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التَّودُّد

معنى التَّودُّد لغًة واصطالًحا:
معنى التَّودُّد لغًة:  •

التَّودُّد من الُودِّ، والُودُّ: مصدر املَودَّة: الُودُّ: احُلبُّ يكون يف مجيع مداخل 
اخلري، والتواد التحاب.

َودََّده: اْجتـََلَب ُودَّه))). وتودََّد إليه: َتَحبََّب. وتـَ
معنى التَّودُّد اصطالًحا:  •

التَّودُّد هو: )طلب َمَودَّة األكفاء مبا يوجب ذلك())).
وقال ابن حجر: )هو تقرُّب شخٍص من آخر مبا حيب())). 

وقال ابن أيب مجرة: )التـَّوَاُدد: التَّواصل اجلالب للمحبَّة())).

احم: الفرق بني التََّواد والتَّعاطف والتَّ
احم والتَّواُدد والتَّعاطف، وإن كانت  قال ابن أيب مجرة: )الذي يظهر أنَّ التَّ
احم، فاملراد به: أن يرحم  متقاربة يف املعىن، لكن بينها فرق لطيف، فأمَّا التَّ

بعضهم بعًضا بأخوة اإلميان، ال بسبب شيء آخر.
وأما التَّواُدد، فاملراد به: التَّواصل اجلالب للمحبَّة، كالتَّزاور والتَّهادي.

وأما التَّعاطف، فاملراد به: إعانة بعضهم بعًضا، كما يعطف الثَّوب عليه 
ليقوِّيه())).

))) ))احملكم واحمليط األعظم(( البن سيده )69/9)(، ))لسان العرب(( البن منظور ))/)))).
))) ))التعريفات(( للجرجاين )ص )7(، ))معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم(( للسيوطي 

)ص 08)).
))) ))فتح الباري(( )0)/9))).

))) ))املصدر السابق((.

))) ))املصدر السابق((.
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الفرق بني احلبِّ والُودِّ:
الطِّباع  ميل  والُودُّ  مجيًعا،  واحِلْكَمة  الطباع  ميل  يوجبه  فيما  يكون  احلب 
الصَّالة، وال  وتقول: أحبُّ  وأودُّه،  فالنًا  تقول: أحبُّ  أنَّك  ترى  أال  فقط؛ 

تقول: أودُّ الصَّالة. وتقول: أودُّ أنَّ ذاك كان يل، إذا متنيت ِوَداَده))).

غيب يف التَّودُّد: التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  تعاىل:  قال   -
ڱ ژ ]فصلت: ))[.

قيل البن عقيل: أمسع وصية اهلل عزَّ وجلَّ يقول: ژک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ، وأمسع النَّاس يعدُّون من يُظهر 
خالف ما يبطن منافًقا، فكيف يل بطاعة اهلل تعاىل، والتَّخلُّص من النِّفاق؟ 
النِّفاق هو: إظهار اجلميل وإبطان القبيح، وإضمار الشَّر مع إظهار  فقال: 
القبيح  مقابلة  يف  احلسن  إظهار  اآلية:  تضمنته  والذي  الشَّر.  إليقاع  اخلري 

الستدعاء احلسن))).

- وقال تعاىل: ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الروم: ))[.

مــن  هــي  املــرأة  يعــي:  کژ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ 

ژگگگ  هبــا،  تستأنســوا  أي:  ژک گژ  الرَّجــل، 

))) ))الفروق اللغوية(( للعسكري )ص )))).
))) ))غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب(( للسفاريي ))/08)-09)).
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ڳڳ ژ حمبَّة، ژڳڳ ژ يعي: الولد))).

يقول:  ژگگگڳڳژ  وقوله:  الطربي:  وقال 
أجلها،  من  وتتواصلون  هبا،  تتوادُّون  َمَودَّة  واخلُُتونة،  باملصاهرة  بينكم  جعل 

ژڳ ڳ ڱ  بعض  على  بذلك  بعضكم  فعطف  هبا،  رمحكم  ژڳژ 
ڱ ڱ ڱژ))).

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  وقال   -
پ پ ژ ]مرمي: 96[.

عن جماهد، يف قوله: ژپ پ پ پژ، قال: )حيبُّهم وحيبُِّبهم 
إىل املؤمنني())).

نَّة النَّبويَّة ثانًيا: يف السُّ

- عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
النَّار عليه؟ على كلِّ هنيِّ لنيِّ  النَّار، ومبن حترم  ))أال أخربكم مبن حيرم على 

قريب سهل(())).

))) ))تفسري القرآن العزيز(( البن أيب زمنني ))/9))).
))) ))جامع البيان(( للطربي )0)/86).

))) ))تفسري جماهد(( )ص 9))).
))) رواه التمذي )88))(، وأبو يعلى )67/8)) )))0)(، وابن حبان ))/6))) )70)(، 
السنة((  ))شرح  يف  والبغوي  التمذي،  قال  له.  واللفظ   )(0(6((  ((((/(0( والطرباين 
حمفوظ   :)(((/(( الشيوخ((  ))معجم  يف  عساكر  ابن  وقال  غريب.  حسن   :)(80/6(
وجوَّد  عنه،  عروة  بن  هشام  به  تفرد  عمرو،  بن  اهلل  عبد  عن  عقبة  بن  موسى  حديث  من 
املهرة((  اخلرية  ))إحتاف  والبوصريي يف  والتهيب(( ))/6)(،  ))التغيب  املنذري يف  إسناده 
))/)8)(، وقال: وله شاهد. وقال حممد املناوي يف ))ختريج أحاديث املصابيح(( ))/)))(: 
رجاله رجال مسلم، إال عبد اهلل بن عمرو األودي فإنه مل يرو له إال التمذي، ومل أر من تكلم 

فيه جبرح. وصححه األلباين يف ))صحيح سنن التمذي(( )88))).
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قال القاري: )... ))قريب(( أي: من النَّاس مبجالستهم يف حمافل الطَّاعة، 
ومالطفتهم قدر الطَّاعة. ))سهل(( أي: يف قضاء حوائجهم، أو معناه: أنه 

مسح القضاء، مسح االقتضاء، مسح البيع، مسح الشِّراء())). 

حبسن  النَّاس  من  أي:  قريب((  على كلِّ  ))حترم   ...( الصديقي:  وقال 
ُنون((،  ُنوَن لَيـْ (( قال يف ))النِّهاية((: ))املسلمون َهيـْ مالطفته هلم، ))هنيِّ لنيِّ
ومها بالتَّخفيف، قال ابن األعرايب: العرب متدح بِاهْلنَْيِ اللَّنْي، خمفَّفنْي، وتذم 
والوقار  السَّكينة  وهو  اهلون،  من  فيعل  بالتَّشديد،  أي   : قََّلْين، وهنيِّ ُمثـَ هبما 
أي:  ))سهل((.  َسْهٌل.  أي:  وَهنيٌِّ،  َهنْيٌ  وشيٌء  )واو(،  فـََعيـُْنه  والسُّهولة، 

يقضي حوائجهم ويسهل أمورهم())).

- وعن النُّعمان بن َبشري رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: ))مثل املؤمنني يف توادِّهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد، إذا 

اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد بالسَّهر واحلمَّى(( ))).

ففي هذا احلديث: تعظيم حقوق املسلمني، واحلضُّ على تعاوهنم، ومالطفة 
بعضهم بعًضا))). 

- وعن معقل بن يسار رضي اهلل عنه، قال: ))جاء رجل إىل النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم، فقال: إينِّ أصبت امرأة ذات حسب ومجال، وإهنا ال تلد، 
أفأتزوجها؟ قال: ال. مث أتاه الثَّانية فنهاه، مث أتاه الثَّالثة، فقال: تزوَّجوا الَوُدود 

))) ))مرقاة املفاتيح(( للقاري )79/8))).
))) ))دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني(( للصديقي ))/98).

))) رواه البخاري )))60(، ومسلم )86))( واللفظ له.
))) ))تطريز رياض الصاحلني(( للحرميلي )ص )7)).
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الولود؛ فإينِّ مكاثر بكم األمم(())).
اخللق،  حسن  من  عليه  هي  ملا  املْوُدوَدة،  والَوُدود:  الولد،  الَوُلود: كثرية 

والتَـَّودُّد إىل الزَّوج))).
- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه: ))أنَّ رجاًل قال: يا رسول اهلل! إنَّ يل 
قرابة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وَأْحُلم عنهم وجيهلون 
ا ُتِسفُّهم امللَّ)))، وال يزال معك من  علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنَّ

اهلل ظهري))) عليهم ما دمت على ذلك(())).
فأيَّده النَّيب صلى اهلل عليه وسلم على تودُِّده إليهم، وإن مل جيد منهم مقاباًل 

ملا يقوم به، إالَّ اإلساءة إليه.
- وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: ))أنَّ رجاًل من األعراب لقيه 
بطريق مكة، فسلم عليه عبد اهلل. ومحله على محار كان يركبه، وأعطاه عمامة 
يرضون  م  وإهنَّ األعراب،  م  إهنَّ اهلل!  أصلحك  له:  فقيل  رأسه،  على  كانت 
باليسري. فقال عبد اهلل: إنَّ أبا هذا كان ُودًّا لعمر بن اخلطَّاب، وإينِّ مسعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: إنَّ أبـَرَّ الربِّ: ِصَلة الولد أهل ُودِّ أبيه(()6).

والنسائي )6/)6(، وابن حبان )9/)6)) )6)0)(، والطرباين  أبو داود )0)0)(،  ))) رواه 
نعيم  أبو  )0)/9))) )08)(، واحلاكم ))/76)(، والبيهقي )7/)8) )7)8))(. قال 
سعيد.  بن  املستلم  به  تفرد  منصور،  حديث  من  غريب   :)7(/(( األولياء((  ))حلية  يف 
سنن  ))صحيح  يف  األلباين  وقال   ،)((/(( اإلحياء((  ))ختريج  يف  العراقي  وصحح إسناده 
أيب داود(( )0)0)(: حسن صحيح. وصححه الوادعي يف ))الصحيح املسند(( )))))).

))) ))نيل األوطار(( للشوكاين )6/)0)-)0)).
))) تطعمهم الرماد احلار ))شرح النووي على مسلم(( )6)/)))).
))) املعني والدافع ألذاهم ))شرح النووي على مسلم(( )6)/)))).

))) رواه مسلم )8)))).

)6) رواه مسلم )))))).
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رويناه  القاضي:  قال  لعمر((.  ُودًّا  أبا هذا كان  ))إنَّ   ...( النَّووي:  قال 
بضم الواو وكسرها، أي: صديًقا من أهل َمَودَّته، وهي حمبَّته. وقوله صلى اهلل 
عليه وسلم: ))إنَّ أبـَرَّ الربِّ: ِصَلة الولد أهل ُودِّ أبيه(()))، ويف رواية: ))إنَّ من 
َولَِّي((، الُودُّ هنا مضموم الواو، ويف  أبـَرِّ الربِّ ِصَلة الرَّجل أهل ُودِّ أبيه بعد أْن يـُ
هذا فضل ِصَلة أصدقاء األب، واإلحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمِّن لربِّ 
به أصدقاء األم واألجداد واملشايخ،  األب وإكرامه؛ لكونه بسببه. وتلتحق 

والزَّوج والزَّوجة())).

لف والعلماء يف التَّودُّد: أقوال السَّ
- قال احلسن: )التَّقدير نصف الكسب، والتَّودُّد نصف العقل، وحسن 

طلب احلاجة نصف العلم())).
إىل  والتَّودُّد  والبذلة،  )الكرم،  فقال:  اخللق،  احلسن عن حسن  - وسئل 

النَّاس())).
- وعن ميمون بن مهران قال: )املروءة: طالقة الوجه، والتَّودُّد إىل النَّاس، 

وقضاء احلوائج())).

- وقال أبو حامت: )الواجب على العاقل أْن يتحبَّب إىل النَّاس بلزوم حسن 
اخللق، وترك سوء اخللق؛ ألنَّ اخللق احلسن يذيب اخلطايا كما تذيب الشَّمس 
اجلليد، وإن اخللق السَّيئ ليفسد العمل كما يفسد اخللُّ العسل، وقد تكون يف 

))) رواه مسلم )))))( من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )6)/09)-0))).

))) ))البيان والتبيني(( للجاحظ ))/)6).
))) ))املوشى(( للوشاء )ص 8)).

))) ))املروءة(( البن الرزبان )ص 70).
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الرَّجل أخالق كثرية صاحلة كلُّها، وخلق سيئ، فيفسد اخللق السَّيئ األخالق 
الصَّاحلة كلَّها())).

فوائد التَّودُّد إىل النَّاس:
بني )-  التَّقارب  روابط  يقوي  مما  واأللفة،  للحبِّ  موصل  طريق  التَّودُّد 

األفراد، ويزيد اللُّحمة بينهم.
التَّودُّد وتقوية العالقات بني النَّاس، أساس لبناء جمتمع قوي مبي على - )

الوالء، والتَّناصر والتَّعاضد والتَّعاون.

التَّودُّد يعكس اجلمال الرُّوحي، واجلانب األخالقي الفاضل الذي جاء - )
ا بعثت  اإلسالم لتكميله وتعزيزه، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إنَّ

ألمتِّم مكارم األخالق(())).

للنَّاس، وكسب حمبتهم وثقتهم مدعاة لتقبل ما يطرح عليهم - ) التَّودُّد 
من أفكار أو ما يُدعون إليه جبهد أقل وبسهولة ويسر، ففرق بني التَّقبل من 

البشوش اللَّني احملبوب، ومن القاسي العابس املمقوت.

القلوب - ) وكسب  قلوهبم،  لكسب  وسيلة  اخللق  إىل  والتَّحبُّب  التَّودُّد 
مدعاة للثَّناء وحسن الذِّكر.

اهلل - 6 لرمحة  موجب  احم  والتَّ املسلمني،  بني  احم  التَّ التَّودُّد  فوائد  من 

))) ))روضة العقالء ونزهة الفضالء(( البن حبان البسيت )ص )6).
))) رواه أمحد ))/)8)) )9)89( بلفظ: ))صاحل(( بدال من ))مكارم((، واحلاكم ))/670(، 
والبيهقي )0)/)9)) ))7)0)( واللفظ له. قال ابن رجب يف ))لطائف املعارف(( ))0)(: 
ذكره مالك يف املوطأ بالغا. وقال اهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )8/9)(: رجاله رجال الصحيح  
غري حممد بن رزق اهلل الكلوذاين وهو ثقة . وصححه الزرقاين يف ))خمتصر املقاصد(( ))8)(، 

وجود إسناده ابن باز يف ))جمموع فتاوى ابن باز(( ))/)))).
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سبحانه وتعاىل ملن اتَّصف هبذه الصِّفة، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))الرَّامحون يرمحهم الرَّمحن(())).

تصفية - 7 إىل  ويؤدِّي  واألحقاد،  اخلصومات  زوال  إىل  سبيل  التَّودُّد 
القلوب، ونقائها من هذه األدران النَّفسية، من احلسد والكره والتَّباغض.

أنواع التَّودُّد إىل النَّاس: 
التودد نوعان:

)- تودد حممود: وهو ما كان ناشًئا من حمبة معتدلة ألهل اخلري والصالح.

)- تودد مذموم: وهو التودد إىل الكفار والظاملني وفسقة الناس.

موانع اكتساب التَّودُّد إىل النَّاس:
الكرب واخليالء فهما من الصِّفات املنافية للتَّودُّد.)- 

العبوس يف وجوه النَّاس، فهو مانع لكسب ُودِّهم.- )
الغلظة يف الكالم، وفظاظة العبارات، وفحش األلفاظ.- )
الشُّحُّ والبخل، مدعاة ملقت صاحبها، وتتناىف مع التَّودُّد للَخْلق.- )
غلظة الطَّبع، والشِّدة يف التَّعامل.- )

اجلفاء وترك التَّواصل بني النَّاس مع بعضهم، فهو سبب حيول دون - 6

وأمحد   ،)(768((  (((/9( والبيهقي   ،)(9((( والتمذي   ،)(9((( داود  أبو  رواه   (((
))/60)) ))9)6(، واحلاكم ))/)7)(، والبيهقي )9/))) ))6)8)(، قال التمذي: 
يف  العراقي  وصححه  سفيان.  به  تفرد   :)(9( ))العلو((  يف  الذهيب  وقال  صحيح.  حسن 
))األربعون العشارية(( ))))(، وحسنه ابن حجر يف ))اإلمتاع(( ))/)6(، والسخاوي يف 
األوطار((  ))نيل  يف  الشوكاين  وقال  واحد.  غري  بل صححه  وقال:   ،)(7( ))البلدانيات(( 

))/)))(: ثابت. وصححه األلباين يف ))صحيح سنن أيب داود(( )))9)).
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استدامة الُودِّ، وازدياده يف القلوب.

اخلصومات والنزاعات، وكثرة اخلالف.- 7

وسائل معينة على التَّودُّد إىل النَّاس:
وسائل التَّودُّد إىل اخللق كثرية جدًّا، وختتلف باختالف األشخاص واألوقات 

واألحوال، ولكن نعدد بعًضا من أهم هذه الوسائل، فمنها:
)- حسن اخللق مع البْشر فهو مفتاح قلوهبم، والباعث على َمَودَّة صاحبه، 

وممهد له يف قلوب النَّاس مكانًا.
قال أبو حامت: )حسن اخللق َبْذر اكتساب احملبَّة، كما أنَّ سوء اخللق َبْذر 
َحُسن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك  البْغَضة. ومن  استجالب 
القلوب  يف  متكَّنت  إذا  والضَّغائن  الضَّغائن،  يورث  اخللق  سوء  ألنَّ  عرضه؛ 
أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غري صاحب الدِّين، أهوت صاحبها 

إىل النَّار، إال أن يتداركه املوىل بتفضٍُّل منه وعفو())).

ت، وعدم التَّوقف عند كلِّ خطأ أو كبوة يقع فيها الرَّفيق. )- التَّغافل عن الزالَّ

نيا ال جتوز إال بالتَّغافل())). قال بعض احلكماء: )وجدت أكثر أمور الدُّ

)- البَشاَشة وطالقة الوجه، والتَّبسُّم يف وجوه النَّاس، مما يقذف الُودَّ يف 
قلوب الَبَشر لصاحبها.

)- الرِّفق ولني اجلانب، واألخذ بالُيسر والسُّهولة يف معاملة النَّاس.

)- التَّواضع، وخفض اجلناح، وعدم التَّعايل والتَّكرب عليهم.

))) ))روضة العقالء(( )ص )6).
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 80)).
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قال أبو حامت: )ولكن من أسباب املؤاخاة اليت جيب على املرء لزومها: مشي 
القصد، وخفض الصوت، وقلَّة اإلعجاب، ولزوم التَّواضع، وترك اخلالف())).

6- عدم إكثار املؤونات والتَّثقيل عليهم، فالَبَشر جمبولون على كراهية من 
يكلِّفهم املؤونة، ويشق أو يثقل عليهم.

قال أبو حامت: )وال جيب للمرء أن يكثر على إخوانه املؤونات، فيربمهم؛ 
ا ضجرت أمه فتلقيه())). ألنَّ املرضع إذا كثر مصُّه، رمبَّ

يار، تقاربوا يف املَودَّة())).  وقال أكثم بن صيفي: )تباعدوا يف الدِّ

واألحزان،  امللمَّات  إىل جانبهم يف  والوقوف  اإلخوان،  تفريج كرب   -7
ومواساهتم واإلحسان هلم.

فعن سليمان موىل عبد الصَّمد بن علي: أنَّ املنصور -أمري املؤمنني- قال 
البنه املهدي: )اعلم أنَّ رضاء النَّاس غاية ال ُتدرك، فتحبَّْب إليهم باإلحسان 

جهدك، وتودَّد إليهم باإلفضال، واقصد بإفضالك موضع احلاجة منهم())).

8- الزِّيارة والتَّواصل، والسُّؤال عن اإلخوان، وجتنُّب اجلفاء بني املتودِّد وبني 
من يطلب ُودَّه.

قال أديب: )املَودَّة روح، والزِّيارة شخصها())).

وقال أبو حامت: )العاقل يتفقَّد ترك اجلفاء مع اإلخوان، ويراعي حموها إن 

))) ))روضة العقالء(( )ص 88).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))البيان والتبيني(( للجاحظ ))/6)).
))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )))).

))) ))البصائر والذخائر(( أليب حيان التوحيدي ))/7)).
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بدت منه، وال جيب أن يستضعف اجلفوة اليسرية؛ ألنَّ من استصغر الصغري 
يوشك أن جيمع إليه صغريًا، فإذا الصغري كبري، بل يبلغ جمهوده يف حموها؛ ألنه 
ال خري يف الصِّدق إال مع الوفاء، كما ال خري يف الفقه إال مع الورع، وإنَّ من 
أخرق اخلرق التماس املرء اإلخوان بغري وفاء، وطلب األجر بالرياء، وال شيء 

أضيع من َمَودَّة مُتنح من ال وفاء له())).

للَبَشر فليعف  التَّودُّد  9- عدم مقابلة اإلساءة منهم باملْثل، بل من أراد 
وليصفح، وليقابل اإلساءة بنقيضها.

قال السلمي: )وقابل القطيعة بالِصَلة، واإلساءة باإلحسان، والظلم بالصَّرب 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  ))لقيت  قال:  عامر  بن  عقبة  فعن  والغفران()))، 
وأعط من حرمك،  قطعك،  عامر! ِصل من  بن  عقبة  يا  فقال يل:  وسلم، 

واعف عمن ظلمك(())). 

0)- إدخال السُّرور يف قلوب النَّاس، واالنبساط معهم واملزاح.

قال املاوردي: )العاقل يتوخَّى مبزاحه أحد حالني، ال ثالث هلما: أحدمها: 
إيناس املصاحبني، والتَّودُّد إىل املخالطني، كما قال حكيم البنه: يا بي اقتصد 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 89).
))) ))وصية الشيخ السلمي(( )ص 9)).

 ((78/(( واحلاكم   ،)7(9(  ((69/(7( والطرباين   ،)(7(88(  (((8/(( أمحد  رواه   (((
والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )6/)))) )9)79(. قال املنذري يف ))التغيب والتهيب(( 
الرابح((  ))املتجر  يف  الدمياطي  إسناده  وجود  ثقات.  أمحد  إسنادي  أحد  رواة   :)((0/((
ثقات .  إسنادي أمحد رجاله  الزوائد(( )8/)9)(: أحد  اهليثمي يف ))جممع  ))))(، وقال 
إسناده  وحسن   ،)8(9/6( الصحيحة((  األحاديث  ))سلسلة  يف  األلباين  إسناده  وصحح 

شعيب األرناؤوط يف حتقيق ))مسند أمحد(( ))/8))).
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فيه  السُّفهاء، والتَّقصري  البهاء، وجيرِّئ  فيه يذهب  اإلفراط  فإنَّ  يف مزاحك؛ 
طرأ  ما  املزاح  من  ينفي  أن  والثَّاين:  باملخاطبني.  وتوحش  باملؤانسني،  نقص 

عليه، وحدث به من هم())). 
))- أن يوقر املشايخ ويرحم الصِّبيان، ويف احلديث قال النَّيب صلى اهلل 

عليه وسلم: ))ليس منَّا من مل يرحم صغرينا، ويوقِّر كبرينا(())).
))- أن يبدأ من يلقى بالسَّالم قبل الكالم.

اجلنَّة حىت  بيده، ال تدخلوا  قال صلى اهلل عليه وسلم: ))والذي نفسي 
إذا عملتموه حتاببتم؟  أََواَل أدلكم على عمل  تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابُّوا، 

قالوا: بلى يا رسول اهلل! قال: أفشوا السَّالم بينكم(())).
))- الكلمة الطَّيبة، فهي تقود القلوب إىل حمبَّة صاحبها.

فقد قال بعضهم ناصًحا: )وال متتنع أن تتكلم مبا يطيِّب قلوب العامَّة؛ فإنَّ 
النَّاس ينقادون للكالم أكثر من انقيادهم بالبطش())).

))) ))بريقة حممودية(( أليب سعيد اخلادمي ))/6)).
))) رواه بألفاظ متقاربة أبو داود )))9)(، والتمذي )0)9)(،  وأمحد ))/07)) )7)69) 

من حديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.
قال التمذي والنووي يف ))التخيص بالقيام(( )7)(: حسن صحيح، وصحح إسناده أمحد   
شاكر يف حتقيق ))مسند أمحد(( )))/)))(، وصححه األلباين يف ))صحيح سنن أيب داود(( 

)))9)(، والوادعي يف ))الصحيح املسند(( )788).
 ((6(/(( اآلثار((  مشكل  ))شرح  يف  والطحاوي   ،)(7(8(  (((7/7( البزار  ورواه   

)8)))(، واحلاكم ))/)))( من حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه.
املسانيد  ))جامع  وابن كثري يف  والتهيب(( ))/90(،  ))التغيب  املنذري يف  إسناده  حسن   
والسنن(( ))86)(، واهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )7/8)(، وحسنه األلباين يف ))صحيح 

اجلامع(( )))))).
))) رواه مسلم )))( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.

))) ))لباب اآلداب(( ألسامة بن منقذ ))/))).
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))- اهلديَّة، وهي وسيلة ذات أثر كبري على القلوب، فقد قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: ))هتادوا حتابوا(())).

