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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
بشمالو، وىذا مقام يتعين فيو التعميم واإلنكار،  -صمى اهلل عميو وسمم-الرجل يأكل وعند رسول اهلل  فالشاىد ىذا

بالشمال  فيجد من جمسائو من يأكل بالشمال أو يشرب ،يستحي ،وكثير من الناس يجامل في ىذه المقامات
طريقة خفية دون أن يشعر فمربما يثقل عميو أن يأمرىم أو ينياىم مع أن الواجب أن اإلنسان ينصح وينبو ولو ب

  ، لو أنو حرك يده إن كان بجانبو أو نحو ذلك. اآلخرون
 تأكل وىو أبمغ مما لو قال لو: ال ،، وىذا فيو تعميم(1)((كل بيمينك)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال لو النبي 

تعميم لميدي الكامل  ووفي ،فيذا متضمن لمنيي عن األكل بالشمال ))كل بيمينك((فقد يتساءل، قال:  ،بشمالك
 والسنة في األكل. 

الذي يظير ىنا أنو لم يكن بو بأس وال عمة، ولو كان بو عمة أواًل فإن ذلك قد يالحظ بالنسبة  "،ال أستطيع"قال: 
 دعا -صمى اهلل عميو وسمم-ومن جية أخرى النبي  ،ال يأمره بما ال يستطيعف -صمى اهلل عميو وسمم-لمنبي 

  ىو أرحم ىذه األمة باألمة.  -صمى اهلل عميو وسمم-أو كان ذلك لعذر فإن النبي  ،عميو ولو كان بو بأس أو عمة
يتساءل اإلنسان وقد  ،األكل بالشمال ربما يكون ىو الكبرعمى ربما كان الحامل لو  "ال أستطيع"فقال الرجل: 

لربما يريد مخالفة  ،ىكذاىو من الناس من  :يقال ،؟األكل بشمالو ا من الناس عمىكيف يحمل الكبر أحدً 
ويتكبر فما يكون  ،يقال لو: كل بيمينك فيتعاظم ،ألنو يأنف أن يؤمر ؛ولربما كان ذلك ،المعيود، معيود الناس

أو الجيل  ،-الغفمة-نما ذلك يمكن أن يكون عمى سبيل السيو وا   ،بالشمال بسبب الكبر -ابتدائو-األكل في أولو 
من عزة النفس  حصل عنده شيء ((كل بيمينك)): -صمى اهلل عميو وسمم-أو نحو ذلك، ثم لما قال لو النبي 

ما منعو ": قال -صمى اهلل عميو وسمم-ورد ألمر النبي  ،، وىذا عذر كاذب"ال أستطيع"فقال:  ،أخذتو العزة باإلثم
يعني كأن  "،يو، قال: فما رفعيا إلى ف  ((تال استطع))عميو فقال:  دعا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  "الكبر إال

  .متيده قد ش  
 ،لو بصالح الحال دعىويؤخذ من ىذا أيضًا أن من وقع في شيء من المخالفة فقد يكون المقام يقتضي أن ي  

يقتضي المقام في بعض األحوال الدعاء عميو، ولذلك ال يصح ، وقد واليداية واالستقامة ولزوم الصراط المستقيم
أو  ،أو كان فاسقاً  ،عميو ىكذا، سواء كان كافراً  دعىي  اإلطالق بأن من وقع في المخالفة أو نحو ذلك أنو 

دعى عمى أحد وال ي   ،دعى لو باليدايةبيذا اإلطالق، وال يصح أيضًا أن يقال: ي   ،ىذا غير صحيح ،مبتدعاً 
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نما لكل مقام مقال، فالنبي  ،بإطالق عمى آخرين، وىذا الرجل رجل  ودعا ،دعا ألقوام -صمى اهلل عميو وسمم-وا 
-عميو النبي  ومع ذلك دعا ،نو كان من المنافقين فال دليل عمى ذلكإ :ومن قال ،من المسممين في الظاىر

، فقد شمت يده أو نحو ذلكفحصل لو ما حصل حيث وقعت لو ىذه الدعوة استجيبت ف ،-صمى اهلل عميو وسمم
وأال نعمم كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يغضب إذا  ،المقصود أال نطمق ،لو دعىي  وقد  ،عمى المرأ دعىي  

   عمى الييود؟  يقول: لماذا تدعو عمييم؟ لماذا تدعو ،دعا أحد عمى الكفار
 في الغمط إال بسبب اإلطالقات الواسعة،وما يقع الناس في اإلشكال و  ،فالتفصيل في األمور ىو المطموب دائماً 

-    وىذا عمى طرف، وليذا يقول ابن القيم  ،فيذا عمى طرف ،نعم بإطالق، وىذا يقول: ال بإطالق :ىذا يقول
 : -رحمو اهلل

