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:ًوا ً َمَا 

  :ً َمَا 

األمانة ضد اخليانة، وأصل اَألْمن: طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمانة 

مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمني، مث استعمل املصدر يف األعيان جمازًا، فقيل 

الوديعة أمانة وحنوه، واجلمع أمانات، فاألمانة اسم ملا يُؤمَّن عليه اإلنسان، حنو 

عليه،  ائتمنتم  ما  أي:  [األنفال: ٢٧]،   Z= <[ تعاىل:  قوله 

وقوله: ]° ± Zµ  ́³ ² [األحزاب:٧٢ ](١).

 :ًا َمَا 

األمانة: هي كلُّ حقٍّ لزمك أداؤه وحفظه(٢).

وقيل هي: (التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف اإلنسان فيه ِمن مال وغريه، وما يوثق 

به عليه ِمن األعراض واحلرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إىل مودعه)(٣).

وقال الكفوي: (كلُّ ما افرتض على العباد فهو أمانة، كصالة وزكاة وصيام 

وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم األسرار)(٤).

:َمَا   ا

آن اا  :ًأو

(١) انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٢١/١٣)، ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرَّاغب األصفهاين 

(٩٠/١)، ((املصباح املنري)) للفيومي (٢٤/١). 

(٢) ((فيض القدير)) للمناوي (٢٨٨/١). 

(٣) ((�ذيب األخالق)) املنسوب للجاحظ (ص ٢٤). 

(٤) ((الكليات)) (ص ٢٦٩). 



٦ َمَقاا 

قال ابن تيمية: (قال العلماء: نزلت... يف والة األمور: عليهم أن يؤدُّوا 

وإذا  بالعدل...  حيكموا  أن  النَّاس  بني  حكموا  وإذا  أهلها،  إىل  األمانات 

كانت اآلية قد أوجبت أداء األمانات إىل أهلها واحلكم بالعدل، فهذان مجاع 

السياسة العادلة والوالية الصاحلة)(١).

ِمن  املشتملة على كثري  اآليات  أمَّهات  ِمن  اآلية  (هذه  الشَّوكاين:  وقال 

أحكام الشَّرع؛ ألنَّ الظَّاهر أنَّ اخلطاب يشمل مجيع النَّاس يف مجيع األمانات، 

لوالة  ا خطاب  أ�َّ أسلم، وشهر بن حوشب  بن  وزيد  ُرِوي عن علي،  وقد 

املسلمني، واألوَّل أظهر، وورودها على سبب... ال ينايف ما فيها ِمن العموم، 

فاالعتبار بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّبب، كما تقرَّر يف األصول، وتدخل 

ِمن  لديهم  ما  تأدية  عليهم  فيجب  أوَّلي�ا،  دخوًال  اخلطاب  هذا  يف  الوالة 

العدل يف أحكامهم، ويدخل غريهم ِمن  األمانات، وردُّ الظُّالمات، وحترِّي 

النَّاس يف اخلطاب، فيجب عليهم ردُّ ما لديهم ِمن األمانات، والتَّحرِّي يف 

الشهادات واألخبار. وممَّن قال بعموم هذا اخلطاب: الرباء بن عازب، وابن 

ابن  مسعود، وابن عبَّاس، وأيبُّ بن كعب، واختاره مجهور املفسِّرين، ومنهم 

جرير، وأمجعوا على أنَّ األمانات مردودة إىل أربا�ا: األبرار منهم والفجار، 

كما قال ابن املنذر)(٢).

 ¶ µ ´  ³  ²  ±  °[ وجــلَّ:  عــزَّ  وقولــه   -

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

(١) ((السياسة الشرعية)) (ص ١٢). 

(٢) ((فتح القدير)) (٧١٩/١).



٧َمَا  اق

 Î  ÍÌËÊÉÈÇÆ

ZÔ Ó Ò Ñ ÐÏ [األحزاب: ٧٢-٧٣].

ففي هذه اآلية: (عظَّم تعاىل شأن األَمانَة، اليت ائتمن اهللا عليها املكلَّفني، 

اليت هي امتثال األوامر، واجتناب احملارم، يف حال السِّرِّ واخلفية، كحال العالنية، 

وأنَّه تعاىل عرضها على املخلوقات العظيمة، السَّماوات واألرض واجلبال، َعْرض 

ختيري ال حتتيم، وأنَِّك إن قمِت �ا وأدَّيِتَها على وجهها، فلِك الثَّواب، وإن مل 

̧ Z¼ » º ¹ أي:  تقومي �ا، ومل تؤدِّيها فعليك العقاب. ]

ن، وال زهًدا يف ثوابه، وَعَرَضها اهللا  خوفًا أن ال يقمن مبا ُمحِّْلَن، ال عصيانًا لر�ِّ

على اإلنسان، على ذلك الشَّرط املذكور، فَقِبلها، ومحلها مع ظلمه وجهله، ومحل 

هذا احلمل الثقيل)(١).

 Q P O N[ :وقال تعاىل يف ذكر صفات املفلحني -

أدائها  هلا، حافظون جمتهدون على  مراعون  [املؤمنون: ٨]، (أي:   ZR

والوفاء �ا، وهذا شامل جلميع األمانات اليت بني العبد وبني ربِّه، كالتَّكاليف 

السِّرِّيَّة، اليت ال يطَّلع عليها إالَّ اهللا، واألمانات اليت بني العبد وبني اخللق، يف 

األموال واألسرار)(٢).

- والقرآن حكى لنا قصَّة موسى حني سقى البنيت الرَّجل الصَّاحل، ورفق 

 4 3  2 1 0 / . -[ أميًنا:  عفيًفا  معهما  وكان  �ما، 

 A  @?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

(١) ((تيسري الكرمي الرَّمحن)) للسعدي (ص ٦٧٣).

(٢) ((املصدر السابق)) (ص ٨٨٧).



٨ َمَقاا 

 m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a  `

 { z y x w v u t sr q p o n

|{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ [القصص: ٢٣-٢٦]. 

ا  ا  :ًم

سفيان  أبو  (أخربين  قال:  عنهما  اهللا  رضي  عبَّاس  بن  اهللا  عبد  عن   -

أنَّه يأمر بالصَّالة والصِّدق  أنَّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت 

والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األَمانَة. قال: وهذه صفة نيب)(١).

أيًضا رضي اهللا عنه عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال: ((آية  - وعنه 

املنافق ثالث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان))(٢).

(يعين إذا ائتمنه النَّاس على أمواهلم أو على أسرارهم أو على أوالدهم أو 

على أي شيء ِمن هذه األشياء فإنَّه خيون -والعياذ باهللا-، فهذه ِمن عالمات 

النِّفاق)(٣).

- وعن ابن عباس أيًضا قال: ((بينما النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم يف جملس 

حيدِّث القوم، جاء أعرايبٌّ فقال: مىت السَّاعة؟ فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم حيدِّث. فقال بعض القوم: مسع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: 

بل مل يسمع. حىت إذا قضى حديثه قال: أين أُراه السَّائل عن السَّاعة؟ قال: 

يا رسول اهللا. قال: فإذا ُضيِّعت األَمانَة فانتظر السَّاعة. قال: كيف  أنا  ها 

إضاعتها؟ قال: إذا ُوسِّد األمر إىل غري أهله فانتظر السَّاعة))(٤).

(١) رواه البخاري (٧).

(٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.

(٣) ((شرح رياض الصاحلني)) البن عثيمني (٤٨/٤).

(٤) رواه البخاري (٥٩) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.



٩َمَا  اق

ثنا رسول اهللا صلى  - وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال: ((حدَّ

األَمانَة  أنَّ  ثنا  أنتظر اآلخر: حدَّ وأنا  رأيت أحدمها  عليه وسلم حديثني  اهللا 

ثنا  نزلت يف جذر قلوب الرِّجال، مثَّ علموا ِمن القرآن مثَّ علموا ِمن السُّنَّة. وحدَّ

عن رفعها. قال: ينام الرَّجل النَّومة فتقبض األَمانَة ِمن قلبه فيظلُّ أثرها مثل 

أثر الوَْكت. مثَّ ينام النَّومة فتـُْقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر اْ�ل(١)، كجمر 

دحرجته على رجلك فَنِفط(٢). فرتاه منتًربا(٣) وليس فيه شيء، ويصبح النَّاس 

يتبايعون، فال يكاد أحد يؤدِّي األَمانَة، فيقال: إنَّ يف بين فالن رجًال أميًنا. 

ويقال للرَّجل: ما أعقله، وما أظرفه! وما أجلده! وما يف قلبه مثقال حبَّة خردل 

ِمن إميان))(٤).

(احلديــث يصــوِّر انتــزاع األَمانَــة ِمــن القلــوب اخلائنــة تصويــرًا حمرًجــا، فهــي 

كذكريات اخلري يف النُّفوس الشِّرِّيرة، مترُّ �ا وليست منها، وقد ترتك ِمن مرِّها 

ــا ال حتيــي ضمــريًا مــات، وأصبــح صاحبــه يــزن النَّــاس علــى  أثــًرا الذًعــا. بيــد أ�َّ

أساس أثرته وشهوته، غري مكرتث بكفر أو إميان!! إنَّ األَمانَة فضيلة ضخمة، 

ا  ال يستطيع محلها الرَّجال املهازيل، وقد ضرب اهللا املثل لضخامتها، فأبان أ�َّ

تثقــل كاهــل الوجــود، فــال ينبغــي لإلنســان أن يســتهني �ــا أو يفــرِّط يف حقِّها. 

قــال اهللا تعــاىل: 

 [٧٢ [األحــزاب:   

(١) ا�ل: هو التنفط الذي يصري يف اليد من العمل بفأس أو حنوها ويصري كالقبة فيه ماء قليل. 

((شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٢) نفط: أي صار منتفطًا... يقال انتفط اجلرح: إذا ورم وامتأل ماًء. ((فتح الباري)) البن حجر 

.(٣٩/١٣)

(٣) منتًربا: مرتفًعا. (شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٤) رواه البخاري (٦٤٩٧) ومسلم (١٤٣).



١٠ َمَقاا 

والظُّلــم واجلهــل آفتــان عرضتــا للفطــرة األوىل، وُعــين اإلنســان جبهادمهــا فلــن 

خيلص له إميان إالَّ إذا أنقاه ِمن الظُّلم:      

قَّاهــا     ..... [األنعــام: ٨٢] ولــن ختلــص لــه تقــوى إالَّ إذا نـَ

ِمــن اجلهالــة:       [فاطــر:٢٨] ولذلــك بعــد 

أن تقــرأ اآليــة الــيت محلــت اإلنســان األَمانَة جتــد أنَّ الذين غلبهم الظُّلم واجلهل 

ــــــالمة إالَّ ألهـــــــل  خانوا ونافقوا وأشركوا، فحقَّ عليهم العقاب، ومل تـكـــتب السَّ

واألَمــــــانَة:    اإلميــــــــان 

 

[األحزاب: ٧٣])(١).

((أربٌع  قال:  النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم  بن عمرو عن  اهللا  - وعن عبد 

نْيا: ِصْدق حديث، وِحْفظ أمانة،  إذا كنَّ فيك فال يضرَّنَّك ما فاتك ِمن الدُّ

وُحْسن خليقة، وعفَّة طُْعمة))(٢).

:َمَا  ءوا  ال اأ

- قال أبو بكر الصِّديق رضي اهللا عنه: (أصدق الصِّدق األَمانَة وأكذب 

الكذب اخليانة)(٣) .

- وعن ابن أيب جنيح قال: (ملا ُأِيت عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه 

(١) ((خلق املسلم)) للغزايل (ص ٤٧).

(٢) رواه أمحد (١٧٧/٢) (٦٦٥٢)، والبيهقي يف ((الشُّعب)) (٢٠٢/٧) ِمن حديث عبد اهللا بن 

هيب)) (٥٠/٤): أسانيده حسنة.  غيب والرتَّ عمرو -رضي اهللا عنهما-. قال املنذري يف ((الرتَّ

أمحد شاكر يف  إسناده  (٢٩٨/١٠)، وصحَّح  الزوائد))  ((جممع  يف  اهليثمي  إسناده  وحسَّن 

((ختريج املسند)) (١٣٨/١٠).

(٣) روى حنوه البيهقي يف ((السنن الكربى)) (١٣٠٠٩).



١١َمَا  اق

بعود يف يده ويقول: واهللا إنَّ الذي أدَّى إلينا هذا ألمني. فقال رجل: يا أمري 

املؤمنني أنت أمني اهللا يؤدُّون إليك ما أدَّيت إىل اهللا فإذا رتعت رتعوا. قال: 

صدقت)(١).

- وعن هشام أنَّ عمر قال: (ال تغرُّين صالة امرئ وال صومه، َمن شاء 

صام، وَمن شاء صلى، ال دين ملن ال أمانة له)(٢).

- وقال عبد اهللا بن مسعود: (القتل يف سبيل اهللا كفَّارة كلِّ ذنب إالَّ األَمانَة، 

واحلديث،  وامليزان  والكيل  اجلنابة  ِمن  والغسل  والزَّكاة  الصَّالة  األَمانَة  وإنَّ 

وأعظم ِمن ذلك الودائع)(٣).

- وعن أيب هريرة قال: (أوَّل ما يرفع ِمن هذه األمَّة احلياء واألَمانَة، فسلوها 

اهللا)(٤).

- وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما: (مل يرخِّص اهللا ملعسر وال ملوسر أن 

ميسك األَمانَة)(٥).

- وقال نافع موىل ابن عمر: (طاف ابن عمر سبًعا وصلَّى ركعتني، فقال 

له رجل ِمن قريش: ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّمحن. فقال ابن 

عمر: أنتم أكثر منَّا طوافًا وصياًما، وحنن خري منكم بصدق احلديث، وأداء 

األَمانَة وإجناز الوعد)(٦).

(١) ((عيون األخبار)) البن قتيبة (١١٥/١).

(٢) رواه اخلرائطي يف ((مكارم األخالق)) (١٦٢).

(٣) ((املصدر السابق)) (١٥٩).

(٤) ((املصدر السابق)) (١٧٨).

(٥) ذكره ابن عطية يف ((تفسريه)) (٧٠/٢)، والقرطيب (٢٥٦/٥)، وأبو حيان يف ((البحر احمليط)) 

.(٦٨٤/٣)

الشرعية))  ((اآلداب  يف  مفلح  ابن  وذكره   ،(٢١١/١) مكة))  ((أخبار  يف  الفاكهي  رواه   (٦)

 .(٥٠٠/٤)



١٢ َمَقاا 

- وعن سفيان بن عيينة قال: (َمن مل يكن له رأس مال فليتخذ األَمانَة 

رأس ماله)(١).

- وقال ميمون بن مهران: (ثالثة يؤدَّين إىل الربِّ والفاجر: األَمانَة، والعهد، 

وصلة الرَّحم)(٢).

 ، - وقال الشَّافعي: (آالت الرِّياسة مخس: ِصدق اللَّهجة، وكتمان السِّرِّ

والوفاء بالعهد، وابتداء النَّصيحة، وأداء األَمانَة)(٣).

ْنيا: (الدَّاعي إىل اخليانة شيئان: املهانة وقلَّة األَمانَة، فإذا  - وقال ابن أيب الدُّ

حسمهما عن نفسه مبا وصفت ظهرت مروءته)(٤).

- وعن خالد الربعي قال كان يقال: (إنَّ ِمن أجدر األعمال أن ال ُتؤخَّر 

ْقَطع، واإلْحَسان ُيْكَفر)(٥). عقوبته أو يُعجَّل عقوبته: األَمانَة ُختَان، والرَّحم تـُ

:(٦)َمَا ا

١- األَمانَة ِمن كمال اإلميان وحسن اإلسالم.

٢- يقوم عليها أمر السَّموات واألرض.

٣- هي حمور الدِّين وامتحان ربِّ العاملني.

٤- باألَمانَة ُحيَْفظ الدِّين واألعراض واألموال واألجسام واألرواح واملعارف 

والعلوم والوالية والوصاية والشَّهادة والقضاء والكتابة...

٥- األمني حيبُّه اهللا وحيبُّه النَّاس.

(١) ((الدر املنثور)) للسيوطي (٥٠٠/٤). 

(٢) رواه البيهقي يف ((شعب اإلميان)) (٢١٩/٧).

(٣) ((سري أعالم النبالء)) للذهيب (٣٠/١٩).

(٤) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٣٣٣).

(٥) ((مكارم األخالق)) للخرائطي (١٧٢/١).

(٦) ((نضرة النعيم)) (٥٢٤/٣).



١٣َمَا  اق

٦- ِمن أعظم الصِّفات الُخلقيَّة اليت وصف اهللا �ا عباده املؤمنني بقوله: 

] Z R Q P O N [املؤمنون: ٨]، و[املعارج: ٣٢]

٧- جمتمع تفشو فيه األَمانَة جمتمع خٍري وبركة.

:َمَر ا

هناك جماالت وصور تدخل فيها األَمانَة وهي كثرية فـ(األمانة باب واسٌع 

جد�ا، وأصلها أمران:

أمانة يف حقوق اهللا: وهى أمانة العبد يف عبادات اهللا عزَّ وجلَّ. وأمانة يف 

حقوق البشر)(١). وفيما يلي تفصيل ما يدخل حتتهما من صور:

١- اََم  ا ا  ده:

ا  فِمن األَمانَة: (ما ائتمنه اهللا على عباده ِمن العبادات اليت كلَّفهم �ا، فإ�َّ

أمانة ائتمن اهللا عليها العباد)(٢).

٢- اََم  اال:

 (وِمن األَمانَة: العفَّة عمَّا ليس لإلنسان به حقٌّ ِمن املال، وتأدية ما عليه 

ِمن حقٍّ لذويه، وتأدية ما حتت يده منه ألصحاب احلقِّ فيه، وتدخل يف البيوع 

والديون واملواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الواليات الكربى 

والصُّغرى وغري ذلك)(٣).

(ومنها األَمانَة املالية وهي: الودائع اليت تـُْعَطى لإلنسان ليحفظها ألهلها. 

(١) ((شرح رياض الصاحلني)) البن عثيمني (٤٦٣/٢).

(٢) ((املصدر السابق)) (٤٦٢/٢).

(٣) ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرَّمحن امليداين (٥٩٥/١). 



١٤ َمَقاا 

مصلحته  أو  ملصلحته،  اإلنسان  بيد  تكون  اليت  األخرى  األموال  وكذلك 

ومصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ األَمانَة اليت بيد اإلنسان إمَّا أن تكون ملصلحة 

مالكها أو ملصلحة َمن هي بيده أو ملصلحتهما مجيًعا، فأمَّا األوَّل فالوديعة 

جتعلها عند شخص، تقول -مثًال-: هذه ساعيت عندك، احفظها يل. أو: 

هذه دراهم، احفظها يل. وما أشبه ذلك، فهذه وديعة املودع فيها بقيت عنده 

ملصلحة مالكها، وأمَّا اليت ملصلحة َمن هي بيده فالعارية: يعطيك شخٌص 

شيًئا يعريك إيَّاه ِمن إناء أو فراش أو ساعة أو سيَّارة، فهذه بقيت يف يدك 

ملصلحتك، وأمَّا اليت ملصلحة مالكها وَمن هي بيده: فالعني املستأجرة، فهذه 

مصلحتها للجميع؛ استأجرت مينِّ سيَّارة وأخذ�ا، فأنت تنتفع �ا يف قضاء 

حاجتك، وأنا أنتفع باألجرة، وكذلك البيت والدُّكَّان وما أشبه ذلك، كلُّ هذه 

ِمن األمانات)(١).

 ٣– اََم  ااض:

 فِمن األَمانَة يف األعراض: العفَّة عمَّا ليس لإلنسان فيه حقٌّ منها، وكفُّ 

النَّفس واللِّسان عن نيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة.

٤- اََم  ا وارواح:

هلا  التَّعرُّض  عن  واليد  النَّفس  واألرواح: كفُّ  األجسام  يف  األَمانَة  فِمن 

بسوء، من قتل أو جرح أو ضرٍّ أو أذى.

:رف واا  َمَ٥– ا

ونسبة  تغيري،  أو  حتريف  دون  تأديتها  والعلوم  املعارف  يف  األَمانَة  فِمن   

(١) ((شرح رياض الصاحلني)) البن عثيمني (٤٦٢/٢).



١٥َمَا  اق

األقوال إىل أصحا�ا، وعدم انتحال اإلنسان ما لغريه منها.

:ا  َمَ٦- ا

إىل  األعمال  وإسناد  أهلها،  إىل  احلقوق  تأدية  الوالية:  يف  األَمانَة  فِمن 

مستحقِّيها األكفياء هلا، وحفظ أموال النَّاس وأجسامهم وأرواحهم وعقوهلم، 

ين الذي ارتضاه اهللا لعباده ِمن أن  وصيانتها ممَّا يؤذيها أو يضرُّ �ا، وحفظ الدِّ

يناله أحٌد بسوء، وحفظ أسرار الدَّولة وكلِّ ما ينبغي كتمانه ِمن أن يسرَّب إىل 

األعداء، إىل غري ذلك ِمن أمور(١).

أعظمها  وهي  الوالية،  أمانة  -أيًضا-  األَمانَة  (وِمن  عثيمني:  ابن  قال 

مسؤوليَّة، الوالية العامَّة والواليات اخلاصَّة، فالسُّلطان –مثًال، الرَّئيس األعلى 

نيويَّة،  ينية، ومصاحلها الدُّ يف الدَّولة- أمٌني على األمَّة كلِّها، على مصاحلها الدِّ

على أمواهلا اليت تكون يف بيت املال، ال يبذِّرها وال ينفقها يف غري مصلحة 

املسلمني وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دو�ا، كأمانة الوزير -مثًال- 

يف وزارته، وأمانة األمري يف منطقته، وأمانة القاضي يف عمله، وأمانة اإلنسان 

يف أهله)(٢).

 أمَّا إذا تعنيَّ رجالن، أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوَّة، ُقدِّم أنفعهما 

لتلك الوالية. قال ابن تيمية: (واجتماع القوَّة واألَمانَة يف النَّاس قليل، وهلذا 

كان عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنه يقول: اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر 

وعجز الثِّقة، فالواجب يف كلِّ والية األصلح حبسبها، فإذا تعنيَّ رجالن أحدمها 

أعظم أمانة، واآلخر أعظم قوَّة، ُقدِّم أنفعهما لتلك الوالية وأقلهما ضررًا فيها، 

(١) من رقم ٣ إىل ٦، منقول من كتاب ((األخالق اإلسالميَّة)) لعبد الرَّمحن امليداين (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصاحلني)) (٤٦٣/٢).



١٦ َمَقاا 

الشُّجاع -وان كان فيه فجور- على  فيـَُقدَّم يف إمارة احلروب الرَّجل القوي 

الرَّجل الضَّعيف العاجز، وإن كان أميًنا، كما ُسئل اإلمام أمحد عن الرَّجلني 

مع  واآلخر صاحل ضعيف،  فاجر،  قويٌّ  وأحدمها  الغزو،  أمريين يف  يكونان 

أيِّهما يـُْغزى؟ فقال: أمَّا الفاجر القويُّ فقوَّته للمسلمني، وفجوره على نفسه، 

مع  فيـُْغَزى  املسلمني،  على  لنفسه، وضعفه  الضَّعيف فصالحه  الصَّاحل  وأمَّا 

القويِّ الفاجر، وقد قال النَّيبُّ: ((إنَّ اهللا يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر))(١). 

وُرِوي: ((بأقوام ال خالق هلم))(٢)، وإن مل يكن فاجًرا كان أوىل بإمارة احلرب 

ممَّن هو أصلح منه يف الدِّين، إذا مل يسدَّ مسدَّه)(٣).

دة: ا  َمَ٧– ا

وتكون األَمانَة يف الشَّهادة بتحمُّلها حبسب ما هي عليه يف الواقع، وبأدائها 

دون حتريف أو تغيري أو زيادة أو نقصان.

