تفريغ خطبة مجعة بعنوان:

حتذير املسلمني
من بعض مفسدات أخوة لدين
لشيخنا الفاضل أيب حممد
الزعكري
عبد احلميد احلجوري ُّ
حفظه اهلل

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من
هيده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ريب ال
رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا
ِ
ون ﴾.
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اَّللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
سو ِ
ِ
ِ
ث ِمن ُْه ََم ِر َجاالً
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقيب ًا ﴾
ون بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اَّللََّ ك َ
اء ُل َ
اء َوا َّت ُقوا اَّللََّ ا َّلذي ت ََس َ
كَثري ًا َون َس ً
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اَّللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َس ِديد ًاُ ،ي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع ََم َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َب ُك ْم َو َم ْن
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ُيطِ ِع اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفازَ َف ْوز ًا َعظِي ًَم ﴾
أما بعد :فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورش
األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وإنام توعدون ٍ
آلت وما أنتم بمعجزين
عباد اهلل إن اهلل عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله ليستقيم الناس عىل مكارم األخالق كام قال
النبي صىل اهلل عليه وسلم :إنام بعثت ألتم صالح األخالق .أخرجه أمحد عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه وكان صىل اهلل عليه وسلم حريص ًا عىل متام خلق اإلنسان مع اهلل عز وجل بتوحيده
وإفراده بام جيب له ثم كذلك متام خلق اإلنسان فيام بينه وبني الناس وقد بني رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ما جيب لإلنسان عىل أخيه اإلنسان السيام املسلم عىل املسلم غاية البيان وحرص
عىل أداء هذه احلقوق ومن ذلك ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه وأخرج البخاري بعض
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ألفاظه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كام يف حديث عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم َق َال:
«إِياكُم وال َّظنَ ،فإِ َّن ال َّظن َأك َْذب َ ِ ِ
َاج ُشواَ ،والَ
احلديثَ ،والَ َ ََت َّس ُسواَ ،والَ َ ََت َّس ُسواَ ،والَ َتن َ
ُ
َّ
َّ ْ َ َّ
اسدُ واَ ،والَ َت َبا َغ ُضواَ ،والَ تَدَ ا َب ُرواَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اَّللَِّ إِ ْخ َوانًا»
َ ََت َ
كام أمركم اهلل فهذه تسع خصال والعارشة ما جاء يف بعض األحاديث عن أيب هريرة ريض اهلل
عنه وعن غريه :وال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه
عرش نواهي هنى عنها النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا فيها من الفساد بني الناس حيث تسو
أخالقهم وينترش بينهم الرش والعداوة والبغضاء مع أن املؤمن مأمور بمحبة إخوانه املؤمنني قال
ِ
ف َي ْأ ِِت اَّللَُّ بِ َق ْو ٍم ُُيِ هب ُه ْم َو ُُيِ هبو َن ُه
ين َآمنُوا َمن َي ْرتَدَّ ِمنك ُْم َعن ِدين ِ ِه َف َس ْو َ
اهلل عز وجل َ ﴿:يا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
زَّة ع ََل ا ْلكَافِ ِرين ُُي ِ
َأ ِذ َّل ٍة ع ََل ا ُْْل ْؤ ِمن ِ َ ِ ٍ
ون ِِف َسبِ ِ
يل اَّللَِّ َو َال َ َ
ون َل ْو َم َة َالئِ ٍم ۚ ََٰذلِ َ
ك َف ْض ُل
َيا ُف َ
اهدُ َ
ني َأع َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم (﴾)45
اء ۚ َواَّللَُّ َواس ٌع َعل ٌ
اَّللَِّ ُي ْؤتيه َمن َي َش ُ
ون بِا َْْلعر ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
وف َو َين َْه ْو َن
ُون َوا ُْْل ْؤ ِمن ُ
وقال اهلل عز وجلَ ﴿:وا ُْْل ْؤ ِمن َ
ض ۚ َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ِ
ون اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه ۚ ُأو ََٰلئِ َ
َح ُه ُم اَّللَُّ ۚ إِ َّن اَّللََّ
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
الص ََل َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ك َس َ ْري َ ُ
ون َّ
َع ِن ا ُْْلنك َِر َو ُيق ُ
ِ
يم (﴾ )17
َع ِزيزٌ َحك ٌ
