صدقة آل ي ّناس عل من ال

ال          تاعه صدقة ق يها م رفع له عل يها أو ت تحمله عل ة الطيبة صدقة وآل خطوة تمشيها إلى  : ف والكلم

 .))1الصالة صدقة وتميط األذى عن الطريق صدقة 

ا االستئناس واإليناس فهو مستح   ب ألمر الدين أيضا وذلك فمن يستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله وأّم

ن    ذا من دواعي النشاط في العبادة فإّن القلوب إذا آربت عميت والنفس ال تألف الحّق                 ...في الّدي وه

لوال مخافة الوسواس لم أجالس     ) : " رضي اهللا عنهما  ( ابن عباس   : قال  ...على الدوام ما لم ترّوح      

ّناس  ت"ال ال يس و ، ف يلة ول يوم والل ي ال ته ف اهدته ومحادث تأنس بمش يق يس تزل عن رف غني إذن المع

لم أن يحرص أّال يفسد عليه في ساعته تلك سائر ساعاته                 ...ساعة  ى المس فقد قال رسول   . ولكن عل

 .))2 المرء على دين خليله فلينظر أحدآم من يخالل :  اهللا 

ثواب بحضوره الجنائز وعيادة ال           نـال ال ا ي مرضى وحضور صلوات الجماعة ال سيما أّنه  آم

ر    وف ضرر ظاه نها إّال لخ تخلف ع رآها أو ال ي ت ذر ف يره   ...ال ع ه لغ ون بإذن ثواب يك ة ال وإنال

 فينبغي أن يـزن ثــواب هـذه المـخـالطات بآفاتها ...بعيادته وتعزيته في المصائب وتهنئته على النعم

رجح الع       ـد ت ك ق نـد ذل رنـاهـا وعـ   :وآما قال رسول اهللا . ـزلـة وقد ترجح المخالطة الـتي ذآـ

 استفت قلبك وان أفتاك الّناس وأفتوك  )3(. 

ول وة الرس يغ دع اتهم وتبل اء حاج لمين وقض ة المس بيل إلعان م س ة واهللا أعل م إّن المخالط  ث

ة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتتحقق المحبة في اهللا                   لمرء بأن يحب ا  . واالضطالع بمهم

ل لحظوظه األخروية ألنه مطيع هللا ومحبوب عنده عّز وجّل ال عاص له        ه ب بل لقد ...ال يحبه لذات

تهم      ل بكفاي لف  تكف ن الس ة م تى إن جماع ثار ح بة واإلي ي المح ون معان لف الصالح يفقه ان الس آ

اسي والمواسى جماعة من أولى الثروة ليتفرغوا للعلم أو العمل؛ أي العبادة وإفادة الّناس وآان المو   

ك وضع العلماء للصحبة شروطا حتى يكون الصاحب بائع مسك                     ن في اهللا ولذل يعا من المتحابي جم

 ...ال نافخ آـــير

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 2734: ( حديث رقم 1059ص/3آتاب الجهاد والسير، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ج: صحيح البخاري ) 1 (

 ) 1009: ( حديث رقم 699ص/2آـتاب الـزآاة ، بـاب بيـن أّن سم الصدقة يـقـع على آل نوع من المعروف ج:       وصحيح مـسـلـم 
 ).رضي اهللا عنه (، من رواية أبي هريرة )8168: ( حديث رقم 316ص/2     ومسند أحمد ج

  حديث رقم  259ص/4داود آتاب األدب باب من يؤمر أن يجالس جوسنن أبي ) 8398: ( حـديث رقـم 334ص/2مسـنـد أحـمـد ج) 2(
 والمستــدرك على الصحيحيـن آتاب البّر والـصـلـة ) 2378: ( حديث رقـم 589ص/4،وسنـــن الترمـــذي آتاب الزهد ج)4833    (
 .ى ولم يخرجاه من رواية أبي هريرةواللفظ له وقال حديث أبي الحباب صحيح إن شاء اهللا  تعال) 7319: (  حديث رقم 188ص/4    ج

 ) 2533: ( حديث رقم 320ص/2 وسنن الدارمي آتاب البيوع باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ج196ص/1الورع البن حنبل ج) 3(
 . وقال رواه أحمد بإسناد حسن من رواية وابصة بن معبد351ص/2     والترغيب والترهيب آتاب البيوع ج
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 : واألخوة  اإليثار من  حقوق الصحبة 
ته  يرا فيمن غلب ية والوحشة،  وال خ ى القطع رجع إل ي صحبة األحمق فهي ت ه ال خير ف الشك أن

ك  يفسد على المرء دينه              د ذل د أو غضب  فق ن فق فأعرض عن  :قال ... شهوة أو بخل أوجب

يا                 ياة الدن رد إّال الح م ي رنا ول ى عن ذآ ال      ))1 من تول بع سبيل من       : وق  ))2 أناب إلي وات

 .ومفهوم ذلك زجر عن فاسق

ة      ال      )3(وأوصى علقم نه فق بابني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من ذا             : "   اب

انك                     ة م ته صانك، وإذا صحبته زانك وإذا قعدت بك مؤون  وصحب من إذا مددت يدك      )4(إذا خدم

نك حسنة عّدها، وإن رأى سيئة سّدها             ا، وإن رأى م اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن . بخير مده

ك، وإن حاولت أمرا                            ة واساك، واصحب من إذا قلت صّدق قول تداك وإن نزلت بك نازل سكّت اب

 ".    وإن تنازعتما آثرك )5(آمرك 

  :قال اإلمام عـلـي 

 ومـن يـضـّر نـفـسـه ليـنـفعــك  إّن أخــاك الحّق من آان معك      

 )7(شّتـــت فيــه شـملـه ليجـمـعــك   )6(ومن إذا ريب زمان صـدعـك  

 

ال آما أّن لألخ حّقا في اللسان وذلك بعدم                          نفس والم ة بال وق األخوة في اإلسالم اإلعان وإّن من حق

ته وعدم ذآر عيوبه في حضرته       وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحوالـه وأسراره، آما         . غيب

 ...ي التخفيف وفي ترك التكلف والتكليف له حّق في العفو والدعاء والوفاء واإلخالص وف

ي    ام الغزال ال اإلم ه اهللا( ق ثل   ) : " رحم ن م ثل األخوي ال روى أن م ي الم ّق األول ف الح

وهذا يقتضي المساهمة   ...وذلك ألّنهما يتعاونان على غرض واحد     ". اليدين تغسل إحداهما األخرى     

 .فاع االختصاص واالستئثار المال والحال، وارتيفي السراء والضراء، والمشارآة ف

 :والمواساة بالمال مع األخوة على ثالث مراتب 

 .تعطيه ابتداء وال تحوجه للسؤال...أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك:أدناها -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).29: ( ، اآلية رقم )53: (سورة النجم ) 1(
 ).15: ( ، اآلية رقم )31 : ( سورة لقمان) 2(
 ، فـقـيه أهل العـراق، وعـداده في المخضرمين شبيه بابن لهو علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مـالك بن علقمة النخعي الهمذاني أبو شبـ) 3(

 وى عنه الكثيرون، شهد وروى هذا التابعي الحديث عن الصحابة ور.      مسعود في هديـه وسـمته وفـضله، هـاجر وطلب العلم والجهاد 
  27ص/3 ، وصفة الصفوة ج53ص/4، وسير أعالم النبالء ج47ص/2أنـظر مـعـرفـة الثقات ج.  هـ 62     صفين توفى بالكوفة عام 

 ). 6459: ( رقم ترجمته136ص/5     واإلصابة ج
 .مان القوم احتمل مؤونتهم أي قوتهم: أي قام بكفايتك يقال ) 4(
 .المشورة والنصحأعانك بالرأي و) 5(
 .صدع وصدع الشيء، شقه وصدع الغنم فرقها) 6(
  .200ص/1موعظة المؤمنين ج) 7(
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ية    - تك حتى تسمح                        : الثان له منزل الك ونزو اك في م نزلة نفسك وترضى بمشارآته إي له م أن تنز

 .'آان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه ' : قال الحسن. بمشاطرته في المال

ثة - ديقين       ه:  والثال بة الص ذه رت تك وه ى حاج ته عل دم حاج ك وتق ى نفس ره عل يا أن تؤث ي العل

 .ومنتهى هذه الرتبة أي ثمارها اإليثار بالنفس أيضا. ومنتهى رتبة المتحابين

د األخوة لم ينعقد بعد في                                أعلم أن عق ذه الرتب مع أخيك ف بة من ه م تصادف نفسك في رت إن ل ف

نكما مخال         ا الجاري بي ا في العقل والّدين            الباطن، وإّنم ع له وأمرهم  : قال   )1(طة رسمية ال وق

نفقون          ناهم ي ا رزق نهم ومّم  أي آانوا خلطاء في األموال ال يمّيز بعضهم رحله عن  ) )2شورى بي

 رأس شاة أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا ) : [ رضي اهللا عنهما( وقال ابن عمر   ...بعض 

ال    يه، فبعث           : فق ي إل الن أحوج من ه إليه ذلك اإلنسان إلى اآلخر، فلم يزل يبعث به واحد             أخي ف  ب

 .)3(] إلى اآلخر حتى رجع إلى األول بعد أن تداوله سبعة 

 :والحاصــل 
ارة        ا ت د له د يج ه، فق ى نفس ان إل يه اإلنس رجع ف كل ي زلة مش ى الع ة عل ثار المخالط إّن إي

ية    يم أخالق ن ق نه م تج ع ا ين ا لم ك نافع ون ذل زلة ويك وغا للع و مس ية، فيحتسب إذن أن يخل إيجاب

يا عن ضجيج الدنيا، فينطوي عليها فيحاسبها قبل أن يحاسب، فهذا                        تعد جزئ اإلنسان مع نفسه ويب

اعرنا، وشحذ  ا، وإعالء مش ى إضاءة أفكارن ادرة عل يدة الق يلة الوح و الوس زواء واالنطواء ه االن

ة          يمة المطلق نا ودعم صالتنا بالق يس بالز       . عزائم ه ل يد أن أن م أن يتم هذا االعتزال خارج المدينة     ب

وعلى حساب واجباتـنا األسـريـة واالجتماعيـة، فـبدال أن يعتـبر انقطاعا، ينبغي أن يكون باألحرى             

تماما باسترداد أنفاسنا خالل ساعات فراغنا، وبخاصة أثناء الليل، وهو ما يقصد إليه القرآن من                  اه

له    ّد وطنا          :قو يل هي أش يفزع إلى هذه  ولم يزل الرسول ...))4  وأقوم قيالإّن ناشئة الّل

واقتدى به صحابته رضوان    ...العزلة من وقت آلخر، وبخاصة  خالل العشر األواخر من رمضان          

ذا االعتكاف،         يهم في ه ازال بعض المسلمين الصالحين يقتدون به فيه، حتى يوم الّناس           ( اهللا عل وم

ذا  ا انقط          .)5() ه زلة ألّنه ر الع نا تؤث ولكن هل يمكن أن    . اع مؤقت من أجل بناء النفس وتهذيبها      وه

ى الصمت ويلـتزم الجمود تجنبا للـصدمات المـحزنة باآلخـر الذي                    نطوي عل ذي ي رجل ال ارن ال نق

 يضحي براحـته وانفعاالتـه طـواعيـة واختـيارا مـن أجـل السـالم العام وسعـادة المسلمـين، اآلمــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .201ص/1 فما بعدها وموعظة المؤمنين ج169ص/5أنظر إحياء علوم الدين ج) 1(
 ).38: (، اآلية رقم )42: (سورة الشورى) 2(
 . من هذا البحث56سبق تخريجه في الباب األول ص  ) 3(
 ).6: (، اآلية رقم )73: (سورة المزمل ) 4(
 .651ور األخالق ص ودست.255ص/6أنظر فيض القدير ج) 5(
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 بالمعروف والناهي عن المنكر؟

ياء     ي اإلح اء ف ا        : [ ج يها مطلق م عل ت أّن تحك ا، تحقق زلة وغوائله د الع ت فوائ إذا عرف

أ باتا خط يا وإث ى . بالتفضيل نف ه، وال يط وحال ى الخل ه، وال ى الشخص وحال نظر إل ل ينبغي أن ي ب

ته   بب مخالط ت بس ى الفائ ته، وال ى مخالط ورة  الباعث عل د المذآ ذه الوائ ن ه ئات .  م اس الف ويق

ّق، ويتضح األفضل    ن الح ك يتبي ند ذل افعي  . بالحاصل فع ام الش الم اإلم ه اهللا( وآ فصل ) رحم

االنقباض عن الّناس مكسبة للعداوة، واالنبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء  فكن            :" الخطاب، إذ قال     

ن المنقبض والمنبسط        تدا     " . بي ك يجب االع زلة، ويختلف ذلك باألحوال           فلذل ل في المخالطة والع

 .  )1(] وبمالحظة الفوائد واآلفات يتبين األفضل 

 أّن لكل واحد حالته الخاصة فال يجوز أن يحكم بها على من يخالفه في تلك الحال فقد                    :والحاصل   

ان   تاج اإلنس د يح ن، وق ون فضيلة المخالطة أنسب آلخري د تك بعض، وق دى ال زلة ل ر الع ى تؤث إل

نزوي على نفسه ليتدبر، أو يتأمل، أو يبتعد، أو يحاسب نفسه قبل أن يحاسب دون                أن ي زال، ب االنع

ى ذلك من حين آلخر             نا إل ا أحوج ّناس، وم نقطع عن ال فقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب  . أن ي

ال      ه ق م من العزلة        : " أّن فمن آثر  : لت  فإن ق ) : [ رحمه اهللا ( يقول اإلمام الغزالي    " . خذوا بحظك

ا يطول النظر في آداب المخالطة             نقول إّنم زلة؟ ف ه في الع ا آداب لم، فم ا أفضل له وأس زلة ورآه الع

 .)2 (]وقد ذآرناها في آتاب آداب الصحبة 

زلة فال تطول       ا آداب الع ته آف شر نفسه عن الّناس        . وأّم نوي بعزل تزل أن ي فينبغي للمع

رار   ن شر األش ب السالمة م م طل وق  أوال، ث يام بحق ة القصور عن الق ن آف م الخالص م يا، ث ثان

  ... )3(المسلمين ثالثا، ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة اهللا رابعا، فهذه آداب نيته

ر  ر والفك ل، والذآ م والعم ى العل تزل المواظبة عل ى المع ه عل ه اهللا أن ر حجة اإلسالم رحم م ذآ ث

زلة        رة الع ى أراجيف ال       ...ليجتني ثم بلد مشغولون به لئال ينغرس آل ذلك في القلب وال يصغي إل

 .)4(حتى ينبعث في أثناء الصالة أو الفكر من حيث ال يحتسب 

  : يمكن تلخيص وإجمال أقوال العلماء في العزلة في فريقين •

ريق األول     ا الف بوا إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة وإلى ذهب جمع               : فأم ن ذه م الذي فه

 .)5(ين غفير من التابع

 إلى القول باستحباب المخالطة، واستكثار المعارف واإلخـــوان، والتآلف: وذهب الفريق الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .91 -90ص/6إحياء علوم ج) 1(
 .91-90ص/أنظر المصدر السابق ج نفسه) 3)(2(
  .91ص/أنظر المصدر السابق ج نفسه) 4(
 إليه سـفـيان الثوري وإبراهيـم بن أدهـم، وداود الطائي وفضيل بن عياض وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط وحنيفة هذا ما ذهب ) 5(

 .90ص/6أنظر المصدر السابق ج.      المرعشي وبشر الحافي 
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ن، واالستعانة بهم في الدين، تعاونا على البر والتقو              ى المؤمني والى هذا مال اإلمام     . ىوالتحبب إل

 .  )1(وجماعة ) رحمهما اهللا( د واإلمام الشافعي أحم

 .وتفهم من بعض عبارات السلف أي آلمات العلماء المطلقة ـ ما يدل على ميلهم ألحد الرأيين 

 " .العزلة عبادة : " فقال ابن سيرين 

ذهب الفراغ فال فراغ إّال عند      : لو تفرغت لنا ؟ فقال        :  )2(وقيل لعمر بن عبد العزيز       

 . تعالى اهللا

زلة           ى تفضيل الع ائلون إل د احتج الم  واعتزلكم وما  :  بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم : وق

ال  . ) )3 من دون اهللا وادعوا ربي    تدعون  ا يعبدون من دون اهللا    :    وق ا اعتزلهم وم فلم

 . إشارة إلى أن ذلك ببرآة العزلة ) )4ويعقوب وآال جعلنا نبّيا وهبنا له إسحاق

ن      يأس م ند ال ن، وع ى الّدي م إل يها إّال دعوته ائدة ف ار ال ف ة الكف ذا ضعيف ألّن مخالط وه

 ...وإّنما الكالم في مخالطة المسلمين وما فيها من البرآة . إجابتهم فال وجه إال هجرهم 

د اعتزل النبي         قريشا لّما آذوه وجفوه ودخل الشعب، وأمر أصحابه باعتزالهم والهجرة إلى            وق

ته                   أرض   ى اهللا آلم د أن أعل نة، بع ى المدي ه إل وا ب م تالحق وهذا أيضا اعتزال عن الكفار   . الحبشة ث

 .وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعض وهم مؤمنون وإّنما اعتزلوا الكفار. بعد اليأس منهم

له    ن سئل يا رسول اهللا ما النجاة؟ قال  :  واحتجوا بقو ليسعك بيتك وامسك عليك لسانك :  حي

  .) )5على خطيئتك  وابك 

ي  ام الغزال له اإلم ذا الحديث تؤو ه اهللا (وه ال ) رحم ا عرفه: " فق ى م نزيله إّال عل ن ت  ال يمك

ائل، وأّن لزوم البيت آان أليق به وأسلم من المخالطة، فإّنه  لم يأمر                          ذا الس بوة من حال ه نور الن ب

زلة ال ف    ي الع المته ف ون س ك ، ورّب شخص تك يع الصحابة بذل ون  جم د تك ا ق ة، آم ي المخالط

 . وذلك ال يدل على أن ترك الجهاد أفضل . وأن ال يخرج إلى الجهاد. سالمته في  القعود في البيت

 الـذي يخـالـط الّناس :وفـي مـخـالطـة الّناس مـجاهــدة ومـقاسـاة آما جـاء في الـحـديث السابـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سعيد بن المسيب والـشعبـي وبن أبي لـيلى وهـشام بـن عـروة وابن شـبرمة : مروي عن جمع من العلماء التابعين منهم وهو  )1(

 .90ص/6     وشـريح  شريك بن عبد اهللا وابن عيينة وابن المبارك أنظر المصدر اإلحياء ج
 قرشي األموي المدني، الخليفة الزاهـد وأمـه أم عاصـم بنت هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ال) 2(

 عـرف بـعدلـه ولـم تـدم .  هـ وروى عن خلق آثـير من آبار التابعين آسعيـد بن المـسيـب 61ولد سنة .      عاصم بن عمر بن الخطاب 
  174ص/6، والتاريخ الكبير ج330ص/5 هـ أنظر الطبقات الكبرى ج101توفي في رجب سنة ) هـ101 -هـ99(      خالفته طويال 

 .401ص/1 وصفوة الصفوة ج114ص/5 وسير أعالم النبالء ج151ص/5     والثقات ج
 ).48: (، اآلية رقم ) 19: (سورة مريم ) 3(
 ).49: (السورة السابقة ، اآلية رقم ) 4(
 والحديث رواه الترمذي باب ما جاء في حفظ اللسان . ني روي أن السائـل لـرسول اهللا صلى عليه وسلـم هـو عبد اهللا بـن عامر الجهـ) 5(

 شيــــخ من أصحاب  النبي : ، وابن ماجه من حديث ابن عمر ولم يسمي الترمذي الصحابي قال )2406: ( حديث رقم523ص /4     م
 وقد سبق   .61ص/6آتاب اإلحياء ج     صلى اهللا عليه وسلم والطريق واحد على ما ذآره اإلمام الحافظ العراقي في تعليقه على هامش 

 .  من هذا البحث 177    تخريجه ص 
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ذي ال يخالط الّناس وال يصبر على أذاهم                   م خير من ال ى أذاه ففي هذا إشارة إلى      . ويصبر عل

 .رجل شرير بطبعه، تتأذى الّناس بمخالطته 

له  ثار الخمول وتوقي       إّن اهللا يحب التقي الخفي   :  وقو ى إي ارة إل ك ال     إش  الشهرة، وذل

م من راهب معتزل تعرفه آافة الّناس وآم من مخالط خامل ال ذآر له وال شهرة      زلة فك تعلق بالع ي

 .)1(...فهذا تعرض  ألمر ال يتعلق بالعزلة 

 :وجملة أدلة القائلين المخالطة نختصرها فيما يلي  

له    - د احتجوا بقو رقوا واختلفوا   :    فق ن تف وا آالّذي فألف  :   اآلية وبقوله ) )2وال تكون

م  ن قلوبك رق اآلراء     )) 3بي ه تف راد ب ذا ضعيف ألّن الم ف وه بب المؤل ّناس بالس ى ال ن عل  فامت

ريعة      ول الش تاب اهللا وأص ي آ ي معان ب ف تالف المذاه ن    . واخ ل م زع الغوائ ة ن راد باأللف والم

 . ال تنافي ذلكوالعزلة. وهي األسباب المثيرة للفتن والمحرآة للخصومات . الصدور 

له      ومن شق عصا المسلمين والمسلمون في إسالم دامج فقد خلع ربقة اإلسالم :  وقو

نقه ن ع يع     ) )4م د الب ام بعق ى إم م عل ت آراؤه ي اتفق ة الت ه الجماع راد ب ذا ضعيف ألن الم  فه

يهم بغي        ى إمام مطاع يجمع رأيهم             ...فالخروج عل ق إل ك محظور الضطرار الخل ي فليس ف ...وذل

زلة      ذا تعرض للع وق ثالث              . ه يه  عن الهجر ف وذآر األحاديث المتواترة في ذلك       . واحتجوا بنه

له        نها قو يال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض                      : م وق ثالث ل اه ف لم أن يهجر أخ ال يحل لمس

  الغزالي وبّيـن اإلمام...وقـالوا والعزلة هجره بالكلية . ) )5هــذا وخـيرهـما الـذي يبـدأ بالسـالم  

ه اهللا(  الم     ) رحم ع الك يه بقط اج ف ّناس واللج ى ال ه الغضب عل راد ب ة ألّن  الم ذه األدل ضعف ه

 . )6(والسالم والمخالطة المعتادة، فال يدخل فيه ترك المخالطة ًأصال من غير غضب 

ة  ي : مـوازنــ ام الغزال تدل اإلم د اع ه اهللا( وق م )  رحم ة آرائه بعد مناقش ن، ف ن المذهبي أوضح بي

زلة فوائد                        ألة تختلف باختالف األحوال واألشخاص ففي الع ن أن المس ا وبي زلة وغوائله د الع فوائ

يوية ؛  آتحصيل الطاعات بالخلوة والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم والتخلص      ية ودن دين

بة والسكوت  رياء والغي لم بالمخالطة؛ آال ا المس تعرض له ي ي اب المناهي الت ر من ارتك عن األم

 ... بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62ص/6اإلحياء ج) 1(
 ).105: (، اآلية رقم ) 3: (سورة آل عمران ) 2(
 ).103: (السورة السابقة ، اآلية رقم ) 3(
 ل الحافظ العراقي رواه الطبراني والخطابي في ، وقا)4758: ( حديث رقم 242ص/4رواه أبو داود باب في قتل الخوارج م) 4(

 .57ص/6أنظر هامش اإلحياء ج.      العزلـة من حديث ابن عباس بإسناد جيد 
  وصحيح مسلم آتاب البّر والصلة باب      2253ص/5صحيح البخاري آتاب األدب باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر ج) 5(

 .لفظ له من حديث أبي أيوب األنصاري وال) 2560: (  حديث رقم 1984ص/4    ج
 .58-56ص/6أنظر اإلحياء ج)  6(
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 : في ذمة اإلسالم ا إيثار أهل الذمة بحفظهم والقتال في سبيل رعايتهم مادامو–سادسا 
وم إيثار أهل الذمة بالرئاسة والسيادة وعلو المنزلة وإخالء السبيل لهم فهذا              ثار المذم من اإلي

 .'قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم' د، وهو مبني على آله غير مشروع وال محمو

 حقا إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهؤالء، فهم في جوارنا وخفارتنا وذمة اهللا تعالى ورسوله               

وقد حكى ابن حزم رحمه اهللا تعالى في مراتب اإلجماع          . وذمة دين اإلسالم، فنحميهم ونذود عنهم       

 وجاء أهل الحرب إلى بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع             أن من آان في الذمة    

ك صونا لمن هو في ذمة اهللا تعالى وذمة رسوله                     في ذمة   امادامو .  والسالح ونموت دون ذل

 .اإلسالم  فإّن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة 

ام القرافي        ال اإلم الى      ( ق ه اهللا تع روق     ) رحم نفوس واألموال           فع: [ في الف ى تالف ال ؤدي إل د ي ق

د الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبّرهم بكل             ان عق ه لعظيم وإذا آ صونا لمقتضاه عن الضياع إّن

 .)1(] أمر ال يكون ظاهره يدل على مودات القلوب وال تعظيم شعائر الكفر 

له                     نع ومنهي عنه لقو رفع من أمر شعائرهم ممت ا الّذين آمنوا ال   ي :  ألّن تعظيمهم وال ا آّيه

 .)) 2 عدّوي وعّدوآم أولياء تلقون إليهم بالموّدة وقد آفروا بما جاءآم من الحّق تّتخذوا

الى عن التودد ألهل الذمة ومواالتهم، غير أن اإلحسان ألهل الذمة مطلوب وبرهم                    د نهى اهللا تع فق

 وإطعام جائعهم وإآسـاء عاريهم من غير مودة باطنية؛  وذلك بالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم ،          

ا منهم أو تعظيما لهم، آما                         رحمة، الخوف م وال م واللطف له ى سبيل العطف به م عل ول له ن الق ولي

يكونوا من أهل السعادة ، والنصح لهم في أمور دينهم ودنياهم، وعلى                      ة ل م بالهداي يحسن الدعاء له

م وأوال                نهم وصون أمواله تهم وآف األذى ع لمين حفظ غيب .. دهم وأعراضهم وسائر حقوقهم   المس

م    ّنا له زة واإلجالل م ه الع ى وج ارم األخالق، ال عل ن مك ان وم بيل اإلحس ى س ذا عل ل ه أو ...آ

ال   نا ق ير ألنفس م والتحق يم له م   :  التعظ ن ول ي الّدي اتلوآم ف م يق ن ل نهاآم اهللا عن الّذي  ال ي

يهم إّن اهللا يح برّوهم وتقسطوا ال ارآم ان ت نهاآم اهللا عن يخرجوآم من دي ا ي ّب المقسطين  إّنم

ن        اتلوآم في الّدي ن ق ك باإلحسان إليهم قوال وعمال، فهذا رسولنا الكريم          . ) )3الّذي  يوصينا  وذل

 يعني أن أم. ) )4 إذا فتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط خيرا فإّن لهم ذمة ورحما  :بذلك فيقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15ص/3الفروق الفرق التاسع والمائة بين قاعدة أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم ج) 1(
 ).1: (، اآلية رقم )60: (سورة الممتحنة) 2(
 ).8: ( السورة السابقة ، اآلية رقم ) 3(
ير   )4( م الكب م   61ص/19ج: المعج ث رق رقم   ) 111: ( حدي رر ب يه،       )112: (ومك ن أب الك ع ن م ب ب ن آع بد اهللا ب ن ع  ع

وقال هذا ) 4032: ( حديث رقم   603ص/2آتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين ج      : والمستدرك على الصحيحين    
ى شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومجمع الزوائد        :  قال الهيثمي 63ص/10 في مصر وأهلها جءباب ما جا: حديث صحيح عل

 . ورجال أحدهما رجال الصحيحنرواه الطبراني باسنا دي
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.  ومع هذا آله ال بد أن ال نغفل عن تكذيبهم لرسولنا            . ) 1(آانت منهم   )  عليه السالم ( إسماعيل   

ام القرافي        ال اإلم ه اهللا  (ق نا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا               )  : [ رحم وينبغي ل

نا      م لو قدروا علينا الستأصلوا شأفتنا  واستولوا على دمائنا         وتكذيب نبي  وأموالنا وأّنهم من  وأّنه

أشد العصاة لربنا ومالكنا عّز وجّل ، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذآره امتثاال ألمر ربنا عّز وجّل                    

نا      م         وأمر نبي يهم وال تعظيما له ك األمور التي نستحضرها في    ... ،ال محبة ف ار تل وال نظهر آث

 .)2(] قلوبنا من صفاتهم الذميمة ألّن عقد العهد يمنعنا من ذلك 

فّبرهم ...فلم إذن نستحضرها يا ترى ؟  لكي يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم المحّرم علينا                         

وهل نؤثرهم  . واإلحسان إليهم مأمور به، وودهم وتوليهم على المناصب والوالية علينا منهي عنه             

 بهذه الوالية عند حاجتنا إليهم أو إذا اقتضت ذلك ضرورة ؟

يدنا عمر        روى عن س ا موسـى األشعري آتب إليه يود استعمال رجل نصراني وتوليته    أن   ي أب

باية الخراج لضرورة تعذر غيره، فما آان جواب أمير المؤمنين عمر            ى ج آتب :  عنه؟  قالعل

 . )3(أي افرضه مات ماذا آنت تصنع حينئذ فاصنعه اآلن'مات النصراني والسالم ' :إليه فقال 

 :ن إيثار أهل الذمة بالمودة واإلحسا 
هل نترك لهم المجالس عند قدومهم علينا ؟ أو نناديهم بأسماء التبجيل والتعظيم التي ترفع من شأن                  

ع    ادة م ا جرت الع يقه آم زنه وّض لك أخس الطريق وح ى مس نا عل ل أنفس ا؟ هل نحم نادى به الم

 الرئيس والولد مع الوالد؟ والحقير مع الشريف وأن نترك لهم فسيحه وواسعه ؟

ا     ول اإلم الى         يق ه اهللا تع ذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر    : [ ...م القرافي رحم إن ه ف