٨ – اََم  اء:

ْؤِمن  وتكون األَمانَة يف القضاء بإصدار األحكام وْفَق أحكام العدل اليت استـُ

القاضي عليها، وفُـوِّض األمر فيها إليه.

:ا  َمَ٩– ا 

وتكون األَمانَة يف الكتابة بأن تكون على وْفِق ما ميليه ممليها، وعلى وْفِق 

ْنَسخ عنه، فال يكون فيها تغيري وال تبديل وال زيادة وال نقص،  األصل الذي تـُ

(١) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.

((األوسط))  يف  والطرباين   ،(١٨٩/١٣) والبزار   ،(١٤٧/٨) ((الكربى))  يف  النسائي  رواه   (٢)

العراقي يف ((ختريج اإلحياء))  إسناده  ِمن حديث أنس رضي اهللا عنه. وصحَّح   (٢٦٨/٢)

(٧٣/١)، وصحَّحه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (١٨٦٦).

(٣) ((جمموع الفتاوى)) البن تيمية (٢٥٤/٢٨).



١٧َمَا  اق

ِمن  خالية  مضامينها  أن تكون  فيها  فاألَمانَة  إنشاء كاتبها  ِمن  وإذا كانت 

الكذب، والتَّالعب باحلقائق، إىل غري ذلك.

:إ و   نما ُ ار اا  َمَ١٠– ا 

وتكون األَمانَة فيها بكتما�ا(١).

(وِمن األمانات ما يكون بني الرَّجل وصاحبه ِمن األمور اخلاصَّة اليت ال 

جيب أن يطَّلع عليها أحٌد، فإنَّه ال جيوز لصاحبه أن خيرب �ا، فلو استأمنك 

على حديث حدَّثك به، وقال لك: هذا أمانة، فإنَّه ال حيلُّ لك أن خترب به 

أحًدا ِمن النَّاس، ولو كان أقرب النَّاس إليك، سواًء أوصاك بأن ال خترب به 

أحًدا، أو ُعِلم ِمن قرائن األحوال أنَّه ال حيب أن يطلع عليه أحٌد؛ وهلذا قال 

العلماء: إذا حدَّثك الرَّجل حبديث والتفت فهذه أمانة. ملاذا؟ ألنَّ كونه يلتفت 

فإنَّه خيشى بذلك أن يسمع أحٌد، إًذا فهو ال حيبُّ أن يطَّلع عليه أحٌد، فإذا 

ائتمنك اإلنسان على حديث فإنَّه ال جيوز لك أن تفشيه.

وِمن ذلك أيًضا ما يكون بني الرَّجل وبني زوجته ِمن األشياء اخلاصَّة، فإنَّ 

شرَّ النَّاس منزلًة عند اهللا تعاىل يوم القيامة الرَّجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه، 

مثَّ يروح ينشر سرَّها، ويتحدَّث مبا جرى بينهما)(٢).

ت: ا  َمَ١١– ا

 وتكون األَمانَة فيها بتبليغها إىل أهلها تامَّة غري منقوصة وال مزاد عليها، 

وعلى وْفِق رغبة حممِّلها، سواء أكانت رسالة لفظيَّة أو كتابيَّة أو عمليَّة(٣).

(١) من رقم ٧ إىل ١٠، منقول من كتاب ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرَّمحن امليداين (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصاحلني)) البن عثيمني (٤٦٤/٢).

(٣) ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرَّمحن امليداين (٥٩٥/١). 



١٨ َمَقاا 

 وا و ااس: ا  َمَ١٢– ا

وتكون األَمانَة فيها بكفِّها عن العدوان على أصحاب احلقوق، وحبفظها 

أعمال، فاسرتاق  ِمن  فيها  للقيام مبا جيب  فيها، وبتوجيهها  اهللا  عن معصية 

السَّمع خيانة، واسرتاق النَّظر إىل ما ال حيلُّ النَّظر إليه خيانة، واسرتاق اللَّمس 

احملرَّم خيانة(١).

(وِمن معاين األَمانَة أن تنظر إىل حواسك اليت أنعم اهللا �ا عليك، وإىل 

ا ودائع  املواهب اليت خصَّك �ا، وإىل ما ُحبيت ِمن أمواٍل وأوالٍد، فتدرك أ�َّ

اهللا الغالية عندك، فيجب أن تسخرها يف قرباته، وأن تستخدمها يف مرضاته. 

ملكك  أنَّ  متومهًا  اجلزع  يستخفَّنَّك  فال  منها  شيء  بنقص  امُتِحنَت  فإن 

ما  وله  عليك  أفاء  مبا  وأوىل  أوىل بك منك.  فاهللا  منك،  ُسلب  قد  احملض 

أخذ وله ما أعطى. وإن امُتِحنَت ببقائها فما ينبغي أن جتنب �ا عن جهاد، 

قال اهللا عزَّ وجلَّ:  معصية.  تستقوي �ا على  أو  �ا عن طاعة،  أو تفتنت 

 

[األنفال: ٢٧-٢٨])(٢).

١٣- اََم  ا وارة:

وِمن صور األَمانَة أن تنصح َمن استشارك، وأن َتْصُدق َمن َوَثَق برأيك، 

ًنا، وطلب منك الرَّأي واملشورة  فإذا عرض عليك أحٌد ِمن النَّاس موضوًعا معيـَّ

الرَّأي  بغري  عليه  أشرت  فإذا  أمانة،  له  رأيك  إبداء  أنَّ  فاعلم  والنَّصيحة، 

(١) ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرَّمحن امليداين (٥٩٥/١). 

(٢) ((خلق املسلم)) للَغزَايل (ص ٤٤).



١٩َمَا  اق

الصَّحيح، فذلك خيانة(١).

وقد قال الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم: ((املستشار مؤمتن))(٢).

:َمَا  ذج

:(٣) ا  َمَا

إنَّ صفة األَمانَة أحد الصِّفات الواجب توافرها يف كلِّ رسول...

فإن كان خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلم، قد ُلقِّب قبل البعثة (باألمني) 

فلك أن تتصور مشائل الرُّجولة، وخصال الصَّالح تتخايل يف شخصه الكرمي، 

ئق به. واليت ألجلها ُوِضع يف املكان الالَّ

واألَْتبــاع مــا دامــوا عقــالء، فالبــد أن يكــون هلــم نصيــب ِمــن تلــك اخلِــَالل، 

فقــد وصــف اهللا املؤمنــني مبــا وصــف بــه املالئكــة واملرســلني، قــال تعــاىل واصًفــا 

يف  مرَّتــني:  وردت  وقــد   ZR Q P O N[ للمؤمنــني: 

سورة [املؤمنون: ٨] ويف سورة [املعارج: ٣٢].

األنبياء يف سورة  متواليات حبقِّ  مرَّات  ذُِكرت مخس  بعينها  الصِّفة  وتلك 

الشُّعراء:

]ZÒ Ñ Ð Ï.. فقد قاهلا نيبُّ اهللا نوح يف آية [١٠٧]، ونيبُّ اهللا 

هود، يف آية [١٢٥]، ونيبُّ اهللا صاحل يف آية [١٤٣]، ونيبُّ اهللا لوط يف آية 

(١) ((األخالق اإلسالميَّة)) حلسن املرسي (ص ١٨١).

أبو داود (٥١٢٨)، والرتمذي (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٣٧٤٥) ِمن حديث أيب هريرة  (٢) رواه 

به.  بأس  ال   :(٨٤/٦) ((الكامل))  يف  عدي  ابن  وقال  الرتمذي،  وحسَّنه  عنه.  اهللا  رضي 

وصحَّحه ابن مفلح يف ((اآلداب الشَّرعية)) (٣٠٨/١).

(٣) ((سلوكيَّات مرفوضة)) ألسامة طه محودة (ص ٣١).



٢٠ َمَقاا 

[١٦٢]، ونيبُّ اهللا شعيب يف آية [١٧٨].

بل إنَّ جربيل عليه السَّالم، ِمن أمسائه: (الرُّوح األمني).

وال غرو، فبقدر امتداد معىن األَمانَة يف النَّفس، تكون قيمتها، وتكون منزلة 

صاحبها.

:(١)َمَا  وةا و  ا  ل ا

أشهر َمن اتصف باألَمانَة هو نبيُّنا حممَّد صلى اهللا عليه وسلم يف كلِّ أمور 

حياته، قبل البعثة وبعدها.

أمانته قبل البعثة: فقد ُعِرف بني قومه قبل بعثته باألمني ولقِّب به،  أما 

الركن  موضع  البنيان  بلغ  حىت  الكعبة  بنت  ملا  قريش  ِمن  القبائل  فها هي 

إىل موضعه دون  ترفعه  أن  تريد  قبيلة  فيه، كلُّ  اختصموا  األسود-  -احلجر 

أربع  للقتال، فمكثت قريش على ذلك  القبيلة األخرى حىت ختالفوا وأعدُّوا 

َمن  أوَّل  يكون  بأن  أحدهم  فأشار  األمر،  يف  تشاوروا  مثَّ  مخًسا،  أو  ليايل 

يدخل ِمن باب املسجد هو الذي يقضي بني القبائل يف هذا األمر، ففعلوا، 

قالوا:  فلمَّا رأوه  داخل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  أوَّل  فكان 

هذا األمني، رضينا، هذا حممَّد، فلمَّا انتهى إليهم، وأخربوه اخلرب، قال -عليه 

الصَّالة والسَّالم-: ((هلمَّ إيلَّ ثوبًا، فُأِيت به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، 

مثَّ قال: لتأخذ كلُّ قبيلة بناحية ِمن الثَّوب، مثَّ ارفعوه مجيًعا، ففعلوا، حىت إذا 

بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، مثَّ بىن عليه))(٢).

ولقد كان السَّبب يف زواجه صلى اهللا عليه وسلم خبدجية رضي اهللا عنها 

(١) ((األخالق اإلسالميَّة)) حلسن املرسي (ص ١٧٣). 

(٢) ((السِّرية النَّبويَّة)) البن هشام (١٣٨/١).



٢١َمَا  اق

هو األَمانَة، فقد تاجر صلى اهللا عليه وسلم يف مال خدجية قبل البعثة، وقد 

ابن األثري يف هذا  اتَّصف يف جتارته بصدق احلديث، وعظيم األَمانَة، يقول 

عليه وسلم  اهللا  رسول اهللا صلى  بلغها -أي: خدجية- عن  (فلمَّا  الصَّدد: 

ِصْدَق احلديث، وعظيم األَمانَة، وكرم األخالق، أرسلت إليه ليخرج يف ماهلا 

ميسرة،  غالمها  مع  غريه  تعطي  ما كانت  أفضل  وتعطيه  تاجرًا،  الشَّام  إىل 

فأجا�ا، وخرج معه ميسرة)(١)، ولـمَّا عاد إىل مكَّة، وقصَّ عليها ميسرة أخبار 

حممَّد صلى اهللا عليه وسلم قررت الزَّواج به.

واملواقف اليت تدلُّ على أمانته صلى اهللا عليه وسلم قبل البعثة كثرية.

أمَّا أمانته بعد البعثة: فقد أدَّى الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم األَمانَة الكربى 

-اليت تكفَّل �ا وهي الرِّسالة- أعظم ما يكون األداء، وحتمَّل يف سبيلها أعظم 

أنواع املشقَّة.

وقد شهد له العدوُّ قبل الصَّديق بأمانته، وِمن األمثلة على ذلك: ما جاء 

يف حوار أيب سفيان (قبل إسالمه) وهرقل، حيث قال هرقل: (سألتك ماذا 

يأمركم؟ فزعمت أنَّه يأمر بالصَّالة، والصِّدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء 

األَمانَة، قال: وهذه صفة نيبٍّ)... ويف موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل 

يغدر؟ فزعمت أن ال، وكذلك الرُّسل ال يغدرون).

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء األمانات والودائع 

للنَّاس حىت يف أصعب وأحلك األوقات، فها هي قريش تُودِع عنده أمواهلا أمانة 

ون فيه ِمن هذه الصِّفة، وها هو صلى اهللا عليه وسلم خيرج مهاجرًا ِمن  ملا يتومسَّ

مكَّة إىل املدينة، فماذا يفعل يف أمانات النَّاس اليت عنده؟! (قال لعلي بن أيب 

(١) ((الكامل)) البن األثري (٢٦/٢)؛ و((السرية النَّبويَّة)) البن هشام (١٣٩/١).



٢٢ َمَقاا 

طالب رضي اهللا عنه: َمنْ على فراشي، واتَّشح بربدي األخضر، فنم فيه، فإنَّه ال 

خيلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدِّي ما عنده ِمن وديعة وأمانة(١).

:ا ا ِ َمَا  ذج

- عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

((اشرتى رجل ِمن رجل عقارًا له فوجد الرَّجل الذي اشرتى العقار يف عقاره 

ا اشرتيت  ؛ إمنَّ جرًَّة فيها ذهٌب، فقال له الذي اشرتى العقار: خذ ذهبك مىنِّ

بعتك  ا  إمنَّ األرض:  الذي شرى  فقال  الذَّهب.  منك  أبتع  ومل  األرض  منك 

األرض وما فيها. قال: فتحاكما إىل رجل، فقال الذي حتاكما إليه: ألكما 

الغالم  ولٌد؟ فقال: أحدمها يل غالٌم، وقال اآلخر: يل جارية. قال أنكحوا 

قا))(٢). اجلارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدَّ

- وعنه أيًضا، عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّه ذكر رجًال ِمن بين إسرائيل 

سأل بعض بين إسرائيل أن ُيْسلفه ألف دينار، فقال: ائتين بالشُّهداء أشهدهم. 

فقال: كفى باهللا شهيًدا. قال: فأتين بالكفيل. قال: كفى باهللا كفيًال. قال: 

حاجته،  البحر، فقضى  فخرج يف  مسم�ى،  أجٍل  إىل  إليه  فدفعها  صدقت. 

الذي أجَّله، فلم جيد مركًبا فأخذ  مثَّ التمس مركًبا يركبها يقدم عليه لألجل 

خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه، مثَّ زجَّج(٣) 

تعلم أينِّ كنت تسلَّفت  إنَّك  اللَّهمَّ  البحر، فقال:  موضعها، مث أتى �ا إىل 

فالنًا ألف دينار، فسألين كفيًال، فقلُت: كفى باهللا كفيًال، فرضي بك، وسألين 

(١) رواه الطربي يف ((تارخيه)) (٣٧٢/٢)، وانظر: ((الكامل)) البن األثري (٧٣/٢).

(٢) رواه البخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١).

(٣) زجَّج: أي سوَّى موضع النقر وأصلحه؛ من تزجيج احلواجب، وهو حذف زوائد الشعر. انظر: 

((لسان العرب)) البن منظور (٢٨٧/٢).



٢٣َمَا  اق

شهيًدا، فقلُت: كفى باهللا شهيًدا، فرضي بك، وإينِّ جهدت(١) أن أجد مركًبا 

البحر حىت  �ا يف  فرمى  أستودعكها،  وإينِّ  أقدر،  فلم  له  الذي  إليه  أبعث 

وجلت(٢) فيه، مثَّ انصرف وهو يف ذلك يلتمس مركًبا خيرج إىل بلده، فخرج 

الرَّجل الذي كان أسلفه ينظر، لعلَّ مركًبا قد جاء مباله، فإذا باخلشبة اليت فيها 

املال، فأخذها ألهله حطًبا فلما نشرها وجد املال والصَّحيفة، مثَّ قدم الذي 

كان أسلفه، فأتى باأللف دينار فقال: واهللا ما زلت جاهًدا يف طلب مركب 

آلتيك مبالك، فما وجدت مركًبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت 

إيلَّ بشيء؟ قال: أخربك أينِّ مل أجد مركًبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإنَّ اهللا 

ينار راشًدا))(٣). قد أدَّى عنك الذي بعثت يف اخلشبة، فانصرف باأللف الدِّ

:ما إ  ا ما

، مناطها  األَمانَة يف نظر الشَّارع واسعة الدِّاللة، وهي ترمز إىل معان شىتَّ

مجيًعا شعور املرء بتبعته يف كلِّ أمر يُوكل إليه، وإدراكه اجلازم بأنَّه مسؤول عنه 

أمام ربِّه... والعوام يقصرون األَمانَة يف أضيق معانيها وآخرها ترتيًبا، وهو حفظ 

الودائع، مع أنَّ حقيقتها يف دين اهللا أضخم وأثقل.

ا الفريضة اليت يتواصى املسلمون برعايتها ويستعينون باهللا على حفظها،  وإ�َّ

حىت إنَّه عندما يكون أحدهم على أُْهبة السَّفر يقول له أخوه: ((أستودع اهللا 

(١) اجلهد بلوغك غاية األمر الذي ال تألو على اجلهد فيه. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور 

.(١٣٣/٣)

(٢) الولوج الدخول. انظر: ((املصدر السابق)) (٣٩٩/٢).

(٣) رواه البخاري معلًقا بصيغة اجلزم (٣٤٧٢)، ووصله أمحد (٣٤٨/٢) (٨٥٧١) والنسائي يف 

((السنن الكربى)) (٥٨٠٠). وصحَّحه ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) (٣٤٦/١)، وصحَّح 

إسناده أمحد شاكر يف ((ختريج املسند)) (٢٤١/١٦). 



٢٤ َمَقاا 

دينك وأمانتك وخواتيم عملك))(١).

وعن أنس قال: ((قلَّما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالَّ قال: ال 

إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له))(٢).

ْنيا،  الدُّ العيش يف  ولـمَّا كانت السَّعادة القصوى أن يُوَقى اإلنسان شقاء 

وسوء املنقلب يف األخرى، فإنَّ رسول اهللا مجع يف استعاذته بني احلالني مًعا، 

إذ قال: ((اللَّهمَّ إينِّ أعوذ بك ِمن اجلوع فإنَّه بئس الضَّجيع، وأعوذ بك ِمن 

نْيا واخليانة ضياع الدِّين(٤). ا بئس البطانة))(٣)، فاجلوع ضياع الدُّ اخليانة فإ�َّ

:مب ا   ا

قال ابن تيمية: (أخرب النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم: ((أنَّ أوَّل ما يـُْفَقد ِمن 

ين األَمانَة، وآخر ما يـُْفقد منه الصَّالة))(٥)، وحدَّث عن رفع األَمانَة ِمن  الدِّ

ابن عمر  ِمن حديث  ماجه (٢٧٢٦)  وابن  والرتمذي (٣٤٤٣)،  داود (٢٦٠٠)،  أبو  رواه   (١)

-رضي اهللا عنهما-. قال الرتمذي: حسن صحيح غريب ِمن هذا الوجه. وحسَّنه ابن حجر يف 

((الفتوحات الرباَّنيَّة)) (١١٦/٥)، وصحَّح إسناده أمحد شاكر يف ((ختريج املسند)) (٧٠/٩).

(٢) رواه أمحد (١٥٤/٣) (١٢٥٨٩)، وابن حبان (٤٢٢/١) (١٩٤)، والطرباين يف ((األوسط)) 

((صحيح  يف  األلباين  (١٠٠/١)، وصحَّحه  السنة))  ((شرح  يف  البغوي  وحسَّنه   .(٩٨/٣)

اجلامع)) (٧١٧٩).

(٣) رواه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائي (٥٤٦٨)، وابن ماجه (٣٣٥٤) ِمن حديث أيب هريرة رضي 

اهللا عنه. وصحَّح إسناده النَّووي يف ((األذكار)) (٤٨٤)، وحسَّنه ابن حجر يف ((الفتوحات 

الربانية)) (١٦٩/٣)، وحسَّنه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (١٢٨٣).

(٤) ((خلق املسلم)) حملمد الَغَزايل (٤٠-٤١).

(٥) رواه الطرباين يف ((املعجم الصَّغري)) (٢٣٨/١)، وأبو نعيم يف ((احللية)) (١٧٤/٤) والبيهقي 

يف  البيهقي  قال  عنه.  اهللا  رضي  اخلطَّاب  بن  عمر  حديث  ِمن   (٢١٥/٧) ((الشُّعب))  يف 

((شعب اإلميان)) (١٨٥٨/٤): تفرَّد به حكيم بن نافع، وُرِوي من وجه آخر. وقال اهليثمي 

يف ((جممع الزوائد)) (٣٢٤/٧): فيه حكيم بن نافع، وثَّقه ابن معني وضعََّفه أبو زرعة، وبقيَّة 

رجاله ثقات. وحسنه أللباين يف ((صحيح اجلامع)) (٢٥٧٥) ِمن حديث زيد بن ثابت رضي 

اهللا عنه.



٢٥َمَا  اق

فيهم،  بعثت  الذي  القرن  القرون  ((خري  وقال:  املشهور  احلديث  القلوب، 

مثَّ الذين يلو�م، مثَّ الذين يلو�م)) فذكر بعد قرنه قرنني، أو ثالثة، مثَّ ذكر 

أنَّ بعدهم قوًما ((يشهدون وال يستشهدون، وخيونون وال يؤمتنون، وينذرون 

مشهورة.  صحيحة  أحاديث  وهذه  السِّمن))(١)،  فيهم  ويظهر  يوفون،  وال 

احليل  ِمن  فإنَّ كثريًا  والكذب،  اخليانة  باب  يفتح  باحليل  العمل  أنَّ  ومعلوم 

الرَّجالن على عقد يظهرانه ومقصودمها أمر آخر، كما  يتفق  إالَّ أن  ال يتم 

وذلك  املناكح،  وحيل  الرِّبويَّة،  احليل  يف  وكما  للوقف،  التَّمليك  يف  ذكرنا 

الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسًدا. وإن مل يلزم فقد ُجوِّزت 

اخليانة والكذب يف املعامالت، وهلذا ال يطمئن القلب إىل َمن يستحل احليل 

خوفًا ِمن مكره، وإظهاره ما يبطن خالفه، ويف الصحيحني عن النَّيبِّ صلى 

اهللا عليه وسلم أنَّه قال: ((املؤمن َمن أَِمَنه النَّاس على دمائهم وأمواهلم))(٢). 

واحملتال غري مأمون، ويف حديث ابن عمر أنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال 

النَّاس  إذا بقيت يف حثالة ِمن  ((كيف بك يا عبد اهللا  لعبد اهللا بن عمر: 

قد َمَرَجت عهودهم وأمانتهم، واختلفوا فصاروا هكذا. وشبَّك بني أصابعه، 

قال: فكيف أفعل يا رسول اهللا؟ قال: تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل 

على خاصَّتك، وتدعهم وعوامهم))(٣). وهو حديث صحيح، وهو يف بعض 

(١) رواه الرتمذي (٢٢٢٢)، وأمحد (٤٢٦/٤) (١٩٨٣٦) واللَّفظ له، وابن حبان (١٢٣/١٥) 

ِمن حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه. قال الرتمذي: حسن صحيح. وصحَّحه أبو نعيم 

يف ((احللية)) (٢٩٤/٢)، واأللباين يف ((صحيح الرتمذي)) (٢٢٢٢).

(٢) رواه الرتمذي (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٩٩٥)، وأمحد (٣٧٩/٢) (٨٩١٨) ِمن حديث أيب 

هريرة رضي اهللا عنه. قال الرتمذي: حسن صحيح. وصحَّحه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) 

 .(٦٧١٠)

(٣) رواه أبو يعلى (٤٤٢/٩) (٥٥٩٣) ِمن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما. وقال البوصريي 

يف ((إحتاف اخلرية املهرة)) (٥٧/٨): [فيه] سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 



٢٦ َمَقاا 

نسخ البخاري، واحليل توجب مرج العهود واألمانات وهو قلقها واضطرا�ا، 

ْؤَمن على  يعاهد عهًدا، مثَّ ال يفي به، أو أن يـُ له َمن  إذا سوغ  الرَّجل  فإنَّ 

شيء، فيأخذ بعضه بنوع تأويل، ارتفعت الثِّقة به وأمثاله، ومل يـُْؤَمن يف كثري 

ِمن األشياء أن يكون كذلك، وَمن تأمَّل حيل أهل الدِّيوان ووالة األمور اليت 

استحلُّوا �ا احملارم، ودخلوا �ا يف الغلول واخليانة، ومل يبق هلم معها عهٌد وال 

ِعَظم ذلك، وَعِلم خروج  أوجب  والتَّأويالت  االحتيال  يقيًنا أنَّ  َعِلم  أمانة، 

أهل احليل ِمن قوله: ]ZR Q P O N [املؤمنون: ٨]، 

 « ª ©[ :[اإلنسان:٧]، وخمالفتهم لقوله تعاىل Z* )[ :وقوله

 Z_ ¬ ®̄  ° ±Z [النِّساء: ٥٨]، وقوله تعاىل: ] [̂ 

[املائدة:١])(١). 