ويف احلديث الصحيح عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ال
يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه .متفق عليه
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وهذه املحبة ناجتة عن الرتابط العظيم بني املؤمنني قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :ا ُْْل ْؤ ِم ُن
لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن كَا ْل ُبنْ َي ِ
ان َي ُشده َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا وشبك بني أصابعه» أخرجاه عن أيب موسى
وتراَحهم وتعا ُطفهمُ :
مثل اجلسد،
وقال صىل اهلل عليه وسلم أنه قالَ ( (:م َث ُل اْلؤمنني ِف ت ََوا ِّدهم
ُ
بالس َه ِر ُ
واحل ِّمى)) [أخرجه البخاري ومسلم عن
إِذا اشتكى منه عضو :تَدَ َ
سائر اجلسد َّ
اعى له ُ
النعامن بن بشري]
فهذا هو املؤمن سعادته بسعادة أخيه وراحته براحة أخيه وأنسه بأنس أخيه ولو تأملنا حياة
السلف الصالح رضوان اهلل عليهم من الصحابة فمن دوهنم وجدنا ذلك ظاهر يف أخالقهم
وأقواهلم وأفعاهلم حتى قال بعضهم لوال صحبة األخوان ملا باليت أن يأيت املوت اآلن
الصحبة من أجل اهلل ومن أجل نرش دين اهلل فقد ثبت عن معاذ ريض اهلل عنه أنه قال لبعض
إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة :أي نتحدث فيام هو من شأن اإليامن واإلسالم فيزداد إيامننا هذه
حياهتم زار سلامن ريض اهلل عنه أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال هلا ما شأنك قالت
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإين
صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلام كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم
ذهب يقوم فقال نم فلام كان من آخر الليل قال سلامن قم اآلن فصليا فقال له سلامن إن لربك
عليك حقا ولنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صىل اهلل
عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم صدق سلامن .أخرجه البخاري
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هذا حديث عظيم ظهر فيه حرص األخ عىل أخيه فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان قد أخا بني
سلامن الفاريس وبني أيب الدرداء ريض اهلل عنهام وهكذا أهيا املسلمون جيب علينا أن نسعى سعي ًا
حثيث ًا يف ترابط املسلمني فيام بينهم ونسعى سعي ًا حثيث ًا يف إزالة ما يؤدي إىل زحزحت هذا الرتابط
ت اَّللَِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ
اعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اَّللَِّ ََجِي ًعا َو َال َت َف َّر ُقوا ۚ َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َ
فإن اهلل عز وجل يقول َ ﴿ :و ْ
ني ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِن ِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َوكُنت ُْم َع ََل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن الن ِ
كُنت ُْم َأ ْعدَ ًاء َف َأ َّل َ
َّار َف َأن َق َذ ُكم
ف َب ْ َ
َٰ
ِّمن َْها ۚ ك َََٰذلِ َ
ون (﴾)701
ني اَّللَُّ َلك ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َ َْتتَدُ َ
ك ُي َب ِّ ُ
ومن أعظم مفسدات هذا االعتصام هلو الظن السيئ :إياكم والظن فان الظن اكذب احلديث
ِ
اجتَن ِ ُبوا كَثِ ًريا ِّم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم ۚ َو َال َ ََت َّس ُسوا
ين َآمنُوا ْ
وقال اهلل عز وجلَ ﴿:ا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ِ
ب َأ َحدُ ك ُْم َأن َي ْأك َُل َْحل َم َأ ِخ ِيه َم ْيتًا َفك َِر ْهت ُُمو ُه ۚ َوا َّت ُقوا اَّللََّ ۚ إِ َّن
َو َال َي ْغتَب َّب ْع ُضكُم َب ْع ًضا ۚ َأ ُُي ه
ِ
يم (﴾ )71
اَّللََّ ت ََّو ٌ
اب َّرح ٌ
ويقول عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه كام يف البخاري :إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنام نأخذكم اآلن بام ظهر لنا من أعاملكم
فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه وليس إلينا من رسيرته يشء اهلل حياسبه يف رسيرته ومن أظهر لنا
سوءا مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال إن رسيرته حسنة فالناس يعاملون بام ظهر منهم ال نتكلف
التنقيب عام يف الصدور وقد زجر النبي صىل اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد ريض اهلل عنه حني