ه، ومن ذلك تمكينهم من الواليات والتصرف                       تقار أهل نه واح الى وشعائر دي ير شعائر اهللا تع وتحق

في األمور الموجبة لفهر من هي عليه، أو ظهور العلو والسلطات المطالبة، فذلك آله ممنوع وإن                   

ان في     غاية الرفق واألناة أيضا، ألن الرفق واألناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو             آ

ببها ورفعنا قدرهم بإيثارها                        ناهم بس يها وعظم يعة أوصلناهم إل ارم فهي درجة رف نزلة في المك الم

 .)5( ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال :  قال . )4(] وذلك آله منهي عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وآانـت ' :  اإلمـام الزهـري وقـال اإلمـام ابن عبـد الـبّر هوالمقصود بالرحم أن أم إسماعيل عليه السالم آانت من القبط على ما ذآر )1(

 ة ومـصر هي أختها سـيرين فوهب رسول المقوقس صاحـب االسكـنـدري) صلى اهللا عليه وسلم(      مارية القبطية أهداها إلى رسول اهللا 
 ص نـفسها  /أنـظر المـستـدرك عـلى الصحيحين ج نفسه. سـيريــن لحسان بن ثابت فـولـدت له عبـد اهللا) صلى اهللا عـليه وسلـم (      اهللا 

 .59ص/1     واالستيعاب ج
 .16-15ص/3أنظر الفروق ج) 2(
 .16ص /أنظر المصدر السابق  ج نفسه ) 3(
 .15ص /1 آتاب الفروق ج)4(
 ).141: ( ، اآلية رقم ) 2: (سورة البقرة) 5(
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 إيثار الحقوق العامة على الحقوق الخاصة: المبحث الثاني 
 إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : المطلب األول 

 : اإليثار باإلمارة -أوال
وم شر    ثار المذم ر اإلي ى بعض مظاه تطّرق إل دا أن ن م ج ن المه ير م ثار غ ه إي ك أّن عا، ذل

يه من تفويت لمصالح المسلمين، آاإليثار باإلمارة               ا ف ود لم وهو أن يقدم إنسان شخصا ألمر      : محم

ثل ، فقد روي عـن يزيد بن أبي سفيان                        ر، وأم ك األم نه لذل ناك من هو أصلح م قـال :  قـال )1(وه

و بكر      أن تؤثرهم باإلمارة، وذلك أآبر      يا يزيد، إن لك قرابة، عسيت     : حين بعثني إلى الشام      أب

إّن رسول اهللا       يك ، ف ا أخاف عل ال م لمين شيئا فأمر عليهم أحدا       : ق ي من أمور المس من ول

دال   نه صرفا وال ع بل اهللا م نة اهللا، وال يق يه لع اة فعل نم )2(محاب ه جه تى يدخل ذا . ) )3 ح ي ه وف

تئثار خاصة في هذه المواطن التي                 رة واالس ير من األث تصبو إليها النفس، موطن الحكم والجاه      تنف

 إنكم ستلقون بعدي أثرة،   : إلى هذا في قوله فقد نبه رسولــــنا الكريـــم . والسطوة واإلمارة

ى الحوض  ي عل تى تلقون ى  ) )4فاصبروا ح ّناس بعضهم عل تئثار ال ى اس ارة إل ذا إش ي ه  أي ف

 .، أو المال، أو الجاه دون غيرهبعض في أمور الدنيا فيتفرد بعضهم بالحكم واإلمارة

و بكر         ّدم أب ن ق ار الجدل حول من يتولى أمر المسلمين من بعد رسول اهللا       فحي ة ث للخالف

    ناقش المسلمون في سقيفة بن ساعدة ذلك أّنه ال بد من تقديم ... وآان الحاآم من قريش ...  وت

ي   ثل ف ثل فاألم ثار األصلح فاألصلح ، واألم ثار األفضل، إي يخ   وإي ير ش د تعب ى ح ة عل ل والي  آ

ية    ن تيم ـالم اب الى  –اإلس ه اهللا تع ديق     – رحم ل الص د يفض رعية، وال أح ة الش ي السياس     ف

 .والصحابة رضوان اهللا عليهم  بشهادة رسول اهللا 

د تضافرت األحاديث في الصحاح والسنن في بيان فضائل أبي بكر منها حديث أبي سعيد                  وق

  عبد خـيره اهللا ـبين أن يؤتـيه زهـرة: جلـس على المنبر فقال اهللا أّن رسول  الـخـدري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن عبد شمس القرشي أخو أم المؤمنين أم حبيبة يقال له يزيد الخير، أسلم يوم الفتح           )1( ن حرب ب فيان ب ي س ن أب زيد ب آان أمير . هو ي

له .  هـ 18عليها  حتى توفي في طاعون عمواس سنة ) رضي اهللا عنه( لما فتحت دمشق أّمره عمر  األجناد بالشام زمن أبي بكر و     
ن ماجه         برى ج   . حديث في الوضوء رواه اب تيعاب ج 405ص/7أنظر الطبقات الك 1، وسير أعالم النبالء ج 1575ص/4  واالس

 ).9271: ( ، رقم ترجمته 658ص/6، واإلصابة ج328ص/
 .56ص/4أنظر آتاب موسوعة أخالق القرآن ج.  ، والعدل الفديةوالصرف يعني التوبة) 2(
 قال الحاآم هذا ) 7024: ( حديث رقم 104ص /4والمستدرك على الصحيحين ج) 101: ( حديث رقم 180ص /1مسند البزار ج) 3(

 ).3346: ( حديث رقم125ص/3     حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه والترغيب والترهيب ج
 . من هذا البحث 51 في ص سبق تخريجه) 4(
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نده        ا ع ن م يا وبي و بكر    . الدن بكى أب ال   ف نا وأمهاتنا، قال   : ، وق ناك بآبائ فكان رسول اهللا : فدي

          وقال رسول اهللا   .  هو المخير، وأبو بكر أعلمنا به :  إن أمّن الّناس علي في ماله وصحبته

تخذا خليال، التخذت أبا بكر خليال               و آنت م ر، ول و بك ، ولكن أخوة اإلسالم، ال تبقين في المسجد    أب

ي بكر       )1(خوخة  ّناس        ) )2 إال خوخة أب ره بالصالة بال واستثناء خوخته دليل على أفضليته،     .  فأم

  .)3(] وقد قليل إّن ذلك من جملة اإلشارات إلى استخالفه : [ ...جاء في الفتح 

لم أحاديث في استخالف الصديق                   ام مس د ذآر اإلم يه   وق ا بيان توليه أمر المسلمين      وف

اة         رابة والمحاب ثار للق يها اإلي وز ف ارة ال يج ى أّن اإلم دل عل ا ي ثل مّم ثل فاألم ل، األم ... لألفض

وغيرها من حظوظ الدنيا فهي أمانة في ربقة صاحبها ولذلك ال يجوز فيها األثرة، بل على المسلم                   

 . في ذلك وحقوق المسلمين دفع أنانيته وتفضيل من هو أحق منه بها، رعاية لحّق اهللا

نها    ( وسئلت عائشة       ان رسول اهللا       ) : رضي اهللا ع :  مستخلفا لو استخلفه ؟ فقالت       من آ

و بك   أبو عبيدة : من بعد عمر؟ قالت : ثم قيل لها. عمر: ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : ، فقيل لها    رأب

ن الجراح      ذا         . اب ى ه م انتهت إل ائلون بأ       . )4(ث تند الق د اس ه نص     وق  خالفة أبي بكر بأصول     علىّن

 .آلية وقرائن حالية تقتضي أّنه أحّق باإلمارة وأولى بالخالفة فيجب إيثار األولى بالخالفة أو الحكم

دون       ن خل ول اب ه اهللا     )5(يق ة الّصالة فهي أرفع هذه الخطط آّلها وأرفع من    : [  رحم ا إمام فأّم

ك بخصوصه المندرج معها تحت الخالفة، ولقد         يشهد لذلك استدالل الصحابة في شأن أبي بكر        المل

                  ى استخالفه في السياسة في قولهم  لديننا  ارتضاه رسول اهللا    :    باستخالفه في الّصالة عل

 .)6(] فلوال أّن الّصالة أرفع من السياسة لما صّح القياس . أفال نرضاه لدنيانا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن    )1( ال اب وة بين بيتن عليها باب صغير قد يكون بمصراع وقد ال يكون وأصلها فتح في حائط والخوخة ممر في المسجد               :  حجر    ق . آ

 .115 ومقدمة الفتح ص 558ص/1أنظر فتح الباري ج
، وصحيح مسلم   )3591: (، حديث رقم    1417ص/3ج) صلى اهللا عليه وسلم   ( آتاب المناقب، باب هجرة النبي      : صحيح البخاري    )2(

ي بكر ج                 : اب من فضائل أب تاب فضائل الصحابة، ب م    1854ص/4 آ ترمذي    )2382:(، حديث رق تاب المناقب عن   : ، وسنن ال آ
 .وقال حديث حسن صحيح ) 3660: (  ، حديث رقم 608ص/5، باب مناقب أبي بكر ج)صلى اهللا عليه وسلم( الرسول

 . في المسجد ، باب الخوخة والممر)466: (  حديث رقم 558ص/1أنظر فتح الباري ج )3(
ي بكر الصديق ج                       )4( اب من فضائل أب تاب فضائل الصحابة ب لم آ م   1856ص/4صحيح مس تح الباري  ) 2385: (  ، حديث رق وف

 . من رواية أبي مليكة32ص/7بشرح صحيح البخاري ج
بد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي مؤرخ عربي ولد في تونس سنة             )5(  وتوفي له مؤلف ضخم أسماه المقدمة.  م1332 هو ع

 .5أنظر الفكر االجتماعي ترجمة محمد شريف بن دالي وعبد الغني مغربي ص. 1406في سنة 
دون ص         )6( ن خل ة اب ذا القياس فقال              219مقدم ى ه ن حزم عل د اعترض اب ليس آل من استحق اإلمامة في الصالة يستحق إمامة     :  وق

يا                 ان أعجم وم وإن آ رأ الق ة في الصالة أق د يستحق اإلمام ة إذ ق يا وال يستحق إّال قريشي   الخالف أنظر الفصل في الملل   .  أو أعراب
 .178ص/4والنحل ج
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ر   د عم د عه لمين  وق تاروا للمس م أن يخ ل له رة وجع ية العش تة بق ى الس ي الشورى إل  ف

ن عوف   ن ب بد الّرحم ى ع ك إل ى بعض ، حتى أفضى ذل ّوض بعضهم إل تهد وناظر فف ، فاج

ى عثمان و           ن عل م متفقي لمين فوجده ي   المس نهما    ( عل ى ذلك         ) رضي اهللا ع يعة عل ر عثمان بالب فآث

تهاده                 ا يعن دون اج تداء بالشيخين في آل م زوم االق ى ل اه عل ته إي انعقد أمر عثمان لذلك  . لموافق ف

 . )1(فكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر أحدهم فكان إجماعا على ذلك ... وأوجبوا طاعته

 !!  صاحبها، وما أعظمها من أمانةفاإلمارة مسؤولية وأمانة عظيمة في عنق 

د تضافرت اآلثار في بيان عظم مسؤولية تولي أمور المسلمين في اإلمارة العظمى آالخالفة أو                  وق

بالد، أو القضاء والحسبة، أو حتى البيت ومسؤولية التربية                       ى بعض ال ة عل الصغرى وهي الوالي

 . وأمانة العدل بين األبناء

ن سمرة            بد الرحمن ب ال    )2(فعن ع ي رسول اهللا        :  ق ال ل ا عبد الّرحمن ال تسأل        :ق ي

 .))3اإلمارة، فإّنك إّن أعطيتها عن مسألة وّآلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها 

ثل                ى و األصلح واألم ثار األول د من إي ل ال ب يس أهال له ، ب ية األمر لمن ل دون ( وال يجوز تول

اة     ا هو ذ    )... عطف أو محاب ا ذّر    ا رسول اهللا     فه ه أب ا هو أصلح لحاله وأفضل    يوّج ى م  إل

 ...لمصلحة المسلمين 

فضرب بيده على منكبي    :  قلت يا رسول اهللا أال تستعملني ؟ قال          :   قال    فعن أبي ذّر     

ال      م ق ا ذّر إّنك ضعيف، وإّنها أمانة، وإّنها يوم القيامة خزي وندامة، إّال من أخذها بحقها       ' : ث ا أب  ي

 .) )4وأّدى الذي عليه فيها 

نة رسول اهللا   ت س د دّل ة فق ارة أو إمام ة أو إم ة أآانت خالف ة أمان ى أّن الوالي ال :  عل ق

ن الخطاب        ي من أمر المسلمين شيئا فولى رجال لمودة أو قرابة بينهما، فقد            : " عمر ب من ول

لمين  وله والمس ان اهللا ورس تحقين  " ...خ ن المس يه البحث ع ى  فيجب عل ه عل ن نواب ات، م  للوالي

 .ووالة األموال من الوزراء والكتاب...والقضاة...األمصار من األمراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6أنظر األحكام السلطانية ص) 1(
و سعيـد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القريشي              )2( آالب فسماه الرسول آان اسمه عبد : أسلم يوم الفتح ويقال . هو أب

لم      (  يه وس بد الرحمن ، شهد غزوة تبوك، سكن البصرة وغزا  خراسان في زمن عثمان وهو الذي افتتح                  ) صلى اهللا عل لم ع وم أس ي
ى خالف في ذلك                 نة خمسين أو إحدى وخمسين عل ابل وغيرها مات بالبصرة س  242ص/5أنظر التاريخ الكبير ج. سجستان وآ

 ).5137: ( رقم ترجمته 310ص/4 واالصابة ج571ص/2عالم النبالء ج وسير أ835ص/2واالستيعاب ج
اب من لم يسأل اإلمارة أعانه اهللا عليها ج                   )3( ام، ب تاب األحك بخاري آ ، وصحيح مسلم )6728: (  حديث رقم    2613ص/6صحيح ال

نا، ج               دب من حلف يمي اب ن ان، ب تاب األيم م      1273ص/3آ والنذور، باب ما ، وسنن الترمذي آتاب األيمان    )1652: ( حديث رق
 ).7146: ( حديث رقم 123ص/13، وفتح الباري ج)1925: ( حديث رقم 106ص/4جاء فيمن حلف على يمين ج

 ).1825: ( حديث رقم 1457ص/3صحيح مسلم آتاب اإلمارة، باب آراهية طلب اإلمارة والحرص عليها ج )4(
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ح التقديم على التأخير    ذآر العّز رحمه اهللا فيما يقّدم من حقوق بعض العباد على بعض لترج              

تقديم األفاضل على األراذل في الواليات ومنها تقديم األفضل         : [ في جلب المصالح ودرء المفاسد       

 .)1(] على الفاضل في المناصب الدينيات 

فإّن عدل عن األحق األصلح إلى غيره، ألجل قرابة بينهما، أو والء عتاقة أو صداقة أو موافقة بلد                  

نفعة           ... أو طريقة أو جنس        ال أو م أو لضغن في قلبه عن األحق فقد خان اهللا  ... أو لرشوة من م

ال        ن ق وا أماناتكم                  :  ورسوله والمؤمني وا اهللا والّرسول وتخون نوا ال تخون ن آم ا الّذي ا أّيه ي

 .))2  وانتم تعلمون

ثر فضال            ثار األصلح واألآ فإذا  : يقول الماوردي. بمراعاة قواعد الشرع في ذلك: فيجب إي

يهم شروطها، فقّدموا                         ة الموجودة ف يار تصفحوا أحوال أهل اإلمام ّل لالخت د والح اجتمع أهل العق

 .للبيعة منهم أآثرهم فضال، وأآملهم شروطا، من يسرع الّناس لطاعته و ال يتوقفون عن بيعته

نظر في مصالح    هو المصلحة للمسلمين ألّن حقيقتها ال       : وإّن الثمرة من هذا االختيار في اإلمامة           

 .األمة لدينهم ودنياهم فهو ولّيهم واألمين عليهم 

ه اهللا           ية رحم ن تيم ول اب إّن الرجل لحّبه لولده، أو لعتيقه ، قد يؤثره في بعض الواليات، أو      : [ يق ف

ادة في ماله أو حفظه بأخذ ما ال                                ره زي د يؤث ك ق ته، آذل د خان أمان يكون ق اال يستحقه، ف يعطيه  م

نه، في بعض الواليات، فيكون قد خان اهللا ورسوله، وخان أمانته                 يستحقه، أو مح    اة من يداه  )3(]اب

 .) )4واعلموا إّنما أموالكم وأوالدآم فتنة واّن اهللا عنده أجر عظيم :  قال 

 :إيثار طاعة أولى األمر في المنشط والمكره 
ة في حراسة الّدين وسياسة الدنيا          ة موضوعة للخالف ا آانت اإلمام ، وآان عقدها لمن يقوم بها ولم

ا        با إجماع ة واج ي األمر            ... في األم نا طاعة أول ال    . )5(فرض اهللا علي ا أّيها الّذين آمنوا      : فق ي
 .)  )6أطيعوا اهللا وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم 

ر، المتأمرين عليهم وذلك من لوازم                   ي األم لمين طاعة أول ى المس الى عل د أوجب اهللا تع فق

يدة الصحيحة   الع ال      جاء في الصحيح عن النبي             .ق ه ق د أطاع اهللا ومن          : أّن  من أطاعني فق

 .)) 7عصاني فقد عصى اهللا ومن يطع األمير فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .250قواعد األحكام ص ) 1(
 ).28-27: (، اآلية رقم ) 8: (سورة األنفال ) 2(
 .14 -12أنظر السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ص ) 3(
 ).28:( السورة السابقة، اآلية رقم ) 4(
  .218 -209أنظر مقدمة ابن خلدون ص ) 5(
 ).59:(، اآلية رقم )4: (سورة النساء) 6(
بخاري    )7(  حـديث رقـم         2611ص/6ول وأولي األمـر منـكـم،ج   آتاب األحكام، باب قول اهللا تعالى أطيعوا اهللا وأطيعوا الرس         : صحيح ال

    466ص/3آتاب اإلمـارة، باب وجـوب طاعـة األمـراء في غـير مـعـصية وتحـريـمـها في المعصية ج: ، وصحيح مسلـم)6718(
 ).1835: (      حديث رقم 
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ا وإن جاروا   وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة أمورن      : [ جاء في شرح العقيدة الطحاوية          

تهم من طاعة اهللا عّز وجّل فريضة ما لم                          رى طاع تهم ون دا من طاع نزع ي يهم وال ن وال ندعو عل

روا بمعصية و ندعو  لهم بالصالح والمعافاة           ونحّب أهل العدل واألمانة ونبغض أهل الجور     ...يأم

 .)1(] والخيانة وهذا من آمال اإليمان وتمام العبودية هللا عّز وجّل 

ا ا آ ى    ولم ور عل يه فج ان ف جاع وان آ وي الش ّدم الق يل، ق ّناس قل ي ال ة ف وة واألمان تماع الق ن اج

د       ام أحم ئـل اإلم نـا، س ان أميـ ز وإن آ عيف العاج ه اهللا –الض ان    : [ - رحم ن يكون ن الّرجلي ع

ا قوي فاجر واآلخر ضعيف، مع أيهما يغزى فـقال                زو، وأحدهم ن في الغ أّما الفاجر القوي   : أميريـ

ه ى        فقوت عفه عل ه  وض الحه لنفس عيف، فص الح الض ا الص ه، وأّم ى نفس وره عل لمين  وفج  للمس

 .)2(] المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر 

ي األمر              ثار طاعة أول د من إي يه الب ى من مكنه اهللا تعالى من أرضه وبالده ائتمنه             . وعل وحّق عل

 .)3(من الرعية بجميل السيرة على خلقه وعباده، أن يقابل جزيل نعمته بحسن السريرة، ويجري 

 -  -قال في عدم  عهد عمر بن عبد العزيز        )  رحمه اهللا (أّن مالكا   : [ جاء في االعتصام       

الك                   بد الم ن ع زيد ب دال من ي رجل صالح ب ده ل ة من بع يزيد بعده      )4(بالخالف يعة ل ه آانت الب ك أن ذل

ى رجال صالحا أن يكون ليزيد بد من القيام، فتق                   وم هجمة أي فتنة، فيفسد ما ال       فخاف عمر إن ول

ك من عمر           حيصل  ان ذل ا آ  آرها فرارا من التعرض للفتن التي تستأصل األنفس وتذهب     وإّنم

 .)5(  فقد رأى أّن البيعة خير من الفرقة وأين يزيد من عمر . األموال 

 : تتّرس الكفار بأسرى المسلمين –ثانيا 
ى ال   ا عل ترآز أساس يها  إّن المصالح الضرورية ت ن وثان ا الّدي ان فأوله يات الخمس لإلنس كل

 .)6(النفس ، ثّم العقل، فالنسل وخامسها المال، بل هذه الضروريات  الخمس مراعاة في آل مّلة 

اظ على آل مرتبة من هذه الضروريات وإن استلزم ذلك فوات ما                         د من الحف ذا، ال ب ى ه ناء عل وب

ن وإن أد     لحة الدي ى مص ة عل ب المحافظ ا فيج ل     دونه اق آ ج أو إنف وات المه ى ف ك إل ى ذل

 .ومنه تشريع الجهاد ألجل حفظ مصلحة الّدين...المال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .380 -379شرح العقيدة الطحاوية مع تعليق الشارح محمد بن عالء بن أبي العز الحنفي ص ) 1(
 .21السياسة الشرعية ص ) 2(
 . فما بعدها143عجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة المالك ص أنظر تسهيل النظر وت) 3(
  هـ تولى الخالفة بعقد عقده له أخوه سليمان 71هو أبو خالد القرشي يزيد بن عبد الملك الخليفة القرشي األموي  الدمشقي ولد سنة ) 4(

  .152ص/5ظر سير أعالم النبالء جأن. هـ بسواد األردن105     بعد عمر بن عبد العزيز قيل مات في آخر شعبان سنة 
ام ج )5( ن     (129– 128ص/2االعتص باب الثام ود الفاضل ال ع وج يعة المفضول م ر ب ثال العاش الح  : الم بدع والمص ن ال رق بي الف

 المرسلة 
 ).      واالستحسان 

 .289و341 وضوابط المصلحة ص 10ص/2أنظر الموافقات ج) 6(
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ال    سهم وأموالهم بأّن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهللا اهللا اشترى من المؤمنين أنف  إن  :  ق

 .))1فيقتلون ويقتلون 
ا الحك     لو تتّرس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين؟ فلو آففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار     مم

لما معصوما لم يذنب ذنبا فالمصلحة                       ماإلسال  نا مس ترس لقتل نا ال و رمي لمين، ول ة المس تلوا آاف ، وق

. ة فيه،هي حفظ جميع المسلمين عند اإلمكان،أو أآثرهم عند عدم التمكن من حفظ الجميع     الضروري

ام الغزالي       أول من أثار مسألة التتّرس  في المستصفى  ثم تناقله     ): رحمه اهللا تعالى  ( إّن اإلم

د وضع لها شروطا فقال             فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على  : [ عنه الباحثون وق

 .)2(] أنها ضرورية قطعية آلية :  معين، وانقدح اعتبارها باعتبار ثالثة أوصاف أصل

اء لما فيها من                    يها الفقه نازع ف ه وأصوله، ت ذه من المسائل المستشكلة في الفق ترس ه ألة ال إن مس

بار، فأّما األولى فهي مصلحة حفظ الدين وذلك              ن مصلحتين، لكل واحدة  شاهد باالعت تعارض بي

 .فار والتضحية بالنفس والمال وآل نفيس في سبيل حفظه وإعالئهبجهاد الك

 فأّي مصلحة تؤثر إذا آانت آل واحدة معتبرة ؟. حفظ حياة مسلمين برآء  وتجنب أذاهم: والثانية 

 :إّن جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا آان مأذونا فيه شرعا على ضربين 

 .أن ال يلزم منه إضرار الغير: أحدهما 

 .أن يلزم عنه ذلك: ني والثا

ى اإلضرار من حيث هو إضرار ممتع في اإلسالم لثبوت الدليل بذلك حيث قال رسول            والقصد إل

 .))3 ال ضرر وال ضرار: اهللا  

إّن مسألة تترس الكفار بأسرى المسلمين أنيطْت بأمرين؛ تحقيق مصلحة المسلمين و إضرار              

 ن غير مأذون فيه ؟فهل يمنع هذا فيكو) وهو الّترس( ببعضهم 

ول اإلمام الشاطبي      وقد تنازع الفقهاء في مسألة الّترس التي فرضها األصوليون         ) :" رحمه اهللا   (يق

ّق      ّدم ح إذا ق الم، ف ل اإلس تل استؤصل أه م يق ّترس إذا ل م أن ال لم وعل ار بمس ترس الكف يما إذا ت ف

تله استئصال أهل اإلسالم                        ه وعدم ق زم من األخذ بحق نا ل ياته ويلحق الضرر       األسير ه يفقد ح ، ف

 ". بغيره من سائر المسلمين، أو على األقل بجميع الجيش، فالضرر الحق به على آل حال

لمين، فاألولى إيثار المصلحة العامة                       ة المس ترس مستغرقة في مصلحة عاّم ا دامت مصلحة ال وم

 لمسلمين وقّدم حّق هذا على الخاصة؛ ألّنه إن لم تؤثر مصلحة الجيش في المقام األول ثّم مصلحة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).111: ( ، اآلية رقم )9: (سورة التوبة ) 1(
 .141ص/1المستصفى ج) 2(
 ، ومسند أحمد 224ص/1، ومسند الشافعي ج)1429: ( حديث رقم 745ص/2آتاب األقضية، باب القضاء في المرفق ج: الموطأ ) 3(

 ).2345: ( حديث رقم 66ص/2آتاب البيوع ج: ، والمستدرك على الصحيحين )2867: (قم  حديث ر313ص/1    ج
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ى قصر        اب أول ن ب ان م لمين، فك ائر المس ق الضرر بس م يلح يقتله ث ّدو س ك أّن الع ير ال ش األس

ى الترس، واستبقاء حياة المسلمين والجيش عمال بقواعد رفع الضرر             الضرر األشد  : " الضرر عل

زال بالضرر األ     ى المصلحة العامة للمسلمين        " خف   ي ا عل يتحمل الضرر الخاص لرفع : " وحفاظ

ام    إذا تتّرس الكفار بمسلم وعلم أّن الترس ) :[ ...رحمه اهللا (قال اإلمام الشاطبي   . )1(" الضرر الع

تل استؤصل أهل اإلسالم وان أمكن انجبار اإلضرار ورفعه جملة، فاعتبار الضرر العام                    م يق إذا ل

 .فاألولى إيثار الترس لمصلحة عامة المسلمين . )2(]أولى

ام الشاطبي فصال بّين فيه أن المكلف بمصالح غيره يجب على المسلمين القيام                د اإلم د عق وق

ت    إن آان ثار ف يه خالف واألرجح اإلي ه فف تلفا لنفس ة م يامه بالمصلحة العام ان ق إن آ بمصالحه ف

و       يوية ال يمكن أن يق ة له دن ا غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها، فيجرى فيها  المفسدة الالحق م به

ّر ا م ان ...خالف آم يها قاعدت توارد عل ا : وي ا: أحدهم ا ال يط يف بم نع التكل يف إّال  ' قم ال تكل ف

يه    دور عل ): رحمه اهللا   (قال اإلمام الشاطبي    . ' تقديم المصلحة العامة على الخاصة    ' واألخرى  ' بمق

ك        [  يه، فألجل ذل ناقض ف وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ       .  احتمل الموضع الخالف   وال ت

 :ويدل عليه أمران . فقد يترجح جانب المصلحة العامة

 . فمثل هذا داخل تحت حكمها– المتقدم ذآرها -قاعدة اإليثار: أحدهما 

 )3( بنفسه ما جاء في خصوص اإليثار في قصة أبي طلحة في تترسه على رسول اهللا       : والثاني   

ذ  أبو طلحة         وه ثار ف ن اإلي حياة أّمة فهذه المصلحة    حياته حياة شخص وحياة الرسول    ا عي

ة مصلحة خاصة          ة في مقابل ّرس الرسول       . عام د ت حتى شّلت  " نحري دون نحرك  : "  قائال   لق

نكر رسول اهللا           م ي ده، ول يه ذلك   ي وإيثار النبي ألهل المدينة، حين آثر غيره على نفسه في          . عل

بادرته ل   ه             م ّناس، حتى يكون متقي ب ّدو دون ال اء الع و إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات  . لق فه

 .)4( بنفسه ظاهر، ألّنه آان آالجّنة للمسلمين  عن الغير، ووجه المصلحة هنا في مبادرته

 : إيثار قتل الجماعة بالواحد سدا للذارئع -ثالثا

ّرر الصحابة       ا في قتله، ذلك أّن المصلحة تقضي إقامة      قتل الجماعة بالواحد إذا اشترآو     ق

تجرأ آل من تسّول له نفسه قتل الغير إلى               اد حّتى ال ي ة الفس ّدا لذريع يعا، س يهم جم القصاص عل

 ...إشراك غيره معه في هذا، تحايال ألجل إسقاط القصاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .146 -143شرح القواعد الفقهية ص ) 1(
 .350 -349ص/2ر الموافقات جأنظ) 2(
 .64أنظر إيثار الصحابة ص ) 3(
 .370-369و356ص /عبد اهللا دراز ج نفسه/ أنظر الموافقات بتعليق د)  4(
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ن الخطاب          ه عمر ب ألة إّال أّن فق ن المس ى عي رد نص عل م ي تل   وإن ل تهاده يحيز ق  واج

ذا             الواحد إذا اشترآوا في ه تلهم     )1(الجماعة ب دم معصوم، وتشجيعا على    ، ألّن في عدم ق دار ل  إه

تل بطريق االشتراك فيه          تماأل في الق رحمهما اهللا  ( والى هذا ذهب اإلمام الشافعي واإلمام مالك        . ال

 ).تعالى

ووجه المصلحة أن القتيل معصوما الدم، وقد قتل عمدا، وفي إهداره داع إلى خرم أصل القصاص                

