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الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
ففي باب الكرم والجود واإلنفاق في وجوه الخير أورد المصنف -رحمو اهلل -حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاا

-رضي اهلل عنيما" :-أن رجالً سأل رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -أي اإلسالم خير؟ قاال(( :تطعام الطعاام،

وتق أر السالم عمى من عرفت وعمى من لم تعرف))"( ،)1متفق عميو.

"أن رجالً سأل رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم "-ىذا السائل جاء في صحيح مسمم عن أبي موسى األشعري -
رضي اهلل تعالى عنو -أناو قاال" :ساألت رساول اهلل -صامى اهلل عمياو وسامم ،"-فياذا يادل عماى أناو ىاو الاذي ساأل

وفي رواية" :سألنا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم".

وقول ااو" :أي اإلس ااالم خي اار؟" ،يحتم اال أن يك ااون الما اراد :خص ااال اإلس ااالم ،أي أعم ااال اإلس ااالم وشا ارائ اإلس ااالم

أفضاال؟ ،ويحتماال أن يكااون "أي اإلسااالم خياار؟" ،يعنااي أن يكااون السا ال عاان المسااممينه ألنااو قااال ىنااا(( :تطعاام

الطعام)) ،فيذا يحتمل ،يعني :من أطعم الطعام وأفشاى الساالم ،وصامى بالميال ،أو مان أطعام الطعاام وقا أر الساالم
عمى من عرف ومن لم يعرف ،والنبي -صمى اهلل عمياو وسامم -قاال فاي أول ميااجره ىلاى المديناة(( :أيياا النااس،
أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصموا بالميل والناس نيام ،تدخموا الجنة بسالم))(.)2

فيذه أعمال يسيرة أفضل اإلسالم :ىطعام الطعاام وتقا أر الساالم عماى مان عرفات ،تقا أر الساالم يعناي :تمقاي الساالم،
يقال :تق أر ويقال :فالن يق أر عميك السالم ،وأما ما يرد عمى األلسن يقال :فالن ُيقرئك السالم أو تُقرئ السالم عمى
من عرفت ومن لام تعارف فياي لقاة قاال عنياا بعا أىال العمام :ىنياا لقاة ساوق ،يعناي :لقاة رديئاة ،تُقارئ ،فاالن

ُيقرئك السالم وانما تقول :فالن يق أر عميك السالم ،ىال ىذا كان ذلك في المكتوب ،تقول :فالن ُيقرئكه ألنك ساتق أر،
يطمب منك أن تق أر كالماو وخطاباو وساالمو الاذي كتباو ماثالً ُيقرئاك الساالم ،أن تنظار فياو فتقا أر ذلاك ،أماا مشاافية

فتقول :فالن يق أر عميك السالم.

وتق أر السالم بمعنى تُمقي السالم(( ،عمى من عرفت ومن لم تعرف)) ،في األول قال(( :تطعام الطعاام)) ،ماا قاال:
لمفقراء ،فيدخل فيو ىطعام الطعام لمفقراء ولمضيوف ولألىل ،ولمصاائمين ،وييار ذلاك مماا يادخل فاي ىاذا المعناى،

فال يخات

ذلاك بإطعاام الضاعفاء والفقاراء والمسااكين والمحتااجين(( ،وتقا أر الساالم عماى مان عرفات وعماى مان لام

( )1رواه البخاري ،كتاب اإليمان ،باب ىطعام الطعام من اإلسالم ،برقم ( ،)12ومسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان تفاضل اإلسالم،
وأي أموره أفضل ،برقم (.)39
( )2رواه الترمذي ،في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-برقم ( ،)2485وابن ماجو،
أبواب األطعمة ،باب ىطعام الطعام ،برقم ( ،)3251وصححو األلباني في صحيح الجام برقم (.)7865