مناذج يف صفة التَّودُّد:
مناذج من حياة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: •

كان هذا اخلَُلق واقًعا ملموًسا يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقد كان 
صلى اهلل عليه وسلم يتَودَّد إىل أصحابه، ومن هم حوله، فمن ذلك:

- ما روته عائشة رضي اهلل عنها، من أنَّ رجاًل استأذن على النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم، فلما رآه قال: ))بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية. فلما 
جلس تطلَّق النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يف وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق 
الرَّجل. قالت له عائشة: يا رسول اهلل! حني رأيت الرَّجل، قلت له كذا وكذا، 
مث تطلَّقت يف وجهه، وانبسطت إليه. فقال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
يا عائشة، مىت عهدتي فحاًشا؟ إنَّ شر النَّاس عند اهلل منزلة يوم القيامة، من 

تركه النَّاس اتقاء شرِّه(())).

ا فعله رسول اهلل على وجه املداراة، فَسنَّ ذلك  قال ابن اجلوزي: )هذا إنَّ
ألمَّته، فيجوز أن ُيستعمل مثل هذا يف حق الشِّرِّير والظَّامل())).

وقال ابن بطال: )املداراة من أخالق املؤمنني، وهي خفض اجلناح للنَّاس، 

والبيهقي   ،)6((8(  (9/((( يعلى  وأبو   ،)(9(( املفرد((  ))األدب  يف  البخاري  رواه   (((
.((((97( ((69/6(

جود إسناده العراقي يف ))ختريج اإلحياء(( ))/))(، وحسن إسناده ابن حجر يف ))التلخيص   
احلبري(( ))/7)0)(، وحسن احلديث األلباين يف ))صحيح األدب املفرد(( ))6)).

))) رواه البخاري )))60(، ومسلم ))9))).
))) ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( ))/8))).
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ولني الكلمة، وترك اإلغالظ هلم يف القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة 
وسلِّ السَّخيمة())).

وجوه  بتبسُّمه يف  حوله،  ملن  وسلم  عليه  اهلل  تَودُّده صلى  ذلك  ومن   -
أصحابه، ودعائه هلم، فعن جرير رضي اهلل عنه، قال: ))ما حجبي النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال تبسَّم يف وجهي، ولقد شكوت إليه 
أينِّ ال أثبت على اخليل، فضرب بيده يف صدري، وقال: اللهمَّ ثبِّته، واجعله 

هاديًا مهديًّا(())).
فيسلم  بالصِّبيان  ميرُّ  ))كان  أنَّه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  تَودُّده  وِمْن   -

عليهم(())).
- وكان ))إذا لقيه أحد من أصحابه، قام معه فلم ينصرف حىت يكون 
الرَّجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده، ناوله 
إياها فلم ينزع يده منه حىت يكون الرَّجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي 
أحًدا من أصحابه فتناول أذنه، ناوله إياها مث مل ينزعها حىت يكون الرَّجل هو 

الذي ينزعها عنه(())).
يأيت ضعفاء  أنَّه: ))كان  تَودُّده صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه  وِمْن   -

املسلمني، ويزورهم ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم(())).

))) ))شرح صحيح البخاري(( )9/)0)).
))) رواه البخاري )))0)، 6)0)(، ومسلم ))7))).

))) رواه البخاري )7))6(، ومسلم )68))).
دمشق((  ))تاريخ  يف  عساكر  وابن   ،)(78/(( الكربى((  ))الطبقات  يف  سعد  ابن  رواه   (((
))/67)( من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه. وحسنه األلباين يف ))صحيح اجلامع(( 

.((780(
))) رواه احلاكم ))/06)(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )7/)) )6))9(. وصحح إسناده 

البوصريي يف ))إحتاف اخلرية املهرة(( ))/)9)).
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حابة رضي اهلل عنهم: • مناذج من حياة الصَّ

- عن أيب الدَّرداء رضي اهلل عنه قال: ))كانت بني أيب بكر وعمر رضي 
اهلل عنهما حماورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضًبا، فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حىت أغلق بابه يف وجهه. فأقبل أبو 
بكر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال أبو الدَّرداء: وحنن عنده، ويف 
رواية: أقبل أبو بكر آخًذا بطرف ثوبه، حىت أبدى عن ركبته، فقال النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلَّم وقال: يا رسول اهلل! إينِّ كان 
بيي وبني ابن اخلطَّاب شيء، فأسرعت إليه مثَّ ندمت، فسألته أن يغفر يل، 
فأىب علي، فأقبلت إليك. فقال: يغفر اهلل لك يا أبا بكر )ثالثًا(، مثَّ إنَّ عمر 
ندم على ما كان منه، فأتى منزل أيب بكر، فسأل: أمثَّ أبا بكر؟ فقالوا: ال. 
فأتى إىل النَّيب صلى اهلل عليه وسلم، فجعل وجه النَّيب صلى اهلل عليه وسلم 
يتمعَّر؛ حىت أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، وقال: يا رسول اهلل! واهلل أنا 
كنت أظلم )مرتني(. فقال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: إنَّ اهلل بعثي إليكم، 
أنتم  فهل  وماله،  بنفسه  بكر: صدقت. وواساين  أبو  وقال  فقلتم: كذبت. 

تاركو يل صاحيب؟ )مرتني(، فما أوذي بعدها(())).
ففي احلديث، السعي إىل استجالب الُودِّ من أيب بكر الصديق رضي اهلل 
عنه، وطلبه إلزالة الشَّحناء من قلب عمر جتاهه، رضوان اهلل عليهم أمجعني.

يتَّصفوا هبذه  الصَّحابة رضي اهلل عنهم، حريصني على أن  أيًضا كان   -
الصِّفة، فهذا أبو هريرة رضي اهلل عنه يأيت النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ليدعو له 
أن حيبَِّبه هو وأمَّه إىل املؤمنني، وحيبِّب املؤمنني إليهم، فعن أيب هريرة رضي اهلل 
عنه قال: قلت: ))يا رسول اهلل! ادع اهلل أن حيبِّبي أنا وأمِّي إىل عباده املؤمنني، 

))) رواه البخاري )0)6)).
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وحيبِّبهم إلينا. قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اللهمَّ حبِّب ُعَبيدك 
هذا -يعي أبا هريرة- وأمَّه إىل عبادك املؤمنني، وحبِّب إليهم املؤمنني. فما 

ُخِلَق مؤمن يسمع يب وال يراين إال أحبَّي(())).

لف: • مناذج من العلماء والسَّ
ابن قيِّم اجلوزيَّة، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر:

قال ابن كثري يف ترمجته: )وكان َحسن القراءة واخلُُلق، كثري التَـَّودُّد، ال حيسد 
أحًدا، وال يؤذيه، وال يستعيبه، وال حيقد على أحد())).

ائي اجلياني: د بن عبد اهلل الطَّ ابن مالك، إمام العربية، أبو عبد اهلل حممَّ
قيل يف ترمجته: )وتقدَّم وساد يف علم النَّحو والقراءات، وَربَا على كثري ممَّن 
تقدَّمه يف هذا الشَّأن، مع الدِّين والصِّدق، وحسن السَّمت، وكثرة النَّوافل، 

َودُّد، وانتفع به الطلبة())). وكمال العقل والوقار، والـتـَّ

القاضي عالء الدين أبو احلسن علي التَّنوخي الدمشقي احلنبلي:
قيل يف ترمجته: )كان رجاًل وافر العقل، َحسن اخللق، كثري التَـَّودُّد())).

القاضي حممد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي املناوي، ثم القاهري)5):

قيل يف ترمجته: )كان كثري التَّودُّد إىل النَّاس، ُمَعظًَّما عند اخلاص والعام، 
وحُمَبًَّبا إليهم(.

))) رواه مسلم ))9))).
))) ))البداية والنهاية(( )))/70)).

))) ))مرآة اجلنان وعربة اليقظان(( لليافعي ))/)))).
))) ))العرب يف خرب من غرب(( للذهيب ))/)))).

))) )))إنباء الغمر بأبناء العمر(( البن حجر ))/)8)).



التَّودُّد21       موسوعة األخالق

د البعلي: ين أبو عبد اهلل حممَّ ث، أمني الدِّ الفقيه احلنبلي املقرئ احملدِّ

قال الربزايل عنه: )كان شيًخا جلياًل، َحسن الوجه، هَبي املنظر، له مست 
له  العبارة، َحِسن الكالم،  حسن، وعليه سكينة، ولديه فضل كثري، فصيح 

َودُّد إليهم، قاض للحقوق())). قبول من النَّاس، وهو كثري التـَّ

د بن أبي بكر، املعروف بابن املهيين: ين أبو عبد اهلل حممَّ مشس الدِّ

جاء يف ترمجته: )كان بشوش الوجه، َحسن الشكل، كثري التَـَّودُّد للنَّاس())).

ث، عماد الدين أبو عبد اهلل الدمياطي: الشيخ الفرضي احملدِّ

َودُّد، غزير احملاسن())). جاء يف ترمجته: )كان حلو احملادثة، كثري التـَّ

أقواٌل وأمثاٌل يف التَّودُّد:
قيل لعبد امللك بن مروان: )ما أفدت يف ملكك هذا؟ قال: َمَودَّة - 

الرِّجال())).
وقال بعض احلكماء: )من عالمة اإلقبال اصطناع الرِّجال())).- 
وقال بعض البلغاء: )من استصلح عدوه، زاد يف عدده، ومن استفسد - 

صديقه، نقص من عدده()6).
َودُّد -  َودَّْد إىل النَّاس، فإنَّ التـَّ وروي عن لُْقمان أنَّه قال البنه: )يا بيَّ تـَ

إليهم أمٌن، ومعاداهتم خوٌف()7).

))) ))شذرات الذهب(( البن العماد )8-7/8).
))) ))املصدر السابق(( )06/8)).

))) ))أعيان العصر وأعوان النصر(( للصفدي ))/660).
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص )8)).

))) ))املصدر السابق((.

)6) ))املصدر السابق((.
)7) ))نثر الدر يف احملاضرات(( لآليب )7/))).
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وقال املنصور: )إذا أحببت احملمدة من النَّاس بال مؤونة، فاْلَقهم بِبْشر - 
َحَسن())).

َودُّد إىل اإلخوان، وكفُّ األذى -  وقال بعض الظُّرفاء عن الظُّرف: )التـَّ
عن اجلريان())).

وقال أبو شروان لوزيره بزرمجهر: )ما الشيء الذي يعز به السُّلطان؟ قال - 
َودُّد إىل اخلاصَّة والعامَّة())). الطَّاعة، قال: فما سبب الطَّاعة، قال التـَّ

ويقال: )األناة ُحْسٌن، والتَّودُّد مُيٌْن())).- 

عليه -  تكن  مل  ما  عليه،  اخلالف  بتك  أخيك  َمَودَّة  )استدم  وقيل: 
منقصة أو غضاضة())).

وقيل: )بإحياء املالطفة، تستمال القلوب العارفة()6).- 

اإلخوان، -  عفو  أخذ  املَودَّة،  حقوق  )من  وهب:  بن  احلسن  وقال 
واإلغضاء عن تقصرٍي إن كان()7).

وقالت احلكماء: )دواء املَودَّة كثرة التَّعاهد()8).- 

حنُّوا -  عشتم  فإن  النَّاس،  )عاشروا  السَّلف:  من  احلكماء  ولبعض 

))) ))املوشى = الظرف والظرفاء(( للوشاء )ص 9)).
))) ))املصدر السابق(( )ص ))).

))) ))مفيد العلوم ومبيد اهلموم(( للخوارزمي )6))، 7))).
))) ))لباب اآلداب(( ألسامة بن منقذ ))/68).

))) ))روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(( لألماسي )ص )6)).
)6) ))املصدر السابق((.

)7) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص )7)).
)8) ))املصدر السابق(( )ص0))).
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إليكم، وإن متم بكوا عليكم())).
وقال بعض احلكماء: )من جاد لك مبودَّته، فقد جعلك عديل نفسه())).- 
ومن كالم العرب: )خطب ُودَّ فالن(، أي: أرضاه، تودَّد إليه، طلب - 

صداقته))).
ومن كالم العرب )تغازل الصَّديقان(: أي: تودَّد كلٌّ منهما إىل اآلخر - 

يف حمادثته))).

عر: التََّودُّد يف واحة الشِّ
أنشد البغدادي:

حســن خبلــٍق  النَّــاَس  يَِهــر)))خالــِق  النَّــاس  علــى  تكــْن كلبًــا  ال 
صــْن مثَّ  بِبْشــر  منــك  قَــِذر)6)واْلَقُهــْم  كلِّ  عــن  عرَضــك  عنهــم 

وأنشد حممَّد بن إبراهيم اليعمري:
خفــاُءحافــْظ علــى اخللــِق اجلميــِل ومــْز بــه وبالقبيــِح  باجلميــِل  مــا 
لقــاُء)7)إن ضــاق مالُــك عــن صديِقك فالَقه حيــني  إذا  منــك  بالِبْشــِر 

وأنشد علي بن حممَّد البسامي:
أمــٍر كلِّ  يف  معشــري  رأيــُتأعاشــُر  ومــا  أريــُت  مــا  بأحســِن 

))) ))آداب العشرة وذكر الصحبة واألخوة(( أليب الربكات الغزي )ص ))).
))) ))غاية املنوة يف آداب الصحبة وحقوق األخوة(( حلازم خنفر )ص 6)).

))) ))معجم اللغة العربية املعاصرة(( ألمحد خمتار ))/9)6).
))) ))املصدر السابق(( ))/6)6)).

))) ينبح ويكشر عن أنيابه ))لسان العرب(( البن منظور ))/)6)).
)6) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6).

)7) ))املصدر السابق((.
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كانــت حيــث  املقابــَح  فريــُت)))وأجتنــُب  ومــا  هويــُت  مــا  وأتــرُك 

وقال ابن الرُّومي:
ُم ْر ِمن اإلخواِن ما ]اسطعَت[ إهنَّ وظهــوُرفكثـِّ اســتنجدهتم  إذا  بطــوٌن 
وصاحــٍب خــلٍّ  ألــُف  لكثــرُي)))وليــس كثــريًا  واحــًدا  عــدوًّا  وإنَّ 

وقال أبو العتاهية:
النَّــا مــن  اإلخــاِء  صحــِة  يف  ــهإنَّ  ــلَّــ ــقــ ــ ل الــــــــــوفــــــــــاِء  ــِة  ــ ــ ــلـ ــ ــ خـ ويف  ِس 
خلَّــهفالبس النَّاَس ما استطعَت على النَّقــ لــك  تســتقْم  مل  وإالَّ  ـــِص 
زلَـّـهِعــْش وحيــًدا إن كنــَت ال تقبــُل العــذ جتــاوُز  ال  كنــَت  وإن  َر 
خلقنــا وأم  واحــد  أب  علَّــه)))مــن  أوالد  املــال  يف  أنــا  غــري 

وأنشد أبو علي العنزي:
النَّــا مــن  لقيــَت  مــن  بالِبْشــر  بالطالقــْهالــَق  والِقهــم  مجيًعــا،  س 
مثــاٍر جــَي  بــه  منهــم  املذاقــْهجتــِن  لذيــذ  طعُمــه،  طيِّــب 
النَّــا عــن  والُعبُــوس  التِّيــه  احلماقــْهودِع  رأُس  الُعبُــوس  فــإنَّ  س 
عاديـــ تعــادي  أن  شــئَت  ــــت صديًقــا، وقــد َتعِــزُّ الصَّداقــْه)))كلَّمــا 

وقال الشَّاعر:
قاطًعــا تقــرِّب  ال  القرابــُة  األنســاِب)))فــإذا  أقــرُب  املــَودَُّة  وإذا 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 66).
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص )8)).

))) ))املصدر السابق(( )ص 80)).
))) ))املوشى(( للوشاء )ص 9)).

))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/)0)).
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وكفروا  إخوانك  جفاك  وإن  العلوم((:  ))مفيد  يف كتابه  اخلوارزمي  وقال 
نعمتك، وأنكروا صنعك، ورأيت ممَّن أحسنت له سيِّئة، أو مرضت فلم يعدك، 
أو قدمت فلم يزرك، أو تشفَّعت فلم يقبلوا، فال تغتمَّ، وتَسلَّ هبذه األبيات 

اليت أليب بكر الصديق رضي اهلل عنه:

ِت األحـــــــــــبـــــــــــُة واإلخــــــــــــــــــاُء ــقــــطــــع الـــــرَّجـــــاُءتـــــــــــغـــــــــــريَّ ــ وقـــــــلَّ الــــــصِّــــــدُق وان
ــٍق ــ ــدي صــ إىل  الــــــــزَّمــــــــاُن  ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــس لـــــــه وفـــــــــاُءوأسـ ــيـ ــ كــــــثــــــرِي الــــــــغــــــــدِر لـ
رأوين مــــــــــا  املــــــــــــــــــــــــــــَودََّة  ــاُءيــــــــــدميــــــــــون  ــ ــقـ ــ ــلِّـ ــ ــي الـ ــقــ ــ ــوا الـــــــــــــُودَّ مــــــا ب ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ
تــــصــــفــــو هلِل  َمـــــــــــــــــــــــــــــــــَودٍَّة  ــلـــى اخلــــلــــِق اإلخـــــــاُءوكــــــــــــــــــلُّ  وال يـــصـــفـــو عـ
دواٌء فـــــلـــــهـــــا  جـــــــــــراحـــــــــــٍة  دواُء)))وكـــــــــــــــلُّ  ــه  ــ ل لـــيـــس  ـــــوِء  الـــــسُّ وُخـــــلُـــــُق 

))) ))مفيد العلوم ومبيد اهلموم(( للخوارزمي )69)-70)).
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خاء، والَبْذل اجُلود، والَكَرم، والسَّ

خاء، والَبذل، لغًة واصطالًحا: معنى اجُلود، والَكَرم، والسَّ
معنى اجُلود لغًة واصطالًحا: •

معنى اجُلود لغًة: 

الرَّجل مباله جُيود ُجوًدا بالضَّم، فهو َجَواٌد))).  الغزير، وجاد  اجُلود: املطر 
وقيل: اجَلَواد: هو الذي يعطي بال مسألة؛ صيانة لآلخذ ِمن ذلِّ السُّؤال))). 

ويـَُفسَّر اجُلود أيًضا بالسَّخاء))).

معنى اجُلود اصطالًحا: 

قال اجلرجاين: )اجُلود: صفة، هي مبدأ إفادة ما ينبغي ال بعوض())).

)وقال الِكْرماين: اجُلود: إعطاء ما ينبغي ملن ينبغي())).

وقيل هو: )صفةٌ حتمل صاحبها على بذل ما ينبغي ِمن اخلري لغري عوض()6).

معنى الَكَرم لغًة واصطالًحا: •

معنى الَكَرم لغًة:

الَكَرم: ضدُّ اللُّْؤم، كُرم كرامة وَكَرًما وَكَرمة، فهو كرمي وكرمية، وكرماء وكرام 

للفريوزآبادي )89))(،  احمليط((  ))القاموس  للجوهري ))/)6)(،  اللغة((  ))الصحاح يف   (((
))املعجم الوسيط(( ))/)78).

))) ))تاج العروس(( للزبيدي )7/7))).
))) ))املصدر السابق(( )7/)))).

))) ))التعريفات(( )ص 79).
))) ))تاج العروس(( للزبيدي )7/7))).

)6) ))املعجم الوسيط(( )ص 6))).
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وكرائم، وكرم فالن: أعطى بسهولة وجاد، وكرم الشيء عزَّ ونفس))).

معنى الَكَرم اصطالًحا: 

قال اجلرجاين: )الَكَرم: هو اإلعطاء بسهولة())).

وقال املناويُّ: )الكرم: إفادة ما ينبغي ال لغرض())).

القاضي عياض: )وأما اجلود والكرم والسخاء والسماحة، ومعانيها  وقال 
متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم: اإلنفاق بطيب نفس 

فيما يعظم خطره ونفعه، ومسوه أيضا جرأة، وهو ضد النذالة())).

خاء لغًة واصطالًحا: • معنى السَّ

خاء لغًة:  معنى السَّ
ثالث  الفعل  ويف  اجَلَواد،  والسَّخي:  والكرم.  اجُلود،  والسَّخاء:  السَّخاوة 
لغات سخا من باب عال، وسخي من باب تعب، وَسُخو من باب قُرب))). 

خاء اصطالًحا:  معنى السَّ

بذل  أو  ينبغي،  ملن  ينبغي  ما  إعطاء  أو  اجُلود،  )السَّخاء:  املناويُّ:  قال 
التَّأمُّل قبل إحلاف السَّائل()6).

وقال الرَّاغب: )السَّخاء: هيئة لإلنسان داعية إىل بذل املقتنيات، حصل 

))) ))مجهرة اللغة(( البن دريد ))/798).
))) ))التعريفات(( )ص )8)).

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص )8)).
))) ))الشفا بتعريف حقوق املصطفى(( ))/0))).

))) ))لسان العرب(( البن منظور )))/)7)(، ))املصباح املنري(( للفيومي ))/70)).
)6) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص )9)).



خاء، والَبْذل29       اجُلود، والَكَرم، والسَّ موسوعة األخالق

معه الَبْذل أو مل حيصل، وذلك ُخُلق())).

وقال القاضي عياض: )السَّخاء: سهولة اإلنفاق، وجتنُّب اكتساب ما ال 
حُيَْمد())).

معنى الَبْذل لغًة واصطالًحا: •

معنى الَبْذل لغًة: 

َبَذَل الشَّيء: أعطاه وجاد به. والَبْذل نقيض املنع، وكلُّ َمن طابت نفسه 
لشيٍء فهو باذٌل. ورجٌل بذَّال، وَبُذول: إذا َكثُر بذله للمال. يقال: َبَذَل له 

شيًئا، أي: أعطاه إيَّاه))).

معنى الَبْذل اصطالًحا: 

قال املناويُّ: )الَبْذل: اإلعطاء عن طيب نفس())).

فات: الفرق بني صفة اجُلود وبعض الصِّ
خاء:  • الفرق بني اجُلود والسَّ

قال الرَّاغب: )السَّخاء: اسم للهيئة اليت عليها اإلنسان.

واجُلود: اسم للفعل الصَّادر عنها.

وإن كان قد يسمَّى كلُّ واحد باسم اآلخر ِمن فضله())).

))) ))الذَّريعة إىل مكارم الشَّريعة(( )ص 86)).
))) ))الشفا بتعريف حقوق املصطفى(( ))/0))).

))) ))العني(( للخليل أمحد )87/8)(، ))هتذيب اللغة(( للهروي )))/)))(، ))خمتار الصحاح(( 
للرازي )ص ))(، ))معجم ديوان األدب(( للفارايب ))/8))).

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص )7).
))) ))الذَّريعة إىل مكارم الشَّريعة(( )ص 97).
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وقال أبو هالل العسكري: )الفرق بني السَّخاء واجُلود: أنَّ السَّخاء هو أن 
يلني اإلنسان عند السُّؤال، ويسهل مهره للطَّالب، ِمن قوهلم: َسَخوت النَّار 

أسخوها سخًوا: إذا ألينتها، وَسَخوت األدمي: ليَّنته، وأرٌض َسخاِويٌَّة: ليِّنة...

واجُلود كثرة العطاء ِمن غري سؤال، ِمن قولك: جادت السَّماء، إذا جادت 
َجَواد لكثرة  تعاىل  الكثري اإلعطاء للجري، واهلل  اجَلَواد  مبطر غزير، والفرس: 

عطائه فيما تقتضيه احلكمة.

ادف. ويظهر ِمن كالم بعضهم: التَّ

فهو  البعض  لنفسه  وأبقى  البعض  أعطى  َمن  بأنَّ  بينهما:  بعضهم  وفرَّق 
صاحب سخاء.

وَمن َبَذَل األكثر وأبقى لنفسه شيًئا، فهو صاحب جود())).

الفرق بني اجُلود والَكَرم:  •

قال الكفوي: )اجُلود: هو صفة ذاتيَّة للَجَواد، وال يستحقُّ باالستحقاق 
وال بالسُّؤال.

والَكَرم: مسبوٌق باستحقاق السَّائل والسُّؤال منه())).

وقال أبو هالل العسكري يف الفرق بينهما: )أنَّ اجَلَواد هو الذي يعطي 
مع السُّؤال. 

والكرمي: الذي يعطي ِمن غري سؤال.

وقيل بالعكس. 

))) ))معجم الفروق اللغوية(( )ص )))).
))) ))الكليات(( )ص )))).
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وقيل: اجُلود: إفادة ما ينبغي ال لغرض.

والَكَرم: إيثار الغري باخلري())).

الفرق بني اجُلود واإلفضال:  •

قال الكفوي: )واإلفضال أعمُّ من اإلنعام واجُلود، وقيل: هو أخصُّ منهما؛ 
ألنَّ اإلفضال إعطاٌء بعوض، ومها عبارة عن مطلق اإلعطاء.

والَكَرم: إن كان مبال فهو: جود. وإن كان بكفِّ ضرٍر مع الُقْدرة فهو: 
عفو. وإن كان ببذل النَّفس فهو: شجاعة())).

خاء: التغيب يف اجُلود والَكَرم والسَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

- ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ ]الذَّاريات: ))-6)[.

قال الطَّربي: )عن جماهٍد، قوله: ژۈ ٴۇ ۋژ قال: أكرمهم 
إبراهيم، وأمر أهله هلم بالعجل حينئٍذ())).

قال الزجَّاج: )جاء يف التَّفسري أنَّه ملا أتته املالئكة أكرمهم بالعجل. وقيل: 
أكرمهم بأنَّه خدمهم، صلوات اهلل عليه وعليهم())).

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  تعــاىل:  وقــال   -

))) ))معجم الفروق اللغوية(( ))7)-)7)( بتصرُّف.
))) ))الكليات(( )ص ))).

))) ))جامع البيان يف تفسري القرآن(( )))/)))).
))) ))مفردات القرآن وإعرابه(( ))/))).
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گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳژ ]البقرة: )6)[.