: ا وا  َمَا

قال كعب املزين:

أمانــيت أخــوُن  ال  األَمانَــَة  إنَّ اخلــؤوَن علــى الطريــِق األنكــِب(٢)أرَعــى 

وقال عبيد بن األبرص:

أمانــًة اخلــؤوَن  محَّلــَت  أنــت  مســنِد(٣)إذا  شــرَّ  أســند�ا  فإنـَّـك 

وقال املعري:

أمانــًة إليــك  أدَّى  َمــن  فعــِلخيونُــك  وال  بقــوٍل  يوًمــا  ترَعــه  فلــم 

(١) ((إقامة الدليل على إبطال التَّحليل)) البن تيمية (٣٠٣-٣٠٦).

(٢) ((ديوان كعب بن زهري)) (ص ١٨٩).

(٣) ((ديوان عبيد بن األبرص)) (ص ٥٩).



٢٧َمَا  اق

فإنـَّـك جتــزي حذوك النَّعــل بالنَّعِل(١)فَأْحِسْن إىل َمن شئَت يف األرِض أو أسْئ

وقال العرجي:

أمانــٍة مثــَل  اإلنســاُن  ُمحـِّـل  محــالومــا  حيمُلهــا  حــني  عليــه  أشــقَّ 

أنــت محِّلــَت األَمانَــَة فاصطــْرب عليهــا فقــد محِّلــَت ِمــن أمرهــا ثقــالفــإن 

منيمــة رضيــَت  فيمــا  تقبلــنَّ  وقــل للــذي يأتيــك حيمُلهــا مهــال(٢)وال 

وقال صاحل بن عبد القدوس:

فاْجَتنِــْب واخليانــة  األَمانَــة  واْعِدْل وال تظلْم، َيِطْب لك مكسُبأدِّ 

هلــا فاصــْرب  بِنكبَــٍة  بُِلْيــَت  يُنَكــُب(٣)وإذا  َمــن ذا رأيــت مســلًَّما ال 

(١) ((اللزوميات)) للمعري (٢١٨/٢).

(٢) ((ديوان العرجيب)) (ص ٢٩٢).

(٣) ((جمموعة القصائد الزهديات)) (٤٨١/٢).



ار
َ
 اِإليث



اَر٢٩  اق

�������

:ًوا ً رَا 

  :ً رَا 

اإليثَار مصدر آثر يُـْؤثِر إيثَارًا، مبعىن التَّقدمي واالختيار واالختصاص، فآثره 

إيثاًرا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، والشيء بالشيء خصه به(١).

  :ًر اَا 

(اإليثَار أن يقدِّم غريه على نفسه يف النَّفع له، والدَّفع عنه، وهو النِّهاية يف 

األخوة)(٢).

اإلنسان عن  للنَّفس �ا يكفُّ  فضيلة  (اإليثار: هو  ابن مسكويه:  وقال 

بعض حاجاته اليت ختصُّه حىت يبذله ملن يستحقُّه)(٣).

ء واد: ر واَا  قا

ا كلَّها  ذكر ابن قيِّم اجلوزية فروقًا بني كلٍّ ِمن اإليثار والسَّخاء واجلود، مع أ�َّ

أفعال بذٍل وعطاء، قال ابن القيِّم يف مدارج السالكني: (وهذا املنزل – أي 

اإليَثار-: هو منزل اجلود والسَّخاء واإلْحَسان، ومسِّي مبنزل اإليثَار؛ ألنَّه أعلى 

مراتبه، فإنَّ املراتب ثالثة:

إحداها: أن ال ينقصه البذل وال يصعب عليه، فهو منزلة السَّخاء.

الثَّانية: أن يعطي األكثر ويبقي له شيًئا، أو يبقي مثل ما أعطى فهو اجلود.

(١) انظر: ((كتاب الكليات)) أليب البقاء الكفوي (٣٨/١)، ((املعجم الوسيط)) (٥/١).

(٢) ((التعريفات)) للجرجاين (٥٩/١).

(٣) ((�ذيب األخالق)) (ص ١٩).



٣٠  اقاَر

الثَّالثة: أن يؤثر غريه بالشَّيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة اإليثَار)(١). 

  ار: ا

آن اا  :ًأو

يعترب اإليثَار ِمن حماسن األخالق اإلسالميَّة، فهو مرتبة عالية ِمن مراتب 

البذل، ومنزلة عظيمة ِمن منازل العطاء، لذا أثىن اهللا على أصحابه، ومدح 

م املفلحون يف الدُّنْيا واآلخرة. املتحلِّني به، وبنيَّ أ�َّ

 ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧ [ تبارك وتعاىل:  اهللا  قال   -

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 Z×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì

[احلشر: ٩].

 º ¹ ̧ قال الطَّربي: (يقول تعاىل ذكره: وهو يصُف األنصار: ]

ويعطون  يقول:   ZË Ê É[ املهاجرين،  قبل  ِمن   Z»

املهاجرين أمواهلم إيثَارًا هلم ِ�ا على أنفسهم، ] ZÐÏ Î Í Ì يقول: 

ولو كان �م حاجة وفاقة إىل ما آثـَرُوا به ِمن أمواهلم على أنفسهم)(٢).

ويبدؤون  أنفسهم،  حاجة  على  احملاويج  يقدِّمون  (أي:  ابن كثري:  وقال 

بالنَّاس قبلهم يف حال احتياجهم إىل ذلك)(٣).

ويقول ابن تيمية: (وأمَّا اإليثَار مع اخلصاصة فهو أكمل ِمن جمرَّد التَّصدق مع 

احملبَّة، فإنَّه ليس كلُّ متصدِّق حمب�ا مؤثرًا، وال كلُّ متصدِّق يكون به خصاصة، بل 

(١) ((مدارج السَّالكني)) البن القيِّم (٢٩٢/٢).

(٢) ((جامع البيان)) (٥٢٧/٢٢).

(٣) ((تفسري القرآن العظيم)) (٧٠/٨).



اَر٣١  اق

قد يتصدَّق مبا حيبُّ مع اكتفائه ببعضه مع حمبَّة ال تبلغ به اخلصاصة)(١).

 + * ) (' &  % $ # " ![ تعــاىل:  اهللا  وقــال   -

, - . / Z0 [آل عمران: ٩٢].

(يعين: لن تنالوا وتدركوا الربَّ، الذي هو اسٌم جامٌع للخريات، وهو الطَّريق 

فإنَّ  وأزكاها.  أموالكم  أطيب  ِمن  ممَّا حتبُّون،  تنفقوا  اجلنَّة، حىت  إىل  املوصل 

النَّفس،  مساحة  على  األدلَّة  أكرب  ِمن  للنُّفوس،  احملبوب  الطَّيب  ِمن  النَّفقة 

واتِّصافها مبكارم األخالق، ورمحتها ورقَّتها، وِمن أدلِّ الدَّالئل على حمبَّة اهللا، 

وتقدمي حمبَّته على حمبَّة األموال، اليت جبلت النُّفوس على قوَّة التَّعلُّق �ا، فَمن 

آثر حمبَّة اهللا على حمبَّة نفسه، فقد بلغ الذِّروة العليا ِمن الكمال، وكذلك َمن 

أنفق الطَّيبات، وأحسن إىل عباد اهللا، أحسن اهللا إليه ووفَّقه أعماًال وأخالقًا، 

ال حتصل بدون هذه احلالة)(٢).

وتعــاىل:        تبــارك  وقــال   -

 [البقرة:  ١٧٧].

فبني اهللا تبارك وتعاىل أنَّ ِمن الربِّ بعد اإلميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة 

والكتب واألنبياء.. إطعام الطَّعام حملتاجيه، وبذله ملريديه، مع حبِّه واشتهائه 

(١) ((منهاج السنة النبوية)) البن تيمية (١٢٩/٧).

(٢) ((تفسري السعدي)) (٩٧٠/١).



٣٢  اقاَر

والرَّغبة فيه، وقد جاء به اهللا تعاىل -أي: إطعام الطَّعام- بعد أركان اإلميان 

مباشرة، ويف ذلك داللة على عظمته وعلو منزلته.

صحيح  وأنت  تتصدق  أن  هو  حبِّه):  (على  قوله  يف  مسعود  ابن  قال 

شحيح، تأمل البقاء، وختشى الفقر(١).

 + * ) ( ' & % $ # " ![ تعاىل:  وقال   -

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

: ; > = < ? @ ZB A [اإلنسان: ٦-٩].

على  راجع  هو  هل   ،Z4 3[ يف  الضَّمري  مرجع  يف  (اْخُتِلف  وقد 

الطَّعام أم على اهللا تعاىل ؟ أي: ويطعمون الطَّعام على ُحبِّ الطَّعام؛ ِلِقلَّته 

عندهم وحاجتهم إليه، أم على ُحبِّ اهللا رجاء ثواب اهللا؟

وقد رجَّح ابن كثري املعىن األوَّل، وهو اختيار ابن جرير، وساق الشَّواهد 

 ![ وقوله:  [البقرة:١٧٧]،   Z7 6 5 4[ ذلك، كقوله:  على 

" # $ % & ')Z [آل عمران: ٩٢].

والواقع أنَّ االستدالل األوَّل فيه ما يف هذه اآلية، ولكن أقرب دليًال وأصرح 

قوله تعاىل: ]ZÐÏ Î Í Ì Ë Ê É [احلشر: ٩])(٢).

 ] \ [ Z Y X W V U[ :وقال اهللا تبارك وتعاىل -

^_̀  Z e d c b a [اإلنسان: ١٢-١٣].

(واملعىن: وجزاهم بصربهم على اإليثار، وما يؤدِّي إليه ِمن اجلوع والعري 

(١) ذكره السمعاين يف ((تفسريه)) (١٧٢/١).

(٢) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣٩٤/٨).



اَر٣٣  اق

بستانًا فيه مأكل هينء وحريرًا فيه ملبس �ي)(١).

ا  ا  :ًم

- عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم: ((إنَّ األشعريِّني إذا أرملوا(٢) يف الغزو، أو قلَّ طعام عياهلم باملدينة 

مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، مثَّ اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسَّويَّة، 

، وأنا منهم))(٣). فهم مينِّ

يقول العيين: (فيه منقبة عظيمة لألشعريني من إيثارهم ومواسا�م بشهادة 

سيدنا رسول اهللا وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه ....وفيه فضيلة اإليثَار 

واملواساة)(٤).

على  الغالب  أنَّ  على  يدلُّ  احلديث  (هذا  القرطيب:  العبَّاس  أبو  وقال 

األشعريِّني اإليثَار، واملواساة عند احلاجة... فثبت هلم بشهادة رسول اهللا صلى 

م...كرماء مؤثرون)(٥).  اهللا عليه وسلم: أ�َّ

- وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

((طعام االثنني كايف الثَّالثة، وطعام الثَّالثة كايف األربع))(٦). ويف لفظ ملسلم: 

الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي األربعة، وطعام األربعة  ((طعام 

يكفي الثَّمانية))(٧).

(١) ((مفاتيح الغيب)) للفخر الرازي (٢١٨/٣٠).

(٢) أرمل القوم: نفد زادهم. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٢٩٦/١١).

(٣) رواه البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠) ِمن حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه.

(٤) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (٤٤/١٣).

(٥) ((املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (٤٥٢/٦). 

(٦) رواه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.

(٧) رواه مسلم (٢٠٥٩) ِمن حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما.



٣٤  اقاَر

(١)

- وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: ((جاء رجل إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه 

وسلم فقال: يا رسول اهللا، أي الصَّدقة أعظم أجرًا ؟ قال: أن تصدَّق وأنت 

صحيح شحيح، ختشى الفقر وتأمل الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم(٢)، 

قلَت: لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن))(٣). 

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ أعمال الربِّ كلَّما صعبت كان أجرها أعظم، ألنَّ 

الصَّحيح الشَّحيح إذا خشي الفقر، وأمَّل الغىن صعبت عليه النَّفقة، وسوَّل له 

الشَّيطان طول العمر، وحلول الفقر به، فَمن تصدَّق يف هذه احلال، فهو مؤثر 

لثواب اهللا على هوى نفسه، وأمَّا إذا تصدَّق عند خروج نفسه، فيخشى عليه 

الضِّرار مبرياثه واجلوار يف فعله)(٤).

- وعن جابر بن عبد اهللا حدَّث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّه 

أراد أن يغزو فقال: ((يا معشر املهاجرين واألنصار إنَّ ِمن إخوانكم قوًما ليس 

(١) ((شرح صحيح البخارى)) البن بطال (٤٧١/٩).

(٢) إذا بلغت نفس أحدكم احللقوم عند النزع، واحللقوم جمرى النفس والسعال من اجلوف. انظر: 

((لسان العرب)) البن منظور (١٥٠/١٢).

(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (١٠٣٢) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.

(٤) ((شرح صحيح البخارى)) (٤١٧/٣).



اَر٣٥  اق

هلم مال وال عشرية، فليضمَّ أحدكم إليه الرَّجلني أو الثَّالثة، فما ألحدنا ِمن 

ظهٍر حيمله إالَّ ُعْقَبٌة(١) كُعْقَبِة. (يعين: أحدهم). فضمْمُت إيلَّ اثنني أو ثالثًة، 

قال: ما يل إالَّ ُعْقَبٌة كُعْقَبِة أحدهم ِمن مجلي))(٢).

ا اَر:

لإليثَار فوائد عظيمة ومثار جليلة جينيها أصحاب هذا اخلُُلق العظيم منها:

١- دخوهلم فيمن أثىن اهللا عليهم ِمن أهل اإليثَار، وجعلهم ِمن املفلحني.

٢- اإليثَار طريق إىل حمبَّة اهللا تبارك وتعاىل.

٣- حتقيق الكمال اإلمياين، فاإليثَار دليٌل عليه، ومثرة ِمن مثاره.

٤- وِمن أعظم الثِّمار والفوائد: أنَّ التَّحلِّي خبُُلق اإليثَار فيه اقتداٌء باحلبيب 

حممَّد صلى اهللا عليه وسلم.

٥- أنَّ املْؤثر جيين مثار إيثاره يف الدُّنْيا قبل اآلخرة وذلك مبحبَّة النَّاس له 

وثناؤهم عليه، كما أنَّه جيين مثار إيثاره بعد موته حبسن األحدوثة ومجال الذِّكر، 

فيكون بذلك قد أضاف عمرًا إىل عمره.

٦- اإليثَار يقود املرء إىل غريه ِمن األخالق احلسنة واِخلالل احلميدة كالرَّمحة 

وحبِّ الغري والسَّعي لنفع النَّاس، كما أنَّه يقوده إىل َترك مجلٍة ِمن األخالق السَّيِّئة 

واِخلالل الذَّميمة كالبخل وحبِّ النَّفس واَألثَـــرَة والطَّمع وغري ذلك.

(١) العقبة: النوبة. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٦١٨/١).

(٢) رواه أبو داود (٢٥٣٤)، وأمحد (٣٥٨/٣) (١٤٩٠٦)، واحلاكم (١٠٠/٢) ِمن حديث جابر 

ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما. وسكت عنه أبو داود، وصحَّح إسناده األلباين يف ((السِّلسلة 

الصَّحيحة)) (٣٠٩)، وحسَّنه الوادعي يف ((الصَّحيح املسند)) (٢٣٩).



٣٦  اقاَر

٧- اإليثار جالٌب للربكة يف الطَّعام واملال واملمتلكات.

والتَّكافل  التَّعاون  حس  وجود  على  دليٌل  ا�تمع  يف  اإليثَار  وجود   -٨

بناء  املهمَّة يف  الركائز  ِمن هذه  دليٌل على خلوِّه  ا�تمع  ِمن  وفقده  واملودَّة، 

جمتمعات مؤمنة قويَّة ومتكاتفة.

٩- باإليثَار حتصل الكفاية االقتصاديَّة واملادِّيَّة يف ا�تمع، فطعام الواحد 

يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي الثَّالثة، والبيت الكبري الذي تستأثر به 

أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر ِمن أسرة ليس هلا بيوت تؤويها وهكذا.

أ اَر:

   ِ أ :ًأو

ينقسم اإليثَار ِمن حيث تعلُّقه بالغير إلى قسمين:

  رل: إوا ا

القيِّم:  اإليثَار وأعالها منزلة، وأرفعها قدرًا، يقول ابن   وهو أفضل أنواع 

باخللق-  املتعلِّق  اإليثَار  ِمن  -أي  هذا  ِمن  أجلُّ  باخلالق  املتعلِّق  (واإليثَار 

وأفضل، وهو إيثار رضاه على رضى غريه، وإيثار حبِّه على حبِّ غريه، وإيثار 

خوفه ورجائه على خوف غريه ورجائه، وإيثار الذُّل له واخلضوع واالستكانة 

الطلب منه والسُّؤال  إيثار  لغريه، وكذلك  والضَّراعة والتملُّق على بذل ذلك 

وإنزال الفاقات به على تعلُّق ذلك بغريه)(١).

وهلذا النَّوع ِمن اإليثَار عالمتان تدالن عليه، ال بدَّ أن تظهرا على مدَّعيه، 

ومها:

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٤٩/١).



اَر٣٧  اق

األول: أن يفعل املرء كلَّ ما حيبُّه اهللا تعاىل ويأمر به، وإن كان ما حيبُّه اهللا 

مكروًها إىل نفسه، ثقيًال عليه.

إليه،  اهللا تعاىل وينهى عنه، وإن كان محبَّـــًبا  الثَّاني: أن يرتك ما يكرهه 

تشتهيه نفسه، وترغِّب فيه.

يقول ابن القيِّم: (فبهذين األمرين يصحُّ مقام اإليثَار)(١).

 :ا  رَا ا 

ُجِبلت النَّفس على الرَّاحة والدَّعة وامليل إىل املالذ واملتع، كما ُجِبلت على 

ا�ا، ولـمَّا كان  البعد عن كلِّ ما يشقُّ عليها أو ينغِّص متعتها أو حيدُّ ِمن ملذَّ

هذا النَّوع ِمن اإليثَار يضادُّ ما ُجِبَلت عليه النَّفس ِمن الرَّاحة والدَّعة كان صعًبا 

عليها التَّلبُّس به، أو التَّخلُّق والتَّحلِّي مبعناه.

يقول ابن القيِّم مبيِّــًنا صعوبة هذا النَّوع ِمن اإليَثار وثقله على النَّفس:

(ومؤنة هذا اإليثَار شديدة لغلبة األغيار، وقوَّة داعي العادة والطَّبع، فاحملنة 

العبد  فالح  يتم  وال  عنه ضعيفة،  والنَّفس  فيه شديدة،  واملؤنة  عظيمة،  فيه 

وسعادته إالَّ به، وإنَّه ليسٌري على َمن يسَّره اهللا عليه)(٢).

وإن كان هذا النَّوع ِمن اإليثَار شديٌد على النَّفس صعب على الرُّوح إالَّ أنَّ 

مثراته وما جينيه الشَّخص منه تفوق مثرات أيِّ نوع ِمن األعمال، فنهايته فوز 

حمقَّق وفالح حمتوم، وملك ال يضاهيه ملك. 

(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن َصُعب املرتقى، وأن يشمِّر إليه وإن َعُظَمت 

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٥٠/١).

(٢) ((املصدر السابق)).



٣٨  اقاَر

فيه احملنة، وحيمل فيه خطرًا يسريًا ملْلك عظيم وفوز كبري، فإنَّ مثرة هذا يف العاجل 

واآلجل ليست تشبه مثرة شيء ِمن األعمال، ويسٌري منه يرقِّي العبد ما ال يرقى 

غريه إليه يف املَدد املتطاولة، وذلك فضل اهللا يؤتيه َمن يشاء)(١).

َْ  رإ :ما ا

وهذا هو النَّوع الثَّاين ِمن أنواع اإليثَار ِمن حيث تعلُّقه باخلَْلق.. وقد قسَّم 

ابن عثيمني هذا النَّوع ِمن اإليثَار إىل ثالثة أقسام: 

(األوَّل: ممنوع، والثَّاين: مكروه أو مباح، والثَّالث: مباح.

- القسم األوَّل: وهو املمنوع: وهو أن تؤثر غريك مبا جيب عليك شرًعا، 

فإنَّه ال جيوز أن تقدم غريك فيما جيب عليك شرًعا... فاإليثَار يف الواجبات 

الشَّرعية حرام، وال حيل ألنَّه يستلزم إسقاط الواجب عليك.

- القسم الثَّاني: وهو املكروه أو املباح: فهو اإليَثار يف األمور املستحبة، 

إالَّ  أوىل ال شكَّ  تَــرُكه  لكن  بعضهم،  وأباحه  العلم،  أهل  بعض  وقد كرهه 

ملصلحة.

- القسم الثَّالث: وهو املباح: وهذا املباح قد يكون مستحب�ا، وذلك أن 

مه على نفسك يف أمٍر غري  تؤثر غريك يف أمر غري تعبُّدي أي تؤثر غريك، وتقدِّ

تعبُّدي)(٢). 

و ا اع ِ اَر:

أو  املنع  ِمن حيِّز  تنقله  باملخلوقني  املتعلِّق  لإليثَار  القيِّم شروطًا  ابن  ذكر 

الكراهة إىل حيِّز اإلباحة ولعلَّنا جنملها فيما يلي:

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) البن القيِّم (٤٥٠/١).

(٢) ((شرح رياض الصاحلني)) البن عثيمني (٤١٦/٣-٤١٧).



اَر٣٩  اق

١- أن ال يضيع على املْؤثِر وقته.

٢- أن ال يتسبَّب يف إفساد حاله.

٣- أن ال يهضم له دينه.

٤- أالَّ يكون سبًبا يف سدِّ طريق خري على املْؤثِر.

٥- أن ال مينع للُمْؤثر وارًدا.

إن  أمَّا  بلغ كماله،  قد  اخلَْلق  إىل  اإليثَار  الشُّروط كان  هذه  توفَّرت  فإذا 

ُوِجد شيء ِمن هذه األشياء كان اإليثَار إىل النَّفس أَْوَىل ِمن اإليثَار إىل الغري، 

فاإليثَار احملمود -كما قال ابن القيِّم هو: (اإليثَار بالدُّنْيا ال بالوقت والدِّين 

وما يعود بصالح القلب)(١).

إ ا وا   ِ أ :ًم

- األوَّل: قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي يكون عند اآلباء 

واألمَّهات وأصحاب الِعْشق، وهذا كما يقول عبد الرَّمحن امليداين الباعث إليه 

البواعث  أقوى  ِمن  واحلبُّ  عارم،  شديٌد  عنه حبٌّ  ينتج  النُّفوس  فطري يف 

الذَّاتية الدَّافعة إىل التَّْضحية بالنَّفس وكلُّ ما يتَّصل �ا ِمن مصاحل وحاجات 

ِمن أجل سالمة احملبوب أو حتقيق رضاه، أو جلب السَّعادة أو املسرَّة إليه(٢).

تقول أمُّ املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها: ((جاءتين مسكينة حتمل ابنتني 

هلا، فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كلَّ واحدة منهما مترة. ورفعت إىل فيها 

مترة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقَّت التَّمرة، اليت كانت تريد أن تأكلها 

عليه  اهللا  اهللا صلى  لرسول  صنعت  الذي  فذكرت  فأعجبين شأ�ا،  بينهما، 

(١) انظر: ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٤٦/١).

(٢) انظر: ((األخالق اإلسالمية وأسسها)) لعبد الرَّمحن امليداين (٤٣٥/٢).



