 - 33باب مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة واملساكني واملنكسرين

واإلحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض اجلناح هلم
َّ ِ
ك لِل ِ ِ
{و ْ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي
ني} [احلجرَ ]88 :و َ
قَ َ
سَ
{وا ْخ ِف ْ
ْم ْؤمن َ
ض َجنَ َ
ك َم َع الذ َ
قال تَ َع َاَلَ :
اح َ ُ
ال هللا تَ َع َاَلَ :
اص ِْب نَ ْف َ
ِ
السائِ َل فَال تَ ْن َه ْر}
اك َع ْن ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ الدُّنْ يَا} [الكهفَ ]28 :و َ
يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَ ْع ُد َع ْي نَ َ
يم فَال تَ ْق َه ْر َوأ ََّما َّ
قال تَ َع َاَل{ :فَأ ََّما الْيَت َ
الدي ِن فَ َذلِ َ َّ ِ
َ الَّ ِذ ي َك ِذب بِ ِ
ِ
ض َعلَى طَ َع ِاِ ال ِْم ْس ِك ِ
ني} [املاعون.]6 :
[الضحىَ ]10 - 9 :و َ
يم َوال ََُ ُّ
قال تَ َع َاَل{ :أ ََرأَيْ َ
ُ ُ
ك الذ يَ ُد ُُّّ الْيَت َ
---------ك لِل ِ ِ
ني ) .
قَ َ
ال هللا تَ َع َاَل ( َوا ْخ ِف ْ
ْم ْؤمن َ
ض َجنَ َ
اح َ ُ
قال السعدي  :أي ألن هلم جانبكِّ ،
وتودداً .
وحسن هلم خلقك ،حمبة وإكراما ُّ
كما قال تعاىل ( و ِّ
ِّ ِّ
ك لِّم ِّن اتَّب ع َ ِّ
ني ) .
َ ْ
اخف ْ
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ) .
وقال تعاىل ( لَ َق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
ني َرءُ ٌ
يص َعلَْي ُك ْم بالْ ُم ْؤمن َ
ُّم َح ِّر ٌ
وف َرح ٌ
ول م ْن أَنْ ُفس ُك ْم َع ِّز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
َّ ِ
قال تَ َع َاَل ( َو ْ ِ
اك َع ْن ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ الدُّنْ يَا ) .
َو َ
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوال تَ ْع ُد َع ْي نَ َ
سَ
ك َم َع الذ َ
اص ِْب نَ ْف َ
يأمر هللا تعاىل نبيه أن حيبس نفسه مع املؤمنني الذين يدعون رهبم أول النهار وآخره خملصني له  ،ال يريدون بدعائهم إال رضا رهبم .
وقد نزلت هذه اآلية يف فقراء املهاجرين كعمار وصهيب وبالل وابن مسعود وحنوهم ،ملا أراد صناديد الكفار من النيب  أن يطردهم عنه،
وجيالسهم بدون حضور أولئك الفقراء املؤمنني .
وقد أمر هللا نبيه بعدم طردهم :
ِّ َّ ِّ
يدو َن َو ْج َههُ) .
ين يَ ْدعُو َن َربَّ ُهم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي يُِّر ُ
كما قال تعاىل ( َوالَ تَطُْرد الذ َ
وهكذا أهل الكفر يطلبون ذلك من أنبيائهم .
ك ْاْل َْرَذلُو َن ) .
ك َواتَّبَ َع َ
كما قال قوم نوح لنوح (قَالُوا أَنُ ْؤِّم ُن لَ َ
ال الْمألُ الَّ ِّذين َك َفرواْ ِّمن قِّوِّم ِّه ما نَر َاك إِّالَّ بشراً ِّمثْ لَنا وما نَر َاك اتَّب ع ِّ َّ ِّ
ين ُه ْم أ ََر ِّاذلُنَا ).
َ َ َ ََ َ َ َ َ
ك إالَّ الذ َ
وكما قال سبحانه (فَ َق َ َ
ْ َ َ
َ ُ
ِّ ِِّّ َّ ِّ
ين َآمنُواْ إِّن َُّهم ُّمالَقُو َرِّهبِّ ْم ) .
قال نوح ( َما أَنَاْ بطَارد الذ َ
( الغداة ) أول النهار ( العشي ) آخره .
( وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا ) أي ال تتجاوز عيناك إىل غريهم من اْلغنياء وما لديهم من زينة احلياة الدنيا.
ِّ
ِّ
َّن عي ن يك إِّ َىل ما متَّعنا بِِّّه أ َْزواجاً ِّمْن هم زهرَة ْ ِّ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى ).
كما قال تعاىل ( َوَال َتَُد َّ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
احلَيَاة الدُّنيَا لنَ ْفتِّنَ ُه ْم ف ِّيه َوِّرْز ُق َربِّ َ
َ
ُ ْ ََْ

ويف اآلية احلث على الصرب مع الصاحلني واْلتقياء ولو كانوا فقراء  ،وقد قال تعاىل ( وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ) .
وفيها أن العربة باإلميان والعمل الصاحل ال باملال واْلحساب  ،وفيها فضل اجللساء الصاحلني ولو كانوا فقراء .
وأنه ينبغي على اإلنسان أن حيرص على جمالسة من جمالسته تقوي اإلميان وتزيده .
وفيها فضل اإلخالص هلل تعاىل .
وفيها التحذير من النظر إىل الدنيا وأهلها .
ِ
السائِ َل فَال تَ ْن َه ْر )  .أي  :كما كنت يتيماً فآواك هللا فال تقهر اليتيم  ،أي ال تذله وتنهره وهتينه
َو َ
يم فَال تَ ْق َه ْر َوأَ َّما َّ
قال تَ َع َاَل ( فَأ ََّما الْيَت َ
ولكن أحسن إليه وتلطف به .
قال القرطيب  :وخص اليتيم ْلنه ال ناصر له غري هللا تعاىل  ،فغلظ يف أمره  ،بتغليظ العقوبة على ظامله .
السائِ َل فَ َال تَ ْن َه ْر ) أي  :فال تكن جباراً وال متكرباً وال فظاً على الضعفاء من عباد هللا .
( َوأ ََّما َّ
قال السعد  :ويدخل يف هذا السائل للمال والسائل للعلم  ،وهلذا كان املعلم مأموراً حبسن اخللق مع املتعلم ومباشرته باإلكرام والتحنن
عليه فإن يف ذلك معونة له على مقصده وإكراماً ملن كان يسعى يف نفع العباد والبالد .
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الدي ِن فَ َذلِ َ َّ ِ
َ الَّ ِذ ي َك ِذب بِ ِ
ِ
ض َعلَى طَ َع ِاِ ال ِْم ْس ِك ِ
ني ) .
َو َ
يم َوال ََُ ُّ
قال تَ َع َاَل ( أ ََرأَيْ َ
ُ ُ
ك الذ يَ ُد ُُّّ الْيَت َ
يقول تعاىل  :أرأيت يا حممد الذي يكذب بالدين  ،وهو املعاد واجلزاء والثواب .
واالستفهام لقصد التعجب من حال من يكذب بالدين  ،والرؤية  :مبعىن املعرفة  ،والدين  :اجلزاء واحلساب يف اآلخرة .
( فَ َذلِ َ َّ ِ
ِ
يم ) أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه وال يطعمه وال حيسن إليه .
ك الذ يَ ُد ُُّّ الْيَت َ
ض َعلَى طَ َع ِاِ ال ِْم ْس ِك ِ
ني ) وال حيض وال حيث غريه على إطعام املسكني ،ومن باب أوىل أنه بنفسه ال يطعم املسكني.
( َوَال ََُ ُّ
 واحلض  :احلث  ،وهو أن تطلب غريك فعالً بتأكيد .
ففي اآلية أن اإلميان باآلخرة حافز للطاعات  ،وعدم اإلميان باآلخرة سبب للكفر وقسوة القلب والتكاسل .

قال الراز  ... :وذلك ْلن إقدام اإلنسان على الطاعات وإحجامه عن احملظورات إمنا يكون للرغبة يف الثواب والرهبة عن العقاب  ،فإذا

كان منكراً للقيامة مل يرتك شيئاً من املشتهيات واللذات  ،فثبت أن إنكار القيامة كاْلصل جلميع أنواع الكفر واملعاصي .

قال ابن عاشور  :وهذا إيذان بأن اإلميان بالبعث واجلزاء هو الوازع احلق الذي يغرس يف النفس جذور اإلقبال على اْلعمال الصاحلة حىت

يصري ذلك هلا خلقاً إذا شبت عليه  ،فزكت وانساقت إىل اخلري بدون كلفة وال احتياج إىل آمر وال إىل خمافة ممن يقيم عليه العقوبات حىت
إذا اختلى بنفسه وأمن الرقباء جاء بالفحشاء واْلعمال النكراء .
َّيب  : اط ُْر ْد هؤالء ال ََْي ََِتئُو َن َعلَْي نَا،
ال املُ ْش ِرُكو َن للن ِ
ال ( ُكنَّا َم َع الن ِ
َّيب ِ ستَّةَ نَ َف ٍر ،فَ َق َ
 - 260وعن سعد بن أَيب َوقَّاص  قَ َ
َ أنَا وابن مسع ٍ
َ أ َِ
ِ
ودَ .وَر ُج ٌل ِم ْن ُه َذيْ ٍل َوبِ ٌ
ُسي ِه َما ،فَ َوقَ َع يف نفس َر ُسول هللا َ ما َشاءَ هللاُ أَ ْن يَ َق َع فَ َح َّد َ
َس ُ
َوُك ْن ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
الل َوَر ُجالَن ل ْ
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن َربَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ ) رواه مسلم .
فسهُ ،فَأنْ َز َل هللاُ تعاَلَ ( :وال تَط ُْرد الذ َ
نَ َ
---------َّيب  اط ُْر ْد هؤالء ) الفقراء .
ال املُ ْش ِرُكو َن للن ِ
( ُكنَّا َم َع الن ِ
َّيب ِ ستَّةَ نَ َف ٍر ،فَ َق َ