 بالقتل إذا علم أّنه ال قصاص فيه، وليس أصله قتل             واتخاذ االستعانة واالشتراك ذريعة إلى السعي      

 .المنفرد فإّنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا

اذا يسقط الحّد عن الجماعة إذا اشترآت في قتل الواحد؟، هل ألّن األمر بديع في الشرع وهو     م لم ث

اتل     تل غير الق ول الشاطبي     –ق ّد ق ى ح ى غير مثال سابق   – عل ، ليس له أصل في   أو مخترع عل

ا عليه، وال عام فيكون من المصالح المرسلة؟ هل مصلحة الجماعة                    يكون قياس الشرع، ال خاص ف

 أفضل من مصلحة الواحد ؟

الى   ه اهللا تع ب رحم نا : [ ويجي ث     : قل ن حي ة م م الجماع اتل، وه تل إّال الق م يق ل ل ك، ب يس آذل ل

يق           يهم تحق و مضاف إل افعي، فه الك والش ند م ا إضافته إلى الشخص الواحد؛ وقد دعت  االجتماع ع

 . )2(]إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء 

 يا أيها : وال يوجد معارضة في هذه المسألة للمماثلة الموجودة في شرعة القصاص في قوله 

 والتي ) )3   بالعبد واألنثى باألنثىالذين آمنوا آتب عليكم القصاص في القتلى الحّر بالحّر والعبد      

تل حّران بحّر وال رجل بامرأة            أن ال يق ألّن اآلية واردة في حكم القضاء على الثأر آما      ...تقتضي ب

 .)4(هو مبّين في سبب النزول 

ام الشافعي       ول اإلم موضحا أّن الجماعة تقتل بالواحد والرجل      ' األم' في آتابه   ) رحمه اهللا تعالى  (يق

رأة  ال  بالم ائل    : [  ق ال ق إن ق هل   ...آتب عليكم القصاص في القتلى :  أرأيت قول اهللا  : ف

يه داللة على أن ال يقتل حّران بحّر وال رجل بامرأة ؟ قيل له    ال نعلم مخالفا في أّن الرجل يقتل : ف

 .)5(] فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه داللة على أّن اآلية خاصة . بالمرأة

إذا سقطت      ا في األمر أن                   ف ة م إّن غاي تاب، ف ه عمر ونص الك ا قضى ب ن م دعوى المعارضة بي

 تكون اآلية ساآتة عن هذا الحكم، وحينئذ يكون سنده االستحسان عند من يقولون به، أو المصالح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61 -60ص/3أنظر آشف األسرار للبزودي ج) 1(
 .126 -125ص/2تصام جأنظر االع) 2(
 ).178: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 3(
 ) وتفصيل ذلك موضح في آتب تفاسير القرآن الكريم ( 30، ولباب النقول للسيوطي ص37أنظر أسباب النزول للواحدي ص) 4(

 .311 وما بعدها و133و127 وضوابط المصلحة ص 263 صة      وأصول الفقه أبو زهر
 .22-21ص/6األم ج) 5(
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اء    ير من الفقه تدل آث ذا اس ن وبه ند اآلخري لة ع تلوا واحد )1(المصالح المرس  وروى أّن جماعة ق

 .)3("  عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا)2(لو تماأل : "  به وقال بصنعاء فقتلهم عمر 

ن عمر   ير المؤمني يه أم ا ذهب إل الواحد وإضافة لجرم إّن م تل الجماعة ب تائه بق  من إف

تل  يع األشخاص، بحكم وجود العلة آاملة في آل أفراد الجماعة على حدة ليس                    الق ى جم تعّمد إل  الم

يه معارضة للنص بل إّن آية القصاص ذاتها دليل على أّن الجماعة تقتل بالواحد بحكم تنصيصها                   ف

ان ذلك إهدار لدم بريء وتعطيال لحكم القصاص الثابت بالكتاب                    نهم لك م يقتض م و ل ة فل ى العل عل

 .فتحا لباب الجنايات دون تعرض للعقوبة الرادعة عنهاو

دار حّق القصاص بطريق االشتراك في القتل إّنما هو من قبيل الحيل الباطلة التي ذمها         وإه

 .الشارع ونهى عنها فهي مّما يهدم أصال شرعيا ويناقض المصلحة التي ألجلها شرع القصاص

ة المجتهد         ال في بداي ا    : [ ق تل ب دة من ق لواحد الجماعة النظر إلى المصلحة، فإّنه مفهوم فعم

تاب في قوله            يه الك ّبه عل ا ن تل آم ا شرع لنفي الق تل إّنم ولكم في القصاص حياة يا :  أّن الق

ي  م تّتقون     أول باب لعلك  وإذا آان ذلك آذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذّرع الّناس إلى      ) )4 األل

 .)5(] حد بالجماعة القتل بأن يتعّمدوا قتل الوا

ى الجماعة                   ة القصاص عل ثار إقام د من إي ك الب  لكي ال يفضي    -دون مراعاة الممثالة  –ولذل

ذا األمر إل      اء المفضي إلى الفناء ؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشرآة فإّن الواحد                   ىه   سفك الدم

   . )6(يقاوم الواحد غالبا 

 : الخاصة  إيثار المصلحة العامة على المصلحة-رابعا
 :تمهيد 

المال : إّن نظرة اإلسالم للمال فيها مراعاة للجانب النفسي الذي فطر عليه اإلنسان قال  

 .)8(  وتحبون المال حّبا جّما وقال )   )7  نون زينة الحياة الّدنياالبو

________________ 
 ما آتبه المحقـق مـن تعـليقات والمدخل الفـقهي العام  و324-323-320أنـظر تخـريـج الـفروع على األصول للزنجاني ص )  1(

  .134 وضوابط المصلحة ص 76-60ص/1 الزرقا جى     لألستاذ مصطف
 وجد ـل ال يـتـقـصاص ألّن الـقـل الـواحد وهـذا أحـّق ما يجعـل فيه الـالتعاون واالجـتماع عـلى الـقـتل وذلك باشتـراك الـجماعة في قـت) 2(

 ل غيره استعان بغير يضمه إلى نـفسه ليبـطل ـآل رام قت  على سبيل التعاون فلو لم يجعل فيه القصاص النسّد باب القصاص إذعادة إال    
 أنظر .  نفسه ،ففي المماألة  على القتل يقتل الجميع وال فرق بين األقوى ضربا وغيره ولو لم يحصل من أحدهم ضربنالـقـصاص عـ    
 .4/383وحاشية الدسوقي ج6/280بدائع الصنائع ج    
 اإلمام مالك وأبو : قـول الجمهور بقتل الجماعة بالواحد منهم ) رحمه اهللا (وقـد حكى ابن رشـد . 2/399أنـظر بداية المجتهد ج) 3(

 .     حنيفة والشافعي و الثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم سواء آثرت الجماعة أو قلت خالفا لداود وأهل الظاهر 
 ).179(،اآلية رقم )2:(ورة البقرة س) 4(
 .ص نفسها /بداية المجتهد ج نفسه ) 5(
  .321 وتخريج الفروع على األصول ص 400ص/أنظر المصدر السابق ج نفسه ) 6(
 ) . 46(اآلية رقم ,)18:(سورة الكهف) 7(
 ).20:(، اآلية رقم )89 : (سورة الفجر)8(
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ال وحفظه من    ذا الم تثمار ه ي   فوضع اإلسالم الس ير، ورغب ف ه دون تـقتـ بذير، وأمر بإنـفـاق  الت

ال    يا واآلخرة خير وأبقى        :  اآلخرة  فق ياة الدن رون الح ل تؤث وأآد على ضرورة ... ) )1ب

ال المسلم وعدم أآله بالباطل، وقد وصل االجتهاد الفقهي إلى جواز اقتراض الدولة من مال        حفظ م

 ...م لالستعانة بها في حال األزمات والحروباألفراد، أو ضرب أسهم آضرائب في أمواله

 :االقتراض والتوظيف في مال األمة  
ام الشاطبي        ال اإلم ه اهللا تعالى      –ق إذا خال بيت المال وارتفعت حاجات الجند  إلى ما ال     : [ - رحم

مال يكفيهم فلإلمام إذا آان عدال أن يوظف على األغنياء ما يراه آافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر                   

ؤدي      يال ي ثمار لك ن ال الت وحي ات حصاد الغ ي أوق يفة ف ذه الوظ ل ه له أن يجع ال و ت الم ي بي ف

 .)2(] تخصيص الّناس إلى إيحاش قلوبهم 

ى االقتراض وهو المصلحة العامة، ألّن اإلمام العادل لو لم                        ذي يحمل عل ع ال اء الداف ن العلم د بّي وق

لمين، وصارت دي              ذا لضعفت شوآة المس ى ه أ إل وحين . ار اإلسالم عرضة الستيالء الطامعين    يلج

ياء، وال يؤثرون طاعة اهللا تعالى، ال                           ه األغن تأثر ب ية ويس ير الحرب ذه التداب ال في ه ى الم يحتاج إل

ن يستولون على ديار غيرهم يسلبونهم أموالهم التي أمسكوها على أثرة، بل قد                     شك أّن األعداء حي

ال     اؤهم ق وك إذا   : تهرق دم رية أفسدوها   إّن المل وا ق وعليه، آان لزاما دفع هذه . ) )3 دخل

 فتؤثر مصلحة األمة ويؤخذ من أموال هؤالء        )4(" فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح       " المفسدة  

تخطى هذه األزمة       )6("والضرر يدفع بقدر اإلمكان     "،  )5("الضرر األشد يزال بالضرر األخف      " لي

يد االقتصاد          د من ترش ندئذ الب نه ضرورة النظر في أموال األمة بما يفي بمتطلباتها ويحفظ             .فع  وم

ا  يل     . حقوقه ان ق ام أن يستقرض من أموال األغنياء بدال من ان يفرض وظيفة              : ف ى اإلم أجاب . عل

ام الشاطبي          ك اإلم ى ذل الى    (عل ه اهللا تع ال   ) رحم واالستقراض في األزمات إّنما يكون حيث       : [ فق

تظر            ال دخل ين رجى لبيت الم أو يرتجى، وأّما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث ال  ي

 .)7(] يغني آبير شيء، فال بد من جريان حكم التوظيف 

ونخلص إلى أّن أهم ما يقتضيه النظر في نظام أموال األمة أن يتوجه النظر إلى وسائل                             

 :رها عند حاجتها توفير المال وحفظه باالقتصاد، لتكون األمة في غنى عن طلب اإلسعاف من غي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).17 -16: (، اآلية رقم )85: (سورة األعلى ) 1(
 .121ص/2االعتصام ج) 2(
 ).34: (، اآلية رقم )27: (سورة النمل ) 3(
 .151عن شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ) 30:المادة ( القاعدة التاسعة والعشرون ) 4(
 .145المرجع السابق ص ) 5(
 .153المرجع نفسه ص ) 6(
 .123 -122ص/2االعتصام ج) 7(
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ومن  : [ )1(وقال زهير" . الحمى أضرعتني إليك: " ألّن الحاجة ضرب من العبودية آما قال المثل     

ا سيحرم        ثر التساءل يوم نظر في وسائل دوران الثروة                 . )2(] أآ يق ال فمن واجب والة األمور تدق

ا عدل عن قسمة أراضي السواد بين الذين فتحوها                        وط  ن الخطاب لم ا فعل عمر ب ا آم رق توزيعه

له   رأ قو م     : وق ن بعده اءوا م ن ج لحة      ) )3والذي ى مص ة عل ة لألم لحة العام ر المص  فآث

ن ن الفاتحي ا  . المجاهدي و إعم توزيع ه ذا ال ي ه ّق ف اه الح لين لواالتج دل، وأصل  :  أص أصل الع

اة    د ج   . المواس واع العقود والتصرفات والمعامالت المالية       وق ام الشرعية في مختلف أن اءت األحك

وال وأهل الصنائع واألعمال الذين ال تستقيم أحوالهم المالية                    اب  األم وق أرب ل حق ا يكف وغيرها بم

 .إّال بالمخالطة في الشرآات والمضاربة دون أن تؤثر مصلحة أو حق قسم على اآلخر

ا فمن واجب والة األمر  ان جاري ا آ نها م تعرض لشيء م ك التصرفات وأن ال ي بة تل  مراق

تكار             ى االح دور رح ب ت ذا الـقـط ى ه ة وعل لحة العام ترام المص ير واح ّق الغ ترام ح ى احـ عل

 .)4(....والتسعير 

 إيثار روح األخوة  في اهللا تعالى في المعامالت : المطلب الثاني 
ي    ام الغزال ر اإلم ه اهللا(ذآ ي بصحتها   أّن الم) رحم م المفت ه يحك ى وج ري عل د تج ة ق عامل

ي    ل نه يس آ الى، إذ ل ى سخط اهللا تع امل إل ه المع تعرض ب م ي ى ظل تمل عل نها تش ا، ولك وانعقاده

م يعني به ما استضر به الغير، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره والى                        ذا الظل د، وه اد العق يقتضي فس

 . )5(ما يخص المعامل ومثال ما عم ضرره االحتكار

 : االحتكار –أوال 

رة      ي هري ال  عن أب ال رسول اهللا   :   ق ا       : ق ي به ريد أن يغال رة ي   من احتكر حك

و خاطئ    ىعل  لمين فه ذي تسول له نفسه باالحتكار في السلع       ))6 المس تاجر ال فيستمع إلى ... فال

له              نـادي ضميره في قو ن ي عة اهللا   فينتهي ابتغاء طا   ))7 ال يحتكر إّال خاطئ        : الشرع حي

  ، إّنه التـحلي باإليثار )8(عّز وجّل يكون قـد تحلى بأفضل خلـق في تقديمه حظوظ غيره على نفسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا   هو زهير بن أبي سلمة ربيعة بن رباح المزني المضري من فحول شعراء الجاهـلية وأصحاب الـمعـلقات الـسبع، آان شـاعرا حكيم) 1(

 ، 324-288ص/10أنظر األغاني ج. هـ . ق13م الموافـق لـ 609   اشتهـــــر بســــداد الرأي عّمر حّتى نّيـــف على المائة تـوفي سنة 
 .186ص/4، ومعجم المؤلفين ج54 -52   وطبقات  فحول الشعراء ص 

 .202أنظر أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ص ) 2(
 ).10:(، اآلية رقم )59: (سورة الحشر ) 3(
 ، وأثر 197، وأصول النظام االجتماعي في اإلسالم لمحمد الطاهر بن عاشور ص154ص/1أنظر أحكام القرآن لإلمام الشافعي ج) 4(

 . فما بعدها65    االختالف في القواعد األصولية ص
 .115ص/2أنظر إحياء علوم الدين ج) 5(
 . 405ص/4باب ما جاء في االحتكار ج: ، وتحفة األحوذي بشرح صحيح الترمذي)86022: ( حديث رقم351ص/2مسند أحمد ج) 6(
 ـ وسنن ابن ماجه، آتاب التجارات، باب الحكرة  )1327: ( حديث رقم651ص/2آتاب البيوع، باب الحكرة والتربص ج: الموطأ ) 7(

 ). 2154: ( حديث رقم 728ص/2     والجلب ج
 ...). ظهرها إسقاط الحظ في التجارات149وتعليق ص ) ( إسقاط الحظ( يثار وقد سبق تفصيل ذلك في ضوابط اإل) 8(
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ثا  وترك مصلحة نفسه هو، رغم ما يجنيه  , رضا اهللا  عّز وجّل باالنتهاء بنهيه و االئتمار بأمره             رإي

ته              ال باالحتكار ألجل مصلحة أم ثار سيدنا عثمان وأبو بكر          . من م دوة في اإلي ثل وق نا خير م ول

نهما    الصديق رض    ن جاءت قافلة محملة بالبضائع عام السنة في خالفة أبي بكر الصديق              –ي ع  حي

ن انصرف  التجار يساومون عثمان بن عفان                في تلك القافلة وهو ينادي من رضي اهللا عنه حي

ول أعطاني أآثر حتى تعجب التجار ألمره من ذا الذي زاد وهم ال                     رفع في السعر وهو يق زيد وي ي

نها رفونه، وحي اليع ل     ق ة ؟ ه ام المجاع ي ع لع ف ذه الس تكر ه ل اح ي اهللا أفضل ؟  ه  أعطان

نها وقت غالئه ؟ آال               رفع ثم ا ب نها مادي تفاد م بل آثر الفقراء والمساآين وأهل بلده، آثر تجارة        .  اس

 .لن تبور بثمن يضاعفه اهللا تعالى ويربيه، ذلك أّن سلعة اهللا غالية 

ن الخطاب          ال عمر ب رة   : " وق دن رجال في أيديهم فضول من إذهاب        ال حك  في سوقنا ال يعم

نا  تكرونه علي احتنا فيح زل بس ن رزق اهللا ن ي   . رزق م بده ف ود آ ى عم ب عل ب جل ا جال ن أّيم ولك

 .)1(" الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع  آيف يشاء وليمسك آيف يشاء 

ام مالك       ال اإلم أن يحط السعر ويفسد السوق فأما إذا يمنع المحتكر إذا آان يريد      ): [  رحمه اهللا   ( ق

 .)2(] آان الطعام آثيرا ال يضر باألسواق ما اشترى منه وال يحطها فال بأس باشترائه 

ن الخطاب            ام عمر ب د أق نظر في مصالح األسواق ومضارها وقد قيل أّنها               وق ة الحسبة لل  والي

ة آانت موجودة في زمن النبي              تح      والي د الف ة بع ى سوق مك حل هذا اإليثار للمصلحة فم... عل

رة            ى أث ياء يمسكونه عل ن األغن ة بي ال دول ث، آي ال يكون الم ا آالغي م نفعه ة التي يع وال ...العام

 .يستثمرونه فيعم نفعه، فيؤثرون المصلحة العامة على مصلحة أنفسهم

وال والعاملين بال                        اب األم ن أرب ية بي ود التعاون ة نشأت العق تقامة اقتصاد األم مخالطة ومن أجل اس

 . بالشرآة، والمزارعة والمغارسة والمساقاة والقرض والمضاربة واإليجارات 

 : اإليثار في الشرآة –ثانيا 
ي الشرائع   ا نظير ف امالت، ال يعرف له ي المع ريدة ف ام ف راء بأحك د جاءت الشريعة الغ لق

ن ه  ي م اءت تعل ا ومحاسن األخالق، فج ا وقواعده ن أحكامه الفة، بحيث مزجت بي ّيم الس : ذه الق

ى الضرب في األرض، والسعي ابتغاء تحصيل الرزق، في البيوع         ثها عل ة في ح آالصدق واألمان

 .والمعاوضات والشرآات

 فما هي الشرآــة ؟ وماهي أحكامها ؟ وأين وجه اإليثار في الشرآــة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .203 -202الم ص أنظر أصول النظام االجتماعي في اإلس) 1(
 .203المصدر السابق ص ) 2(
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 :تعريف الشرآة  
ترك  م للشيء المش يزان عن  . اس ن باآلخر بحيث ال يتم د المالي ط أح ة الخلطة أي خل ناها لغ ومع

  .)) 1 أم لهم شرك في السماوات :  النصيب قال : والشرك . بعضهما 

ا وإن ل                   د الخاص به ى العق ـظ الشرآة عل ـق لـف م أطـل م يوجد اختالط النصيبين، ألّن العقـد سبب         ث

 . )2(الخلط 

 .)3(هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا : أما شرعا 

يقة الشرآة تعريف الحنفية بأّن الشرآة                 بر عن حق ا يع عبارة عن عقد بين المتشارآين في      : ( ومّم

 .)4() رأس المال والربح

د شرع اإلسالم الشرآة بصريح القرآ            وقد دلت السنة    )5(فهم شرآاء في الّثلث     : ن والسنة قال        وق

ا آان                      ى م ّررها الشارع عل م ق بل اإلسالم، ث تة ق وانعقد اإلجماع على   .  عليه تأّن الشرآة آانت ثاب

ة          نها         –جواز الشرآة في الجمل واع م تلفوا في أن والفقه أن  : [  جاء في بداية المجتهد        )6( - وإن اخ

 .)7(] ريكين أفضل وأتم، ألّن النصح يوجد منه لشريكه آما يوجد لنفسه باالختالط يكون عمل الش

ود التعاونية التي إّنما شرعت لرفع الحرج عن الّناس، وقد أقّرها                 : والحاصــل    أّن الشرآة من العق

باد، بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد                       يقا لمصالح الع ا، ووضع شروطها تحق اإلسالم وثّبت قواعده

نهم  م يتخاونا، وماعيته هاته تكون بالحفظ واإلعانة أي                    وجعل   . ع ا ل ده مع الشريكين م الى ي اهللا تع

يان        ين يتحل ن، مخلص ان مؤتمني ا إذا آ ي تجارتهم برآة ف زال ال ا وإن ي أمواله ة ف ا بالمعون بمّدهم

نهما   ة ع برآة واإلعان يانة رفعت ال نهما الخ إذا وقعت بي ثار ف الم . باإلي ي اإلس ادي ف ل الم إّن العم

ية واالستئثار                       ت يانة واألنان ربا والغش والخ نهى عن ال ية فاضلة وصارمة، ت ضبطه ضوابط أخالق

 ...بالربح أو أآل أموال الّناس بالباطل والخديعة

ال اهللا   يرا من الخلطاء         :  قـــــ بعضهم على بعض إّال الّذين آمنوا وعمّلوا ليبغي وإّن آث

 .) )8هم  الّصالحات وقليل ما
 هى اهللا تعالى عن الغش والبغـي، ألّن الحيـف والخديعة في أي معاملة مـآلها البوار والخسـارةلقد ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).4: (، اآلية رقم )46: (سورة األحقاف ) 1 (
ية ص               )2( بة في االصطالحات الفقه بة الطل ر مع شرح الكفاية على الهدا             205أنظر طل تح القدي  وما بعدها   376ص/5ية ج  وشرح ف

 .312ص/3 وتبيين الحقائق للزيلعي ج117ص/5ومواهب الجليل ج
 .120ص/3سبل السالم ج )3(
 .793ص/4، والفقه اإلسالمي وأدلته ج364ص/3رد المحتار ج) 4 (
 ).12: (، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 5 (
ا        )6( بة ص   : أنظر تفصيل الشرآة وأنواعه بة الطل ي ج 207-205طل تهد ج  1ص/5 والمغن ة المج  وما بعدها، وسبل 251ص/2 وبداي

ية ص         121ص/3السالم ج   ن الفقه ا، والقواني ا بعده ناع ج     281 -280 وم يل ج نفسه      189ص/3، وآشاف الق ص/، ومواهب الجل
 .289ص /3 وما بعدها وبلغة السالك ج123

 .250ص/2بداية المجتهد ج )7(
 ).24: (، اآلية رقم )38:(سورة ص )  8 (
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ر ا آانت المعاذي ة  مهم اب معصية، أو مخالف ي ارتك ته ف ا صاحبها تصرفه، أو غاي بّرر به ي ي  الت

مين        ى قس ام إل اء األحك م العلم د قّس رعية، وق د  : ش ات أي مقاص ائل، وغاي ي  . وس د ه فالمقاص

ت ال     م مقاصدها إذا آان ا حك ى المقاصد فحكمه ي توصل إل ي الت ائل ه ها، والوس المقصودة لنفس

يها إّال بها، فالوسيل       ة للواجب واجبة آالسعي إلى صالة الجمعة والوسيلة إلى الحرام حرام           يوصل إل

 . )1(وآذلك سائر األحكام وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة 

ائر المعامالت في الغاية والوسيلة معا ولذلك لم                        راعاة األخالق في س ى وجوب م اء عل د العلم وأّآ

ربح في الشرآا          تئثار بال ت والمعاوضات، فالحصول على الربح ال يبرره الخداع        يجز اإلسالم االس

 " .  الغاية تبرر الوسيلة " والخيانة للشريك وقد رفض اإلسالم المبدأ القائل 

ال رسول اهللا          ية في الشرآة فق ك حذر اإلسالم األنان ّز وج  ولذل ال اهللا عــــ ا ثالث   :ّل ــ  ق أن

 .) )2جت من بينهماالشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خر

ائعة بّين الّناس تقتضيها ضرورات الحياة، فإّنها من العقود التعاونية واهللا           ة ش فالشرآة معامل

ى سبل الخير ويجّنبهم متاهات الخسارة وبؤرة الشجار والخصومة ما           بارآها ويّوفق أعضاءها إل ي

ربح ي طلب ال اء ف ي العمل والوف ة ف ى األمان ا عل د قائم ذا العق ان ه ، ولمس من الشرآاء لطف آ

ربح أو        تئثار بال دا االس ريكه قاص ان ش ريكين التصرف فخ د الش اء أح إن أس ثار، ف تعاون واإلي ال

االستيالء على رأس المال أو استغالل مال الشرآة في مصالحه الخاصة خرج اهللا من هذه الشرآة                 

بوار  اد والشجار وال ى الكس تؤول إل ته ف يقه وحسن رعاي ته وتوف رفع برآ يانة ب ال يجوز بحال خ ف

تئثار بمال الشرآة قال    في األرض   وال تبخسوا الّناس أشياءهم وال تفسدوا:  الشريك واالس

 .)  )3بعد إصالحها

 : اإلقالة في البيع –ثالثا 

 .))4من أقال مسلما بيعته، أقال اهللا عثرته يوم القيامة   : قال رسول اهللا  

 . إقالة وتفاؤال ومعناها الرفع – يقيله –ه أقال: يقال :  واإلقالة لغة -

 إذا   :  وصورة اإلقالة )5( ولـو في بعض المبيع –رفع العقد الواقع بين المتعـاقـديـن :  وشرعا هي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .111صول ص، وتقريب الوصول إلى علم األ109– 107ص/1، وروضة الناظر ج71ص/1أنظر المستصفى ج) 1 (
رآة ج    )2( ي الش اب ف يوع ب تاب الب ي داود آ نن أب م266ص/3س ث رق ى الصحيحين ) 3383: ( حدي تدرك عل يوع        : والمس تاب الب آ

م    60ص/2ج :  حديث رقم 78ص/6، وسنن البيهقي آتاب الشرآة، باب األمانة فـي الشـرآة وترك الخيانة ج         )2322: ( حديث رق
)11206. ( 

 ). 85: (آلية رقم ، ا) 7: (سورة األعراف  )3(
م      27ص/6سنن البيهقي ج     )4( ة المصري      ) 10911: ( حديث رق ص/2من أقال نادما أقاله اهللا ، والترغيب والترهيب ج: وفي رواي

م  357 ال               )2711:( حديث رق ظ له والحاآم وق ن حبان في صحيحه واللف ن ماجه واب و داود واب ى   : والحديث رواه أب صحيح عل
  .97ص/6 وفيض القدير ج713ص/4لته جوالفقه اإلسالمي وأد. شرطهما 

 .179ص/9وعون المعبود ج . 33ص/3أنظر سبل  السالم ج )5(
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م ندم على ما اشتراه إّما لظهور الغبن فيه، أو لزوال الحاجة إليه، أو                          يئا من رجل ث اشترى أحد ش

ن دام الثم بائع رّده . النع بل ال بائع وق ى ال يع عل رّد المب ى ال ...ف بائع عل ن تفضل ال ذا م تري وه مش

قته               زيل مش ى أخيه، واهللا ي نه إل  ويقيل عثرته يوم الحساب؛ ألّن البيع قد        – نظير ذلك    –وإحسان م

 .بّت ولزم وانعقد العقد فال يستطيع المشتري فسخه 

وأجابه إليه، أقال اهللا عثرته ) أو البيعة(أي وافقه على نقض البيع ' من أقال مسلما  ' : وفي الحديث    

ه من سقوطه؛         اة واإليثار                أي رفع ة من معاني المسامحة واإلحسان والمواس ا في اإلقال ولذلك . لم

يع إلى                   ود بالمب د، والع ن من فسخ العق ة التي تمكن المتعاقدي ذه المعامل ى ه يم إل دب الشارع الحك ن

 . مالكه أو الثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو آالهما

نادم من اإلحسان المأمور به في الق   ة ال رآن الكريم لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في  إّن إقال

يك الجوار        ار وتمل يع العق  وهي مشروعة في السنة الشريفة لألحاديث المتواترة في ذلك التي                 )1(ب

ن       و ع ه والعف ه وزالت ران ذنوب يامة بغف وم الق يل ي زاء المق ن ج امح وتبّي ة والتس ي اإلقال ب ف ترّغ

ره              ى أخيه وآث ا أحسن إل ته، فكم على نفسه ودفع شّحها وفّوت على نفسه فرصة البيع وترفق     خطيئ

 .به ونظر إلى حاجته فنّفس آربته آذلك يوم الدين يكون أهال لمغفرة الحّق جّل ثناؤه 

رة      ي هري ال  فعن أب ال رسول اهللا   :   ق  من نّفس آربة من آرب المسلم نّفس  :  ق

لم ستر اهللا               ربة من آرب اآلخرة، ومن ستر عورة مس ه في الدنيا واآلخرة واهللا في   عنه آ  عورت

يه   ون أخ ي ع بد ف ان الع ا آ بد م د واآلداب  . )) 2عون الع ن الفوائ واع م امع ألن ث ج ذا الحدي فه

ة        رفق واإليثار، حين يزيل الكربة             " نّفس   " وخاصة في آلم رحمة وال التي تحمل أسمى معاني ال

ى إشارة لطيفة إلى فضل الستر على       عن أخيه ويسامحه في عثرته فيقضي حاجته، وفي هذا المعن             

 .)3(المسلمين والتعاون وإقالة عثراتهم 

 أفضل المؤمنين رجل سمح البيع :  قال رسول اهللا :  قال فعن أبي سعيد الخدري   

ال رسول اهللا ) )4سمح الشراء، سمح القضاء، سمح االقتضاء   نة   :  وق دخل رجل الج

 .) )5بسماحته قاضيا ومقتضيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
 .79ص/6نقال عن فيض القدير ج. قاله ابن عبد السالم في الشجرة)  1(
 ، ومجمع الزوائد )178: (  حديث رقم 86ص/1، والمعجم األوسط ج)7687: ( ، حديث رقم 274ص/2مسند أحمد ج) 2(