٤٠  اقاَر

وسلم، فقال: إنَّ اهللا قد أوجب هلا �ا اجلنَّة، أو أعتقها �ا ِمن النَّار))(١). 

فهذا اإليثَار دافعه حبُّ األم البنتيها ورمحتها �ما.

- الثَّاني: وقسم يكون الدَّافع هو اإلميان، وحبَّ اخلري للغري، على حساب 

ا�ا ومشتهيا�ا، وهو كما قال امليداين: (ليس إيثارًا انفعالي�ا عاطفي�ا  النَّفس وملذَّ

جمرًدا، ولكنَّه إيثار يعتمد على حماكمة منطقيَّة سليمة، ويعتمد على عاطفة 

إميانيَّة عاقلة)(٢).

درت اَر:

السَّائرين)) أنَّ لإليثار ثالث  اهلرويُّ يف كتابه ((منازل  إمساعيل  أبو  ذََكر 

درجات:

- الدَّرجة األولى: (أن تؤثر اخلَْلق على نفسك فيما ال َحيُْرم عليك ديًنا، 

وال يقطع عليك طريًقا، وال يفسد عليك وقًتا)(٣). 

قال ابن القيِّم يف شرحه هلذه الدَّرجة: (يعين: أن تُقدِّمهم على نفسك يف 

مصاحلهم، مثل: أن تطعمهم وجتوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، حبيث 

ال يؤدِّي ذلك إىل ارتكاب إتالٍف ال جيوز يف الدِّين)(٤). 

- الدَّرجة الثَّانية: (إيثار رضى اهللا تعاىل على رضى غريه، وإن َعُظَمت فيه 

احملن وثـَُقَلت به املؤن، وَضُعَف عنه الطول والبدن)(٥).

(١) رواه مسلم (٢٦٣٠) ِمن حديث عائشة رضي اهللا عنها.

(٢) انظر: ((األخالق اإلسالمية وأسسها)) لعبد الرَّمحن امليداين (٤٣٥/٢).

(٣) ((منازل السَّائرين)) لعبد اهللا األنصاري اهلروي (ص ٥٧).

(٤) ((مدارج السَّالكني)) (٢٩٧/٢).

(٥) ((منازل السَّائرين)) لعبد اهللا األنصاري اهلروي (ص ٥٨).



اَر٤١  اق

قال ابن القيِّم: (هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب اخلَْلق، 

وهي درجة األنبياء وأعالها للرُّسل عليهم صلوات اهللا وسالمه وأعالها ألويل 

العزم منهم، وأعالها لنبيِّنا صلى اهللا عليه وسلم)(١).

- الدَّرجة الثَّالثة: (إيثاُر إيثاِر اهللا تعاىل: فإنَّ اخلوض يف اإليثَار دعوى يف 

ك)(٢).  امللك، مثَّ تـَْرك شهود رؤيتك إيثار اهللا، مثَّ غيبتك عن الرتَّ

دون  اهللا  إىل  إيثارك  تنسب  أن  اهللا:  إيثار  بإيثار  (يعين  القيِّم:  ابن  قال   

نفسك، وأنَّه هو الذي تفرَّد باإليثَار ال أنت، فكأنَّك سلمت اإليثَار إليه فإذا 

املْؤثر حقيقة...  احلقُّ ال أنت، فهو  آثره هو  الذي  آثرت غريك بشيء فإنَّ 

وقوله: مثَّ ترك شهود رؤيتك إيثار اهللا، يعين أنَّك إذا آثرت إيثار اهللا بتسليمك 

معىن اإليثَار إليه: بقيت عليك ِمن نفسك بقيٌَّة أخرى البدَّ ِمن اخلروج عنها 

وهي: أن تـُْعِرض عن شهودك رؤيتك أنَّك آثرت احلقَّ بإيثارك، وأنَّك نسبت 

ك. يريد: أنَّك إذا نزلت هذا  اإليثَار إليه ال إليك... وقوله: مثَّ غيبتك عن الرتَّ

ك املتضمِّنة  الشُّهود وهذه الرُّؤية: بقيت عليك بقيٌَّة أخرى وهي رؤيتك هلذا الرتَّ

ك، وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد شيء ِمن األمر، وال  لدعوى ملكك للرتَّ

ا األمر كلُّه هللا)(٣). بيده فعل وال ترك، وإمنَّ

ام اب  اَر:

  : ر اَب اا ام

يقول ابن قيِّم اجلوزية يف املوانع اليت جتعل النَّفس تتخلَّف عن هذا النَّوع 

(١) ((مدارج السَّالكني)) (٢٩٩/٢).

(٢) ((منازل السَّائرين)) لعبد اهللا األنصاري اهلروي (ص ٥٨).

(٣) ((مدارج السَّالكني)) (٣٠٢/٢).



٤٢  اقاَر

ِمن اإليثَار:

(والنَّقص والتَّخلُّف يف النَّفس عن هذا يكون ِمن أمرين:

١- أن تكون جامدة غري سريعة اإلدراك، بل بطيئة وال تكاد ترى حقيقة 

والشُّبهات  والشُّكوك  األوهام  به  اقرتنت  رأ�ا  وإن  ُعْسر،  بعد  إالَّ  الشَّيء 

واالحتماالت، فال يتخلَّص له رؤيتها وعيا�ا.

إذا  القرحية َوقَّادة َدرَّاكة، لكن النَّفس ضعيفة مهينة  الثَّاين أن تكون   -٢

العليل  سوق  يسوقها  فصاحبها  إيثاره،  عن  َضُعَفت  والرُّشد  احلقَّ  أبصرت 

الذي  الصَّغري  الطِّفل  أو كسوق  خطوة.  وقف  خطوة  ساقه  املريض: كلَّما 

تعلَّقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إىل رشده وهو ملتفت إىل هلوه 

ولعبه، ال ينساق معه إالَّ َكْرًها)(١).

  :َْ ر اَب اا ام

١- ضعف اإلميان واليقني، فكما أنَّ اإلميان القويَّ يدفع صاحبه للبذل 

والعطاء واإليَثار، فإنَّ ضعفه يكون سبًبا يف األثرة والشُّح. 

٢- الشُّح املطاع، لذا ذكر اهللا عزَّ وجلَّ يف اآلية اليت مدح فيها أهل اإليثَار 

أنَّ َمن يـَُوفَّق يف الوقاية ِمن شحِّ نفسه فقد أفلح.

٣- حبُّ النَّفس، ومتلُّك األثرة على القلب.

أمر  عليه  َسُهل  طباعه  قلبه والنت  َرقَّ  فَمن  القلب ومجوده،  قسوة   -٤

اإليَثار.

٥- ضعف اهلمَّة.

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٥٠/١).



اَر٤٣  اق

ا ا  اب اَر:

  : ر اَب اا  ا ا

ذكر ابن قيِّم اجلوزية أمورًا جتعل ِمن هذا اإليثَار أمرًا سهًال على النَّفس، 

فقال:

(والذي يسهِّله على العبد أمور:

- أحدها: أن تكون طبيعته ليِّنة منقادة سلسة ليست جبافية وال قاسية، 

بل تنقاد معه بسهولة.

- الثَّاني: أن يكون إميانه راسًخا ويقينه قوي�ا؛ فإنَّ هذا مثرة اإلميان ونتيجته.

- الثَّالث: قوَّة صربه وثباته.

 فبهذه األمور الثَّالثة ينهض إىل هذا املقام ويسهل عليه دركه)(١).

  :َْ ر اَب اا  ا ا

قال ابن القيِّم: (فإن قيل: فما الذي يسهِّل على النَّفس هذا اإليثَار، فإنَّ 

النَّفس جمبولة على اَألثَـــرَة ال على اإليَثار؟ قيل: يسهِّله أمور: 

- أحدها: رغبة العبد يف مكارم األخالق ومعاليها؛ فإنَّ ِمن أفضل أخالق 

الرَّجل وأشرفها وأعالها: اإليَثار. وقد جبل اهللا القلوب على تعظيم صاحبه 

وحمبَّته، كما جبلها على بغض املستأثر ومقته، ال تبديل خللق اهللا.

- الثَّاني: النُّفرة ِمن أخالق اللِّئام ومقت الشُّح وكراهته له. 

للمسلمني  وتعاىل  سبحانه  اهللا  جعلها  اليت  احلقوق  تعظيم  الثَّالث:   -

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٥٠/١).



٤٤  اقاَر

بعضهم على بعض، فهو يرعاها حقَّ رعايتها، وخياف ِمن تضييعها، ويعلم أنَّه 

ا، بل ال  ه؛ فإنَّ ذلك َعِسر جد� إن مل يبذل فوق العدل مل ميكنه الوقوف مع حدِّ

بد ِمن جماوزته إىل الفضل أو التَّقصري عنه إىل الظُّلم، فهو -خلوفه ِمن تضييع 

، والدُّخول يف الظُّلم- خيتار اإليثَار مبا ال ينقصه وال يضرُّه، ويكتسب  احلقِّ

ْنيا، وجزيل األجر يف اآلخرة مع ما جيلبه له اإليثَار ِمن  به مجيل الذِّكر يف الدُّ

الربكة وفيضان اخلري عليه، فيعود عليه ِمن إيثاره أفضل ممَّا بذله، وَمن جرَّب 

هذا عرفه، وَمن مل جيرِّبه فليستقرئ أحوال العامل، واملوفَّق َمن وفَّقه اهللا سبحانه 

وتعاىل)(١).

ذج ر:

 :و  ا  ل ار رإ ِ ذج

احلظِّ  أوفر  األخالق  مجيع  ِمن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  أخذ 

والنَّصيب، فما ِمن ُخُلٍق إالَّ وقد تربَّع املصطفى صلى اهللا عليه وسلم على 

عرشه، وعال ِذروة َسَنامه، ففي ُخُلق اإليثَار كان هو سيِّد املؤثرين وقائدهم، 

بل وصل احلال به صلى اهللا عليه وسلم أنَّه مل يكن يشبع -ال هو وال أهل 

بيته- بسبب إيثاره صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن حجر: (والذي يظهر أنَّه 

صلى اهللا عليه وسلم كان يؤثر مبا عنده، فقد ثبت يف الصَّحيحني أنَّه كان 

-إذا جاءه ما فتح اهللا عليه ِمن خيرب وغريها ِمن متر وغريه- يدَّخر قوت أهله 

سنة، مثَّ جيعل ما بقي عنده ُعدَّة يف سبيل اهللا تعاىل، مثَّ كان مع ذلك -إذا 

ا أدَّى ذلك  طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف- يشري على أهله بإيثارهم، فرمبَّ

إىل نفاد ما عندهم أو معظمه)(٢).

(١) ((طريق اهلجرتني وباب السَّعادتني)) (٤٤٨/١).

(٢) ((فتح الباري)) البن حجر (٢٨٠/١١).



اَر٤٥  اق

وإليك أخي الكرمي بعض الصُّور ِمن إيثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

- عن سهل بن سعد، قال: ((جاءت امرأة بربدة، قال: أتدرون ما الربدة؟ 

فقيل له: نعم، هي الشَّملة منسوج يف حاشيتها. قالت: يا رسول اهللا، إينِّ 

عليه وسلم حمتاًجا  النَّيبُّ صلى اهللا  فأخذها  أكسوكها،  بيدي  نسجت هذه 

ا إزاره، فقال رجل ِمن القوم: يا رسول اهللا، اكسنيها.  إليها، فخرج إلينا وإ�َّ

فقال: (نعم). فجلس النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم يف ا�لس، مثَّ رجع فطواها، 

مثَّ أرسل �ا إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إيَّاه، لقد علمت أنَّه ال 

يردُّ سائًال. فقال الرَّجل: واهللا ما سألته إالَّ لتكون كفين يوم أموت. قال سهل: 

فكانت كفنه))(١).

- وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: ((إنَّا يوم اخلندق حنفر 

فعرضت ُكْديٌَة(٢) شديدٌة فجاءوا النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: هذه ُكْديٌَة 

عرضت يف اخلندق. فقال: أنا نازل مثَّ قام -وبطنه معصوٌب حبجر، ولبثنا ثالثة 

أيَّام ال نذوق ذواقًا- فأخذ النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم املعول فضرب يف الُكْديَة 

فعاد كثيًبا أهيل أو أهيم(٣)، فقلت: يا رسول اهللا ائذن يل إىل البيت، فقلت 

المرأيت: رأيت يف النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم شيًئا ما كان يف ذلك صرب فعندك 

شيء؟ فقالت: عندي شعري وعناق(٤). فذحبت العناق، وطحنت الشَّعري حىت 

جعلنا اللَّحم بالربمة. مثَّ جئت النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم والعجني قد انكسر، 

(١) رواه البخاري (٢٠٩٣) ِمن حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه .

(٢) الكدية: األرض الغليظة، وقيل: األرض الصلبة، وقيل: هي الصفاة العظيمة الشديدة. انظر: 

((لسان العرب)) البن منظور (٢١٦/١٥).

(٣) أهيل: منهال ال يثبت. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٧٤١/١١).

أهيم: الرمال اهليم هي اليت ال تروى. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٦٢٧/١٢).  

(٤) العناق: األنثى من املعز. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٣٧٤/١٠).



٤٦  اقاَر

والربمة بني األثايف(١) قد كادت أن تنضج. فقلت:طعيِّم يل، فقم أنت -يا 

رسول اهللا- ورجل أو رجالن. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثري طيِّب. 

قال: قل هلا ال تنزع الربمة(٢) وال اخلبز ِمن التـَّنُّور حىت آيت. فقال: قوموا. فقام 

املهاجرون واألنصار، فلمَّا دخل على امرأته. قال: وحيك جاء النَّيبُّ صلى اهللا 

عليه وسلم باملهاجرين واألنصار وَمن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

فقال: ادخلوا وال تضاغطوا(٣). فجعل يكسر اخلبز وجيعل عليه اللَّحم وخيمِّر 

الربمة والتـَّنُّور إذا أخذ منه، ويقرِّب إىل أصحابه مثَّ ينزع، فلم يزل يكسر اخلبز 

ويغرف حىت شبعوا وبقي بقيٌَّة. قال: كلي هذا وأهدي، فإنَّ النَّاس أصابتهم 

جماعة))(٤).

- وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: ((قال أبو طلحة ألمِّ سليم: لقد 

مسعت صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعيًفا أعرف فيه اجلوع، فهل 

عندك ِمن شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراًصا ِمن شعري، مثَّ أخرجت مخارًا 

هلا فلفَّت اخلبز ببعضه، مثَّ دسَّته حتت يدي والثتين(٥) ببعضه، مثَّ أرسلتين إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم يف املسجد ومعه النَّاس، فقمت عليهم، فقال يل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم: آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال:بطعام؟ قلت: 

نعم. فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت 

(٢) الربمة: قدر من حجارة. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٤٥/١٢).

(٣) التضاغط: التزاحم. انظر: ((املصدر السابق)) (٣٤٢/٧).

(٤) رواه البخاري (٤١٠١) ِمن حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما.

(٥) اللوث الطي واللي. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (١٨٥/٢).



اَر٤٧  اق

بني أيديهم حىت جئت أبا طلحة فأخربته، فقال أبو طلحة: يا أمَّ سليم، قد 

جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنَّاس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: 

اهللا ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم: هلمِّي يا أمَّ سليم ما عندك، فأتت بذلك اخلبز، فأمر به رسول 

، وعصرت أمُّ سليم عكَّة فأدمته(١)، مثَّ قال رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففتَّ

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه ما شاء اهللا أن يقول، مثَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن 

هلم، فأكلوا حىت شبعوا، مثَّ خرجوا، مثَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن هلم، فأكلوا 

حىت شبعوا مثَّ خرجوا، مثَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا، مثَّ 

خرجوا، مثَّ قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلُّهم حىت شبعوا، والقوم سبعون أو 

مثانون رجًال))(٢). 

- وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنَّه كان يقول: ((اهللا الذي ال إله إالَّ هو، 

إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض ِمن اجلوع. وإن كنت ألشدُّ احلجر على 

بطين ِمن اجلوع. ولقد قعدت يوًما على طريقهم الذي خيرجون منه فمرَّ أبو 

بكر فسألته عن آية ِمن كتاب اهللا ما سألته إالَّ ليشبعين، فمرَّ ومل يفعل، مثَّ 

مرَّ أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم فتبسَّم حني رآين، وعرف ما يف نفسي 

وما يف وجهي. مثَّ قال: يا أبا هر! قلت: لبَّيك رسول اهللا. قال: احلَْق. ومضى 

فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن يل، فدخل فوجد لبًنا يف قدح، فقال: ِمن أين 

هذا اللَّنب؟ قالوا: أهداه لك فالن- أو فالنة- قال: أبا هر! قلت: لبَّيك يا 

(١) فأدمته أي صريت ما خرج من العكة له إداًما، والعكة بضم املهملة وتشديد الكاف إناء من 

جلد مستدير جيعل فيه السمن غالبا والعسل. انظر: ((فتح الباري)) البن حجر (٥٩٠/٦).

(٢) رواه البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠) ِمن حديث أنس رضي اهللا عنه .



٤٨  اقاَر

رسول اهللا. قال: احلَْق إىل أهل الصُّفَّة فادعهم يل. قال- وأهل الصُّفَّة أضياف 

اإلسالم ال يأوون على أهل وال مال وال على أحد. إذا أتته صدقة بعث �ا 

إليهم ومل يتناول منها شيًئا، وإذا أتته هديَّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 

فيها- فساءين ذلك، فقلت: وما هذا اللَّنب يف أهل الصُّفَّة؟ كنت أحقَّ أن 

أصيب ِمن هذا اللَّنب شربة أتقوَّى �ا، فإذا جاءوا أمرين فكنت أنا أعطيهم، 

اللَّنب؟! ومل يكن ِمن طاعة اهللا وطاعة رسوله  ِمن هذا  وما عسى أن يبلغين 

صلى اهللا عليه وسلم بدٌّ، فأتيتهم فدعو�م فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن هلم وأخذوا 

جمالسهم ِمن البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبَّيك يا رسول اهللا. قال: خذ 

فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرَّجل فيشرب حىت يروى، مثَّ يردُّ 

عليَّ القدح حىت انتهيت إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم وقد روي القوم كلُّهم. 

فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إيلَّ فتبسَّم، فقال: أبا هر، قلت: لبَّيك 

يا رسول اهللا. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول اهللا. قال: اقعد 

فاشرب، فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربُت، فما زال يقول: اشرب. 

حىت قلُت: ال -والذي بعثك باحلقِّ- ما أجد له مسلًكا. قال: فأرين، فأعطيته 

القدح، فحمد اهللا ومسَّى، وشرب الفضلة))(١).

: ان ار  ر اإ ِ ذج

ضرب الصَّحابة أروع أمثلة اإليثَار وأمجلها، وَمن يتأمَّل يف قصص إيثارهم 

حيسب ذلك ضربًا ِمن خيال، لوال أنَّه منقوٌل لنا عن طريق األثبات، وباألسانيد 

الصَّحيحة الصَّرحية.

وإليك بعًضا ِمن النَّماذج اليت تروي لنا صورًا رائعة ِمن اإليَثار:

(١) رواه البخاري (٦٤٥٢) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه .



اَر٤٩  اق

  :و  ا  ل ار 

- عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ((أنَّ رجًال أتى النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم، 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  املاء.  إالَّ  نسائه، فقلن: ما معنا  فبعث إىل 

وسلم: َمن يضمُّ- أو يضيف- هذا؟ فقال رجل ِمن األنصار: أنا. فانطلق 

به إىل امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فقالت: 

سراجك(١)،  وأصبحي  طعامك،  هيِّئي  فقال:  صبياين.  قوت  إالَّ  عندنا  ما 

ونوِّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيَّأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوَّمت 

ما يأكالن،  ا تصلح سراجها فأطفأته، فجعال يريانه أ�َّ صبيا�ا، مثَّ قامت كأ�َّ

فباتا طاويني(٢)، فلمَّا أصبح غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: 

 Ê É[ :ضحك اهللا اللَّيلة- أو عجب ِمن فعالكما-، فأنزل اهللا

 Z× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë

[احلشر:٩]))(٣).

 :ا  رر... إما

أقبل املهاجرون إىل املدينة ال ميلكون ِمن أمر الدُّنْيا شيًئا، قد تركوا أمواهلم 

وما ميلكون خلف ظهورهم، وأقبلوا على ما عند اهللا عزَّ وجلَّ يرجون رمحته 

ا إكرام،  ار، وأكرموهم أميَّ وخيافون عذابه، فاستقبلهم األنصار الذين تبوَّؤوا الدَّ

وصفها  عن  يعجز  يف صورة  الدُّنْيا...  حطام  ِمن  بشيء  عليهم  يبخلوا  ومل 

اللِّسان، ويضعف عن تعبريها البيان:

- فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: ((ملا قدم املهاجرون املدينة نزلوا 

(١) وأصبحي سراجك: أي أوقديه. انظر: ((فتح الباري)) البن حجر (١٢٠/٧).

(٢) الطيان: اجلائع. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٢٠/١٥).

(٣) رواه البخاري (٣٧٩٨) ِمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.



٥٠  اقاَر

على األنصار يف دورهم، فقالوا: يا رسول اهللا، ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم 

املهنأ(١)  أشركونا يف  لقد  منهم،  أبذل يف كثري  قليل، وال  مواساة يف  أحسن 

وكفونا املؤنة، ولقد خشينا أن يكونوا ذهبوا باألجر كلِّه. فقال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم: كالَّ ما دعومت اهللا هلم وأثنيتم به عليهم))(٢).

- وهذا عبد الرَّمحن بن عوف ((لـمَّا قدم املدينة آخى النَّيبُّ صلى اهللا عليه 

وسلم بينه وبني سعد بن الرَّبيع األنصاريِّ، وعند األنصاريِّ امرأتان، فعرض 

عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له: بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، دلُّوين 

على السُّوق...))(٣).

إر...  ة: 

وقد وصل احلال بصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن آثروا إخوا�م 

حبيا�م.. وهذا غاية اجلود، ومنتهى البذل والعطاء.

- ففي غزوة الريموك قال عكرمة بن أيب جهل: قاتلت رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم يف مواطن وأفرُّ منكم اليوم؟! مثَّ نادى: َمن يبايع على املوت؟ 

فبايعه عمُّه احلارث بن هشام، وضرار بن األزور يف أربعمائة ِمن وجوه املسلمني 

أُْثِبُتوا مجيًعا جراًحا، وقُِتل منهم  وفرسا�م، فقاتلوا قدَّام فسطاط خالد حىت 

خلٌق، منهم ضرار بن األزور -رضي اهللا عنهم-... فلمَّا صرعوا ِمن اجلراح 

إليه  نظر  أحدهم  إىل  قربت  فلمَّا  ماء،  بشربة  إليهم  فجيء  ماء،  استسقوا 

ادفعها  إليه اآلخر، فقال:  إليه نظر  اآلخر، فقال: ادفعها إليه. فلما ُدِفَعت 

(١) املهنأ: ما أتاك بال مشقة. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (١٨٤/١).

سنده  وصحَّح  عنه.  اهللا  رضي  أنس  حديث  ِمن   (٢٩٠/٥) ((املختارة))  يف  الضيَّاء  رواه   (٢)

البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) (٣٢٥/٧). 

(٣) رواه البخاري (٢٠٤٨) ِمن حديث عبد الرَّمحن بن عوف رضي اهللا عنه. 



اَر٥١  اق

إليه. فتدافعوها كلُّهم -ِمن واحد إىل واحد- حىت ماتوا مجيًعا ومل يشر�ا أحد 

منهم -رضي اهللا عنهم- أمجعني(١).