فسهُ ) أي  :وكان النيب  إمنا مال إىل ذلك طمعاً يف إسالمهم ،وإسالم
( فَ َوقَ َع يف نفس َر ُسول هللا َ ما َشاءَ هللاُ أَ ْن يَ َق َع فَ َح َّد َ نَ َ
ينقص هلم قَ ْدراً ،فمال إليه .
قومهم ،ورأى أن ذلك ال يُ َف ِّو ُ
ت أصحابه شيئاً ،وال ُ
-1احلديث دليل فضل الضعفة من املسلمني ودفاع هللا عنهم وأمر النيب  بالصرب معهم .
اف قومهم ،وقيل :كان منهم ُعيينة بن حصن ،واْلقرع بن حابس ،أنُِّفوا من جمالسة ضعفاء
قال القرطيب :كان هؤالء املشركون أشر َ
ِّ
هجع ،وسعد هذا ،وابن مسعود ،وغريهم ،ممن كان على مثل حاهلم
أصحاب النيب ؛ كصهيب ،وسلمان ،وعمار ،وبالل ،وسامل ،وم َ
استصغاراً هلم ،وكِّرباً عليهم ،واستقذاراً هلم؛ فإهنم قالوا :يُؤذوننا برحيهم ،ويف بعض كتب التفسري أهنم ملا َعَرضوا ذلك على النيب  أىب،
فهم النيب  بذلك ،دعا علياً ليكتب ،فقام الفقراء ،وجلسوا ناحية،
فقالوا له :اجعل لنا يوماً ،وهلم يوماً ،وطلبوا أن
يكتب هلم بذلكَّ ،
َ
فأنزل هللا تعاىل اآلية.
ِّ َّ ِّ
يدو َن َو ْج َههُ) فنهاه
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي يُِّر ُ
وكان النيب  هم أن يفعل ذلك طمعاً يف إسالمهم  ،فأنزل هللا تعاىل ( َوَال تَطُْرد الذ َ
َّ ِّ
ين
اصِّ ْرب نَ ْف َس َ
عما َه َّم به من الطرد ،ال أنه أوقع الطرد ،ووصف أولئك بأحسن أوصافهم ،وأمره أن يصرب نفسه معهم بقولهَ ( :و ْ
ك َم َع الذ َ
يدو َن َو ْج َههُ) فكان رسول هللا  إذا رآهم بعد ذلك يقول" :مرحباً بقوم عاتبين هللا فيهم" ،وإذا جالَ َسهم
يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي يُِّر ُ
مل يَ ُقم عنهم حىت يكونوا هم الذين يبدؤون حوله بالقيام.
ِّ َّ ِّ
يدو َن َو ْج َههُ)؛ أي :ال تُبعد هؤالء املتصفني هبذه الصفات
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي يُِّر ُ
قال ابن كثري  :قوله تعاىلَ ( :وَال تَطُْرد الذ َ
َّ ِّ
اك
يدو َن َو ْج َههُ َوَال تَ ْع ُد َعْي نَ َ
ين يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي يُِّر ُ
اصِّ ْرب نَ ْف َس َ
عنك ،بل اجعلهم جلساءك ،وأخصاءك؛ كقوله ( َو ْ
ك َم َع الذ َ
احلَيَاةِّ الدُّنْيَا َوَال تُ ِّط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِّذ ْك ِّرنَا َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْمُرهُ فُ ُرطًا) .
يد ِّزينَةَ ْ
َعْن ُه ْم تُ ِّر ُ
وقوله( :يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم)؛ أي :يعبدونه ،ويسألونه (بِّالْغَ َداةِّ َوالْ َع ِّش ِّي) ،قال سعيد بن املسيِّب ،وجماهد ،واحلسن ،وقتادة :املراد به :الصالة
املكتوبة .
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ال ربُّ ُكم ادع ِّوِن أ ِّ
يدو َن َو ْج َههُ) أي :يريدون بذلك العمل وجه هللا الكرمي ،وهم
ب لَ ُك ْم) أي :أتقبل منكم ،وقوله (يُِّر ُ
وهذا كقوله ( َوقَ َ َ ُ ْ ُ ْ
َستَج ْ
الم -يف جواب الذين
ك ِّم ْن ِّح َس ِّاهبِّ ْم ِّم ْن َش ْيء ) كقول نوح َ -علَْي ِّه َّ
خملصون فيما هم فيه من العبادات ،والطاعات ،وقوله ( َما َعلَْي َ
الس ُ
ال َوَما ِّع ْل ِّمي ِّمبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن  .إِّ ْن ِّح َسابُ ُه ْم إَِّّال َعلَى َرِّّب لَ ْو تَ ْش ُعُرو َن ) أي :إمنا حساهبم على هللا
ك ْاْلَْرذَلُو َن  .قَ َ
ك َواتَّبَ َع َ
قالوا ( أَنُ ْؤِّم ُن لَ َ
 َعَّز َو َج َّل ،-وليس علي من حساهبم من شيء ،كما أنه ليس عليهم منِّ
ِّ ِّ
ني)؛ أي :إن فعلت هذا واحلالة هذه ( .ابن كثري ) .
حساّب من شيء ،وقوله( :فَتَطُْرَد ُه ْم فَتَ ُكو َن م َن الظَّالم َ
 -2يف احلديث النهي عن أن يُعظَّم أح ٌد جلاهه ،وأثوابه ،وعن أن ُحيتقر أح ٌد خلموله ،ورثاثة ثوبيه.
-3فضائل هؤالء الصحابة سعد ،ومن معه حيث أنزل هللا تعاىل فيهم اآلية املذكورة ،وأ ََمره بالصرب معهم ،وعدم االلتفات إىل ما يقوله
املشركون.
 -4بيان سبب نزول اآلية الكرمية املذكورة.
 -5بيان أن أول من يتبع اْلنبياء هم الضعفاء ،والفقراء ،واملساكني ،وهو موافق لِّ َما يف حديث أّب سفيان ملا قال له هرقل" :فأشراف
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال له :بل ضعفاؤهم ،فقال هرقل :وهم أتباع الرسل" ،فبني أن من ُسنَّة هللا تعاىل أن يكون أول من يتبعهم
هم الضعفاء ،وذلك ْلهنم ال طمع هلم يف الرئاسة ،فينقادون للحق ،وأما اْلشرافَّ ،
فإن طمعهم يف الرئاسة وامللك مينعهم أن خيضعوا
الس ِّ
وء
للحق؛ لظنهم أن رئاستهم تَذهب عنهم ،مع أهنم لو أسلموا وانقادوا للحق لزادهم اإلسالم شرفاً إىل شرفهم ،ولكن النفس (َْل ََّم َارةٌ بِّ ُّ
إَِّّال ما رِّحم رِّّب إِّ َّن رِّّب َغ ُف ِّ
يم ) .
ٌ
ور َرح ٌ
َ
َ َ ََ
( وقد تقدم فضل حمبة املساكني وما يتعلق بذلك ) .
ص َه ْي ٍ
رية عائِذ بن عمرو ِ
املزِن َو ُه َو ِم ْن ْأهل بيعة الرضوان َّ ( 
ب َوبالَ ٍل يف
أن أبا ُس ْفيَا َن أتَى َعلَى َسل َْما َن َو ُ
 - 261وعن أَيب ُهبَ َ
وف ِ
ش وس ِ
َّيب 
ْخ َذ َها ،فَ َق َ
ت ُسيُ ُ
أخ َذ ْ
ال أَبُو بَ ْك ٍر  :أتَ ُقولُون َه َذا لِ َ
هللا ِم ْن َع ُد ِو هللا َمأ َ
نَ َف ٍر ،فقالواَ :ما َ
يد ِه ْم؟ فَأتَى الن َّ
ش ْي ِخ قُ َريْ ٍ َ َ
ض ْبتُ ُك ْم؟ قالوا:
اه ْم فَ َق َ
فَأ ْخ َِبهُ ،فَ َق َ
ال :يَا إ ْخ َوتَاهُ ،أ ْغ َ
بَ َربَّ َ
ض ْبتَ ُه ْم لََق ْد أ ْغ َ
َ أ ْغ َ
ك أ ْغ َ
ال« :يَا أَبَا بَ ْك ٍر ،لَعلَّ َ
ض َ
ضبتَ ُه ْم؟ لَئِ ْن ُك ْن َ
ك» فَأَتَ ُ
ُخ َّي ) رواه مسلم.
الَ ،يَغْ ِف ُر هللاُ ل َ
َك يَا أ َ
اخلاء وختفيف ِ
بفتح اهلمزةِ وكس ِر ِ
ْخ َذها» أ ََ :ل تَست ِ
الياءَ ،وُر ِو َ بضم اهلمزة وفتح
ُخ َّي»ُ :ر ِو
ِ
وف حقها ِم ْنهُ .وقوله« :يَا أ َ
قولُهَُ « :مأ َ َ ْ ْ ْ َ
اخلاء وتشديد ِ
الياء.
----------

رية عائِذ بن عمرو ِ
املزِن ) أبو هبرية البصري الصحاّبَ ،ش ِّهد احلديبية ،ومات  يف والية عبيد هللا بن زياد ،سنة إحدى
( وعن أَيب ُهبَ َ

وستني .
( َّ
أن أبا ُس ْفيَا َن ) يوم كان كافراً .

( أتَى َعلَى َسل َْما َن ) الفارسي .
ص َه ْي ٍ
ب ) الرومي .
( َو ُ
( َوبالَ ٍل ) ابن رباح .
وف ِ
هللا ِم ْن َع ُد ِو هللا ) يعين أبا سفيان .
ت ُسيُ ُ
أخ َذ ْ
( فقالواَ :ما َ
ْخ َذ َها ) حقها .
( َمأ َ
ِّ
كسرها ،وكالمها صحيح ،وهذا اإلتيان ْلّب
قال النوو َ -رحَهُ هللاُ-؛ ضبطوه بوجهني :أحدمها :بالقصر ،وفتح اخلاء ،والثاِن :باملد ،و ْ
سفيان كان ،وهو كافر ،يف اهلُْدنة بعد صلح احلديبية
ال أَبُو بَ ْك ٍر  :أتَ ُقولُون َه َذا ) استفهام إنكاري .
( فَ َق َ
ش ْي ِخ قُ َريْ ٍ
ش ) يعين أبا سفيان .
( لِ َ
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( فَأتَى ) أبو بكر .

َّيب  فَأ ْخ َِبهُ ) مبا قال هؤالء  ،ولعل إخباره لِّيُ ْن ِّكر عليهم كما أنكر هو .
( الن َّ
وبالال . 
( فَ َق َ
ضبتَ ُه ْم؟ ) أي :سلمان  ،وصهيبًا ً ،
ك أ ْغ َ
ال :يَا أَبَا بَ ْك ٍر ،لَعلَّ َ
ك ) أي :لكونك أغضبت أولياءه ،فمن أغضبهم فقد أغضب هللا َعَّز َو َج َّل .
بَ َربَّ َ
ض ْبتَ ُه ْم لََق ْد أ ْغ َ
َ أ ْغ َ
ض َ
( لَئِ ْن ُك ْن َ
-1احلديث دليل على فضل ضعفة أهل اإلميان .
 -2أن العربة باإلميان والتقوى .
اىل .
وصهيب،وبالل  ،ورفعة منازهلم عند هللا ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
-3بيان فضيلة هؤالء الصحابة اْلجالء :سلمانُ ،
 -4أن اإلميان يرفع العبد .
 -5إن أكرمكم عند هللا أتقاكم .
 -6أن هللا يدافع عن أوليائه كما يف احلديث القدسي ( من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب ) .
 -7أن فيه مراعاةَ قلوب الضعفاء ،وأهل ِّ
الدين ،وإكرامهم ،ومالطفتهم.
اىل  ،وهللا تعاىل أعلم.
 -8أنه ينبغي البعد عما يُغضب الصاحلني ،ويؤذيهم؛ ْلنه يُغضب الرب ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
 -9االستغفار والتحلل من املظلوم .
-10فضل أّب بكر ورجوعه للحق  ،حيث سارع هلؤالء واسرتضى منهم .
يم يف اجلن َِّة ه َكذا» وأَشار َّ ِ
افل اليَتِ ِ
ج
ال :قَ َ
 - 262وعن سهل بن سعد  قَ َ
َ َ
بالسبَّابَة َوال ُو ْسطَىَ ،وفَ َّر َ
َ َ
ال َر ُسول هللا  ( أَنَا َوَك ُ
بَ ْي نَ ُه َما ) رواه البخار .
افل اليَتيم» :ال َقائِ ُم بِ ُأموره.
و « َك ُ
ال َر ُسول هللا َ ( كافل اليَتيِم لَهُ أ َْو لِغَ ِْريهِ أَنَا َو ُه َو َك َهاتَ ْ ِ
ك
ال :قَ َ
 - 263وعن أَيب هريرة  قَ َ
ني يف اجلَن َِّة» َوأَ َش َار َّ
الرا ِو َو ُه َو َمالِ ُ
ُ
بن أنَس َّ ِ
الو ْسطَى .رواه مسلم.
ُْ
بالسبَّابَة َو ُ
وقوله  ( اليتِيم لَه أَو لِغَ ِريهِ» معناه :قَريبه ،أَو األجنيب ِمنْه ،فال َق ِ
ريُه ْم ِم ْن قَ َرابَتِ ِه .
ثل أَ ْن تَ ْك َفلهُ ُّأمهُ أ َْو َجدُّهُ أ َْو ُ
ْ َ ُّ ُ
َ َْ ُ ُ ُ
َ ُ ُ ْ
ُ
أخوهُ أَ ْو غَ ُ
ريب م ُ
---------( أَنَا َوَكافِل الْيَتِيم ) قال النووي  :و" َكافِّل الْيتِّيم" :الْ َقائِّم بِّأ ُُم ِّ
وره .
ُ
ُ
ُ
ِّ
يتيما؛ لقول رسول هللا  : ال يُْت َم بعد احتالم ،وال يُْتم على
واليتيم يف الشَّرع :هو َمن مات أبوه وهو دون البلوغ ،وبعد البلوغ ال َّ
يسمى ً
جارية إذا هي حاضت  .رواه الطرباِن ،وقال اهليثمي :رجاله ثقات .
فلفظ اليتيم الوارد يف الكتاب والسنَّة يُراد به َمن مات أبوه وهو َمل يبلُغ -من ُّ
الذكور واإلناث -احلُلُم.
السبَّابَِة َوال ُْو ْسطَى) إشارة إىل تقارب املنزلتني  ،وقال يف "الفتح" :قوله" :وأشار بإصبعيه السبابة" ،يف رواية الكشميهين" :السباحة"
( َّ
مبهملة ،بدل املوحدة الثانية ،و"السباحة" هي اإلصبع اليت تلي اإلهبامُُ ،سيت بذلك؛ ْلهنا يُ َسبَّح هبا يف الصالة ،فيشار هبا يف التشهد
ب هبا الشيطان حينئذ.
أيضاْ ،لهنا يُ َس ُّ
لذلك ،وهي السبابة ً
ويف الرواية اْلخرى للبخاري ( وفرج بينهما ) أي  :بني السبابة والوسطى .