قال ابن كثري: )هذا مثٌل ضربه اهلل تعاىل لتضعيف الثَّواب ملن أنفق يف سبيله 
وابتغاء مرضاته، وأنَّ احلسنة تضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعٍف())).

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ژۈ  تـــــــــعـــــــــاىل:  وقــــــــــــــال   -
ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ەئژ ]البقرة: )7)[.
قال ابن كثري: )هذا مدٌح منه تعاىل للمنفقني يف سبيله، وابتغاء مرضاته يف 
مجيع األوقات ِمن ليٍل أو هناٍر، واألحوال ِمن سرٍّ وجهار، حىت إنَّ النَّفقة على 

األهل تدخل يف ذلك أيًضا())).
النَّاس على الصَّدقة، يتصدَّقون يف  وقال السَّمرقندي: )هذا حثٌّ جلميع 
م وال خوٌف عليهم  األحوال كلِّها، ويف األوقات كلِّها، فلهم أجرهم عند رهبِّ

وال هم حيزنون())).

نَّة النَّبويَّة ثانًيا: يف  السُّ

- عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
به على  وديناٌر تصدَّقت  رقبٍة،  أنفقته يف  وديناٌر  اهلل  أنفقته يف سبيل  ))ديناٌر 
مسكنٍي، وديناٌر أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك(())).

قال النَّوويُّ: )يف هذا احلديث فوائد، منها: االبتداء يف النَّفقة باملذكور على 

))) ))تفسري القرآن العظيم(( ))/)69).
))) ))املصدر السابق(( ))/707).

))) ))حبر العلوم(( للسَّمرقندي ))/)8)).
))) رواه مسلم ))99).
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تيب. ومنها: أنَّ احلقوق والفضائل إذا تزامحت، ُقدِّم األوكد فاألوكد.  هذا التَّ
ومنها: أنَّ األفضل يف صدقة التَّطوع أن ينوِّعها يف جهات اخلري ووجوه الربِّ 

حبسب املصلحة، وال ينحصر يف جهٍة بعينها())).

- وعن أيب ذرٍّ رضي اهلل عنه قال: انتهيت إىل النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم 
وهو جالٌس يف ظلِّ الكعبة، فلمَّا رآين قال: ))هم األخسرون وربِّ الكعبة. 
اهلل،  يا رسول  فقلت:  قمت،  أن   ((( أتقارَّ فلم  قال: فجئت حىت جلست، 
فداك أيب وأمي، َمن هم؟ قال: هم األكثرون أموااًل، إالَّ َمن قال هكذا وهكذا 
وهكذا -ِمن بني يديه وِمن خلفه وعن ميينه وعن مشاله- وقليٌل ما هم، ما ِمن 
صاحب إبٍل، وال بقٍر، وال غنٍم ال يؤدِّي زكاهتا إالَّ جاءت يوم القيامة أعظم 
ما كانت، وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها، كلَّما نفدت أخراها، عادت 

ْقَضى بني النَّاس(())). عليه أوالها، حىت يـُ

قال النَّوويُّ: )فيه احلثُّ على الصَّدقة يف وجوه اخلري())).

وقال املباركفوريُّ: )فقوله: ))قال هكذا(( اخل، كناية عن التَّصدُّق العام يف 
مجيع جهات اخلري())).

- وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ رضي اهلل عنه قال: بينما حنن يف سفٍر مع النَّيبِّ 
صلى اهلل عليه وسلم إذ جاء رجٌل على راحلٍة له، قال: فجعل يصرف بصره 
مييًنا ومشااًل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))َمن كان معه فضل ظهٍر، 

))) ))شرح النووي على مسلم(( )7/)8).
))) مل أتقار: مل ألبث. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/8)).

))) رواه البخاري )8)66(، و مسلم )990).
))) ))املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج(( )7/)7).

))) ))مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح(( ))/)9).
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فليعد به على َمن ال ظهر له، وَمن كان له فضٌل ِمن زاد، فليعد به على َمن 
ال زاد له(())).

واملواساة  واجُلود  الصَّدقة  على  احلثُّ  احلديث:  هذا  )يف  النَّوويُّ:  قال 
وأمُر كبري  واالعتناء مبصاحل األصحاب،  الرُّفقة واألصحاب،  إىل  واإلحسان 
القوم أصحابه مبواساة احملتاج، وأنَّه ُيكتفى يف حاجة احملتاج بتعرُّضه للعطاء 

وتعريضه ِمن غري سؤال())).

خاء: • لف والعلماء يف الَكَرم واجُلود والسَّ أقوال السَّ

- قال أبو بكر الصِّدِّيق رضي اهلل عنه: )صنائع املعروف تقي مصارع السوء())). 

- وعنه رضي اهلل عنه: )اجُلود حارس األعراض())).

- وقال عليٌّ رضي اهلل عنه: )السَّخاء ما كان ابتداًء، فأمَّا ما كان عن 
مسألة فحياء وتذمُّم())).

- وُرِوي عنه مرفوًعا: ))الَكرَم أعطف ِمن الرَّحم(()6).

- )وقيل حلكيم: أيُّ فعٍل للَبَشر أشبه بفعل الباري تعاىل، فقال: اجُلود()7).

نْيا وهي مقبلة؛ فإنَّ ذلك ال ينقصك  - وقال حيىي الربمكي: )أعط ِمن الدُّ

))) رواه مسلم )8)7)).
))) ))شرح النووي على مسلم(( )))/))).

))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/7))).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))املصدر السابق(( ))/80)).

)6) ))املصدر السابق(( ))/7))).
)7) ))الذَّريعة إىل مكارم الشَّريعة(( للرَّاغب األصفهاين )ص 87)).
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منها شيًئا. فكان احلسن بن سهل يتعجَّب ِمن ذلك ويقول: هلل درُّه! ما أطبعه 
نْيا())). على الَكَرم وأعلمه بالدُّ

- و)قال حممَّد بن يزيد الواسطي: حدَّثي صديق يل: )أنَّ أعرابيًّا انتهى إىل 
قوم فقال: يا قوم، أرى وجوًها وضيئة، وأخالقًا رضيًَّة، فإن تكن األمساء على 
إثر ذلك فقد سعدت بكم أمُّكم... قال أحدهم: أنا عطيَّة، وقال اآلخر: أنا 

كرامة، وقال اآلخر: أنا عبد الواسع، وقال اآلخر: أنا فضيلة، فأنشأ يقول:
وعطيَّــٌة واســٌع  وبــذٌل  الَكــَرمكــرٌم  عــني  أنتــُم  أذهــب  أيــن  ال 
وكرامــة فضيلــة  بــني  كان  العــدمَمــن  عــني  يفقــؤ  قــد  ريــب  ال 

قال: فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكرًا())).
يـَُقال: َمن جاد مباله جاد بنفسه، وذلك أنَّه جاد مبا ال قوام  - و)كان 

لنفسه إالَّ به())).

- وقال املاورديُّ رمحه اهلل تعاىل: )اعلم أنَّ الكرمي جيتزي بالكرامة واللُّطف، 
واللَّئيم جيتزي باملهانة والعنف، فال جيود إالَّ خوفًا، وال جييب إالَّ عنًفا، كما 

قال الشَّاعر:
لبَّــه))) مينــع  اجلــوز  مثــل  صحيًحــا ويعطــي خــريه حني ُيْكَســررأيتــك 

فاحذر أن تكون املهانة طريًقا إىل اجتدائك)))، واخلوف سبياًل إىل عطائك، 

))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/68)).
))) ))مكارم األخالق(( للخرائطي )ص 00)).

))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/)6)).
))) لب اجلوز واللوز، وحنومها: ما يف جوفه. ))لسان العرب(( البن منظور ))/9)7).

))) االجتداء: السؤال انظر: ))املصدر السابق(( )))/))) - )))).
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فيجري عليك سفه الطَّغام)))، وامتهان اللِّئام، وليكن جودك كرًما ورغبة، ال 
لؤًما ورهبة())).

- و)عن حسن بن صاحٍل، قال: ُسِئل احلسن عن ُحْسن اخلُُلق، فقال: 
الَكَرم، والَبْذلة، واالحتمال())).

خلقهم  خلقه،  ِمن  وجوًها  هلل  إنَّ  الصَّادق:  حممَّد  بن  جعفر  )وقال   -
لقضاء حوائج عباده، يرون اجُلود جمًدا، واإلفضال مغنًما، واهلل حيبُّ مكارم 

األخالق())).

- وقال بكر بن حممَّد العابد: )ينبغي أن يكون املؤمن ِمن السَّخاء هكذا، 
وحثا بيديه())).

الَكَرم نزاهُة  الَكَرُم، وأصل  - وقال بعض احلكماء: )أصل احملاسن كلِّها 
النَّفس عن احلرام، وسخاؤها مبا متلك على اخلاص والعام، ومجيع خصال اخلري 

ِمن فروعه()6).

- وقال ابن املبارك: )سخاء النَّفس عمَّا يف أيدي النَّاس أعظم ِمن سخاء 
النَّفس بالَبْذل()7).

أنواع  ِمن  نوع  على كلِّ  واقع  اسم  هو  )الَكَرم:  العلماء:  بعض  وقال   -

))) الطغام: أوغاد الناس. ))القاموس احمليط(( للفريوآبادي )ص ))))).
نْيا والدِّين(( للماوردي )ص 00)). ))) ))أدب الدُّ

))) ))الِكرَام واجلود وسخاء النُّفوس(( للربجالين )ص ))).
))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/7))).

))) ))مكارم األخالق ومعاليها(( للخرائطي )ص 79)).
)6) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص 68)).

)7) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/7))).
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الفضل، ولفٌظ جامٌع ملعاين السََّماحة والَبْذل())).

- وقالوا: )السَّخيُّ َمن كان مسرورًا ببذله، متبـرًِّعا بعطائه، ال يلتمس عرض 
دنياه فيْحَبُط عمُله، وال طلب مكافأة فيسقط شكرُه، وال يكون َمثـَُله فيما أعطى 

ْفَع نفسه())). َمَثُل الصَّائد الذي يلقي احَلبَّ للطَّائر، وال يريد نفعها ولكن نـَ

خاء)3): فوائد الَكَرم واجُلود والسَّ
الَكَرم واجُلود والعطاء ِمن كمال اإلميان وُحْسن اإلسالم.)- 

دليل ُحْسن الظَّن باهلل تعاىل.- )

نْيا، ورفع الذِّكر يف اآلخرة.- ) الكرامة يف الدُّ

الكرمي حمبوٌب ِمن اخلالق الكرمي، وقريٌب ِمن اخلَْلق أمجعني.- )

الكرمي قليل األعداء واخلصوم؛ ألنَّ خريه منشوٌر على العموم.- )

الكرمي نفعه متعدٍّ غري مقصور.- 6

تثمر ُحْسن ثناء النَّاس عليه.- 7

تبعث على التَّكافل االجتماعي والتَّواد بني النَّاس.- 8

الَكَرم يزيد الربكة يف الرِّزق والعمر.- 9

يولِّد يف الفرد شعورًا بأنَّه جزء ِمن اجلماعة، وليس فرًدا منعزاًل عنهم - 0)
إالَّ يف حدود مصاحله ومسؤولياته الشَّخصيَّة.

))) ))عني األدب والسياسة(( أليب احلسن بن هذيل )ص )0)).
))) ))صالح األمَّة يف علوِّ اهلمَّة(( لسيِّد العفَّاين ))/6)7-6)6).

))) انظر: ))نضرة النَّعيم(( )8/))))(. و))األخالق اإلسالميَّة وأسسها(( لعبد الرَّمحن امليداين 
))/)6)-)6)( بتصرُّف واختصار.
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تزكِّي األنفس وتطهرها ِمن رذائل األنانيَّة املقيتة، والشُّح الذَّميم.- ))

حلُّ مشكلة حاجات ذوي احلاجات ِمن أفراد اجملتمع الواحد.- ))

إقامة سدٍّ واٍق مينع األنفس من سيطرة حبِّ التَّملُّك واألثرة.- ))

خاء: صور الَكَرم واجُلود والسَّ
اجملالت اليت يشملها الَكَرم واجُلود والعطاء متنوِّعة وكثرية، فمنها: •

ينتفع هبا،  املال، وِمن كلِّ ما ميتلك اإلنسان ِمن أشياء  العطاء ِمن   -(
كالذَّهب والفضَّة، واخليل، واألنعام، واحلرث، وكلِّ مأكول، أو مشروب، أو 
ملبوس، أو مركوب، أو مسكون، أو يؤوي إليه، وكلِّ آلة أو سبب أو وسيلة 
ينتفع هبا، وكلِّ ما يـَُتَداوى به أو يقي ضرًّا أو يدفع بأًسا، إىل غري ذلك ِمن 

أشياء يصعب إحصاؤها.

العطاء،  َمن حيبُّون  اجملال  العلم واملعرفة، ويف هذا  ِمن  العطاء  )- ومنها 
وفيه خبالء ممسكون ضنينون، واملعطاء يف هذا اجملال هو الذي ال يدَّخر عنده 
علًما وال معرفة عمَّن حُيِْسن االنتفاع بذلك، والبخيل هو الذي حيتفظ مبعارفه 

وعلومه لنفسه، فال ينفق منها ملستحقِّيها، ضنًّا هبا ورغبًة باالستئثار.

)- ومنها عطاء النَّصيحة، فاإلنسان اجَلَواد، كرمي النَّفس، ال يبخل على 
أخيه اإلنسان بأيِّ نصيحٍة تنفعه يف دينه أو دنياه، بل يعطيه ُنْصَحه الذي 

ينفعه مبتغًيا به وجه اهلل تعاىل.

)- ومنها: العطاء ِمن النَّفس، فاجلواد يعطي ِمن جاهه، ويعطي ِمن َعْطِفه 
وحنانه، ويعطي ِمن حلو كالمه وابتسامته وطالقة وجهه، ويعطي ِمن وقته 
وراحته، ويعطي ِمن مسعه وإصغائه، ويعطي ِمن حبِّه ورمحته، ويعطي ِمن دعائه 
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وشفاعته، وهكذا إىل سائر صور العطاء ِمن النَّفس.

)- ومنها: العطاء ِمن طاقات اجلسد وقواه، فاجلواد يعطي ِمن معونته، 
ويعطي ِمن خدماته، ويعطي ِمن جهده، فيعني الرَّجل يف دابَّته فيحمله عليها 
أو حيمل له عليها، ومييط األذى عن طريق النَّاس وعن املرافق العامَّة، ويأخذ 
بيد العاجز حىت جيتاز به إىل مكان سالمته، وميشي يف مصاحل النَّاس، ويتعب 
يف مساعدهتم، ويسهر ِمن أجل معونتهم، وِمن أجل خدمتهم، وهكذا إىل 

سائر صور العطاء ِمن اجلسد.

باحلياة كلِّها،  التَّضحية  مستوى  إىل  يصل  حىت  العطاء  ويرتقي   -6
كاجملاهد املقاتل يف سبيل اهلل، جيود حبياته؛ إلعالء كلمة اهلل ونصرة دينه، 

ابتغاء مرضاة ربِّه))).

خاء: األسباب املعينة على الَكَرم واجُلود والسَّ
دوافع الَبْذل والعطاء عند اإلنسان كثرية؛ منها)2):

 توفيق اهلل له بالَبْذل والنَّفقة.)- 

 نفسه الطيِّبة.- )

 حبُّ عمل اخلري.- )

 حثُّ أهل اخلري له على النَّفقة والعطاء والَكَرم.- )

 مقتضيات اجملتمع اإلسالمي وحاجاته املِلحَّة إىل التَّعاون؛ والتَّكامل - )
لبناء االقتصاد اإلسالمي بناًء قويًّا وعزيزًا.

))) ))األخالق اإلسالميَّة وأسسها(( لعبد الرَّمحن امليداين ))/)6)-)6)( بتصرُّف واختصار.
))) ))التصوير النَّبوي للقيم اخللقية(( لعلي علي صبح )ص )8)( بتصرُّف.
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خاء: مناذج يف الَكَرم واجُلود والسَّ
مناذج ِمن كرم األنبياء واملرسلني عليهم السالم: •

الم: إبراهيم اخلليل عليه السَّ

الضَّيف  أضاف  َمن  أوَّل  ))كان  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال 
إبراهيم(())).

قال املناويُّ: )كان يسمَّى أبا الضِّيفان، كان ميشي امليل وامليلني يف طلب 
َمن يتغدَّى معه... ويف ))الكشَّاف((: كان ال يتغدَّى إالَّ مع ضيف())).

قال تعاىل: ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]الذَّاريات: ))[.

قال جماهد: مسَّاهم )ُمْكَرمني( خلدمة إبراهيم إيَّاهم بنفسه))).

وقال الرَّازي: )ُأْكرِموا إذ دخلوا، وهذا ِمن شأن الكرمي أن ُيْكرِم ضيفه وقت 
أواًل، وباإلجالس يف  الوجه  ببشاشة  قلنا:  ُأْكرِموا؟  قيل: مباذا  فإن  الدُّخول، 
أحسن املواضع وألطفها ثانًيا، وتعجيل الِقَرى ثالثًا، وبعد التَّكليف للضَّيف 

باألكل واجللوس())).

مناذج ِمن كرم العرب وجودهم يف العصر اجلاهلي: •

يتباهون  العصر اجلاهلي، بل كانوا  الصِّفات يف  أبرز  ِمن  الَكَرم  لقد كان 
بالَكَرم واجُلود والسَّخاء، ورفعوا ِمن مكانة الَكَرم، وكانوا يصفون بالَكَرم عظماء 

))) رواه البيهقي يف ))شعب اإلميان(( )6/)9)) )))86(. ِمن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه. 
قال البيهقي: الصَّحيح موقوف، وحسَّنه األلباين يف ))صحيح اجلامع(( )))))).

))) ))فيض القدير(( ))/)))).
))) ))اجلامع ألحكام القرآن(( للقرطيب )7)/))).

))) ))مفاتيح الغيب(( )8)/)7)).
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للمثل،  احلميدة حىت صار مضربًا  الصِّفة  العرب هبذه  القوم، واشتهر بعض 
ونذكر بعض النَّماذج ِمن هؤالء الذين اشتهروا بفيض كرمهم وسخاء نفوسهم، 

وِمن أولئك:
ائي:  حامت الطَّ

كان حامت الطَّائي ِمن أشهر َمن ُعِرف عند العرب باجُلود والَكَرم حىت صار 
مضرب املثل يف ذلك.

)قالت النوار امرأته: أصابتنا سنة اقشعرَّت هلا األرض، واغربَّ أفق السَّماء، 
وراحت اإلبل حدبًا حدابري)))، وضنَّت املراضع عن أوالدها فما تَِبضُّ بقطرة)))، 
وَجلََّفت السََّنة املال)))، وأيقنَّا أنَّه اهلالك. فو اهلل إينِّ لفي ليلة َصْنرب))) بعيدة 
ما بني الطَّرفني، إذ تضاغى))) أصيبيتنا)6) ِمن اجلوع، عبد اهلل وعدي وَسفَّانة، 
فقام حامت إىل الصبيَّني، وقمت إىل الصبيَّة، فو اهلل ما سكنوا إالَّ بعد هدأة 
ِمن اللَّيل)7)، مثَّ ناموا ونت أنا معه، وأقبل يعلِّلي باحلديث، فعرفت ما يريد، 
فتناومت، فلمَّا هتوَّرت النُّجوم)8) إذا شيء قد رفع ِكْسر البيت)9)، فقال: َمن 

))) احلدب: مجع حدباء، وهى اليت بدت حراقفها وعظم ظهرها. احَلَداِبري: مجع ِحْدبَار وِحْدبري، 
بكسر احلاء فيهما، وهي: العجفاء الضَّامرة اليت قد يبس حلمها ِمن اهلزال.

))) ما يقطر منها لنب. يقال بض املاء إذا قطر وسال. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( ))/)))).

))) َجلََّفت: أصل اجَلَلف: الَقْشر، فكأنَّ السََّنة َقَشرت املال، واجلالفة: السَّنة اليت تذهب بأموال النَّاس.
))) الصَّْنرب: الباردة، وليل الشِّتاء طويل، ويزيده اجلوع طواًل.

))) تضاغى الصبية: بكوا وصاحوا انظر: ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( ))/)9).
)6) نصَّ يف ))اللِّسان(( على أنَّه )قد جاء يف الشِّعر أصيبية، كأنَّه تصغري أصبية(.

)7) طائفة منه انظر: ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( ))/9))).
)8) هتوَّرت النُّجوم: ذهب أكثرها.

)9) ِكْسر البيت: أسفل الشِّقَّة الىت تلي األرض ِمن اخلباء ِمن حيث ُيْكَسر جانباه ِمن عن مينٍي ويسار.
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هذا؟ فوىلَّ مثَّ عاد، فقال: َمن هذا؟ فوىلَّ مثَّ عاد يف آخر اللَّيل، فقال: َمن 
الذِّئاب  يتعاوون عواء  ِمن عند أصيبية  أتيتك  فقالت: جارتك فالنة،  هذا؟ 
أبا عدي، فقال: واهلل ألشبعنَّهم،  ِمن اجلوع، فما وجدت معوَّاًل إالَّ عليك 
فقلت: ِمن أين؟ قال: ال عليك، فقال: أعجليهم فقد أشبعك اهلل وإيَّاهم، 
ا نعامة حوهلا رئاهلا)))، فقام  فأقبلت املرأة حتمل ابنني وميشي جانبيها أربعة، كأهنَّ
إىل فرسه فوجأ))) لبته))) مبديته، فخر، مثَّ كشطه، ودفع املدية إىل املرأة، فقال: 
شأنك )اآلن(، فاجتمعنا على اللَّحم، فقال: سوأة! أتأكلون دون الصِّرم؟!)))، 
فاجتمعوا،  بالنَّار،  عليكم  القوم،  أيُّها  هبُّوا  ويقول؛  بيًتا  بيًتا  يأتيهم  مثَّ جعل 
واْلتـََفع))) بثوبه ناحيًة ينظر إلينا، ال واهلل ما ذاق منه ُمْزَعة)6)، وإنَّه ألحوج إليه 
منَّا، فأصبحنا وما على األرض ِمن الفرس، إالَّ عظم أو حافر، )فعذلته)7) على 

ذلك(، فأنشأ حامت يقول:
والعــذال)8) اللَّــوم  أقلِّــي  نــوار  فعــالمهــاًل  مــا  فــات:  لشــيء  تقــويل  وال 
مهلكــه كنــت  ملــال  تقــويل  مهاًل، وإن كنت أعطي اجلنَّ والَخَبال)9)وال 
واحــدة املــال  ســبيل  البخيــل  ســباليــرى  مالــه  يف  يــرى  اجلَــَواد  إنَّ 

))) مجع رئال: وهو ولد النعام. ))القاموس احمليط(( للفريوزآبادي )ص )00)).
))) وجأ: ضرب. ))لسان العرب(( البن منظور ))/90)).

))) اللبة: موضع املنحر من كل شيء. ))لسان العرب(( البن منظور ))/))7) 
))) الصِّرم، بالكسر: األبيات اجملتمعة املنقطعة ِمن النَّاس. ))املصدر السابق(( )))/8))).

))) التفع: التحف بالثوب. انظر: ))املصدر السابق(( )0/8))).
)6) املْزَعة: القطعة ِمن اللَّحم وحنوه. ))القاموس احمليط(( للفريوزآبادي ))/)76).

)7) عذلته: ملته. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/7))).
)8) العذل: اللوم. ))املصدر السابق(( )))/7))).

)9) اخَلَبل، بفتحتني: اجِلنُّ، أو ضرٌب ِمن اجِلنِّ، يقال هلم: اخلابل. ))املصدر السابق(( )))/97)).
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بــه وصلــت  مــال  يف  تعذليــي  رمحًــا، وخــري ســبيل املــال مــا وصــال )))ال 

و)قيل سأل رجل حامتًا الطَّائي فقال: يا حامت هل غلبك أحٌد يف الَكَرم؟ 
قال: نعم، غالم يتيم ِمن طيئ، نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس ِمن الغنم، 
فعمد إىل رأس منها فذحبه. وأصلح ِمن حلمه، وقدَّم إيلَّ، وكان فيما قدَّم إيلَّ 
يدي،  بني  ِمن  فخرج  واهلل.  طيٌِّب  فقلت:  فاستطبته،  منه  فتناولت  الدِّماغ، 
وجعل يذبح رأًسا رأًسا، ويقدِّم إيلَّ الدِّماغ وأنا ال أعلم. فلمَّا خرجت ألرحل 
نظرت حول بيته دًما عظيًما، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره. فقلت له: مل فعلت 
ذلك؟ فقال: يا سبحان اهلل! تستطيب شيًئا أملكه فأخبل عليك به، إنَّ ذلك 
لُسبَّة على العرب قبيحة. قيل يا حامت: فما الذي عوَّضته؟ قال: ثالمثائة ناقة 
محراء ومخسمائة رأس ِمن الغنم، فقيل أنت إًذا َأْكَرم منه، فقال: بل هو أكرم، 

ا ُجدت بقليل ِمن كثري())). ألنَّه جاد بكلِّ ما ميلكه، وإنَّ

عبد اهلل بن ُجْدَعاَن: 

ِمن الُكَرماء املشهورين يف العصر اجلاهلي: عبد اهلل بن ُجْدَعان، فقد اشتهر 
بكرمه وجوده، وسخائه وعطائه.

و)كان عبد اهلل بن ُجْدَعاَن ِمن ُمْطِعمي قريش، كهاشم بن عبد مناف، 
وهو أوَّل َمن عمل الفالوذ للضَّيف، وقال فيه أميَّة بن أيب الصَّلت.

))) ))الشِّعر والشُّعراء(( للدينوري ))/8))(، والرِّْحم، بكسر الرَّاء وسكون احلاء، والرَِّحم، بفتح 
فكسر: القرابة. ))لسان العرب(( البن منظور )))/))))..

