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 "؟ارِ ك ْم ِبَمْن َيْحر م  َنمى اله  "َأال َأْخبر   - نه رضي اهلل-شرح حديث ابن مسعود 
 الشيخ/ خالد بن نثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

 -رضي اهلل تعالى عنو-وىو حديث عبد اهلل بن مسعود  ،"الحمم واألناة والرفق"فيذا ىو الحديث األخير في باب 
 ،أو بمن تحرم نمي  الهار؟ ،))أال أخبركم بمن يحرم نمى الهار: -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل 

 .(1)لين سهل(( قريب هينتحرم نمى كل 
بمعنى  ،ىذا الشك من الراوي يحتمل أن يكون، ((؟أو بمن تحرم نمي  الهار ،))أال أخبركم بمن يحرم نمى الهار

صمى -قال إحدى الجممتين، يعني: يكون الرسول  -صمى اهلل عميو وسمم-وأن النبي  ،أن التردد حصل لمراوي
بمن تحرم عميو النار، وىل المؤدى  :أو قال األخرى ،قال: أال أخبركم بمن يحرم عمى النار -اهلل عميو وسمم

 أن إحدى الجممتين أبمغ من األخرى؟أو  ،قال الجممتين -و وسممصمى اهلل عمي-واحد لو ُفرض أن النبي 
يعني: ، ))أو بمن تحرم نمي  الهار((دون قولو:  ))أال أخبركم بمن يحرم نمى الهار((ن قولو: إبعضيم يقول: 

 ،ضيمىكذا قال بع يحرم عمى النار أنو ال يدخل النار أصاًل، تحرم عميو النار أنو حتى لو دخميا فإنيا ال تضره،
اإلنسان ال يدخل النار. بمعنى: أنو ال أن ذلك يرجع إلى شيء واحد بمعنى أن ىذا  -واهلل أعمم-والذي يظير 
 يعذب بالنار.

 ،))تحرم نمى كل قريب هين لين سهل((يحرم عمييا أو تحرم عميو؟ قال:  ،من ىو الذي ال يعذب بيا
، أو نحو ذلك ،أو الخطأ ،عميو شيء من المظممة يمكن أن يفسر بأنو السيل، بمعنى أنو إن وقع ،((قريب))

 ي يرضى، قريب.رض  فاستُ 
وال يمكن أن يستدرك ىذا الخطأ في  ،من لو وقع في حقو شيء من التقصير فإن رضاه ال يناللكن من الناس 

 لسيل.بأنو ا وليذا فإن من أىل العمم من يفسر القريب ىنا ،ىذا بعيد ،حقو ميما اعتذر إليو، فيذا ليس بقريب
السيل في ىذه األوصاف في آخرىا كان التأسيس أولى من التوكيد،  -صمى اهلل عميو وسمم-لكن لما ذكر النبي 

فيكون القريب بمعنى أنو قريب الفيئة إذا  ،فتكون مكررة ،يعني: بمعنى أن ال تكون كممة قريب بمعنى سيل
 ،حتاج إليو في شيءوىو قريب أيضًا حينما يُ ي، رض  أحدًا، وىو قريب أيضًا إذا استُ  ب  غاض   ،حصل لو صدود

 لى غير ذلك من المعاني.إ
وأما اليوان فيو صفة ذم، اليوان قريب من معنى الذل، وأما اليين ىنا  ،فاليين ىنا صفة مدح ،وأما اليين والمين

 ر.س  ، وال ع  سك  وال ش   ،فمعناه أنو ليس بصعب
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من والقرب منو مشكمة، إذا اقتربت منو فأنت ال تأ ،لصعوبةس من يكون فيو شيء من الرعونة وايعني: من النا
 عمى نفسك من غوائمو.

أو  ،أو أن يظمميم ،وال تصل بو الخصومة إلى حد يؤذي بو اآلخرين ،بمعنى أنو طيع يستجيب ،فالن ىين لين
، الن ىين لينأو نحو ذلك، ف ،طمب منو النزول عن بعض حقونحو ذلك، وال يكون ىذا اإلنسان متمنعًا حينما يُ 

 ذي يقابل الصعب والشديد.سيل ىو الالو  ،ين ضد الشدةوالم  
ومنيم من يوىب ىذه  ،عمى عباده، والناس ال يستوون في ذلك إطالقاً  -عز وجل-ىذه أوصاف قسميا اهلل 

-   وتربية النفس، وكما قال النبي  ،أو كثيرًا منيا بالترويض والمجاىدة ،ل بعضياومنيم من يحص   ،األوصاف
هما الحمم بالتحمم(( ،))إهما العمم بالتعمم: -صمى اهلل عميو وسمم  .(2)وا 

معناىا أنو صعب  ،وال قريب ،وال سيل ،وال لين ،فذاك اإلنسان الذي يقابل ىذه األوصاف، يعني: ليس بيين
ومن  ،قومن حقو  ت حقًّاأو أن يفو   ،أو أن يتنازل ،أو أن يتجاوز ،غضيشكس الطباع، ال يمكن أن يُ  ،شديد