 -1احلديث دليل على فضل كفالة اليتيم  ،وأن ذلك من أسباب دخول اجلنة .
وهذا اْلجر سواء كان اليتيم له أو لغريه :
لرواية مسلم ( َكافِّ ُل الْيَتِّ ِّيم لَهُ أ َْو لِّغَِّْريهِّ ) .
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
هم ِّم ْن
قال النوو  :قَ ْوله ( لَهُ أ َْو لغَ ِّْريه ) فَاَلَّذي لَهُ أَ ْن يَ ُكون قَ ِّريبًا لَهُ َك َجده َوأُمه َو َجدَّته َوأَخيه َوأ ْ
ُخته َو َعمه َو َخاله َو َع َّمته َو َخالَته َو َغ ْري ْ
ِّ ِّ ِّ
أَقَ ِّ
َجنَبِّيًّا ( .نووي ) .
اربه َ ،واَلَّذي لغَ ِّْريه أَ ْن يَ ُكون أ ْ
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يتيما ذا قرابة ،أو ال قرابة له ) وهذه الرواية تفسر املراد بالرواية اليت قبلها.
وأخرج البزار من حديث أّب هريرة موصوالً ( من كفل ً
وكفالة اليتيم من اْلمور اليت جاءت الشريعة باحلث عليها والرتغيب هبا :
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني والْيَتَ َامى والْمساكِّ ِّ
ِّ
السبِّ ِّيل ) .
ني َوابْ ِّن َّ
قال تعاىل ( يَ ْسأَلُونَ َ
ك َماذَا يُنف ُقو َن قُ ْل َما أَن َف ْقتُم م ْن َخ ْري فَل ْل َوال َديْ ِّن َواْلَقْ َرب َ َ
َ ََ
الص ِّ
اَّللَ والَ تُ ْش ِّرُكواْ بِِّّه َشْيئًا وبِّالْوالِّ َديْ ِّن إِّ ْحسانًا وبِّ ِّذي الْ ُقرَىب والْيَتَ َامى والْمساكِّ ِّ
اح ِّ
اجلُنُ ِّ
اجلَ ِّ
اجلَ ِّ
ب
ار ْ
ار ِّذي الْ ُق ْرَىب َو ْ
ني َو ْ
ب َو َّ
ْ َ
َ َ
وقال تعاىل ( َو ْاعبُ ُدواْ َّ َ
َ َ
َ ََ
بِّاجلَ ِّ
السبِّيل) .
نب َوابْ ِّن َّ
وقال النيب  ( من ضم يتيماً بني مسلمني يف طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ) رواه أبو يعلى والطرباِن وأحد خمتصراً
بإسناد حسن كما قال احلافظ املنذري
وعن أّب الدرداء  قال ( أتى النيب  رجل يشكو قسوة قلبه ؟ قال :أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه
وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) رواه الطرباِن .
يتيما :
وبخ سبحانه من مل يكرم ً
ِّ
ِّ
َّ
يم) .
فقال تعاىل ( َكال بَ ْل َال تُكْرُمو َن الْيَت َ
وقرن دعَّه وهو قهره وظلمه بالتكذيب بيوم الدين :
فقال سبحانه )فَ َذلِّ َّ ِّ
ِّ
يم) .
َ
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَت َ
أحدا منهم :
وهنى هللا صفوة خلقه أن يقهر ً
ِّ
يم فَ َال تَ ْق َهر) .
فقال تعاىل (فَأ ََّما الْيَت َ
وقد أمر هللا حبفظ أمواهلم ،وهنى عن قرهبا إال باحلسىن :
ِّ
قال تعاىل ( وَال تَ ْقربوا م َ ِّ
َش َّده ) .
َح َس ُن َح َّىت يَْب لُ َغ أ ُ
ال الْيَت ِّيم إَِّّال بِّالَِّّيت ه َي أ ْ
َ َُ َ
وال يتوىل أمواهلم إال القوي اْلمني  ،وهنى النيب  الضعيف أن يتوىل شيئًا من أمواهلم :
ب لِّنَ ْف ِّسي ،ال تَأ ََّمر َّن َعلَى اثْنَ ْ ِّ
ال يَتِّيم ) رواه مسلم .
نيَ ،وال تَ َولََّ َّ
ني َم َ
ضعِّي ًفاَ ،وإِِِّّن أ ُِّح ُّ
ك َما أ ُِّح ُّ
ب لَ َ
فقال  ( يَا أَبَا َذر ،إِِِّّن أ ََر َاك َ
َ
وإطعام اْليتام سبب لدخول اجلنة :
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يما َوأ َِّسرياً ) .
قال تعاىل ( َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبه م ْسكينًا َويَت ً
طعاما إال وعلى خوانه يتيم .
روى البخاري يف اْلدب املفرد :أن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما كان ال يأكل ً
ومن أراد تليني قلبه فليطعم املسكني ،وليمسح رأس اليتيم :
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْس الْيَتِّيم ) رواه أحد .
ني قَ ْلبُ َ
ك ،فَأَطْع ِّم الْم ْسك َ
ت أَ ْن يَل َ
قال  ( إِّ ْن أ ََرْد َ
نيَ ،و ْام َس ْح َرأ َ
وأطيب املال ما أُعطي منه اليتيم :
ِّ
ضرةٌ حلْوةٌ ،فَنِّعم ص ِّ
ال خ ِّ
السبِّيل ) .
قال  ( إِّ َّن َه َذا الْ َم َ
احب املسلِّم َما أ َْعطى ِّمنهُ امل ْس ِّكني ،واليَتِّيم ،وابْ َن َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
وعد الشارع االعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب :
يث بِّالطَّيِّ ِّ
ب َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِّ َىل أ َْم َوالِّ ُك ْم إِّنَّهُ َكا َن ُحوبًا َكبِّرياً ) .
قال تعاىل ( َوآتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم َوَال تَتَبَ َّدلُوا ْ
اخلَبِّ َ
السْب َع الْ ُموبَِّقات  :وذكر منها :أَ ْك ُل َم ِّال الْيَتِّ ِّيم . )...
اجتَنِّبُوا َّ
وقال ْ ( 
واإلنفاق على اليتيم سبيل للنجاة من الكروب واخلطوب واملزالق واملخاطر :
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يما َذا َم ْقَربَة * أ َْو ِّم ْس ِّكينًا
قال هللا يف كتابه العزيز( :فَ َال اقْ تَ َح َم الْ َع َقبَةَ * َوَما أ َْد َر َاك َما الْ َع َقبَةُ * فَ ُّ
ك َرقَبَة * أ َْو إطْ َع ٌام يف يَ ْوم ذي َم ْسغَبَة * يَت ً
َذا َمْت َربَة) .
ولقد جعل النيب  حق الضعيفني  :اليتيم واملرأة من أوىل احلقوق بالرعاية والعناية :
ال رس ُ ِّ
اخلز ِّ
ُح ِّرج َح َّق الضَّعِّي َف ْ ِّ
ِِّّ
ني َ :ح َّق الْيَتِّ ِّيم َ ،و َح َّق الْ َم ْرأَة ) .
اع ِّي  ،قَ َ
َع ْن أَِّّب ُشَريْح َُْ
ال  :قَ َ َ ُ
ول هللا  ( اللَّ ُه َّم إِن أ َ ُ
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 -2معىن كفالة اليتيم :
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
قال النوو ( َكافِّل الْيَتِّيم ) الْ َقائِّم بِّأ ُُم ِّ
صل لِّ َم ْن َك َفلَهُ ِّم ْن َمال نَ ْفسه ،
ورهِّ ِّم ْن نَ َف َقة َوكِّ ْس َوة َوتَأْديب َوتَ ْربِّيَة َو َغ ْري ذَل َ
ك َ ،وَهذه الْ َفضيلَة َْحت ُ
أ َْو ِّم ْن َمال الْيَتِّيم بِّ ِّوَاليَة َش ْرعِّيَّة.
وقال يف "الفتح" :قوله ( :أنا وكافل اليتيم ) أي :القيم بأمره ومصاحله  ،ويف رواية ( كافل اليتيم له ،أو لغريه ) .

وقال ابن األثري  ( :الكافل هو القائم بأمر اليتيم  ،املرّب له ) .

وملا عرف النووي رحه هللا  ،يف كتابه رياض الصاحلني  ،كافل اليتيم بأنه القائم بأموره  ،قال شارحه  ( :دينا ودنيا  ،وذلك بالنفقة
والكسوة  ،وغري ذلك ) ( دليل الفاحلني ) .
وقال الشيخ ابن عثيمني رحه هللا  :كفالة اليتيم هي القيام مبا يصلحه يف دينه ودنياه ؛ مبا يصلحه يف دينه من الرتبية والتوجيه والتعليم ،

وما أشبه ذلك  ،وما يصلحه يف دنياه من الطعام والشراب واملسكن .

قال ابن بطال  :حق على من ُسع هذا احلديث أن يَعمل به؛ ليكون رفيق النيب  يف اجلنة ،وال منزلة يف اآلخرة أفضل من ذلك.
السبَّابَِة َوال ُْو ْسطَى ) زاد يف رواية ( وفرج بينهما ) أي :بني السبابة والوسطى .
-3قوله ( َوقَ َ
صبَ َع ْي ِه َّ
ال بِِإ ْ
وفيه إشارة إىل أن بني درجة النيب  وكافل اليتيم قَ ْدر تفاوت ما بني السبابة والوسطى ،وهو نظري احلديث اآلخر" :بُعثت أنا والساعة
كهاتني  "...احلديث.