))) ))املستجاد ِمن فعالت األجواد(( للتنوخي )ص )))).
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ُمْشــَمِعلٌّ))) ــة  مبكَّ داع  ينــاديلــه  دارتــه)))  فــوق  وآخــر 
مــالء))) ــيَزى)))  الشِّ مــن  درج  ــهاِد)6)إىل  بالشِّ يـُْلبَــُك)))  البـُــرِّ  لُبــاَب 

وكانت له ِجَفان يأكل منها القائم والرَّاكب()7).

على  مكَّة،  الصَّلت  أيب  بن  أميَّة  َقِدَم  قال:  أمحد  بن  إبراهيم  و)حدَّث 
عبد اهلل بن ُجْدَعان، فلمَّا دخل عليه قال له عبد اهلل: أمٌر ما، جاء بك. 
فقال أميَّة: كالب غرمائي قد نبحتي وهنشتي)8). فقال له عبد اهلل: قدمت 
عليَّ وأنا عليل ِمن ديون لزمتي، فأنظرين قلياًل جيمُّ ما يف يدي، وقد ضمنت 

قضاء دينك وال أسأل عن مبلغه، فأقام أميَّة أياًما وأتاه فقال:
كفــاين قــد  أم  حاجــيت  احلَيَــاء؟أأذكــر  شــيمتك  إنَّ  حيــاؤك 
قَـــــْرم وأنــت  باألمــور  والثَّنــاءوعلمــك  املهــذَّب  احلســب  لــك 
صــــــــبــــــــاح ه  يـــــــــــــــغـــــــــــــــريِّ ال  مســاءكــــــــــــــــــــرمي  وال  اجلميــل  اخلُلُــق  عــن 
وجــوًدا مكرمــة  الرِّيــح  ــتاءتبــاري  الشِّ أجحــره  الكلــب  مــا  إذا 
يوًمــا املــرء  عليــك  أثــىن  الثَّنــاءإذا  تعرُّضــه  مــن  كفــاه 

منظور  البن  العرب((  ))لسان  وتفرقوا.  فيه  بادروا  إذا  امشعالال  الطلب  يف  القوم  امشعل   (((
.((7(/(((

))) الدارة: الدار. ))املصدر السابق(( ))/99)).
))) الشيزى: اجلفان اليت تسوى من شجرة الشيزى. ))املصدر السابق(( ))/)6)).

))) مالء: مملوءة. ))املصدر السابق(( ))/8))).
))) يلبك: خيلط. ))املصدر السابق(( )0)/)8)).

)6) الشهاد: العسل ما دام مل يعصر من مشعه. ))املصدر السابق((  ))/)))).
)7) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/9))).

)8) النهــش: تنــاول الشــيء بفمــه ليعضــه فيؤثــر فيــه وال جيرحــه. ))لســان العــرب(( البــن منظــور 
.((60/6(
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فاعلــم اهلل  عبــد  خلفــت  جــزاءإذا  هلــم  ليــس  القــوم  بــأنَّ 
بناهــا مكرمــة  كلُّ  مســاءفأرضــك  هلــا  وأنــت  متيــم  بنــو 
عليهــم حقًّــا  فضلــه  ــماءفأبــرز  السَّ لناظرهــا  بــرزت  كمــا 
بصــري علــى  ــماء  السَّ ختفــى  خفــاءوهــل  طالعــة  للشَّــمس  وهــل 

فلمَّا أنشده أميَّة هذه األبيات كانت عنده قينتان، فقال ألميَّة: خذ أيتهما 
شئت، فأخذ إحدامها وانصرف. فمرَّ مبجلس ِمن جمالس قريش، فالموه على 
أخذها، وقالوا: لقد أجحفت به يف انتزاعها منه، فلو رددهتا عليه، فإنَّ الشَّيخ 
حيتاج إىل خدمتهما، لكان ذلك أقرب لك عنده وَأْكَرم ِمن كلِّ حقٍّ ضمنته 
لك. فوقع الكالم ِمن أميَّة موقًعا وندم، فرجع إليه لريدَّها عليه، فلمَّا أتاه هبا 
ا رددهتا ألنَّ قريًشا الموك على أخذها، وقالوا  قال له ابن ُجْدَعان: لعلَّك إنَّ
لك كذا وكذا، ووصف ألميَّة ما قال له القوم، فقال أميَّة: واهلل ما أخطأت 
يا أبا زهري ممَّا قالوا شيًئا. قال عبد اهلل: فما الذي قلت يف ذلك؟ فقال أميَّة:

حبوتــه))) إن  المــرئ  َزيْــٌن  يزيــنعطــاؤك  العطــاء  كلُّ  ومــا  ببــذل 
وجهــه بــذل  المــرٍئ  بشــني  يشــنيوليــس  ــؤال  السُّ بعــض  إليــك كمــا 

فقال له عبد اهلل: خذ األخرى، فأخذمها مجيًعا وخرج، فلمَّا صار إىل القوم 
هبما أنشأ يقول:

ـــ ــ ــي ـــــــــــــــٍر كـــــــلَّـــــــمـــــــا ذُِكــــــــــــــــــــر الــــــــــــِكــــــــــــرَامذكـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن ُجــــــــــــــــْدَعــــــــــــــــان خبــ
يـــــــعـــــــقُّ وال  جيــــــــــــــــــور  ال  الـــــــــــلِّـــــــــــئـــــــــــامَمــــــــــــــــــن  يُـــــــــــبـــــــــــخـــــــــــلُـــــــــــه  وال 
ــــب ــ ــي ــ ــجــ ــ ــنَّــ ــ ــ ــة وال ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ ــجــ ــ ــنَّــ ــ ــ لــــــــــه الــــــــــــــرِّجــــــــــــــال والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــام()))يــــــهــــــب ال

))) حبوته: أعطيته. ))لسان العرب(( البن منظور )))/)6)).
))) ))املستجاد من فعالت األجواد(( للتنوخي.
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و)كان عبد اهلل بن ُجْدَعان التيميُّ حني َكرب أخذ بنو تيم عليه، ومنعوه 
، فإذا  أن يعطي شيًئا ِمن ماله، فكان الرَّجل إذا أتاه يطلب منه قال: ادن ميِّ
دنا منه لطمه، مثَّ قال: اذهب فاطلب بلطمتك أو ترضى، فتضيه بنو تيم 

ِمن ماله.

وفيه يقول ابن قيس:
لطًمــا حنــوك  أشــار  إن  وعطــاءوالــذي  نائــل  اللَّطــم  تبــع 

وابن ُجْدَعان هو القائل:
وهــاب مــا ملكــت كفِّــي ِمــن املــالإينِّ وإن مل ينــل مــايل مــدى ُخُلِقــي
أتلفــه ريــث  إالَّ  املــال  أحبــس  احلــال()))ال  عــن  حــال  ين  تغــريِّ وال 

مناذج ِمن كرم النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم وجوده: •

لقد مثَّل النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم املثل األعلى والقدوة احلسنة يف اجُلود 
النَّاس، وكان أجود ما يكون يف رمضان، فكان أجود  والَكَرم، فكان أجود 

باخلري ِمن الرِّيح املرسلة.

)وقد بلغ صلوات اهلل عليه مرتبة الكمال اإلنساين يف حبِّه للعطاء، إذ كان 
يعطي عطاء َمن ال حيسب حسابًا للفقر وال خيشاه، ثقة بعظيم فضل اهلل، 

وإميانًا بأنَّه هو الرزَّاق ذو الفضل العظيم())).

أبيه، قال: ))ما ُسئل رسول اهلل صلى اهلل  - عن موسى بن أنٍس، عن 
عليه وسلم على اإلسالم شيًئا إالَّ أعطاه، قال: فجاءه رجٌل فأعطاه غنًما 

))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة الدينوري ))/8))).
))) ))األخالق اإلسالميَّة وأسسها(( لعبد الرَّمحن امليداين ))/77)).
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بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإنَّ حممًَّدا يعطي عطاًء ال 
خيشى الفاقة(())).

- وقال أبو هريرة رضي اهلل عنه: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))لو 
كان يل مثل أحٍد ذهًبا ما يسرُّين أن ال ميرَّ عليَّ ثالٌث، وعندي منه شيٌء إالَّ 

شيٌء أرصُدُه لديٍن(())).

)إنَّ الرَّسول صلى اهلل عليه وسلم، يقدِّم هبذا النَّموذج املثايل للقدوة احلسنة، 
السيَّما حينما نالحظ أنَّه كان يف عطاءاته الفعليَّة، مطـبِّــًقا هلذه الصُّورة القوليَّة 
اليت قاهلا، فقد كانت سعادته ومسرَّته عظيمتني حينما كان يبذل كلَّ ما عنده 

ِمن مال.

مثَّ إنَّه يريبِّ املسلمني بقوله وعمله على ُخُلق حبِّ العطاء، إذ يريهم ِمن 
نفسه أمجل صورة للعطاء وأكملها())).

- وعن جبري بن مطعٍم، أنَّه بينا هو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ومعه النَّاس، مقباًل ِمن حننٍي، َعِلَقْت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األعراب 
يسألونه حىت اضطروه إىل َسُمَرةٍ، َفخِطَفْت رداءه، فوقف رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فقال: ))أعطوين ردائي، فلو كان عدد هذه الِعَضاِه نـََعًما، لقسمته 

بينكم، مثَّ ال جتدوين خبياًل، وال كذوبًا، وال جبانًا(())).

فقالت:  منسوجة،  والسَّالم مشلًة  الصَّالة  عليه  النَّيبِّ  إىل  امرأة  - وأهدت 

))) رواه مسلم )))))).
))) رواه البخاري )89))).

))) ))األخالق اإلسالميَّة وأسسها(( لعبد الرَّمحن امليداين ))/78)).
))) رواه البخاري )8)))).
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حمتاًجا  والسَّالم  الصَّالة  عليه  النَّيبُّ  فأخذها  هذه،  أكسوك  اهلل،  ))يا رسول 
إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل ِمن الصَّحابة، فقال: يا رسول اهلل، ما أحسن 
المه  والسَّالم  الصَّالة  عليه  النَّيبُّ  قام  فلمَّا  نعم،  فقال:  فاْكُسِنيها،  هذه! 
أصحابه، فقالوا: ما أحسنت حني رأيت النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم أخذها 
ُيْسَأل شيًئا فيمنعه، فقال:  أنَّه ال  إيَّاها، وقد عرفت  إليها، مثَّ سألته  حمتاًجا 
رجوت بركتها حني لبسها النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم لعلِّي أكفَّن فيها(())).

- وكان صلى اهلل عليه وسلم يـُْؤثِـر على نفسه، فيعطي العطاء وميضي عليه 
الشَّهر والشَّهران ال يُوَقد يف بيته ناٌر))).

- )وكان كرمه صلى اهلل عليه وسلم كرًما يف حملِّه، ينفق املال هلل وباهلل، إمَّا 
لفقري، أو حمتاج، أو يف سبيل اهلل، أو تأليًفا على اإلسالم، أو تشريًعا لألمَّة، 

وغري ذلك))).
فما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه، صلى اهلل عليه وسلم، وما هذه الصِّفة 
احلميدة إالَّ جزٌء ِمن جمموع الصِّفات اليت اتصف هبا حبيبنا صلى اهلل عليه وسلم، 

فال أبلغ ممَّا وصفه القرآن الكرمي بقوله: ژڱ ڱ ڱ ںژ ]القلم: )[.

حابة وجودهم: • مناذج ِمن كرم الصَّ
- عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: مسعت عمر بن اخلطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مااًل، فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكٍر إن سبقته يوًما، قال: فجئت بنصف مايل، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: ))ما أبقيت ألهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكٍر بكلِّ 

))) رواه البخاري )6)60).
))) ))مكارم األخالق(( البن عثيمني )ص 6)).

))) ))املصدر السابق(( )ص ))).
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ما عنده، فقال: يا أبا بكٍر ما أبقيت ألهلك؟ قال: أبقيت هلم اهلل ورسوله، 
قلت: ال أسبقه إىل شيٍء أبًدا(())).

- وعن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، أنَّه مسع أنس بن مالك، يقول: 
كان أبو طَْلَحة أكثر أنصاريٍّ باملدينة مااًل، وكان أحبَّ أمواله إليه بريحى)))، 
وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدخلها ويشرب 

ِمن ماٍء فيها طيٍِّب، قال أنٌس: فلمَّا نزلت هذه اآلية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپژ ]آل عمران: )9[ قام أبو طَْلَحة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فقال: إنَّ اهلل يقول يف كتابه: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژ، 
ا صدقٌة هلل، أرجو برَّها وذخرها عند اهلل،  وإنَّ أحبَّ أموايل إيلَّ بريحى، وإهنَّ
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  شئت،  حيث  اهلل  رسول  يا  فضعها 
))بٍخ)))، ذلك ماٌل رابٌح، ذلك ماٌل رابٌح، قد مسعُت ما قلَت فيها، وإينِّ أرى 

أن جتعلها يف األقربني((، فقسمها أبو طَْلَحة يف أقاربه وبي عمِّه))).

م  - )وقيل: َمِرض قيس بن سعد بن عبادة، فاستبطأ إخوانه، فقيل له: إهنَّ
يستحيون ممَّا لك عليهم ِمن الدَّْين، فقال: أخزى اهلل مااًل مينع اإلخوان ِمن 

))) رواه أبو داود )678)(، والتِّمذي ))67)(، والدارمي ))/80)) )660)(، والبزار ))/)9)) 
)70)(، واحلاكم ))/)7)(، والبيهقي ))/80)) )6)80(. واحلديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال التِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه مجاعة كثرية ِمن أهل العلم، ومل نر أحًدا توقَّف عن حديثه وال 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ يف ))اجملموع(( )6/6))(، وابن دقيق 
العيد يف ))اإلملام(( ))/7))( كما اشتط على نفسه يف املقدِّمة، وحسَّنه األلباين يف ))صحيح 

سنن أيب داود((، والوادعي يف ))الصَّحيح املسند(( )996).
))) اسم مال وموضع باملدينة. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/)))).

))) كلمة تقال لتعظيم األمر وتفخيمه. ))شرح النووي على مسلم(( )7/)8).
))) رواه مسلم )998).
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الزِّيارة، مثَّ أمر مناديًا فنادى: َمن كان عليه لقيس بن سعد حقٌّ فهو منه بريء، 
قال فانكسرت درجته بالعشي لكثرة َمن زاره وعاده())).

- وقال عطاء: )ما رأيت جملًسا قطُّ َأْكَرم ِمن جملس ابن عبَّاس، أكثر فقًها، 
وأعظم َجْفَنًة، إنَّ أصحاب القرآن عنده، وأصحاب النَّحو عنده، وأصحاب 

الشِّعر، وأصحاب الفقه، يسألونه كلُّهم، يصدرهم يف واٍد واسٍع())).

- )وعن أبان بن عثمان قال: أراد رجل أن يضار عبيد اهلل بن عبَّاس، فأتى 
وجوه قريش فقال: يقول لكم عبيد اهلل: تغدوا عندي اليوم، فأتوه حىت ملئوا 
عليه الدَّار، فقال: ما هذا؟ فُأْخرب اخلرب، فأمر عبيد اهلل بشراء فاكهة، وأمر 
قوًما فطبخوا وخبزوا، وقدِّمت الفاكهة إليهم، فلم يفرغوا منها حىت ُوِضَعت 
املوائد، فأكلوا حىت صدروا، فقال عبيد اهلل لوَُكاَلئه: أََو موجود لنا هذا كلَّ 

يوٍم؟ قالوا: نعم، قال فليتغدَّ عندنا هؤالء يف كلِّ يوم())).

- وقال املدائي: )أوَّل َمن سنَّ الِقَرى إبراهيم اخلليل عليه السَّالم. وأوَّل َمن 
هشم الثَّريد هاشٌم. وأوَّل َمن فطَّر جريانه على طعامه يف اإلسالم عبيد اهلل بن 
عبَّاس رضي اهلل عنهما، وهو أوَّل َمن وضع موائده على الطَّريق، وكان إذا خرج 
ِمن بيته طعاٌم ال يعاود منه شيٌء، فإن مل جيد َمن يأكله تركه على الطَّريق())).

له:  فقال  يعرفه،  ال  وهو  سائل  أتاه  العبَّاس  بن  اهلل  عبيد  أنَّ  و)ذُكر   -
بِّـئت أنَّ عبيد اهلل بن العبَّاس أعطى سائاًل ألف  تصدَّق عليَّ بشيٍء، فإينِّ نـُ

))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّايل ))/7))).
))) رواه ابن املبارك يف ))الزُّهد(( ))7))(، وأبو الشَّيخ يف ))الكرم واجلود وسخاء النُّفوس(( )60(، 
والفاكهي يف ))أخبار مكَّة(( ))/0))) )8)6)(، وأبو نعيم يف ))معرفة الصَّحابة(( ))80)).

))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّايل ))/7))).
))) ))غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب(( للسفاريي ))/0))).



خاء، والَبْذل51       اجُلود، والَكَرم، والسَّ موسوعة األخالق

درهم واعتذر إليه، فقال: وأين أنا ِمن عبيد اهلل فقال: أين أنت منه يف احلسب 
أم يف الَكَرم؟ قال: فيهما مجيًعا، قال: أمَّا احلسب يف الرَّجل فمروءته وفعله، 
وإذا شئت فعلَت، وإذا فعلت كنت حسيًبا. فأعطاه ألفي درهم واعتذر إليه 
ِمن ضيق نفقته. فقال له السَّائل: إن مل تكن عبيد اهلل بن العبَّاس فأنت خري 
منه، وإن كنت إيَّاه فأنت اليوم خري منك أمس، فأعطاه ألًفا أخرى، فقال له 

السَّائل: هذه هزَّة كرمي حسيب())).

ثنا ابن عمران قاضي املدينة، أنَّ طَْلَحة كان يقال  : )حدَّ - وقال األصمعيُّ
له: طَْلَحة اخلري، وطَْلَحة الفيَّاض، وطَْلَحة الطََّلَحات، وأنَّه فدى عشرة ِمن 
أسارى بدر وجاء ميشي بينهم، وأنَّه ُسئل برحم، فقال: ما ُسِئلت هبذه الرَّحم 
اليوم، وقد بعت حائطًا يل بتسعمائة ألف درهم وأنا فيه باخليار، فإن  قبل 

شئت ارجتعته وأعطيتكه، وإن شئت أعطيتك مثنه())).

ا مسِّي طَْلَحة بن عبيد اهلل اخلزاعي: طَْلَحة الطََّلَحات،  - وقال املدائي: )إنَّ
ألنَّه اشتى مائة غالم وأعتقهم وزوَّجهم، فكلُّ مولود له مسَّاه طلحة())).

لف يف الَكَرم واجُلود: • مناذج ِمن السَّ

- قال حممَّد بن صبيٍح: )ملا قدم أبو الزِّناد الكوفة على الصَّدقات، كلَّم 
بعض  يستعني يف  الزِّناد،  أبا  له  يكلِّم  رجٍل  سليمان يف  أيب  بن  رجٌل محَّاد 
معه؟  يصيب  أن  الزِّناد  أيب  ِمن  صاحبك  يؤمِّل  كم  محَّاد:  فقال  أعماله، 
قال: ألف درهٍم، قال: فقد أمرت له خبمسة آالف درهٍم، وال يبذل وجهي 

))) ))املستجاد ِمن فعالت األجواد(( للتنوخي.
))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة الدينوري ))/)))).

))) ))املصدر السابق(( ))/66)).
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إليه، قال: جزاك اهلل خريًا، فهذا أكثر ممَّا أمَّل ورجا. قال عثمان: وقال ابن 
للذي  فقال  إىل كتاب،  ِمن كتاٍب  أن حيوِّله  ابنه  آخر يف  فكلَّمه  السَّمَّاك: 
ا نعطي املعلِّم ثالثني كلَّ شهٍر، وقد أجريناها لصاحبك مائة، دع  يكلِّمه: إنَّ

الغالم مكانه())).
- )وكان أبو مرثد أحد الُكَرماء، فمدحه بعض الشُّعراء، فقال للشَّاعر: 
واهلل ما عندي ما أعطيك، ولكن قدِّمي إىل القاضي وادَّع عليَّ بعشرة آالف 
درهم حىت أقرَّ لك هبا، مثَّ احبسي، فإنَّ أهلي ال يتكوين حمبوًسا. ففعل ذلك، 

فلم مُيْس حىت دفع إليه عشرة آالف درهم، وُأْخرج أبو مرثد ِمن احلبس())).
- وقال محَّاد بن أيب حنيفة: )مل يكن بالكوفة أسخى على طعاٍم وماٍل ِمن 

محاَّد بن أيب سليمان، وِمن بعده خلف بن حوشٍب())).
منه  وعنده  مجعٌة  عليه  يأيت  فال  املال،  فيصيب  يتَّجر،  مورٌق  و)كان   -
شيٌء، وكان يأيت األخ، فيعطيه األربع مائٍة واخلمس مائٍة، ويقول: ضعها لنا 

عندك. مثَّ يلقاه بعد، فيقول: شأنك هبا، ال حاجة يل فيها())).
- وقال عبد اهلل بن الوسيم اجلمَّال: )أتينا عمران بن موسى بن طَْلَحة 
ابن عبيد اهلل نسأله يف ديٍن على رجٍل ِمن أصحابنا، فأمر باملوائد فُنِصَبت، 
مثَّ قال: ال، حىت تصيبوا ِمن طعامنا، فيجب علينا حقُّكم وذمامكم، قال: 
فأصبنا ِمن طعامه، فأمر لنا بعشرة آالف درهٍم يف قضاء دينه، ومخسة آالف 

درهٍم نفقًة لعياله())).

))) ))الكرم واجلود وسخاء النُّفوس(( للربجالين )ص 7)).
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّايل ))/8))).

))) ))الكرم واجلود وسخاء النُّفوس(( للربجالين )ص ))).
))) ))سري أعالم النُّبالء(( للذَّهيب ))/)))).

))) ))الكرم واجلود وسخاء النُّفوس(( للربجالين )ص ))).
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املهلَّب يقول: إن كادت  يزيد بن  إذا ذكر  - و)كان هشام بن حسَّان 
السُّفن لتجري يف جوده())).

- و)كان ناٌس ِمن أهل املدينة يعيشون ال يدرون ِمن أين كان معاشهم، 
ْؤَتون باللَّيل())). فلمَّا مات علي بن احلسني، فقدوا ذلك الذي كانوا يـُ

- وقال أبو السَّوَّار العدويُّ: )كان رجاٌل ِمن بي عدي يصلُّون يف هذا 
املسجد، ما أفطر أحٌد منهم على طعاٍم قطُّ وحده، إن وجد َمن يأكل معه 

أكل، وإالَّ أخرج طعامه إىل املسجد، فأكله مع النَّاس، وأكل النَّاس معه())).

- و)كان يقال للفضل بن حيىي: حامت اإلسالم... وكان يقال: حدِّث عن 
البحر وال حرج، وعن الفضل وال حرج())).

مناذج ِمن العلماء املعاصرين يف الَكَرم واجُلود: •
يخ عبد العزيز بن باز)5): كرم الشَّ

ال يكاد يُعلم يف زمان مساحة الشَّيخ أحٌد أسخى وال أجود وال َأْكَرم ِمن 
مساحة الشَّيخ عبد العزيز بن باز، وذلك يف وجوه السَّخاء، وصوره املتعدِّدة، 

وِمن هذه الصُّور:

)- كان جمبواًل على حبِّ الضُّيوف، والرَّغبة يف استضافتهم منذ صغره.

))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/)6)).
))) ))سري أعالم النُّبالء(( للذَّهيب ))/)9)).

))) ))الكرم واجلود وسخاء النُّفوس(( للربجالين )ص ))).
))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/)6)).

))) ))جوانب ِمن سرية اإلمام عبد العزيز بن باز(( حممد بن إبراهيم احلمد ))8)-90)( بتصرُّف 
واختصار.
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)- كان يوصي بشراء أحسن ما يف السُّوق ِمن الفاكهة، والتَّمر، واخلضار، 
وسائر األطعمة اليت تقدَّم لضيوفه.

)- وكان يلحُّ إحلاًحا شديًدا إذا َقِدم عليه أحٌد أو سلَّم عليه، فكان يلحُّ 
عليهم بأن حِيلُّوا ضيوفًا عنده على الغداء، والعشاء، واملبيت، ولو طالت مدَّة 

إقامتهم.
)- وكان يرغِّب القادمني إليه بأن يتواصلوا معه يف الزِّيارة، فيذكِّرهم بفضل 
الزِّيارة، واحملبَّة يف اهلل، ويسوق هلم اآلثار الواردة يف ذلك؛ ممَّا يبعثهم إىل مزيد 
ِمن الزِّيارة؛ ألنَّ بعضهم ال يرغب يف اإلثقال على مساحة الشَّيخ وإضاعة وقته؛ 

فإذا مسع منه ذلك انبعث إىل مزيد ِمن الزِّيارات.
)- وكان ال يقوم ِمن املائدة حىت يسأل عن ضيوفه: هل قاموا؟ فإذا قيل 
له: قاموا. قام؛ كيال يعجلهم بقيامه قبلهم، وإذا قام قال: كلٌّ براحته، ال 

تستعجلوا.
6- وإذا َقِدم الضُّيوف ِمن بعيد، مثَّ استضافهم وأكرمهم، وأرادوا توديعه 
أحلَّ عليهم بأن ميكثوا، وأن يتناولوا وجبة أخرى، وأن يبيتوا عنده؛ فال ينصرفون 
م مرتبطون،  م مسافرون أو مرتبطون. بل إذا قالوا: إهنَّ منه إالَّ بعد أن يتأكَّد بأهنَّ
االرتباط،  هتاتفون صاحب  أاَل  ارتباطكم؟  ِمن  تتخلَّصوا  أن  أال ميكن  قال: 

وتعتذروا منه؟
7- وكان يفرح بالقادم إليه ولو مل يعرفه ِمن قبل، خصوًصا إذا قدم ِمن 

بعيد، أو ملصلحة عامَّة.
8- وِمن لطائف كرمه أنَّه إذا قدم عليه قادم وهو يف السَّيَّارة أخذ يتحفَّز، 
ويتحرَّك ويدعو القادم للركوب معه، ولو كان املكان ضيِّقــًا، لكن مساحته يريه 
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أنَّه حمبٌّ لصحبته، أو أن يأمر أحد السَّائقني التَّابعني للرِّئاسة ليوصله، أو أن 
يأخذ سيارة لألجرة؛ لتنقل َمن يأتون إليه إذا كانوا كثريين.