تعاارف)) ،جاااء فااي حااديث خاار فااي أشاراط الساااعة الصااقرع أن يكااون السااالم عمااى المعرفااة ،بمعنااى ال ُيساامم ىال
عمااى ماان يعاارف ،وىااذا أماار مااذموم ،والنبااي -صاامى اهلل عميااو وساامم -قااال(( :لاان تاادخموا الجنااة حتااى ت مناوا ،ولاان
ت منوا حتى تحاابوا ،أال أدلكام عماى أمار ىذا فعمتماوه تحااببتم أفشاوا الساالم بيانكم))( ،)3فإفشااء الساالم سابب لجاذب

القموب والمحبة بخالف ترك السالم ،ىنسان يمر من جانبك ويكاد كتفاو أن يحتاك بكتفاك وال يسامم ،يمار باك وأنات
جالس وال يسامم ،وقاد يتاردد ياذىب وياأتي ويرجا ويجايء وال يسامم ،فاإن القماوب تنفار مان مثال ىاذا وتنقاب

ممان

كاناات ىااذه صاافتو ،لكاان الااذي يماار وأناات ال تعرفااو ىذا ماار قااال :السااالم عماايكم ،فااإن ىااذا ياادل أوالً عمااى تواض ا

اإلنسااان وأيضااً ىااذا ماان شااأنو أن ُيحبااب القمااوب بااو والبااده فااإن السااالم أخباار النبااي -عميااو الصااالة والساالم -أنااو
سبب لممحبة ،والواق يشيد بذلك ،وانظر ثار مثل ىذه القضايا لو أحد قابمك عند الباب عند المسجد وسمم عميك
تجد في قمبك ميالً ىليو بخالف الذي يمر ويسبقك ىلى الباب وال يسمم عميك وكأنو ما مر من أحاد ،مثال ىاذا تجاد

القمب يحصل فيو شيء من االنقبا

 ،فإفشاء السالم أمر مطموب وترك ذلك ليس بأمارة خير ،فاإلنسان يحر

السيما أولئك الضعفاء من العمال والناس المساكين ونحو ذلك ىذا سممت عميو فكأنك قادمت لاو الادنيا بحاذافيرىاه

ألنو ال يكاد ُيسمم عميو أحد ،بال لربماا يساتقربون ىذا مار بيام مان يمتفات ىلاييم ويبتسام ويسامم عماييم ،فاأقول :مثال
ىذا األمر يحتاج ىلاى أن ُيحياا فاي النااس ،اإلنساان أحيانااً نفساو ال تطاوعاو ،اإلنساان أحيانااً وىاو فاي السايارة ياده
تثقل يرفعيا أو ما يرفعيا يسمم ىذا مر بأحد ،النفس تحتاج ىلى مجاىدة حتى عمى األشياء اليسايرة ،فالحاصال أناو

قال(( :تق أر السالم عمى من عرفت ومن لم تعرف)) ،وىذا يدل أيضاً عمى تجرد اإلنسان ،وأنو يريد ما عند اهلل -
عز وجل ،-الذي يمقي السالم عمى من يعرفيم فيذا نوع من المصانعة ما معارفاو ،لكان الاذي يسامم عماى مان ال
يعرف يمر بيم في الطريق ويسمم ىذا أمره هلل وعممو هلل.

ثم ذكر الحديث الذي بعده ولو تعمق بياذه المعااني وىاو -أيضااً -حاديث عباد اهلل بان عمارو بان العاا

-رضاي

اهلل عنيما -قاال :قاال رساول اهلل -صامى اهلل عمياو وسامم(( :-أربعاون خصامة))( ،)4وفاي رواياة(( :أربعاون حسانة،

أعالىااا منيح اةُ العنااز))( ،)5يعنااي ىااذه األربعااون أعالىااا منيحااة العنااز ،يعنااي :أصااعب واحاادة فييااا منيحااة العنااز،
والمنيحااة تكااون عمااى صااورتين :صااورة :أن يقاادم ذلااك عمااى ساابيل اليبااة ،فيااذه البييمااة تُحمااب فيعطييااا لااو تمميكااً،
والصور الثانية :أن يعطييا لو من أجل أن ينتف بما فييا من الحميب ،ولكنو ال يممكو ىياىا ،وىو المقصود -واهلل