تأكيدا ْلمر كفالة اليتيم ،
وزعم بعضهم أنه  ملا قال ذلك استوت إصبعاه يف تلك الساعة ،مث عادتا إىل حاهلما الطبيعية اْلصلية؛ ً
قائال :مثل هذا ال يثبت باالحتمال ،ويكفي يف إثبات قرب املنزلة من املنزلة أنه ليس بني الوسطى والسبابة إصبع أخرى.
وتعقبه احلافظ ً
وقد وقع يف رواية ْلم سعيد عند الطرباِن" :معي يف اجلنة كهاتني -يعين :املسبحة والوسطى -إذا اتقى".
َو ْحيتَ ِّمل أن يكون املراد :قرب املنزلة حالة دخويل اجلنة؛ لِّ َما أخرجه أبو يعلي من حديث أّب هريرة  رفعه ( أنا أول من يفتح باب اجلنة،
فإذا امرأة تبادرِن ،فأقول :من أنت؟ فتقول :أنا امرأة تأميت على أيتام يل" ،ورواته ال بأس هبم .
وقوله ( تبادرِن ) أي :لتدخل معي ،أو تدخل يف إثري .
َو ْحيتَ ِّمل أن يكون املراد جمموع اْلمرين :سرعة الدخول ،وعلو املنزلة ( .الفتح ) .
 -4قال احلافظ  :قال شيخنا يف شرح الرتمذي :لعل احلكمة يف كون كافل اليتيم يشبه يف دخول اجلنة ،أو شبهت منزلته يف اجلنة بالقرب
من النيب  ،أو منزلة النيب  لكون النيب  شأنه أن يبعث إىل قوم ال يعقلون أمر دينهم فيكون كافالً هلم ومعلماً ومرشداً ،وكذلك
كافل اليتيم يقوم بكفالة من ال يعقل أمر دينه بل ،وال دنياه ،ويرشده ،ويعلمه ،وحيسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك .
-5هل يدخل يف كفالة اليتيم َمن ِ
يريب اليتيم ويُنفق عليه من مال اليتيم؟
يتزوج زوجته ويقوم حبضانة أبناء أخيه وتربيتهم؛ لكنَّه ينفق عليهم من املال الَّذي يأتيهم من
فمثالً بعض النَّاس يتو ََّّف قريبه -كأخيه -مثَّ َّ
ِّ
اخلاص ،فهل هذا داخل يف كفالة اليتيم؟!
قِّبَل أبيهم ،من معاش تقاعدي أو إرث ،وال ينفق عليهم من ماله
بأموره ،من نفقة وكسوة ،وتأْديب وتربية ،وغري ذلك ،وهذه الفضيلة حتصل لِّمن كفله من ِّ
أجاب النووي بقوله  :كافِّل اليتيم القائم ِّ
مال
ُ
ْ
نفسه أو من مال اليتيم بوالية شرعية .
-6من النماذج املشرقة لصغار عاشوا حياة اليتم ،ونفع هللا هبم ،وأصبحوا من علماء اْلمة ،وجهابذة العلم :
يتيما يف حجر
اإلمام الشافعي رحه هللا ،فقد أباه وهو دون العامني ،فنشأ يف حجر أمه يف قلة من العي  ،وضيق من احلال ،يقول :كنت ً
أخلفه إذا قام.وقد حفظ القرآن ،وجالس العلماء ،حىت ساد أهل زمانه.
أمي ،ومل يكن معها ما تعطي املعلم ،وكان املعلم قد رضي مين أن ْ
ومنهم اإلمام أحد بن حنبل مات والده وهو حل يف بطن والدته ،وعاش حياة فقر وفاقة ،فحضنته أمه وأدبته ،وأحسنت تربيته ،قال رحه
هللا :كانت أمي توقظين قبل الفجر بوقت طويل وعمري عشر سنني ،وتدفئ يل املاء يف الشتاء ،مث نصلي أنا وإياها ما شئنا من صالة
التهجد ،مث تنطلق ّب إىل املسجد يف طريق بعيد مظلم موح لتصلي معي صالة الفجر يف املسجد ،وتبقى معي حىت منتصف النهار
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تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن.
يتيما يف صغره ،وقرأ على ألف شيخ ،وصنف كتابه الصحيح ،وغريه من الكتب
ومنهم اإلمام البخاري صاحب الصحيح ،فقد نشأ ً
النافعة.
فبصرب اْلمهات وجهادهن خرج هؤالء العلماء اْلفذاذ .
-7بعض أسباب دخول اجلنة :
أوالً  :تقوى هللا .

السماوات و ْاْلَرض أ ُِّعد ِّ ِّ
ِّ ِّ
كما قال تعاىل ( و َس ِّ
ني ) .
ْ
ارعُوا إِّ َىل َمغْفَرة م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني عْن َد َرهب ْم َجنَّات النَّعيم ) .
وقال تعاىل ( إِّ َّن ل ْل ُمتَّق َ
ت ْ ِّ ِّ
وقال تعاىل ( وأ ُْزلَِّف ِّ
ني َغْي َر بَعِّيد) .
اجلَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني ) .
وقال تعاىل ( َوأ ُْزل َفت ْ
اجلَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
وقال تعاىل ( و ِّس َّ ِّ
اجلَن َِّّة ُزَمراً ) .
ين اتَّ َق ْوا َربَّ ُه ْم إِّ َىل ْ
َ َ
يق الذ َ
وسئل النيب  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ فقال ( تقوى هللا وحسن اخللق ) رواه الرتمذي .

ثانياً  :احملافظة على صالة العصر والفجر .
صلَّى الْبَ ْرَديْ ِّن َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ ) متفق عليه .
ول هللاِّ  قَ َ
وسى  .أ َّن َر ُس َ
ال ( َم ْن َ
عن أَِّّب ُم َ
ثالثاً  :التلفظ بالشهادتني مع العمل مبقتضاها .
اَّللَ ِّهبِّ َما َعْب ٌد َغْي َر َشاك فِّ ِّيه َما إِّالَّ َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ ) متفق عليه .
اَّللِّ الَ يَلْ َقى َّ
ول َّ
اَّللُ َوأَِِّن َر ُس ُ
قال ... ( أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ِّ
ال  :ا ْذ َهب بِّنَ ْعلَ َّي َهاتَ ْ ِّ
يت ِّم ْن
ال  : يَا أَبَا ُهَريْ َرَة ! َوأ َْعطَ ِّاِن نَ ْعلَْي ِّه قَ َ
ويف حديث أّب هريرة الطويل وفيه ( قال أبو هريرة  ،فَ َق َ
ني فَ َم ْن لَق َ
ْ
اَّللُ ُم ْستَ ْي ِّقناً ِّهبَا قَ ْلبُهُ فَبَ ِّش ْرهُ بِّا ْجلَنَّة ) متفق عليه .
َوَر ِّاء َه َذا ْ
احلَائِّ ِّط يَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
رابعاً  :إحصاء أساء هللا .
ِّ
قال  ( إِّ َّن ََِّّّللِّ تِّسعةً وتِّسعِّني ْ ِّ
اجلَنَّةَ ) متفق عليه .
اها َد َخ َل ْ
َْ َ ْ َ
صَ
اُساً مائَةً إِّالَّ َواحداً َم ْن أ ْ
َح َ

خامساً  :قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .

قال  ( من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال املوت ) رواه النسائي .

سادساً  :الذكر بعد الوضوء .
َن ُحم َّمداً عبد َِّّ
قال  ( ما ِّمْن ُكم ِّمن أَحد ي ت و َّ ِّ
ِّ
ت
ول أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ضوءَ ُمثَّ يَ ُق ُ
اَّللُ َوأ َّ َ َْ ُ
ضأُ فَيُْبل ُغ  -أ َْو فَيُ ْسبِّ ُغ  -الْ ُو ُ
اَّلل َوَر ُسولُهُ إِّالَّ فُت َح ْ
َ
ْ ْ َ ََ َ
اب ا ْجلَن َِّّة الث ََّمانِّيَةُ يَ ْد ُخ ُل ِّم ْن أَيِّ َها َشاء ) رواه مسلم .
لَهُ أَبْ َو ُ
سابعاً  :ال حول وال قوة إال باهلل .
قال  ( ال حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز اجلن ة ) متفق عليه .
ثامناً  :سؤال هللا اجلنة .

قال  ( من سأل هللا اجلنة ثالث مرات  ،قالت اجلنة  :اللهم أدخله اجلنة ) رواه الرتمذي .
تاسعاً  :طلب العلم ابتغاء مرضات هللا .

قال  ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة ) رواه مسلم .

عاشراً  :السنن الرواتب .
قال  ( ما ِّمن عبد مسلِّم ي ِّ ِّ ِّ
ِّ
اَّللُ لَهُ بَْيتاً ِّيف ْ ِّ ِّ َّ ِّ
اجلَنَّة )
ت ِّيف ْ
يضة إِّالَّ بَ َىن َّ
صلى ََّّلل ُك َّل يَ ْوم ثْن َ ْيت َع ْشَرةَ َرْك َعةً تَطَُّوعاً َغْي َر فَ ِّر َ
ين لَهُ بَْي ٌ
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ
اجلَنَّة أ َْو إال بُ َ
رواه مسلم .
7

احلاد عشر  :احلج املِبور .
قال  ( واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ) متفق عليه .

الثاِن عشر  :كفالة اليتيم .
اجلَن َِّّة َه َك َذا . ) ...
حلديث الباب ( أَنَا َوَكافِّ ُل الْيَتِّ ِّيم ِّيف ْ
الثالث عشر  :إطعاِ الطعاِ والصالة بالليل .
قال  ( أيها الناس أطعموا الطعام ِّ ،
وصلوا اْلرحام  ،وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم ) رواه الرتمذي .
الرابع عشر  :كلمة التوحيد .

قال  ( من مات وهو يعلم أن ال إله إال هو دخل اجلنة ) رواه مسلم .
ِ
ال رسول هللا  ( لَي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني الَّ ِذ
 - 264وعنه ،قَ َ
كني الَّذ تَ ُردُّهُ الت َّْم َرةُ َوالت َّْم َرتَانَ ،وال اللُّ ْق َمةُ َواللُّ ْق َمتَان ،إِ ََّّنَا امل ْسك ُ
س امل ْس ُ
ال :قَ َ َ ُ
ْ َ
ف ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِيه.
يَتَ َع َّف ُ
ِ ِ ِ ِ
ويف رواية يف الصحيحني« :لَي ِ ِ
ِ
وف َعلَى الن ِ
ني الَّ ِذ
ني الَّ ِذ يَطُ ُ
َّاس تَ ُردُّهُ اللُّ ْق َمةُ واللُّ ْق َمتانَ ،والت َّْم َرةُ والت َّْم َرتَانَ ،ولَك َّن امل ْسك َ
س املسك ُ
ْ َ
ِ
ِ
الَ ََِي ُد ِغ ِ
َّاس ) .
وِ فَ يَ ْسأ ُ
ص َّد َق عَلَيهَ ،والَ يَ ُق ُ
ىن يُغْنيهَ ،والَ يُ ْفطَ ُن بِه فَيُتَ َ
َل الن َ
ً

---------( لَي ِ ِ
ني ) أي  :الكامل يف املسكنة .
س املسك ُ
ْ َ
وف َعلَى الن ِ
َّاس ) لسؤاهلم .
( الَّ ِذ يَطُ ُ
تان ،والتَّمرةُ والتَّمرتَ ِ
ُّ ِ
ُّ
ان ) أي  :يُرد على اْلبواب ْلجل اللقمة ،أو أنه إذا أخذ اللقمة رجع إىل باب آخر ،فكأن
َْ
( تَ ُردُّهُ الل ْق َمةُ والل ْق َم َ ْ َ
اللقمة ردته من باب إىل باب.
ويف رواية للبخاري" :ليس املسكني الذي ترده اْلكلة ،واْلكلتان ،ولكن املسكني الذي ليس له غىن ،ويستحيي ،أو ال يسأل الناس
إحلافًا".
ِ ِ
َك َّن املِس ِك َّ ِ
( ول ِ
ىن يُ ْغنِيه ) أي  :ال جيد ماالً يكفيه ويستغين به عن سؤال الناس .
ْ َ
َ
ني الذ الَ ََي ُد غ ً
ِ
ص َّد َق َعلَ ِيه ) أي  :ال يعلمون حباله وفقره وحاجت ه .
( َوالَ يُ ْفطَ ُن بِه فَ يُتَ َ
 -1يف احلديث معىن املسكني حقيقة  ،وهو املتعفف الذي ال يطوف على الناس وال يسأهلم .
معىن احلديث :
قال النوو  :م ْعنَاهُ  :الْ ِّمس ِّكني الْ َك ِّامل الْمس َكنَة الَّ ِّذي ُهو أ ِّ
الص َدقَ ِّة وأ ْ ِّ
س ُه َو َه َذا الطََّّواف ،بَ ْل ُه َو الَّ ِّذي َال َِّجيد ِّغ ًىن
َ َ
َ
َْ
ْ
َحق ب َّ َ
َح َوج إلَْي َها لَْي َ
ِّ ِّ
س
صل الْ َم ْس َكنَة َع ْن الطََّواف ،بَ ْل َم ْعنَاهُ نَ ْفي َك َمال الْ َم ْس َكنَة َك َق ْولِِّّه تَ َع َ
س َم ْعنَاهُ نَ ْف َي أَ ْ
اىل ( :لَْي َ
يُ ْغنيهَ ،وَال يُ ْفطَ ُن لَهُ َوَال يَ ْسأَل النَّاس َ .ولَْي َ
ِّ
ب ،ولَ ِّك َّن الِّْربَّ من آمن بِّاَ ََّّللِّ والْي وِّم ْاآل ِّخ ِّر  )...إِّ َىل ِّ
ِّ
ِّ
آخر ْاآليَة .
الِّْ َّرب أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُج َ
َ َْ
َْ ََ
وه ُك ْم قبَ َل الْ َم ْش ِّرق َوالْ َم ْغ ِّر َ
وقال ويل الدين رمحه هللا :قال العلماء :معىن احلديث أن املسكني الكامل املسكنة هو املتعفف الذي ال يطوف على الناس ،وال يسأهلم،
وال يُ ْفطَن حلاله ،وليس معناه نفي أصل املسكنة عن الطََّّواف ،وإمنا معناه نفي كماهلا ،وهذا كقوله " :أتدرون من املفلس؟ " ...
وه ُكم قِّبل الْم ْش ِّرِّق والْم ْغ ِّر ِّ
الرقُوب؟  "...وكقوله تعاىل( :لَْي ِّ
ُّ
ب َولَ ِّك َّن الِّْربَّ َم ْن َآم َن).
احلديث ،وكقوله " :أتدرون من َّ
َ َ
س الْربَّ أَ ْن تُ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
الص َدقَةَ َعلَى الْمتَ ع ِّف ِّ
 -2فِّ ِّيه أ َّ
السائِّ ِّل الطََّّواف .
َن َّ
ض ُل ِّمْن َها َعلَى َّ
ف أَفْ َ
َُ
-3أن املسكنة إمنا ُحتمد مع العفة عن السؤال ،والصرب على احلاجة.
 - 4استحباب احلياء يف كل اْلحوال.
 -5فضل التعفف  ،ويف احلديث ( ومن يستعفف يعفه هللا ) .
-6ويف احلديث إشارة إىل أنه ينبغي للمسكني أن يصرب وأن ينتظر الفرج من هللا  ،وأن ال يتكفف الناس أعطوه أو منعوه ؛ ْلن اإلنسان
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( ابن عثيمني ) .