الضُّيوف  لكثرة  يتَّسع  الرِّياض، ال  الشَّيخ يف  أسرة مساحة  منزل  9- كان 
القادمني إليه، وكثريًا ما يأتيه أناس بُأَسرِهم إمَّا ِمن املدينة أو غريها؛ إمَّا طلًبا 
لشفاعة أو مساعدة، أو حنو ذلك، فكانوا يسكنون عند مساحة الشَّيخ يف املنزل.

حكٌم وأمثاٌل يف الَكَرم واجُلود:
َأْقــَرى ِمن زاد الركب:- 

زعم ابن األعرايب أنَّ هذا املثل ِمن أمثال قريش، ضربوه لثالثة ِمن أجودهم: 
مسافر بن أيب عمرو بن أميَّة، وأيب أميَّة بن املغرية، واألسود بن عبد املطَّلب 
م كانوا إذا سافروا مع قوٍم مل  ابن أسد بن عبد الُعزَّى، مُسُّوا زاد الركب؛ ألهنَّ

يتزوَّدوا معهم))).

َأْقــَرى ِمن َحاِسي الذَّهب:- 

هذا أيًضا ِمن قريش، وهو عبد اهلل بن ُجْدَعان التَّيمي الذي قال فيه أبو 
الصَّلت الثَّقفيُّ:

ُمــــــــْشــــــــَمــــــــعِــــــــلٌّ ـــــــــة  مبـــــــــكَّ داع  وآخـــــــــــــــر فــــــــــــوق دارتــــــــــــــــــه يــــــنــــــاديلــــــــــه 
ــــالء مـ ـــــــيـــــــَزى  الـــــــشِّ مـــــــن  درج  ـــهـــاِدإىل  ــاَب الــــــبـُــــــرِّ يـُـــــْلـــــبَـــــُك بـــالـــشِّ ــ ــ ــب ــ ــ ُل

ومُسِّي )حاسي الذَّهب( ألنَّه كان يشرب يف إناء ِمن الذَّهب))).

))) ))جممع األمثال(( للميداين ))/7))).
))) ))املصدر السابق((.



      56 خاء، والَبْذل موسوعة األخالقاجُلود، والَكَرم، والسَّ

أَقـَْرى ِمن مطاعيم الرِّيح:- 
م أربعة أحدهم: عمُّ حمجن الثَّقفي، ومل ُيَسم الباقني. زعم ابن األعرايب أهنَّ

قال أبو النَّدى: هم ِكَنانة بن عبد ياليل الثَّقفي عمُّ أيب حمجن، ولبيد بن 
ا ال هتب  ربيعة، وأبوه، كانوا إذا هبَّت الصَّبا أطعموا النَّاس، وخصوا الصَّبا ألهنَّ

إالَّ يف جدب))).

)َأْكَرم ِمن األسد:- 

ألنَّه إذا شبع جتاىف عمَّا ميرُّ به ومل يتعرَّض له.
َأْكَرم ِمن الُعَذْيق املرجَّب:- 

مِحِْله  لكثرة  يُْدَعم  ا  وإنَّ املدعوم،  واملرجَّب:  النَّخلة،  وهو:  ِعْذق،  تصغري 
وذاك كرمه، وأكثر العرب تنكِّره فتقول: ِمن ُعَذْيق ُمَرجَّب())).

أجواد أهل اإلسالم:
قال ابن عبد ربِّه: )وأمَّا أجواد أهل اإلسالم فأحد عشر رجاًل يف عصر 

واحد، مل يكن قبلهم وال بعدهم مثلهم:
فأجواد احلجاز ثالثة يف عصر واحد: عبيد اهلل بن العبَّاس، وعبد اهلل بن 

جعفر، وسعيد بن العاص.
البصرة مخسة يف عصر واحد وهم: عبد اهلل بن عامر بن كريز،  وأجواد 
وعبيد اهلل ابن أيب بكرة موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومسلم بن زياد، 
الطََّلَحات، وهو طَْلَحة بن  التَّيمي، وطَْلَحة  القرشي مثَّ  وعبيد اهلل بن معمر 

عبد اهلل بن خلف اخلزاعي.

))) ))جممع األمثال(( للميداين ))/7))).
))) ))املستقصى يف أمثال العرب(( للزخمشري ))/)9)).
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وأجواد أهل الكوفة ثالثة يف عصر واحد، وهم: عتَّاب بن ورقاء الرِّياحي، 
وأمساء بن خارجة الَفزَارِي، وعكرمة بن رِْبِعي الفيَّاض())).

َلَحات املشهورون بالَكَرم:  الطَّ

قال األصمعي: الطََّلَحات املعروفون بالَكَرم:

طَْلَحة بن عبيد اهلل التَّيمي، وهو الفيَّاض.

وطَْلَحة بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر، وهو طَْلَحة اجلواد.

وطَْلَحة بن عبد اهلل بن عوف الزُّهري، وهو طَْلَحة النََّدى.

وطَْلَحة بن احلسن بن علي، وهو طَْلَحة اخلري.

وطَْلَحة بن عبد اهلل بن خلف اخلزاعي، وهو طَْلَحة الطََّلَحات. مُسِّي بذلك 
ألنَّه كان أجودهم())).

عر: الَكَرم واجُلود يف واحة الشِّ

قال كلثوم بن عمرو التَّغليب -ِمن شعراء الدَّولة العبَّاسية-:
عســرَته عنــك  لُيخفــي  الكــرمَي  جمهــوُدإنَّ  وهــو  غنيًّــا  تــراه  حــىت 
علــٌل أموالِــه  علــى  ســوُدوللبخيــِل  أوجــٌه  عليهــا  العيــوِن  زرُق 
ومل القليــِل  بــذِل  عــن  تكرَّمــَت  اجلُــوُدإذا  يظهــِر  مل  ســعٍة  علــى  تقــدْر 
قلَّتُــه متنْعــك  وال  النَــّـَوال  حممــوُد)))بُــثَّ  فهــو  فقــرًا  ســدَّ  مــا  فــكلُّ 

))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربِّه ))/)))-6))).
))) ))هتذيب التَّهذيب(( البن حجر العسقالين ))/7)).

))) ))احلماسة البصرية(( أليب احلسن البصري ))/)6).
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وقال املنتصر بن بالل األنصاري: 
مبغضــٌة والبخــُل  مكرمــٌة  ال يســتوي البخــُل عنــَد اهلِل واجلُــوُداجلُــوُد 
دعــٌة والغِــىن  شــخوٌص  فيــه  والنَّــاُس يف املــاِل مــرزوٌق وحمــدوُد)))والفقــُر 

وقال أمحد بن حممَّد بن عبد اهلل اليماين:
طالــٌب جــاء  مــايل كلَّمــا  وأجعلُــه وقًفــا علــى القــرِض والفــرِضســأبذُل 
عرَضــه باجلُــوِد  صنــُت  وإما لئيًما صنُت عن لؤِمه عرضي)))فإمَّــا كرميًــا 

وقال حجبة بن املَضرَّب:
وجُهــه أظلــم  الدَّهــُر  مــا  إذا  زهــُرأنــاٌس  وأوجُههــم  بيــٌض  فأيديهــم 
مؤثَّــاًل وجمــًدا  أحســابًا  ببــذِل أكــفٍّ دوهنــا املــْزن))) والبحــُريصونــون 
رتبــٍة فــوق  رتبــًة  املعــايل  يف  والنَّســُرمَسَــوا  النَّعائــم  حيــث  أحلَّتهــم 
فتضاءلــْت أحســاهبم  هلــم  والبــدُرأضــاءْت  املنــرية  الشَّــمس  لنورِهــم 
أفــاض ينابيــَع النَّــدى ذلــك الصَّخــُرفلــو المــس الصَّخــُر األصــمُّ أكفَّهــم
الفقــُرولــو كان يف األرِض البســيطِة منهــُم عــرف  ملــا  عــاف  ملْخَتبِــط 
وبالءَكــم آالءَكــم  لكــم  ومــا ضــاع معــروٌف يكافئُــه شــكُر)))شــكرُت 

وقال آخر:
النَّــاِس خبلُــه املــرِء يف  ســخاُؤهويُظهــُر عيــَب  مجيًعــا  عنهــم  ويســتُه 
فإنَـّـي السَّــخاِء  بأثــواِب  أرى كلَّ عيــٍب والسَّــخاُء غطــاؤه)))تغــطَّ 

))) ))روضة العقالء(( البن حبَّان البسيت )ص )))).
))) ))املصدر السابق(( )ص 8))).

))) املزن هو الغيم والسحاب ))لسان العرب(( البن منظور )))/06)).
))) ))األمايل(( للقايل ))/))).

))) ))روضة العقالء(( البن حبَّان البسيت )ص 7))).
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وقال آخر:
لتســأَله يوًمــا  جئتَــه  إذا  واعتــذراحــرٌّ  ملكــْت كفَّــاه  مــا  أعطــاك 
يظهُرهــا واهللُ  صنائَعــه  ظهــرا)))خُيفــي  أخفيتــه  إذا  اجلميــَل  إنَّ 

وقال الراضي العبَّاسي:
اإلســراِف علــى  تعذلــوا كرمــي  األشــراِفال  متجــُر  احملامــِد  ربــُح 
أكفُّهــم الذيــن  القــوِم  ِمــن  واإلخــالِف)))إينِّ  اإلتــالِف  معتــادُة 

وقال حامت الطَّائي:
ورائــٌح غــاٍد  املــال  إنَّ  ويبقــى ِمــن املــال األحاديــُث والذِّكــُرأمــاِويَّ 
لســائٍل أقــوُل  ال  إينِّ  إذا جــاء يوًمــا: حــلَّ يف مــا لنــا نــذُرأمــاِويَّ 
فمبــنٌي مانــٌع  إمَّــا  الزَّجــُرأمــاويَّ  يُنْهِنُهــه  ال  عطــاٌء  وإمَّــا 
الفــىت عــن  الثَـّـراُء  يُغــي  مــا  إذا حشرجْت يوًما وضاق هبا الصَّدُرأمــاِويَّ 
بقفــرٍة صــداي  يصبــْح  إن  لــديَّ وال مخــُرأمــاِويَّ  ِمــن األرِض ال مــاٌء 
صفــُرتــرى أنَّ مــا أنفقــُت مل يــُك ضــرَّين بــه  خبلــت  ممَـّـا  يــديَّ  وأنَّ 
حامتًــا أنَّ  لــو  األقــواُم  علــم  وفــُر)))وقــد  لــه  كان  املــاِل  ثــراَء  أراد 

وقال آخر:
مقبلــٌة وهــي  يَــا  بُدنـْ تبخلــنَّ  والسَّــرُفال  التَّبذيــر  ينقصهــا  فليــس 
هبــا جتــوَد  أن  فأحــرى  تولَـّـت  فالشُّكُر منها إذا ما أدبرت خلُف)))فــإن 

))) ))احملاسن واألضَّداد(( للجاحظ ))/)9).
))) ))األوراق قسم أخبار الشُّعراء(( للصويل ))/))).

))) ))الشِّعر والشُّعراء(( للدينوري ))/9))).
))) ))روضة العقالء(( البن حبَّان البسيت )ص )6)).
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وقال أمحد بن إبراهيم العربتاين:
الئمــيت اجلُــوِد  يف  تكثــري  لومــيال  فأكثــري  خبلــُت  وإذا 
أبــًدا حبامــٍل  فلســت  مــا عشــُت هــمَّ غــٍد علــى يومــي)))ُكفِّــي 

))) ))ربيع األبرار ونصوص األخيار(( للزَّخمشري ))/69)).



ن
َّ
ُحْسُن الظ
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ن حسن الظَّ

ن لغًة واصطالًحا: معنى ُحْسن الظَّ
معنى احُلْسن لغًة:  •

امرأة  وقالوا:  َحَسَنٌة.  وامرأة  َحَسٌن،  رجل  يقال:  الُقْبح،  نقيض  احُلْسن 
َحْسَناء، ومل يقولوا: رجل َأْحَسن. واحلَاِسن: الَقَمر. وحسَّنت الشيء حْتِسيًنا: 
واحَلَسَنة:  َحَسًنا.  يعدُّه  وَيْسَتْحِسنه:  يعمله.  أي  الشيء،  حُيِْسن  وهو  زيَّنته. 

خالف السَّيئة. واحمَلاِسن: خالف املساوي))).
ن لغًة:  • معنى الظَّ

ا هو يقني تدبُّر... ومجع  الظَّن: شك ويقني، إال أنَّه ليس بيقني عيان، إنَّ
الظَّن الذي هو االسم: ظُُنون))).

ن اصطالًحا:  • معنى الظَّ
قال اجلرجاين: )الظَّن هو االعتقاد الرَّاجح مع احتمال النَّقيض، ويستعمل 

يف اليقني والشَّك، وقيل: الظَّن أحد طريف الشَّك بصفة الرُّجحان())). 
ن اصطالًحا:  معنى ُحْسن الظَّ

ترجيح جانب اخلري على جانب الشَّر))).

ن وصفات أخرى: الفرق بني الظَّ
ن واحُلْسَبان:  • الفرق بني الظَّ

قيل: الظَّن ضرب من االعتقاد، وقد يكون ُحْسَبان لكن ليس باعتقاد.

))) انظر: ))الصحاح(( للجوهري ))/099)).
))) انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/)7)).

))) ))التعريفات(( ))/87)).
))) ))نضرة النعيم(( ))/797)).
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قد  بالظَّن  َأْحَسبه  تقول:  احِلساب،  من  احُلْسَبان  أصل  هالل:  أبو  قال 
مات. كما تقول: َأُعدُّه قد مات. مثَّ َكثُر حىت مُسي الظَّن: ُحْسَبانًا على جهة 
التَّوسع، وصار كاحلقيقة بعد كثرة االستعمال. وفرق بني الفعل منهما، فيقال 
يف الظَّن: َحِسب. ويف احِلَساب: َحَسب. ولذلك فرق بني املصدرين فقيل: 

َحَسب وُحْسَبان، والصحيح يف الظَّن ما ذكرناه))).

ن والَوْهم:  • ك والظَّ الفرق بني الشَّ

دُّد بني  الشَّك: خالف اليقني، وأصله اضطراب النَّفس، مث استعمل يف التَّ
الشَّيئني سواء استوى طرفاه، أو ترجَّح أحدمها على اآلخر. قال تعاىل: ژھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]يونس: )9[ أي: غري مستيقن. وقال األصوليون: 

هو تردُّد الذهن بني أمرين على حٍد سواء.
دُّد بني الطَّرفني إن كان على السَّواء فهو الشَّك، وإال فالرَّاجح:  وقيل: التَّ

ظنٌّ، واملرجوح: وهٌم))).

ن والتََّصوُّر:  • الفرق بني الظَّ
وهو  األمارات،  بعض  عند  حيدث  القلوب،  أفعال  من  ضرٌب  الظَّن  أنَّ 
بعض  وزادت  غلبت  أمارات  عند  وإذا حدث  التَّجوُّز،  طريف  أحد  ُرْجحان 
الزيادة، فَظنَّ صاحبه بعض ما تقتضيه تلك األمارات، مسي ذلك: غلبة الظَّن، 

ويستعمل الظَّن فيما يُدرك وفيما ال يُدرك.

والتََّصوُّر يستعمل يف املْدَرك دون غريه، كأنَّ املْدَرك إذا أدركه املْدِرك تَصوَّر 
نفسه، والشَّاهد أنَّ األعراض اليت ال ُتدرك ال تـَُتصوَّر، حنو: العلم والقدرة، 

))) انظر: ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري ))/)))).
))) انظر: ))املصدر السابق(( ))/)0)).
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الشَّيء.  تََّصوَّرت  قولك:  ألنَّ  أبلغ؛  التََّصوُّر  أنَّ  إالَّ  التََّصوُّر  مثل  والتَّمثُّل 
معناه: أينِّ مبنزلة من أبصر صورته، وقولك: متثَّلته. معناه: أينِّ مبنزلة من أبصر 

مثاله، ورؤيتك لصورة الشَّيء أبلغ يف ِعرفَان ذاته من رؤيتك ملثاله))).

ن: غيب يف ُحْسن الظَّ التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال   -
ڃ چ چ چ چژ ]النور: ))[.

قَاَلًة  قال ابن عاشور يف تفسريه: )فيه تنبيه على أنَّ حقَّ املؤمن إذا مسع 
يف مؤمن، أن يبي األمر فيها على الظَّن ال على الشَّك، مث ينظر يف قرائن 
األحوال وصالحية املقام، فإذا نسب سوء إىل من عرف باخلري، ظنَّ أن ذلك 
إفك وهبتان، حىت يتضح الربهان. وفيه تعريض بأنَّ ظنَّ السُّوء الذي وقع هو 
من خصال النِّفاق، اليت سرت لبعض املؤمنني عن غروٍر وقلة َبصاَرة، فكفى 

بذلك تشنيًعا له())).

وقال أبو حيان األندلسي: )فيه تنبيه على أنَّ حقَّ املؤمن إذا مسع قَاَلًة يف 
أخيه، أن يبي األمر فيه على ظنِّ اخلري، وأن يقول بناء على ظنِّه: هذا إفك 
على  املطَّلع  املستيقن  يقول  أخيه، كما  برباءة  الصريح  باللفظ  هكذا  مبني، 

حقيقة احلال. وهذا من األدب احَلَسن())).

وقال اخلازن: )واملعىن: كان الواجب على املؤمنني إذ مسعوا قول أهل اإلفك 

))) انظر: ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري ))/)))).
))) ))التحرير والتنوير(( البن عاشور )8)/)7)- )7)).

))) ))البحر احمليط يف التفسري(( أليب حيان األندلسي )8/))-))).
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أن يكذبوه وحيسنوا الظَّن، وال يسرعوا يف التُّهمة، وقول الزُّور فيمن عرفوا عفَّته 
وطهارته())). 

- وقال اهلل تبارك وتعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ]احلجرات: ))[.
قال ابن حجر اهليتمي: )عقَّب تعاىل بأمره باجتناب الظَّن، وعلَّل ذلك بأنَّ 
بعض الظَّن إمث، وهو ما ختيَّلت وقوعه من غريك من غري مستند يقيي لك عليه، 

وقد صمَّم عليه قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غري مسوِّغ شرعي())).

ويقول الطربي: )يقول تعاىل ذكره: يا أيُّها الذين صدقوا اهلل ورسوله، ال 
تقربوا كثريًا من الظَّن باملؤمنني، وذلك إن تظنوا هبم سوًءا، فإنَّ الظَّان غري حمق، 
وقال جلَّ ثناؤه: ژ ٻ ٻ پ پژ ومل يقل: الظَّن كلَّه، إذ كان قد أَِذن 

للمؤمنني أن يظنَّ بعضهم ببعض اخلري، فقال: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ]النور: ))[، فَأِذن اهلل جلَّ 
ثناؤه للمؤمنني أن يظنَّ بعضهم ببعض اخلري، وأن يقولوه، وإن مل يكونوا من 

ِقيِله فيهم على يقني.... عن ابن عباس، قوله ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پژ يقول: هنى اهلل املؤمن أن يظنَّ باملؤمن شرًّا. وقوله: ژپ پ ڀ 
ڀژ يقول: إنَّ ظنَّ املؤمن باملؤمن الشَّر ال اخلري، ِإمْثٌ؛ ألنَّ اهلل قد هناه عنه، 

َفِفْعل ما هنى اهلل عنه ِإمْثٌ())).

))) ))لباب التأويل يف معاين التنزيل(( للخازن ))/88)).
))) ))الزواجر عن اقتاف الكبائر(( للهيتمي ))/9).

))) ))تفسري الطربي(( )))/)0)-)0)).
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نَّة النَّبويَّة • ثانًيا: يف السُّ

أنه قال: ))إيَّاكم والظَّن، فإنَّ الظَّن  النَّيب صلى اهلل عليه وسلم،  - عن 
تدابروا، وال  أكذب احلديث، وال حتسَّسوا، وال جتسَّسوا، وال حتاسدوا، وال 

تباغضوا، وكونوا عباد اهلل إخوانًا(())).

قال النَّووي: )املراد: النَّهي عن ظنِّ السَّوء، قال اخلطَّايب: هو حتقيق الظَّن 
وتصديقه دون ما يهجس يف النَّفس، فإنَّ ذلك ال مُيَْلك. ومراد اخلطَّايب أنَّ 
احمَلرَّم من الظَّن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر يف قلبه، دون ما يعرض يف 

القلب وال يستقر، فإنَّ هذا ال يكلَّف به())).

قال الغزايل: )أي: ال حيقِّقه يف نفسه بعقد وال فعل، ال يف القلب وال يف 
النُّفرة والكراهة، وأما يف اجلوارح فبالعمل  اجلوارح، أما يف القلب فبتغريه إىل 
مبوجبه. والشَّيطان قد يقرِّر على القلب بأدىن خمَِيلة َمَساءة النَّاس، ويلقي إليه 
أنَّ هذا من فطنتك، وسرعة فهمك وذكائك، وأنَّ املؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل، 

وهو على التَّحقيق ناظر بغرور الشَّيطان وظلمته())).

- وعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: نظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 
الكعبة، فقال: ))ما أعظم ُحْرَمتك((. ويف رواية أيب حازم: ))ملا نظر رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم إىل الكعبة، قال: مرحًبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم 
ُحْرَمتك، ولَْلمؤمن أعظم ُحْرَمة عند اهلل منِك، إنَّ اهلل حرَّم منِك واحدة، وحرَّم 

من املؤمن ثالثًا: دمه، وماله، وأن يُظنَّ به ظنَّ السَّوء(())).

))) أخرجه عبد الرزاق )8))0)(، وأمحد ))0)8(، والبخاري يف ))األدب املفرد(( ))606).
))) ))شرح النووي على مسلم(( )6)/9))).
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/)))).

))) رواه البيهقي يف ))شعب اإلميان(( ))/96)) )6706(، ضعَّف إسناده العراقي يف ))ختريج = 
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املال، وهو نفس  السُّوء إال مبا ُيستباح به  الغزايل: )فال ُيستباح ظنُّ  قال 
مشاهدته أو بيِّنٍة عادلٍة. فإذا مل يكن كذلك، وخطر لك وسواس سوء الظَّن، 
فينبغي أن تدفعه عن نفسك، وتقرِّر عليها أنَّ حاله عندك مستور كما كان، وأنَّ 
ما رأيته منه حيتمل اخلري والشَّر. فإْن قلت: فبماذا يُعرف عقد الظَّن والشُّكوك 
القلب معه  يتغريَّ  أن  الظَّن  أمارة عقد سوء  فتقول:  والنَّفس حتدِّث؟  ختتلج، 
ُفورًا ما، ويستثقله، ويفت عن مراعاته، وتفقُّده وإكرامه،  عما كان، فينِفر عنه نـُ

واالغتمام بسببه. فهذه أمارات عقد الظَّن وحتقيقه())).

- وعن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يطوف بالكعبة وهو يقول: ))ما أطيبك وأطيب رحيك، ما أعظمك وأعظم 
ُحْرَمتك. والذي نفس حممَّد بيده، حلُْرَمة املؤمن أعظم عند اهلل حْرَمة منِك، 

ماله ودمه، وأن نظنَّ به إالَّ خريًا(())).

ن: لف والعلماء يف ُحْسن الظَّ أقوال السَّ
- قال عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه: )ال حيلُّ المرئ مسلم يسمع من 
أخيه كلمة يظنُّ هبا سوًءا، وهو جيد هلا يف شيء من اخلري خمرًجا. وقال أيًضا: 

ال ينتفع بنفسه من ال ينتفع بظنه())).

= اإلحياء(( ))/86)(، وقال يف موضع آخر ))/)))(: رجاله ثقات، وقال األلباين يف 
))سلسلة األحاديث الصحيحة(( )0)))(: إسناده حسن رجاله ثقات.

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/)))).
))) رواه ابن ماجه ))78(، قال البوصريي يف ))زوائد ابن ماجه(( ))/)8)(: إسناده فيه مقال. 
وقال ابن حجر يف ))الكايف الشاف(( )68)(: إسناده فيه لني. وقال السخاوي يف ))املقاصد 
احلسنة(( ))))(: إسناده لني. وأورده األلباين يف ))السلسلة الصحيحة(( رقم: )0)))(، و 

))صحيح التغيب والتهيب(( رقم: )))))).
))) ))اآلداب الشرعية(( البن مفلح ))/7)).
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- وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: )من علم من أخيه مروءة مجيلة 
فال يسمعنَّ فيه مقاالت الرِّجال، ومن َحُسنت عالنيته فنحن لسريرته أرجى())).

- وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: )كنَّا إذا فقدنا الرَّجل يف صالة 
العشاء وصالة الفجر، أسأنا به الظَّنَّ())).