أعماام -بيااذا الحااديث(( ،أعالىااا منيح اةُ العنااز)) ،قااال(( :مااا ماان عاماال يعماال بخصاامة منيااا)) ،واحاادة ،لااو واحاادة

((رجاء ثوابيا ،وتصديق موعودىا)) ،يعني :ما وعد اهلل عمييا من الجزاء ((ىال أدخمو اهلل -تعالى -بيا الجنة))،

رواه البخااري ،تصااور :أربعااون أصاعب واحاادة ،أعمااى واحادة فييااا ،أكثاار واحادة فييااا كمفااة أن تعطاي إلنسااان عمااى
سبيل العارية ىعارة ىذه العنز من أجل أن ينتف بحميبيا ثم يردىا عميك بعد ذلك ،بع
بمقنا خمس عشرة خصمة وما استطعنا أن نزيد ،يعني :حاولوا أن يجمعوا بعا

الرواة يقول :عددنا حتى

الخصاال ألقال مان منيحاة العناز

( )3رواه مسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أنو ال يدخل الجنة ىال الم منون ،وأن محبة الم منين من اإليمان ،وأن ىفشاء السالم سبب
لحصوليا ،برقم (.)54
( )4رواه البخاري ،كتاب اليبة وفضميا والتحري

عمييا ،باب فضل المنيحة ،برقم (.)2631

( )5رواه أحمد في المسند ،برقم ( ،)6831وقال محققوه" :ىسناده صحيح عمى شرط البخاري".

يجمعوا أربعين ،يقول :ما عددنا أربعين ،لكن بعا

العممااء عاد أربعاين ،ولعماو يتيسار -ىن شااء اهلل تعاالى -مان

خالل األحاديث أن نقدم درساً كامالً حول ىذا المعنى ،استقراء من األحاديث الثابتة عان النباي -صامى اهلل عمياو

وسمم -ىناك أعمال كثيرة يسيرة قميمة ،يعني :اآلن أقل من منيحة العنز ىماطة األذع عن الطريقن النبي -صامى

اهلل عميو وسمم -يقول(( :ىماطة األذع عن الطريق صادقة)) ،والرجال الاذي وجاد يصان شاوك وأ ازلاو ىاذا ماا كاان
لو؟ ،والمرأة التي شقت التمرة بين بنتييا ماذا كان ليا؟ فيناك أعمال قميمة ال تكمفنا شيئاً يترتب عمييا جزاء عظيم
وم ذلك نقفل عنيا ،ومن ثم فإن اإلنسان ليس معذو اًر ،قد يتعمل اإلنسان يقول :أنا ما أممك الماليين حتاى أنفاق
وال عناادي ىمكانيااات وال عناادي قاادرات ،نقااول لااو :ىناااك أشااياء بساايطة أقاال ماان ىااذا ،ىماطااة األذع عاان الطريااق،

الكممة الطيبة صدقة ،تُرشد الضال في الطرياق ،تبسامك فاي وجاو أخياك صادقة ،أشاياء ال يعجاز عنياا أحاد ،وما
ذلااك التف اريط فييااا كثياار ،فااالموفق ماان وفقااو اهلل -عااز وجاال ،-ليساات القضااية أن يقااول اإلنسااان :أنااا ال أجااد ،ال،
ىناك أشاياء يجادىا أكثرناا وجااء عميياا الجازاء العظايم وما ذلاك التفاريط فيياا كبيار ،أقاول :اإلنساان يحار

عماى

ىاذه األعمااال وعمااى ييرىااا وىااذا فضاال اهلل واسا  ،فااإذا كانات ىااذه الخصااال بيااذا المقاادار وماان عماال بواحاادة منيااا

دخل الجنة فكيف باألعمال الجميمة العظيمة؟!.
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