إذا علق قلبه باخللق وكل إليهم  ،كما جاء يف احلديث  :من تعلق شيئاً وكل إليه .
 -7فضل االستغناء عن الناس .
اه ِد يف س ِ ِ
الس ِ
نيَ ،كاملُج ِ
اعي َعلَى األ َْرَملَ ِة َواملِ ْس ِك ِ
َحسبُهُ قَ َ
 - 265وعنه ،عن النَّيب  قَ َ
الَ « :وَكال َقائِ ِم الَّ ِذ الَ
ال ( َّ
َ
َ
بيل هللا»َ .وأ َ
الصائِ ِم الَّ ِذ الَ يُ ْف ِط ُر ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِيه.
يَ ْفتُ ُرَ ،وَك َّ
---------الس ِ
اعي ) املراد بالساعي :الكاسب هلما العامل ملؤنتهما ،قاله النووي .
( َّ
وقال يف "الفتح"  :معين الساعي :الذي يذهب وجييء يف حتصيل ما ينفع اْلرملة ،واملسكني .
( َعلَى األ َْرَملَ ِة ) هي :من ال زوج هلا ،سواء كانت تزوجت أم ال ،وقيل :هي اليت ،فارقت زوجها .
قال ابن قتيبةُُ :سيت أرملة؛ لِّ َما حيصل هلا من اإلرمال ،وهو الفقر ،وذهاب الزاد بفقد الزوج ،يقال :أرمل الرجل اذا فىن زاده .
( َوال ِْم ْس ِك ِ
ني ) هو من ال شيء له ،وقيل :من له بعض الشيء ،وقد يقع على الضعيف ،ويف معناه الفقري ،بل باْلَوىل عند بعضهم .
يل ِ
( َكالْمج ِ
اه ِد ِيف َسبِ ِ
هللا ) أي :إلعالء كلمة هللا تعاىل؛ أي :ثواب القائم بأمرمها ،وإصالح شأَهنما ،واإلنفاق عليهما ،كثواب الغازي يف
َُ
جهاده ،فإن املال شقيق الروح،ويف بذله خمالفة النفس ،ومطالبة رضا الرب.
ش ُّ
يب ) بكسر السني ،وفتحها؛ أي :أظنه ،وقائله عبد هللا بن مسلمة القعنيب شيخ البخاري ومسلم الراوي عن
َح ِسبُهُ قَ َ
ال يَ ُ
ك الْ َق ْعنَِ ُّ
( َوأ ْ

مالك ،كما صرح به يف رواية هنا  ،ومعناه :أظن أن مالكا قال :كالقائم .
الصائِ ِم الَ يُ ْف ِطر ) مها عبارتان عن الصوم بالنهار ،والقيام بالليل ،كقوهلم :هناره صائم ،وليله قائم ،يريدون الدميومة.
( َكالْ َقائِ ِم الَ يَ ْفتُ ُر َوَك َّ
 -1احلديث دليل على الفضل العظيم واْلجر الكبري يف السعي على اْلرملة واملسكني .

قال ابن هبرية  :واملراد أن هللا تعاىل جيمع له ثواب الصائم والقائم واجملاهد يف دفعة ؛ وذلك أنه قام لألرملة مقام زوجها الذي سلبها إياه
القدر  ،وأرضاها عن رهبا  ،وقام على ذلك املسكني الذي عجز عن قيامه بنفسه ؛ فأنفق هذا فضل قوته  ،وتصدق جبَلَ ِّده ؛ فكان نفعه
إذا [ يكافئ ] الصوم والقيام واجلهاد " .انتهى .
 -2أن من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته .
ِّ
ِّ
ِّ
عن ابن عمر رضي هللا عنهما َّ :
اجة أخيه َ ،كا َن
أن َر ُسول هللا  ، قَال ( املُ ْسل ُم أ ُ
لمهُ َ .م ْن َكا َن يف َح َ
َخو املُ ْسلم  ،ال يَظْلمهُ َ ،والَ يُ ْس ُ
ب ي ِّوم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
القيَ َام ِّة ) رواه مسلم .
اجته َ ،وَم ْن فَ َّر َج َع ْن ُم ْسلم ُك ْربَةً  ،فَ َّر َج هللاُ َعْنهُ هبا ُك ْربَةً م ْن ُكَر َ
هللاُ يف َح َ
ويف حديث أّب هريرة  .قال  :قال  ( وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ) رواه مسلم .
َن النَِّّيب  قَال ( م ِّن استطَ ِّ
ِّ ِّ
َخاهُ فَ ْليَ ْف َعل ) رواه مسلم .
ويف َحديث َجابِّر رضي هللاُ عنه :أ َّ َّ
َ َْ َ
اع مْن ُك ْم أَ ْن يَْن َف َع أ َ
السرور على املؤمن :كسوت عورته ،أو أشبعت َج ْو َعتُه ،أو
أفضل اْلعمال
ُ
إدخال ُّ
قال ابن رجبَّ :
وخرج الطرباِن من حديث عمر مرفوعاً ( ُ
قضيت له حاجة) .
مروا بثابت البناِن  ،فخذوه معكم  ،فأتوا ثابتاً  ،فقال  :أنا
احلسن
وبعث
ُّ
البصري قوماً من أصحابه يف قضاء حاجة لرجل وقال هلم ُّ :
ُ
ِّ
معتكف  ،فرجعوا إىل احلسن فأخربوه  ،فقال  :قولوا له  :يا أعم أما تعلم َّ
حاجة أخيك املسلم خري لك ِّم ْن حجة بعد
أن مشيك يف
َح َّجة ؟ فرجعوا إىل ثابت  ،فرتك اعتكافه  ،وذهب معهم .
يتعاهدنا حىت حيلُب عْنزةً لنا يف
َّيب 
َّ
ُ
وخرج اإلمام أحد من حديث ابنة خلبَّاب بن اْلرت  ،قالت  :خرج خبَّاب يف سريَّة  ،فكان الن ُّ
فعاد ِّحالهبا إىل ما كان .
تفيض َّ ،
اب حلبَها َ ،
فلما قدم خبَّ ٌ
َج ْفنَة لنا  ،فتمتلئ حىت َ
ِّ
فلما استخلف  ،قالت جاريةٌ منهم  :اآلن ال حيلُبُها  ،فقال أبو بكر  :بلى وإِن ْلرجو
حيلب ِّ
للحي أغنامهم َّ ،
وكان أبو بكر الصديق ُ 
أن ال ِّ
كنت أفعلُه  ،أو كما قال .
يغريِن ما
دخلت فيه عن شيء ُ
ُ
بيت امرأة ،
هلن املاءَ باللَّيل  ،ورآه طلحةُ بالليل
وكان عمر يتعاهد اْلرامل فيستقي َّ
فدخل إليها طلحةُ هناراً  ،فإذا هي ٌ
يدخل َ
عجوز عمياءُ
َ
ُ
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الرجل عندك ؟ قالت  :هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدِن يأتيين مبا يُصلِّ ُحين  ،وخيرج ِّ
عين اْلذى  ،فقال
مقعدةٌ  ،فسأهلا  :ما ُ
يصنع هذا َّ ُ
طلحة  :ثكلتك ُّأمك طلحةُ  ،عثر ِّ
ات عمر تتبع ؟
َ
هلن حوائجهن وما يُصلِّ ُح ُه َّن .
وكان أبو وائل
يطوف على نساء ِّ
احلي وعجائزهم كلَّ يوم  ،فيشرتي َّ
ُ
خيد ُمين .
وقال جماهد :
ابن عمر يف السفر ْلخدمه  ،فكان ُ
ُ
صحبت َ
وكان كثري من َّ ِّ
خيد َمهم  ( .جامع العلوم ) .
الصاحلني يشرت ُط على أصحابه يف السفر أ ْن ُ
ٌ
قال ابن القيم  -رحه هللا  -يف وصف شيخ اإلسالم ابن تيميه  :كان شيخ اإلسالم يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس.

قال الذهيب عن شيخ اإلسالم رحه هللا ابن تيمية  :وله حمبون من العلماء ،والصلحاء ،ومن اجلند ،واْلمراء ،ومن التجار والكرباء وسائر
وهنارا ،بلسانه وقلمه .
العامة حتبه ْ ،لنه منتصب لنفعهم ً
ليال ً
كان علي بن احلسني  -رحه هللا  -حيمل اخلبز إىل بيوت املساكني يف الظالم فلما مات فقدوا ذلك  ،كان ناس من أهل املدينة يعيشون
وال يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن احلسني فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل .

قال ابن رجب :وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل تعاىل ،واإلخالص هو أساس اْلعمال الذي ال تثبت اْلعمال إال عليه.
ومل يزل السلف يوصون حبب املساكني.
كتب الثوري إىل بعض إخوانه :عليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم  ،فإن رسول هللا  كان يسأل ربه حب املساكني.
ويروى عن أّب هريرة قال :كان جعفر بن أّب طالب حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه  ،وكان النيب  يكنيه أبا املساكني.
وكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساهنا إليهم  ،وتوفيت يف حياة النيب . 
ِّ
ِّ
ب الْمستَكِِّّ
ْربين ) .
ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون  ،فدعوه فأجاهبم وأكل معهم وتال (إنَّهُ ال ُحي ُّ ُ ْ
وكان ابن عمر ال يأكل غالباً إال مع املساكني  ،وكان يقول :لعل بعض هؤالء أن يكون ملكاً يوم القيامة.
وكان سفيان الثوري يعظم املساكني  ،وجيفو أهل الدنيا  ،فكان الفقراء يف جملسه هم اْلغنياء واْلغنياء هم الفقراء.
وقال سليمان التيمي :كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني.
وقال الفضيل :من أراد عز اآلخرة فليكن جملسه مع املساكني.
 -3من فوائد السعي يف نفع املساكني أن اإلنسان يشكر هللا على ما أنعم هللا عليه من اخلري  ،وحيبهم .
ويف احلديث قال ( اللهم إِن أسألك فعل اخلريات  ...وحب املساكني ) .
قال ابن رجب  :اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية:
منها :أهنا توجب إخالص العمل هلل.

ْلن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل ْ ،لن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.
الكِب.
ومنها :أهنا تزيل ْ

ْلن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني  ،كما سبق عن رؤساء قري واْلعراب.
ومنها :أنه يوجب صالح القلب وخشوعه.