إخواين من أصحاب  إيلَّ بعض  قال: )كتب  املسيَّب  بن  - وعن سعيد 
رسول اهلل: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما مل يأتك ما يغلبك، وال تظنَّن 

بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًّا، وأنت جتد هلا يف اخلري حمماًل())).

- وقال املهلب: )قد أوجب اهلل تعاىل أن يكون ظنُّ املؤمن باملؤمن حسًنا 
أبًدا، إذ يقول: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چژ ]النور: ))[، فإذا جعل اهلل سوء الظَّن باملؤمنني إفًكا مبيًنا، فقد 

ألزم أن يكون ُحْسن الظَّن هبم صدقًا بيًنا())).

- وروى معمر عن إمساعيل بن أمية قال: )ثالث ال يعجزن ابن آدم، الطِّرية، 
وسوء الظَّن واحلسد. قال: فينجيك من سوء الظَّن أن ال تتكلم به، وينجيك من 

احلسد أن ال تبغي أخاك سوءًا، وينجيك من الطِّرية أن ال تعمل هبا())).

- وقال قتادة: )إنَّ الظَّن اثنان: ظنٌّ يـُْنِجي، وظنٌّ يـُرِْدي()6).

))) ذكره ابن بطال يف ))شرح صحيح البخاري(( )9/)6)).
))) رواه الطرباين )))/)7)) ))08))(، والبيهقي ))/9)) )))))(. قال اهليثمي يف ))جممع 
الزوائد(( ))/))(: رجال الطرباين موثقون. وصحَّح إسناده األلباين يف ))سلسلة األحاديث 

الصحيحة(( )09/7)).
))) ))االستذكار(( البن عبد الرب )8/)9)).

))) ))شرح صحيح البخاري(( البن بطال )9/)6)).
))) ))املصدر السابق((.

)6) انظر: ))تفسري القرطيب(( )))/)))).
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ن: فوائد ُحْسن الظَّ
إن مل يكن يف هذه الصِّفة إالَّ راحة القلب، وسالمة البال لكفى، كيف ال، 
وهبا يسلم اإلنسان من اخلواطر الرَّديئة اليت تقلقه، وتؤذي نفسه، وجتلب عليه 
َكَدَر البال، وتعب النَّفس واجلسد، ومن هنا نعرف فضيلة هذه الصِّفة الرَّائعة 

واخلُلق الفاضل، وهذه مجلة من فوائد حسن الظن:
)- ُحْسن الظَّن عالمة على كمال اإلميان يف قلب املتحلِّي به، فال يظنُّ 

باملؤمنني خريًا إال من كان منهم، كما قال تبارك وتعاىل يف سورة النُّور: ژڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ ]النُّور: ))[.

أبوابه  الرَّجيم؛ فإنَّ من  الفتنة والشَّر على الشَّيطان  )- فيه إغالق باب 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعاىل:  اهلل  قال  باملسلمني،  الظَّن  سوء 
پ پ ڀ ڀڀژ ]احلجرات: ))[، فمن حَيُْكم بشرٍّ على غريه بالظَّن، 
بعثه الشَّيطان على أن يطول فيه اللِّسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر يف القيام 
حبقوقه، أو يتواىن يف إكرامه، وينظر إليه بعني االحتقار، ويرى نفسه خريًا منه. 

وكل ذلك من املهلكات))).

)- طريق من طرق زيادة األلفة واحملبَّة بني أفراد اجملتمع املسلم، ومحاية له 
من التَّفكُّك والتَّشرذم.

)- حصن منيع حيمي اجملتمع من إشاعة الفاحشة، وانتشار الرَّذيلة، وبه 
يسلم اجملتمع من انتِّهاك حقوق النَّاس وأعراضهم وخصوصياهتم.

)- دليل على سالمة القلب وطهارة النَّفس، وزكاء الرُّوح. 

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/6)).
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ن: أقسام الظَّ
ن من حيث احلمد والذم إىل قسمني: • ينقسم الظَّ

1- ظنٌّ حممود:
وهو ما عربنا عنه هنا حبسن الظَّن، وهو املقصود هنا، قال القرطيب: )الظَّن 
يف الشَّريعة قسمان: حممود ومذموم، فاحملمود منه: ما سلم معه دين الظَّان 

واملظنون به عند بلوغه. واملذموم ضدُّه())).

2- ظنٌّ مذموم:

وهو ضد األول احملمود، كما سبق يف كالم القرطيب، ولزيادة توضيحه وبيانه 
نقول: هو ما ختيلت وقوعه من غريك من غري مستند يقيي لك عليه، وقد 

صمَّم عليه قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غري مسوِّغ شرعي))). 

وهو سوء الظَّن املنهي عنه شرًعا، والذي حذرنا منه كتاب اهلل عزَّ وجلَّ 
وسنَّة رسوله صلَّى اهلل عليه وسلم، وقد أجاز العلماء بعض صوره، قال أبو 

حامت: )سوء الظَّن على ضربني: 

أحدمها: منهي عنه حبكم النَّيب صلَّى اهلل عليه وآله وسلم. 

واآلخر: مستحب.

 فأما الذي هنى عنه، فهو استعمال سوء الظَّن باملسلمني كافًة، وأمَّا الذي 
يستحب من سوء الظَّن، فهو كمن بينه وبني آخر عداوة أو شحناء يف دين 
أو دنيا، خياف على نفسه من َمْكرِه، فحينئذ يلزمه سوء الظَّن مبكائده وَمْكرِه؛ 

))) ))تفسري القرطيب(( )6)/)))).
))) ))الزواجر عن اقتاف الكبائر(( للهيتمي ))/9).
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كي ال يصادفه على غرَّة مبكره فيهلكه. قال الشَّاعر:

نـــــــدامـــــــهوُحـــــْســـــن الــــظَـّـــن حَيْـــــُســـــن يف أمــــور عــــــــواقــــــــبــــــــه  يف  وميـــــــــكـــــــــن 
وفــــــيــــــه مـــــــن مســـــاجـــــتـــــه حــــــــزامــــــــه)))وســـــوء الـــظَـّــن يـــســـمـــج))) يف وجـــوه

ن: صور ُحْسن الظَّ
ن باهلل:  1- ُحْسن الظَّ

عن جابر رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل موته 
بثالثة أيام يقول: ))ال ميوتنَّ أحدكم إال وهو حُيْسن الظَّن باهلل عزَّ وجلَّ(())).

حياته،  يف  للعبد  أُْنٌس  وهو  واجب،  وتعاىل  تبارك  باهلل  الظَّن  فإحسان 
وَمْنَجى له بعد مماته، قال النَّووي يف شرحه على صحيح مسلم: )قال العلماء: 
معىن ُحْسن الظَّن باهلل تعاىل: أن َيُظنَّ أنَّه يرمحه، ويعفو عنه. قالوا: ويف حالة 
الصِّحَّة يكون خائًفا، راجًيا، ويكونان سواء، وقيل: يكون اخلوف أرجح. فإذا 
دنت أمارات املوت، غلَّب الرَّجاء، أو حمَّضه؛ ألنَّ مقصود اخلوف االنكفاف 
عن املعاصي، والقبائح، واحلرص على اإلكثار من الطَّاعات، واألعمال، وقد 
املتضمِّن  الظَّن  إحسان  واسُتِحبَّ  احلال،  هذا  يف  معظمه  أو  ذلك،  تعذَّر 

لالفتقار إىل اهلل تعاىل، واإلذعان له())).

له،  الرَّجاء  باهلل، َحسن  الظَّن  العبد َحسن  القيِّم: )كلما كان  ابن  وقال 
صادق التوكُّل عليه: فإنَّ اهلل ال خييِّب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه ال خييِّب 

))) يسمج: يقبح ))القاموس احمليط(( )ص )9)).
))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 7))).

))) رواه مسلم )877)).
))) انظر: ))شرح النووي على مسلم(( )6/9))).
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أمل آمٍل، وال يضيِّع عمل عامٍل، وعربَّ عن الثقة وُحْسن الظَّن بالسَّعة؛ فإنَّه ال 
أشرح للصَّدر، وال أوسع له بعد اإلميان من ثقته باهلل، ورجائه له، وُحْسن ظنِّه 
به())). وقال أيًضا: )فعلى قدر ُحْسن ظنِّك بربِّك ورجائك له، يكون توكُّلك 
أنَّ ُحْسن  باهلل، والتَّحقيق:  الظَّن  التَّوكُّل حُبْسن  َفسَّر بعضهم  عليه؛ ولذلك 
الظَّن به يدعوه إىل التوكُّل عليه، إذ ال يـَُتَصوَّر التَّوكُّل على من ساء ظنك به، 

وال التَّوكُّل على من ال ترجوه())).

وقال داود الطَّائي: )ما نعوِّل إال على ُحْسن الظَّن باهلل تعاىل، فأمَّا التَّفريط 
فهو املستويل على األبدان())).

ن بني الرؤساء واملرؤوسني:  2- ُحْسن الظَّ
ال ينتظم أمر هذه األمَّة إال بالعالقة احلسنة بني أفرادها رؤساء ومرؤوسني، 
ه مصر: )اعلم أنَّه  لذا كان من وصيَّة عليٍّ رضي اهلل عنه لألشت عندما والَّ
وختفيفه  إليهم،  إحسانه  من  برعيَّته  واٍل  ظنِّ  ُحْسن  إىل  أدعى  شيء  ليس 
املؤونات عنهم، وترك استكراهه إيَّاهم على ما ليس له ِقَبلهم، فليكن منك 
يف ذلك أمر جيتمع لك به ُحْسن الظَّن برعيتك، فإنَّ ُحْسن الظَّن يقطع عنك 
نصًبا طوياًل، وإنَّ أحقَّ من َحُسن ظنُّك به، ملْن َحُسن بالؤك عنده، وإنَّ أحقَّ 

َمْن ساء ظنُّك به، ملْن ساء بالؤك عنده...())).
وقال طاهر بن احلسني البنه وهو يوصيه: )وال تتَّهمنَّ أحًدا من النَّاس فيما 
تولِّيه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإنَّ إيقاع التُّهم بالربآء، والظُّنون السَّيئة 

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/)7)).
))) ))املصدر السابق(( ))/)))).

))) ))حماسبة النفس(( البن أىب الدنيا ))/6)).
))) ))التذكرة احلمدونية(( البن محدون ))/8)) - 9))).
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هبم َمْأمَثٌ، واجعل من شأنك ُحْسن الظَّن بأصحابك، واطرد عنك سوء الظَّن 
هبم، وارفضه فيهم، يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم، ال جيدنَّ عدوُّ اهلل 
ا يكتفي بالقليل من وهنك، فُيدخل عليك  الشَّيطان يف أمرك مفخرًا، فإنَّه إنَّ
من الغمِّ يف سوء الظَّن ما ينغصك لذاذة عيشك، واعلم أنَّك جتد حُبْسن الظَّن 
قوة وراحة، وتكفى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به النَّاس إىل حمبَّتك، 
والرأفة  بأصحابك  الظَّن  ُحْسن  مينعك  لك، وال  األمور كلِّها  واالستقامة يف 
األولياء،  واملباشرة ألمور  أمورك،  والبحث عن  املسألة  تستعمل  أن  برعيَّتك، 
واحلياطة للرَّعيَّة، والنَّظر يف حوائجهم ومحل مؤوناهتم، آثر عندك مما سوى ذلك، 

فإنَّه أقوم للدِّين، وأحيا للسُّنَّة())).

ن باإلخوان واألصدقاء:   3- ُحْسن الظَّ

الظَّن بإخوانه املسلمني عامَّة، وبأصدقائه املقرَّبني  على املسلم أن حيَُِسن 
خاصَّة، وهذا ما أرشدنا إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبنيَّ أنه واجب 
على املسلم جتاه أخيه املسلم، فيجب على املسلم أن يلتمس إلخوانه األعذار 
ما استطاع، وحيمل عليها ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا مل جيد حمماًل، 

فليقل: لعل هلم عذرًا مل أعرفه.

فإذا مل تطق ما مسعت من قول أو فعل أو تصرف، فاذهب إىل أخيك 
وصارحه باألمر، وبنيِّ له، فإْن كان أخطأ بادر بتصحيح خطئه، وإن مل 
فتطيب  األمر  لَْبس، وبنيَّ لك حقيقة  قلبك من  أزال ما يف  يكن كذلك 

نفسك بذلك.

)إنَّ اخلطأ يف ُحْسن الظَّن باملسلم، أسلم من الصَّواب بالطَّعن فيهم، فلو 

))) ))مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة(( ألمحد زكي ))/6))-7))).



      74 ن موسوعة األخالقحسن الظَّ

سكت إنسان مثاًل عن لعن إبليس، أو لعن أيب جهل، أو أيب هلب، أو من 
شاء من األشرار طول عمره، مل يضرَّه السُّكوت، ولو هفا هفوة بالطَّعن يف 
مسلم مبا هو بريء عند اهلل تعاىل منه فقد تعرض للهالك، بل أكثر ما يـُْعلم 
يف النَّاس ال حيل النُّطق به؛ لتعظيم الشَّرع الزَّجر عن الغيبة، مع أنَّه إخبار عما 
هو متحقِّق يف املغتاب. فمن يالحظ هذه الفصول، ومل يكن يف طبعه ميٌل 
إىل الفضول، آثر مالزمته السُّكوت وُحْسن الظَّن بكافة املسلمني، وإطالق 

اللِّسان بالثَّناء على مجيع السَّلف الصَّاحلني. هذا حكم الصَّحابة عامَّة())).

وجني:  ن بني الزَّ 4- ُحْسن الظَّ

ائم  إنَّ إحسان الظَّن بني الزَّوجني من أهم الدَّعائم اليت يـُْبىن عليها البيت الدَّ
واملستقر واملطمئن، وبغري ُحْسن الظَّن: فإنَّ البيوت مهدَّدة باالهنيار والتَّشرذم 

والفرقة والطَّالق.

ال بد أن يكون بني الزَّوجني ُحْسن ظنٍّ متبادٍل، وأالَّ يتكا للشَّيطان جمااًل 
للتَّالعب هبما، وقذف الشُّكوك يف قلبيهما؛ ألنَّه مىت ما انفتح باب إساءة 
الظَّن بينهما صعب إغالقه، وجرَّ ذلك إىل ويالت قد هتدِّد استقرار البيت 

بأكمله.

هناك الكثري من األزواج والزَّوجات أصحاب طبيعة قلقة، وأنفس متوتِّرة، 
يغلِّبون جانب الشُّكوك على جانب السَّالمة، فتاهم جينحون إىل سوء الظَّن، 
ويفسِّرون األمور على أسوأ تفسرياهتا وأردأ احتماالهتا، ويف هذا خطر كبري 
على استمرار احلياة األسرية، فينبغي على األزواج والزَّوجات أن يغلِّبوا حْسن 

الظَّن، ويطردوا الشَّك والرِّيبة.

))) ))االقتصاد يف االعتقاد(( أليب حامد الغزايل ))/79).
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ن: موانع اكتساب ُحْسن الظَّ
)- العيش يف جمتمع يغلب عليه سوء الظَّن، وانتشار الشُّكوك يف أفراده.

بية منذ الصِّغر على سوء الظَّن وتغليب جانب التُّهمة على السَّالمة. )- التَّ

إىل  الدَّاعية  تعاليمه  عن  واالبتعاد  احلنيف،  الدِّين  بأحكام  اجلهل   -(
ُحْسن الظَّن.

)- اجلهل هبذه الصِّفة الطَّيبة وآثارها اجلميلة يف اجملتمع.

)- مصاحبة األشرار: فقرناء السُّوء هلم تأثري كبري يف هذا اجلانب، فمن 
عاشرهم وخالطهم أورثوه من أخالقهم، وأعطوه من صفاهتم، قال أبو حامت 
َمَودَّة  ألنَّ  األشرار؛  صحبة  ويفارق  األخيار،  صحبة  يلزم  )العاقل  البسيت: 
انقطاعها،  سريع  األشرار  ومودة  انقطاعها،  بطيء  اتصاهلا،  سريع  األخيار 
َخاَدن  ومن  باألخيار،  الظَّن  سوء  تورث  األشرار  وصحبة  اتصاهلا،  بطيء 

األشرار مل يسلم من الدخول يف مجلتهم())).

6- احلسد والغلُّ واحلقد، وهذه الصِّفات تدعو إىل سوء الظَّنِّ باإلخوان 
النَّاشئ عن متيِّ الشَّر هلم.

ن: الوسائل املعينة على اكتساب ُحْسن الظَّ
)- دعاء اهلل سبحانه، واالبتهال إليه حىت مين عليك بقلب سليم، فالدُّعاء 
األمور  بل جلميع  فحسب،  الصِّفة  هلذه  ليس  نافعة،  ووسيلة  ناجع،  عالج 

الدينيَّة والدنيويَّة.

وسلف  الكرام،  وصحابته  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  بالرَّسول  االقتداء   -(

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )00-99)).
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األمَّة الصَّاحل يف ُحْسن ظنِّهم ببعضهم، وتعاملهم مع اإلشاعات واألكاذيب، 
وحمافظتهم على أواصر احلبِّ واملَودَّة بينهم.

بية احلسنة لألبناء منذ نعومة أظفارهم، على ُحْسن الظَّن، فينمو  )- التَّ
الفرد، ويتعرع يف ظلِّ هذه الصِّفة احلميدة، فتتجذَّر يف نفسه، وتتأصَّل يف 

داخله، وتصبح سجيَّة له ال تنفك عنه أبًدا بإذن اهلل.

)- أن ينزل املرء نفسه منزلة غريه، وهو عالج ربَّاين، ودواء قرآين، أرشد 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڄ  قال:  حيث  إيَّاه،  وعلَّمهم  املؤمنني،  إليه  اهلل 
املؤمنني  أنَّ  وتعاىل  تبارك  فأشعرهم  ]النُّور: ))[  ڃ ڃ ڃژ 

كيان واحد، وضرر الفرد منهم ضرر للجماعة بأكملها. 

ولو استشعر كلُّ مؤمن هذا األمر عند صدور فعل أو قول من أخيه، فوضع 
نفسه مكانه، لدعاه ذلك إىل إحسان الظَّن باآلخرين.

)- حماولة زيادة اإلميان بفعل اخلريات والطَّاعات، وعالج أمراض القلب 
من احلسد والغلِّ واخليانة وغريها، فمىت ما زاد إميان املرء وصفى قلبه من هذه 

األمراض واألوبئة، َحُسن ظنُّه بإخوانه.

6- محل الكالم على أحسن حمامله ما استطاع إىل ذلك سبياًل.

7- أن يلتمس املؤمن األعذار للمؤمنني، قال ابن سريين: )إذا بلغك عن 
أخيك شيء فالتمس له عذرًا، فإن مل جتد، فقل: لعل له عذرًا ال أعرفه())). 

الذي يشغلها  السَّيئ،  الظَّن  للنَّفس من عناء  األعذار راحة  التماس  ويف 
ويقلقها، وفيه أيًضا إبقاء على املَودَّة، وحفاظ عليها من الزوال واالنتهاء.

))) ))روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(( لألماسي ))/70).
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صاحبــا بلومــك  تعجــل  وال  تلــوم)))تــأن  وأنــت  عــذرًا  لــه  لعــلَّ 

8- إجراء األحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّمائر إىل اهلل عز وجل، 
يَّات، فإنَّ اهلل مل يكلِّفنا أنَّ نفتِّش يف ضمائر النَّاس. ويتجنَّب احلكم على النـِّ

واالكتفاء بظاهر الشَّخص، واحلكم عليه من خالله، من أعظم بواعث 
ُحْسن الظَّن، وأقوى أسباهبا.

9- أن يستحضر العبد اآلفات اليت تنتج عن سوء الظَّن، وما يتتب عليه 
من آثار، فهو دافع ألن حُيِْسن الرَّجل ظنَّه بغريه.

احلسنة، ممن ال  الصِّفة  يضادُّ هذه  مبا  اتصف  البعد عن كلِّ من   -(0
يتورَّعون عن إلقاء التُّهم على عباد اهلل جزافًا، بال تثبُّت. وهؤالء هم أسوأ 
النَّاس، فقد قيل لبعض العلماء: من أسوأ النَّاس حااًل؟ قال: من ال يثق بأحد 

لسوء ظنه، وال يثق به أحد لسوء فعله))).

ن: مناذج حُلْسن الظَّ
منوذج من حياة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم:  •

علَّم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه رضوان اهلل عليهم ُحْسن 
له من  بدَّ  اإلنسان ال  السَّالمة، وأنَّ  املؤمن  أنَّ األصل يف  الظَّن، وبنيَّ هلم 
التماس األعذار ملن حوله، وعليه أن يطرد الشُّكوك والرِّيبة اليت قد تدخل يف 
قلبه، فيتتَّب عليها من اآلثار ما ال حُيَْمد عقباه، فهذا رجل جاء إىل النَّيب 
صلى اهلل عليه وسلم وقد داخلته الرِّيبة يف امرأته، وأحاطت به ظنون السُّوء 

))) ))املستقصى يف أمثال العرب(( للزخمشري ))/)8)).
))) انظر: ))الربصان والعرجان والعميان واحلوالن(( للجاحظ )ص ))(، بتصرف يسري.
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ا ولدت غالًما أسود، على غري لونه ولوهنا، فأزال النَّيب صلى اهلل  فيها؛ ألهنَّ
عليه وسلم ما يف قلبه من ظنٍّ وريبة، بسؤاله عن لون إبله، فقال: ))ألواهنا 
محر. قال: هل فيها من أورق)))؟ قال: نعم. قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعله نزعه 

عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق)))))))).

حابة رضي اهلل عنهم:  • منوذج من الصَّ

وقد كان الصَّحابة رضوان اهلل عليهم، مثااًل حُيتذى هبم يف ُحْسن الظَّن 
باملؤمنني، فهذا أبو أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب 
أال تسمع ما يقول النَّاس يف عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت 

يا أمَّ أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: ال واهلل ما كنت ألفعله))).

لف:  • منوذج من السَّ

مرض الشافعي رمحه اهلل، فأتاه بعض إخوانه يعوده، فقال للشافعي: قوَّى 
اهلل ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلي. قال: واهلل ما أردت إالَّ 

اخلري. فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتي ما أردت إال اخلري))). 

ن يف واحة األدب واألمثال: ُحْسن الظَّ
)- قالوا: من جعل لنفسه من ُحْسن الظَّن بإخوانه نصيًبا، أراح قلبه.

يعي إنَّ الرَّجل إذا رأى من أخيه إعراًضا أو تغريًا، فحمله منه على وجه 

))) األورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف. ))شرح النووي على مسلم(( )0)/)))).
))) نزعة عرق: العرق األصل من النسب تشبيًها بعرق الثمرة... ومعىن نزعه: أشبهه واجتذبه إليه 

وأظهر لونه عليه. ))شرح النووي على مسلم(( )0)/)))).
))) رواه البخاري ))0))(، ومسلم )00))).

))) رواه الطربي يف ))تفسريه(( )7)/)))).
))) ))آداب الشافعي ومناقبه(( البن أيب حامت )ص 09)).
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مجيل، وطلب له األعذار، خفَّف ذلك عن قلبه، وَقلَّ منه غيظه واغتمامه))).

)- وقال حممَّد بن حرب: )صواب الظَّن، الباب األكرب من الفراسة(.

ا اشتدَّ غضيب؛ ألنَّ من كان علمه أكثر، كان  )- وقال رجل لصاحب له: إنَّ
ذنبه أكرب، قال: فهال جعلت سعة علمي سبياًل إىل ُحْسن الظَّن بنزوعي، أو 
إىل أينِّ غالط يف تفريطي، خمطئ بقصدي، غري معاند لك، وال جريء عليك))).

)- وقال اخلليل بن أمحد: جيب على الصَّديق مع صديقه استعمال أربع 
خصال: الصَّفح قبل االستقالة، وتقدمي ُحْسن الظَّن قبل التُّهمة، والبذل قبل 
املسألة، وخمرج العذر قبل العتب. وقال رجل ملطيع بن إياس: جئتك خاطًبا 
ملَودَّتك. قال: قد زوجتكها على شرط أن جتعل صداقها أن ال تسمع يف مقالة 

النَّاس. وقالوا: السِّت ملا عاينت، أحسن من إذاعة ما ظننت))).

والَفِطن ال ختفى عليه خمايل  ما،  الظَّن مبقدار  )ليكن ُحْسن  )- وقيل: 
األحوال، ويف الوجوه دالالت وعالمات())).

الظَّن على  الظَّن على اخلَْلق، وسوء  الزُّهاد: )ألق ُحْسن  6- وقال أحد 
نفسك، لتكون من األوَّل يف سالمة، ومن اآلخر على الزيادة(.

عر: ن يف واحة الشِّ ُحْسن الظَّ
قال املتنيب:

ســاءْت ظنونُــه املــرِء  فعــُل  ســاء  ــِمإذا  توهُّ مــن  يعتــاُده  مــا  وصــدَّق 

))) ))األمثال(( البن سالم )ص )8)).
))) ))الصداقة والصديق(( أليب حيان التوحيدي )ص 9))).

))) ))غرر اخلصائص الواضحة(( أليب إسحاق الوطواط )ص )))).
))) ))مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة(( ألمحد زكي ))/)))).
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ُعـــداتِه بقــوِل  حمبِّيــه  فأصبح يف َداٍج))) من الشَّكِّ مظلِم)))وعــادى 

قال الشَّاعر: 
غبطــٍة يف  تعــْش  الظَـّـنَّ  ــِن  اجلنــْنَحسِّ أوقــى  ِمــن  الظَـّـنِّ  ُحْســن  إنَّ 
مثلَــه جُيْــَزى  ــوَء  السُّ يظــن  حبســْن)))َمــن  قبيــٌح  جُيْــَزى  قلَّمــا 

وقال آخر: 
فارقــه يهــواه  مبــا  ظنًّــا  ســاء  التُّهــُم)))مــن  إبعــاِده  علــى  وحرَّضتــه 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ظنًّــا املســيُء  يســتيُح  يريــُح)))مــا  ومــا  غــمٍّ  طــوِل  ِمــن 

))) من دجا: الدجى: سواد الليل مع غيم، وأن ال ترى جنما وال قمرا، وقيل: هو إذا ألبس كل 
شيء وليس هو من الظلمة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/9))).