قتل ذلك الرجل وهو يقول ال إله إال اهلل كام جاء يف الصحيح عن أسامة بن زيد بن حارثة ريض
اهلل عنهام حيدث قال بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل احلرقة من جهينة قال فصبحنا القوم
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فهزمناهم قال وحلقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم قال فلام غشيناه قال ال إله إال اهلل قال
فكف عنه األنصاري فطعنته برحمي حتى قتلته قال فلام قدمنا بلغ ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال فقال يل يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل قال قلت يا رسول اهلل إنام كان متعوذا قال
أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل قال فام زال يكررها عيل حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك
اليوم .أخرجه البخاري
فالظن من أعظم مفسدات العالقات االجتامعية بني الناس وبني األب وابنه وبني األخ وأخيه
وبني اجلار وجاره وبني الصاحب وصاحبه هذا املرض اخلطري الذي ينم عن فساد ٍ
قلب عند
الظان وإال فإن اإلنسان جيب عليه أن يعامل بالظاهر واهلل عز وجل سينرصه إن كان ذلك خيونه
أو خيادعه أو يمكر به
ثم قال صىل اهلل عليه وسلم(( :وال َتسسوا))
ال تتبع أخبار أخيك وال تنقب فإن التحسس من أعظم أسباب مفسدات األخوة ومن ذلك إذا
ُقرنت بغيبة ونميمة
والغيبة :ذكر أخيك بام فيه كام قال صىل اهلل عليه وسلم
والنميمة أن يسعى اإلنسان بنقل الكالم من أجل اإلفساد بني الناس قال صىل اهلل عليه وسلم ال
يدخل اجلنة نامم أخرجه مسلم ويف رواية للبخاري :قتات
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وقال صىل اهلل عليه وسلم حمذرا عن الغيبة كام يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم قال(( :أتدرون ما ِ
الغيبة؟)) ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال(( :ذكرك أخاك
بَم يكره)) ،قيل :أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال(( :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن مل
يكن فيه فقد َهبتَّه))؛ رواه مسلم
وهذا مرض خطري انترش بني الناس وقل أن يستطيع أحد أن يتخلص منه حتى من ميزه اهلل عز
وجل ربام بحفظ القرآن والعمل بالسنة جيد صعوبة يف جماهدة هذا املرض اخلطري حتى قال ابن
وهب :نذرت أين كلام اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدين فكنت أغتاب وأصوم ،فنويت أين
كلام اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة فالناس يعاجلون أنفسهم
وال يستمرون يف البالء ،ال تستمر أما يف هذا البلد ونسأل اهلل السالمة يف جمالس القيل والقال
غيبة ونميمة وإفك وهبتن
واإلفك هو نقل الكالم املكذوب
والبهت هو الكذب عىل املسلم
ابتىل اهلل اليمنيني بأكل القات وجمالس القات وهات سلخ يف أعراض املسلمني والنبي صىل اهلل
عليه وسلم يقول كام يف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام وغريه من أصحاب النبي عليه
ي َي ْو ٍم َه َذا؟ َقا ُلوا َي ْو ٌم َح َرا ٌمَ ،ق َال
َّاس َأ ه
الصالة والسالم ،وقال يف خطبته يوم النحرَ (( :يا َأ ه َُّيا الن ُ
ِ
ٍ
اءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم
ي َب َلد َه َذا؟ َقا ُلوا َب َلدٌ َح َرا ٌمَ ،قا َل َف َأ ه
َف َأ ه
ي َش ْه ٍر َه َذا؟ َقا ُلوا َش ْه ٌر َح َرا ٌمَ ،ق َال َفإِ َّن د َم َ
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َو َأ ْع َر َ
اضك ُْم َع َل ْيك ُْم َح َرا ٌم ك َُح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذا ِِف َب َل ِدك ُْم َه َذا ِِف َش ْه ِرك ُْم َه َذاَ ،ف َأ َعا َد َها ِم َر ًارا ُث َّم
ْت؟)) أخرجه البخاري
ْت؟ ال َّل ُه َّم َه ْل َب َّلغ ُ
َر َف َع َر ْأ َس ُه َف َق َال ال َّل ُه َّم َه ْل َب َّلغ ُ
ويقول صىل اهلل عليه وسلم :كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه
وقال صىل اهلل عليه وسلم(( :وال جتسسوا))
والتجسس تتبع أخبار الناس حتى وإن كانت زوجتك ال تتجسس عليها ألن التجسس مفسد
لك وهلا وإن كان ولدك ال تتجسس عليه فإن التجسس مفسد لك وله لكن إن خشيت عليهم
ٍ
جهاز أو من نحو ذلك لك أن تنصح وتوجه فإن ظهر شئ أدبت بحسب
رضر من استخدام
اخلطأ وهكذا أولياء األمور مع رعيتهم
وعن معاوية ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول(( :إنك إن اتبعت
عورات الناس أفسدَتم أو كدت أن تفسدهم)) .فقال أبو الدرداء( :كلمة سمعها معاوية من
رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم نفعه اَّلل تعاىل هبا) أخرجه أبو داود
ِ
ِض اَّللَُّ َعنْ ُه أنه أِت برجل فقيل لـه :هذا فَلن تقطر حليته مخر ًا ،فقال :إنا قد
وعن ابن مسعود َر َ
هنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا يشء نأخذ به .أخرجه أبو داود

فاإلنسان بالتجسس يفسد نفسه ويفسد غريه والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول كام يف
ِ
ِ
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام قال َصعدَ َر ُس ُ
َْب َفنَا َدى
ول اهللهِ َص هىل اهللهُ َع َل ْيه َو َس هل َم املن َ َ
ت رف ِ
بِصو ٍ
ض ِ
رش َم ْن َأ ْس َل َم بِلِ َسانِ ِه َو َمل ُي ْف ِ
َ
َ
َ
اإل َيام ُن إِ َىل َق ْلبِ ِهَ ،ال ت ُْؤ ُذوا
ع
م
ا
ي
:
ال
ق
ف
ٍ،
ع
ي
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
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وه ْم َو َال َتتهبِ ُعوا َع ْو َر ِاهتِ ْمَ ،فإِ هن ُه َم ْن َت َت هب َع َع ْو َر َة َأ ِخ ِيه املُ ْسلِ ِم َت َت هب َع اهللهُ
املُ ْسلِ ِم َ
ني َو َال ُت َع ر ُري ُ
َعور َته ،ومن َت َتبع اهللهُ َعور َته ي ْف َضحه و َلو ِيف جو ِ
ف َر ْحلِ ِه .أخرجه الرتمذي
ْ ُ َ ْ َ ْ
َْ َُ
َْ ُ َ َ ْ هَ
نسأل اهلل السالمة تتبع املسلم واهلل عز وجل يتتبع عورتك فتفضح ،يفضحك الذي ال ختفى
عليه خافيه بينام املسلمون أمروا بسرت بعضهم لبعض إال إن ظهر شئ
ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :كل
أمتي معاىف إال املجاهرين ،وإن من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً ،ثم يصبح وقد سرته
اهلل عليه فيقول :يا فالن عملت البارحة كذا كذا ،وقد بات يسرته ربه ويصبح يكشف سرت اهلل
عنه.
فهذا ليس بعافية أما بقية ذلك من األمور فيجب السرت إال إن ظهر شئ فيجب إنكار املنكر ال
جيوز للمسلم أن يرىض باملنكر ال يف أهله وال يف أبناءه وال يف إخوانه وال يف جمتمعه كام قال اهلل
ِ
عز وجلُ ﴿:ل ِعن ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
يل َع ََل لِ َس ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ۚ ََٰذلِ َ
ك بِ ََم
َ
َ
ان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْسائ َ َٰ
َْ
ون (﴾ )17
َع َصوا َّوكَانُوا َي ْعتَدُ َ
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد ًا عبده
ورسوله وصفيه وجمتباه صىل اهلل عليه وسلم إىل يوم الدين أما بعد
قال(( :وال تنافسوا))
ك َف ْل َي َتنَا َف ِ
فالتنافس يف اخلري حممود ومرغب فيهَ ﴿:و ِيف ََٰذلِ َ
ون ﴾
س ا ُْْل َتنَافِ ُس َ
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لكن التنافس من أجل الدنيا سبب لكل رش
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم
فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرمحن بن عوف نقول كام أمرنا اهلل قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم أو غري ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم
تنطلقون يف مساكني املهاجرين فتجعلون بعضهم عىل رقاب بعض .أخرجه مسلم
التنافس من أجل الدنيا جير إىل كل بلية جير إىل كل رزية ثم التحاسد وهو أشد من التنافس أو
كره النعمة عىل الغري
ال جيوز لك أن تكره النعمة عىل الغري ثم تتمنى زواهلا وقد استعاذ النبي صىل اهلل عليه وسلم من
رش حاسد إذا حسد فاحلسد مرض خطري صفة هيودية ليس من صفات أهل اإلسالمَ ﴿:أ ْم
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
حي ُسدُ َ
َاهم
احلك َْم َة َوآ َت ْين ُ
هاس َع َ ٰىل َما آت ُ
َ َ
ون الن َ
َاه ُم اهللهُ من َف ْضله ۖ َف َقدْ آ َت ْينَا آ َل إِ ْب َر َ
َْ
ُّم ْلكًا َعظِ ًيام ﴾
ينكر اهلل عز وجل عىل الكفار وعىل اليهود احلسد ألهل اإلسالم ثم هنى النبي صىل اهلل عليه عن
التقاطع والتباغض قبل ذلك التباغض يكون يف القلب املسلم ينبغي أن حيب أخاه املسلم ،أن
حيب أخاه املسلم بقدر ما فيه من اخلري وبقدر ما فيه من طاعة اهلل عز وجل وال يكون البغض إال
هلل
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َب ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ب ،عن النهبِ ري َص هىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ،قال( :إِ َّن َأ ْو َث َق ُع َرى
وقد روى أمحد َع ِن ا ْل َ َ
ِ
ِْ
ب ِِف اَّللَِ ،و ُت ْب ِغ َض ِِف اَّللِ).