أحببت أن يلني قلبُك فأطعم املسكني  ،وامسح رأس
ففي حديث أّب هريرة (أن رجالً شكى إىل رسول هللا  قسوة قلبه  ،فقال له :إن
َ
اليتيم) رواه أحد.

ومنها :أن جمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق هللا عز وجل  ،وتعظم عنده نعمة هللا .

(وال
وجمالسة اْلغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه  ،وقد هنى هللا عز وجل نبيه  عن ذلك فقال تعاىل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى) وقال ( انظروا إىل من دونكم  ،وال
ك إِّ َىل َما َمت َّْعنَا بِِّّه أ َْزَواجاً ِّمْن ُه ْم َزْهَرَة ا ْحلَيَاة الدُّنْيَا لنَ ْفتِّنَ ُه ْم ف ِّيه َوِّرْز ُق َربِّ َ
َتََُّد َن َعْي نَ ْي َ
تنظروا إىل من فوقَكم  ،فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ) .
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ومنها :أن النيب  أوصى حبب املساكني.
قال أبو الدرداء (أوصاِن رسول هللا  أن أنظر إىل من هو دوِن ،وال أنظر إىل من هو فوقي ،وأوصاِن أن أحب املساكني وأن أدنو
منهم) .
وكان عون بن عبد اله جيالس اْلغنياء فال يزال يف غم ْ ،لنه ال يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً  ،فرتكهم
وجالس املساكني فاسرتاح.
ويروى أن داود كان جيالس املساكني ويقول :مسكني بني مساكني.
-3حرص اإلسالم على الفقراء والضعفاء .
-4فضل اجلهاد يف سبيل هللا .
ال ( َش ُّر الطَّع ِاِ طَعاِ الولِ ِ
اهاَ ،وَم ْن ََلْ َُِي ِ
ب َّ
الد ْع َوةَ فَ َق ْد
 - 266وعنه ،عن النَّيب  قَ َ
يمةُ ،يُْنَ ُع َها َم ْن يَأتِ َيهاَ ،ويُ ْد َعى إِل َْي َها َم ْن يَأْبَ َ
َ َُ َ َ
صى هللاَ َوَر ُسولَهُ ) رواه مسلم.
َع َ
ويف رواية يف الصحيحني ،عن أَيب هريرة من قوله ( :ب ْئس الطَّعاِ طَعاِ ِ
يم ِة يُ ْد َعى إِل َْي َها األ ْغنِيَاءُ ويُ ْت َر ُك ال ُف َقراءُ ) .
الول َ
َ َُ َُ َ
---------( َش ُّر اَلطَّ َع ِاِ) ويف رواية ( بئس الطعام ) ليس الذم متجها إىل الطعام نفسه (املأكول) لكن الذم إىل العمل الذي اقرتن به.
(ُيُْنَ ُع َها َم ْن يَأْتِ َيها) أي :يكف عنها من لو دعي لسارع إىل اجملي ،واملراد هبم الفقراء واملساكني [وهذه مجلة تعليلية].
(وَم ْن ََلْ َُِي ِ
ب اَ َّ
صى اَ ََّّللَ َوَر ُسولَهُ) هذا اإلطالق ال بد فيه من قيد :من مل جيب بدون عذر.
لد ْع َوةَ فَ َق ْد َع َ
َ
 -1احلديث دليل على ذم الوليمة اليت يدعى إليها اْلغنياء ويرتك الفقراء .
ِّ
اها) فيها ثالثة فوائد:
وهذه اجلملة ( ميُْنَ ُع َها َم ْن يَأْت َيها َ ،ويُ ْد َعى إِّلَْي َها َم ْن يَأْبَ َ
اْلوىل :أهنا للتعليل .
الثانية :فيها اإلخبار عن واقع الناس .
الثالثة :فيها التحذير ،كأنه قيل :ال ينبغي أن يدعى هلا من يأباها ومينعها من يأتيها.
قال النوو  :معىن هذا احلديث اإلخبار مبا يقع من الناس بعده  من مراعاة اْلغنياء يف الوالئم ،وحنوها ،وختصيصهم بالدعوة،

وإي ثارهم بطيب الطعام ،ورفع جمالسهم ،وتقدميهم ،وغري ذلك مما هو الغالب يف الوالئم ،وهللا املستعان ( .شرح مسلم ) .
قال احلافظ ابن حجر  :أَي أَنَّها تَ ُكون َشر الطَّعام إِّ َذا َكانَت ِّهب ِّذهِّ ِّ
ص الْغَِّين َوتُِّرك الْ َف ِّقري أ ُِّم ْرنَا أَ ْن
الص َفة َ ،وِّهلََذا قَ َ
ال اِّبْن َم ْسعُود  ( :إِّ َذا ُخ َّ
ْ َ
َ
ْ َ
َال ُُِّنيب ) .

وقال الشيخ ابن عثيمني  :فسر هذه الوليمة اليت طعامها شر الطعام وهي اليت يدعى إليها من يأباها ومينعها من يأتيها  ،يعين يدعى إليها
اْلغنياء  ،والغين ال حيرص على احلضور إذا دعي ؛ ْلنه مستغن مباله  ،ومينع منها الفقراء ؛ والفقري هو الذي إذا دعي أجاب  ،فهذه
الوليمة ليست وليمة ِّ
مقربةً إىل هللا ؛ ْلنه ال يدعى إليها من هم أحق هبا  ،وهم الفقراء ؛ بل يدعى إليها اْلغنياء .
 -2استحباب دعوة الفقراء واحملتاجني .
 -3اهتمام اإلسالم بالفقراء واحملتاجني .
 -4التنبيه على أنه ينبغي أن تؤكل الوليمة وال ترتك .
 -5حب الفقراء ودعوهتم دليل اإلخالص .
 -6وجوب الدعوة إذا كانت عرساً  ،وقد تقدم حبث ذلك .
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ال جا ِري ت ْني ح ََّّت تَب لُغَا جاء ي وِ ِ
القيَ َام ِة أنَا َو ُه َو َك َهاتَ ْ ِ
أصابِ َعهُ).
 - 267وعن أنس  عن النَّيب  قَ َ
ني» َ
وض َّم َ
ال ( َم ْن َع َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ عَلَ َّي امرأةٌ ومعها ِ
َل فَلَ ْم ََتِ ْد ِعنْ ِد َشيئًا غَْي َر َتََْرةٍ َواح َدةٍ،
ابنتان َهلَا ،تَ ْسأ ُ
ََ ( َد َخلَ ْ
 - 268وعن عائشة رضي هللا عنها ،قَال ْ
َْ ََََ
هذهِ
ال« :م ِن اب تلي ِمن ِ
رج ْ
ني ابْ نَتَ ْيها وََلْ تَأ ُك ْل ِم ْن َهاُُ ،ثَّ قَ َام ْ
َ ،فَ َد َخ َل الن ُّ
فَأ ْعطَْيتُ َها إيَّ َ
س َم ْت َها بَ َْ
َّيب َ علَينَا ،فَأ ْخبَ ْرتُهُ فَ َق َ َ ْ ُ َ ْ
َ فَ َخ َ
اها فَ َق َ
ات بِ َ ٍ
الب نَ ِ
ن لَه ِسَتا ِمن النَّار ) .متَّ َف ٌق َعل ِ
َيه
ُ
شيء فَ ْ
َ
س َن إل َْي ِه َّنُ ،ك َّ ُ ً َ
أح َ
َ ُك َّل و ِ
ََ ( َجاءتين ِم ْسكينةٌ ََتْ ِمل ابْ نَتَ ْ ِ
اح َدة ِم ْن ُه َما
ني َهلَا ،فَأط َْع ْمتُها ثَال َ ََت َرات ،فَأ ْعطَ ْ
 - 269وعن عائشة رضي هللا عنها ،قَال ْ
َ
ُ
ِ
َتَْرةً ورفَ ْ ِ
ش َّق ِ
ت
َ الت َّْم َرةَ الَّيت َكانَ ْ
اها ،فَ َ
َ تُري ُد أَ ْن تَأ ُكلَ َها بَ ْي نَ ُهما ،فَأع َجبَ ِين َشأنُ َها ،فَ َذ َك ْر ُ
طع َم َتها ابْ نَتَ َ
عَ إِ ََل فيها َتََْرةً لتَأ ُكلها ،فَ ْ
استَ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَّ :
ن النَّا ِر ) .رواه مسلم
َ
لرسول هللا  فَ َق َ
صنَ َع ْ
الَّذ َ
ب َهلَا هبا اجلَنَّةَ ،أ َْو أعتَ َق َها هبَا م َ
إن هللا قَ ْد ْأو َج َ
---------رواه مسلم

( من عال ) أي :قام عليهما مبا يُصلحهما ،وحيفظهما .

العول ،وهو ال ُق ْرب ،ومنه :ابدأ مبن تعول ،ومعناه:
قال النوو رحه هللا :معىن عاهلما :قام عليهما باملؤنة ،والرتبية ،وحنومها ،مأخوذ من َ
جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني.
أي :بنتني.
( َجا ِريَتَ ْني ) ْ
أصابِ َعهُ ) أي  :أصبعيه ،ومها الوسطى ،واليت تليها ،كما هو مفسر يف رواية ابن حبان؛ يعين :أنه  قرن بني إصبعيه .
( َ
وض َّم َ
( جاءتْ ِين امرأَةٌ معها اب نَتَ ِ
ان ) قال احلافظ  :مل أقف على أُسائهن .
َ َ َْ َََ ْ
( تَ ْسأَل ُِين ) شيئاً من الطعام .
ٍ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ني ابْ نَتَ ْي َها ) ومل تأكل منها شيئاً  ،كما يف رواية أخرى .
س َم ْت َها بَ َْ
( فَلَ ْم ََت ْد ع ْند غَْي َر َتََْرة َواح َدة فَأَ ْعطَْيتُ َها فَ َق َ
( من يلِي ِمن َه ِذهِ الْب نَ ِ
ات َش ْيئًا ) من الوالية  ،ووقع ( من ابتلي ) من االبتالء .
َ
َْ َ ْ
س َن إِل َْي ِه َّن ) أي  :صاهنن وقام مبا يصلحهن  ،ونظر يف أصلح اْلحوال هلن .
( فَأ ْ
َح َ
( ُك َّن لَهُ ِس ْت ًرا ِم َن النَّا ِر ) أي  :حجاباً من النار .
( َجاءتين ِم ْسكينةٌ ََتْ ِمل ابْ نَتَ ْ ِ
ني َهلَا ،فَأط َْع ْمتُها ) أي  :أعطتها طعاماً .
ُ
ثَال َ ََت َرات ) تقدم يف الرواية السابقة أن قالت" :فلم جتد عندي شيئاً غري َترة واحدة ،فأعطيتها إياها" ،واْلقرب يف اجلمع احلمل على
تعدد القصة .
اها ) أي  :سألتاها تلك التمرة .
طع َم َتها ابْ نَتَ َ
( فَ ْ
استَ َ
ش َّق ِ
َ تُري ُد أَ ْن تَأ ُكلَ َها بَ ْي نَ ُهما ) هذا من شدة رأفتها بابنتيها ،ولذا وجب هلا اجلنة .
َ الت َّْم َرَة الَّيت َكانَ ْ
( فَ َ
أعجبَ ِين َشأنُ َها ) أي :حاهلا الذي جرى بينها وبني ابنتيها يف تلك التمرة ،ويف رواية ابن حبان  :فأعجبين َحنَاهنا .
( فَ َ
( َّ
ب َهلَا ) أي  :هلذه املرأة .
إن هللا قَ ْد ْأو َج َ

( هبا ) أي :بسبب هذه الصنعة ،وهي إيثارها ابنتيها على نفسها بتلك التمرة،
( اجلَنَّةَ ،أ َْو أعتَ َق َها ِهبَا ِم َن النَّار ) ويف رواية ابن حبان" :إن هللا قد أوجب هلا اجلنة ،وأعتقها هبا من النار .
-1يف هذه اْلحاديث دليل على فضل رحة البنات واإلحسان إليهن والقيام مبا يصلحهن  ،وأن ذلك سبب يف دخول اجلنة والنجاة من
النار .
فاإلحسان إَل البنات سبب ملرافقة النيب  يف اجلنة .