 .193ص/8     آتاب البر والصلة ، باب فضل قضاء الحوائج ج
 .79ص/6، وفيض القدير ج33ص/3، وسبل السالم ج21ص/17أنظر شرح النووي على مسلم ج) 3(
 ، وقال )2338: ( حديث رقم 64ص/2، والمستدرك على الصحيحين ج)7544: ( حديث رقم 297ص/7المعجم األوسط ج) 4(

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:      الحاآم 
 هذا حديث صحيح : وقال) 1312: ( حديث رقم 609ص/3 في استقراض البعير جءب ما جاسنن الترمذي آتاب البيوع، با) 5(

 رواه أحمد ورواته ثقات : ، وقال )2702: (  حديث رقم 357ص/2     حسن غريب من هذا الوجه، والترغيب والترهيب ج
 .74ص /4     مشهورين ومجمع الزوائد باب الرفق والسماحة ج
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 .أو ما يفيد معناه عرفا" أقلت" ماعا، والبد من لفظ يدل عليها وهوواإلقالة المشروعة إج

ا شرائط ذآرت في آتب الفروع ال دليل عنها، وإّنما دّل الحديث على أّنها تكون بين المتعاقدين         وله

 " .بيعته" لقوله 

في الغالب  فاإلقالة تتفرع عن البيع     . فليس بشرط وإّنما ذآره لكونه حكما     " مسلما" وأّما آون المقال    

ير أعم عقد يرفع به عقد               زواج فهي بتعب دا ال ا ع ة م ود الالزم ائر العق فهي فسخ له، تجري في س

 .)1(سابق 

 :ماهية اإلقالة وحكمها 
 :اختلفت آلمة الفقهاء في ماهية اإلقالة  

ية والظاهرية        • ال المالك ان     : ق يع ث ا ب ى الجهة التي خرج علي           . إّنه بائع عل ى ال اد إل يع ع ه ألّن المب

 .)2(منها فهي تتّم بتراضي العاقدين، يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويحرم فيها ما يحرم البيوع 

نابلة        • افعية والح ال الش ا فسخ، ألّن اإلقالة هي الرافع واإلزالة وألّن المبيع عاد إلى البائع              : وق إّنه

 .)3(بلفظ ال ينعقد به البيع، فكان فسخا، آالرّد بالعيب 

ال في المجم      • يه الفسخ إّال بأحد سبعة أسباب وهي خيار                    : [ وع    وق تطّر ق إل م ي يع ل د الب إذا انعق

أن يكون شرطه آاتبا فخرج غير آاتب                        ب، وخيار الخلف ب س، وخيار الشرط، وخيار العي المجل

 .)4(] واإلقالة والتحالف وتلف البيع 

ي المذهب        • يها ف تلفوا ف د اخ ية فق ند الحنف ة ع ا اإلقال ي  . أّم و حن ال أب الى  (فة ق ه اهللا تع له  ) رحم وقو

ن، بيع جديد في حّق ثالث غيرهما سواء قبل القبض أو             وهو الصحيح هي فسخ في حّق المتعاقدي

 .)5(بعده 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .713ص/4، والفقه اإلسالمي وأدلته ج33ص/3أنظر سبل السالم ج) 1(
 .7ص/9لمحلى ج، ا272أنظر القوانين الفقهية ص ) 2(
 . وما بعدها121ص/4المغني ج) 3(
 .156ص/9المجموع ج) 4(
 . وما بعدها713ص/4أنظر الفقه اإلسالمي وأدلته ج) 5(
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 إليثار اإلبراء في بعض المعامالت والمعاوضات والجنايات: المطلب الثالث 
 : إبراء المعسر وإنظار الموسر في المداينة –أوال 

ذ         ثار المشروع ال يه اإلسالم إسقاط الدين عن المدين وإنظار المعسر، لما         ومن اإلي دب إل ي ن

 .في ذلك من المواساة والتراحم والتآزر والتنفيس على المسلمين آربهم 

ك يقول اإلمام الشاطبي        أي على اإليثار    –وأما المال فجار على ذلك األسلوب       ) : [ رحمه اهللا (ولذل

قــــاط الحــظ   وإن آان ذو عسرة   : ّق للعبد فله إسقاطه وقد قال اهللا  فإنـّه إذا تعين الح–وإس

ى    نظرة إل تم تعلمون               ف م إن آن بخالف ما إذا آان في يده فأراد       . ) )1ميسرة وأن تصدقوا خير لك

 .)2(...]التصرف فيه وإتالفه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع، فال

ن في اإلسالم من أعظم األمور شأوا، ولذا اهت                 مت به الشريعة الغّراء اهتماما آبيرا      إّن الّدي

راء وقد آان رسول اهللا          تيفاء، واإلب ام واالقتضاء ، واالس اء، واألحك  أعلم الّناس من حيث الوف

ال          لم إذ قـ اهـــل المس ى آ أنه عل ـل ش ن وثقــ نفس الميت معّلقة بدينه حتى يقضى     :بأمر الّديـــ

لم م           ) )3عنه    ة المس د جعلت الشريعة ذّم ة بدينه حتى بعد الوفاة، ولذا آان          فق  يستعيذ منه  عّلق

نه       تعاذة م م أصحابه االس  ذات يوم دخل رسول اهللا  :  قال فعن أبي سعيد الخدري  . ويعّل

رجل من األنصار يقال له أبو أمامة       إذا هو ب يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في :  فقال )4(المسجد  ف

ال            وم لزمتني وديون يا رسول اهللا، قال  : المسجد من غير وقت الصالة، ق أفال أعّلمك آالما : هم

ّل همك وقضى عنك دينك، قال             ّز وج ته اذهب اهللا ع إذا : قلت بلى يا رسول اهللا، قال : اذا أنت قل

فعلت فأذهب اهللا عّز وجّل     : وأعوذ بك من غلبة الّدين وقهر الرجال، قال          ...أصبحت وإذا أمسيت      

ي وقضى عني ديني       المغرم الغرم وقد نّبه في الحديث ) : رحمه اهللا(قال اإلمام القرطبي    . ))5هّم

ى الضــــرر الالحق من المغرم واهللا أعلم فقال عليه الصالة والســـالم     إّن الرجل إذا غرم  :عل

 .) )6حّدث فكذب ووعد فأخلف 

 . معسر ؟وقد نتساءل ما عالقة اإليثار بالمداينة ؟ أين وجه اإليثار في إنظار ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).280:(، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 1 (
 .377ص/2الموافقات ج )1(
     546ص/1ج...نفس المؤمن معلقة بدينه : أنه قال )صلى اهللا عليه وسلم( آتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي :سنن الترمذي  )2(

 يسى هذا حديث حسن ، وسنن البيهقي آتاب أبواب التعزية، باب ما يستحب لولي الميت من االبتداء  قال أبو ع) 1078: (     حديث رقم
 .،  من رواية أبي هريرة )6891: ( حديث رقم61ص/4     بقضاء دينه ج

وقيل  هـ  86 هـ وقيل 81هو أبو أمامة بن سهل الباهلي األنصاري واسمه صدي بن عجالن سكن مصر ثم حمص وبها توفي سنة  )3(
ام                ص/2أنظر تهذيب األسماء ج   .  حديثا   250) صلى اهللا عليه وسلم    ( روى عن الرسول      . هو آخر من توفي من الصحابة بالش

 ). 9534: (  رقم الترجمة 19ص/7 ، واإلصابة ج359ص/3، وسير أعالم النبالء ج372ص/1، وصفوة الصفوة ج468
د ج     )4( ند أحم م      173ص/2مس ي دا     ) 6618: ( حديث رق تعاذة ج      ، وسنن أب اب االس ، والمعجم )1554: (  حديث رقم93ص/2ود  ب

 ) .2802: ( حديث رقم 381ص/2، والترغيب والترهيب ج)2142: ( حديث رقم 333ص/2األوسط ج
بل السالم، ج  )5( اء ق اب الدع تاب صفة الصالة ، ب بخاري آ م 286ص/1صحيح ال ث رق د ج) 798: ( حدي ند أحم  244ص/6ومس

 ) .رضي اهللا عنها( من رواية عائشة ) 1968: ( حديث رقم 300ص/5بن حبان جوصحيح ا) 26117: (حديث رقم 
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له عّز وجّل في الديون      ا لقو ة يجب أداؤه ن أمان فإّن أمن بعضكم بعضا فلؤّد الذي أؤتمن  :إّن الّدي
ه      تق اهللا رّب ته ولي ذا القسم     . ) )1أمان وال  ( ويدخل في ه اب األم يان والديون الخاصة  ) أي ب األع

ع  والعام ثل رّد الودائ ّدقات         ...ة م رض وص دل الق يعات وب ان المب ن أثم ون م اء الدي ك وف وآذل

وقد تقصر هّمة المدين عن وفاء دينه، فيعلوه الدين الذي قد يستغرق آل موجوده ويعتريه               ... النساء

 .الجزع والقلق والهم آما هو وارد في حديث أبي أمامة الباهلي

ّذا رّغب اإلسالم في إنظار ال       وإّن آان ذو  : يقول في ذلك . معسر أو إسقاط الدين عنه  ول
ى ميسرة        نظرة إل وه إلى وقت اليسر ال                  ))2 عسرة ف يكم أن تمهل تدين معسرا فعل ان المس  أي إذا آ

نه  م لمدي ول أحده ية يق ان أهل الجاهل ا آ ي: آم ا أن ترب ا أن تقضي وإّم ون أو ...إّم ا الدي ذا رب وه

ي حّرمه        ربا الجل يئة أو ال ألّن الدائن آّلما أّخر المدين في األجل زاد في المال        ... الشارع قصدا    النس

زيادة  يه ب ته ويصبر عل تحّق يؤخر مطالب إذا رأى أّن المس ة؛ ف نده آالف مؤلف ة ع حّتى تصير المائ

بة والحبس          تدي من أسر المطال ا ليف بذلها له تكّلف بذله تد ضرره، وتعظم مصيبته  ...ي ويزيد ...فيش

ال المرابي من      ال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية                   م يأآل م نه ألخيه ف ع يحصل م  غير نف

ـد جعل اهللا سبحانه الربا ضد الصدقة، فقال اهللا  ... الضــــرر  ويمحق اهللا الّربا ويربي  :  وقــ

دقات  ا النسيئة استغالل اإلنسان لحاجة أخيه والسبب الدافع إليه األثرة واألناني              .)  )3الّص ة إّن في رب

ي االعتصام    اطبي ف ام الش ول اإلم ك يق ي ذل ح وف ع والش بدعة  : [ والطم ة ل ه مقدم ح فإّن ا الش وأّم

يل الحرام        ى تحل يال عل أموالهم فال يسمحون بتصريفها في مكارم              . االحت ّناس يشحون ب ك أّن ال وذل

ّيم آاإلحسان بالصدقات والهبات والمواساة واإليثار على النفس             يه أنواع  ويل. األخالق ومحاسن الش

ز    تجاوز في المعامالت بانظار المعسر وباإلسقاط آما قال اهللا              . القرض الجائ يه ال وأن   : ويل

تم تعلمون        تصّدقوا  م إن آن ّناس بالقرض      ))4خير لك م نقص اإلحسان فتسامح ال ثم نقض ذلك .  ث

امالت ال       ي المع ل ف ى أن يدخ ر إل ه فيضطر المعس ي يدي ا ف مح بم ر ال يس ار الموس تى ص ي ح ت

ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ آالربا والسلف الذي يجّر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في            

 .)5(] الّناس شرعا شائعا ويدين به العامة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).283:(، اآلية رقم )2: (سورة البقرة )  1(
 قال ابن عباس وشريح أّن ذلك في الربا خاصة أّما الديون وسائر المعامالت  فليـــس و) 280:(، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 2(

 "وقد حبس شريح رجال بالدين  فقيل له إّنه معسر واهللا يقول في آتــابه .     فيها نظرة بل يؤدى إلى أهله أو يحبس فيه حتى يوفيه
 إّن اهللا يأمرآم أن توّدوا األمانات إلى أهلها " وإّن اهللا يقول في آتابه. رباإّنما ذلك في ال: فقال شريح"     وإن آــان ذو عسرة اآلية

 قـال . وال يأمرنا اهللا بشيء ثم يعذبنا عليه)58: (، اآلية رقم )4:(سورة النساء " .     وإذا حكمتــم بين الّناس أن تحكمــــوا بالعدل 
 أنظر تفسيــر . فقـــر مدقع وأّما مع العــــدم والفقر الصريح  فالحكم هو النظرةفكان هذا القول يترتـــب إذا لم يكن :     ابن عطية 
 .72ص/3 وتفسير القرطبي ج110ص/3    الطبري ج

  وما بعدها وحاشية 135ص/2، وإعالم الموقعين ج33 -32أنظر السياسة الشرعية ص ). 276:(، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 3(
  .129 -128ص/2    العدوي ج

 ).280:(السورة السابقة ، اآلية رقم ) 4(
 .83ص/2االعتصام ج) 5(
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يوية               زخارف الدن ّب ال ن وح دى الدائ ح ل ن والش ة المدي ا حاج ه ؟ إّنه ذا آّل ى ه امل عل ا الح وم

ة      دا وهو يجد من يسلفه أو                      ...والشهوات العاجل ربوية أب امالت ال ذه المع ى ه أ إل إّن اإلنسان ال يلج

 . أن يكون سفيها ال عقل لهيعينه على حاجته إّال

ول علي          ذا ق سيأتي على الّناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في          '  : ويشهد له

ك          م يؤمر بذل ه ول ال اهللا    . 'يدي تم من شْي فهو يخلفه وهو خير الّرازقين     : وق ا أنفق  ))1 وم

يع المضطر حرام           بايعون آل مضظر، أال إّن ب ق اهللا ي لمسلم أخو المسلم ال ا :وينشد شرار خل

 .   ))2يظلمه وال يخونه إّن آان عندك خير فعد به على أخيك وال تزده هالآا إلى هالآه

ذا تضافـرت                 ير عوض، إّال من أجل األجل ول ل أخيه بغ نه ب ال مدي ادة من م تطع زي ن يق إّن الّدائ

و ربـا                  ا فه ّر نفع ى أّن آل قرض ج اء عل ة الـفـقه رحمه ( بن قيـم الجوزيـة    ومع أّن اإلمام ا   ... آـلم

الى ن رواد         )  اهللا تع ون م تحق أن يك رعية اس ة الش ي السياس ب ف ا آت و بم يها فه ا وفق ان إمام آ

ال   ـد ق المي فق نقود    :[ االقتصاد اإلس ل ال ن جع نـع مـ يرها ويم ّناس وتغيـ ود ال اد نق ن إفس نع م يم

تّجر                     ا ال ي تّجر به وال ي نقود رؤوس أم تجرا، فالواجب أّن تكون ال يها   م رز بذلك أحد أسباب    ] ف فأب

ربا في االقتصاد        بارة أرسطو الذي قال            ...تحريم ال غ من ع ذا ابل ألّن  ابن   . النقود ال تلد نقودا   : وه

يم  ه اهللا(الق ن     ) رحم ه، وبّي ده وأخالق يف وقواع رع الحن تزام بالش ادي باالل لوك االقتص ربط الس ي

ذي يحصل حين تتخذ النقود سلعة للرب           م ال ح واالتجار، ألّن األثمان ال تقصد ألعيانها الضرر والظل

  .    )3(بل يقصد التوصل بها إلى السلع 

رآن الكريم بين                            ربط الق ائدة ف ي من الف ى القرض الحسن الخال يف عل د حّث الشرع الحن وق

نة( الكسب الحالل أو  ه أي )المداي ن ولحم تطعة من عرق المدي زيادة المق ن ال ربا( ، وبي ّنا ) ال مبي

بحه و ى  ق ا عل الى، وحفاظ ثارا لرضا اهللا تع نه إي ي إنظار المعسر والوضيعة ع ناعته ورّغب ف ش

ط األخوة والمواساة في المجتمع اإلسالمي       فعن أبي هريرة  . )4(" األمر إذا ضاق اتسع" ألّن  . رواب

   ال ال رسول اهللا   : ق يامة تحت ظل         :  ق وم الق ه اهللا ي  من أنظر معسرا أو وضع له أظّل

 .))5وم ال ظّل إّال ظّله عرشه ي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).39: (، اآلية رقم )34: (سورة سبأ ) 1(
 ، ومجمع الزوائد آتاب األدب، باب )2365: (  حديث رقم1986ص/4صحيح مـسلم آتاب الـبر والصلة باب تحريم ظلم الـمسلـم ج) 2(

 ).1191: ( حديث رقم 22ص/3 الحبير ج، وتلخيص83ص/8     فيمن احتقر مسلما ج
 .116 ونظرية المحاسبة المالية من منظور إسالمي ص 137ص/2إعالم الموقعين ج) 3(
 وجوب إنظار المعسر إلى ' من آتاب شرح القـواعـد الـفـقـهية ومن تطبيقات هذه القاعدة 111ص/18الـقاعـدة السابعة عـشر الـمـادة ) 4(

 .'     ميسرة
   56 -55ص/2وسنن الترمذي آتاب البيوع ، باب إنظار المعسر والرفق به ج) 8696: ( حديث رقم359ص/2إلمام أحمد جمسند ا) 5(

 .' واللفظ له وقال حديث حسن ) 1306: (      حديث رقم 
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إّن انظار المعسر أمر يوجبه الحّق تبارك وتعالى، والحكم يقتضيه لما فيه من فضل عظيم واألجر            

إّن الوضع إسقاط عين مال والتأخير إهمال، وقد ّدلت                    في الوضع أعظم       من األجر في التأخير، ف

ى عمل صالح ولو آانت                            ة إذا أسندت إل وب بفضله من غير توب ر الذن الى يغف األحاديث أّن اهللا تع

  .)1(خصلة واحدة ال سيما الصدقة فإّنها حجاب الّنار وتقاة العذاب 

د وردت األحاديث في الترغيب في إ            نظار المعسر وتأخيره إلى أن يوسر، وإسقاط الّدين        وق

يم واألجر العظيم، جاء في الحديث أّن اهللا تعالى               ا في الوضع عنه من الفضل الجس ته وم عن ّذم

ّناس، ثم يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعّل اهللا أن يتجاوز                         ن ال ان يداي تجاوز عن رجل آ

ّنا، فلقي اهللا فتجاوز عنه    حوسب رجل مّمن  : قال رسول اهللا :  قال ابن مسعود فعن . ع

ان يخالط الّناس وآان يأمر               ان رجال موسرا وآ ه آ م يوجد له من الخير شيء إّال أّن بلكم فل ان ق آ

 .))2نحن أحّق بذلك منه تجاوزوا عنه  : غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال اهللا 

ن يحّط عنه               ه حي يره بمال ر لغ الدين يكون بهذا اإلبراء أهال لكرامة اهللا تعالى فيظّله        إّن المؤث

ه              وم ال ظّل إّال ظّل ه ي ال الحافظ     . في ظّل يجعل امتياز هذا عن غيره    : [ ق ذه إضافة تشريف ل . وه

نف اهللا      ي آ ه ف ن آون ر م ا ذآ تلزم م رش اس ّل الع ي ظ راد ف ان الم ته وإذا آ ته وحماي يل آرام وق

ته من غير عكس          ذ  )3(...]وآرام ى فضل إنظار المعسر ووضع الدين عنه والتجاوز        وه يل عل ا دل

ا في ذلك من المسامحة في االقتضاء واالستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، أو الوضع عنه               نه، لم ع

 ... بالكلّية، آل الدين أو بعضه

ك بأن يترك الحكم                            ام الشريعة؛ وذل ه في بعض أحك إّن صاحب الحّق مخّير في إسقاط حق

رماء حقوقهم في الحجر على الغريم، وإسقاط ولي المقتول      الضامن له   يل إسقاط الغ ذا القب ، ومن ه

 . وهكذا... واإلقالة في البيع ... حّق القصاص، وإسقاط الزوجة حقها عند إيالء الزوج 

ام الشاطبي         ول اإلم إّن إحياء النفوس وآمال العقول واألجسام من ) : [ رحمه اهللا تعالى    ( يق

باد ال من حّق العباد          حّق اهللا ت    الى في الع ولذلك لم يشرع اإليثار أي إسقاط الحظوظ إذا ما        )4(...]ع

اء بعض المسائل في هذا منها                       د ذآر العلم الى وق إسقاط المجني عليه أو    : آانت تمس بحّق اهللا تع

 .وليه حّق القصاص أو الدية على وجه المسامحة واإليثار 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41ص/6شرح صحيح الترمذي البن العربي ج) 1(
 ، وقال الحاآم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين )2226: ( ، حديث رقم34ص/2المسـتدرك على الصحيحين آتاب البيوع ج) 2(

 .374ص/3، وأنظر تفسير القرطبي ج)537: (  حديث رقم 201ص/17     ولم يخرجاه، والمعجم الكبير ج
 .144ص/2 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج)3(
 .376ص/2الموافقات ج) 4(
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 : العفو في القصاص والّدية واإلبراء فيهما –ثانيا 
ى النفس بالقتل أو ما                         تداء عل ند االع ة ع ن الجريمة والعقوب اواة بي إّن أساس القصاص المس

نفس بالجرح في األطراف           أن تكون العقوبة قصاص صورة ومعنى؛ وهو :  وهو قسمان   –دون ال

ة   و بالّدي ط؛ وه نى فق ريمة، وقصاص مع ن جنس الج ة الحظ ... م ذه العقوب واإلسالم إذ شرع ه

ورا  ي     : أم ير القرآن ي التعب اء ف ك ج اء، لذل ن الدّم نفوس وحق ى ال ة عل نها المحافظ ي م م ف  ولك

ّتقون    م ت باب لعلك ي األل ا أول ياة ي ه، في ))1القصاص ح ر يحصل ب ناه أّن الزج ي  ومع ي الجان بق

آما فيه شفاء غيظ المجني عليه      . والمجني عليه في األحياء؛ أي إن شرع القصاص فيه حفظ الحياة           

ه مكلوم ومن الواجب مداواة جروحه فأعطى الحّق لولي المقتول فقال                    ة، فإّن    بالقصاص أو الدي

 وراومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل إّنه آان منص)2(. 

ك من قبيل التعويض                      ان ذل ة آ بول بالّدي دّم إسقاطه والق ّي ال ذر القصاص أو شاء ول إذا تع ف

 .المجني عليه أو لولّيه 

ول اهللا      يكم القصاص في القتلى الحّر بالحّر والعبد                      : يق نوا آتب عل ن آم ا الذي ا أّيه ي

بد  باع ب          بالع ثى فمن عفي له من أخيه شيء فاّت ثى باألن ك     واألن يه بإحسان ذل المعروف وأداء إل
 . ) )3 بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم رتخفيف من

 على تأويالت آثيرة فإّن       فمن عفي له من أخيه شيء        :  واختلف العلماء في تفسير قوله       

ك له  لفظ العفو مّما استشكل على العلماء، ومدار الخالف فيه على معناه اللغوي؛ فهو لفظ مشتر                       

من قولهم عفت المنازل     . أّن المراد بالعفو اإلسقاط والترك      : أحدها. عّدة موارد في أصل الوضع     

 والعفو عن الذنوب ترك       ) )4 اواعف عّنا واغفر لن      : ونحو قوله   . إذا ترآت حّتى درست    

 .       )5(العقوبة عليها فيفيد ذلك ترك القود إلى اّلدية 

 .جاد بالمال عفوا صفوا، أي مبذوال من غير عوض: ء يقال البذل والعطا : والثاني

يل الذهاب وغير ذلك        ولما آان هذا اللفظ مشترآا ذهب اإلمام الشافعي ومن تابعه من علماء            ... وق

يحمل على جميع معانيه واحتج في ذلك بأّن اللفظ استوت نسبته           ' اللفظ المشترك   ' األصول إلى أّن     

 ات، فـليس تـعـّيـن البـعـض منهـا بـأولى من البعض، فيحمل على الجميع إلى آـل واحـد من المسمّي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).179: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 1(
 ).33: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء) 2(
 ).178: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 3(
 ).286: (اآلية رقم السورة السابقة، ) 4(
 .44-42أحمد فتحي بهنسي ص / د: ، والّدية في الشريعة اإلسالمية 179 -178ص/1أنظر أحكام القرآن للجصاص ج) 5(
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  .)1( احتياطا 

تفرع عن هذا األصل أّن موجب العمد التخيير بين القصاص والّدية عند اإلمام الشافعي                  رحمه ( وي

له     ) اهللا تفادا من قو نا لوليه سلطانا          ومن    :  مس د جعل ا فق تل مظلوم  فإّن السلطان يتحمل    ))2ق

 .)3(الدية والقصاص 

ام الشافعي          ّير اإلم د خ ه اهللا    (فق نهما وأثبت وصف الوجوب لكل منهما فالولي مخّير بين     ) رحم بي

 .أحد أمرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية 

ندهم  نا    :)4(وع ى القصاص عي ل عل ل يحم ّير ب يس , ال يخ اتل   فل ة إّال برضى الق ذ الّدي ي أخ للول

د القود خاصة        ، وأّما معنى عفي بذل، والعفو في اللغة البذل أي          )وبه قال أبو حنيفة   .( فموجب العم

 .ما سهل 

تول حين يقبل الّدية ويسقط حّق القصاص يكون قد عفا وسهل  على من ارتكب                     ي المق إّن ول

ذه الخطيئة التوبة، فقد ندب الشارع الحكيم         عّز وجّل إلى رحمة العفو والتسماح والصدقة، وآذلك         ه

يما ذآر في هذه اآلية إلى قبول الّدية إذا بذلها الجاني، فالعفو أن يقبل الّدية في العمد تخفيف              دب ف ن

ى حسن االقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي                         الى وحض عل فقد جاء في   . من اهللا تع

ي هريرة      ل عن أب  ومن قتل له قتيل  :  ر بين األمرين فقال رسول اهللا  التخييحديث طوي

 .  ) )5فهو بخير النظيرين إّما أّن يؤدي وإّما أن يقاد

ا يالحظ أن من خصائص هذه األمة اإلسالمية على ما ذآره قتادة                 : في تفسير هذه اآلية قال      : ومّم

 .)6(] لم يكن لمن قبلنا ّدية وإّنما هو القتل أو العفو إلى أهله [ 

ذه الميزة إّال أن اإلسالم ندب إلى التسامح والترفق بمن زّل فقال في سورة المائدة                     فمن :ورغم ه

ومن شاء ) اقتص(  فندب بذلك إلى رحمة العـفـو والصدقة فمن شـاء ) )7 تصّدق به فهو آّفارة له 

ة   (  ا     ) أخذ الّدي إّن المجروح     . ومن شاء عف صّدق بالقصاص فعفا   أو ولّيه إذا ت   ) أي المجني عليه  ( ف

و آفارة له، يهدم عنه من ذنوبه مثل ما تصّدق به لما رواه أبو الدرداء قال     سمعـت رسـول : فه

 ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إّال رفعه اهللا به درجة  ' : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وما آتبه المحقق محمد أديب صالح314 -313 الفروع على األصول ص أنظر تخريج) 1(
 ).33: (، اآلية رقم )17: (سورة اإلسراء) 2(
 .188ص/2أنظر المهذب ج) 3(
 .314م الحرمين من الشافعية، انظر تخريج الفروع على األصول ص إماوهو مذهب القدرية والحنفية و) 4(
 ، وسنن ابن ماجه )6486: ( حديث رقم 2522ص/6من قتل له قتيل فهو بخير النظرين جصحيح البخاري آتاب الديات، باب ) 5(

 ، وسنـن الترمذي آتاب الديات  )2624: ( حديث رقـم876ص/2    آتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثالث ج
 وفي لـفـظ اإلمـام أحـمد رحمه اهللا ) . ( 1405: ( قم  حديث ر21ص/4    باب مـا جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ج

 .' إّما أن يفدي وإّما أن يقتل '     تعالى 
 ألن أهل الـتوراة آان لهـم القتـل ولم : [  وفيها244ص/2 وتفسير القرطبي ج259ص /6 وج103ص/2أنظر تفسير الطبري ج) 6(

 ...].لم يكن لهم قود وال دية فجعل اهللا تعالى ذلك تخفيفا لهذه األمة      يكـن لهم  غير ذلك وأهل اإلنجيل آان لهم العفو و
 ).45: (، اآلية رقم )5: (سورة المائدة ) 7(
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 .)1(وحّط عمه به خطيئة  

نى به في قوله        تأويل في المع  فقال  ))2 تصّدق به فهو آّفارة له  فمن :واختلف أهل ال

يل               ي القت ك  المجروح وول ي بذل يل  آفارة للجارح      ) المتصّدق أي  (بعضهم عن فال ) أي الجاني (وق

وم مقام أخذ الحّق منه وأجر المتصّدق عليه         ه يق ته في اآلخرة ألّن وقد ذآر ابن عباس . يؤاخذ بجناي

 . )3(القولين وإلى القول األول ذهب أآثر الصحابة ومن بعدهم 

بع الخير والبّر واإلحسان،              رحمة ون تفجر في قلب المؤمن فيض ال د ي  لكرم طباعه ونبل أخالقه فق

ارة سريرته فيتمثل خلق السماحة والعفو عند المقدرة ال لشيء، ال رغبة في الثناء، أو حّبا في          وطه

الى        ثار لرضاه تع ناؤه، وإي ّل ث ربة له ج ّل وق ّز وج ة هللا ع ل طاع يذيع صيته ب ميع ل ر والتس الذآ

روح األخوة اإلسالمية الحقة التي جاء اإلسالم لي            را ل ثّبت قواعدها ويرسي عراها في النفوس      وتقدي

 .الطاهرة المؤمنة

ذا درب السلف الصالح، فهذا سلطان العلماء العّز                   ه وه وم بحق ) : رحمه اهللا ( فيتصدق المكل

از السلطان باجتماعه به في مرض أصابه طالبا محاللته قال له       ا ف  فاني في آل كأّما محا للت: " لم

يلة أحالل الخلق وليس لي عند       " أحد مظلمة وأرى أن يكون أجري على اهللا وال يكون على الّناس ل

 .)4(" هذه اجتماعة هللا ال أآدرها بشيء من الدنيا:"ثم قّدم له مائة دينار مصرية وهدية فرّدها قائال 

ومن هذا المنطلق آان إيثار إسقاط الحظ والمسامحة والعفو في القصاص من سلوك المسلمين الذي                