 : ا ر  ا ر أإ ِ ٌر

- ملا طُِعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنهما قال البنه عبد 

املؤمنني عائشة -رضي اهللا عنها- فقل: يقرأ عمر ابن  أُمِّ  اهللا: (اذهب إىل 

أريده  اخلطَّاب عليك السَّالم، مثَّ سلها أن أُْدَفن مع صاحيبَّ. قالت: كنت 

لنفسي، فألوثرنَّه اليوم على نفسي. فلمَّا أقبل، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت 

فإذا  املضجع،  أهمَّ إيلَّ من ذلك  قال: ما كان شيء  املؤمنني.  أمري  يا  لك 

قُِبضت فامحلوين، مثَّ سلِّموا، مثَّ قل: يستأذن عمر بن اخلطَّاب، فإن أذنت يل 

فادفنوين، وإالَّ فردُّوين إىل مقابر املسلمني)(٢). 

- ودخل عليها مسكٌني فسأهلا -وهي صائمة وليس يف بيتها إالَّ رغيف- 

ما تفطرين عليه؟ فقالت:  إيَّاه. فقالت: ليس لك  فقالت ملوالة هلا: أعطيه 

أعطيه إيَّاه. قالت: ففعلُت. قالت: فلمَّا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 

ما كان يُهِدي لنا: شاة وكفنها. فدعتين عائشة فقالت: كلي ِمن هذا، فهذا 

خٌري ِمن قرصك)(٣). 

ة:  ر اَذج ا ِ ذج آ  ا

العنب- فأرسلت صفيَّة  - مرض ابن عمر فاشتهى عنًبا -أول ما جاء 

-يعين امرأته- فاشرتت عنقوًدا بدرهم، فاتَّبع الرَّسول السَّائل، فلمَّا دخل به، 

(١) ((البداية والنهاية)) البن كثري (١٥/٧).

(٢) رواه البخاري (١٣٩٢) ِمن حديث عمرو بن ميمون رمحه اهللا.

(٣) رواه مالك يف ((املوطأ)) (٩٩٧/٢)، وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان.



٥٢  اقاَر

قال السَّائل: السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. مثَّ أرسلت 

بدرهم آخر، فاشرتت عنقوًدا، فاتَّبع الرَّسول السَّائُل، فلمَّا دخل، قال السَّائل: 

السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. فأرسلت صفيَّة إىل السَّائل، 

آخر  بدرهم  أرسلت  مثَّ  أبًدا.  خريًا  منه  تصيُب  ال  ُعدَت  إن  واهللا  فقالت: 

فاشرتت به.

ِمن مرٍض فالُتِمَست باملدينة، فلم  نَِقَه  - واشتهى يوًما مسكًة، وكان قد 

ٍة، واْشُرتَِيت ِبدرهم ونصٍف، فُشِوَيت وجيء �ا  توجد حىت ُوِجَدت بعد ُمدَّ

على رغيف، فقام سائٌل بالباب، فقال ابن عمر للغالم لفَّها برغيفها، وادفعها 

إليه. فأىب الغالم، فردَّه وأمره بدفعها إليه، مثَّ جاء به فوضعها بني يديه، وقال: 

لفَّها  فقال:  وأخذ�ا.  درمهًا  أعطيته  فقد  الرَّمحن-،  عبد  أبا  -يا  هنيًئا  ُكْل 

وادفعها إليه، وال تأخذ منه الدِّرهم(١). 

 :و  ا  ل اب رر أإ  

- أخذ عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنه أربعمائة دينار، فجعلها يف صرَّة، 

مثَّ قال للغالم: اذهب �ا إىل أيب عبيدة بن اجلرَّاح، مثَّ تلكَّأ ساعة يف البيت 

أمري  لك  يقول  فقال:  إليه،  الغالم  �ا  فذهب  �ا.  يصنع  ماذا  تنظر  حىت 

قال:  اهللا ورمحه. مثَّ  فقال: وصله  بعض حاجتك.  اجعل هذه يف  املؤمنني: 

تعايل يا جارية، اذهيب �ذه السَّبعة إىل فالن، و�ذه اخلمسة إىل فالن. حىت 

أنفدها، فرجع الغالم إىل عمر، فأخربه فوجده قد أعدَّ مثلها ملعاذ بن جبل. 

وقال: اذهب �ذا إىل معاذ بن جبل، وتلكَّأ يف البيت ساعة حىت تنظر ماذا 

يصنع. فذهب �ا إليه، فقال: يقول لك أمري املؤمنني: اجعل هذه يف بعض 

(١) رواه ابن عساكر يف ((تاريخ دمشق)) (١٤٢/٣١) .



اَر٥٣  اق

حاجتك. فقال: رمحه اهللا ووصله. وقال: يا جارية، اذهيب إىل بيت فالن بكذا 

وبيت فالن بكذا. فاطَّلعت امرأة معاذ فقالت: وحنن واهللا مساكني فأعطنا. 

ومل يبق يف اخلرقة إالَّ ديناران فنحا �ما إليها. فرجع الغالم إىل عمر فأخربه، 

م إخوة بعضهم ِمن بعض)(١). فُسرَّ بذلك عمر، وقال: إ�َّ

أ و أج..  

- قال ابن عمر رضي اهللا عنه: أهدي لرجل ِمن أصحاب رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم رأس شاة، فقال: إنَّ أخي فالنًا وعياله أحوج إىل هذا منَّا. 

أهل سبعة  إىل آخر حىت تداوهلا  به واحد  يبعث  يزل  فلم  إليهم،  به  فبعث 

 Î Í Ì Ë Ê É[ :أبيات حىت رجعت إىل األوَّل، فنزلت

ZÐÏ [احلشر: ٩](٢).

إر...  ان: 

- خرج عبد اهللا بن جعفر إىل ضيعة له، فنزل على خنيل قوم، وفيه غالم 

أسود يعمل فيه، إذ أتى الغالم بقوته فدخل احلائط كلٌب ودنا ِمن الغالم، 

فرمى إليه الغالم بقرٍص فأكله، مثَّ رمى إليه الثَّاين والثَّالث فأكله، وعبد اهللا 

ينظر إليه، فقال: يا غالم، كم قوتك كلَّ يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فِلَم آثرت 

به هذا الكلب؟! قال: ما هي بأرض كالب، إنَّه جاء ِمن مسافة بعيدة جائًعا، 

(١) رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (١٧٨/١)، وأبو نعيم يف ((احللية)) (٢٣٧/١)، وابن عساكر يف 

هيب))  غيب والرتَّ ار. قال املنذري يف ((الرتَّ ((تاريخ دمشق)) (٤٣٦/٥٨) ِمن حديث مالك الدَّ

أعرفه. وقال اهليثمي يف  الدَّار ال  ثقات مشهورون، ومالك  الدَّار  (٨٣/٢): رواته إىل مالك 

((جممع الزوائد)) (١٢٧/٣): فيه مالك الدَّار مل أعرفه، وبقيَّه رجاله ثقات. وقال األلباين يف 

غيب)) (٩٢٦): حسن موقوف.  ((صحيح الرتَّ

(٢) رواه البيهقي يف ((شعب اإلميان)) واحلاكم يف ((املستدرك)) (٣٧٩٩).



٥٤  اقاَر

فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟! قال: أطوي يومي 

هذا. فقال عبد اهللا بن جعفر: ُأالم على السَّخاء! إنَّ هذا الغالم ألسخى 

. فاشرتى احلائط والغالم وما فيه ِمن اآلالت، فأعتق الغالم ووهبه منه(١). مينِّ

 :ا ر  ر اإ ِ ذج

ِمن  َمن سبقهم  األمَّة وصاحلوها حيذون  الطَّريق سار سلف  نفس  وعلى 

صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذو القذَّة بالقذَّة، ويتَّبعون آثارهم، 

وإليك أخي الكرمي مناذج ِمن إيثارهم رمحهم اهللا:

: أنَّه اجتمع عنده نيِّف وثالثون رجًال بقرية ِمن  - عن أيب احلسن األنطاكيِّ

قرى الرَّيِّ، ومعهم أرغفة معدودة ال ُتْشِبع مجيعهم، فكسروا الرُّغفان، وأطفئوا 

السِّراج، وجلسوا للطَّعام، فلمَّا رُفع فإذا الطَّعام حباله، مل يأكل منه أحد شيًئا 

إيثاًرا لصاحبه على نفسه.

اهلدى  أئمة  ِمن  مرزوق- وكان  بن  بن مجيل: جاء فضيل  اهليثم  قال   -

زهًدا وفضًال- إىل احلسن بن حيي، فأخربه أن ليس عنده شيء، فقام احلسن 

أليس  أنَّه ليس عنده غريها، فقال: سبحان اهللا  فأخرج ستَّة دراهم، وأخربه 

عندك غريها وأنا آخذها، فأخذ ثالثة وترك ثالثة.

- وُرِوي أنَّ مسروقًا ادَّان ديًنا ثقيًال، وكان على أخيه خيثمة دين، قال: 

فذهب مسروق فقضى دين خيثمة، وهو ال يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين 

مسروق وهو ال يعلم(٢).

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّايل (٢٥٨/٣).

(٢) ((املصدر السابق)) (١٧٤/٢).



اَر٥٥  اق

نْيا كما دخلها إالَّ بشر  - وقال عبَّاس بن دهقان: ما خرج أحٌد ِمن الدُّ

ابن احلارث؛ فإنَّه أتاه رجل يف مرضه، فشكا إليه احلاجة، فنزع قميصه وأعطاه 

إيَّاه، واستعار ثوبًا فمات فيه(١).

هذا غيٌض ِمن فيض، وما أغفلناه أكثر ممَّا ذكرناه، ويكفي ِمن القالدة ما 

أحاط بالعنق.

:ء ار اإ ِ ذج

 : ر اإ ِ  ..ز ا

يقول حممَّد بن موسى -وهو يتحدَّث عن الشَّيخ ابن باز: (والذي بيده 

ا أتته اهلديَّة يف ا�لس  ا ُسئل ماًال فأعطاه، ورمبَّ ليس له ولو ُسئل ما ُسئل، فرمبَّ

فسأله أحُد احلاضرين إيَّاها فأعطاها إيَّاه، بل كثريًا ما يبتدر َمن جبانبه باهلديَّة 

سأله  َمن  فأعطاها  يلبسها  اليت  عباءته  ُسئل  ا  رمبَّ بل  لسماحته،  تـَُقدَّم  اليت 

إيَّاها)(٢).

 :ا  ِ اءوا .. م  ون

كان الشَّيخ ابن باز قريًبا ِمن النَّاس.. حمبب�ا إليهم.. وِمن أعجب قصص 

اإليثَار اليت حصلت مع الشَّيخ قصتان:

مساحة  على  قدم  األصل،  مغريبُّ  وهو  بلجيكا  ِمن  مسلم  لرجل  أوالها: 

الشَّيخ، فلمَّا َمُثل أمام مساحته قال:

يا مساحة الشَّيخ أنا فالن ِمن حمبِّيك، وقد جئتك مهديًا لك إحدى عيين، 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّايل (٢٥٨/٣).

(٢) ((جوانب ِمن سرية اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا)) حملمد بن إبراهيم احلمد (١٨٢).



٥٦  اقاَر

ولقد سألت طبيًبا خمتص�ا فقال يل: ال مانع. وسوف أذهب إىل املستشفى، 

وإىل الطَّبيب املختص لنزعها وإهدائها لك.

فقال له مساحة الشَّيخ: يا أخي بارك اهللا لك يف عينيك، ونفعك �ما، حنن 

راضون مبا كتب اهللا لنا.

- ويف عام ١٤١٨هـ جاء رجل ِمن السُّودان، وأخذ يتجوَّل بني املكاتب 

َمن  معي وال  يتجاوب  َمن  أجد  يقول: مل  وهو  الرِّياض،  اإلفتاء يف  دار  يف 

يدخلين على مساحة الشَّيخ، قال الشَّيخ حممَّد بن موسى املوسى: فقلت له: 

وما تريد ِمن مساحته؟ فقال: أنا أتيت إىل مساحته مهديًا إليه إحدى عيينَّ، 

رآه وسلم عليه،  فلمَّا  عليه،  بيده وأدخلته  فأخذت  أدخلوين على مساحته، 

قال: يا مساحة الشَّيخ أنا ِمن بالد السُّودان، جئت إليك مهدي�ا إحدى عيينَّ، 

فتفضَّل بقبوهلا وخذ إحداها. فشكر له مساحة الشَّيخ صنيعه وحمبَّته، وقال: 

بارك اهللا لك يف عينيك، حنن راضون مبا كتب اهللا لنا(١).

أاٌل و ٌ اَر:

إالَّ  غني�ا  تـُوَاِكَلنَّ  وال  باإليثَار،  إالَّ  جائًعا  تـُوَاِكَلنَّ  ال  أحدهم:  (قال   -

باألدب، وال تُـوَاِكَلنَّ ضيًفا إالَّ بالنَّهمة(٢) واالنبساط(٣).

نْيا كلَّها يل فجعلتها يف فم أخ ِمن  - وقال أبو سليمان الدَّارين: لو أنَّ الدُّ

إخواين الستقللتها له.

(١) انظر: ((جوانب ِمن سرية اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا)) حملمد بن إبراهيم احلمد (٥٠٦ 

.(٥٠٧-

(٢) �م يف الطعام إذا كان ال يشبع، والنهامة: إفراط الشهوة يف الطعام. انظر: ((لسان العرب)) 

البن منظور (٥٩٣/١٢).

(٣) ((اآلداب الشرعية)) البن مفلح (٥٥٧/٣).



اَر٥٧  اق

- وقال أيًضا: إينِّ أللقم اللُّقمة أًخا ِمن إخواين فأجد طعمها يف حلقي(١).

- (قال أبو حفص: اإليثَار هو أن يقدِّم حظوظ اإلخوان على حظوظه يف 

ْنيا واآلخرة. أمر الدُّ

ا اإليثَار أن تقدِّم حقوق  - وقال بعضهم: اإليثَار ال يكون عن اختيار، إمنَّ

اخلَْلق أمجع على حقِّك، وال متيِّز يف ذلك بني أخ وصاحب ذي معرفة.

- وقال يوسف بن احلسني: َمن رأى لنفسه ملًكا ال يصحُّ منها اإليثَار، 

ا اإليثَار ممَّن يرى األشياء كلَّها  ألنَّه يرى نفسه أحقَّ بالشَّيء برؤية ملكه، إمنَّ

؛ فَمن وصل إليه فهو أحقُّ به، فإذا وصل شيء ِمن ذلك إليه يرى نفسه  للحقِّ

ويده فيه يد أمانة، يوصِّلها إىل صاحبها أو يؤدِّيها إليه)(٢).

: ا وا  رَا

قال الشَّاعر:

ودَّه يبــذُل  النَّــاِس  لبعــِض  األصابــُععجبــُت  عليــه  ــت  ضمَّ مــا  ومينــُع 

مــودَّيت اخلليــَل  أعطيــُت  أنــا  مانــُع(٣)إذا  ذلــك  بعــَد  ملــايل  فليــس 

وقال آخر:

بالــذي  ِء  األخــالَّ مواســاَة  وعقــوُقوتركــي  هلــم  ظلــٌم  يــدي  تنــاُل 

أَُرى أن  اهللا  ِمــن  ألســتحيي  ُمضيــُق(٤)وإينِّ  والصَّديــق  اتِّســاٍع  حبــال 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّايل (١٧٤/٢).

(٢) كتاب ((عوارف املعارف)) للسهروردي (٧٦/٢).

(٣) ((التذكرة احلمدونية)) البن محدون (٣٥٨/٤).

(٤) ((الصداقة والصديق)) أليب حيان التوحيدي (ص ٣٥٠).



٥٨  اقاَر

وقال آخر:

لــه فليــس  منَّاًعــا  للخــري  وأخــدان(١)َمــن كان  إخــوان  احلقيقــة  عنــد 

وقال علي بن حممَّد التهامي:

بزاِدهــم يؤثــرون  ولكــن  باإليثَــاِرأُســٌد  تديــُن  ليــس  واُألســد 

وجوِههــم حبســِن  النَّــادي  باألقمــاِر(٢)يتزيـَّـُن  اهلــاالِت  كتزيـُّـِن 

وقال أمحد حمرم:

ذرائــٌع الكــرِمي  للرَّجــِل  األخطــاِراملــاُل  جالئــَل  �ــنَّ  يبغــي 

وخريُهــم اخلِــَالِل  يف  شــىت  إيثــاِروالنَّــاُس  وذا  فضــٍل  ذا  كان  َمــن 

وقال محاد عجرد:

ُعســرتَه عنــك  لُيخفــي  الكــرَمي  جمهــوُدإنَّ  وهــو  غني�ــا  ُخيــاَل  حــىت 

علــٌل أموالِــه  علــى  ســوُد(٣)وللبخيــِل  أوجــٌه  عليهــا  العيــوِن  زرُق 

وقال حاٌمت الطَّائي:

يــروا أن  صحــايب  ألســتحيي  مــكاَن يــدي يف جانــِب الــزَّاِد أقرعــاوإينِّ 

أكفَّهــم تنــاَل  أن  كفــي  معــا(٤)أقصِّــُر  وحاجاتنــا  أهوينــا  حنــن  إذا 

(١) ((موسوعة األخالق اإلسالمية)) خلالد بن مجعة اخلراز (ص ٣٨٨).

(٢) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي (١٤٦/١).

(٣) ((الشعر والشعراء)) البن قتيبة الدينوري (٧٦٧/٢) .

(٤) ((ديوان حامت الطائي)) (ص ٣٥).



ُّ
 الِبر



٦٠ ِقاا 

� ����

:ًوا ً ِا 

  :ً ِا 

، إذا َصَلَح. وبـَرَّ يف ميينه  رَّ يَبـَــرُّ الِربُّ: الصِّدق والطَّاعة واخلري والفضل، وبـَ

بـَرُّ ربَّه  يـَ رُّ، إذا وصله. ويقال: فالن  بـَ رُّ، إذا صدَّقه ومل حينث. وبـَرَّ رمحه يـَ بـَ يـَ

رٌّ بذي قرابته، وبارٌّ: من قوم بررة وأبرار، واملصدر:  ويتربَّره، أي: يطيعه. ورجل بـَ

: الصَّادق أو التقي وهو خالف الفاجر، والِربُّ: ضدُّ العقوق. وَبرِْرُت  الِربُّ، والَبـرُّ

رُّه وَيِربُّه ِبر�ا... وهو بَـرٌّ به وبارٌّ..  بـَ أَبَـــرُُّه بر�ا، وقد بـَرَّ والده يـَ والدي بالكسر، 

ومجع البـَرِّ األبرار، ومجع الَبارِّ البـَرَرَُة(١).

  :ًا ِا 

املرِضي،  والفعل  اخلري،  فعل  التوسُّع يف  أي:  بالكسر  (الِربُّ  املناوي:  قال 

رَّ العبُد ربَّه. أي: توسَّع يف طاعته...  الذي هو يف تزكية النَّفس... يقال: بـَ

وِبرُّ الوالد: التَّوسع يف اإلحسان إليه، وحترِّي حمابِّه، وتوقِّي مكارِهه، والرِّفُق به، 

وضدُّه: العقوق. ويستعمل الِربُّ يف الصِّدق؛ لكونه بعض اخلري املتوسَّع فيه)(٢).

واملبالغة يف  املعروف،  وإسداء  الِصلة،  هو  (والِربُّ:  املهدي:  القاضي  قال 

اإلحسان)(٣).

(١) ((لسان العرب)) البن منظور (٥١/٤)، ((املصباح املنري)) للفيومي (٤٣/١).

(٢) ((التوقيف)) (ص ١٢٢).

(٣) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٠٢/٢).



٦١ِا  اق

اق  اِ و ات:

  :وا ِا  قا

(أنَّ الِربَّ مَضمَّن جبعل عاجل قد ُقِصد وجه النفع به، فأمَّا اخلري فمطلق، 

حىتَّ لو وقع عن سهو مل خيرج عن استحقاق الصِّفة به. ونقيض اخلري: الشَّر، 

ونقيض الِربِّ: العقوق)(١).

  :وا ِا  قا

رَّ  وبـَ الكالم،  أيًضا يكون بلني  إليه، والِربُّ  املقصود  الفضل  الِربَّ سعة  (أنَّ 

والده إذا لقيه جبميل القول والفعل. قال الرَّاجز: 

ــــنيِّ هــ ـــــيء  ــــ شـــ الــــــــــــــربَّ  إنَّ  ــــــــــــــــَينَّ  ــنيِّبـُــــ ــ ـــ ـــق وكــــــــــــــــــــــالٌم لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــلـ ــ ـــــــٌه طـــ ــــــــ وجــــ

والصِّلة: الِربُّ املتأصِّل. وأصل الصِّلة: وصلة على فعله، وهي للنَّوع واهليئة، 

يقال: بارٌّ وصوٌل، أي: يصل برَّه فال يقطعه. وتواصل القوم: تعاملوا بوصول 

القرآن:  ويف  الِربِّ.  بوصول  عامله  وواصله:  إىل صاحبه.  منهم  واحد  ِبرِّ كل 

]" # $ %Z [القصص: ٥١]، أي: كثَّــْرنا وصول بعضه ببعض 

الة على الرَّشد)(٢). باحلكم الدَّ

  :ِوا  ا  قا

(الفرق بني الرب َوالصََّدَقة أنَّك تصَّدَّق على الفقري لسدِّ خلَّته، وتربُّ ذا احلقِّ 

الجتالب مودَّته، ومن مثَّ قيل: ِبرُّ الوالدين. وجيوز أن يقال: الِربُّ هو: النَّفع 

اجلليل. ومنه قيل: الِربُّ لسعته حمال� له نفعة. وجيوز أن يقال: الِربُّ سعة النَّفع. 

(١) ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص ٩٥).

(٢) ((املصدر السابق)).



٦٢ ِقاا 

وقيل: الِربُّ الشَّفقة)(١).

  :ِن واَُْا  قا

قال أبو هالل: (إنَّ الُقْربَان: الِربُّ الذي يتقرَّب به إىل اهللا، وأصله املصدر، 

مثل الكفران والشُّكران)(٢).

:ِا   ا

آن اا  :ًأو

قال الزَّخمشريُّ: (الِربُّ اسم للخري ولكلِّ فعل ُمْرِضى، ]   $ % & 

' ) (Z اخلطاب ألهل الكتاب؛ ألنَّ اليهود تصلِّى ِقبل املغرب 

م أكثروا اخلوض يف أمر  إىل بيت املقدس، والنَّصارى ِقبل املشرق. وذلك أ�َّ

القبلة حني حوَّل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الكعبة، وزعم كلُّ واحد 

من الفريقني أنَّ الِربَّ التوجُّه إىل قبلته، فردَّ عليهم. وقيل: ليس الِربَّ فيما أنتم 

وقيل: كثر خوض  نبيِّنه.  ما  الِربَّ  ولكنَّ  الِربِّ،  من  منسوخ خارج  فإنَّه  عليه، 

الذي جيب  العظيم  الِربَّ  ليس  القبلة، فقيل:  أمر  الكتاب يف  املسلمني وأهل 

(١) ((الفروق اللغوية)) (ص ١٧٠).

(٢) ((املصدر السابق)).



٦٣ِا  اق

الِربَّ الذي جيب  أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف الِربِّ: أمر القبلة، ولكنَّ 

االهتمام به وصرف اهلمَّة: ِبرُّ من آمن، وقام �ذه األعمال)(١). 

 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿[ :قال تعاىل

Z Ð Ï Î Í ÌË [املائدة: ٢].

(قوله جلَّ ذكره: ]¿ ZÂ Á À، الِربُّ: فعل ما أُِمْرت به، 

والتَّقوى: ترك ما ُزجرت عنه. ويقال: الِربُّ: إيثار حقِّه سبحانه، والتَّقوى: ترك 

حظِّك. ويقال: الِربُّ: موافقة الشَّرع، والتَّقوى: خمالفة النَّفس. ويقال: املعاونة 

التَّقوى  على  واملعاونة  للمؤمنني.  اإلشارة  ومجيل  النَّصيحة،  الِربِّ حبسن  على 

بالقبض على أيدي اخلطَّائني مبا يقتضيه احلال من مجيل الوعظ، وبليغ الزَّجر، 

ومتام املنع على ما يقتضيه شرط العلم. واملعاونة على اإلمث والعدوان بأن تعمل 

شيًئا مما يُقتدى بك ال يرضاه الدِّين، فيكون قولك الذي تفعله، ويُقتدى بك 

(فيه) سنَّة تظهرها، و(عليك) نبـُوُّ ِوْزرها. وكذلك املعاونة على الِربِّ والتَّقوى، 

أي االتصاف جبميل اخلصال على الوجه الذي يُقتدى بك فيه)(٢).