أ-كما يف حديث الباب .
ولفظ الرتمذي ( من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة كهاتني ) وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها .
ب-وعن جابر  قال :قال رسول هللا  ( من كان له ثالث بنات يؤويهن ويرحهن ويكفلهن ،وجبت له اجلنة البتة  ،قيل يا رسول هللا
12

فإن كانتا اثنتني ؟ قال :وإن كانتا اثنتني ) رواه أحد .
ج -وعند الطرباِن من حديث ابن عباس ( فأنفق عليهن وزوجهن ،وأحسن أدهبن ) .

ومن أسباب النجاة من النار .
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت
ني ابْنَتَ ْي َها ُمثَّ قَ َام ْ
أ-عن َعائ َشة قَالَ ْ
ت ( َجاءَتِّْين ْامَرأَةٌ َم َع َها ابْنَتَان تَ ْسأَلُِّين فَلَ ْم َجت ْد عْندي َغْي َر َتََْرة َواح َدة فَأ َْعطَْيتُ َها فَ َق َس َمْت َها بَ ْ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َحسن إِّلَْي ِّه َّن ُك َّن لَهُ ِّسْت را ِّمن الن ِّ
َّار ) متفق عليه .
َّيب  فَ َحدَّثْتُهُ فَ َق َ
فَ َخَر َج ْ
ت فَ َد َخ َل النِّ ُّ
ً َ
ال َم ْن يَلي م ْن َهذه الْبَ نَات َشْيئًا فَأ ْ َ َ
وعند الرتمذي ( من ابتلى بشيء من البنات فصرب عليهن كن له حجاباً من النار ) .
ِّ ِّ
ِّ
ت ( َجاءتِّْين ِّمس ِّكينَةٌ َْحت ِّمل ابْنَتَ ْ ِّ
ت إِّ َىل فِّ َيها
ني َهلَا فَأَطْ َع ْمتُ َها ثَالَ َ
ت ُكلَّ َواح َدة مْن ُه َما َتََْرةً َوَرفَ َع ْ
ث َتَََرات فَأ َْعطَ ْ
ب-وعن َعائ َشة أيضاً أهنا قَالَ ْ
ْ
َ
ُ
َّت التَّمرةَ الَِّّيت َكانَت تُ ِّريد أَ ْن تَأْ ُكلَها ب ي ن هما فَأَعجب ِّين شأْنُها فَ َذ َكر ِّ
َتَْرةً لِّتَأْ ُكلَها فَاستَطْعمْت ها اب نَتَاها فَ َشق ِّ
ت لِّرس ِّ
اَّللِّ 
ول َّ
ْ ُ
ُْ
َ ْ ََ َ ْ َ
ت الَّذى َ
َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
صنَ َع ْ َ ُ
َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
اجلَنَّةَ أ َْو أ َْعتَ َق َها هبَا من الن ِّ
َّار ) .
ب َهلَا هبَا ْ
ال « إِّ َّن َّ
فَ َق َ
َ
اَّللَ قَ ْد أ َْو َج َ
ِّ
ِّ
اه َّن ِّم ْن
ول هللاِّ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول ( َم ْن َكا َن لَهُ ثَالَ ُ
اه َّن َ ،وَك َس ُ
صبَ َر َعلَْي ِّه َّن َ ،وأَطْ َع َم ُه َّن َ ،و َس َق ُ
ج -وعن ُع ْقبَة بْن َعامر قال َُ :س ْع ُ
ث بَنَات فَ َ
ِّج َدتِِّّه ُك َّن لَهُ ِّح َجابًا ِّمن الن ِّ
َّار يَ ْوَم الْ ِّقيَ َامة ) رواه ابن ماجه .
َ
ِّ
ِّ
صد به وجه هللا
قال القرطيب :قوله (فَأَ ْح َس َن إلَْيه َّن) أي :صاهنن ،وقام مبا يُصلحهن ،ونَظَر يف أصلح اْلحوال هلن ،فمن فعل ذلك ،وقَ َ
املعرب عنه ِّ
بالسرت من النار ،وال شك يف أن من مل يدخل النار دخل اجلنة،
تعاىل ،عافاه هللا تعاىل من النار ،وباعده منها ،وهو َّ
اَّلل تَع َ ِّ ِّ
 -2قوله َ ( م ْن اُبْتُلِّي ِّم ْن الْبَنَات بِّ َشيء ) إَِّّمنَا َُسَّاهُ اِّبْتِّ َالء ِّْل َّ
دهم بِّ ْاْلُنْثَى
َن النَّاس يَكَْرُهونَ ُه َّن ِّيف الْ َع َادة َوقَ َ
ال َّ َ
اىل ( َوإ َذا بُشَر أ َ
َح ْ
ْ
َ
ِّ
ظَ َّل َو ْجهه ُم ْس َوًّدا َوُه َو َكظيم )  ( .شرح مسلم ) .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
صر بِِّّه َعلَى قَ ْد ِّر الْو ِّاج ِّ
اختُلِّ َ ِّ
ب أ َْو ِّمبَا َز َاد َعلَْي ِّه :
َ -3وقَد ْ
َ
ف يف الْ ُمَراد ب ْاإل ْح َسان َه ْل يَ ْقتَ ُ
والظَّ ِ
ت الْمرأَةَ التَّمرةَ فَآثَر ِّ
ِّ
ِّ
اإلحس ِّ
ْم الْم ْذ ُك ِّ
َش َار إِّلَْي ِّه ِّمن ْ ِّ
ص َف َها النِّ ُّ ِّ ِّ
اه ُر الث ِ
ور  ،فَ َد َّل
ان ِّمبَا أ َ
َّاِن  :فَِّإ َّن َعائ َشةَ أ َْعطَ َ ْ ْ َ َ ْ
ت هبَا ابْنَتَ ْي َها فَ َو َ
َ
احلُك َ
َ
َّيب  ب ْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صر َعلَى الْواج ِّ
َّ
ِّ
َعلَى أ َّ
ف
وص ُ
ب َوإِّ ْن َكا َن يُ َ
َ
َن َم ْن فَ َع َل َم ْعُروفًا َملْ يَ ُك ْن َواجبًا َعلَْيه أ َْو َز َاد َعلَى قَ ْدر الْ َواجب َعلَْيه ُع َّد ُْحمسنًا َ ،والذي يَ ْقتَ ُ
ان أَ ْن ي وافِّق الشَّرع َال ما خالََفه والظَّ ِّ
ِّ
اإلحس ِّ
بِّ َكونِِّّه ُْحم ِّسنًا لَ ِّك ِّن الْمر َاد ِّمن الْو ْ ِّ
ِّ
ِّ
اهُر أ َّ
اب الْ َم ْذ ُك َور إَِّّمنَا
َن الث ََّو َ
ْ
َُ َ ْ َ َ َ ُ َ
َُ َ َ
صف الْ َم ْذ ُكور قَ ْدٌر َزائ ٌد َو َش ْر ُط ْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
است ْغنَ ُاؤُه َّن َعْنهُ بَزْوج أ َْو َغ ْريه َك َما أُش َري إلَْيه يف بَ ْع ِّ
احلَديث  ( .الفتح ) .
ض أَلْ َفاظ ْ
ص َل ْ
ص ُل ل َفاعله إذَا ْ
استَ َمَّر إ َىل أَ ْن َْحي ُ
َْحي ُ
-4من املعلوم أن العرب يف اجلاهلية كانوا ال حيبون البنات ،ويرتقبون اْلوالد ،للوقوف إىل جانبهم ومساندهتم يف حياهتم وحروهبم .
أما البنت فكانوا ال حيبوهنا ،وكان عدم حبهم هلا واخلوف من عارها حيمل بعضهم على كراهتها بل وعلى قتلها ووأ ِّْدها .
كما قال هللا تعاىل ( وإِّذَا ب ِّشر أَحدهم بِّاْلُنْثى ظَل وجهه مسوًّدا وهو َك ِّظيم * ي ت وارى ِّمن القوِّم ِّمن س ِّ
وء َما بُ ِّشَر بِِّّه أَميُْ ِّس ُكهُ َعلَى ُهون أ َْم
َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ٌ ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ
ي ُد ُّسهُ ِّيف التُّر ِّ
اب أََال َساءَ َما َْحي ُك ُمون ) .
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ت * بأ ِّ
َي َذنْب قُتلَت ) .
ودةُ ُسئلَ ْ
وقال تعاىل ( َوإِّ َذا الْ َم ْوءُ َ
فجرم وحرم هذه ِّ
الفعلة الشنعاء وهي وأد البنات .
حىت بعث هللا نبينا حممداً َّ ، 
فعن املغرية بن شعبة  أن النيب  قال ( َّ
ووأد البنات ،وَك ِّرهَ لكم قيل وقال ،وكثرة
إن هللا َّ
حرم عليكم عقوق اْلمهاتَ ،وَمْنعاً وهاتَ ،
السؤال ،وإضاعة املال ) متفق عليه .
وو َأد البنات ) هو دفن البنات باحلياة ،وكان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن .
قال ابن حجر  :قوله َ ( 
ِّ
ت له ابنةٌ فلم يئِّ ْدها ومل يُهْنها ،ومل يُؤثر ولَده عليها أدخلَه هللاُ هبا اجلنة) .رواه أحد
وعن عبد هللا بن عباس قال :قال رسول هللا َ ( م ْن ُول َد ْ
ْ
وهذان احلديثان وما جاء يف معنامها يدالن صراحة على َّ
كن حمالً جلهاالت وبُغض بعض العرب إبان بعثة النيب . 
أن البنات َّ
 -5تأكيد حق البنات؛ لِّ َما فيهن من الضعف غالباً عن القيام مبصاحل أنفسهن ،خبالف الذكور؛ لِّ َما فيهم من قوة البدن ،وجزالة الرأي،
وإمكان التصرف يف اْلمور احملتاج إليها يف أكثر اْلحوال.
-6سخاء عائشة  -رضي هللا عنها -؛ لكوهنا مل جتد إال َترة فآثرت هبا.
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تيسر له قَل أو كثر.
 -7أن القليل ال ميتنع التصدق به؛ حلقارته ،بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق مبا َّ
-8جواز ِّذكر املعروف ،إن مل يكن على وجه الفخر ،وال املنة.
 -9فضل اإلحسان يف اْلعمال لقوله ( فأحسن إليهن . ) ...
-10بعض اْلسباب اليت تنجي من النار :
أوالً  :الرمحة والعطف على البنات .

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َحسن إِّلَْي ِّه َّن ُك َّن لَهُ ِّسْت را ِّمن الن ِّ
َّار ) .
ً َ
كما يف حديث عائشة السابق ( َم ْن يَلي م ْن َهذه الْبَنَات َشْيئًا فَأ ْ َ َ

ثانياً  :الصدقة .
ال ُ :سعت النَّيب  ، يقول ( اتَّ ُق وا النَّار ولَو ِّ
عن َع ِّدي ِّ
بشق َتََْرة ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِّيه .
بن َحامت  ، قَ َ
َ َْ
وقال  ( ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق َترة ) رواه أحد .
وجاء عند الطرباِن من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً ( اجعلوا بينكم وبني النار حجاباً  ،ولو بشق َترة ) .
وْلحد عن عائشة بإسناد حسن ( يا عائشة استرتي من النار  ،ولو بشق َترة  ،فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان )
ِّ ِّ
ص َّدقْن  ،فَإِِِّّن أ ُِّريتُ ُك َّن أَ ْكثَر أ َْه ِّل الن ِّ
َّار ) متفق عليه .
وقال  ( يَا َم ْع َشَر الن َساء تَ َ َ
َ
ثالثاً  :البكاء من خشية من هللا .

قال  ( ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ) رواه الرتمذي .
وقال تعاىل ( وملن خاف مقام ربه جنتان ) .

رابعاً  :الصيام :

قال  ( الصيام ُجنة يستجن به من النار ) رواه أحد  ،ويف رواية ( وحصن حصني من النار ) .
وقال  ( من صام يوماً يف سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ) متفق عليه .