يه رسول اهللا    بادة بن الصامت ق   حض عل من ' :  يقول  سمعت رسول اهللا  :ال ـــ فعن ع

 .))5جرح في جسده جراحة فتصّدق بها آفر اهللا عّز وجّل عنه ذنوبه بمثل ما تصّدق به 

ام الشافعي      ال اإلم ه اهللا  (ق تل بال مال وال قود                   ) :[ رحم و في الق والة أو المجروح العف وإّن أحّب ال

م    ك له ال ق     . فذل إن ق و في القتل بال مال وال قود ؟ قيل               ف ن أخذت العف من قول اهللا جّل  : ائل فمن أي

ناؤه  ن : ث ارة له      فم و آف ه فه ول اهللا  . تصّدق ب ن رس رواية ع ن ال ن وم و ع ي أّن العف  ف

 فإن قيل أن الرسول  خّير أهل القتيل بين. القصـــاص آفارة أو قال شيئا يرّغب به في العفو عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وسنـن البيهقي آتاب الجراح،بـاب ما جاء في الــترغيب في العفـو عـن )27574: ( حديث رقم778ص/6الـمسنـد لإلمام أحـمـد ج) 1(

 لبي رواه سمعته  أذناي ووعـاه قـ: قـال أبو الدرداء . 249ص/7، وحليـة األولـياء ج)15834: ( حديث رقم55ص/8      القـصاص ج
 .      اإلمام أحمد

 ).45: (، اآلية رقم )5: (سورة المائدة ) 2(
 عن أبي بــن آعب وابن عبـــاس أيضا ومجاهـد وإبراهيم النخعي والشعبي واألول ) أي أّنه آفارة للجاني( وروي القـــــول الثاني ) 3(

 القول بأن العفــو عـن الـقـصاص آـفارة للـمتصـّدق بـه أي ) اهللا تعالىرحمه ( ورجح  اإلمام الطبــري واإلمــام القرطبي .     أظهـــر
 والـذي يقـــول إّنه إذا عـفـا عنه ' :      الـمجروح أو ذويــه ألنه األظهـر ويـشـهــد له حديـث أبي الدرداء الســـابـق وقـال ابن عربي 

 .208ص/6 وتفسير القرطبي ج259ص/6أنظر تفسير الطبري ج. '      المجروح عفا اهللا عنه لم يقم عليه دليل فال معنى له
 193واإلسالم بين العلماء والحكام ص .100ص/5 وما بعدها، وطبقات الشافعـية للسبكي ج5 وص303ص/1ج:السلوك للمقريزي) 4(
 ترغيب والـتـرهيـب وال. 541ص/4، وتحـــفـة األحوذي باب ما جاء في العفو ج)22844: ( حديث رقم329ص/5مسـند أحمد ج) 5(

 .208ص/6 وتفسير القرطبي ج260ص/6أنظر تفسير الطبري ج) 3709: ( حديث رقم208ص/3    ج
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م يذآر العفو أجاب الشافعي    ل ول قيل له فيما يأخذون من  :[ عـلى ذلك قائال ) رحمه اهللا تعالى(والعق

تل، والعفو بالّدية والعفو بال واحد منهما ليس بأخذ من    اتل من الق وقد . )1(] القاتل إّنما هو ترك له الق

اء لفظ        ق الفقه و ' أطل راء     ' العف ترك، واإلب ى ال دب إليه الشارع، هو نوع من اإلحسان           )2(عل ذي ن  ال

بّر والصلة      تم تعلمون        وأن تصّدقوا   : وال م إن آن ال في أحكام القرآن    . ))3خير لك فأطلق : [ ق

ند ال                 وم ع ال ومعل راء من الم ى اإلب و عل جميع امتناع إطالق العفو على من آثر أخّذ القود         اسم العف

رك أخذ الّدية فكذلك العادل عن القود إلى أخذ الّدية ال يستحق اسم العافي إذا آان إّنما اختار أحد              وت

ان مخيرا بين أحد شيئين فاختار أحدهما آان             ا شاء ألّن من آ يار أّيهم ان مخيرا في اخت يئين آ الش

 .)4(]جب له قد تعين عليه حكمه عند فعله آأنه لم يكن غيره الذي اختاره  هو حقه الوا

ا      قاطه، إّم و عن القصاص وإس يه العف يه أو لوّل ي عل المية للمجن ريعة اإلس ازت الش د أج لق

ا           ة أو مقابله ى الّدي ا إل ا، وإّم ة وجبت على الجاني أي أّنه على القاضي أن              . مجان ى الّدي ا عل إذا عف ف

ا    م به نوير ا      .  يحك ك   جاء في ت رجل أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن              : [ ...لحوال وإذا أوصى ال

ه من غيره من أوليائه من بعده وإّن آره ذلك ولّيه في العفو عن القتل         ى بدم ه أول ز له وأّن ك جائ ذل

د    الك       ] . العم ام  م ال اإلم ى القاتل عقل يلزمه    : [ ق يس عل ه ل وفي القاتل عمدا إذا عفى عنه .... إّن

ه يج   دة ويسجن سنة           أّن ة جل د مائ ة العفو في القتل العمد عن                 . )5(] ل الك في حال ام م رى اإلم إذن  ي

القصاص مجانا أو على الّدية أّنه يجب معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية، خالفا ألبي حنيفة والشافعي                

د   يعا  –وأحم م اهللا جم و   – رحمه ة العف ي حال تعزير ف رون ما )6( ال يوجبون ال ّنهم ال ي ا من  ولك نع

 . التعزير إن اقتضته المصلحة العامة

أ في شريعة اإلسالم هي الّدية المخففة ولم يؤثر عن أحد من الفقهاء                       تل الخط ة الق ا عقوب وأّم

ة        تعزيز مع الّدي ول بإيجاب ال د      (الق تل العم ا هو الحال في الق وما آان لمؤمن أن  : قال ) آم

نا خ              تل مؤم أ ومن قـ تـل مـؤمن إّال خـط تحرير رقبة مؤمنة ودية مسّلمة إلى أهله إّال ان            يـقـ أ ف ط
  .   ) )7يصدقوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ص/6األم ج) 1(
 .لغة التنزيه والتخليص والمباعدة عن الشيء: اإلبراء ) 2(

 ففي الدين . من اإلسقاط ففيه معنى آخر وهو التمليك واإلبراء وإن تض...هـو إسـقـاط شخص حقا له في ذمة آخر أو قبله' :      وشـرعـا 
 إّما : ومحل اإلبراء .      مثال هو إسقاط من الدائن وتمـليـك للـمـدين، وقد رجح آل مذهب أحد المعنيين، واإلبراء في الغالب مندوب إليه

  آالـكفـالة والحوالة فهو صحيح اتفاق، وإن آان من الحقوق فـإن آان مـن الـحقـوق الخالصة للعبد...     األعيان وإّما الديون وإّما الحقوق
      الخالصة هللا آحد الّزنا والقذف بعد الرفع للحاآم عند الحنفية والمالكـية فـال يصـح اإلبـراء فـيها، وان آان من الحقوق التي يغلب فيها 

 ونحوها من الحقوق الشخصية التي تثبت في . وغرامة تلف المال ...     حّق العبد آالتعزير والقصاص والّدية وحّق القسم بين الزوجات 
  والقواعد البن      406ص/4 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج495ص/4     الذمم فيصح اإلبراء عنه أنظر حاشية ابن عابدين ج

  .  340–326ص/5ه ج والفقه اإلسالمي وأدلت385 –379ص/3 وآاشف القناع ج483ص/4والمغني ج .119     رجب ص 
 ).280: (، اآلية رقم )2: (سورة البقرة ) 3(
 .179 -178ص/1أحكام القرآن للجصاص ج) 4(
 .273 -272ص/1 وفتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك ج194ص/2تنوير الحوالك شرح موطأ اإلمام مالك ج) 5(
 .467ص/9 وما بعدها، والمغني ج201ص/2ج، والمهذب 293ص/6، وبدائع الصنائع ج253ص/6مواهب الجليل ج) 6(
 ).92:(، اآلية رقم )4: (سورة النساء ) 7(
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أ            د والخط يما يخص الجراح العم ة الجرح العمد هي القصاص في إتالف األطراف            : وف إن عقوب ف

 .) )1 والجروح قصاص :  لقولة 

ام    ب اإلم ة، ويوج ة أو األرش، أو الحكوم اص إذن ، الّدي ّذر القص إذا تع تماع ف الك اج م

با للجاني             ة أو القصاص تأدي تعزير مع الّدي ة فيجيزون الجمع وال يوجيونه وأّما            . ال ية األئم ا بق وأّم

 .)2(الجراح الخطأ فعقوبتها الّدية أو األرش أو الحكومة 

 :الفرق  بين العفو والصلح  

 والصلح   والعفو )3(فوات محل القصاص      : يسقط القصاص فيما دون النفس ألسباب ثالثة هي                

على التنازل عن القصاص مجانا أو على الّدية            : يطلق آل من اإلمام الشافعي وأحمد لفظ العفو             

فالمتنازل . فهو  إسقاط في الحالتين من جانب المجني عليه وال يحتاج في ذلك إلى رضا الجاني                       

لّدية عافيا  عن القصاص مجانا يعّد عافيا قد تنازل عن حّق له وآذلك المتنازل عن القصاص على ا                

 .القصاص أو الّدية: ألّن موجب العمد هو أحد شيئين ...أيضا قد تنازل عن حّق وتمسك بحّق

الك والشافعي            ن م ند اإلمامي و ع  هو إسقاط القصاص مجانا أّما – رحمهما اهللا تعالى    –والعف

نازل عن الّدية فليس عفوا بل هو           ّنهما يريان أن   لتوقفه على رضا الجاني بدفع الّدية أل      " صلح  " الت

 .)4(الواجب هو القصاص عينا حسب نظريتهما 

 :السراية إلى سائر العضو  
يه عن القصاص أو عفا ولّيه عن الّدية ثم سرى الجرح إلى                         ا المجني عل يما إذا عف اء ف اختلف الفقه

وه عن الجرح ال عن الجرح وما يحدث منه، قال في آتاب الّديات من            د عف عضو آخر أو مات بع

ة   المّد م مات منها فألوليائه القصاص في النفس بقسامة إن آان                      : ون ا عنه ث دا فعف ده عم وإن قطع ي

وه عن اليّد ال عن النفس         فذلك ' عفوت عن الجرح وعن آل ما ترامى إليه '  : )6( ولو قال    )5(...عف

ة   يه وال دي ود ف الك  ...الزم وال ق ب م ي مذه ه اهللا –إذن فف ا و – رحم و مجان ان العف رت  إن آ س

 إذا قطع إصبعه فعفا عنه ثم سرى الجرح: الجناية، وجبت الّدية أو األرش فيما سرت إليه، فمثال 

 .إلى اليّد، فإن آان العفو على الّدية وجبت الّدية في اليّد آلها 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 45: (، اآلية رقم)5: (سورة المائدة ) 1(
  .248– 245ص/1يع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي جأنظر التشر) 2(
 محل القصاص فيما دون النفس هو العضو المماثل لمحل الجناية فواته يكون لمرض أو آفة باعتداء أو نتيجة : فوات محل القصاص ) 3(

 للمجني عليه شيء عند مالك ، ألّن موجب العمد      استفاء حّق أو عقوبة فيسقط القصاص ألّن محله انعدم وإذا سقـط القـصاص لم يجب 
 وأما الشافعي وأحمد فيوجبان للمجني .      هو الـقـصاص عينا ويفّرق أبو حنيفة بين الفوات بآفة أو مرض  فال يوجب للمجني عليه الّدية

  . 292ص/6 جأنظر بدائع الصنائع.      عليه الّدية، عند فوات محل القصاص لتعين الّدية أيا آان السبب 
  .259ص/2، والتشريع الجنائي اإلسالمي ج387ص/1أنظر األشباه والنظائر للسبكي  ج) 4(
 ' إذا عفى عما يؤول إليه جرحه ' : المسألة  الحادية عشر . 272ص/1ج: أنـظر فـتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك ) 5(

 .256ص/6     ومواهب الجليل  ج
 .ص نفسها/قاسم عن فتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك ج نفسه قاله أشهب وابن ال) 6(
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و قاصرا    ان العف ون مسؤوال عن السراية إذا آ ي يك د أيضا أن الجان افعي وأحم رى الش وي

 .على الجرح فقط

و صحيح سواء عن الجرح أو الجرح وما يحدث منه، ألن                    -  يرى أّن العف يفة ف و حن ا أب  وأّم

 .)1( عّما يحدث منها العفو عن الجناية عفو

ه         -  قط ب ه فيس ياء دم م ألول يه ث ي عل ي القصاص للمجن و ف ّق العف الى ح رع اهللا تع د ش  لق

حّق للعبد، ففيه شفاء    : القصاص ومن ثّم اعتبر الفقهاء أّن القصاص ينطوي على حقين في العقوبة              

جوز فيه للشخص العفو    غيظة وتطييب نفسه وهذا الحّق الغالب في القصاص ألّن مبناه المماثلة، وي            

 ...عن القاتل أو الجارح وإسقاط القصاص بالصلح أو على مال أو باإلبراء 

ام للشرع في أصل العقاب، زجرا لألنام وضمانا لألمان في المجتمع، وهذا ما يعرف بحّق                وحّق ع

تعلق بإقامته صيانة ناحية أساسية من نظام المجتمع اإلسال                   الى أي حّق الشرع، إذ ت مي وهي اهللا تع

ير               برة من شرعة القصاص وتطه ه تحصل الع نفس، وب نها ال حفظ الضروريات الخمس والتي م

نكراء          تل ال د يكون القتل خطأ، أو ثأرا، أو غيلة          ...المجتمع من جريمة الق  ولم يجز العفو فيها     )2(فق

تل الغيلة وذلك بإزهاق روح اإلنسان ألخذ ماله            –  للسلطان ولو    ال للمقتول وال لألولياء وال     – أي ق

را      تول آاف ان المق ألّنها حّق اهللا تعالى، وال يختص حّق اهللا بقتل الغيلة إذ ما من حّق من حقوق        ... آ

يه حّق، وهو إيصاله ذلك  الحّق إلى مستحقيه                  بد إّال وهللا ف وعلى هذا فهو مقتول حدا ال قودا    ... الع

يجوز فيه للمجني عليه العفو      أ ف د أو الخط تل العم  بعدما وجب له الدم، وال آالم ألوليائه  بخالف الق

 .)3(...أو غرمائه إذا آان مديانا 

ذا وينبغي التنبيه إلى أّنه يجوز لولي الّدم شرعا العفو عن القصاص بعوض أو اإلبراء أو الصلح           ه

يا بعوض، أي االنتقال إلى الّدية أو بدون عوض أي مجانا على وجه اإليثار والمسامحة                  يكون عاف ف

بد هو المغلب في القصاص، وهذا مشروط بما إذا لم يكن القاتل معروفا بعمق إجرامه    ألّن ح   ّق الع

روفا باإلجرام؛ شهيرا باحترافه وحيله اللصوصية ال يعتبر                      ان الجاني مع إن آ اده، ف وأصالته وفس

ل الواجب عين القصاص للنصوص المتواترة في التشديد                        ة ب ى الّدي تقاله إل يه أو ان و المجني عل عف

إّنما جزاء : لقوله) أو القصاص(عليه ألّنه يعّد محاربا مفسدا في األرض وعقابه الحّد ال القود 

ن يحاربـون اهللا ورسولـه ويسعـون في األرض فسـادا أن يقّتلوا أو يصّلبـوا أو تقـّطع أيديهم                 الـذي

 .) )4وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).231:(  ، فقرة 259ص/2، التشريع الجنائي اإلسالمي ج494 -493أنظر السراج الوهاج على متن المنهاج ص ) 1(
 يعني : هو أن يخدعه فيـذهب به إلى موضع خفيـة فإذا صار فيه قتله فهاذا يقتل به وال عفو فيه ، قال القاضي عياض : قـتـل الغيلة ) 2(

 .233ص/6 أنظر مواهب الجليل ج.    اغتاله بأخذ ماله
 . 621ص /2 مع ما آتبه عليها الشارح، والمدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا ج259 -258ص/2ج: أنظر حاشية العدوي ) 3(

 .24، والنظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه ص )330(     فقرة 
 ).33: (، اآلية رقم )5: (سورة المائدة )  4(
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ك     ام من حّق اهللا تعالى في العباد، ال من حقوق                      ذل ول واألجس ال العق نفوس وآم ياء ال أّن إح

اطبي       ام  الش ول اإلم ّد ق ى ح باد عل ه اهللا –الع ي      – رحم ه ف قاط حق خص إس وز للش يه يج  وعل

ال           د ق ة فق  وذلك أّن القصاص والّدية    ))1 وأصلح فأجره على اهللا    عفا   فمن :القصاص أو الّدي

 .زجرا لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده إّنما شرعا 

ويمكن أن نستشف من عقوبة القصاص ألوانا من التآزر والتآخي والتسامح واإليثار فعلى                 

 ألّن القاتل خطأ لم يكتسب إثما وال        )2(سبيل المثال، في القتل الخطأ شرع اإلسالم الّدية على العاقلة           

ار      يه الكف ا وجبت عل ّرما وإّنم ة زجرا له عن التقصير، والحذر في جميع األمور، وجعل الّدية      مح

ا شخصية ال تمس أو تلحق إّال الجاني نفسه              ة أّنه ان األصل في العقوب ه وإن آ ا ب ة رفق ى العاقل عل

يلة في تحصيل الّدية معه إّال مواساة له، وهذا مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي       ا إسهام القب وم

ثار  تآزر واإلي ّرحمة     . ..وال ن ال و عي ه فه قاطه حّق يه وإس ي عل و المجن ا عف يل أيض ذا القب ن ه وم

 .والمواساة 

 : إيثار اإلبراء أو اإلسقاط في النكاح -ثالثا
 هل يجوز للمؤثر الرجوع فيما آثر به غيره على نفسه ؟ وهل هذا قبل الفعل أو بعده ؟ 

 :لة هامة في الفتوى أال وهي لقد آثار صاحب فتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك مسأ

 ".إسقاط الحق قبل وجوبه " 

رابعة          ألة ال يها بإسقاط اللزوم لكونها من باب إسقاط الحّق قبل          : [ فجاء في المس م ف ائل حك من مس

 :وجوبه، أو لكون االلتزام فيها مخالفا لمقتضى العقد وفيها فصالن 

زوجها ث               • ا لضرتها أو ل زوجة في القسم يومه إن وهبت ال م بعد إسقاطها هذا وإيثارها لغيرها ف

 .في حّق القسم ندمت، جاز لها الرجوع عن هذا اإلسقاط متى شاءت 

ه إذا رضيت امرأة بترك أيامها وفي األثرة عليها على أن ال يطلقها جاز، ولها                     ة أّن ذآر في المدون

 .)3(]الرجوع متى شاءت فإّما عدل أو طلق 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).40: (، اآلية رقم )42: (سورة الشورى )  1(
 وسميت العاقلة . والعاقلة هم عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الوالء  . 507أنظر الـسـراج الوهاج على متن المنهاج ص) 2(

 لة تغرم مع القاتل الّدية ألّنها قصرت في فالعاق...     آذلك ألّنها تعقـل الدماء من أن تسفك إذ أن اإلنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره
 راجع تفصيل ذلك في . فتدفع القبيلة أبناءها إلى آف األذى والبعد عن ارتكاب الجرائم...    إرشاده إلى سواء السبـيل أو آفه عن األذى 

 .أحمد فتحي بهنسي :  من آتاب العقوبة في الفقه اإلسالمي الدآتور 79    فكرة العاقلة ص 
 .255ص/1فتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك لعليش ج) 3(
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ج          ن خدي ع ب برت زوجته         '  : )1(وعن راف ا آ ه لّم يها فتاة شابة، فآثر الشابة     )2(أّن زوج عل ، ت

ا   دته الطالق، فطلقه ابة، فناش ر الش اد فآث م ع ا، ث م راجعه دة ث ا واح دته الطالق، فطلقه يها فناش عل

م عاد فآثر          ا، ث م راجعه ماشئت إّنما بقيت واحدة ، فإن شئت :  الشابة، فناشدته الطالق فقال  واحدة ث

بل أستقّر على األثرة، فأمسكها على      : قالت  . استقررت على ما ترين من األثرة، وإن شئت فارقتك         

 .)3('ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قّرت عنده على األثرة 

زوجها حقها في الق               • رأة لضرتها أو ل سم على سبيل اإليثار والهبة وآان ذلك       وهل إن وهبت ام

 مقيدا بمدة آاليوم، أو الشهر يجوز لها الرجوع فيما وهبت ؟

ظاهر آالم المدونة جواز رجوع المرأة المؤثرة لغيرها، فيما آثرت متى شاءت، وآذا إن قبلت أن                  

 .تقّر مع زوجها على األثرة، ولها مطالبة زوجها بالعدل أو الطالق

 مقيدة بوقت أو مطلقة، وعلة ذلك ما قد يسببه هذا اإلسقاط من غيرة تحول دونها                   أآانت هذه الهبة  

 ...ودون الوفاء بهبتها، وهذا مما قد ال تصبر عليه عادة 

اء آاللخمي           يد بعض العلم د ق وفي المسألة .  الوفاء بالهبة إذا آانت ليوم أو يومين       )5( وغيره   )4(وق

اب             . خالف  ا آانت من ب ه لم زوجة الرجوع متى شاءت        والظاهر أّن ه، فلل بل وجوب إسقاط الحّق ق

 . )6( واهللا أعلم –على األرجح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صلى ( هو أبو عبد اهللا رافع بن خديج بن عدي بن يزيد األنصاري األوسي وقيل أبو خديج وأمه حليمة بنت مسعود استصغره النبي ) 1(

  .436ص/2أنظر اإلصابة ج.  هـ 74مات عام . يوم بدر وأجازه يوم أحد ) ليه وسلم      اهللا ع
  .215ص/1أنظر فتح العلي المالك ج. هي بنت محمد بن مسلمة األنصاري ) 2(
  اإلمام مالك وإلى هـذا ذهـب ابن عبد الـسالم والـشيـخ خليـل في التـوضيح ابن الحـاجب وغـيره، أنـظر فتح العلي المالك على مذهب) 3(

 ) ). 1156: ( حديث رقم 373رواية يحيى بن يحيى الليثي  ص (  وأنظر موطأ اإلمام مالك 255ص/1    ج
  هـ له تعليق على 478 علي بن محمد اللخمي ، القيرواني تفقه بابن محرز أشتهر بفقهه وفضله وآان أديبا توفي سنة نهو أبو الحس )4(

  .794ص/2ظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك جأن.       المدونة  سماه التبصرة 
يدا لما جاء في المدونة ، أي ظاهر آالم الشيخ أبي الحسن الصغير             )5( وإلى هذا ذهب ابن عبد السالم والشيخ ... جاء آالم اللخمي تقي

 .ص نفسها /وغيره أنظر فتح العلي المالك ج نفسه... خليل في التوضيح وابن الحاجب
 و215ص /وفتح العلي المالك ج نفسه) ) 1156: ( حديث رقم 373رواية يحيى بن يحيى الليثي ص (  أنظر موطأ اإلمام مالك      )6(
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ذا إّال غيض من فيض عن شمولية الشريعة اإلسالمية وآّليتها؛ اإلسالم الذي                  ا ه د، فم وبع

ا              ن الوسائل والغاي ياة، وال يفصل بي يدة واألخالق، بل      تال يجزىء الح ذه الشريعة والعق ن ه ، وبي

الت يصوغ أحكامه في مبادئ محكمة دقيقة، وتشريعات إالهية تنتظم تحتها سائر العبادات والمعام    

باد مصالحهم في العاجل واآلجل                        ثار، ويحقق للع تعاون والتآخي واإلي لمين روح ال ل للمس ا يكف بم

ن          بد المحض هللا رّب العالمي نى التع ثلون مع با ما       فيمت تقراء، فغال ن باالس وم من الدي ذا معل  وه

  .الكريمتتربط العبادات والمعامالت باألخالق في الكثير من آي القرآن العظيم وحديث الرسول 

 :لقد اتضح لي من خالل هذا البحث جملة من النقاط الهامة أجملها فيما يلي  

ثار مبدأ أخالقي جليل ينتظم ضمن أمهات األخالق والفضائل، فتمثل في خلق رسول               :أوال    إّن اإلي

بله، والصحابة             اهللا   لين من ق ن والمرس  والسلف الصالح من بعده، إذ آثروا رضى       والنبّيي

ى رضى غيره      اهللا الى عل وآان هذا  نهج العلماء الثقاة، اآلمرين بالمعروف الناهين عن المنكر       .  تع

 .مؤثرين اآلخرة على الدنيا

يا ية أصولية :ثان ثار يشكل نظرية فقه ن مواضيع األخالق – إّن اإلي دا م ألة  " – وإن ب ل مس فك

ي عليها فروع فقهية، أو آداب شر        ه ال ينبن عية، أو ال تكون عونا في ذلك مرسومة في أصول الفق

 . )1(" فوضعها في أصول الفقه عارية 

ثا    نفع اآلخرين وتقربا إلى اهللا تعال             :ثال ة ل ذات رعاي قاطا للحّظ وتسخيرا لل ثار إس ان اإلي ا آ  ى ولّم

ثار  رفة مواطن اإلي يه مع ل من الواجب عل لم ب دا للمس يد ج ان من المف ي حظ اآلخرة، آ بة ف رغ

 .وأقسامه وضوابطه 

 :توصلت من خالل هذه الدراسة لإليثار إلى ما يلي 

الص هللا  :أوال  ّق خ ام، ح ة أقس وق ثالث الديون    الحق بد، آ الص للع ّق خ ان، وح   ، آاإليم

ى ترجيح حّق اهللا أو حق                          يه عل ذف والخالف جار ف ان، حّق مشترك آحّق الق بادالت واألثم والم

 .العبد وإّنما يعرف ذلك بصحة اإلسقاط

د بيّ     ام الشاطبي رحمه اهللا حكم اإليثار انطالقا من تقسيم الحقوق العامة إلى قسمين                وق ن اإلم

 حّق اهللا تعالى، وحّق العبد، فاإليثار المشروع والمحمود ما آان في الحقــوق الخالصة للعباد: هما 
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نا        ّل ث  إذ ال يتصّور شرعا وقوع اإليثار في حّق اهللا تعالى، وال هو وارد عقال               –ؤه  دون حّق اهللا ج

 فيكون في حكم المعدوم، وال يباح اإليثار إّال – عّز وجّل –ألّن حّق العبد مستهلك في حّق البارئ     

بودية اإلنسان لخالقه                      ا ع وق آّله ذه الحق اع ه بد، وجم وق الخالصة للع فكل حكم شرعي  " في الحق

يس بخ    إّن حّق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشرآوا به شيئا                        ل بد ف ة التع ال عن حّق اهللا، وهو جه

ثال أوامره واجتناب نواهيه بإطالق، آما أّن آل حكم شرعي فيه حّق للعباد إّما عاجال                    بادته امت وع

 ".، بناء على أّن الشريعة إّنما وضعت لمصالح العباد أو آجال

ذا التقس    : والحّق    الى وحّق للعباد إّنما هو          أّن ه ى حّق اهللا تع يه، إل بار من تنسب إل وق باعت يم للحق

محمول محمل التجوز والتغيلب  فحسب، إذ األحكام الشرعية آّلها قائمة على أساس حّق اهللا تعالى                

م            تها له القهم، ومثب الكهم وخ فإن ما هو هللا فهو هللا وما آان للعبد فراجع إلى اهللا              : " بوصفه م

ا  يه، ومن جهة آون حّق العبد من حقوق اهللا، إذ آان هللا أن ال يجعل للعبد        تع ة حّق اهللا ف لى من جه

 .)2(" حّقا أصال 

فال يشرع اإليثار مطلقا في حقوق اهللا عّز وجّل أو فيما آان مشترآا من الحقوق بين اهللا عّز وجّل              

وقد نقل اإلمام الشاطبي عن اإلمام      . اطهوأّما حّق العبد فله إسق    . والعبد وغلب فيه حّق اهللا جّل ثناؤه      

نووي    اإلجماع على فضيلة اإليثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا، وحظوظ النفس           ) رحمهما اهللا (ال

يها هللا  ّق ف إّن الح ربات ف ى  بخالف الق بوا إل رب فذه ثار بالق ي اإلي اء ف م الفقه ذا تكّل ن ه  ؛ وم

ر غيره بالصف األ              ته أو تحريمه، آمن يؤث تأخر، فيفّوت على نفسه ثواب الصالة في         آراه ول وي

رمه     م يح األذان، أو بعل ي الصالة، أو ب ة ف ره باإلمام ام، أو يؤث ن اإلم رب م الصف األول، وبالق

ارة، أو بستر العورة             اء الطه ألّن الغرض في العبادات التعظيم واإلجالل فمن آثر        : " نفسه، أو بم

  . )3(" به فقد ترك إجالل اهللا وتعظيمه 

ثار هللا           ذا اإلي إّن الحّق في ه ل هو مذموم شرعا، آذلك إيثار الغير                  ف ثار، ب يه اإلي باح ف الى وال ي  تع

باد على رّب العباد            ر الع يق بمؤمن أن يؤث نه، فال يل ر دي ى المؤث ا يحّرمه عل عّز وجّل بما  بكل م

الى               ى اهللا تع يه طريق الطلب والمسير إل يك بصالح قل           :" يقطع عل ود عل بك ووقتك وآل سبب يع

الك مع اهللا       دا       : وحــ ه أح ر ب ر الشيطان على اهللا تعالى وأنت ال                . فال تــؤث ا تؤث ه فإّنم إن آثرت ب ف

 .)4("تعلم 
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 : ولهذا اإليثار ضوابط وأسس يقوم عليها :ثانيا 

ا هو مستطاع، وال يخّل بمقصد شرعي في حّق                         باد إّال بم وق الع ثار في حق فال يشرع اإلي

در على الصبر       واتصف بالتّوآل التام على اهللا      – وعدم المّن واألذى والندم على المؤثر به         -من يق

الى  ه سيخلفه       فالمؤ. تع ذي رزق نا أّن ال درك يقي ر ي ناظر له    –ث و ال   بأحسن ما ينظر لنفسه  فه