ا  ا  :ًم

- عن الـنـَّوَّاِس بن مسعاَن رضي اهللا عنه قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا 

ما حاك يف  واإلمث  اخللق،  ((الِربُّ حسن  فقال:  واإلمث،  الِربِّ  عن  عليه وسلم 

صدرك، وكرهت أن يطلع عليه النَّاس))(٣).

(١) ((الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزخمشري (٢١٧/١-٢١٨).

(٢) ((لطائف اإلشارات)) للقشريي (٣٩٨/١-٣٩٩).

(٣) رواه مسلم (٢٥٥٣).



٦٤ ِقاا 

وقال علي القاري: (.. ((فقال: الِربُّ)) أي: أعظم خصاله، أو الِربُّ كلُّه 

جممًال ((حسن اخللق)) أي: مع اخللق بأمر احلقِّ أو مداراة اخللق، ومراعاة 

. قيل: ُفسِّر الِربُّ يف احلديث مبعان شىت: احلقِّ

ففسَّره يف موضع مبا اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب. 

وفسَّره يف موضع باإلميان، ويف موضع مبا يقرِّبك إىل اهللا، وهنا حبسن اخللق، 

الوجه، وطيب  وبسط  الغضب،  وقلَّة  األذى،  باحتمال  اخللق  وفسَّر حسن 

الكالم، وكلُّها متقاربة يف املعىن...

اسٌم  الِربُّ  يقال:  أن  املقام  الكالم يف هذا  احملققني: تلخيص  وقال بعض 

جامٌع ألنواع الطَّاعات واألعمال املقرِّبات، ومنه ِبرُّ الوالدين، وهو اسرتضاؤمها 

األنبياء عليهم السالم، أي:  الِربَّ من خواصِّ  إنَّ  بكلِّ ما أمكن، وقد قيل: 

كمال الِربِّ. إذ ال يستبعد أن يوجد يف األمَّة من يوصف به، وقد أشار إليهما 

من أُويت جوامع الكلم صلى اهللا عليه وسلم بقوله: حسن اخللق؛ ألنَّه عبارة 

عن حسن العشرة، والصُّحبة مع اخللق بأن يعرف أ�م أسراء األقدار، وإْن 

كان ما هلم من اخللق واخللق والرِّزق واألجل مبقدار، فيحسن إليهم حسب 

االقتدار، فيأمنون منه، وحيبُّونه باالختيار. هذا مع اخللق، وأما مع اخلالق فبَأْن 

يشتغل جبميع الفرائض والنَّوافل، ويأيت ألنواع الفضائل، عالـًما بأنَّ كلَّ ما أتى 

(١) ((شرح األربعني النووية)) البن دقيق العيد (ص ٩٤).



٦٥ِا  اق

منه ناقص حيتاج إىل العذر، وكل ما صدر من احلقِّ كامل يوجب الشُّكر)(١).

اهللا عليه وسلم:  قال: قال رسول اهللا صلى  - عن ثوباَن رضي اهللا عنه 

((ال يزيد يف العمر إالَّ الِربُّ، وال يردُّ القدر إالَّ الدُّعاء، وإنَّ الرَّجل لُيْحَرم الرِّزق 

خبطيئة يعملها))(٢).

قال السِّندي يف حاشيته: (قوله: ((ال يزيد يف العمر إال الِربُّ)) إمَّا ألنَّ البارَّ 

ينتفع بعمره وإن قلَّ، أكثر ممَّا ينتفع به غريه وإن كثر، وإما ألنَّه يُزاد له يف العمر 

حقيقة، مبعىن أنَّه لو مل يكن بار�ا لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بـَرَّ، 

ا يظهر يف التَّقدير  ، مثَّ التفاوت إمنَّ ال مبعىن أنَّه يكون أطول عمًرا من غري البارِّ

املعلَّق، ال فيما يعلم اهللا تعاىل أنَّ األمر يصري إليه. فإنَّ ذلك ال يقبل التَّغري. 

 Z® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥[ :وإليه يشري قوله تعاىل

[الرعد: ٣٩])(٣).

اهللا صلى  رسول  قال  قال:  عنه  اهللا  مسعود رضي  بن  اهللا  عبد  وعن   -

الِربَّ  الِربِّ. وإنَّ  الصِّدق يهدي إىل  بالصِّدق؛ فإنَّ  اهللا عليه وسلم: ((عليكم 

يهدي إىل اجلنَّة. وما يزال الرجل يصُدق، ويتحرَّى الصِّدق حىت ُيكتب عند 

يًقا. وإيَّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إىل الفجور. وإنَّ الفجور  اهللا صدِّ

يهدي إىل النَّار. وما يزال الرَّجل يكذب، ويتحرَّى الكذب حىتَّ يُكتب عند 

اهللا كذابًا))(٤).

(١) ((مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) لعلي القاري (٣١٧٣/٨-٣١٧٤).

ابن ماجه)) (١٣/١): سألت شيخنا أبا  قال البوصريي يف ((زوائد  (٢) رواه ابن ماجه (١٨)، 

الفضل العراقي -رمحه اهللا- عن هذا احلديث، فقال: هذا حديث حسن. وحسنه األلباين يف 

((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٨) دون قوله: ((وإن الرجل...)).

(٣) ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (٤٧/١).

(٤) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).



٦٦ ِقاا 

قال القاري: (.. ((عليكم بالصِّدق)). أي: الزموا الصِّدق، وهو اإلخبار 

على وفق ما يف الواقع. ((فإنَّ الصِّدق)). أي: على وجه مالزمته ومداومته. 

اكتساب  من  اخلريات  جامع  الِربِّ)). وهو  ((إىل  أي: صاحبه.  ((يهدي)). 

احلسنات واجتناب السيئات، ويطلق على العمل اخلالص الدَّائم املستمر معه 

اجلنَّة)). أي:  ((إىل  أي: يوصل صاحبه.  يهدي)).  الِربَّ  ((وإنَّ  املوت.  إىل 

مراتبها العالية ودرجا�ا)(١).

 :ِا  ءوا  ال اأ 

- روي عن عيسى ابن مرمي -على نبينا وعليه السالم-: (الِربُّ ثالثة: املنطق 

والنَّظر والصمت، فمن كان منطقه يف غري ذكر فقد لغا، ومن كان نظره يف 

غري اعتبار فقد سها، ومن كان صمته يف غري فكر فقد هلا)(٢).

- وقال أبو الدَّرداء: (اعبدوا اهللا كأنَّكم ترونه، وُعدُّوا أنفسكم يف املوتى، 

واعلموا أنَّ قليًال يغنيكم، خري من كثري يلهيكم، واعلموا أنَّ الِربَّ ال يبلى، وأنَّ 

اإلمث ال يُنسى)(٣).

 $  #  " ![ يقول:  احلسن،  (مسعت  قال:  األشهب  أيب  وعن 

% &Z [املؤمنون: ٦٠]، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع الِربِّ، 

وهم مشفقون أن ال ينجيهم ذلك من عذاب اهللا)(٤).

- وقال أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه: (يكفي من الدُّعاء مع الِربِّ مثل ما 

(١) ((مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (٣٠٢٩/٧).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ١٠٠).

(٤) ((الزهد)) لوكيع (ص ٣٩٠).



٦٧ِا  اق

يكفي الطَّعام من امللح)(١).

 - و(قال سليمان بن عبد امللك: يا أبا حازم أيُّ عباد اهللا أكرم؟ قال: 

أهل الِربِّ والتَّقوى)(٢).

جوارحه  مجيع  تعلَّقت  فلو  التَّقوى،  مهَّته  البـَرُّ  الطائي:  داود  و(قال   -  

نيا، لردَّته نيَّته يوًما إىل نيٍَّة صاحلٍة، وكذلك اجلاهل بعكس ذلك)(٣). بالدُّ

الِربُّ باإلخوان،  قال: (السَّخاء:  - وقيل لسفيان بن عيينة: ما السَّخاء؟ 

واجلود باملال)(٤).

- وقال مالك بن دينار: (ما من أعمال الِربِّ شيء إال دونه عقبة، فإْن صرب 

صاحبها أفضت به إىل َروٍح، وإْن جزع رجع)(٥).

من  االستكثار  يف  العاقل  اإلنسان  يرغب  أْن  (ينبغي  حزم:  ابن  وقال   -

الفضائل وأعمال الِربِّ اليت يستحق من هي فيه الذِّكر اجلميل، والثَّناء احلسن، 

واملدح، ومحيد الصِّفة. فهي اليت تقرِّبه من بارئه تعاىل، وجتعله مذكورًا عنده عزَّ 

وجلَّ الذِّكر الذي ينفعه، وحيصل على بقاء فائدته، وال يبيد أبد األبد)(٦).

- وقال ابن عبد الرب: (وقالوا: الِربُّ يف املساعدة، واملؤانسة، واملؤاخاة)(٧).

وعن يونس بن عبيد قال: (ال جتد شيًئا من الِربِّ واحًدا يتبعه الِربُّ كلُّه غري 

(١) رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (٣٤/٦).

(٢) ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (١٤٧/٢).

(٣) ((املصدر السابق)) (٣٦٤/٤).

(٤) ((املصدر السابق)) (٢٤٧/٣).

(٥) ((صفة الصفوة)) البن اجلوزي (١٦٣/٢).

(٦) ((األخالق والسري يف مداواة النفوس)) (ص ٩٠).

(٧) ((أدب ا�السة)) (ص ١١٢).



٦٨ ِقاا 

اللِّسان، فإنَّك جتد الرَّجل ُيكثر الصيام ويُفطر على احلرام، ويقوم الليل ويشهد 

، فيخالف ذلك  بالزُّور، وذكر شيًئا حنو هذا، ولكن ال جتده ال يتكلم إال حبقٍّ

علمه أبًدا)(١).

- وقال سهل بن عبد اهللا: (ليس كلُّ من عمل بطاعة اهللا صار حبيب 

اهللا، ولكن من اجتنب ما �ى اهللا عنه صار حبيب اهللا، وال جيتنب اآلثام إال 

صدِّيق مقرَّب، وأمَّا أعمال الِربِّ فيعملها البـَرُّ والفاجر)(٢).

نيا ِمحل أثقل من الِربِّ؛ ألنَّ  مذي: (ليس يف الدُّ - وقال حممد بن علي الرتِّ

من برَّك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك)(٣).

- وقال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال الِربِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إىل 

اهللا به، فبحسب قوَّة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٤).

:اد ا

١- الِبرُّ طريق موصل إلى الجنَّة:

فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: (عليكم بالصِّدق؛ فإنَّ الصِّدق 

يهدي إىل الِربِّ، وإنَّ الِربَّ يهدي إىل اجلنَّة، وإنَّ الرَّجل َيْصُدق حىت يكتب عند 

يًقا). اهللا ِصدِّ

٢- من فضائل الِبرِّ أنه سبيل للزيادة في العمر:

فعن سلمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (ال يردُّ 

(١) ((صفة الصفوة)) البن اجلوزي (١٨٠/٢).

(٢) ((املصدر السابق)) (٢٧٢/٢).

(٣) ((املصدر السابق)) (٣٤٤/٢).

(٤) ((طريق اهلجرتني)) (ص ٢٧٤).



٦٩ِا  اق

القضاء إالَّ الدُّعاء، وال يزيد يف العمر إالَّ الِربُّ).

٣- الِبرُّ من أسباب سعادة المرء في الدَّارين.

٤- الِبرُّ يؤدِّي إلى نيل محبَّة النَّاس، وإلى األلفة وشيوع روح المحبَّة في 

المجتمع.

٥- بذل الِبرِّ يؤكِّد المحبَّة، فقد قيل: (أربعة تؤكِّد احملبَّة: حسن الِبْشر، 

وبذل الِربِّ، وقصد الوفاق، وترك النِّفاق)(١).

قال املاورديُّ: (وأما الِربُّ، وهو اخلامس من أسباب األلفة؛ فألنَّه يوصل إىل 

القلوب ألطافًا، ويثنيها حمبَّة وانعطاًفا)(٢).

٦- الِبرُّ طريٌق لراحة البال، واستقرار النَّفس واطمئنانها:

ففي حديث وابصة بن معبد قال: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال: ((جئَت تسأل عن الِربِّ واإلمث؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، الِربُّ ما 

اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب))(٣).

٧- الِبرُّ إحدى الصِّفات التي ال تكتمل مكارم األخالق إالَّ بها:

عن النـَّوَّاس بن مسعاَن رضي اهللا عنه: ((سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

(١) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٥٧/١).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) (ص١٨٢).

يعلى (١٦٠/٣)  وأبو  والدارمي (٣٢٠/٢) (٢٥٣٣)،  (٣) رواه أمحد (٢٢٨/٤) (١٨٠٣٠)، 

(١٥٨٦)، والطرباين (١٤٨/٢٢) (٤٠٣) وحسن إسناده املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) 

الزوائد))  ((جممع  يف  اهليثمي  وقال   ،(٥٠٤) ((األذكار))  يف  النووي  وحسنه   ،(٢٣/٣)

(٢٩٧/١٠): رجال أحد إسنادي الطرباين ثقات، وقال األلباين يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) 

(٢٧٠٥): فيه ابن مكرز وهو جمهول، ويف املسند بإسناد صحيح على شرط مسلم دون قوله: 

((استفت نفسك... ثالثا))، وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح.



٧٠ ِقاا 

الِربُّ حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف صدرك،  الِربِّ واإلمث؟ فقال:  وسلم عن 

وكرهت أن يطَّلع عليه النَّاس)).

.(١) ٨- أنَّ كلَّ أنواع الخير ينطوي تحت كلمة الِبرِّ

قال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال الِربِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إىل اهللا 

به، فبحسب قوة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٢).

٩- أنَّ الِبرَّ يحرس النِّعم ويحصِّنها:

يقول النَّيب صلى اهللا عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) (٣).

(وقيل: من تلقَّى أوائل النِّعم بالشُّكر، مث أمضاها يف سبل الِربِّ، فقد حرسها 

من الزَّوال، وحصَّنها من االنتقال)(٤).

فمن أحسن إىل النَّاس عظم يف أعينهم، ولقي االحرتام والتوقري، وبادلوه 

، ممَّا جيعل له مكانته وهيبته يف ا�تمع، فتعينه تلك املكانة على أموره. احلبَّ

قال الشَّاعر: 

قلو�ــُم تســتعبْد  النـَّـاس  إىل  إنســانًاأحِســن  اإلحســاُن  اســتعبد  فطاملــا 

(١) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٠٤/٢).

(٢) ((طريق اهلجرتني)) (ص٢٧٤).

األمناري  أيب كبشة  حديث  من   .(١٨٠٦٠)  (٢٣١/٤) وأمحد   ،(٢٣٢٥) الرتمذي  رواه   (٣)

رضي اهللا عنه. قال الرتمذي: حسن صحيح. وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) 

.(٢٣٢٥)

(٤) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٨٢/١).

(٥) ((املصدر السابق)) (٣٠٤/٢).



٧١ِا  اق

:ِا أ

 : إ  ِا

ِبرُّ ِصَلة، وِبرُّ معروف.

قال املاورديُّ: (والِربُّ نوعان: ِصَلة، ومعروف.

فأما الصَلة: فهي التَّربع ببذل املال يف اجلهات احملدودة لغري عوض مطلوب، 

وهذا يبعث عليه مساحة النَّفس وسخاؤها، ومينع منه شحُّها وإباؤها. قال اهللا 

تعاىل: ]Z× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [احلشر: ٩].

وأمَّا العمل: فهو بذل اجلاه واملساعدة بالنَّفس، واملعونة يف النَّائبة، وهذا 

األمور  هذه  يف  وليس  هلم.  الصَّالح  وإيثار  للنَّاس،  اخلري  عليه حبُّ  يبعث 

ا وإن كثرت فهي أفعال خري  َسَرٌف، وال لغايتها َحدٌّ، خبالف النَّوع األوَّل؛ أل�َّ

تعود بنفعني: نفع على فاعلها يف اكتساب األجر، ومجيل الذِّكر، ونفع على 

املعان �ا يف التخفيف عنه، واملساعدة له)(١).

:ِر ا

الِربُّ لفظٌة تعمُّ مجيع أعمال اإلحسان، وتشمل كلَّ خصال اخلري، وعلى 

هذا فللرب أشكال وصور كثرية، لكْن من أبرز صور الِربِّ واإلحسان: 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) (١٨٣، ٢٠١).



٧٢ ِقاا 

:ا ِا

 p  o n[ السالم:  عليه  عيسى  نبيه  على  مثنًيا  تعاىل  اهللا  قال 

Z s r q [مرمي: ٣٢].

 Z 7 6 5 4 3 2[ السالم:  نبيه حيىي عليه  وقال عن 

[مرمي: ١٤].

 m l k j i h g[ :وقرن بر الوالدين بتوحيده فقال

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

© Z ¯ ® ¬ « ª [اإلسراء: ٢٣-٢٤].

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال: ((سألت النيب صلى اهللا عليه 

وسلم أي العمل أحب إىل اهللا تعاىل؟ قال: بر الوالدين، قلت: مث أي؟ قال: 

اجلهاد يف سبيل اهللا)) فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بر الوالدين أفضل 

من اجلهاد يف سبيل اهللا (ويكاد اإلنسان ال يفي والديه حقهما عليه مهما 

أحسن إليهما، أل�ما كانا حيسنان إليه حينما كان صغريًا ومها يتمنيان له كل 

العمر،  السالمة وطول  له  اهللا  عليه من كل سوء، ويسأالن  خري، وخيشيان 

ويهون عليهما من أجله كل بذٍل مهما عظم، ويسهران على راحته دون أن 

يشعرا بأي تضجر من مطالبه، وحيزنان عليه إذا آمله أي شيء)(١).

وال يقتصــر بــر الوالديــن علــى حــال حيا�مــا، بــل ميتــد أيًضــا إىل مــا بعــد 

ــاعدي قــال: بينــا  مما�مــا، ففــي احلديــث ((عــن أيب ُأَســْيد مالــك بــن ربيعــة السَّ

حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إْذ جاءه رجل من بين سلمة، فقال: 

(١) ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرمحن امليداين (٢٢/٢).



٧٣ِا  اق

يــا رســول اهللا، هــل بقــي مــن بِــرِّ أبــوي شــيء أبرُّمهــا بــه بعد مو�ما؟ قــال: نعم، 

الصَّالة عليهما، واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها من بعدمها، وصلة الرَّحم اليت 

ال تُوصــل إال �مــا، وإكــرام صديقهمــا))(١). ويف احلديــث اآلخــر، حديــث ابن 

)) (٢). فصلة  عمــر: ((ِمــْن أبـَــرِّ الــِربِّ، أن يصــل الرَّجــل أهــل ُودِّ أبيــه بعد أن يـُــَويلِّ

أقارب امليت وأصدقائه بعد موته هو من متام ِبرِّه.

(وإذا قيل: فما هو الِربُّ الذي أمر اهللا به ورسوله؟ قيل: قد َحدَّه اهللا ورسوله 

باإلحسان  األمر  أطلق  تعاىل  فاهللا  أحد،  يفهمه كلُّ  وتفسري  معروف،  َحبدٍّ 

إليهما، وذكر بعض األمثلة اليت هي أمنوذج من اإلحسان، فكل إحسان قويلٍّ 

أو فعليٍّ أو بدينٍّ، حبسب أحوال الوالدين واألوالد والوقت واملكان، فإنَّ هذا 

هو الِربُّ... فكلُّ ما أرضى الوالدين من مجيع أنواع املعامالت العرفيَّة، وسلوك 

ما  العقوق: كلُّ  أنَّ  الِربِّ، كما  كلِّ طريق ووسيلة ترضيهما، فإنَّه داخل يف 

يسخطهما من قول أو فعل. ولكن ذلك مقيد بالطَّاعة ال باملعصية. فمىت 

تعذَّر على الولد إرضاء والديه إال بإسخاط اهللا، وجب تقدمي حمبَّة اهللا على 

حمبَّة الوالدين. وكان اللَّوم واجلناية من الوالدين، فال يلومان إال أنفسهما)(٣).

:ِا  ام 

١- البعد عن اهللا سبحانه وتعاىل، وكثرة الذُّنوب حتيل بني املرء وبني عمل 

املعروف والِربِّ.

والطرباين (٢٦٧/١٩) (٥٩٢)،  داود (٥١٤٢)، وأمحد (٤٩٧/٣) (١٦١٠٣)،  أبو  (١) رواه 

واحلاكم (١٧١/٤)، والبيهقي (٢٨/٤) (٧١٤٢). وحسنه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) 

(٣٠٧/٤)، وقال ابن باز يف ((جمموع فتاوى ابن باز)) (٣٧٢/٢٥): ثابت. وضعفه األلباين 

يف ((ضعيف سنن أيب داود)) (٥١٤٢).

(٢) رواه مسلم (٢٥٥٢).

(٣) ((�جة قلوب األبرار)) للسعدي (٢١٦-٢١٧).



٧٤ ِقاا 

٢- البخل والشُّحُّ، وحبُّ املال، واحلرص عليه، والتعلق به.

٣- احلقد، والتَّحاسد، والكراهية متنع الشخص من اإلحسان إىل النَّاس.

٤- اجلهل مبا يرتَّب على عمل الِربِّ من أجر عظيم.

:ِا   ا ا

١- طلب رضا اهللا، فمن أراد التقرُّب إىل اهللا، فإنَّه سيسعى بكلِّ عمل 

يوصله إليه، ومن ذلك كلُّ أعمال الِربِّ.

٢- تدريب النفس وتعويدها على عمل الصَّاحلات، حىتَّ وإن دعته نفسه 

إىل تركها:

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((إنَّ الصِّدق يهدي إىل الِربِّ، وإنَّ الِربَّ 

يهدي إىل اجلنَّة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق...)).

للِربِّ،  مدعاة  منهم،  والتقرُّب  إليهم،  للتودُّد  والسَّعي  النَّاس،  حبُّ   -٣

واإلحسان هلم.

٤- معاجلة النَّفس من مرض البخل والشُّحِّ، وحماولة تعويدها على اإلنفاق 

يف وجوه اخلري، ويف خمتلف القرب:

قال تعاىل: ]! " # $ % & ') ( * + , - . 

/ Z 0 [آل عمران: ٩٢].

٥- تقوى اهللا وخمافته، طريق جيعل اإلنسان يسعى إلرضائه جلَّ وعال: قال 

Z µ [البقرة: ١٨٩]. تعاىل: ] ± ² ³́ 

القبيحة، واليت تقف  الصِّفات  احلقد والغلِّ واحلسد وغريها من  نزع   -٦



٧٥ِا  اق

حائًال أمام اإلحسان إىل النَّاس وبرِّهم.

:ِا  لوا َِا

- أخ أراد الِربَّ صرًحا فاجتهد(١). 

- الِربُّ أن تعمل يف السِّر عمل العالنية(٢).

- خري الِربِّ عاجله(٣).

- برُّ الكرمي طبع، وبرُّ البخيل دفٌع(٤).

- أبرُّ من هرَّة(٥)

- خري الِربِّ ما صفا وضفا (٦).

- (سئل بَزْرَمجهر احلكيم: من أوىل النَّاس بالسَّعادة؟ فقال: من سلم من 

الذُّنوب. فقيل له: من أفضل النَّاس عيًشا؟ قال: ا�تهد املَوفَّق. قيل له: فما 

أفضل الِربِّ؟ قال: الورع)(٧).

- قال ابن املقفع: (من أفضل الِربِّ ثالث خصال: الصِّدق يف الغضب، 

واجلود يف الُعسرة، والعفو عند القدرة)(٨).

(١) ((جممع األمثال)) (٦٩/١)، والصرح: اخلالص من كل شيء. ويضرب هذا املثل ملن اجتهد 

يف برِّك، وإن مل يبلغ رضاك. 