فإن ىذا اإلنسان الشديد ال يترك سبياًل إال سمكو  ،شيء من اإلساءة في حقو -في وىمو عمى األقل-حصل منو 
فتجد ىذا في كل أموره، إذا وقف جاره عند بيتو صارت مشكمة، وليذا قد يصل األمر  ،من أجل استقصاء حقو
وطوب وأشياء من أجل أن ال يقف أحد أمام البيت، ومن وقف فال يمومن إال نفسو، لو  ،أحيانًا إلى وضع أحجار

ىذه  ،أو نحو ذلك ،أو عمى الباب ،أو نحو ذلك في فناء الدار ،طفل صغير من أبناء الجيران رمى حجراً 
ك ما تنتيي أو نحو ذل ،لو أن أحد أوالده ضربو أحد أبناء الجيران ،مشكمة تصل أحيانًا إلى الُشرط ،صارت
 يقدم شكوى ويجرجر الجيران. ،القضية

زوجتك قالت لزوجتي كذا، وفي كل يوم مشاكل مع ىؤالء الجيران، لو وضعوا خشبة عمى  ،وىكذا ولدك قال كذا
ويتحاشاه  ،أو نحو ذلك من حوائجيم حصمت مشكمة، فمثل ىذا ال يستطيع الناس أن يتعامموا معو ،الجدار
 .نسأل اهلل العافية-فيبقى منبوذًا  ،الجميع

ن عامميم بالدينار والدرىم فإنو ال يترك شيئًا من حقو إال استقصاه، ال يعرف اإلميال  ،وما جاء في التيسير ،وا 
نما يقف عند حقو فيستوفي ذلك جميعًا دون إميال  ،واإلنذار لممعسر يمكن  ،وال يباليو إرفاق، أأو نحو ذلك، وا 

وىو ال يبالي بيم، جاء اليوم الذي يدفع فيو اإليجار  ،في البيت أطفال يتضاغونو  ،ويقفل الماء ،يقفل العداد أن
ضطر ىؤالء يسقط من أجل أن يُ  يمكن أي طفل أن ،جر  البد أن يدفع، بل إن بعضيم ىدم الحاجز الذي في الد  

 في تعامالتو. فييم أيتام، فيو كذلكو  ،لى الخروج من المبنىإ
، أميمنا، إلى كذا ،ننتظر إلى رمضان ،نحن اآلن ننتظر إلى آخر الشير :قالوا لوبينما اآلخر اليين المين إذا 

 نحن في ضائقة.
ذا طمب منو الناس أن يتنازل عن بعض مظممةقريب سيل ىين لين،  فاألمر قريب،  ،أو نحو ذلك ،أو حق ،وا 

و أحد في الطريق احتك وأما اآلخر فال يفيم ىذه المغة إطالقًا، ل ،فال إشكال ،قالوا: نحن نجمس ونصطمح
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 ، ال،ضيع أوقاتنا وفي الشمسرع، وت  وقفنا بالشالكن ال تُ  ،ما تريد سنعطيك إياه :أو نحو ىذا تقول لو ،بسيارتو
 ، ىو مستعد إلى آخر نفس أن يكابد.ما تريد سيعطى لك، أبداً  ،البد أن يحضر المرور

 ،يصبر ،يتحمل ،المؤمن يتنازل عن بعض حقو ليست من أخالق أىل الجنة، -أييا األحبة-مثل ىذه األخالق 
 ،أو يأخذ أمواليم ونحو ذلك، وال يؤذييم بالقول ،يظمميم بيده ،يصفح، ال يؤذي إخوانو المسممين بفعل ،يعفو

 ،ال حاجة إليو، ولو رأى منيم ما يكره من األقوال والفعال يكظم ذلك في نفسويجرح مشاعرىم بكالم  ،يتكمم فييم
   ويعفو ويصفح. -عز وجل-عند اهلل  ويحتسب ،ويصبر

المون  ىذا وأن يربي من تحت يديو من األوالد والتالميذ عمى ،ىذه أخالق يحتاج اإلنسان أن يروض نفسو عمييا
ويرى أن ىذا ىو  ،أو من يقوم عمى تربيتيم مشاكساً  ،من األخالق؛ ألن ىؤالء الصغار حينما يرون والدىم

فإنيم سيكونون مثمو؛ ألن البيئات  ،أن ىذا ىو الوصف الذي يمدح عميو اإلنسانو  ،وأن ىذا ىو القوة ،الكمال
ما الذي يحصل لمناشئة فييا؟ يحصل ليم تقمص ىذه األخالق؛  ،المريضة المحمومة بيذه األخالق المرذولة

 ،والضعف ،ألنيم يسمعون صباح مساء أن اإلغضاء والترك واإلعراض والتنازل والعفو أنو من التضييع
ذا رأوا واحدًا منيم يبدووأن ىذا من ال ،والخنوع من حماليق عينيو منذ نعومة أظفاره أنو ال يدع شاردة  نقص، وا 

 عميو.فيثنى  ،فيذا ىو الممدوح عندىم ،وال واردة من حق إال استقصاه
 ،رجل ،يقول: في طالب في المدرسة ولد في المدرسة ضربني كذا فضربتو ضربة كذا، وكسرت أنفو، نعم، بطل

، د ذلك تالفييا واستبداليا بغيرىاوال يمكن بع ،ثم تكبر معو ىذه الصفات ،فيفرح وينتشي ،ى عمى ىذاكذا، يرب  
  واهلل المستعان.

 واهلل أعمم.
 وآلو وصحبو وسمم. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 