ثار        ّرد باإلي ر نفسه       –وأن اهللا تف يقة هو اهللا                  – ال المؤث الك  حق ا الم بد شيء أصال، وإّنم يس للع  فل

  .  يكون قد آثر إيثار اهللا  تعالى وبهذا التسليم ونسبة هذا اإليثار هللا  

ثار أ      الزهد في الحياة وثناء الّناس، فال ينبغي أن يحمله على اإليثار سمعة       : يضاومالك اإلي

 .أو رياء أو تفاخر، فيتحول هذا اإليثار من قربة إلى عبث، وإتالف للمال، وتسميع يأثم صاحبه

ر باهللا                  ن المؤث وة يقي ك ق أ ذل ة، ومنش ى إسقاط الحظوظ العاجل ية عل ثار نظرية مبن إّن اإلي

يد المحبة، و     الصبر على المشقة، شريطة أال يخل بمقصد شرعي، ألّن اإليثار سلوك لطرائق            وتوآ

بادات والفضائل               يق أن يكون في الع  بل المعهود أّنه في   – التي يستهم الّناس عّليها       –اآلداب ال يل

 .)1(حظوظ النفس وأمور الدنيا، وإن تحمل المؤثر في سبيل ذلك مشقة 

ي آلمة تقال في هذا ا      وإ ان لمثل لمقام، أختم بها هذا البحث المتواضع فهي إعجابي الكبير بتراث ن آ

تهم     ى راح نونه عل يع ف يغه بجم م وتبل ذا العل ن تحصيل ه عّيهم، مؤثري تهم، وس ّيم، وهم الفنا الق أس

ك الجود بالنفس؛ فكانوا بحّق أهل إيثار، فجنبوا المسلمين ويالت السقوط في                م ذل تهم، وإن آلفه ووق

 .ريعة الغراءاالنحراف عن هذه الش

ى اهللا            ذا، وأتضرع إل ي ما آان في ثنايا هذا البحث من أخطاء وهنات وأن              ه ر ل  أن يغف

 .يجعله خالصا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين 
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 207-195-112-34 البقرة 179 ...ولكم في القصاص
 142  آل عمران 97 ...و هللا على الناس
 186 البقرة 141 ...ولن يجعل اهللا 

 156 محمد 31 ...ولنبلوّنكم حتى نعلم 
 92 يوسف  53 ...وما أبرئ نفسي
 177-85 األنبياء 107 ...وما أرسلناك
 205 سبأ 39 ...وما أنفقتم

 94 األعراف 126 ...وما تنقم منا
 34 الذاريات 56 ... وما خلقت الجن 
 210 النساء 92 ...وما آان لمؤمن
 98 البروج 8 ...وما نقموا منهم

 76 البقرة 207 ...ومن الناس من يشتري 
 208-207 اإلسراء 33 ...ظلوماومن قتل م

 163 هود 46-45 ...ونادى نوح ربه
 162 األنبياء 35 ...ونبلونكم بالشر

 14 الشمس 8-7 ...ونفس وما سواها
 35 البلد 10 ...وهديناه النجدين



 165-163 العنكبوت 8 ...ووصينا اإلنسان
-81-59-56-54-52-5 الحشر 9 ...ويؤثرون

120-126-137-139-
146-178 

 119-58 اإلنسان  9-8 ...ويطعمون الطعام 
 204 البقرة 276 ...ويمحق اهللا الربا

 الياء
 15 االنشقاق 6 ...يا أيها اإلنسان 

 190 النساء 59 ... يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا 
 14 الحج 78-77 ...يا أيها الذين آمنوا ارآعوا

 22 التحريم 6 ...يا أيها الذين آمنوا قوا
 207-194 البقرة 178 ...يا أيها الذين آمنوا آتب

 169-168 النساء 135 ...يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين
 133 البقرة 264 ...يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا 
 185 الممتحنة 1 ...يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 

 190 األنفال 27 ...يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهللا 
 163 هود 43-42 ...يا بني ارآب معنا
 107 النور 25 ...يومئذ يوفيهم اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فهرس األحاديث النبوية
  
  
  

  الصفحة  طرف الحديث
  األلــف

  )147( أتأذن لي
 )51( أخشى حفده

 )153( إذا سمعتم النداء
 )185( إذا فتحتم مصر
 )144( إذا قام الرجل
 )30( أرأيتم لو أن

 )91( إذ هم عبدي بحسنة
 )58( أصيب رجل
 )169( أفضل الجهاد

 134-58-)55( أفضل الصدقة جهد
 138، 137، )136( أفضل الصدقة ما آان
 )201( أفضل المؤمنين رجل

 )30( أال أدلكم على  
 )54( أال رجل يضيف 
 )93( أما إنه أول طعام

 137، )80( أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )127( إن أبا لبابة

 )133( إن أخوف ما
 )134( إن أول الناس
 )127( إن األشعريين
 )203( إن الرجل إذا
 )21( إن اهللا يأمرك

 )24( إن المؤمن ليدرك
 )147( أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتي

 )56( إن شئتم قسمت
 )71( إن عمار مليء
 )24( إن من أآمل

 )200( أنا ثالث
 148، )146( أنت أحق بشربه

 )72( أنفق بالل
 187-57-)51( إنكم ستلقون

 130-105-)13( إّنما األعمال 
 )33( إّنما البيع
 )38( إّنها لمشية
 181، ) 56( أهدي لرجل



 )64( أوجب طلحة
 22-)13( أي المؤمنين
 )53( إياآم والشح
 25-)15(  اإليمان بضع
 )66(  أيها السائل
 )27(   حيث مااتق اهللا

 )179(  استفت قلبك
 الباء

 )54(  برئ من الشح
 20-16-)12(-05  بعثت ألتمم 

 )33(  البيعان بالخيار
 التاء-

 )65(  تترس طلحة
 )118(  ترى المؤمنين

 الثاء
 129-)128(  ثم آخى

 )65(  )صلى اهللا عليه وسلم( ثم آان على النبي 
 الجيم

 )150(  الجماعة سنة
 الحاء

 )19(  نوا أخالقكمحس
 )144(  )صلى اهللا عليه وسلم( حمل إلى رسول 

 )206(  حوسب رجل
 الخاء

 )143(  خير صفوف
 الدال

 )138(  دخل رجل المسجد
 )201(  دخل رجل الجنة 

 )160(  الدنيا دار
  170-)169(  الدين النصيحة

 الراء
 )76(  ربح البيع

 السين
 )91(  سبعة يظلهم
 )138(  سبق درهم
 )176(  ستكون فتن

 )87(  السخي قريب
 )68(  )صلى اهللا عليه وسلم( سهر الرسول 
 )170(  سيد الشهداء

 الشين
 53-)31(  شر ما في



 الصاد
 )70(  صبرا آل ياسر
 )31(  الصيام جنة

 العين
 )188(  عبد خيره
 )100(  عجبا ألمر
 )33(  عمل الرجل

 الفاء
 )66(  فداك أبي وأمي

 )154(  فدين اهللا
 القاف

 )168(  قل الحّق
 الكاف

 )89(  آان ملك
 )23(  آرم الرجل

 )90(  الكريم ابن الكريم
 )179(  آل سالمى
 )79(  آل نسب 

 الالم
 )32(  ال تغلوا
 )192(  ال ضرر
 )165(  ال طاعة

 )73(  ال يؤمن أحدآم
 )197(  ال يحتكر

 )184(  ال يحل لمسلم
 )144(  ال يقيم

 )72(  لقد أخفت
 )86(  لقد لقيت

 )60(  اللهم اجعل أبا بكر
 )77(  اللهم اغفر لألنصار

 )39(  اللهم اهدني
 )151(  لو يعلم الّناس
 57، )51(  لوال الهجرة

 )150(  ليؤذن 
 )23(  ليس الشديد

 )43(  ليس في المال
 183-)177(  ليسعك 

  الميم
 )16(  ما أآثر

 )27(  ما من شيء
 )42(  ما من يوم
 )14(  المجاهد



 )177(  المسلم إذا
 )163(  من أحّق

 )190(  من أطاعني
 )200(  من أقال
 )205(  من أنظر
 )197(  من احتكر
 )209(  من جرح
 )130(  من دخل
 )143(  من غسل

 )119(  من آان معه 
 )201(  من نفس
 )187(  من ولي

 )68(  من يأتي بني قريضة
 النون

 )203(  نفس المؤمن
 الهاء

 )112(  عظيمهذا يوم 
 الواو

 )31(  وأي داء
 )152(  والمؤذنون
 )30(  وجعلت قرة
 )157(  وددت أن
 )129(  ولن يشاد

 )15(  وما يزال عبدي
 )184(  ومن شق
 )208(  ومن قتل

 )136(  ومن يستعفف
 الياء

 138-)136(  يأتي أحدآم
 )150(  يؤم القوم
 )203(  يا أبا أمامة
 )189(  يا أبا ذر

 )137(  أي)  صلى اهللا عليه وسلم(يا رسول 
 60-)58(  ما رأينا قوما)  صلى اهللا عليه وسلم( يا رسول 

 )189(  يا عبد الرحمن
 )96(  يوشك أن

  
  
  
  
  
  
  



 فهرس اآلثار
  

  
 الصفحة القائل األثر

 51 )رضي اهللا عنه( عمر  أخشى حفده وأثرته
 168 مجاهد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار

 180 علقمة لك إلى صحبةإذا عرضت 
 82 عبد اهللا بن جعفر أالم على السخاء

 88 النعمان بن بشير ...ألستم في طعام وشراب ما شئتم
 74-73 عاصم أما أنا فال أنزل في ذمة آافر

ول اهللا  ا رس لم ( أمرن ه وس لى اهللا علي ) ص
 بالصدقة

 137 )رضي اهللا عنه ( عمر 

 162 ابن مسعود إّن الدنيا عجلت لنا
 72 اللبــ إن آنت إّنما اشتريتني لنفسك
 71 مجاهد أول من أظهر اإلسالم سبعة
 67 نافع اشتهى عنبا وهو مريض

 66 أبوجهم بن حذيفة انطلقت يوم اليرموك
 121 ابن عباس ثم شرى علي نفسه

 88 عائشة ثم واهللا يا ابن أختي إنا آنا ننظر إلى الهالل
 78 أم عمارة خرجت أول النهار

 69 حوص الجشمياأل دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون
 183 عمر بن عبد العزيز ذهب الفراغ فال فراغ

 72 بالل رأيت أفضل عمل للمؤمن الجهاد 
 205 علي سيأتي على الّناس زمان عضوض

 160 عكرمة عاملة  في الدنيا بالمعاصي 
 183 ابن سرين العزلة عبادة

 51 )رضي اهللا عنه ( عمر   ما أستأثر لها عليكمفو اهللا
 160 ابن عباس قال النصارى
ي  بض النب لم  ( ق ه وس لى اهللا علي وإن ) ص

 درعه
 89 ابن عباس

 165 سعد بن أبي وقاص قلت ال تفعلي يا أمه
 72 )رضي اهللا عنه ( عمر  آان أبو بكر سيدنا وأعتق

  12 عائشة ...آان خلقه القرآن
ان رسول ا   لم  (هللا آ ه وس أمر ) صلى اهللا علي ي

 بالصدقة
  138 أبو  مسعود األنصاري

  95 ابن عباس آانوا أول النهار سحرة
  78 امرأة من األنصار آل مصيبة بعدك جلل

  121-64 طلحــة ...ال تشرف
  88 )رضي اهللا عنه ( عمر  لقد رأيت رسول اهللا يظل

  120 أنس لما قدم عبد الرحمن المدينة آخى
  195 )رضي اهللا عنه ( عمر  ماأل عليه أهل صنعاءلو ت



  65 سعد بن خثيمة لو آان غير الجنة ألثرتك به
  87 عائشة ...ما شبع رسول اهللا ثالثة أيام متوالية

  186 )رضي اهللا عنه ( عمر  مات النصراني والسالم
  160 )رضي اهللا عنه ( عمر  مّر عمر بدار راهب
ول اهللا  ان رس ن آ لم( م ه وس ) صلى اهللا علي

 مستخلفا
  188 أبو مليكة

  189 )رضي اهللا عنه ( عمر  من ولي من أمر المسلمين شيئا
  68 قيس بن سعد من يشتري مني تمر بجزر

  73 عبد اهللا بن طارق هذا أول الغدر
  61 عائشة هذا خير من قرصك
  77 زيد بن ثابت هذا صاحبكم فبايعوه

  61 )رضي اهللا عنه ( عمر  وددت أن عملي آله مثل عمله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

عدد  القائل اآلبيات
 األبيات

 صفحة

 ]ب [ 
 23 02 اإلمام علي     يـغنيـك مـحـمـوده عـن النسـبشئت واآتسب أدبا ن آن ابن م

 79 01 الرباب واهللا ال أبتغي صهرا بصهرآم     حتى أغيب بين الرمل والطيب
 ]د [ 

 97 01 مسلم بن الوليد يجود بالنفس إن ظن البخيل بها    والجود بالنفس أقصى غاية الجود
 ]ر [ 

 49 01 الحطيئة مـا آثـروك بـهـا إذ قـدمـوك لها     لكـن ألنـفسـهـم آـانـت بـها اإلثـر
 ]ع [ 

 75 02 خبيب ولست أبالي حـين أقـتل مسلما    على أي جنب آان في اهللا مصرعي 
 ]ك [ 

 180 02 اإلمام علي إن أخـاك الحـّق مـن آـان معك    ومـن يـضـر نـفـسـه لـينـفـعـك
 ]ل [ 

 50 01 األعشى استـأثـر اهللا بـالـوفـاء وبـالــ     ــعدل، وولى المالمـة الرجـال
 52 01 مجهول يمارس نفسا بين جنبيه آـزة    إذا هم بالمعروف قالت له مهال

 74 03 عاصم ـا عـلـتي وأنـا جـلـد نـابــل    والــقــوس فـيهـا وتـر عـنـابــلم
 173 02 الشافعياإلمام  قـالـوا يزوره أحـمـد وتزوره    قـلت الفضائـل ال تفارق مـنزله
 166 03 مجهول وعـليـك بـر الوالديـن فضيـلـة    واربح بذي األرحام نعمة فضله

 ]م [ 
 171 01 مجهولهب لي جميع آرى عينيك لم ينم:     ـالـنـدى لـو قـال سائـلـه مـتـيــم ب

 74 02 حسان بن ثابتلعمري لقد شانت هذيل بن مدرك     أحاديث آانت في خبيب وعاصـم
 43 03 مجهولآن محسنا مهما استطعت فهذه الد     نيا وإن طالـت قـصـير عـمـرهـا

صالح  بن عبد ـــتـــه فـي الــصــبـا     آـعـود يـسـقـى الـمـاء في غرسهوإن مـــن أدب
 القدوس

02 22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرس األبيات الشعريــة



 فهرس األلفاظ الغربية
  

 الصفحة األلفاظ  الصفحة األلفاظ
    63 أقفر
 63 الرمادة  31 األثرة
 63 الرياء  65 أحد

 113 السائبة  63 أحفاش
 57 الشح  71 األخشبين
 99 الصدغ  68 األآمه

 187 صرف ال  51-50 االستئثار
 180 صدع  63 بخ

 213 العاقلة  155 الترفه
 74 العنابل  69 حوائط
 23 القحة  56 حزازة

 30 المكاره  55 خصاصة
 195 المماألة  188 خوخة
 74 النابل  30 الدرن
    155 دعابة
 71 النطع  88 الدقل 
 74 الهابل  153 الدلجة
 73 الهدة  30 الرباط
    73 الرجيع
 113 الوصيلة  99 أحموه
 65 اليرموك  68 أرق

 61 شاة بكفنها  151 اإلستهام
 75 شلو ممزع  88 األسودان
 147 شيب  18 البازي
 72 صبرة  113  البحيرة
 62 عس  66 بدر
 61 عقال  25 بضع

 54 غزوة بني النضير  154 التشريك
 147 تله  43 تضوع
 73 قحف  150 تكرمة
 99 رقورق  147 تله
 86 قرن  الثعالب  63 ثرد

 79 آربالء  68 جزور
 52 آزة  113 الحام

 180 مان  74 حمي الدبر
 153 مشادة  57 حنين

 71 مشاش  163 آراديس 
 88 منائح   



  
  

فهرس القـواعـــد 
 الفقهية واألصولية

  
  
  
  
  

 205ص األمر إذا ضاق اتسع
 130ص  األمور بمقاصدها

  196 - 193ص   الضرر األشد يزال بالضرر األخف
 97ص  العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 131ص   قاعدة الفرق بين الرياء في العبادات والتشريك في العبادات
 154ص    عليهمقاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم على الحج وبين قاعدة ما ال يقد

 192 -159ص   ال ضرر وال ضرار
 193ص   ضرر الخاص لرفع الضرر العاميتحمل ال

  193ص   ال تكليف إال بمقدور عليه 
  196ص   درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

  196ص   الضرر يدفع بقدر اإلمكان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فهرس األعــــالم
  
 الصفحة األعــالم

 حرف األلف
  .211، 191، 173، 172، 160، 150، )143(  عبد اهللا أحمد بن حنبلأبو= أحــمـد 

 )69( عوف بن مالك= األحوص الجشمي 
  .44، )36(، 8  بن نيقوماخس بن ماخاون= أرسطو طاليس 

  )50(  ميمون بن قيس= األعشى 
  42، 37،)36(، 8  بن أرسطن= أفالطون 
  204، )203(  صدي بن عجالن الباهلي= أبو أمامة 

  89، 73، 72، 61، 60، 58، 55، )13(  بو حمزة أنس بن مالكأ= أنس 
   .178، )77(  أبو عمرو بن النضر بن ضمضم= أنس 

  ) .49(  أبو العباس ثعلب بن عبد الملك= األصمعي 
 حرف الباء

   160،)27(  أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل= البخاري 
  )139(  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اهللا= البزار 

  )82(   عيسىأبو يزيد طيفور بن= البسطامي 
  86، )80(  أبو القاسم عثمان بن سعيد= ابن بشار الفقيه 

  83، )80(  أبو النصر بن الحارث بن عبد الرحمن= بشر 
 188، 187، 139، 71،72، 65، 64، 61، )60(  عبد اهللا بن أبي قحافة= أبو بكر 

198  
  86، 80، 77، 72، )71(  أبو عبد اهللا بالل بن رباح= بالل 
  ) .42(  بنت عبد العزيز بن مروان بن الحكم= ن أم البني

  28، 6  محمد سعيد رمضان= البوطي 
  ).173(  الظاهر بيبرس= بيبرس 

 حرف التاء
  190، 174، 172، 40،41، )25(  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم= ابن تيمية 

 حرف الثاء
  )82(  إبراهيم بن خالد بن اليمان = أبو ثور

 حرف الجيم
  170، 138، 136، )72(   جابر بن عبد اهللا 

  ) .82(  أبو القاسم بن محمد الخزاز= الجنيد  
  )66(  بن حذيفة ا لعدوي = أبو جهم 

  178، 177، 162، 72، 71، )28(  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي= ابن الجوزي 
  )148(  أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا = الجويني 

 حرف الحاء
  206، )144(  أبو الفضل شهاب الدين بن علي = ر ابن حج

  139، )43(، 36  أبو محمد علي بن أحمد سعيد = ابن حزم 
  ).74(  أبو الوليد حسان بن ثابت= حسان 
  181، 57، 21، )18(  أبو سعيد الحسن بن يسار= الحسن 
  ).79(  أبو عبد اهللا بن علي بن أبي طالب= الحسين 



  ).49(  عةجرول بن أوس بن قطي= الحطيئة 
  ).170(  أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب= حمزة 
   .166، )156(  بن أبي عامر الراهب= حنظلة 

  212، 210، 202، 174، 154، )150(  النعمان بن ثابت= أبو حنيفة 
 حرف الخاء

  ).171(  أبو سليمان خالد بن الوليد= خالد 
  ).75(، 73  خبيب بن عدي بن مالك= خبيب 

  ).81(  عبد اهللا بن خبيق األنطاآي= ابن خبيق 
  ).143(  أم المؤمنين بنت خويلد= خديجة 

  ).188(  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون= ابن خلدون 
 حرف الدال

  ).38(  سماك بن خرشة بن لوذان= أبو دجانة 
  )128(  عومير بن زيد بن أمية= أبو الدرداء 
  )128(  جهيمة بنت حي األوصابية= أم الدرداء 

  177، 83، 82،)13(  أبو علي الحسن بن علي النيسابوري= الدقاق 
  ).43(  ايميل= دور آايم 

 حرف الذال
  189، 168، )26(  جندب بن جنادة= أبو ذر 

أبو الفيض ثوبان  بن إبراهيم =  ذو النون
  المصري 

)80( ،176  

 حرف الراء
  )52(  أبو القاسم محمد بن علي األصفهاني= الراغب 

  ).214(  أبو عبد اهللا بن خديج بن رافع= رافع 
  ).79(  بنت إمرئ القيس بن عدي= الرباب 
  ).83(  أبو الوليد عياش بن الوليد= الرقام 

 حرف الزي
  .81، )68(  أبو عبد اهللا الزبير بن العوام= الزبير 
  92، )90(، 80  امرأة عزيز مصر= زليخا 

  ).197(  ربيعة بن رباح= زهير بن أبي سلمى 
  ).74(، 73  بن معاوية بن عبيد بن عامر= زيد بن دثنة 

  )77(  أبو سعيد زيد بن ثابت= زيد 
 حرف السين

  )66(   سعد بن أبي وقاصقأبو إسحا= سعد 
  ).120(  بن عمرو بن أبي زهير= سعد بن الربيع 
  ).65(  بن الحارث بن مالك= سعد بن خثمية 

  201، 187، )77(  بن سنان سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري 
  )120(  أبو عبد اهللا سعيد بن جبير= سعيد بن جبير 

  )74(  أبو سفيان صخر بن حرب= أبو سفيان 
  ).79(  آمنة بنت الحسين بن علي= سكينة 
  ).108(  أبو عبد اهللا الفارسي= سلمان 

  ).134(  أم المؤمنين  هند بنت أبي أمية = أم سلمة 
  )145(  يرينأبو بكر محمد بن س= ابن سيرين 



  .173،)49(  عبد الرحمن بن بكر بن محمد= السيوطي 
 حرف الشين

، 206، 196، 193، 159، )103(، 07، 06  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى= الشاطبي 
213 ،216 ،217.  

، 182، 174، 173، 172، 152، 150، )29(  أبو عبد اهللا محمد بن إدريس= الشافعي 
183 ،194 ،208 ،209 ،210 ،211.  

  ).42(  أبو عمرو عامر بن عبد اهللا= الشعبي 
  )80(  أبو بكر دلف بن جعفر= الشبلي 

 حرف الصاد
  ).22(  أبو الفضل األزدي = صالح بن عبد القدوس 

  100، 98، )76(  أبو يحيى صهيب بن سنان= صهيب الرومي 
 حرف الطاء

  193، 65، 64، )54(  زيد بن سهل بن األسود بن حرام= أبو طلحة 
  66، )65(  أبو محمد بن عبيد اهللا= طلحة 

 حرف العين 
، 87، 86، 66، 65، 62، 61، 34، 24، )12(  أم عبد اهللا بنت أبي بكر الصديق= عائشة 

88 ،160 ،188   
  74، )73(  أبو سليمان بن ثابت بن أبي األقلح= عاصم 

  209، )52(  أبو الوليد بن قيس= عبادة بن الصامت 
أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن = ابن عباس 
  عبد المطلب

)20(،21 ،33 ،54 ،56 ،89 ،95 ،150 ،160 ،
179  

  ).189(  أبو سعيد بن سمرة بن حبيب= عبد الرحمن 
  )68(  أبو محمد بن عوف= عبد الرحمن 

  )72(  بن جارية األنصاري= عبد الرحمن بن يزيد 
  )81(  أبو هشام بن أبي طالب= عبد اهللا بن حعفر 
  )73(  بن عمرو بن مالك= عبد اهللا بن طارق 

  181، 154، 152، 67، 69، )62(  عبد اهللا بن الخطاب= ابن عمر 
أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن = عبد اهللا بن مسعود 

  غافل
)53( ،69 ،72 ،87 ،162  

  69، 68، 67، )65(  عامر بن عبد اهللا بن الجراح= أبو عبيدة 
  198 ، 189، )70(  رو عثمان بن عفانأبو عم= عثمان 
  .87، )85(  أبو عبد اهللا  بن الزبير بن العوام= عروة 
  209، 190، 175، 174، 172، 161، )24(  أبو محمد بن عبد العزيز بن عبد السالم= العّز 

  91، )90(  أطفير بن روحيب= عزيز مصر 
  )97(  أبو عبد اهللا  بن عبد اهللا= عكرمة 
  )65(  ن أبي جهلأبو عثمان عكرمة ب= عكرمة
  ).180(  أبو شبل بن قيس= علقمة 
، 189، 180، 98، 78، 71، 64، 25، 22، )21(  أبو الحسن علي أبي طالب = علي 

205   
  )70(  ياسر بن عامر بن مالك= أبو عمار 

  71،)70(  أبو القيضان العنسي عمار بن ياسر= عمار 
  )78(  نسيبة بنت آعب بن عمرو= أم عمارة 



، 68، 67، 64، 62،  61، 57 ،51، 50، )49(  أبو عبد اهللا عمر بن الخطاب= عمر 
78 ،79 ،186 ،188 ،198 ،194 ،195 ،198  

أبو حفص عمر بن عبد = عمر بن عبد العزيز 
  العزيز

)183( ،191  

  )85(  أبو عبد اهللا بن وائل= عمرو بن العاص 
  ).86(  عقبة بن أبي معيط

 حرف الغين 
 37،45، 36، 23، 22، 20، 19، 18، )17(، 08  أبو حامد محمد بن محمد= الغزالي 

53 ،58 ،96 ،171 ،176 ،180 ،182 ،183 ،
184 ،197  
 حرف الفاء

  89، )87(  )صلى اهللا عليه وسلم( فاطمة بنت رسول اهللا 
  95، 94، )93(  فرعون

 حرف القاف
  )21(  أبو عبد الملك بن ملحان القيسي= قتادة 

  186، 185، 152، )108(  أبو العباس أحمد بن العالء= القرافي 
  203، 164، 140، )82(، 80  أبو عبد اهللا محمد بن أحمد= القرطبي 
  )81(  أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن=  القشيري 

  69، )68(  بن عبادة  بن دليم= قيس بن سعد 
أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر          = ابن القيم 
  ابن أيوب

)20( ،21 ،23 ،30 ،37 ،39 ،42 ،40 ،49 ، 
50 ،51 ،52 ،85 ،96 ،171 ،172  

 حرف الكاف
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن = ابن آثير 

  عمر
)58( ،71 ،159 ،163 ،166 ،169  

  79، 78، 63، )62(  أم زيد بنت علي بن أبي طالب= أم آلثوم 
 حرف الالم

  )214(   اللخميأبو الحسن علي بن محمد= اللخمي 
  )127(  رفاعة بن عبد المنذر= أبو لبابة 

 حرف الميم
، 194، 191، 172، 151، 150، 61، 33، )32(  أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك= مالك 

198 ،210 ،211  
  190، 150، )36(  أبو الحسن علي بن محمد= الماوردي 

  176، ) 21(  أبو عبد الرحمن= ابن المبارك 
  72، ) 21(  أبو الحجاج= هد مجا

  )75(  مارية 
  150، )138 (  عقبة بن عمر= أبو مسعود األنصاري 

  ).42(، 08  أبو علي أحمد بن محمد=  ابن مسكويه 
  188، 98، )88(  أبو الحسين بن الحجاج المخزومي= مسلم 

  )97(  مسلم بن الوليد مولى أبي سعيد بن زرارة 
  ).78(  أبو عبد اهللا بن عمير= مصعب 

  67، )26(  أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل = معاذ 
  )62(  بن أبي سفيان صخر بن حرب = معاوية 



  )75(  أبو معبد المقداد بن عمرو بن ثعلبة= المقداد 
  186، )126( عبد اهللا بن قيس بن سليم=  أبو موسى األشعري 

 حرف النون
  .164، )67(  أبو عبد اهللا نافع بن سرجس الديلمي= نافع 

  )178(  أبو عمران إبراهيم بن يزيد= النخعي 
  )88(  أبو عبد اهللا بن سعد= النعمان 
  146، 83، )24(  أبو الحسين أحمد بن محمد= النوري 
  217، 163، 162، 152، )24(  أبو  زآريا يحيى بن شرف= النووي 

 حرف الهاء
، 157، 139، 58، 53 ، 30، 25، 20،)16(  عبد الرحمن بن صخر الدوسي= أبو هريرة 

163 ،176 ،197 ،201 ،205 ،208  
  )79(  أبو المنذر هشام بن محمد= هشام الكلبي 

  ).66(  بن العاص بن وائل= هشام بن العاص 
  )139(  المخزومي مولى أبي لهب=  هشام بن سعد 

 حرف الياء
  )187(  بن حرب بن عبد شمس= يزيد بن أبي سفيان 
  )191(  د  القريشيأبو خال= يزيد بن عبد الملك 

  68، )67(  أبو الحكم يسار بن نجيع= يسار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرس المصادر والمراجع
  

 األلف
 أوال القرآن الكريم •
ري      : ألحمد سعيد الدجوي تحقيق      = إتمام فتح الخالق في مكارم األخالق        • دين زعت عالء ال

ال ط      الدآتور محمد علي سلط   : ومراجعة وتقديم    ى   : اني، دار اإلقب  1996/هـ 1416األول
 م

اء               • دآتور مصطفى سعيد الخن        = أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقه لل
  .م1994/هـ1414الخامسة : مؤسسة الرسالة بيروت ط 

)  هـ702( ألبي الفتوح محمد بن علي بن دقيق العيد       =  األحكام   ةإحكام األحكام شرح عمد    •
  )..ت.د: (ب العلمية بيروت ط دار الكت

، ديوان  ) هـ450( لعلي بن محمد حبيب الماوردي      = األحكام  السلطانية والواليات الدينية       •
  . م1983: المطبوعات الجامعية الجزائر ط 