خامساً  :واالستجارة باهلل من النار .

عن أنس بن مالك قال  :قال رسول هللا ( من سأل هللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة  ،ومن استجار من النار ثالث
مرات قالت النار اللهم أجره من النار ) رواه الرتمذي .
والنيب  يف دعائه :اللهم إِن أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم واملأمث ،اللهم إِن أعوذ بك من عذاب النار ،وفتنة النار ،وفتنة القرب "
رواه البخاري .

ولذلك من صفات عباد الرحن أهنم يقولون ( ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراماً ) .

سادساً  :احملافظة على صالة الفجر والعصر .

قال  ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ) رواه مسلم .

سابعاً  :اجلهاد .
قال  ( من اغربت قدماه يف سبيل هللا فهما حرام على النار ) رواه الرتمذي .
ثامناً  :حسن اخللق .

قال  ( من كان سهالً هيناً ليناً حرمه هللا على النار )
تاسعاً  :عتق الرقاب .

قال  ( من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ) .

عاشراً  :الكلمة الطيبة .
َّار َولَو بِّ ِّش ِّق َتََْرة  ،فَ َم ْن َملْ َِّجي ْد فَبِّ َكلِّ َمة طَيِّبَة )
للحديث السابق ( فَاتَّ ُقوا الن َ
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قال النووي  :فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار .

احلاد عشر  :التوحيد بإخالص وصدق .

قال  ( إن هللا قد حرم على النار من قال ال إله إال هللا ،يبتغي بذلك وجه هللا ) متفق عليه .
ِ
الض ِعي َف ِ
ج َح َّق َّ
ني :اليَتِيم َواملَْرأةِ ) حديث
يح ُخ َويْلِ ِد بن عمرو
ال :قَ َ
اخلزاع ِي  قَ َ
 - 270وعن أَيب ُش َر ٍ
ال النَّيب  ( اللَّ ُه َّم ِإِن أ َ
ُح ِر ُ
حسن رواه النسائي بإسناد جيد.
ضيَّع ح َّقهما ،وأُح ِذر ِمن ذلِ َ ِ
ِ
ج َو ُه َو ْ
زجرا أكي ًدا.
اإلُثُ ِمبَ ْن َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ومعىن «أ َ
ج» :أُ ْحل ُق احلََر َ
ُح ِر ُ
ك ََتْذ ًيرا بَليغًاَ ،وأ ْز ُج ُر َع ْنهُ ً
---------صوص ِّلزيادةِّ ض ِّ
فظ حقوقِّهم ،كما أوصى بالي ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وج ِّه اخلُ ِّ
عف ِّهما .
َ
أوصى الن ُّ
تيم واملَرأة على ْ
َ -1
َ َ
َّيب  باإلحسان إىل الضُّعفاء من النَّاس وح ُ
َّاس يف تَ ِّ ِّ
ديث ي ِّ
ِّ
ُضيِّ ُق على الن ِّ
أش ِّد ُد عليهم يف
حيث ُ
ضييع َحقهم ،و َ
وض ُح ذلكُ ،
ُح ِّر ُج َح َّق ) أي :أ َ
يقول فيه ُّ
النيب  ( اللَّ ُه َّم إِِّن أ َ
وهذا احلَ ُ ُ
ذلك ،و ِّ
ول هلما وال قُ َّوةَ ،وال يْنتَ ِّ
قوع يف ظُ ِّ
لمهم« ،الضَّعي َف ِّ
صر ِّان ْلنْ ُف ِّسهما .
الو ِّ
ني» ومها اللَّذان ال َح َ
َ
أحذ ُرهم من ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
است ْعطافًا وزيادةً يف الت ِّ
َّحذيرَّ ،
أش َّد.
فإن اإلنْسا َن ُكلَّما كان ْ
قامه من ظالمه َ
أض َعف ْ
ص َف ُهما بالضَّعفْ :
وقد َو َ
كانت عنايةُ هللا به أ ََمتَّ ،وانت ُ
ِّ
صغريا ،وفَ َق َد ِّحايَتَه ِّ
ورعايَته.
و َّأول الضَّعي َفني ( اليَتيم ) وهو الذي فَ َق َد أباهُ َ ً
ِّ
( واملرأة ) ووجه ِّ ِّ
العقل .
َُْ َ
ض ْعف املَرأة َّأهنا ضعيفةٌ ِّيف اجلَسد و َ
َ
 -2ففي احلديث الرتهيب من التعرض لليتيم واملرأة بسوء .
يث بِّالطَّيِّ ِّ
ب َوال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َهلُ ْم إِّ َىل أ َْم َوالِّ ُك ْم إِّنَّهُ َكا َن ُحوباً َكبِّرياً).
(وآتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم َوال تَتَبَ َّدلُوا ْ
اخلَبِّ َ
قال تعاىل َ
ِِّّ
ِّ َّ ِّ
صلَ ْو َن َسعِّرياً).
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى ظُْلماً إَِّّمنَا يَأْ ُكلُو َن ِّيف بُطُوهن ْم نَاراً َو َسيَ ْ
وقال تعاىل يف هذه اآلية (إ َّن الذ َ
ِّ
وقال تعاىل (وال تَ ْقربوا م َ ِّ
َشدَّهُ).
َح َس ُن َح َّىت يَْب لُ َغ أ ُ
ال الْيَت ِّيم إَِّّال بِّالَِّّيت ه َي أ ْ
َ َُ َ
وقال ( اجتنبوا السبع املوبقات ... :وذكر منها :وأكل مال اليتيم) متفق عليه.

قال الراز  ... :وذلك كله رحة من هللا تعاىل باليتامىْ ،لهنم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من هللا مزيد العناية والكرامة ،وما أشد

داللة هذا الوعيد على سعة رحته وكثرة عفوه وفضلهْ ،لن اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل الغاية القصوى بلغت عناية هللا هبم إىل الغاية
القصوى.
ِّ
ِّ
اعتناؤه حب ِّ
ِّ ِّ ِّ
قوق اليَ ِّ
تيم واملرأةِّ خصوصاً .
موما ،و ُ ُ
-3ويف احلديث :عنايةُ اإلسالم حبُقوق الضُّعفاء ُع ً
َ
الَ :رأى سعد َّ
ال النَّيب َ ( ه ْل
ض ًال َعلَى َم ْن ُدونَهُ ،فَ َق َ
 - 271وعن مصعب بن سعد بن أَيب وقَّاص رضي هللا عنهما ،قَ َ
أن لَهُ فَ ْ
تابعي ،ورواه احلافظ أَبُو بكر الِبقاِن يف
ض َع َفائِ ُك ْم ) رواه البخار هكذا ُم ً
صرو َن وتُ ْرَزقُو َن إالَّ بِ ُ
رسال ،فإن مصعب بن سعد ٌّ
تُ ْن ُ
متصال عن مصعب ،عن أبيه . 
صحيحه ً
 - 272وعن أَيب الد ِ
ض َع َفائِ ُكم ) رواه
سعَ َر ُس َ
َّرداء ُعوُير  قَ َ
ص ُرو َن وتُ ْرَزقُو َن ،بِ ُ
الُ :
ُّع َفاء ،فَ َّإَّنَا تُ ْن َ
ول هللا  يقول ( ابْ غُوِن الض َ
أَبُو داود بإسناد جيد .
---------( َرأى ) أي  :ظن  ،وهي رواية النسائي .

( سعد ) بن أّب وقاص .
( َّ
ض ًال َعلَى َم ْن ُدونَهُ ) زاد النسائي ( من أصحاب رسول هللا  ) أي  :بسبب شجاعته وحنو ذلك .
أن لَهُ فَ ْ
ُّع َفاء ) أي  :اطلبوا يل ضعفاءكم .
( ابْ غُوِن الض َ

 -1احلديث دليل على فضل الضعفاء واملساكني  ،وقد تقدم ذلك .
وقد جاء عند النسائي قال  ( إمنا تنصر هذه اْلمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم ) .
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ِّ
وقوله ( َرأى سعد َّ
بن أّب وقَّاص  رأى َّ
بن سعد َّ
فضال
أن له ً
أن لَهُ فَ ْ
أن َ
ض ًال َعلَى َم ْن ُدونَهُ  )...يف هذا احلديث يَروي ُم َ
سعد َ
ب ُ
صع ُ
بفضل من هو دونه ِّمن الض ِّ
على من دونه ِّمن الض ِّ
لقوتِّه وشجاعتِّه يف الغزو ِّ
اتَّ ،
ُّعفاء ،و َّ
وينصُرهم
َّيب 
ُّعفاء؛ َّ
أن هللاَ ُ
فذكره الن ُّ
يرزقُهم ُ
ِّ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أيضا بدعاء ضعفائهم
وقوته يف حماربة اْلعداء؛ فإنَّه تعاىل
بسبب ُدعائهم ،فإذا كان ُّ
ينصُر به هللاُ املسلمني بشجاعته َّ
ينصُر املسلمني ً
القوي ُ
ِّ ُ ُ
ُ
وتذلُّلِّهم هللِّ تعاىل ،ففي كل خري ،وقد أراد  هبذا ِّ
الزْه ِّو عن ِّ
حىت ال
قلوب املؤمنني؛ َّ
القول َح َّ
اض ِّع ،ونَ ْف َي الك ِّْرب و َّ
ض سعد  على التَّو ُ
ٌ
أحدا من املسلِّمني.
َحي ِّتقَر
أح ٌد ً
َ
ُ
َن الضُّعفاء أَش ُّد إِّخ َالصا ِّيف الد ِّ
وهبِّم ع ِّن التَّعلُّ ِّق بِّزخر ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
احل ِّد ِّ
َّ
ِّ
َّ
ْ
ف
أ
يث
يل
و
أ
ت
ال
ط
ب
ْ
قال احلافظ  :قَ َ
َ
َ
َ
وعا ِّيف الْعبَ َادة خلََالء قُلُ ْ َ َ ُ ُْ
ْ
ُّعاء َوأَ ْكثَ ُر ُخ ُش ً
َ
ً
ُ َ
ال بن َ
َ َ
ِّ
ِّ ِّ
احتِّ َق ِّ
الدُّنْيَا َوقَ َ َّ
ار الْ ُم ْسلِّ ِّم ِّيف ُك ِّل َحالَة .
ك َح َّ
اض ِّع َونَ ْف ِّي َّ
ب أ ََر َاد  بِّ َذل َ
ض َس ْعد َعلَى التَّ َو ُ
الزْه ِّو َعلَى َغ ِّْريه َوتَ ْرك ْ
ال الْ ُم َهل ُ
اَّلل ه ِّذهِّ اْل َُّمةَ بِّضعِّ ِّيفها بِّدعوِّهتِّم و ِّ
الهتِّم وإِّخ ِّ
الص ِّهم) ما يفسر السبب الكامن وراء اعتبار
ص ْ َ ْ
صُر َُّ َ
َ َ َ َْ ْ َ َ
-2لعل يف حديث النسائي (إَِّّمنَا يَْن ُ
وهبِّم عن التَّعلُّ ِّق بِّزخر ِّ
َش ُّد إخ َالصا ِّيف الدُّع ِّاء وأَ ْكث ر خش ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ف الدُّنْيَا كما قال ابن
َ َ َُ ُ ُ ً
الضعفاء سبباً يف حتقق النصر  ،فهم أ َ ْ ً
وعا يف الْعبَ َادة خلََالء قُلُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
بطال يف تأويل احلديث.
 -3اهتمام اإلسالم بشأن الفقراء .
-4فضل دعاء املضطر سواء كان فقرياً أو مظلوماً .
-5فضل اخلضوع واخلشوع والتذلل هلل تعاىل .
-6على الدعاة االقتداء بالنيب  يف االهتمام بالفقراء والضعفاء .
 -7من أسباب الرزق االهتمام بالفقراء والضعفاء .
 -8العناية بضعفاء اْلمة واالهتمام هبم سبب من أسباب نزول نصر هللا تعاىل على عباده املؤمنني .
 -9من أسباب إجابة الدعاء التضرع واإلخالص واخلشوع .
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