))) ))نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب(( ألمحد املقري ))/76)).
))) ))ديوان املتنيب(( )ص 9))).

))) ))حماضرات األدباء(( للراغب األصفهاين ))/))).
))) ))صيد األفكار(( حلسني بن حممد املهدي ))/)0)).
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احِلْكَمة 

معنى احِلْكَمة لغًة واصطالًحا:
احِلْكَمة لغًة:  •

اجلري  من  متنعه  ا  بذلك؛ ألهنَّ مُسِّيت  الفرس،  حَبَنَكي  أحاط  ما  احَلَكَمُة: 
اشتقاق  ومنه  اجِلماح)))،  من  متنعها  حىت  لراكبها،  ابَّة  الدَّ وُتذلِّل  الشَّديد، 

ا متنع صاحبها من أخالق األراذل. احِلْكَمة؛ ألهنَّ

َقَنه فاسَتْحَكم، ومنعه عن الفساد، أو منعه من اخلروج  وَأْحَكَم اأَلْمَر: أي أَتـْ
عمَّا يريد))).

معنى احِلْكَمة اصطالًحا:  •

يف  الشيء  وضع  إلحكام  اسم  )احِلْكَمة  اهلروي:  إمساعيل  أبو  قال   
موضعه())).

ينبغي، يف  الذي  الوجه  ينبغي، على  ما  )احِلْكَمة: فعل  القيِّم:  ابن  وقال 
الوقت الذي ينبغي())). 

املشتمل  باألحكام،  املتَّصف  العلم  عن  عبارة  )احِلْكَمة،  النَّووي:  وقال 
النَّفس،  على املعرفة باهلل تبارك وتعاىل، املصحوب بنفاذ البصرية، وهتذيب 

))) من مجح الفرس: إذا ذهب جيري جريًا غالًبا واعتز فارسه وغلبه. ))لسان العرب(( ))/6))).
))) ))القاموس احمليط(( للفريوز أبادي )ص ))))(، ))لسان العرب(( البن منظور )))/)))(، 
))خمتار الصحاح(( للرازي )ص )6( ))النهاية يف غريب احلديث(( البن األثري ))/9))(، 
))اجلامع   ،)(((/8( للزبيدي  العروس((  ))تاج   ،)(((/(( للفيومي  املنري((  ))املصباح 

ألحكام القرآن(( للقرطيب ))/88)(، ))املعجم الوسيط(( ))/9)).
))) ))منازل السائرين(( للهروي )ص 78).

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/9))).
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من  واحَلِكيم  والباطل،  اهلوى  اتِّباع  عن  والصدِّ  به،  والعمل   ، احلقِّ وحتقيق 
له ذلك())). 

من معاني احِلْكَمة:
ة، منها)2): ُتطلق احِلْكَمة على معاٍن عدَّ

رائع: نَّة، وبيان الشَّ 1- احِلْكَمة مبعنى السُّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعاىل:  قال 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ]البقرة: 9))[.

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  تعاىل:  وقال   
ېژ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

]البقرة: )))[.
قال ابن القيِّم: )احِلْكَمة يف كتاب اهلل نوعان: مفردة، ومقتنة بالكتاب. 
فاملفردة ُفسِّرت بالنُّـبـُوَّة، وُفسِّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس: هي علم القرآن 
ناسخه ومنسوخه، وحُمَْكمه وُمَتَشاهبه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحالله وحرامه، وأمثاله. 
وقال الضَّحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال جماهد: هي القرآن، والعلم والِفْقه. 
هي  النَّخعي:  وقال  والفعل.  القول  يف  اإلصابة  هي  عنه:  أخرى  رواية  ويف 
معاين األشياء وفهمها. وقال احلسن: الورع يف دين اهلل. كأنَّه فسَّرها بثمرهتا 
ومقتضاها. وأما احِلْكَمة املقرونة بالكتاب، فهي السُّنَّة. كذلك قال الشافعي 
وغريه من األئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي، وتفسريها بالسُّنَّة أعم وأشهر())). 

))) ))شرح النووي على مسلم(( ))/))).
))) ))نضرة النعيم(( ))/)69)).

))) ))تفسري القرآن الكرمي(( البن القيم )التفسري القيم( )ص )))).
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2- احِلْكَمة مبعنى النُُّبوَّة:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ  تعاىل:  قال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋژ ]البقرة: )))[.

وقال تعاىل: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ ]ص: 0)[.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ژٹ  تعاىل:  وقال 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃژ ]الزخرف: )6[.

3- احِلْكَمة مبعنى الِفْقه:

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ژې  تعاىل:  قال 
وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]البقرة: 69)[.

ريعة: ة العقل وفًقا للشَّ 4- احِلْكَمة مبعنى الَفْهم، وُحجَّ

قال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]لقمان: ))[.

5- احِلْكَمة مبعنى الِعَظة:

قال تعاىل: ژ ائ ائەئ ەئ وئ وئ ژ ]القمر: )[.
التغيب يف احِلْكَمة:

أوًل: يف القرآن الكريم

- قال تعاىل: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
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ے ۓ ۓڭ ژ ]النَّحل: )))[.
وهو  الصَّحيحة.  احمْلَكمة  باملقالة  أي:  )ژہ ہ ہ ہ ھژ 

، املزيح للشُّبهة())). الدَّليل املوضِّح للحقِّ

- وقال تعاىل: ژې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئۇئ ژ ]البقرة: 69)[.

يشاء  ملن  لإلرادة،  املصرِّف  النَّافع  والعلم  احِلْكَمة  يُعطي  تعاىل  أنَّه  )أي: 
من عباده، فيميِّز به احلقائق من األوهام، ويسهل عليه التَّفرقة بني الوسواس 
واإلهلام، وآلة احِلْكَمة، العقل املستقل باحلكم يف إدراك األشياء بأدلتها، على 
حقيقتها، ومن أُويت ذلك عرف الفرق بني وعد الرَّمحن ووعد الشَّيطان، وعضَّ 

على األوَّل بالنَّواجذ، وطرح الثَّاين وراءه ظهريًّا، وفهم األمور())).

 وقال السعدي: )إنَّ من آتاه اهلل احِلْكَمة فقد آتاه خريًا كثريًا، وأيُّ خري 
أعظم من خري فيه سعادة الدَّارين، والنَّجاة من شقاوهتما! وفيه التَّخصيص 
هبذا الفضل، وكونه من ورثة األنبياء، فكمال العبد متوقِّف على احِلْكَمة، إذ 
 ، احلقِّ مبعرفة  العلميَّة:  قوَّته  فتكميل  والعمليَّة،  العلميَّة  قوَّتيه  بتكميل  كماله 
ومعرفة املقصود به، وتكميل قوَّته العمليَّة: بالعمل باخلري وترك الشَّر، وبذلك 
يتمكن من اإلصابة بالقول والعمل، وتنزيل األمور منازهلا يف نفسه ويف غريه، 

وبدون ذلك ال ميكنه ذلك())).

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  قال   -

))) ))حماسن التأويل(( للقامسي )6/)))).
))) ))تفسري املراغي(( ))/))-))).
))) ))تفسري السعدي(( )ص )))).
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ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]لقمان: ))[.

)خيرب تعاىل عن امتنانه على عبده الفاضل لُْقمان، باحِلْكَمة، وهي العلم 
باحلقِّ على وجهه وِحْكَمته، فهي العلم باألحكام، ومعرفة ما فيها من األسرار 

واإلحكام، فقد يكون اإلنسان عالـًما، وال يكون حكيًما())).

نَّة النَّبويَّة ثانًيا: يف السُّ

- عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: مسعت النَّيب صلى اهلل عليه وسلم 
يقول: ))ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل مااًل، فسلطه على هلكته يف 

احلق، ورجل آتاه اهلل حكمة، فهو يقضي هبا ويعلِّمها(())).

قال النَّووي: )ورجل آتاه اهلل حكمة فهو يقضي هبا ويعلِّمها، معناه: يعمل 
هبا ويعلِّمها احتسابًا، واحلكمة: كلُّ ما منع من اجلهل، وزجر عن القبيح())).

- عن ابن عباس-رضي اهلل عنهما- قال: ضمَّي رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، وقال: ))اللهمَّ علِّمه احِلْكَمة(())). 

قال ابن حجر: )اختلف الشُّرَّاح يف املراد باحِلْكَمة هنا، فقيل: القرآن، كما 
تقدم، وقيل: العمل به، وقيل: السُّنَّة، وقيل: اإلصابة يف القول، وقيل: اخلشية، 
وقيل: الفهم عن اهلل، وقيل: العقل، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور 
يُفرِّق به بني اإلهلام والوسواس، وقيل: سرعة اجلواب مع اإلصابة. وبعض هذه 

األقوال ذكرها بعض أهل التَّفسري يف تفسري قوله تعاىل: ژٱ ٻ ٻ 

))) ))تفسري السعدي(( )ص 8)6).
))) رواه البخاري )09))(، ومسلم )6)8).

))) ))شرح النووي على مسلم(( )98/6).
))) رواه البخاري )6)7)).
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ٻژ، واألقرب أنَّ املراد هبا يف حديث ابن عباس: الفهم يف القرآن())).

لف وأهل العلم يف احِلْكَمة: أقوال السَّ
- قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: )ينبغي حلامل القرآن، أن يكون باكًيا 

حمزونًا حكيًما حليًما سكيًنا())).

ا العلم كالينابيع، فينفع به اهلل من  - وكتب سلمان إىل أيب الدَّرداء: )إنَّ
شاء، وَمَثُل ِحْكَمة ال يـَُتكلَّم هبا، كجسد ال ُروح له())). 

- وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: )كونوا ربَّانيِّني ُحَكماء فقهاء())).

- وعن عكرمة، قال: )قال عيسى ابن مرمي صلى اهلل عليه وسلم: ال تطرح 
اللؤلؤ إىل اخلنزير، فإنَّ اخلنزير ال يصنع باللؤلؤ شيًئا، وال تعط احِلْكَمة من ال 

يريدها، فإنَّ احِلْكَمة خرٌي من اللؤلؤ، ومن مل يردها شرٌّ من اخلنزير())).

- وقال عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّمت، ويهرب من 
رَبوا منه؛ فإنَّه يُلقَّى احِلْكَمة()6). النَّاس، فاقـْ

- وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: )مكتوٌب يف احِلْكَمة، بـَُيَّ لتكن كلمتك 
طيِّبة، وليكن وجهك بسيطًا، تكن أحبَّ إىل النَّاس ممَّن يعطيهم العطاء()7).

))) ))فتح الباري(( البن حجر ))/70)).
))) رواه ابن أيب شيبة ))8)))(، وأمحد يف ))الزهد(( ))))(، وأبو نعيم يف ))احللية(( ))/9))) 

موقوفا على ابن مسعود رضي اهلل عنه. 
))) رواه ابن أيب شيبة يف ))املصنف(( )7/)))).

))) ))فتح الباري(( البن حجر ))/)9)).
))) رواه البيهقي يف ))املدخل إىل السنن الكربى(( )ص 6))(، وابن عبد الرب يف ))جامع بيان 

العلم وفضله(( ))/0))).
)6) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/89)). 

)7) ))الزهد والرقائق(( البن املبارك، و))الزهد(( لنعيم بن محاد ))/)7)).
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- وقال سليمان بن عبد امللك: )يا أبا حازم! من أعقل النَّاس؟ فقال أبو 
حازم: من تعلَّم احِلْكَمة وعلَّمها النَّاس())).

- وقال وهب بن منبه: )إنَّ احِلْكَمة تسكن القلب الَوادِع السَّاكن())).
- وقال محاد بن أيب حنيفة: )كان يقال: من يستقبل وجوه اآلراء، عرف 

مواقع اخلطأ، ومن ُعِرف باحِلْكَمة حملته األعني بالوقار())).
نيا  - وعن ابن عيينة قال: )كان يقال: إنَّ أفضل ما أُعطي العبد يف الدُّ

احِلْكَمة، ويف اآلخرة الرَّمحة())).
- وقال وهيب بن الورد: )بلغنا أنَّ احِلْكَمة عشرة أجزاء: تسعة منها يف 

الصَّمت، والعاشرة يف عزلة النَّاس())).
- وعن كثري بن مرَّة قال: )ال حتدِّث الباطل للُحَكَماء فيمقتوك، وال حتدِّث 
احِلْكَمة للسُّفهاء فيكذِّبوك، وال متنع العلم أهله فتأمث، وال تضعه يف غري أهله 

فتجهل. إنَّ عليك يف علمك حًقا، كما إنَّ عليك يف مالك حقًّا()6).
- وقال أبو بكر بن دريد: )كلُّ كلمة وعظتك وزجرتك، أو دعتك إىل 

مكرمة، أو هنتك عن قبيح، فهي ِحْكَمة()7).
- وقال عبد الرَّمحن احلبلي: )ليس هديَّة أفضل من كلمة ِحْكَمة هتديها 

ألخيك()8). 

))) ))اجملالسة وجواهر العلم(( أليب بكر الدينوري )8/)))). 
))) ))سنن الدارمي(( ))/)7)).

))) ))اجملالسة وجواهر العلم(( أليب بكر الدينوري )76/6)).
))) ))املصدر السابق(( )6/)0)).
))) ))العزلة(( للخطايب )ص 9)).
)6) ))سنن الدارمي(( ))/7))).

)7) ))شرح النووي على صحيح مسلم(( ))/))).
)8) ))سنن الدارمي(( ))))).
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- وقال أبان بن سليم: )كلمة ِحْكَمة لك من أخيك، خري لك من مال 
يعطيك؛ ألنَّ املال يطغيك، والكلمة هتديك())).

فوائد احِلْكَمة:

)- من فوائد احِلْكَمة، أهنا طريق إىل معرفة اهلل عزَّ وجلَّ، موصلة إليه، 
مقرِّبة منه، وحينها ينقطع العبد عمن سواه، وال يطمع يف غريه.

ا مِسَة من مسات األنبياء والصَّاحلني، وعالمة للعلماء العاملني، ومزيَّة  )- أهنَّ
للدُّعاة املصلحني.

)- من أهمِّ فوائد احِلْكَمة، اإلصابة يف القول والسَّداد والعمل.

ا ترفع اإلنسان درجات وتشرِّفه، وتزيد من مكانته بني النَّاس، فعن  )- أهنَّ
احِلْكَمة تزيد الشَّريف  مالك بن دينار قال: )قرأت يف بعض كتب اهلل: أنَّ 

شرفًا، وترفع اململوك حىت جُتِْلسه جمالس امللوك())).

)- فيها داللة على كمال عقل صاحبها وعلوِّ شأنه، وهذا جيعله قريًبا 
من النَّاس، حبيًبا لقلوهبم، وَمْهَوى أفئدهتم، يقول فيسمعون، ويأمر فيطيعون؛ 

م يدركون أنَّ رأيه نِْعم الرأي، ومشورته خري مشورة. ألهنَّ

ا تدعو صاحبها للعمل على وفق الشَّرع، فيصيب يف القول والفعل  6- أهنَّ
والتَّفكري، ويسري على هدى وبصرية. قال أبو القاسم اجلنيد بن حممد، وقد 
أثره،  الباقي  حُيَْمد يف  ما  احِلْكَمة بكلِّ  )تأمر  قال:  احِلْكَمة؟  تأمر  سئل: مب 

))) ))هبجة اجملالس وأنس اجملالس(( البن عبد الرب ))/)).
))) ))احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه(( أليب هالل العسكري )ص 0)).
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ويطيب عند مجلة النَّاس خربه، ويـُْؤَمن يف العواقب ضرره())).

للرُّوح، ونقاًء  للنَّفس، وتزكية  البصرية، وهتذيًبا  نفاًذا يف  العبد  7- تعطي 
للقلب.

8- تكسو العبد بثوب الوقار، وحتلِّيه حبلية اهليبة، وختلع عليه ثياب البهاء 
واإلجالل.

9- يكون صاحبها كالغيث حيثما حلَّ نفع، وأينما ُوِضع أفاد، فيتعلَّم منه 
الكبري والصَّغري، ويكون مصدر خري بإذن اهلل.

ارتكاب  أو  به،  التَّلفظ  أو  السُّوء  ارتكاب  عن  اإلنسان  حتفظ   -(0
احملذورات، أو التَّجيِّ على الغري، أو عمل ما يضطره لالعتذار وطلب العفو، 
قال أبو القاسم اجلنيد بن حممد، وقد سئل عما تنهى احِلْكَمة؟ فقال: )احِلْكَمة 
تنهى عن كلِّ ما حيتاج أن يـُْعَتذر منه، وعن كلِّ ما إذا غاب ِعْلُمه عن غريك، 

َأْحَشَمك ذكره يف نفسك())).

أنواع احِلْكَمة ودرجاتها:
احِلْكَمة نوعان: •

النَّوع األوَّل: ِحْكَمة علميَّة نظريَّة، وهي االطالع على بواطن األشياء، 
ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباهتا، خلًقا وأمرًا، قدرًا وشرًعا.

النَّوع الثَّاني: ِحْكَمة عمليَّة، وهي وضع الشيء يف موضعه))). 

))) ))حلية األولياء وطبقات األصفياء(( أليب نعيم )))/)6)).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/78)).
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درجات احِلْكَمة:
وهي على ثالث درجات:

الدَّرجة األولى: أن تعطي كلَّ شيء حقَّه وال تعدِّيه حدَّه، وال تعجِّله عن 
وقته، وال تؤخِّره عنه.

تقتضيها شرًعا وقدرًا. وهلا حدود  ملا كانت األشياء هلا مراتب وحقوق، 
وهنايات تصل إليها وال تتعدَّاها. وهلا أوقات ال تتقدَّم عنها وال تتأخَّر، كانت 
احِلْكَمة مراعاة هذه اجلهات الثالث. بأن تُعطي كلَّ مرتبة حقَّها الذي أحقَّه 
للِحْكَمة.  خمالًفا  متعديًا  فتكون  حدَّها.  هبا  تتعدَّى  وال  وقدره.  بشرعه  اهلل 
وال تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف احِلْكَمة. وال تؤخِّرها عنه فتفوهتا... 
الذي  الوقت  يف  ينبغي،  الذي  الوجه  على  ينبغي،  ما  فعل  إًذا:  فاحِلْكَمة 
ينبغي... فكلُّ نظام الوجود مرتبط هبذه الصِّفة. وكلُّ خلل يف الوجود، ويف 
العبد فسببه اإلخالل هبا. فأكمل النَّاس، أوفرهم نصيًبا. وأنقصهم وأبعدهم 

عن الكمال، أقلهم منها مرياثًا.
وهلا ثالثة أركان: العلم، واحللم، واألَنَاة.

وآفاهتا وأضدادها: اجلهل، والطَّيش، والعجلة.
فال ِحْكَمة جلاهل، وال طائش، وال عجول.

َوْعده، وتعرف عدله يف ُحْكمه.  الثَّانية: أن تشهد نظر اهلل يف  الدَّرجة 
وتلحظ ِبرَّه يف منعه.

أي: تعرف احِلْكَمة يف الوعد والوعيد، وتشهد ُحْكمه كما يف قوله: ژڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ 
]النساء:0)[، فتشهد عدله يف وعيده، وإحسانه يف وعده، وكلٌّ قائٌم حِبْكَمته.
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وكذلك تعرف عدله يف أحكامه الشَّرعية، والكونيَّة اجلارية على اخلالئق، 
فإنَّه ال ظلم فيها، وال َحْيف))) وال جور، وكذلك تعرف ِبرَّه يف منعه. فإنَّه 
سبحانه هو اجَلَواد الذي ال ينقص خزائنه اإلنفاق، وال يَِغيض ما يف ميينه سَعة 

عطائه. فما منع من منعه فضله إالَّ حِلْكَمة كاملة يف ذلك.

الدَّرجة الثَّالثة: أن تبلغ يف استداللك البصرية، ويف إرشادك احلقيقة. ويف 
إشارتك الغاية.

فتصل باستداللك إىل أعلى درجات العلم. وهي البصرية اليت تكون نسبة 
اليت  اخلصِّيصة  هي  وهذه  البصر،  إىل  املرئي  القلب كنسبة  إىل  فيها  العلوم 

اختصَّ هبا الصَّحابة عن سائر األمَّة، وهي أعلى درجات العلماء))).

موانع اكتساب احِلْكَمة:
تنزل  )احِلْكَمة  قال:  حيث  اخلواص،  إبراهيم  ذكره  ما  موانعها  من   -(
نيا، وهمُّ غٍد، وحبُّ  من السَّماء، فال تسكن قلًبا فيه أربعة: الركون إىل الدُّ

الفضول، وحسد أٍخ())).
غري  يف  فالعجلة  القرار؛  اختاذ  يف  التَّأين  وترك  األمور،  يف  التَّعجل   -(
موضعها تدلُّ على خفَّة العقل، وقلَّة رزانته، وغلبة الشَّهوة عليه، وهلذا جعل 
ابن القيِّم من آفات احِلْكَمة وأضدادها العجلة، وقال: )فال حكمة جلاهل، 

وال طائش، وال عجول())). 
قال أبو حامت البسيت: )والَعِجل يقول قبل أن يعلم، وجييب قبل أن يفهم، 

))) احليف: امليل يف احلكم، واجلور والظلم. ))لسان العرب(( البن منظور )60/9).
))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/8)) -)))(، بتصرف.
))) ))حلية األولياء وطبقات األصفياء(( أليب نعيم )))/6))). 

))) ))الرائد - دروس يف التبية والدعوة(( ملازن عبد الكرمي الفريح ))/0)). 
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وحَيْمُد قبل أن جيرِّب، ويذمُّ بعد ما حيمد، ويعزم قبل أن يفكِّر، وميضي قبل أن 
يعزم، والَعِجل تصحبه النَّدامة، وتعتزله السَّالمة. وكانت العرب تكيِّ العجلة: 

أمَّ النَّدامات())). 

)- ضيق األفق، وعدم التَّفكر يف عواقب األمور، ونقصد بضيق األفق: 
سطحية التَّفكري وبساطته إىل حد الغفلة أو السَّذاجة، والنَّظر إىل األمور من 
إىل  يضاف  بالواقع،  وجهل  والنَّتائج،  للعواقب  تقدير  وسوء  واحد.  جانب 
ذلك عشوائيَّة العمل، وارجتاليَّة األهداف، وإهدار الطَّاقات يف قضايا ثانويَّة، 
التَّفريط  مع  بالكماليَّات  النَّفس  وَشْغل  هامشيَّة،  أمور  يف  للجهود  وتبديٌد 

بالضَّروريات))).

الة على حقائق األمور، فيتَّخذ قراره على ظواهرها. )- فـَْقد البصرية الدَّ

)- عدم استشارة الصَّاحلني، وأهل اخلربة.

6- عدم االستفادة من خربات السَّابقني.

وسائل اكتساب احِلْكَمة:
الِحْكَمة من حيث االكتساب وعدمه تنقسم إلى قسمين:

- ِحْكَمة فطريَّة: يؤتيها اهلل عز وجل من يشاء، ويتفضَّل هبا على من يريد، 
وهذه ال يد للعبد فيها، وهي اليت عناها عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه حينما 
احِلْكَمة ليست عن ِكرَب السِّن، ولكنَّه  كتب إىل أيب موسى األشعري: )إنَّ 

عطاء اهلل يعطيه من يشاء، فإيَّاك ودناءة األمور، وُمرَّاق األخالق())).

))) ))روضة العقالء(( أليب حامت البسيت )ص 6))). 
))) ))الرائد - دروس يف التبية والدعوة(( مازن عبد الكرمي الفريح ))/))). 

))) ))اإلشراف يف منازل األشراف(( البن أيب الدنيا ))))).
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- ِحْكَمٌة مكتسبٌة: يكتسبها العبد بفعل أسباهبا، وترك موانعها، فيسهل 
اليت  أعماله  هبا  وتكتسي  هبا،  ينطق  اليت  ألفاظه  على  وجتري  له،  انقيادها 

يفعلها، ويشهدها النَّاس على حركاته وسكناته.

ومن طرق اكتسابها: 

اآلية:  إليه  أشارت  الذي  الكثري  اخلري  من  وهو  الدِّين،  يف  التَّفقه   -(
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ژې  تعاىل:  قال 
وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]البقرة: 69)[) ))). وهي مثرة من 

بية القرآنية، ونتيجة من نتائجها؛ قال سيد قطب: )واحِلْكَمة مثرة التَّعليم  مثار التَّ
هبذا الكتاب، وهي ملكة يتأتَّى معها وضع األمور يف مواضعها الصَّحيحة، 
ووزن األمور مبوازينها الصَّحيحة، وإدراك غايات األوامر والتوجيهات.. وكذلك 
حتقَّقت هذه الثَّمرة ناضجة ملن ربَّاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزكَّاهم 

بآيات اهلل())).
لذا كان  منهم؛  الصَّالح، واالختالط هبم، واالستفادة  أهل  )- جمالسة 
بـَُيَّ، جالس  )يا  احِلْكَمة:  على طريق  ويُدلُّه  يوصيه  البنه وهو  يقول  لُْقمان 
حييي  كما  احِلْكَمة،  بنور  القلوب  حييي  اهلل  فإنَّ  بركبتيك؛  وزامحهم  العلماء 

األرض امليِّتة بوابل السَّماء())).
)- العبادة احلقَّة هلل سبحانه، واالرتباط الوثيق به، والبعد عن املعاصي، وطرد 
اهلوى، كلُّ ذلك من طُُرق نـَْيل احِلْكَمة؛ فعن احلسن، قال: )من أحسن عبادة 

اهلل يف شبيبته، لقَّاه اهلل احِلْكَمة عند ِكرَب سنِّه، وذلك قوله: ژٱ ٻ ٻ 

))) ))هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا(( حملمود حممد اخلزندار )ص )))).
))) ))يف ظالل القرآن(( لسيد قطب ))/9))).