دين اآلمدي       = اإلحكام في أصول األحكام   • د سيف ال ن محم ي ب ) هـ 635( ألبي الحسن عل
  .م1983/ هـ1403: دار الكتب العلمية بيروت ط 

ام       • سي               = اإلحكام في أصول األحك ن حزم األندل د ب ن أحم د ب ي محم ، دار  )  هـ  456( ألب
  . هـ1404األولى : الحديث القاهرة ط 

دين    • وم ال اء عل ي    =  إحي د الغزال ي حام ام أب ـ505( لإلم افظ )  ه ريج الح شه تخ وبهام
  . م1975/ هـ 1395األولى : العراقي دار الفكر ط 

روت ط              = ق عند الغزالي    األخال : للدآتور زآي مبارك ، منشورات المكتبة العصرية صيدا بي
  ).ت.د(
وس  • داواة النف ي م سير ف زم = األخالق وال ن ح د ب ن أحم ي ب ن عل د ب ي محم ـ456(ألب ) ه

ق  روت ط      : تحقي دة بي اق الجدي ي، دار اآلف راث العرب اء الت ة إحي ة : لجن الثالث
  .م 1980/هـ1400

د    ) 256(ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري    =األدب  المفرد     • تحقيق محمد فؤاد عب
اقي  المية  ,الب شائر اإلس ة ,دار الب روت  ط الثالث . م 1989/ه 1409:بي

  



ن يوسف الجديع        :تحقيق  ) 241(ألبي عبد اهللا أحمد بن حنبل       = األسامي والكنى    • عبد اهللا ب
  . م 1985/ه1406األولى  :مكتبة دار األقصى الكويت ط 

ة الهالل ط       ,) ه141(لعلي بن أحمد الواحدي      = أسباب النزول    • ة     :دار ومكتب  1985الثاني
  م

أ       • سيوطي             = إسعاف المبطأ برجال الموط ي بكر ال ن أب رحمن ب د ال ـ  911(لعب ة  ,) ه المكتب
  . م 1389/1969التجارية الكبرى مصر 

دري       =اإلسالم بين العلماء والحكام      • ز الب د العزي ر ط         دار  ,لعب ع الجزائ شر والتوزي ة للن األم
  ) .ت .د:(

   .1988: دار البعث قسنطينة  ط ,لسيد  سابق = إسالمنا  •
سيوطي              = األشباه والنظائر    • ي بكر ال ن أب دار ,) هـ 911(لإلمام جالل الدين عبد الرحمن ب

  ه 1403األولى  :الكتب العلمية بيروت ط 
راه       = األشباه والنظائر     • دين إب ن ال ة زي يم      للعالم ن نج واظر      ) 970(يم ب ة الن وبهامشه نزه

دين       ن عاب ة اب ائر للعالم باه والنظ ى األش ر  ط,) 1252(عل ى :دار الفك ـ 1403األول ه
  . م 1983/

)  هـ 852(لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر          = اإلصابة في تمييز الصحابة      •
  ) .ت .د (دار الكتب العلمية  بيروت  لبنان ط 

ـ  216(ألبي العباس عبد الملك بن قريب األصمعي       .اختيار األصمعي    = األصمعيات • )  ه
ارون ط   سالم ه د ال اآر وعب د ش د محم ق أحم ارف بمصر تحقي ة :دار المع  ه 1387الثالث

  . م 1967/
ي سهل السرخسي                     = أصول السرخسي     • ن أب د ب ن أحم د ب ي بكر محم ام أب ) هـ 490(لإلم

  .م1997/هـ1418األولى : لمعرفة بيروت ط الدآتور رفيق المعجم، دار ا: تحقيق 
  ).ت.د: (لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة ط = أصول الفقه  •
الثانية الشرآة : لإلمام محمد الطاهر بن عاشور ط     = أصول النظام االجتماعي في اإلسالم       •

  . م1985الثانية : التونسية للتوزيع  تونس ط 
روت  ط                 لمحمد األمي = أضواء البيان    • الم الكتب بي شنقيطي، دار ع ار ال : ن بن محمد المخت

  ).ت.د(
 ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ) = عن رّب العالمين ( إعالم الموقعين  •

  هـ1407: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت ط : تحقيق ). هـ751    (
  . م1987    /
ان م  • ة اللهف شيطان  إغاث صايد ال ة    = ن م يم الجوزي ن ق د ب د اهللا محم ي عب ـ751(ألب ، )ه

  .م1983/ هـ1403: المكتبة الثقافية بيروت ط 
  . م 1983/ هـ1404السادسة : ألبي الفرج األصبهاني، دار الثقافة بيروت ط = األغاني  •
شجاع   • ي ال اظ ألب ل األلف ي ح اع ف شربيني مطب = اإلقن د ال ن أحم د ب دين محم شمس ال ة ل ع

  . م1940/ هـ1359: مصطفى البابي الحلبي مصر ط 
روت    )هـ 475(لعلي بن هبة اهللا بن أبي نصر بن ماآوال  = اإلآمال   • ة بي ، دار الكتب العلمي

  . هـ1411األولى : ط 
تصحيح محمد زهري النجار، دار     ) هـ204(ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي      = األم   •

  . م1973/ هـ1393: المعرفة  بيروت ط 
  . م1982العاشرة :  دار الشروق ط –ألحمد بهجت = أنبياء اهللا  •
اهرة ط        = أوضح التفاسير    • تقامة الق الخامسة  : لمحمد عبد اللطيف بن الخطيب، مطبعة االس

  . م1956/هـ1375



ّر      = االستيعاب   • د الب ن عب ي البجاوي    : تحقيق  ) هـ 463(ليوسف عبد اهللا محمد ب د عل محم
  . هـ1412األولى :  ط دار الجيل بيروت

  الباء
) هـ587(لإلمام عالء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني         = بدائع الصنائع وترتيب الشرائع      •

ق  ان ط      : تحقي ي لبن راث العرب اء الت ش، دار إحي ين دروي ن ياس دنان ب د ع ى : محم األول
  . م1997/ هـ1417

د محم   = بداية المجتهد ونهاية المقتصد     • ي الولي ن رشد القرطبي لإلمام أب د ب ي محم ن أب د ب
  ).ت.د: (دار المعرفة بيروت الطبعة السابعة  ط 

ا    • ي عنه دع والنه ي       = الب د العرب سي، دار الرائ ي األندل اح القرطب ن وض د ب ام محم لإلم
  . م1985/هـ1405الثالثة : بيروت ط 

صغير           • شرح ال دردير تحقيق         = بلغة السالك ألقرب المسالك على ال د ال سيدي أحم شيخ  : ل ال
  .م1995/ هـ1415األولى : أحمد الصاوي، دار الكتب العلمية بيروت ط 

ار  • ون األخي رة عي رار وق وب األب ل = بهجة قل سعدي، دار الجي ن ناصر ال رحمن ب د ال لعب
  . م1992الثانية : بيروت ط 

  التاء
ري   • اريخ الطب ري    = ت ر الطب ن جري د ب ر محم ي جعف ـ310(ألب ة  )ه ب العلمي ، دار الكت

  . هـ 1407األولى : روت ط بي
:، دار الفكر تحقيق ) هـ256( ألبي محمد عبد اهللا بن إسماعيل البخاري = التاريخ الكبير  •

  ). ت.د: (هاشم الندوي ط : السيد 
دادي          رألبي بك = تاريخ بغداد    • ي الخطيب ا لبغ ـ  463( أحمد بن عل ة   ,) ه دار الكتب العلمي

  ) .ت.د: (بيروت ط
ن ال     ن الجوزي               = خطاب   تاريخ عمر ب دين ب ال ال رج جم ي الف ام أب ـ   597(لإلم الزهراء  , ) ه

  .  م 1990األولى  :للنشر والتوزيع الجزائر ط 
دقائق   • ز ال رح آن ائق ش ين الحق ي   = تبي ي الزيلع ن عل ان ب دين عثم ر ال ة , لفخ دار المعرف

  ) .ت .د (الثانية :ط , المطبعة األميرية ببوالق مصر –بيروت 
ة األحو • ذي تحف امع الترم شرح ج رحيم = ذي ب د ال ن عب رحمن ب د ال د عب ى محم ي العل ألب

  )ت.د :(دار الكتب العلمية بيروت  ط, ) هـ1353(المبارآفوري 
ة   • سادة المالكي ه ال ي فق ة الرضية ف ا، دار الهدى عين = التحف دآتور مصطفى ديب البغ لل

  .  م1992/ هـ1413األولى : مليلة  الجزائر ط 
د الزنجاني         = ع على األصول    تخريج الفرو  • تحقيق  ) هـ 656(لشهاب الدين محمود بن أحم

  .م1986/هـ1407الرابعة : دآتور محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة ط : 
اظ  • ذآرة الحف ذهبي = ت د ال دين محم د اهللا  شمس ال ي عب ـ748(ألب راث )ه اء الت ، دار إحي

  ).ت.د:( العربي  ط 
للقاضي أبي الفضل عياض      = لمعرفة أعالم مذهب مالك     ترتيب المدارك وتقريب المسالك      •

اض   ن عي ى ب ن موس ـ544(ب ق ) ه اة   : تحقي ة الحي ود، دار مكتب ر محم د بكي ور أحم دآت
  ).ت.د: (بيروت  ط 

ذري       = الترغيب والترهيب    • وي المن : تحقيق  )  هـ 656(ألبي محمد عبد العظيم بن عبد الق
  .هـ1417يروت إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب  العملية ب

الة      = التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن بالقانون الوضعي   • ادر عودة، مؤسسة الرس د الق لعب
  ).ت.د( التاسعة : بيروت ط 

الق  • ي األدب واألخ المي ف صوف اإلس ة = الت شورات المكتب ارك، من ي مب دآتور زآ لل



  ).ت.د: (العصرية بيروت ط 
ريح   • ديل والتج ليمان = التع د س ي الولي اجي    ألب عد الب ن س ف ب ن خل ـ474( ب ق )  ه تحقي

. م1986/هـ1406الثالثة : الدآتور أبولبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض ط 
ن حجر العسقالني          = تعليق التعليق    • رحمن      : تحقيق   ) هـ 852(ألبي الفضل ب د ال سعيد عب

هـ 1405األولى : ط موسى القزقي، المكتب اإلسالمي، دار عمار بيروت، عمان، األردن 
ضاوي  • سير البي ل ( تف رار التأوي ل وأس وار التنزي ر  ) = أن ن عم د اهللا ب عيد عب ي س ألب

  ).ت.د: (، المكتبة التجارية الكبرى مصر ط )هـ791(الشيرازي البيضاوي 
ازن  • سير الخ ل ( تف اني التنزي ي مع ل ف اب التأوي سمى لب ن  ) = الم د ب ن محم دين ب الء ال لع

ل                   إبراهيم البغدادي  ائق التأوي ل وحق دارك التنزي ل المسمى بم رآن الجلي سير الق  وبهامشه تف
ة                    ة الميمني روت المطبع ة بي سفي، دار المعرف ألبي البرآات عبد اهللا  بن أحمد بن محمود الن

  . هـ1317: بمصر ط 
ن           ) = جامع البيان في تفسير القرآن    ( تفسير الطبري    • د ب ن زي ر ب ألبي جعفر محمد بن جري

  . هـ1405، دار الفكر بيروت ) هـ310(ري خالد الطب
روت ط           ) = السراج المنير ( تفسير القرآن الكريم     • ة بي شربيني دار المعرف لإلمام الخطيب ال

  ).ت.د(الثانية : 
ريم   • رآن الك سير الق شقي    = تف ر الدم ن آثي ماعيل ب دين إس اد ال ـ774(لعم ر )ه ، دار الفك

  .هـ1407: بيروت ط 
ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج           ) = ألحكام القرآن الجامع  (تفسير القرطبي  •

  . هـ1372الثانية : أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب القاهرة ط : تحقيق )  هـ671(
ي  • سير المراغ روت ط  = تف ر بي ي، دار الفك صطفى المراغ د م ة : ألحم الثالث

  .م1974/هـ1394
 األولى : حمود حجازي، دار الكتاب العربي بيروت ط للدآتور محمد م= التفسير الواضح  •
ذيب    • ن حجر العسقالني      = تقريب الته ي ب ن عل د ب ي الفضل أحم ق )  هـ 852( ألب : تحقي

  . م1986/ هـ1406األولى : محمد عوامة، دار الرشيد سوريا ط 
 لإلمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي= تقريب الوصول إلى علم األصول  •
ـ741   (  دآتور   )  ه ق ال ر ط       : تحقي المي الجزائ راث اإلس وس، دار الت ي فرآ د عل : محم

  . م1990/ هـ1410األولى 
روت  ط        ) هـ 879(لإلمام ابن أمير الحاج     = التقرير والتحبير    • ة بي ة  :دار الكتب العلمي الثاني

  .  م 1983
 الدآتور : حقيق ت) هـ629(ألبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي = تكملة اإلآمال  •

  .هـ 1410األولى :جامعة أم القرى مكة المكرمة ط, عبد رب النبي م     عبد القيو
يد  : تحقيق  )  هـ 852( ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني         = تلخيص الحبير    • س

  .  م1964/ هـ1384: عبد اهللا هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة ط 
مصطفى بن أحمد   : تحقيق  )  هـ 463( يوسف بن عبد اهللا بن عبد البّر         ألبي عمر = التمهيد   •

شؤون اإلسالمية، المغرب ط       العلوي، محمد عبد الكريم البكري، وزارة عموم األوقاف وال
  . هـ1387: 

افلين   • ه الغ سمرقندي    = تنبي د ال ن محم صر ب شيخ ن دث ال ـ373(للمح ه  )ه رف علي : ، أش
  ).ت.د: (لقلم بيروت ط فضيلة الشيخ خليل الميس ، دار ا

سيوطي   = تنوير الحوالك شرح الموطأ اإلمام مالك      • رحمن ال )  هـ 911(لجالل الدين عبد ال
  ).ت.د: (دار الفكر بيروت ط 

، دار الكتب  ) هـ421(ألبي علي أحمد بن محمد بن مسكويه   = تهذيب األخالق في التربية      •



  . م1981/ هـ1401: األولى : العلمية بيروت ط 
ن حسين              = يب األسماء   تهذ • ن حسن ب ن مري  ب ن شرف ب ألبي زآريا محي الدين يحيى ب

  .  م1996األولى : بن حزام، دار الفكر بيروت ط 
روت ط        ) هـ  852(ألحمد بن علي بن حجر العسقالني        =  تهذيب التهذيب    • : ، دار الفكر بي

  . م1984/ هـ1404: األولى 
رحمن المزي         ألبي الحجاج يوسف بن الز    = تهذيب الكمال    • د ال : تحقيق   )  هـ  742(آي عب

  .م1980/هـ1400األولى : بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت ط 
  الثاء
ستي                 = الثقات   • د التميمي الب ن أحم ان ب ن حب د ب اتم محم ي ح سيد  : تحقيق  )  هـ 354(ألب ال

  . م1978/ هـ1395األولى : ط: شرف الدين أحمد ، دار الفكر 
  الجيم
رحمن      :تح) هـ646(لجمال الدين بن عمران بن الحاج المالكي      = مهات  جامع األ  • د ال ي عب أب

  . م1998/ هـ1419األولى :  بيروت دار النشر اليمامة ، ط-األخضري  دمشق
سيوطي      = الجامع الصغير  • ي بكر ال ن أب ح  )  هـ 911(لجالل الدين عبد الرحمن ب د  : ت محم

  ). ت.د: (جدة ط عبد الرؤوف بن علي المناوي ، دار طائر علم  
) هـ327(ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي          =الجرح والتعديل    •

  . م1952/ هـ1271األولى : دار إحياء التراث العربي بيروت ط 
  الحاء

دين      • ار        ( حاشية ابن عاب ّدر المخت ى ال ار عل دين         ) = رّد المحت ن عاب ين ب د أم  1252(لمحم
ـيروت ط                 عادل أحمد : تح  ) هـ ة ب د عوض دار الكتب العلمي ى  :  عبد الموجود ومحم األول

  . م 1994/ هـ 1415
ر         = حاشية الدسوقي على شرح الكبير       • للشيخ شمس محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبي

ة المحقق        رات للعالم ألبي البرآات سيدي أحمد الدردير و بهامشه الشرح المذآور مع تقري
  .م1998/هـ1419: األولى : دار الفكر بيروت ط سيدي الشيخ محمد عليش، 

ة      ) المسماة عناية القاضي وآفاية الراضي    = ( حاشية الشهاب    • على تفسير البيضاوي المكتب
  ).ت.د: (اإلسالمية محمد أزدمير ترآيا ط 

دين       = حاشية نسمات األسحار   • ن عاب وار        )  هـ  1252(لمحمد أمين ب ى شرح إفاضة األن عل
ة            على متن أصول المنا    دين الحصني الدمشقي ، دار الكتب العربي ر للعالمة الشيخ عالء ال

  ).ت.د: (الكبرى مصر ط 
الق   • ن األخ ي محاس ائق ف م   ( الحق ارف والحك ي المع ون ف رة العي اني ) = ق يض الكاش للف

  . م1989/ هـ1409األولى : الحاج محسن عقيل ، دار البالغة ط : تحقيق 
د    = حلية األولياء    • يم أحم د اهللا األصبهاني         ألبي نع ن عب اب العربي      ) هـ 430(  ب ، دار الكت

  . هـ 1405الرابعة : بيروت ط 
ة      : محمد يوسف الكاندهلوي تحقيق   = حياة الصحابة    • ي دول د عل اس ومحم ايني العب الشيخ ن

  .  م1969/ هـ1389:  دمشق ط –دار القلم 
  الدال
سي               = الدر المنثور  • ي بكر ال ن أب رحمن ب د ال دين عب ة    ) هـ 911(وطي  جالل ال ، دار المعرف

  ).ت.د: (بيروت ط 
روت   = دراسات في التصوف اإلسالمي      • للدآتور محمد جالل شرف دار النهضة العربية بي

  . م1983/ هـ1404: ط 
ة        ( الدرر الكامنة    • ة الثامن ان المائ ة أعي ن حجر              ) = في معرف ي ب ن عل د ب ي الفضل أحم ألب



يد     : تحقيق  )  هـ 852( العسقالني   د س ة              محم دني دار الكتب الحديث ة الم اد الحّق ، مطبع ج
  .مصر 

للدآتور محمد عبد اهللا  دراز تعريب وتحقيق وتعليق الدآتور          = دستور األخالق في القرآن      •
ة الكويت  ط  روت، دار البحوث العلمي الة بي اهين مؤسسة الرس صبور ش د ال ة : عب الرابع

  .  م1982/ هـ1402
ان       • ة أعي اء المذهب      الديباج المذهب في معرف ن فرحون       =  علم ي ب ن عل راهيم ب للقاضي إب

  ). ت.د: (، دار الكتب العلمية بيروت ط ) هـ999(اليعمري المالكي 
المية   • شريعة اإلس ي ال ة ف روت ط  = الدي شروق بي سي، دار ال د فتحي البهن دآتور أحم : لل

  . م1984/ هـ1404الثالثة 
  .م 1986/ هـ1406دار الفكر بيروت = ديوان األعشى  •

  الراء
لم  ( رجال حول الرسول     • روت ط      ) = صلى اهللا عليه وس د ، دار الفكر بي د خال د محم : لخال

  ).ت.د(
د اهللا   : تحقيق   )  هـ 428(ألبي بكر أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني         = رجال مسلم    • عب

  . هـ1407األولى : الليثي ، دار المعرفة بيروت ط 
ن المبارآفوي، دار الوفى المنصورة القاهرة  شرآة        للشيخ صفي الرحم  = الرحيق المختوم    •

  . م1989: الشهاب الجزائر  ط 
) هـ465(ألبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري      = الرسالة القشيرية في علم التصوف      

روت ط      –معروف زريق   : تحقيق   ر دمشق بي ى  :  علي عبد الحميد بلطجي، دار الخي األول
  . م1988/ هـ1408

روت ط             = ن اإلسالمي   روح الدي  • ين بي م للمالي سادسة  : لعفيف عبد الفتاح طبارة، دار العل ال
  .  م1975والعشرون 

ود ) = تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني  ( روح المعاني    • دين محم ألبي الفضل شهاب ال
  ).ت.د: ( بيروت ط –،دار إحياء التراث العربي )  هـ1270( األلوسي 

  الزاء
ة          = ي في هدي خير العباد      زاد المعان  • يم الجوزي ن ق د اهللا  ب ) هـ 751(لإلمام الحافظ أبي عب

  . م1972/ هـ1392الثانية : دار الفكر بيروت لبنان ط 
د  • ل   =  الزه ن حنب د ب ام أحم ـ241(لإلم ق )  ه رف، دار   : تحقي الل ش د ج دآتور محم ال

  . م1981: النهضة العربية بيروت لبنان تاريخ الطبع 
  السين

شرح الشيخ محمد الزهري    = سراج الوهاج على متن المنهاج لشرف الدين يحيى النووي          ال •
  ).ت.د: (الغمراوي، دار المعروفة بيروت ط 

ي داود  • نن أب ستاني   = س عث السج ن األش ليمان ب ي داود س ـ275(ألب ق )  ه د : تحقي محم
  ).ت.د: (محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ط 

ي ع  = سنن ابن ماجه      • د القزيني           ألب ن يزي د ب د اهللا محم ؤاد   : تحقيق  )  هـ 275(ب ود ف محم
  ).ت.د: (عبد الباقي، دار الفكر بيروت ط 

ي البيهقي           = سنن البيهقي الكبرى     • ن عل ن الحسين ب د ب ي بكر أحم : تحقيق  )  هـ 458(ألب
  . م1994/ هـ1414محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة 

سى الترمذي           أل= سنن الترمذي    • ن عي د ب د    : تحقيق   )   هـ  279(بي عيسى محم د محم أحم
  ).ت.د: (شاآر وأخرون، دار إحياء التراث العربي بيروت ط 

دارمي              = سنن الدارمي    • رحمن ال د ال ن عب د اهللا ب واز  : تحقيق   )  هـ  255( ألبي محمد عب ف



  . هـ1407لى األو:  خالد السبع العالمي، دار الكتاب العربي  بيروت ط –أحمد زمرلي 
سائي          ) = المجتبي  ( سنن النسائي    • تحقيق  )  هـ  303(ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الن

  . هـ1413التاسعة : عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية حلب ط 
بالء  • الم الن ير أع ذهبي  = س د ال ن أحم د ب د اهللا محم ي عب ـ748( ألب ق )  ه عيب : تحقي ش

  .  هـ1413التاسعة : عيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت ط  محمد ن-األرناؤوط 
راهيم األنصاري        : ألبي الحسن علي الحسن الندوي تحقيق       = السيرة النبوية    • عبد اهللا  بن إب

  ).ت.د: (منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت ط 
ي  • يرة النب لم( س ه وس شام   ) = صلى اهللا علي ن ه ك ب د المل ن عب د ب ي محم ـ218(ألب )  ه

  . م1981/ هـ1401: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت ط 
روت ط             = سيرة سيد المرسلين     • اق بي شورات دار اآلف ة  : لجماعة من آبار العلماء، من الثاني

  .م1970/هـ1390
  الشين

ة     • ات المالكي ي طبق ة ف ور الزآي جرة الن ر    = ش وف، دار الفك د مخل ن محم د ب شيخ محم لل
  ).ت.د: (روت ط بي

) هـ 1089(ألبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي        = شذرات الذهب في أخبار من ذهب        •
  .م1979/هـ1399األولى : دار الكتب العلمية بيروت ط 

  : لمحمد الزرقاني، دار المعرفة بيروت لبنان ط= شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك  •
  ).ت.د: (ط 
اء أخرج     : للعالمة ابن أبي العز الحنفي تحقيق   = ة  شرح العقيدة الطحاوي   • جماعة من العلم

روت ط     المي بي ب اإلس اني، المكت دين األلب ر ال د ناص ا محم رة : أحاديثه العاش
  . م1996/هـ1416

ة       • ستار                  = شرح القواعد الفقهي د ال دآتور عب ه وصححه ال سقه وراجع ا ن د الزرق شيخ أحم لل
  .م1983/ هـ1403ألولى ا: أبوغدة، دار الغرب اإلسالمي ط 

سلم     • حيح م ى ص ووي عل رح الن ووي    = ش ري الن ن م رف ب ن ش ى ب ا يحي ي زآري ألب
  . هـ1392الثانية : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط ) هـ676(

ة   • ين النووي تن األربع رح م ووي  = ش ن شرف  الن ى ب ام  يحي ـ676(لإلم شورات )ه ، من
  .م1982/ هـ1402: المكتبة العصرية ، بيروت ط 

ان   • عب اإليم ي    = ش سين البيهق ن الح د ب ر أحم ي بك ـ458(ألب سعيد  )  ه د ال ق محم تحقي
  . هـ1410األولى  : بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت ط 

اهرة ط             = الشعر والشعراء    • ارف الق ى  : البن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاآر، دار المع األول
  .م1966

  الصاد
ة     الصحاح  تاج اللغة و     • اد الجوهري     = صحاح العربي ن حم تحقيق  )  هـ 393(إلسماعيل ب

  . م1984/ هـ1404الثالثة : أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين بيروت ط 
ستي         = صحيح ابن حبان     • شعيب  : تحقيق   )  هـ  354(ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي الب

  . م1993/ هـ1414الثانية : األرنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان ط 
سابوري             =صحيح ابن خزيمة     • سلمي الني ن إسحاق ال د ب : تحقيق   )  هـ  311(ألبي بكر محم

  .م1970/هـ1390محمد مصطفى األعظمي، المكتب االسالمي بيروت 
ن إسماعيل البخاري              =صحيح البخاري     • د ب د اهللا محم ي عب دآتور   ) هـ 256(ألب : تحقيق ال

  .م1987/هـ1407الثالثة : امة بيروت ط مصطفى ديب البغا، دار ابن آثير اليم
ؤاد    : تحقيق  ) هـ261(ألبي الحسين  مسلم بن الحجاج النيسابوري        = صحيح مسلم    • د ف محم



  ).ت.د: (عبد الباقي، دار إحياء التراث القديم بيروت ط 
صفوة   • ن الجوزي     = صفة ال رحمن ب د ال رج عب ي الف ام أب ـ579(لإلم راهيم : تحقيق  ) ه إب

  .م1989/ هـ1409األولى : للحام، دار الكتب العلمية بيروت ط رمضان وسعيد ا
ن الجوزي = صيد الخاطر  • رحمن ب د ال رج عب ي الف ام أب ـ579(لإلم ق )ه ، ضبط  وتحقي

  ).ت.د: (اإلمام الغزالي، مكتبة رحاب الجزائر ط 
  الضاد

يم زايد محمود إبراه: تحقيق )   هـ301(ألحمد بن شعيب النسائي   = الضعفاء والمتروآين    •
  . هـ1369األولى : دار الوعي حلب ط 

شريعة اإلسالمية       • دار       = ضوابط المصلحة في ال وطي، ال د سعيد رمضان الب دآتور محم لل
  ).ت.د:( المتحدة مؤسسة الرسالة مكتبة الرحاب ط 

  الطاء
سيوطي                 = طبقات الحفاظ    • ي بكر ال ن أب رحمن ب د ال دين عب ، دار الكتب    )هـ 911(جالل ال

  . هـ1403األولى : يروت لبنان ط العلمية ب
د الفقهي   : تحقيق )  هـ521(ألبي الحسين محمد بن أبي يعلى      = طبقات الحنابلة    • محمد حام

  ).ت.د: (دار المعرفة بيروت ط 
ة  • ات الحنفي دوة   = طبق ان الن يم خ د العل افظ عب ق الح صحيح وتعلي ن قاضي ت دين ب ي ال لتق

  .م1987: الجديدة بيروت  ط 
تحقيق  ) هـ 851(ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة            = فعية  طبقات الشا  •

  .م1987/هـ1407األولى : الدآتور الحافظ عبد العليم خان ، دار الندوة الجديدة ط 
ال يوسف    : تحقيق   ) هـ772(لجمال الدين بن عبد الرحمن األسنوي       = طبقات الشافعية    • آم

  . م1987/ هـ1407ألولى ا: الحوت، دار الكتب العلمية بيروت ط 
، دار  )هـ 230(ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري            = الطبقات الكبرى    •

  ).ت.د:( صادر بيروت ط 
ادي الدمشقي      = طبقات علماء الحديث    • د اله ن عب د ب ن أحم )  هـ 744(ألبي عبد اهللا محمد ب

  . م1989األولى : أآرم البوشي، مؤسسة الرسالة بيروت ط : تحقيق 
 ألبي حفص نجم الدين بن محمد بن أحمد النسفي = طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية  •

  .م1986/ هـ1406األولى : الشيخ خليل الميس، دار القلم بيروت ط : تحقيق )  هـ537    (
  العين

المي  • ه اإلس ي الفق ة ف روت = العقوب شروق بي سي، دار ال ي بهن د فتح دآتور أحم لل
  . م1983/هـ1403

اخوس      • ى نيقوم سّيد     ) م. ق332(ألرسطو طاليس   = علم األخالق إل د لطفي ال ة أحم ترجم
  . م1980: القاهرة، دار الكتب المصرية  ط 

  .م1988: لسيد سابق، دار البعث قسنطينة ط = عناصر القوة في اإلسالم  •
 دي ألبي الطيب محمد أشرف الصديقي العظيم آبا= عون المعبود شرح سنن أبي داود  •

  األولى : عبد الرحمن محمد عثمان، دار إحياء  التراث العربي ط : تحقيق )  هـ1322    ( 
  .م2000/ هـ1421      
  الفاء
 ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني= فتح الباري شرح صحيح البخاري  •

  ر المعرفة محمد فؤاد عبد الباقي تخريج محب الّدين الخطيب، دا: تحقيق )  هـ852    ( 
  ).ت.د: (     بيروت ط 

 للعالمة محمد )= في الفقه على مذهب السادة الشافعية ( فتح العالم بشرح مرشد األنام  •



ق  ي تحقي د اهللا الجردان اهرة ط :    عب سالم الق ار، دار ال د الحج ة : محم الرابع
  .م1990/هـ1410