(٢) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٠٤/٢).

(٣) ((املصدر السابق)).

(٤) ((زهر األكم)) لليوسي (١٨٠/١).

(٥) ((املصدر السابق)) (١٨١/١). ألن اهلرَّة تأكل أوالدها من شدِّة احلبِّ هلا. انظر: ((احليوان)) 

للجاحظ (١٢٩/١)، وحياة احليوان للدمريي (٥٢٥/٢).

(٦) ((لباب اآلداب)) للثعاليب (ص ٧٨).

(٧) ((ا�السة وجواهر العلم)) للدينوري (٢٨٢/٦).

(٨) ((األدب الصغري واألدب الكبري)) البن املقفع (ص ٤٠).



٧٦ ِقاا 

- يقال: (ثالث من كنوز الِربِّ: كتمان الصَّدقة، وكتمان الوجع، وكتمان 

املصيبة)(١).

- ويقال: (مكتوب يف التوراة: من يزرع الِربَّ حيصد السَّالمة)(٢).

- يقال: (سبعة أشياء من كنوز الِربِّ، وكلُّ واحد من ذلك واجب بكتاب 

اهللا تعاىل. 

 k j i h[ العبادة، لقول اهللا عزَّ وجلَّ:  أوهلا: اإلخالص يف 

Zp o n m l [البينة: ٥]، والثَّاين: ِبرُّ الوالدين، لقوله عزَّ وجلَّ: 

صلة  والثَّالث:   ،[١٤ [لقمان:   ZV U  T  S R  Q[

[النساء:   Z  98  7  6  5  4  3[ وجلَّ:  عزَّ  لقوله  الرَّحم، 

 ° ¯ ® ¬ « ª ©[ :١]، والرَّابع: أداء األمانة، لقوله تعاىل

املعصية،  يف  أحًدا  يطيع  الَّ  أن  واخلامس:  اآلية.   [٥٨ [النساء:   Z±

لقول اهللا عزَّ وجلَّ: ]ZSR Q P O N M L K [آل عمران: 

 Â Á[ :َّ٦٤]، والسَّادس: أن الَّ يعمل �وى نفسه، لقول اهللا عزَّ وجل

اهللا  وخياف  الطَّاعة،  يف  جيتهد  أن  والسَّابع:  [النازعات: ٤٠]،   ZÄ Ã

 m l kj i h[ :تعاىل، ويرجو ثوابه، لقوله تعاىل

Zn [السجدة: ١٦]، فالواجب على كلِّ إنسان أن يكون خائًفا باكًيا، 

فإنَّ األمر شديد)(٣).

عليك  الِربِّ  أعمال  دخول  ثالث:  التَّوفيق  عالمات  (من  ويقال:   -١٢

من غري قصد هلا، وصرف املعاصي عنك مع الطَّلب هلا، وفتح باب اللََّجأ 

(١) ((تنبيه الغافلني)) للسمرقندي (ص ٢٥٣).

(٢) ((املصدر السابق)) (ص ٣٧٤).

(٣) ((املصدر السابق)) (٥٩٤، ٥٩٥).



٧٧ِا  اق

واالفتقار إىل اهللا عزَّ وجلَّ يف الشِّدَّة والرَّخاء، ومن عالمات اخلذالن ثالث: 

تعسُّر اخلريات عليك مع الطَّلب هلا، وتيسُّر املعاصي لك مع الرََّهب منها، 

وغلق باب اللََّجأ واالفتقار إىل اهللا عزَّ وجلَّ)(١).

١٣- وقالوا: (الِربُّ يف املساعدة، واملؤانسة، واملؤاخاة)(٢).

: ا وا  ِا

قال ابن األعرايب:

بــاُس بــأٌس  بــه  ليــس  مبــا  النَّــاُس(٣)ليــس  قــال  مــا  البـَــرَّ  يضــُري  وال 

قال الشَّاعر:

بــه طلبــَت  مــا  أجنــُح  الرَّْحــِل(٤)واهللاُ  حقيبــِة  خــُري  والــِربُّ 

وقال آخر:

التُّقــى مــن  ُمْضَمــراٌت  إال  الــِربُّ  ودائــع(٥)ومــا  ُمْعَمــراٌت  إال  املــال  ومــا 

قال سابق الرببري:

حاملُــه أنــت  زاٍد  خــُري  التُّقــى  بشــُر(٦)إنَّ  نالــه  شــيٍء  أفضــُل  والــِربُّ 

وقال آخر:

بــه ُيصــاُل  مــا  شــرِّ  ِمــن  أَِمــُر(٧)واإلمثُ  نبتُــه  كالغيــِث  والــِربُّ 

(١) ((قوت القلوب يف معاملة احملبوب)) أليب طالب املكي (١١٥/١).

(٢) ((أدب ا�السة ومحد اللسان)) البن عبد الرب (ص: ١١٢).

(٣) ((جممع األمثال)) أليب الفضل النيسابوري (١٠٦/١).

(٤) ((صيد األفكار)) للقاضي املهدي (٣٠٤/٢).

(٥) ((املصدر السابق)).

(٦) ((املصدر السابق)).

(٧) ((أمايل القايل)) (١/ ١٠٣)، وأمر: أي كثري.



٧٨ ِقاا 

وقال آخر:

حياتِــه يف  الــِربَّ  ُيِنْلــك  مل  وفاتِــه(١)مــن  علــى  عينــاك  تبــِك  مل 

وقال آخر:

ُ هــنيِّ شــيٌء  الــِربَّ  إنَّ  والطَُعيِّــُم(٢)بُــينَّ   ُ اللــنيِّ املنطــُق 

أنشد الُكَرْيزي:

لــذي كــرٍم ُودٌّ  ُحزتَــه  مــا  خــِري  جيزيك ما عشَت باإلحساِن إحساناِمــن 

وإذا قربِــه  يف  بَشاَشــته  مــا كانــا(٣)تلَقــى  الــِربُّ  منــه  نالــك  أنــال 

قال الشَّاعر:

طائــٍع غــَري  أكرمتــه  صاحــٍب  ــداوكــم  تعمَّ ألمــٍر  إال  مكــرٍه  وال 

لغــريِه إال  الــِربُّ  ذاك  كان  كمــا نصبــوا للطِري باحلــبِّ مصيدا(٤)ومــا 

قال أبو العتاهية:

نفَعــه النَّــاُس  يرتــِج  مل  امــرأ  َلَلئيــُموإن  األَذى  منــه  يأمنــوا  ومل 

كنــزَه الــِربَّ  جيعــِل  مل  امــرأ  لعــدُمي(٥)وإن  لــه  نيــا  الدُّ كانــت  ولــو 

قال الصرصري:

مثاَرهــا ْجتــِن  الــِربِّ  أصــوَل  للغــارِس(٦)واغــرْس  منبتًــا  أزَكــى  فالــِربُّ 

(١) ((اإلمتاع واملؤانسة)) للتوحيدي (ص: ٢٦١).

(٢) ((الكامل يف اللغة واألدب)) للمربد (٦٤/٣). وطعيِّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) 

لبدر الدين العيين (١٨٠/١٧).

(٣) ((روضة العقالء)) البن حبان (ص ٩٣).

(٤) ((رسائل ابن حزم)) (١٩٢/١).

(٥) ((ديوان أيب العتاهية)) (ص: ٣٩٣).

(٦) ((اآلداب الشرعية)) البن مفلح (٦٠٢/٣).



٧٩ِا  اق

وقال سفيان ابن عيينة:

ُ هــنيِّ شــيٌء  الــِربَّ  إنَّ  (١)أَبـُــَينَّ 
ُ لــنيِّ وكالٌم  طليــٌق  وجــٌه 

وأنشد أبو احلسن اهلامشي:

ــــــاُل ــيــــ ــــــ ــــــم عــ ـــــهــــ ــــلـُّــــ ـــــــــاس كــــــ ـــهالـــــــــــــــــنَّــــــــ ــــــ ـــــــ ـــالِل ـــــــ ظــــــ حتـــــــــــــــــــــــــــــــَت  اِهللا 

ــــيــــــــه ــــــــــر�ا إلــــ ـــــــــــــ ــــم طُـــــــــ ــــ ـــــهـــ ــــ ــــبُّــ ــــ ــأحـــ ـــــ ــــــــــــه(٢)فــــ ــــــــــــــالِــ ــــــعــــــــــــــي ـــــم لــــــــ ــــــــــ ـــــــرُّهـــــــ ــــــــــ أبـــــ

قال أبو إسحاق اإللبريي:

عــاٌر فهــي  املعايــَب  تــرَض  مقتــافــال  اإلنســاَن  يُــورُث  عظيــٌم 
الثُّريـَّـا(٣) مــن  بالوجيــِه  حتتــاو�ــوي  الفــوِق  مــكاَن  وتبدلُــه 
الــدَّراري(٤) تَنَعلُــَك  الطَّاعــاُت  بعدتــاكمــا  وإن  القريــَب  وجتعلُــك 

مجيــًال نيــا  الدُّ يف  عنــك  كنتــاوتنشــُر  حيــث  فيهــا  الــِربَّ  فَـــُتلفي 

كرميًــا مناكبهــا  يف  غرســتا(٥)ومتشــي  قــد  ممـَّـا  احلمــَد  وجتــين 

قال الوليد ين يزيد:

التُّقــى  (٦) ِغــبَّ جيــْد  اهللا  يتَّــِق  اهلــَدىمــن  إىل  صائــرًا  احلســاِب  يــوَم 

العمــْل يف  شــيٍء  أفضــُل  التُّقــى  دخــْل(٧)إنَّ  قــد  فيــه  الــِربِّ  مجــاَع  أرى 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٢٠١).

(٢) ((املصدر السابق)) (ص ١٨٣).

(٣) الثريا: جنم. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٢٧٠/٣٧).

(٤) الدَّراري: الكواكب العظام اليت ال تعرف أمساؤها. انظر: ((املصدر السابق)) (٧٣/١).

(٥) ((ديوان أيب إسحاق اإللبريي)) (ص ٣٢).

(٦) غب األمر ومغبته: عاقبته وآخره. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٦٣٤/١).

(٧) ((جماين األدب)) ليوسف شيخو (٣٦/٣).
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٨١َََا  اق

���� ������

:ًوا ً َََا 

 :ً َََا 

الَبَشاَشة: هي طالقة الوجه، وقد َبِشْشت به، أََبشُّ َبَشاَشًة، ورجل َهشٌّ 

، أي طَْلق الوجه طيب(١). َبشٌّ

: اللُّطف يف املسألة، واإلقبال على الرجل، وقيل: هو أن  ومن معاين الَبشِّ

يضحك له، ويلقاه لقاء مجيًال. تقول: َبِشْشت به َبش�ا وَبَشاَشًة. والَبِشيش: 

الوجه. يقال: رجل مضيء الَبِشيش، أي: مضيء الوجه.

التََّبشُّش،  األصل  يف  والتََّبْشُبش  بالصَّديق،  الصَّديق  فرح  أيضا:  والَبشُّ 

فاستثقل اجلمع بني ثالث شينات، فقلبت إحداهن باًء(٢).

وفرح،  به،  سُّرَّ  به:  َبشَّ  معىن  به،  وَبشَّ  بفالن  فالن  قد رحب  وقوهلم: 

وانبسط إليه(٣).

  :ًا َََا 

الَبَشاَشة هي: طالقة الوجه، مع الفرح، والتَّبسُّم، وحسن اإلقبال، واللُّطف 

يف املسألة(٤).

أما طالقة الوجه: وهو إشراقه حني مقابلة اخللق، وهو ضدُّ العبوس.

وهي أيًضا: السُّرور مبن تلقاه(٥).

(١) انظر: ((الصحاح)) للجوهري (٤٤/١).

(٢) انظر: ((�ذيب اللغة)) لألزهري (٨١/٤)، و((لسان العرب)) البن منظور (٢٦٦/٦).

(٣) انظر: ((الزاهر يف معاين كلمات الناس)) لألنباري (٢٢٥/١).

(٤) انظر: ((الرتغيب والرتهيب)) للمنذري (٧٣/١).

(٥) ((جممل اللغة)) البن فارس (ص ١١٢).



٨٢ َََقاا 

:َََوا وا ِْا  قا

هناك فرق بني الِبْشر واهلشاشة والَبَشاَشة، فالِبْشر أول ما يظهر من السُّرور 

بُلقي من يلقاك، ومنه الِبَشارة، وهي أول ما يصل إليك من اخلرب السَّار، فإذا 

وصل إليك ثانًيا،مل ُيَسمَّ بشارة، وهلذا قالت الفقهاء: إنَّ من قال: من بشَّرين 

مبولود من عبيدي فهو حرٌّ. أنه يُعتق أول من خيربه بذلك. ويف املثل: الِبْشر 

علم من أعالم النَّجح.

واهلََشاَشة هي اخلفَّة للمعروف، وقد َهِشْشت يا هذا، بكسر الشني، وهو 

من قولك: شيء َهشٌّ، إذا كان سهل التَّناول، فإذا كان الرَّجل سهل العطاء، 

ُ اهلََشاَشة. قيل: هو َهشٌّ بـَنيِّ

والَبَشاَشة: إظهار السُّرور مبن تلقاه، وسواء كان أوًال أو أخريًا(١).

:ا وط َََح ا

وردت أحاديث من السُّنَّة النَّبويَّة، حتثُّ على الَبَشاَشة وطالقة الوجه، ومن 

هذه األحاديث:

- عن أيب ذرٍّ رضي اهللا عنه، قال: قال يل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم: ((ال 

حتقرنَّ من املعروف شيًئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَْلق))(٢).

َطْلق))، روي  بوجه  أخاك  تلقى  أن  ((ولو  عليه وسلم:  (قوله صلى اهللا 

(طَْلق) على ثالثة أوجه: إسكان الالم وكسرها، وطليق، بزيادة ياء، ومعناه: 

سهل منبسط. فيه احلثُّ على فضل املعروف، وما تيسَّر منه وإن قلَّ، حىت 

(١) انظر: ((الفروق اللغوية)) أليب هالل العسكري (١٠١/١).

(٢) رواه مسلم (٢٦٢٦). 



٨٣َََا  اق

طالقة الوجه عند اللِّقاء)(١).

- عن جابر بن عبد اهللا، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((كلُّ 

معروف صدقة، وإنَّ من املعروف أن تلقى أخاك بوجٍه طَْلق))(٢).

((أن  أفراده،  مجلة  من  أي:  املعروف))  من  (...((وإنَّ  املباركفوري:  قال 

تلقى أخاك)) أي: املسلم. ((بوجٍه)) بالتنوين، ((َطْلق)) معناه: يعين تلقاه 

منبسط الوجه متهلِّله)(٣).

وقال يف ((دليل الفاحلني)): (أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك ملا فيه من 

إيناس األخ املؤمن، ودفع اإلحياش عنه، وجرب خاطره، وبذلك حيصل التَّأليف 

املطلوب بني املؤمنني)(٤).

الباطن،  عنوان  الظَّاهر  بالِبْشر واالبتسام؛ ألنَّ  (أي: متهلٌِّل  أيًضا:  وقال 

التوادُّ  له، وفرحك بُلْقَياه، واملطلوب من املؤمنني  فُلْقَياه بذلك يشعر حملبَّتك 

.(٥)( والتحابُّ

- عن أيب ذر رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

املنكر  عن  و�يك  باملعروف  وأمرك  لك صدقة،  أخيك  وجه  ((تبسُّمك يف 

صدقة، وإرشادك الرَّجل يف أرض الضَّالل لك صدقة، وبصرك للرَّجل الرَّديء 

(١) ((شرح النووى على مسلم)) (١٧٧/١٦).

األوسط))  ((املعجم  والطرباين يف   ،(١٤٩٢٠) (٣٦٠/٣) الرتمذي (١٩٧٠)، وأمحد  (٢) رواه 

(٣١/٩) (٩٠٤٤) وحسنه الرتمذي، والبغوي يف ((شرح السنة)) (٤٠٦/٣)، وصححه األلباين 

يف ((صحيح سنن الرتمذي)) (١٩٧٠)

(٣) انظر: ((مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (٣٤٤/٦).

(٤) انظر: ((دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني)) البن عالن (٣٥٦/٢).

(٥) انظر: ((املصدر السابق)) (١٦٥/٥).



٨٤ َََقاا 

البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشَّوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، 

وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة))(١).

أي:  صدقة.  االنبساط.  وجه  على  أي:  أخيك))  وجه  يف  ((تبسُّمك 

إحسان إليه، أو لك، فيه ثواب صدقة، وأمرك باملعروف صدقة، و�يك عن 

املنكر صدقة، والصَّدقات خمتلفة املراتب(٢).

((لك  اإلسالم،  يف  أي  أخيك))  وجه  يف  (...((تبسُّمك  املناوي:  قال 

صدقة)) يعين: إظهارك له الَبَشاَشة، والِبْشر إذا لقيته، تؤجر عليه كما تؤجر 

القلب،  أنوار  آثار  من  والِبْشر  التبسُّم  العارفني:  بعض  قال  الصَّدقة.  على 

]Zä ã â á à ß [عبس: ٣٨-٣٩] قال ابن عيينة: 

. وفيه َردٌّ  ، وجه طليق، وكالم لنيِّ والَبَشاَشة مصيدة املودَّة، و الِربُّ شيء هنيِّ

على العامل الذي يَصعِّر خدَّه للناس، كأنَّه معرض عنهم، وعلى العابد الذي 

يعبِّس وجهه ويقطِّب جبينه، كأنَّه منزٌَّه عن النَّاس، مستقذر هلم، أو غضبان 

عليهم. قال الغزايل: وال يعلم املسكني أنَّ الورع ليس يف اجلبهة حىت يـَُقطَّب، 

وال يف الوجه حىت يـَُعفَّر، وال يف اخلدِّ حىت ُيَصعَّر، وال يف الظَّهر حىت ينحين، 

ا الورع يف القلب)(٣). وال يف الذَّيل حىت ُيَضمَّ، إمنَّ

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ لقاء النَّاس بالتَّبسُّم، وطالقة الوجه، من أخالق 

، وجالب للمودَّة)(٤). النُّبوة، وهو مناف للتكربُّ

(١) رواه الرتمذي (١٩٥٦)، والبزار (٤٥٧/٩) (٤٠٧٠)، وابن حبان (٢٨٧/٢) (٥٢٩). قال 

الرتمذي: حسن غريب. وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) (١٩٥٦)، وشعيب 

األرناوؤط يف حتقيق ((صحيح ابن حبان)) (٢٨٧/٢).

(٢) انظر: ((مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (٢٠٥/٦).

(٣) ((فيض القدير)) (٢٢٦/٣).

(٤) انظر: ((شرح صحيح البخارى)) (١٩٣/٥).



٨٥َََا  اق

 :ا وط َََا  ءوا  ال اأ

- عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: (مكتوب يف احلكمة: ليكن وجهك 

بسطًا، وكلمتك طيبة، تكن أحبَّ إىل النَّاس من الذي يعطيهم العطاء)(١).

التقيا، فضحك  - قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه: (إنَّ املسلَمْنيِ إذا 

كلُّ واحد منهما يف وجه صاحبه، مث أخذ بيده، َحتَاتَّْت ذنو�ما كتحات ورق 

الشجر)(٢).

- قال عبد اهللا بن املبارك: (حسن اخللق: طالقة الوجه، وبذل املعروف، 

وكفُّ األذى)(٣).

- قال ابن القيِّم: (طالقة الوجه والِبْشر احملمود وسط بني التَّعبيس والتَّقطيب، 

وتصعري(٤) اخلدِّ، وطيِّ الِبْشر عن الَبَشر، وبني االسرتسال مع كلِّ أحد حبيث 

يذهب اهليبة، ويزيل الوقار، ويطمع يف اجلانب، كما أنَّ االحنراف األوَّل يوقع 

الوحشة، والبغضة، والنُّفرة يف قلوب اخلَْلق، وصاحب اخلُُلق الوسط: مهيب 

نبيِّنا: من رآه بديهة(٥) هابه،  حمبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. ويف صفة 

ومن خالطه عشرة أحبَّه)(٦).

- قال بعض احلكماء: (اْلَق صاحب احلاجة بالِبْشر، فإْن عدمت شكره، 

مل تعدم عذره)(٧).

(١) رواه البيهقي يف ((شعب اإلميان)) (٢٥٤/٦) (٨٠٥٧).

(٢) ذكره ابن محدون يف ((التذكرة احلمدونية)) (٢٢٨/٢).

(٣) رواه الرتمذي (٢٠٠٥).

(٤) التصعري: إمالة اخلد عن النظر إىل الناس �اونا من كرب كأنه معرض. انظر: ((لسان العرب)) 

البن منظور (٣٥٦/٤).

(٥) البديهة: أول كل شيء وما يفجأ منه. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٤٧٥/١٣).

(٦) ((مدارج السالكني)) البن القيم (٣١١/٢).

(٧) انظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (٢٣٩/١).



٨٦ َََقاا 

- قيل لألوزاعي رمحه اهللا: ما كرامة الضَّيف؟ قال: طالقة الوجه، وطيب 

احلديث(١).

- قال ابن حبان: (الَبَشاَشة إدام العلماء، وسجيَّة احلكماء؛ ألنَّ الِبْشر 

يطفئ نار املعاندة، وحيرق هيجان املباغضة، وفيه حتصني من الباغي، ومنجاة 

من الساعي)(٢).

- وقال أبو جعفر املنصور: (إْن أحببت أْن يكثر الثَّناء اجلميل عليك من 

النَّاس بغري نائل، فاْلَقُهْم بِبْشر حسن)(٣).

:ا وط َََا ا

١- طالقة الوجه تبشر باخلري، ويقبل على صاحبها النَّاس، والوجه العبوس 

سبب لنفرة النَّاس. 

السَّالم: ((إنَّ اهللا حيبُّ  لقوله عليه  ٢- من فوائدها حمبَّة اهللا عزَّ وجلَّ؛ 

الطَّْلق الوجه، وال حيبُّ العبوس)) (٤).

٣- طالقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب احلديث عند الدُّخول، 

واخلروج، وعلى املائدة(٥).

الغىن،  هلم  ويظهر  أضيافه،  خيدم  أن  املضيف:  آداب  (من  قيل:  وقد   

والبسط بوجهه، فقد قيل: الَبَشاَشة خري من الِقَرى)(٦).

(١) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (١٨/٢).

(٢) ((روضة العقالء)) البن حبان البسيت (ص ٧٥).

(٣) ((عني األدب والسياسة)) لعلي بن عبد الرمحن بن هذيل، (ص ١٥٤) نقًال عن كتاب ((سوء 

اخللق)) إلبراهيم احلمد.

(٤) رواه أبو عبد الرمحن السلمي يف ((آداب الصحبة)) (١١٥).

(٥) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (١٨/٢).

(٦) انظر: ((غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب)) للسفاريين (١١٦/٢).



٨٧َََا  اق

٤- تكلُُّف الِبْشر والطَّالقة، وجتنُّب العبوس والتَّقطيب من الوسائل املعينة 

على اكتساب األخالق احلميدة.

٥- اهلََشاَشة وطالقة الوجه تثمر احملبَّة بني املسلمني، والتآلف بينهم.

:َََب اا ام

١- خبث النَّفس، وتغلغل الصِّفات القبيحة فيها من احلسد والغلِّ واحلقد 

والكرب، واليت ترسم اجلهامة على وجه صاحبها، وجتعل الَبَشاَشة تفارق ُحمَيَّاه.

٢- عدم اتباع هدي النَّيب صلى اهللا عليه وسلم، والذي حثَّ على هذه 

الصِّفة خبلقه وقوله صلَّى اهللا عليه وسلم.

٣ - بغض النَّاس، وكراهية اخلري هلم.

٤- عدم استشعار األجر املرتتِّب على التَّحلِّي �ذه الصِّفة. 

:َََب اا  ا ا

١- استشعار األجر الذي رتَّبه الشرع على الَبَشاَشة وحسن مالقاة املسلمني.