))) ))تنوير احلوالك يف شرح موطأ مالك(( ))/)6)).
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 .((((](( ]القصص:  ڀژ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
وقال ابن اجلوزي: )لكلِّ باب مفتاح، ومفتاح احِلْكَمة: طرد اهلوى())).

ْيل  نـَ يف  سبب  وشأنه كلِّه  وملبسه  ومشربه  مأكله  يف  احلالل  حترِّي   -(
احِلْكَمة، والوصول إىل مصافِّ احلكماء.

)- كثرة التَّجارب، واالستفادة من مدرسة احلياة؛ فــ)من مشارب احِلْكَمة: 
نيا،  االستفادة من العمر والتَّجارب، باالعتبار، وأخذ احلَْيطة ألمر الدِّين والدُّ
ففي احلديث: ))ال يُلدغ املؤمن من جحر مرَّتني(())). وكثرة التَّجارب هي اليت 

ُتْكِسب صاحبها احللم واحِلْكَمة())).

اخلربة  ذوي  يستشري  أن  عليه  بل  نفسه،  رأي  على  املرء  يعتمد  أالَّ   -6
والتَّجربة من إخوانه الصَّاحلني؛ ليزداد بصرية بالعواقب))).

7- التَّحلِّي بالصَّمت عمَّا ال فائدة فيه، طريق إىل اكتساهبا، فاحَلِكيم يُعرف 
بالصَّمت وقلَّة الكالم، وإذا تكلَّم تكلَّم باحلقِّ، وإن تلفَّظ تلفَّظ خبري، أو سكت، 
ففي الصَّحيحني عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 

))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل خريًا، أو يسكت(()6).

: احِلْمَية،  وقد قال وهب بن منبه: )أمجعت األطباء على أنَّ رأس الطبِّ

))) ))اجملالسة وجواهر العلم(( أليب بكر الدينوري )0/6))). 
))) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/96)).

))) رواه البخاري ))))6(، ومسلم )998)).
))) ))هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا(( حملمود حممد اخلزندار )ص )))).
))) ))الرائد = دروس يف التبية والدعوة(( ملازن بن عبد الكرمي الفريح ))/))).

)6) رواه البخاري )8)60(، ومسلم )7)).
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وأمجعت احُلَكماء على أنَّ رأس احِلْكَمة: الصَّمت())).

وقال عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّمت، ويهرب من 
النَّاس، فاقتبوا منه فإنه يُلقَّى احِلْكَمة())).

وقيل: )َزْين املرأة احلياء، وَزْين احلكيم الصَّمت())). 

8- ومن طرق اكتساهبا أيًضا ما ذكره لُْقمان احلكيم عندما سئل: أىنَّ أُويت 
احِلْكَمة؟ قال: )بشيئني: ال أتكلَّف ما ُكِفيت، وال أضيِّع ما ُكلِّفت())).

مناذج يف احِلْكَمة:
مناذج من حياة األنبياء واملرسلني عليهم السالم: •

ِحْكَمة نيبِّ اهلل سليمان عليه السالم يف القضاء:

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))بينما امرأتان معهما ابنان هلما، جاء الذئب فأخذ أحد االبنني، فتحاكمتا 
إىل داود، فقضى به للكربى، فخرجتا فدعامها سليمان، فقال: هاتوا السِّكني 
أشقُّه بينهما. فقالت الصُّغرى: يرمحك اهلل، هو ابنها، ال تشقَّه، فقضى به 

للصُّغرى(())).
فقدم  اليد  يف  استواءمها  فرأى  السالم  عليه  داود  )أما  اجلوزي:  ابن  قال 
الكربى ألجل السن، وأما سليمان عليه السالم فرأى األمر حمتماًل، فاستنبط 

))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص 78)).
))) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/89)).

))) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي )ص )8).
))) ))قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد(( أليب طالب املكي 

.((((/((
))) رواه البخاري )6769(، )7)))(، ومسلم )0)7)).
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فأحسن، فكان َأَحدَّ فطنة من داود، وكالمها حكم باالجتهاد، ألنه لو كان 
داود حكم بالنص مل يسع سليمان أن حيكم خبالفه، ولو كان ما حكم به 

نصًّا مل خيف على داود.
وهذا احلديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبة ال مبقدار السن())).

مناذج من ِحْكَمة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يف معاملة قومه:  •

ا قالت للنَّيب صلى اهلل  - عن عائشة، زوج النَّيب صلى اهلل عليه وسلم، أهنَّ
عليه وسلم: ))هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت 
من قومك ما لقيت، وكان أشدُّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم جيبي إىل ما أردت، فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي، فلم أستفق إال وأنا بَقْرن الثَّعالب، فرفعت رأسي، فإذا 
أنا بسحابة قد أظلَّتي، فنظرت، فإذا فيها جربيل، فناداين، فقال: إنَّ اهلل قد 
مسع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا 
شئت فيهم. فناداين ملك اجلبال فسلَّم عليَّ، مث قال: يا حممد، فقال ذلك 
فيما شئت أن أُْطِبق عليهم األخشبني)))؛ فقال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: 
بل أرجو أن خُيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده، ال يشرك به شيًئا(())).

- ويف صلح احُلَديِْبية: دعا النَّيب صلى اهلل عليه وسلم الكاتب، فقال النَّيب 
أما  الرَّحيم. فقال سهيل:  الرَّمحن  صلى اهلل عليه وسلم: ))اكتب: بسم اهلل 
الرَّمحن، فواهلل ما أدري ما هو، ولكن اكتب: بامسك اللهمَّ. فقال املسلمون: 
واهلل ال نكتبها إال بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم. فقال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: 

))) ))كشف املشكل(( البن اجلوزي ))/0))). 
))) جبال مكة قعيقعان وأبو قبيس مسيا بذلك لعظمهما وخشونتهما. ))فتح الباري(( البن حجر ))/76).

))) رواه البخاري )))))(، ومسلم ))79)).
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فقال  اهلل.  عليه حممَّد رسول  قاضى  ما  قال: هذا  اللهمَّ. مث  بامسك  اكتب: 
سهيل: واهلل لو كنَّا نعلم أنَّك رسول اهلل ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، 
ولكن اكتب: حممَّد بن عبد اهلل. فقال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: واهلل إينِّ 

لرسول اهلل، وإن كذَّبتموين، اكتب: حممَّد بن عبد اهلل...(())).

مناذج من ِحْكَمة السلف: •

أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه: 

فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: ))إنَّ أبا بكر رضي اهلل عنه خرج، وعمر 
رضي اهلل عنه يكلِّم النَّاس، فقال: اجلس. فأىب، فقال: اجلس. فأىب، فتشهَّد 
أبو بكر رضي اهلل عنه، فمال إليه النَّاس، وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان 
منكم يعبد حممًَّدا صلى اهلل عليه وسلم، فإن حممًَّدا صلى اهلل عليه وسلم قد 

مات، ومن كان يعبد اهلل، فإنَّ اهلل حيٌّ ال ميوت، قال اهلل تعاىل: ژڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچژ إىل ژکژ ]آل عمران: )))[ 
واهلل لكأنَّ النَّاس مل يكونوا يعلمون أنَّ اهلل أنزهلا حىت تالها أبو بكر رضي اهلل 

عنه، فتلقاها منه النَّاس، فما ُيْسَمع َبَشٌر إالَّ يتلوها(())).

اب رضي اهلل عنه: عمر بن اخلطَّ

قال عمر: ))وافقت ريبِّ يف ثالث، قلت: يا رسول اهلل، لو اختذنا من مقام 
]البقرة: )))[  ژۉ ې ې ې ېىژ  فنزلت:  ُمَصلًّى؟  إبراهيم 
وقلت: يا رسول اهلل، إنَّ نساءك يدخل عليهن البـَرُّ والفاجر، فلو أمرهتن أن 
حيتجنب؟ فنزلت آية احلجاب. واجتمع على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

))) رواه البخاري )))7)).
))) رواه البخاري ))))))).
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ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  هلن:  فقلت  الَغرْية،  يف  نساؤه 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]التَّحرمي: )[، قال: 

فنزلت كذلك(())).

عثمان بن عفان رضي اهلل عنه:

فقد أمر الصحابة إذا اختلفوا يف شيء عند مجع القرآن أن يكتبوه بلغة 
قريش، ففعلوا، حىت إذا نسخوا الصُّحف يف املصاحف، ردَّ عثمان الصُّحف 
ممَّا  مبصحف  اآلفاق  من  أُُفٍق  إىل كلِّ  وأرسل  عنها،  اهلل  رضي  حفصة  إىل 

نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف كلِّ صحيفة أو مصحف أن حُيرق))). 

احلسن بن علي رضي اهلل عنه:
عن األعمش قال: )ما زال احلسن يعي احِلْكَمة حىت نطق هبا())).

أبو حازم سلمة بن دينار األعرج:

عن عبد الرَّمحن بن زيد بن أسلم قال: )ما رأيت أحًدا احِلْكَمة إىل فيه 
أقرب من أيب حازم())).

عمر بن عبد العزيز:

حجَّ سليمان بن عبد امللك ومعه عمر بن عبد العزيز فأصاهبم برٌق ورعٌد، 
فقال  يضحك،  وهو  عمر  إىل  سليمان  فنظر  قلوهبم،  تنخلع  حىت كادت 
سليمان: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو مسعت هبا؟ فقال: 

))) رواه البخاري ))0)(، ومسلم خمتصرا )99))( واللفظ للبخاري.
))) ))اإلتقان يف علوم القرآن(( للسيوطي ))/)6)).

))) ))مصنف ابن أيب شيبة(( )0))))).
))) ))صفة الصفوة(( البن اجلوزي ))/86)). 
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يا أمري املؤمنني، هذا صوت رمحة اهلل، فكيف لو مسعت صوت عذاب اهلل؟ 
فقال: هذه املائة ألف درهم، فتصدَّق هبا. فقال عمر: أو خري من ذلك يا 
أمري املؤمنني؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك يف مظامل هلم، مل يصلوا إليك، 

فجلس سليمان فردَّ املظامل.
وحدث من سليمان بن عبد امللك أنَّ سليمان قال له: يا أبا حفص، إنا 
ُولِّينا ما قد ترى، ومل يكن لنا بتدبريه علم، فما رأيت من مصلحة العامَّة فُمر 
به، فكان من ذلك أنَّ عمر أمر بعزل عمال احلجَّاج، وأقيمت الصَّالة يف 
أوقاهتا بعد ما كانت أُِميتت عن وقتها، مع أمور جليلة كان ُيسمع من عمر 
فيها، فقد قيل: إنَّ سليمان حجَّ فرأى اخلالئق باملوقف فقال لعمر: أما ترى 
هذا اخلَْلق الذي ال حيصي عددهم إال اهلل؟ قال: هؤالء اليوم رعيَّتك، وهم 

غًدا خصماؤك، فبكى سليمان بكاًء شديًدا))).
اإلمام الشافعي:

جاء رجل من أهل الكالم إىل الشافعي وهو يف مصر، فسأله عن مسألة 
من الكالم، فقال له الشافعي: )أتدري أين أنت؟ قال الرَّجل: نعم. قال: هذا 
املوضع الذي أغرق اهلل فيه فرعون، أبلغك أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أمر بالسُّؤال عن ذلك؟ قال: ال. قال: هل تكلَّم فيه الصَّحابة؟ قال: ال. قال: 
هل تدري كم جنًما يف السَّماء؟ قال: ال. قال: فكوكب منها، تعرف جنسه، 
طلوعه، أفوله، ممَّ ُخلق؟ قال: ال. قال: فشيء تراه بعينك من اخلَْلق لست 
تعرفه، تتكلم يف علم خالقه؟! مث سأله الشافعي عن مسألة من الوضوء فأخطأ 
فيها، ففرَّعها على أربعة أوجه، فلم ُيِصب يف شيء من ذلك، فقال له: شيء 

))) ))مناقب عمر(( البن اجلوزي )))-))(، ))سري أعالم النبالء(( للذهيب ))/)))).
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حتتاج إليه يف اليوم مخس مرات تدع علمه، وتتكلف علم اخلالق؟ إذا هجس 
يف ضمريك ذلك فارجع إىل اهلل، وإىل قوله تعاىل: ژ ی ی یجئ حئ مئ 

ىئ يئ جب حب ژ ]البقرة: )6)[)))).
حكم وأمثال عن احِلْكَمة:

أهلها  أهلها ]فتظلموها[، وال متنعوا  احِلْكَمة يف غري  قيل: )ال تضعوا   -
فتظلموهم())).

- وقيل: )الصَّمت ِحْكَمة، وقليل فاعله())).

- وكان عرب اليمن تكتب احِلْكَمة يف احلجارة طلبا لبقائها))).

- احِلْكَمة ُمشاعٌة بني اخلَْلق، ال تـُْنسب إىل جيل، وال تقف على قبيل، 
ا حظوظ اخلَْلق فيها على قدر مشارهبم منها))). وإنَّ

عر: احِلْكَمة يف واحة الشِّ
قال األحوص لعمر بن عبد العزيز:

ــعُر إال ِحْكَمــٌة مــن مؤلِـّـف باطــِل)6)ومــا الشِّ مبنطــِق  أو  حــقٍّ  مبنطــِق 
وقال آخر: 

ــا إنَّ حكًمــا  تــْؤَت  بعلِمــك  األقــوِماعمــْل  نـَْهــُج  املــرِء  علــوِم  جــدوى 

))) ))سري أعالم النبالء(( للذهيب )0)/))).
))) ))األمثال(( البن سالم )ص 60)).

))) ))الزهد(( ألمحد بن حنبل )ص 88).
))) ))مجهرة األمثال(( أليب هالل العسكري ))/)))).

))) ))البصائر والذخائر(( أليب حيان ))/)6)).
)6) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/0))).
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مل مث  علًمــا  نــال  قــد  الفــىت  يعلــِم)))وإذا  مل  فكأنَـّـه  بــه  يعمــْل 

وقال آخر:
َوقـَــوِِّمإذا مــا أردَت النُّطــق فانطــق حِبْكَمــة تقــول  مــا  نطــٍق  قبــل  َوزِن 
احملكــِمفمــن مل يــزْن مــا قــال ال عقــَل عنــده كالبنــاِء  بــوزٍن  ونطــٌق 
محيــدًة املقــاِل  طــرَق  جتــْد  مل  جتمَّْل حُبســِن الصَّمت حُتَْمد وَتْســلِمفــإن 
دائًمــا احملامــَد  يلقــى  صامتًــا  ِم)))فكــم  التَّنــدُّ مثــاَر  جيــي  ناطــٍق  وكــم 

وقال آخر: 
دينِــه مناســَك  أدَّى  مــن  فــوَز  طهــوُرويــا  وهــو  القلــِب  ســليَم  وعــاش 
وِحْكَمــة فقًهــا  احلــقِّ  ديــَن  شــكوُروتابــع  وهــو  اهلل  نــداَء  ولــىَّ 
بالُــه ينعــُم  اخللــِد  يف  الــذي  حــوُر)))فهــذا  األرائــِك  بــني  بــه  وحتظــو 

))) ))الكتيبة الكامنة(( للسان الدين بن اخلطيب )ص ))).
))) ))املصدر السابق(( ))/0))-)))).

))) ))املصدر السابق(( ))/)7).
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فهرس املوضوعات
                             الموضوع                           الصفحة

 .................................................... )التَّودُّد
 ............................... )معنى التَّودُّد لغًة واصطالًحا:
 .......................................... )معىن التَّودُّد لغًة: 
 .................................... )معىن التَّودُّد اصطالًحا: 
 ...................... )الفرق بين التَـَّواد والتَّعاطف والتَّراحم:
 ................................... 6الفرق بين الحبِّ والُودِّ:
 ....................................... 6التَّرغيب في التَّودُّد:
6أواًل: يف القرآن الكرمي....................................... 
 ....................................... 7ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة
 ......................... 0)أقوال السَّلف والعلماء في التَّودُّد:
 ................................... ))فوائد التَّودُّد إلى النَّاس:
))أنواع التَّودُّد إلى النَّاس: ................................... 
))التودد نوعان:.............................................. 
 .......................... ))موانع اكتساب التَّودُّد إلى النَّاس:
))وسائل معينة على التَّودُّد إلى النَّاس:........................ 
7)نماذج في صفة التَّودُّد:.................................... 
 .................... 7)ناذج من حياة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم:
 ..................... 9)ناذج من حياة الصَّحابة رضي اهلل عنهم:
 ................................. 0)ناذج من العلماء والسَّلف:
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 .... 0)ابن قيِّم اجلوزيَّة، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر:
الطَّائي  اهلل  عبد  بن  حممَّد  اهلل  عبد  أبو  العربية،  إمام  مالك،  ابن 
 ................................................... اجلياين:

(0

0)القاضي عالء الدين أبو احلسن علي التَّنوخي الدمشقي احلنبلي:. 
مث  املناوي،  السلمي  إسحاق  بن  إبراهيم  بن  حممد  القاضي 
القاهري:.................................................. 

(0

حممَّد  اهلل  عبد  أبو  الدِّين  أمني  احملدِّث،  املقرئ  احلنبلي  الفقيه 
 ................................................... البعلي:

((

))مشس الدِّين أبو عبد اهلل حممَّد بن أيب بكر، املعروف بابن املهيي: 
))الشيخ الفرضي احملدِّث، عماد الدين أبو عبد اهلل الدمياطي:..... 
))أقواٌل وأمثاٌل في التَّودُّد:................................... 
 ................................... ))التَـَّودُّد في واحة الشِّعر:
7)الُجود، والَكَرم، والسَّخاء، والَبْذل.......................... 
7)معنى الُجود، والَكَرم، والسَّخاء، والَبذل، لغًة واصطالًحا:.... 
7)معىن اجُلود لغًة واصطالًحا:.................................. 
 ........................................... 7)معىن اجُلود لغًة: 
 ..................................... 7)معىن اجُلود اصطالًحا: 
 ................................. 7)معىن الَكَرم لغًة واصطالًحا:
7)معىن الَكَرم لغًة:............................................ 
 ..................................... 8)معىن الَكَرم اصطالًحا: 
 ............................... 8)معىن السَّخاء لغًة واصطالًحا:
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8)معىن السَّخاء لغًة: ......................................... 
8)معىن السَّخاء اصطالًحا: ................................... 
 ................................. 9)معىن الَبْذل لغًة واصطالًحا:
9)معىن الَبْذل لغًة: ........................................... 
9)معىن الَبْذل اصطالًحا: ..................................... 
 .................... 9)الفرق بين صفة الُجود وبعض الصِّفات:
9)الفرق بني اجُلود والسَّخاء: .................................. 
0)الفرق بني اجُلود والَكَرم: .................................... 
 ................................. ))الفرق بني اجُلود واإلفضال: 
))الترغيب في الُجود والَكَرم والسَّخاء:....................... 
))أواًل: يف القرآن الكرمي....................................... 
 ...................................... ))ثانًيا: يف  السُّنَّة النَّبويَّة
 .............. ))أقوال السَّلف والعلماء يف الَكَرم واجُلود والسَّخاء:
 ............................. 7)فوائد الَكَرم والُجود والسَّخاء:
8)صور الَكَرم والُجود والسَّخاء:.............................. 
8)اجملاالت اليت يشملها الَكَرم واجُلود والعطاء متنوِّعة وكثرية، فمنها: 
9)األسباب المعينة على الَكَرم والُجود والسَّخاء:.............. 
 ................ 9)دوافع الَبْذل والعطاء عند اإلنسان كثرية؛ منها:
0)نماذج في الَكَرم والُجود والسَّخاء:......................... 
 ................ 0)ناذج ِمن كرم األنبياء واملرسلني عليهم السالم:
 ................................. 0)إبراهيم اخلليل عليه السَّالم:
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 ............. 0)ناذج ِمن كرم العرب وجودهم يف العصر اجلاهلي:
 ............................................. ))حامت الطَّائي: 
 ...................................... ))عبد اهلل بن ُجْدَعاَن: 
6)ناذج ِمن كرم النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم وجوده:............... 
 ............................ 8)ناذج ِمن كرم الصَّحابة وجودهم:
 ........................... ))ناذج ِمن السَّلف يف الَكَرم واجُلود:
 .................. ))ناذج ِمن العلماء املعاصرين يف الَكَرم واجُلود:
))كرم الشَّيخ عبد العزيز بن باز:............................... 
))حكٌم وأمثاٌل في الَكَرم والُجود:............................ 
6)أجواد أهل اإلسالم:....................................... 
7)الطََّلَحات المشهورون بالَكَرم: ............................. 
7)الَكَرم والُجود في واحة الشِّعر:............................. 
)6حسن الظَّن............................................... 
 .......................... )6معنى ُحْسن الظَّن لغًة واصطالًحا:
)6معىن احُلْسن لغًة: .......................................... 
 ........................................... )6معىن الظَّن لغًة: 
 ..................................... )6معىن الظَّن اصطالًحا: 
 .............................. )6معنى ُحْسن الظَّن اصطالًحا: 
 ........................... )6الفرق بين الظَّن وصفات أخرى:
 ................................. )6الفرق بني الظَّن واحُلْسَبان: 
 ............................ )6الفرق بني الشَّك والظَّن والَوْهم: 
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 .................................. )6الفرق بني الظَّن والتََّصوُّر: 
)6التَّرغيب في ُحْسن الظَّن:.................................. 
)6أواًل: يف القرآن الكرمي....................................... 
 ....................................... 66ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة
 .................... 67أقوال السَّلف والعلماء في ُحْسن الظَّن:
 ........................................ 69فوائد ُحْسن الظَّن:
70أقسام الظَّن:.............................................. 
70ينقسم الظَّن من حيث احلمد والذم إىل قسمني:............... 
 ........................................... 70)- ظنٌّ حممود:
 ........................................... 70)- ظنٌّ مذموم:
)7صور ُحْسن الظَّن:......................................... 
 ..................................... )7)- ُحْسن الظَّن باهلل: 
 .................... )7)- ُحْسن الظَّن بني الرؤساء واملرؤوسني: 
)7 )- ُحْسن الظَّن باإلخوان واألصدقاء: ...................... 
 .............................. )7)- ُحْسن الظَّن بني الزَّوجني: 
 ............................... )7موانع اكتساب ُحْسن الظَّن:
 ................. )7الوسائل المعينة على اكتساب ُحْسن الظَّن:
 ...................................... 77نماذج لُحْسن الظَّن:
77نوذج من حياة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: ................... 
78نوذج من الصَّحابة رضي اهلل عنهم: ......................... 
 ........................................ 78نوذج من السَّلف: 
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 ..................... 78ُحْسن الظَّن في واحة األدب واألمثال:
 .............................. 79ُحْسن الظَّن في واحة الشِّعر:
 ................................................. )8الِحْكَمة 
 ............................. )8معنى الِحْكَمة لغًة واصطالًحا:
 .............................................. )8احِلْكَمة لغًة: 
 ................................... )8معىن احِلْكَمة اصطالًحا: 
)8من معاني الِحْكَمة:........................................ 
 ......................... )8ُتطلق احِلْكَمة على معاٍن عدَّة، منها:
 ...................... )8)- احِلْكَمة مبعىن السُّنَّة، وبيان الشَّرائع:
)8)- احِلْكَمة مبعىن النُّبـُوَّة:.................................... 
 .................................... )8)- احِلْكَمة مبعىن الِفْقه:
 .......... )8)- احِلْكَمة مبعىن الَفْهم، وُحجَّة العقل وفًقا للشَّريعة:
)8)- احِلْكَمة مبعىن الِعَظة:.................................... 
 ..................................... )8الترغيب في الِحْكَمة:
)8أواًل: يف القرآن الكرمي....................................... 
 ....................................... 86ثانًيا: يف السُّنَّة النَّبويَّة
87أقوال السَّلف وأهل العلم في الِحْكَمة:..................... 
89فوائد الِحْكَمة:............................................ 
90أنواع الِحْكَمة ودرجاتها:................................... 
 ............................................ 90احِلْكَمة نوعان:
 ......................................... )9درجات الِحْكَمة:
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)9وهي على ثالث درجات:................................... 
)9موانع اكتساب الِحْكَمة:................................... 
)9وسائل اكتساب الِحْكَمة:.................................. 
 ....................................... )9ومن طرق اكتساهبا: 
 ....................................... 96نماذج في الِحْكَمة:
 ............... 96ناذج من حياة األنبياء واملرسلني عليهم السالم:
 ............... 96ِحْكَمة نيبِّ اهلل سليمان عليه السالم يف القضاء:
 ... 97ناذج من ِحْكَمة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يف معاملة قومه: 
98ناذج من ِحْكَمة السلف:................................... 
98أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه: ............................. 
 ............................. 98عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه:
99عثمان بن عفان رضي اهلل عنه:.............................. 
99احلسن بن علي رضي اهلل عنه:............................... 
 ............................ 99أبو حازم سلمة بن دينار األعرج:
 ........................................ 99عمر بن عبد العزيز:
00)اإلمام الشافعي:............................................ 
)0)حكم وأمثال عن الِحْكَمة.................................. 
)0)الِحْكَمة في واحة الشِّعر................................... 
)0)الفهرس................................................... 