اْل َيَم ِنَ :أ ْن َُت َّ
نعم ( (:وال تقاطعوا))
فإن القطيعة تقع بعد التباغض ال تقطع مسلم وال هتجره فعن أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه
ِ
ِ ِ ِ
ث َلي ٍ
الَ ،ي ْلت َِق َي ِ
ان
قال :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :ال َُي هل ُْل ْسل ٍم َأ ْن َ ُّْي ُج َر َأ َخا ُه َف ْو َق َث ََل َ
َفيع ِر ُض ه َذا ويع ِر ُض ه َذا ،و َخري ُ ِ
السَل ِم) .متفق عليه
َ َُْ
ُْ
ُها ا َّلذي َي ْبدَ ُأ بِ َّ
َ َ ُْ َ
إال إذا كان مبتدع ًا فإمجا أهل العلم قائم عىل هجر املبتد وجيوز للرجل أن هيجر زوجته
للتأديب وجيوز هجره هلا يف الفراش ال لرتك البيت كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم :وال هيجر
إال يف البيت وجيوز ألنه هيجر ولده إن كان عاصيا هلل عز وجل :فإن ابن عمر قد هجر ابن له كام
جاء عند اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن عمر قال  :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :
« ال َتنعوا نساءكم اْلساجد إذا استأذنكم إليها » فقال بالل بن عبد اهلل  :واهلل لنمنعهن  ،فأقبل
عليه عبد اهلل فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط  ،وقال  :أخَبك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم  ،وتقول  :واهلل لنمنعهن  ،ويف لفظ عند مسلم  :فزبره ابن عمر قال  :أقول قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم وتقول  :ال ندعهن  .ويف لفظ ملسلم أيضا :فرضب يف صدره.
فهجره وهكذا إياكم والتدابر الذي سببه تنافر القلوب فيؤدي إىل تنافر األبدان وهكذا هنى اهلل
عز وجل عن التناجش وهو البيع ال لقصد الرشاء وإنام لقصد رفع سعر السلعة فإن النبي صىل
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اهلل عليه وسلم هنى عن التناجش والكالم عىل احلديث يطول وما جيب عىل املسلم عىل املسلم
يطول لكن هذه املاحة ويضمها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم وكونوا عباد اهلل إخوانا كام
أمركم اهلل فمتى نكون إخوة نكون إخوة إذا استقمنا عىل دين اهلل ظاهر ًا وباطن ًا وأحب بعضنا
لبعض اخلري وكان املسلم حريص ًا عىل دينه وحريص ًا عىل عرضه وحريص ًا عىل ماله وحريص ًا
عىل نفسه كام أنه حيرص عىل نفسه حيرص عىل أخيه كام أنه يغار عىل أهله يغار عىل أهل أخيه كام
أنه حيرص عىل أن يكون ولده من الطائعني هلل حيرص أن يكون ولد أخيه من الطائعني هلل ،فاهلل
اهلل يا عباد اهلل يف حسن اخللق مع اهلل عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة وجسن اخللق مع الناس
ببذل الندى وكف األذى وطالقة الوجه واسأل اهلل عز وجل أن يرمحنا وإياكم وأن هيدينا
ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال أنت وأن يرصف عنا سيئها ال يرصف عنا سيئها إال
أنت لبيك وسعديك واخلري بيديك والرش ليس إليك والرغبة إليك والعمل واحلمد هلل
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