 دون بيان   واإلجمال طالق  إ* ** فال بالتفصيل والتبيين فعميك  
 (2)ان  زمكل  راءاآلو  ذىان   *** األ اطوخب   ىذا الوجود   اقد أفسد

 مع أن الصحيح أن   ،وفي كثير من المسائل تجد اإلطالق أحيانًا بالقول بأن ىذا ال يجوز، أو أن ىذا يجوز
 . حوالاألنزل األحكام عمى يفصل في ذلك، وت  

يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  ،-رضي اهلل تعالى عنو-ثم ذكر حديث حارثة بن وىب 
وىذا مضى في باب  ،(3)((مستكبر ظاتل جو  كل ع  ))يعني الذين ىم أىميا قال:  ،((؟أال أخبركم بأىل النار))

، العتل: ىو اإلنسان الغميظ القاسي ((مستكبر ظاتل جو  ع  كل ))لكن المتعمق بيذا الحديث ىنا  ،"المسممين "ضعفة
ادين من لجفاء في الفد  وا الغمظةأخبر أن  -سممصمى اهلل عميو و -فالغمظة والجفاء أمر مذموم، والنبي  ،الجاف

  .(4)ربيعة ومضر الذين يتبعون أذناب اإلبل
فيحتاج إلى  ،قد تجد ذلك اإلنسان ىكذا طبع عمى ىذا ،أحيانًا في اإلنسان امي  بفالغمظة والجفاء تكون طبعًا ج

أو ذلك مكتسبًا إما بخمطة  ص من ىذا، وأحيانًا يكونض والمجاىدة لمنفس، من أجل التخمكثير من التروي
أو يكون ذلك بسبب المخالطة لمون من الصناعات أو المين أو  ،والطبع لص ،يصاحب األجالف ،مصاحبة

    .أذناب اإلبل يكتسبون من طباعيابأن الذين يتبعون  -صمى اهلل عميو وسمم-المزاوالت كما أخبر النبي 
، الذي يعمل كسائق سيارة ةذىب ليس كالذي يعمل في كسار إنسان يعمل في صياغة ال ،وكذلك مزاولة األعمال

فتجد في طبع ىذا  ،فيذا يؤثر في طبعو والبد ،لشاحنة كبيرة مثاًل تحمل الصخور اغير الذي يعمل سائقً  صغيرة
وتارة يحصل ىذه التأثر واالكتساب بسبب بعض ما  ،من الشدة ماال تجده في طبع اآلخر، فذلك يكون مكتسباً 

نو يناسب إ"في آكمييا، وقال: وقد ذكر شيخ اإلسالم أن أكل لحوم اإلبل يؤثر  ،إلنسان من األكل مثالً يتعاطاه ا
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طبيعتو إضافة إلى البيئة التي  ، فاألكل أحيانًا يؤثر في أخالق اإلنسان وفي(5)"ضعف أثره بالوضوء بعدهأن ي  
ونحو ذلك أن البيئات التي تكون  االجتماعوليذا يذكر أىل  ،الغمظة قد يعيش في بمد من طبيعتيم ،يعيش فييا

 جبمية تجد في طباع أىميا من الشدة والقسوة ماال تجده في أىل السيول. 
من وقع في مخالفة أو إضجار أو نحو ذلك م قسوة مقصودة عمى أحد المراد بذلك أن اإلنسان قد يقسو وليس

، ((مستكبر ظكل عتل جوا))فقال:  ،فاء والقسوةغمظة والجال ،الكالم في أصل الطبع ،فيذا يختمف عما نحن فيو
وىذا  ،عمى الحق أو عمى الناس، فيؤالء أىل الناروالمستكبر ىو المتعالي المترفع  ،ىو: المتعاظم ظالجوا

ر وتشتكي أن أىميا فالنار تذك ،لما اشتكت الجنة والنار لربيا :وكما سيأتي في الحديث اآلخر ،باعتبار الغالب
ال  ،فيذا باعتبار الغالب، (6)الضعفاء وأىل الجنة ىم اء،ر ىم ىؤالء الكب قد يوجد في الضعفاء من أىل النار فوا 

فاألتباع قد يكونون من  ،[01:]إبراىيم }ِإهَّا ُكهَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْهُتْم ُمْغُهوَن َنهَّا ِمْن َنَذاِب المَِّ  ِمْن َشْيٍء{كثير 
 ،لكن باعتبار الغالب أن الجنة لمضعفاء ،ومقدمييم ونحو ذلك ،نار مع قادتيمفيدخمون الالضعفاء من الفقراء 
 واهلل تعالى أعمم.  ،لممتعاظمين ،والنار لمعتاة لممتكبرين

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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