دير   • تح الق سير    = ( ف م التف ن عل ة م ي الرواي ين فن امع ب د    )الج ن محم ي ب ن عل د ب  لمحم
شوآاني  ـ1250(ال صر ط )ه ي وأوالده م ابي  الحلب صطفى الب ة م ى : ، مطبع األول

  هـ1351
ن إدريس القرافي             = الفروق   • د ب ذيب    ) هـ 684(ألبي العباس شهاب الدين أحم وبهامشه ته

  . هـ1346األولى : الفروق والقواعد السنية في األسرار دار إحياء الكتب العربية ط 
الدآتور محمد : تحقيق ) هـ456(البن حزم الظاهري    = فصل في الملل واألهواء والنحل      ال •

  .م1985/هـ1405: إبراهيم نصر والدآتور عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت ط 
ل            = فضائل الصحابة     • ن حنب د ب د اهللا أحم ي عب دآتور     )  هـ  241(ألب وصي اهللا   : تحقيق ال

  .م1983/هـ1403األولى : وت ط محمد عباس، مؤسسة الرسالة بير
ه    • المي وأدلت ه اإلس شق ط    = الفق ر دم ي، دار الفك ة الزحيل دآتور وهب ة : لل  1405الثاني

  .م 1985/هـ
  ).ت.د: (لإلمام محمد الغزالي، دار الشهاب باتنة الجزائر ط = فقه السيرة  •
شهاب         = فقه السيرة    • ر     للدآتور محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دار ال ة الجزائ  باتن

  .م1980/هـ1400الثامنة : ط 
ة           = الفكر االجتماعي  عند ابن خلدون        • ي ترجم د الغني مغرب دآتور عب شريف    : لل د ال محم

  . م1986: بن دالي حسين، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط 
سامي  • ر ال البي الفاسي = الفك ن الحسن الحجوي الثع د ب ـ1376( لمحم ق ) ه ن : تحقي أيم

  .م1995/ هـ1416األولى :  بيروت ط –ح شعبان، دار الكتب العلمية صال
ل      • ر والعم ذوقيون أو النظ ون أو ال المي العقلي ر اإلس ي الفك ة ف سفة األخالقي د = الفل ألحم

  . م1969: محمود صبحي، دار المعارف مصر ط 
المية    • ة اإلس سفة التربي شأة العام     = فل شيباني، الن ومي ال د الت ر محم دآتور عم شر لل ة للن

  . م1978السادسة : والتوزيع طرابلس ط 
ديم           = الفهرست   • ن الن روت ط        )هـ 385( ألبي الفرج محمد بن إسحاق ب ة بي : ، دار المعرف

  .  م1978/ هـ1398
ة                 = الفوائد   • يم الجوزي ن ق د اهللا  ب ي عب ام الحافظ أب ان    : ، تحقيق    )هـ 751(لإلم د عثم محم

  . م1986/ هـ1406 الثانية :الخشت، دار الكتاب العربي  بيروت ط 
سفية    • وعة فل بيل موس ي س روت ط    = ف الل بي ة اله ب، دار ومكتب صطفى غال دآتور م : ال

  . م1981األولى 
  القاف
ادي          = القاموس المحيط    • روز آب ، تحقيق مكتب     ) هـ  817(لمجد الدين محمد بن يعقوب الفي

  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
اء  • ي ا= قصص األنبي ام أب ر لإلم ن آثي ماعيل ب داء إس ـ774(لف ق )  ه ل : تحقي شيخ خلي ال

  ).ت.د: (الميس ، دار القلم بيروت ط 
ة       ) هـ  795(ألبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي        = القواعد   • ة الصدق الخيري ، مطبع

  . م1933/ هـ1352األولى : بمصر ط 
ام        • سال           = قواعد األحكام في مصالح األن د ال دين عب ّز ال د ع ي محم سلمي    ألب )  هـ  660(م ال

  ).ت.د: (دار المعرفة بيروت ط 
ن جزي الكلبي                  = القواعد الفقهية    • د ب ن أحم د ب د اهللا محم ي عب اب    ) هـ  741(ألب ، دار الكت

  . م1989/ هـ1409الثانية : العربي بيروت  ط 



  الكاف
ذهبي الدمشقي             = الكاشف   • د ال ن أحم ة    : تحقيق   ) هـ 748(ألبي عبد اهللا حمد ب د عوام محم

  . م1992/ هـ1413األولى : دار القبلة للثقافة اإلسالمية مؤسسة علو جدة ط 
ة          = آتاب اإليمان    • ن تيمي د ب شيخ حسين يوسف      : تحقيق   ) هـ 728(للشيخ تقي الدين أحم ال

  .م1984/هـ1404األولى : الغزال، دار إحياء  العلوم  بيروت ط 
ي القاسم مح      = آتاب التسهيل لعلوم التنزيل      • ام أب ن جزي الكلبي       لإلم د ب ن أحم د ب  741(م

 إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب الحديثة  مطبعة   -محمد عبد المنعم اليونسي   : ، تحقيق   )هـ
  . م1973الحضارة العربية الفجالة مصر 

زي تحقيق              = آتاب السلوك  لمعرفة دول الملوك        • ي المقري ن عل د ب دين أحم د  : لتقي ال محم
  . هـ1939: تأليف والترجمة القاهرة ط مصطفى زيادة، دار النشر لجنة ال

د              • ام أحم راجم أصحاب اإلم رحمن          = آتاب المنهاج األحمد في ت د ال دين عب ر ال ام مجب لإلم
ي  ـ928(العليم ق )  ه روت  ط   : تحقي ادر بي ؤوط، دار ص ادر األرن د الق ى : عب األول

  .م1997
ر   • ل الظف ر وتعجي سهيل النظ اب ت اورد  =آت د الم ن محم ي ب سن عل ي الح ـ450(ي ألب ) ه

 .م1981/هـ1401األولى: محيي هالل السرحان، دار النهضة العربية بيروت ط : تحقيق 
شرف ش      ) هـ 213(لألصمعي  = آتاب فحولة الشعراء     • اب     : تحقيق المست ورى، دار الكت ب

  . م1980/ هـ1400الثانية : الجديد بيروت لبنان ط 
اع          • تن اإلقن و       = آشاف القناع عن م ن ي ة منصور ب ي         للعالم وتي الحنبل ن إدريس البه نس ب

  . م1997/ هـ1417األولى : محمد آمين الضناوي، دار عالم الكتب بيروت ط : تحقيق 
لإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أحمد  = آشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزودي         •

 بيروت ط محمد المعتصم باهللا البغدادي ، دار الكتاب العربي       : تحقيق  )   هـ 730(البخاري  
  . م1997/ هـ1417الثالثة : 

ون   • شف الظن ي     = آ ي الحنف سطنطيني الروم د اهللا الق ن عب صطفى ب ـ1067(لم ، دار )ه
  . م1992/ هـ1413الكتب العلمية بيروت 

رحيم  : ، تحقيق ) هـ261(ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري     =الكنى واألسماء    • عبد ال
  . هـ1404األولى : مية المدينة المنورة ط محمد أحمد القشقري، الجامعة اإلسال

  الالم
سيوطي          = لباب النقول في أسباب النزول     • ) هـ 911(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ال

  . م1979/هـ1399الثانية : دار إحياء العلوم بيروت ط 
ن منظور اإلفريقي             = لسان العرب    • دين ب ، دار صادر    ) هـ 711(لمحمد بن مكرم جمال ال

  ).ت.د: (باعة بيروت ط للط
زان  • سان المي سقالني   = ل ر الع ن حج ي ب ن عل د ب ضل أحم ي الف ـ852( ألب سة ) ه ، مؤس

  .م1986/هـ1406الثالثة : األعلمي للمطبوعات بيروت، دار المعرفة النظامية  الهند ط 
شيري تحقيق          = لطائف اإلشارات    • ي القاسم الق ة       : لإلمام أب سيوني، الهيئ راهيم ب دآتور إب  ال

  .م1971/ هـ1390: المصرية العامة للتأليف والنشر ط 
  الميم
  .م1986/هـ1406: لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة بيروت ط = المبسوط  •
دين                = مجلة الموافقات    • الي ألصول ال وطني الع د ال مجلة دورية أآاديمية  من إصدار المعه

  .م1992 جوان/  هـ1412ذو الحجة : جامعة الجزائر، العدد األول 
د  • ع الزوائ ي  = مجم ر الهيثم ي بك ن أب ي ب ـ807(لعل اب ) ه راث دار الكت ان للت ، دار الري

  . هـ1407: العربي القاهرة بيروت ط 



ة  = مجموع الفتاوي   • رحمن   : ، جمع وترتيب   )هـ 728(لشيخ اإلسالم  أحمد بن تيمي د ال عب
  ).ت.د: (مغرب ط الرباط ال: بن محمد قاسم بمساعدة ابنه محمد، مكتبة المعارف 

ساوئ  • ن والم روت ط   = المحاس ادر بي ي، دار ص د البيهق ن محم راهيم ب شيخ إب : لل
  .م1960/هـ1380

اء    : تحقيق   ) هـ 456(ألبي محمد بن علي بن سعيد بن حزم الظاهري           = المحلى   • ة إحي لجن
  ).ت.د: (التراث العربي ، دار اآلفاق الجديدة بيروت ط 

ق             لإلمام محمد = مختار الصحاح    •  بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ضبط وتخريج وتعلي
  .م1990الرابعة : الدآتور مصطفى ديب البغا، دار الهدى للطباعة والنشر الجزائر ط 

ي  • صر المزن ة  ) = األم ( مخت شافعي، دار المعرف ن إدريس ال د ب د اهللا محم ي عب ام أب لإلم
  ).ت.د: (بيروت ط 

يم         =  نعبد وإياك نستعين     مدارج السالكين بين منازل إياك     • ن ق د اهللا  ب ي عب ام الحافظ أب لإلم
ة  ـ751(الجوزي ر ط    )ه شر الجزائ ة والن دى للطباع ي، دار اله د الفق د حام ق محم : ،تحقي
  . م1990الرابعة 

د          • ام أحم دآتور              = المدخل إلى مذهب اإلم دران الدمشقي، تحقيق ال ن ب ادر ب د الق شيخ عب لل
  .م1985/ هـ1405الثالثة : ، مؤسسة الرسالة بيروت ط عبداهللا بن عبد المحسن الترآي

  .م1985/هـ1485التاسعة : للدآتور مصطفى أحمد الزرقا ط = المدخل الفقهي العام  •
شريع اإلسالمي  • دخل للت ت = الم ات الكوي ة المطبوع ان، وآال اروق النبه د ف دآتور محم لل

  ).ت.د(الثانية : دار القلم  بيروت  لبنان ط 
رواية اإلمام سحنون ين سعيد التنوحي عن اإلمام  ) هـ179(لإلمام مالك   = لكبرى  المدونة ا  •

ام                ( عبد الرحمن بن قاسم      ة من األحك ضته المدون ا اقت ن رشد م دمات اب ) هـ 520) (مع مق
ق روت ط    : تحقي ة بي ب العلمي سالم، دار الكت د ال د عب تاذ أحم ى : األس األول
  .م1994/هـ1415

  ).ت.د: (لعلي بن حالة ط =  البشرية بأعمالها مرآة األخالق معرفة النفس •
) هـ405(ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاآم النيسابوري          = المستدرك على الصحيحين     •

 .م1990/هـ1411األولى :مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ط: تحقيق
ي    لإلمام أبي حامد محمد   ) = في علم أصول الفقه     ( المستصفى   • د الغزال ) هـ 505( بن محم

  ).ت.د: (محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت ط : تحقيق 
: ، مؤسسة قرطبة مصر ط ) هـ241(ألبي عبد اهللا  أحمد بن حنبل الشيباني       = مسند أحمد    •

  ).ت.د(
شافعي  • سند ال شافعي = م س ال ن إدري د ب د اهللا محم ي عب ـ204(ألب ب الع)ه ة ، دار الكت لمي

  ).ت.د: (بيروت ط 
شهاب  • سند ال ضاعي  = م ر الق ن جعف المة ب ن س د ب د اهللا محم ي عب ـ454(ألب ق ) ه : تحقي

  .م1986/هـ1407الثانية :حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة بيروت ط 
سي   • سند الطيال سي     =م ي الطيال ن داود الفارس ليمان ب ي س ـ204(ألب ة  )  ه ، دار المعرف

  ).ت.د: (بيروت ط 
ـواق            = مشاهير علماء األمصار     • شهـير بـالم ـدي ال ألبـي القاسـم مـحـمـد بن يوسف بن الـعب

  . م1978/هـ1338الثانية : دار الفكر ط ) هـ897(
زي تحقيق       = مشكاة المصابيح    • اني، ، دار            : للخطيب التبري دين األلب د ناصر ال شيخ محم ال

  . هـ1405الثالثة  :المكتب اإلسالمي ط 
وفي         =  أبي شيبة    مصنف • يبة الك ي ش ن أب د ب ن محم ي بكر ب ال  : تحقيق  )  هـ 235(ألب آم

  . هـ1409األولى : يوسف الحوت، مكتبة الرشيد الرياض ط 



نفس   • دارج ال ي م دس ف ارج الق ي = مع د الغزال د محم ي حام ـ505(ألب ق )ه ال : ، تحقي آم
  . هـ1405الثالثة : يوسف الحوت، مكتبة الرشيد الرياض ط 

م  • دان معج وي= البل اقوت الح د اهللا ي ي عب ـ626(ألب ادر ط ) ه : ، دار ص
  .م1986/هـ1406

  . م1979لمحمود يعقوبي، مطبعة البعث قسنطينة الجزائر = المعجم الفلسفي  •
 .م1988/هـ1409الثالثة : لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية ط = معجم المفسرين  •
ان ط          ل= معجم المصطالحات العلوم اإلجتماعية      • ة لبن لدآتور أحمد زآي بدوي بيروت مكتب

  .م1982: 
تحقيق  )  هـ 261(ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي الكوفي     = معرفة الثقات    •

  . م1985/ هـ1405األولى : عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة المدينة المنورة ط : 
) هـ 977( لإلمام محمد الخطيب الشربيني      شرح= مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج        •

ة                   ة التجاري ووي، المكتب دين الن ا يحيى شرف ال ي زآري ام أب البين لإلم على متن منهاج الط
  .م1955/ هـ1374مصر 

شريعة اإلسالمية       • ونس ط                  = مقاصد ال ة ت ة الفني ن عاشور المطبع د الطاهر ب شيخ محم : لل
  ).ت.د(األولى 

ى    • رد الكن ي س ى ف شمس= المقتن ذهبي  ل دين ال ـ748( ال ق )  ه د  : تحقي الح عب د ص محم
  . هـ1408: العزيز المراد، مطابع الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة ط 

روت ط        )هـ1406(لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون       = مقدمة بن خلدون     • : ، ، دار القلم بي
  . م1989/هـ1409السابعة 

د اهللا الزرآشي       ألبي عبد اهللا محمد بن بهادر بن      = المنثور   • ور  : تحقيق   )  هـ  794( عب دآت
ت ط        المية الكوي شؤون اإلس اف وال ود، وزارة األوق د محم ائق أحم سير ف ة : تي الثاني

  هـ1405
  ).ت.د(الثامنة : للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ط = منهاج المسلم  •
شيرازي        = المهذب في فقه اإلمام الشافعي       • ، دار  ) هـ 476(ألبي إسحاق إبراهيم بن علي ال

  ).ت.د(األولى :الفكر بيروت ط 
ي بكر الهيثمي               = موارد الضمآن    • ن أب ي ب ي الحسن عل د    : تحقيق   ) هـ 807(ألب د عب محم

  ).ت.د: (الرزاق حمزة، ، دار الكتب العلمية بيروت ط 
) هـ790(ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي        =الموافقات في أصول الشريعة      •

  ).ت.د: ( عبد اهللا دراز، دار المعرفة بيروت ط الشيخ: وتحقيق 
ي     = مواهب الخليل لشرح مختصر خليل      • رحمن المغرب د ال ن عب لإلمام أبي عبد اهللا محمد ب

  . م1978/ هـ1398الثانية : ، دار الفكر ط )هـ954(المعروف بالحطاب 
  .م1981/هـ1401األولى : للشرباصي ، دار الرائد العربي ط = موسوعة أخالق القرآن  •
ك األصبحي      = موطأ مالك    • اقي : ، تحقيق  )  هـ 179(ألبي عبد اهللا مال د الب ؤاد عب د ف محم

  ).ت.د: (دار إحياء التراث العربي مصر ط 
دين    • وم ال اء عل ن إحي ؤمنين م ة الم شقي   = موعظ مي الدم دين القاس ال ال د جم شيخ محم لل

  .م1985/هـ1405الرابعة : تحقيق عاصم بهجة البيطار، دار النفائس ط 
د الرجال  • ي نق دال ف زان االعت ذهبي = مي دين ال شمس ال ـ748(ل ق )  ه ي : تحقي شيخ عل ال

  .م1995األولى : محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت ط 
  النون

اء  • وة واألنبي روت ط  = النب ب بي الم الكت صابوني، ع ي ال د عل ى : محم األول
  .م1985/هـ1405



اهرة    الن • صر والق وك م ي مل رة ف وم الزاه ردي    = ج ري ب ن  تغ ي المحاس دين أب ال ال لكم
روت ط              ) هـ874(األتابكي   ة بي دين، دار الكتب العلمي ى  : تقديم محمد حسين شمس ال األول
  .م1992/هـ1413

د العسقالني        =  نزهة األلباب في األلقاب      • د  : تحقيق  )  هـ 852(ألحمد بن علي بن محم عب
  .م1989األولى : د بن صالح السديدي، مكتبة الرشيد الرياض  ط العزيز بن محم

ة   صب الراي ي  = ن ن يوسف الزيلع د اهللا ب د عب ي محم ـ762(ألب ق )  ه د يوسف : تحقي محم
  . هـ1357: البنوري، دار الحديث مصر ط 

د            = النظريات العامة في الفقه اإلسالمي وتاريخه        • دآتور عب راج حسين وال د ف دآتور أحم لل
  .م1992: دود محمد السريتي دار النهضة العربية بيروت ط الو

دآتور شوقي إسماعيل شحاتة، الزهراء          = نظرية المحاسبة المالية من منظور إسالمي           • لل
  .م1987/ هـ1407األولى : لإلعالم  العربي ط 

د    = نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي             • لشمس الدين محم
ي ب اس الرمل ي العب ـ1007(ن أب صر )ه ي وأوالده م ابي الحلب صطفى الب ة م : ، مطبع

  . م1967/هـ1386
ديث   • ب الح ي غري ة ف ر   = النهاي ن األثي د ب ن محم ارك ب سعادات المب ي ال ـ606( ألب )  ه

ق  اهرة      : تحقي ي الق سى الحلب ة عي اجي، مطبع د الطن ود محم زاوي، ومحم د ال اهر أحم ط
  .م1963/هـ1388

ار          نيل األو  • ي        = طار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخب ن عل د ب ام محم شيخ اإلم لل
  .م1973: ، دار القلم بيروت لبنان  ط ) هـ1255(بن محمد الشوآاني 

  الواو
ي           = ورثة األنبياء شرح حديث أبي الدرداء        • ن رجب الحنبل لإلمام زين الدين عبد الرحمن ب

د المق      : ، تحقيق   )  هـ 795( ن عب راث         أشرف ب ة الت ر مكتب ة الجزائ شهاب باتن صود، دار ال
  .م1987: اإلسالمي القاهرة ط 

تحقيق الدآتورة زينب إبراهيم القاروط  دار )  هـ241(أحمد بن حنبل  = الورع البن حنبل     •
  .م1983/هـ1403األولى :الكتب العلمية بيروت ط 

ه   • ول الفق ي أص يط ف ن   = الوس د ب ة خال ي مطبع ة الزحيل دآتور وهب د ط لل : الولي
  م1990/هـ1411

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 فهرس المحتويات
  
 الصفحة المحتوى

 05 المقدمة
 11 توطئة إلى األخالق في اإلسالم: الفصل التمهيدي 

  12  األخالق في ميزان الشريعة اإلسالمية: المبحث األول 
  12  اهتمام الشريعة باألخالق عامة: المطلب األول 

  12  في القرآن الكريم والسنة المطهرة األخالق –أوال 
  17   األخالق عند فالسفة األخالق وعلماء النفس واالجتماع–ثانيا 

  24  مدى عالقة األخالق بالعبادة: المطلب الثاني 
  24   اإليمان واألخالق–أوال 
  25  ثر العقيدة اإلسالمية في األخالقأ-ثانيا
  29  علمية عالقة األخالق باألحكام الشرعية ال-ثالثا

  36  الفضائل األخالقية: المبحث الثاني 
  36  مدلول الفضيلة وأثرها في المجتمع: المطلب األول 

  36   تعريف الفضيلة–أوال 
  38   تحويل الرذائل إلى الفضائل-ثانيا

  42  فضيلة اإليثار عند العلماء: المطلب الثاني 
  42   اإليثار عند علماء األخالق-أوال

  43   اإليثار عند علماء االجتماع تعريف–ثانيا 
  43   الفالسفة واإليثار–ثالثا 

  45  مقارنة اإليثار بالسخاء والبخل: المبحث الثالث 
  46  الشريعة اإلسالمية ميزان اإليثار في : الباب األول 

  47  دوافعه عند أهل آل فنتأصيله  واإليثار و: الفصل األول 
  49  للغة واالصطالحتعريف اإليثار في ا: المبحث األول 
  49  مفهوم اإليثار: المطلب األول 

  49   اإليثار في أصل الوضع-أوال
  50   اإليثار في اصطالح العلماء–ثانيا 

  50  والبخلاإليثار واألثرة واالستئثار: المطلب الثاني 
  50  أوالـ اإليثار واألثرة

  52  ثانيا ـ اإليثار والشح والبخل
  54  إليثارتأصيل ا: المبحث الثاني 
  54  اإليثار في القرآن الكريم: المطلب األول 

  54   مظاهر اإليثار من خالل القرآن الكريم والسنة الشريفة-أوال
  56   األنصار واإليثار-ثانيا
  59   واإليثارنالمهاجرو ا-ثالثا

  60  اإليثار عند السلف الصالح: المطلب الثاني 
  60   بعض اآلثار في إيثار الصحابة–أوال 
  80   الصوفية واإليثار–ثانيا 
  81   اإليثار والزهد والجود والسخاء-ثالثا



  84  استقراء اإلیثار ومعانيه في القرآن الكریم: الفصل الثاني 
  85  األنبياء عليهم السالم واإليثار: المبحث األول 
  85  واإليثار) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا : المطلب األول 

  85  األذى إيثارا للدعوة إلى اهللا) صلى اهللا عليه وسلم( الرسول اهللا   تحمل -أوال 
  87  على األذى والجوع)  صلى اهللا عليه وسلم(  صبر النبي  –ثانيا 
  88  ألصحابه على نفسه) صلى اهللا عليه وسلم(  إيثار النبي  -ثالثا

  90  يوسف عليه السالم واإليثار : نيالمطلب الثا
  90  حرية على التهعفآرامته ولسالم يؤثر الطاعة على المعصية و يوسف عليه ا-أوال
  92   يوسف عليه السالم يؤثر في طعامه الرعية على نفسه-ثانيا

  93   اإليثار عند األمم السابقة بعض مظاهر: المبحث الثاني 
  93   تعالىموسى عليه السالم وإيثار السحرة االستجابة هللا: المطلب األول 

  93   موسى عليه السالم الصدع بالحّق إيثار–أوال 
  93   إيثار السحرة الحق على الباطل والصبر على األذى في سبيل ذلك -ثانيا

  95  إيثار أهل الكهف الموحدين للحّق على الباطل: المطلب الثاني 
  95   إيثار العزلة على الكفر والمخالطة-أوال
  97  لفتن فرارا من ا تعالى  إيثار الرجوع إلى اهللا-ثانيا

  97  اإليثار من خالل سورة البروج: المطلب الثالث 
  97   إيثار التضحية بالنفس على استيفائها-أوال
  98   إيثار المؤمنين الزهد والصبر على الدين عند االبتالء-ثانيا

  99  اإلیثار في الفقه وأصوله: الباب الثاني 
  100  اإلیثار في ميزان الشریعة اإلسالمية: الفصل األول 

  103  اإليثار وضوابطه في الفقه واألصول عند اإلمام الشاطبي: المبحث األول 
  106  الحقوق وأنوعها: المطلب األول 

  106   مفهوم الحّق–أوال 
  108   أقسام الحقوق في الشريعة اإلسالمية–ثانيا 

  115  اإليثار عند اإلمام الشاطبي: المطلب الثاني 
  115  بي لإليثار تعريف اإلمام الشاط-أوال

  116   حكم اإليثار –ثانيا 
  119  أنواع اإليثار: المبحث الثاني 
  119  تقاسيم اإليثار: المطلب األول 

  120   اإليثار من حيث محله–أوال 
  122   اإليثار من حيث حكمه بالنظر إلى تقاسيم الحقوق–ثانيا 
  123   تقسيم اإليثار في مدارج السالكين–ثالثا 

  125  شروطهضوابط اإليثار و: ثاني المطلب ال
  125   وضوابطه أسس اإليثار ومبناه–أوال 
  137  أقوال العلماء في اإليثار واإلمساك: ثانيا 

  141  ووسائلهآليات اإلیثار: الفصل الثاني 
  142  إيثار مصلحة الدين : المبحث األول 
  143  اإليثار بالقرب: المطلب األول 

  143  ول اإليثار بالصف األ-أوال
  149   اإليثار بماء الطهارة–ثانيا 
  149   اإليثار بالقراءة-ثالثا



  149   اإليثار باألذان واإلمامة-رابعا
  154   بعض مظاهر اإليثار في الحج-خامسا

  155  اإليثار بالنفس: المطلب الثاني 
  155  على استيفائهابالنفس  إيثار التضحية -أوال

  157  عضاء حماية للدينثانياـ التضحية بالحياة واأل
  159   التبرع باألعضاء على وجه اإليثار-لثاثا

  159  إيثار مصلحة الدين على شهوات الدنيا: المطلب الثالث 
  159   إيثار اآلخرة على الحياة الدنيا–أوال 
  162   إيثار طاعة اهللا على من عاداه–ثانيا 
  167   اإلقرار وإيثار الحّق –ثالثا 
  169  تباع الحّق على الباطل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيثار إ-رابعا
  176   إيثار العزلة أو المخالطة-خامسا
  185   إيثار أهل الذمة بحفظهم والقتال في سبيل رعايتهم ماداموا في ذمة اإلسالم-سادسا

  187  إيثار الحقوق العامة على الحقوق الخاصة :المبحث الثاني 
  187  ار المصلحة العامة على المصلحة الخاصةإيث: المطلب األول 

  187   اإليثار باإلمارة–أوال 
  191   تترس الكفار بأسرى المسلمين-ثانيا
  193   إيثار قتل الجماعة بالواحد سدا للذرائع-ثالثا
  195   إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة-رابعا

  197   في المعامالت ـ عالىفي اهللا تـ إيثار روح األخوة : المطلب الثاني 
  197   االحتكار-أوال
  198   اإليثار في الشرآة-ثانيا
  200   اإلقالة في البيع-ثالثا

  203  إيثار اإلبراء في بعض المعامالت والمعاوضات والجنايات : المطلب الثالث 
  203   إبراء المعسر وانظار الموسر-أوال

  207   فيهما العفو في القصاص والدية واإلبراء–ثانيا 
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 الصفحة المحتوى
 05 المقدمة

 11 توطئة إلى األخالق في اإلسالم: الفصل التمهيدي 
  12  األخالق في ميزان الشريعة اإلسالمية: المبحث األول 
  12  اهتمام الشريعة باألخالق عامة: المطلب األول 

  12   األخالق في القرآن الكريم والسنة المطهرة–أوال 
  17   األخالق عند فالسفة األخالق وعلماء النفس واالجتماع–ا ثاني

  24  مدى عالقة األخالق بالعبادة: المطلب الثاني 
  24   اإليمان واألخالق–أوال 
  25  ثر العقيدة اإلسالمية في األخالقأ-ثانيا
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  36  قيةالفضائل األخال: المبحث الثاني 
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  36   تعريف الفضيلة–أوال 
  38   تحويل الرذائل إلى الفضائل-ثانيا

  42  فضيلة اإليثار عند العلماء: المطلب الثاني 
  42   اإليثار عند علماء األخالق-أوال

  43   تعريف اإليثار عند علماء االجتماع–ثانيا 
  43  الفالسفة واإليثار –ثالثا 

  45  مقارنة اإليثار بالسخاء والبخل: المبحث الثالث 
  46  الشريعة اإلسالمية ميزان اإليثار في : الباب األول 

  47  دوافعه عند أهل آل فنتأصيله  واإليثار و: الفصل األول 
  49  تعريف اإليثار في اللغة واالصطالح: المبحث األول 
  49  اإليثارمفهوم : المطلب األول 

  49   اإليثار في أصل الوضع-أوال
  50   اإليثار في اصطالح العلماء–ثانيا 

  50  والبخلاإليثار واألثرة واالستئثار: المطلب الثاني 
  50  أوالـ اإليثار واألثرة

  52  ثانيا ـ اإليثار والشح والبخل
  54  تأصيل اإليثار: المبحث الثاني 
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  56   األنصار واإليثار-ثانيا
  59   واإليثارنالمهاجرو ا-ثالثا

  60  اإليثار عند السلف الصالح: المطلب الثاني 
  60   بعض اآلثار في إيثار الصحابة–أوال 
  80   الصوفية واإليثار–ثانيا 
  81  إليثار والزهد والجود والسخاء ا-ثالثا

  84  استقراء اإلیثار ومعانيه في القرآن الكریم: الفصل الثاني 
  85  األنبياء عليهم السالم واإليثار: المبحث األول 
  85  واإليثار) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا : المطلب األول 

  85  إيثارا للدعوة إلى اهللاألذى ) صلى اهللا عليه وسلم(   تحمل الرسول اهللا -أوال 
  87  على األذى والجوع)  صلى اهللا عليه وسلم(  صبر النبي  –ثانيا 



  88  ألصحابه على نفسه) صلى اهللا عليه وسلم(  إيثار النبي  -ثالثا
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