٢- اتِّباع هدي النَّيب صلى اهللا عليه وسلم، والذي كانت الَبَشاَشة خلقه، 

وعلمها ألمته بقوله عليه الصَّالة والسالم.

 ٣- ُحبُّ النَّاس جيعلك تـََبشُّ يف وجوههم.

٤- التَّخلُّص من الصِّفات الذَّميمة كاحلسد واحلقد، اليت جتعل املرء ميقت 

من حوله ويكره هلم اخلري، ويالقيهم جبهامة ووجه عبوس.

٥- التعوُّد على رسم االبتسامة على الوجه، وحماولة أن تكون مسة دائمة 

للشَّخص.



٨٨ َََقاا 

:َََا  ذج

و  ا  ل ة ا  ا  ذج :ًأو

- َبَشاَشته صلى اهللا عليه وسلم ألخت خدجية -رضي اهللا عنها- وفاًء 

بنتُّ  هالة  قالت: ((استأذنت  عنها-  اهللا  عائشة -رضي  هلا، كما ورد عن 

خويلد -أخت خدجية- على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرف استئذان 

خدجية، فارتاح لذلك، فقال: اللهمَّ هالة. قالت: َفِغْرت. فقلت: ما تذكر من 

عجوز من عجائز قريش، محراء الشِّدقني، هلكت يف الدَّهر، قد أبدلك اهللا 

خريًا منها))(١). 

- َبَشاَشته صلى اهللا عليه وسلم عند مقابلة ذوي اخللق السيِّئ، مداراة هلم 

واتقاء لفحشهم وتأليًفا هلم، كما ورد عن عروة بن الزُّبري أنَّ عائشة -رضي 

اهللا عنها- أخربته قالت: ((استأذن رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

له  أالن  فلما دخل،  العشرية.  ابن  أو  العشرية!  أخو  بئس  له،  ائذنوا  فقال: 

الكالم. قلت: يا رسول اهللا! قلت الذي قلت، مث ألنت له الكالم! قال: أي 

عائشة! إنَّ شرَّ النَّاس من تركه النَّاس، أو ودعه النَّاس اتقاء فحشه))(٢).

- َبَشاَشته صلى اهللا عليه وسلم عند مقابلته للناس، فعن جرير رضي اهللا 

عنه قال: ((ما حجبين النَّيب صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال 

تبسَّم يف وجهي))(٣).

 وكما قيل عنه صلى اهللا عليه وسلم: 

لوفــوده باســم  الَبَشاَشــة  العطفــانبــادي  للنـَّـدى  منــه  يهتــزُّ 

(١) رواه البخاري (٣٨٢١)، ومسلم (٢٤٣٧).

(٢) رواه البخاري واللفظ له (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١).

(٣) رواه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٢٤٧٥).



٨٩َََا  اق

ْ�تَــد بالعطــاء  أســخى  الــدَّاينكفــاه  املســفِّ  الغيــث  وابــل  مــن 

جملــس يف  َفضَّهــا  ألفــا  ِفْلَســان(١)ســبعني  عنــده  منهــا  يبــق  مل 

 واء ة ا  ذج :ًم

قيل: (حسن الِبْشر اكتساب الذِّكر)، ولقد صدقت املقولة، فهناك املئات 

من علماء وأعالم األمة ماتوا، ولكن بقي ذكرهم �ذه الصِّفة خالًدا، ففي 

أو  الوجه)،  (طَْلق  أنَّه كان  أو  (َبُشوًشا)،  فالنًا كان  أنَّ  العلم:  أهل  تراجم 

كانت (الَبَشاَشة ال تفارق حميَّاه)، أو عبارات قريبة من هذه تعرب عن اتِّصافهم 

�ذه الصِّفة، ولو تتبَّع أحواهلم متتبِّع لطال به املقال، لكن نسرد هنا بعض 

النَّماذج هلؤالء األعالم:

 ،ا ا ا  ا    ا   اإ

:ا ا ا

قال عنه الذهيب: (وذكر عن مجاعة ثناءهم عليه، ووصفهم إياه بالسَّخاء 

والكرم واملروءة، واإلحسان الكثري إىل الفقراء، وإيثارهم، وقضاء حوائجهم، 

واألخالق  والعبادة،  واخلوف  والورع  والَبَشاَشة  الوجه  والتواضع هلم، وطالقة 

اجلميلة وحنو ذلك)(٢).

:اما   إ   ب ا

وال  األذى،  على  ويصرب  والعبادة،  الصَّوم  ويكثر  للصَّاحلني،  يتودَّد  كان 

يعامل صديقه وعدوَّه إال باخلري وطالقة الوجه(٣).

(١) انظر: ((نونية الصرصري)) (٢٦/١).

(٢) انظر: ((تاريخ اإلسالم)) لإلمام الذهيب (٢١٩/٤٩).

(٣) انظر: ((شذرات الذهب)) البن الِعماد  احلنبلي (١٧٥/٦).



٩٠ َََقاا 

:اإ  قإ    قإ

كان طيب األخالق ينطبع، ويتطلب الَبَشاَشة ويتبع. سهل القياد، واري 

الزِّناِد، متَّسًما بالعدالة، حمتشًما عن اإلزالة(١).

  ُُْ  ا اي: ا  ا ا

الرئاسة  إليه  انتهت  الفروسيَّة،  فنون  يف  بارًعا  شجاًعا  نًا  ديـِّ فاضًال  كان 

ة(٢) ورمي النُّشَّاب يف زمانه، هذا مع الَبَشاَشة والكرم، وحسن  يف محل املَقريَّ

مع  وفنٍّ،  املشاركة يف كلِّ علم  احملاضرة، وجودة  والتواضع وحسن  الشكل، 

الفصاحة يف اللغة الرتُّكية والعربيَّة(٣).

:ا ْا  ن ا

كان لنيِّ اجلانب بشوًشا متواضًعا، ديـِّـــًنا (٤).

:ما   

كان بسَّاًما، بشوًشا، طلق احمليَّا، فاشًيا للسَّالم، مهابًا، له جاللة، َفِكًها(٥).

:ا وط َََا  لال وأأ

(١) انظر: ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (١٣٧/١).

(٢) انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٣٤١/٨).

(٣) انظر: ((النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة)) (٢٠٥/٤).

(٤) انظر: ((املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف)) ليوسف بن تغري بردي (١٧٨/١، ١٧٩).

(٥) انظر: ((معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ)) حملمد حميسن (١٧٤/٢).



٩١َََا  اق

(١)

- وقال أيًضا: (ال جيب للسُّلطان أن يفرط الَبَشاَشة واهلََشاَشة للنَّاس، وال 

أن يقلَّ منهما؛ فإنَّ اإلكثار منهما يؤدِّي إىل اخلفَّة والسَّخف، واإلقالل منهما 

يؤدِّي إىل العجب والكرب)(٢).

- قال احلارث احملاسيب: (ثالثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع 
الصِّيانة، وحسن اخللق مع الدِّيانة، وحسن اإلخاء مع األمانة)(٣). 

- قال األحنف: (رأس املروءة: طالقة الوجه، والتودُّد إىل النَّاس)(٤).

- الِبْشر دال على السَّخاء كما يدلُّ النَّور على الثَّمر(٥).

- من حسن اخللق أن حيدِّث الرجل صاحبه وهو مبتسم(٦).

- قال اجلاحظ: (زعمت احلكماء أنَّ القليل مع طالقة الوجه أوقع بقلوب 

ذوي املروءات من الكثري مع العبوس واالنقباض)(٧).

- عن ميمون بن مهران قال: (املروءة: طالقة الوجه، والتودُّد إىل النَّاس، 

وقضاء احلوائج)(٨).

(١) انظر: ((روضة العقالء ونزهة الفضالء)) (٧٥/١).

(٢) انظر: ((املصدر السابق)) (٢٦٩/١).

(٣) انظر: ((غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب)) للسفاريين (٢٨٤/١).

(٤) انظر: ((التذكرة احلمدونية)) البن محدون (٢٠٤/١).

(٥) انظر: ((املصدر السابق)) (٢٢٨/٢).

(٦) انظر: ((املصدر السابق)) (٢٠٤/١).

(٧) انظر: ((الرسائل)) للجاحظ (٣٠/١).

(٨) انظر: ((تاريخ مدينة دمشق)) البن عساكر (٣٦٣/٦١).



٩٢ َََقاا 

- الَبَشاَشة فخُّ اْلمودَّة(٢).

- وقيل: (حسن الِبْشر اكتساب الذِّكر)(٣).

- الَبَشاَشة أوَّل ِقَرى األضياف(٤).

- من أحبَّ احملمدة من النَّاس بغري مرزئة، فليتلقَّهم بِبْشر حسن(٥).

- قال العتايب: (من ضنَّ بِبْشره كان مبعروفه أضنَّ) (٦).

- حسن الِبْشر خميلة النَّجح(٧).

- كان يقال: (حسن الِبْشر واللِّقاء رقٌّ لألشراف واألكفاء) (٨).

- الَبَشاَشة رشوة، واملودَّة نشوة.

- سئل أعرايب عن الكرم، فقال: أما الكرم يف اللِّقاء فالَبَشاَشة، وأما يف 

الِعْشرة فاهلََشاَشة، وأمَّا يف األخالق فالسَّماحة، وأمَّا يف األفعال فالنَّصاحة، 

(١) انظر: ((اجلليس الصاحل واألنيس الناصح)) (٤٤٩/١).

(٢) انظر: ((نثر الدر يف احملاضرات)) لآليب (١٩٤/١).

(٣) خال الشيء خيال خيال وخيلة وخميلة: ظنه. انظر: ((لسان العرب)) البن منظور (٢٢٦/١١).

(٤) انظر: ((ربيع األبرار ونصوص األخيار)) للزخمشري (٤٢٨/٢).

(٥) انظر: ((املصدر السابق)).

(٦) انظر: ((املصدر السابق)) (٤٢٩/٢).

(٧) انظر: ((املصدر السابق)).

(٨) انظر: ((املصدر السابق)) (٤٣١/٢).



٩٣َََا  اق

وأما يف الغىن فاملشاركة، وأما يف الفقر فاملواساة(١).

- قيل: الَبَشاَشة يف الوجه خري من الِقَرى. قالوا: فكيف مبن يأيت �ا وهو 

ضاحك، وقد ضمَّن مشس الدِّين البديوي هذا الكالم بأبيات، فقال: 

قاصــًدا منــك  منــزًال  واىف  املــرء  املســالكإذا  لديــك  وأرَمـــْتُه  قِــرَاك 

متهلِّــًال وجهــه  يف  بامسًــا  مبــاركفكــن  ويــوم  أهــًال  مرحبًــا  وقــل 
هالــكوقــدِّم لــه مــا تســتطيع مــن الِقــَرى(٢) هــو  مبــا  تبخــل  وال  عجــوًال 

متقــدِّم ســالف  بيــت  قيــل  ومالــكفقــد  وعمــرو  زيــد  تداولــه 

فكيــف مبــن يأيت بــه وهو ضاحك(٣)َبَشاَشــة وجــه املــرء خــري مــن الِقــَرى

: ا وا  ا وط َََا

قال الشَّاعر:

حــقٍّ لرســوُل  حممــًدا  نســيُبوإنَّ  نبوَّتِــه  يف  حســيٌب 

تقــيٌّ بـَــرٌّ  صــادٌق  َوُهــوُبأمــٌني  هــاٍد  ماجــٌد  عليــٌم 

والقطــوُبيُريــك علــى الرِّضــا والســخِط وجًهــا الَبَشاَشــُة  بــه  تــروُق 

ليــًال احملــراَب  بوجِهــه  احلــروُب(٤)يضــيُء  بــه  النَّهــاِر  يف  وتظلــُم 

وقال آخر يعاتب صديقه:

ووجُهــك مــن تلــك الَبَشاَشــِة يقطــُروكنــَت إذا مــا جئــُت أدنيَت جملســي

(١) انظر: ((أخالق الوزيرين = مثالب الوزيرين)) للتوحيدي (ص ٣٩١).

(٢) قرى الضيف: أضافه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٨٤/٣٩).

(٣) انظر: ((املستطرف)) لألبشيهي (٣٥٩/١).

(٤) ((ديوان البوصريي)) أليب عبد اهللا حممد بن سعيد البوصريي (ص ٨٤).



٩٤ َََقاا 

مــرًة الــيت كنــَت  بالعــِني  يل  تنظــُر(١)فَمــن  الدَّهــِر  ســالِف  يف  �ــا  إيلَّ 

نيا: حدَّثين أبو عبد اهللا حممد بن خلف التَّيمي، قال: (كان  قال ابن أىب الدُّ

سعيد بن عبيد الطائي يتمثَّل:

النـَّـا ِمــن  لقيــَت  َمــن  بالِبْشــِر  بالطَّالقــةاتـَّـِق  والِقهــم  مجيًعــا  ِس 

النـَّـا عــن  والعبــوَس  التِّيــَه  احلماقــةودِع  رأُس  الُعبُــوَس  فــإنَّ  ِس 

عاديـــ تعــادي  أن  شــئَت  الصداقــة(٢)كلمــا  تعــزُّ  وقــد  صديًقــا  ـــَت 

وقال ابن عبد الربِّ: ولبعض أهل هذا العصر:

هشــه يل  بــدا  مــا  خليلــي  والِبْشــرأزوُر  الَبَشاَشــة  منــه  وقابلــين 

تركتــه وبــشٌّ  هــشٌّ  يكــْن  مل  والِبْشــرفــإن  الوَِاليَــة  اللُّْقيَــا  يف  ولــو كان 

زائــرًا داري  ينتــاب  الــذي  ِبْشــر(٣)وحــقُّ  مــه  تقدَّ قــد  َوبِــرٌّ  طعــاٌم 

وقال البحرتي:

عجيــُب فيــك  واألمــُر  ســعيُد  حيــُبيــا  والرتَّ التَّأهيــُل  ذاك  أيــن 

والــُودُّ الَبَشاَشــة  بيننــا  الَقِليــُب(٥)َنَضبَــت(٤)  يغــوُر  كمــا  وغــارا 

وقال إيليا أبو ماضي:

تســعُد كائنًــا ليــس  الَبَشاَشــة  مرغًمــاقــال  ويذهــُب  نيــا  الدُّ إىل  يــأيت 

(١) انظر: ((املستطرف)) لألبشيهي (٤٢٣/١).

(٢) انظر: ((اإلشراف ىف منازل األشراف)) البن أيب الدنيا (٢٢٥/١).

(٣) انظر: ((اآلداب الشرعية)) البن مفلح (٢٨٢/٤)، و((�جة ا�الس وأنس ا�الس)) البن 

عبد الرب (٢٦١/١).

(٤) نضب املاء ينضب، بالضم، نضوبا، ونضب إذا ذهب يف األرض. انظر: ((لسان العرب)) 

البن منظور (٧٦٢/١).

(٥) ((ديوان البحرتي)) (٥٨/١).



٩٥َََا  اق

والــرََّدى بينــك  مــادام  ابتســْم  تتبسَّــما(١)قلــت  لــن  بعــُد  فإنـَّـك  شــٌرب، 

وقال آخر:

ممـَّـا والِبْشــَر  اللِّقــاِء  حســَن  الكــرِميإنَّ  فــؤاِد  يف  الــُودَّ  يــزرُع 

فيوًمــا يوًمــا  يزرعــان  اللَّئيــِمومهــا  فــؤاِد  يف  الظــنِّ  أســوأَ 

وقال الشَّاعر:

وجــٍه عبــوَس  الكــرُمي  كان  البخيــِلإذا  يف  الَبَشاَشــة  أحلَــى  فمــا 

(١) انظر: ((دواوين الشعر العريب على مر العصور)) (٢٣٠/٣٩).



٩٦  اقس ات
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                             الموضوع                           الصفحة

 ..................................................... ٥األَمانَة

٥معنى األَماَنة لغًة واصطالًحا:................................ 

٥معىن األَمانَة لغًة: ........................................... 

٥معىن األَمانَة اصطالًحا:...................................... 

 ....................................... ٥التَّرغيب في األَمانَة:

٥أوًال: يف القرآن الكرمي........................................ 

٨ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

١٠أقوال السَّلف والعلماء في األَمانَة:.......................... 

 .............................................. ١٢فوائد األَمانَة:

 .............................................. ١٣صور األَماَنة:

 ....................... ١١٣- األَمانَة فيما افرتضه اهللا على عباده:

٢١٣- األَمانَة يف األموال:...................................... 

 ................................... ١٤ ٣– األَمانَة يف األعراض:

 ............................ ٤١٤- األَمانَة يف األجسام واألرواح:

 .............................. ٥١٤– األَمانَة يف املعارف والعلوم:

٦١٥- األَمانَة يف الوالية:....................................... 

٧١٦– األَمانَة يف الشَّهادة:..................................... 

٨١٦ – األَمانَة يف القضاء:..................................... 

 ..................................... ١٦ ٩– األَمانَة يف الكتابة:



س ات٩٧  اق

 ١٠– األَمانَة يف األسرار اليت ُيستأمن اإلنسان على حفظها وعدم 

 ................................................... إفشائها:

١٧

١١١٧– األَمانَة يف الرِّساالت:.................................. 

 ................ ١٢١٨– األَمانَة يف السَّمع والبصر وسائر احلواس:

 ............................. ١٣١٨- األَمانَة يف النُّصح واملشورة:

 ......................................... ١٩نماذج في األَماَنة:

 ......................................... ١٩األَمانَة صفة الرُّسل:

٢٠الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم القدوة يف األَمانَة:................. 

٢٢مناذج يف األَمانَة ِمن األمم املاضية:............................ 

 ............................. ٢٣المعاني التي ترمز إليها األمانة:

 ........................... ٢٤العمل بالحيل يفتح باب الخيانة:

 .................................... ٢٦األَمانَة في واحة الشِّعر:

٢٩اإليثَار..................................................... 

 ................................ ٢٩معنى اإليثَار لغًة واصطالًحا:

٢٩معىن اإليثَار لغًة: ........................................... 

 ..................................... ٢٩معىن اإليثَار اصطالًحا: 

 ......................... ٢٩الفرق بين اإليثَار والسَّخاء والجود:

٣٠التَّرغيب في اإليثار:........................................ 

٣٠أوًال: يف القرآن الكرمي........................................ 

٣٣ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

 .............................................. ٣٥فوائد اإليثَار:



٩٨  اقس ات

 ............................................. ٣٦أقسام اإليثَار:

 ........................... ٣٦أوًال: أقسامه ِمن حيث تعلُّقه بالغري

 ............................. ٣٦القسم األوَّل: إيثار يتعلَّق باخلالق

 ............................. ٣٧صعوبة هذا اإليَثار على النَّفس: 

 .............................. ٣٨القسم الثَّاين: إيثار يتعلَّق باخلَْلق

 ................................. ٣٨شروط هذا النَّوع ِمن اإليثَار:

 ..................... ٣٩ثانًيا: أقسامه ِمن حيث باعثه والدَّاعي إليه

 ............................................ ٤٠درجات اإليثَار:

 ................................ ٤١موانع اكتساب صفة اإليثَار:

 ........................ ٤١موانع اكتساب اإليَثار املتعلِّق باخلالق: 

٤٢موانع اكتساب اإليَثار املتعلِّق باخلَْلق: ......................... 

٤٣الوسائل المعينة على اكتساب اإليثَار:....................... 

 ........... ٤٣الوسائل املعينة على اكتساب اإليثَار املتعلِّق باخلالق: 

 ............ ٤٣الوسائل املعينة على اكتساب اإليثَار املتعلِّق باخلَْلق: 

 ............................................. ٤٤نماذج لإليثار:

 ................ ٤٤مناذج ِمن إيثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

 .................... ٤٨مناذج ِمن إيثار الصَّحابة رضوان اهللا عليهم:

 ....................... ٤٩ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

 .............................. ٤٩األنصار... إيثار منقطع النَّظري:

٥٠إيثار... حىت باحلياة:........................................ 

 ............... ٥١صوٌر ِمن إيثار أمِّ املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها:



س ات٩٩  اق

 ................... ٥١ابن عمر منوذج آخر ِمن مناذج اإليثَار الفذَّة:

 ....... ٥٢عمر خيترب إيثار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

 ....................................... ٥٣أخي وعياله أحوج.. 

 ...................................... ٥٣إيثار... حىت للحيوان:

 ............................ ٥٤مناذج ِمن إيثار السَّلف رمحهم اهللا:

 ......................... ٥٥نماذج ِمن إيثار العلماء المعاصرين:

٥٥ابن باز.. بقيَّة ِمن إيثار السَّلف:.............................. 

٥٥يؤثرون له بعيو�م .. واجلزاء ِمن جنس العمل:.................. 

 ................................... ٥٦أقواٌل وحكٌم في اإليثَار:

 .................................... ٥٧اإليثَار في واحة الشِّعر:

 ....................................................... ٦٠الِبرُّ

 .................................. ٦٠معنى الِبرِّ لغًة واصطالًحا:

 ............................................. ٦٠معىن الِربِّ لغًة: 

٦٠معىن الِربِّ اصطالًحا: ........................................ 

٦١الفرق بين الِبرِّ وبعض الصفات:............................. 

 ....................................... ٦١الفرق بني الِربِّ واخلري: 

٦١الفرق بني الِربِّ والصلة: ...................................... 

 .................................... ٦١الفرق بني الصَّدقة والِربِّ: 

 ..................................... ٦٢الفرق بني الُقْربَان والِربِّ: 

 .......................................... : ٦٢التَّرغيب في الِبرِّ

٦٢أوًال: يف القرآن الكرمي........................................ 



١٠٠  اقس ات

٦٣ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

 ........................... : ٦٦ أقوال السَّلف والعلماء في الِبرِّ

 ................................................. ٦٨فؤاد البر:

 ................................................ : ٧١أقسام الِبرِّ

٧١الِربُّ ينقسم إىل قسمني:...................................... 

 ................................................. : ٧١صور الِبرِّ

 .............................................. ٧٢الِربُّ بالوالدين:

 ...........................................: ٧٣ موانع فعل الِبرِّ

 ............................. : ٧٤الوسائل المعينة على فعل الِبرِّ

 ...................................: ٧٥الِحَكم واألمثال في الِبرِّ

٧٧الِبرُّ في واحة الشِّعر:....................................... 

 ................................................... ٨١الَبَشاَشة

 .............................. ٨١معنى الَبَشاَشة لغًة واصطالًحا:

 .......................................... ٨١معىن الَبَشاَشة لغًة:

 ................................... ٨١معىن الَبَشاَشة اصطالًحا: 

 ...................... ٨٢الفرق بين الِبْشر والهشاشة والَبَشاَشة:

 ............................... ٨٢مدح الَبَشاَشة وطالقة الوجه:

 .............. ٨٥أقوال السَّلف والعلماء يف الَبَشاَشة وطالقة الوجه:

٨٦فوائد الَبَشاَشة وطالقة الوجه:............................... 

 ................................... ٨٧موانع اكتساب الَبَشاَشة:

 ..................... ٨٧الوسائل المعينة على اكتساب الَبَشاَشة:



س ات١٠١  اق

٨٨نماذج من الَبَشاَشة:........................................ 

٨٨أوًال: مناذج من البشاشة يف حياة الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم.... 

 ......................... ٨٩ثانًيا: مناذج من حياة السَّلف والعلماء

إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي األصل، 

 .................................. الدمشقي الصاحلي احلنبلي:

٨٩

 ............. ٨٩شهاب الدين حيىي بن إمساعيل بن حممد القيسراين:

 ...................... ٩٠إسحاق بن حيىي بن إسحاق بن إبراهيم:

٩٠األمري الفقيه سيف الدِّين ُبْكُتمر بن عبد اهللا السعدي:.......... 

 .............................. ٩٠برهان الدِّين األْبناسي الشافعي:

 ................................... ٩٠صاحل بن عمر العسقالين:

٩٠أقوال وأمثال عن الَبَشاَشة وطالقة الوجه:.................... 

 ...................... ٩٣الَبَشاَشة وطالقة الوجه في واحة الشِّعر

 ........................................ ٩٦فهرس الموضوعات


