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قييال: سييمعت  -رضييب اهلل ع ييا-حييديث عييو  بيين ماليي   -رحمييا اهلل-أورد المصيي    "لب العييادلاالييو "ففييب بييا  
ويصييلون واصييلون علييينم  ،خيييار أتمييالم الييبين احبييو نم ويحبييو لم))يقييول:  -صييلى اهلل عليييا وسييلم-رسييول اهلل 

؟ أفيال   ابيب م ،ا رسيول اهلليي :قيال: قل يا ،والع و نم ويلع و لم ،وشرار أتمالم البين ابغضو نم ويبغضو لم ،عليلم
 رواه مسلم.  (1)((ما أقاموا فيلم الصالة ،ال :فقال
،  يبا ((خيار أتميالم اليبين احبيو نم ويحبيو لم، واصيلون عليينم ويصيلون علييلم)): -صلى اهلل عليا وسلم-قولا 

 .اتمن أصحا  الوالي معيار يعر  با األخيار من األشرار
فيي ن  ،ويييدعون للييم ،يع ييب: اييدعون لنييم ،((ويصييلون عليييلم ،واصييلون علييينم)): -صييلى اهلل عليييا وسييلم-وقولييا 

ََةر ُتَمهوذذُرُهْم َوتُذذَزكويِهْم ِبَهذذا َوَصذذلو : -عييو و ييل-لمييا قييال اهلل  ،ى الييدعا الصييالة   ييا بمع يي }ُخذذْذ ِمذذْن َأْمذذَواِلِهْم َصذذَد
 .[301]الاوبة:  {َلُهمْ ِإن  َصاَلَتَك َسَكٌن  َعَمْيِهمْ 
 لنم.  ادع   :يع ب
 ،والاوسيعة عليينم ،مقاضياانا من اإلحسان إلى الرعية :، ال ال  للمحبة  و((ويحبو لم ،البين احبو نم)): وقولا

 .ومن  نة العدم ،من  نة الو ود ، واحسي ياانم،وحا ياانم ،اانموضرور  ،وحفظ مصالحنم
ف ن اإلحسان إلى اإل سان  ،ويرعى مصالحنم ،ويالط  بنم ،ويرفق ،حسنوي ،بلوا على محبة من يعدلفال اس    

 يأسره.  -ولو لان من الحيوا ات-بل إلى المخلوق 
، (2)((وميا ا يالر م نيا اخالي  ،ميا اعيار  م نيا اتالي  ،األرواح   يود م  يدة))في ن  ((احبو نم ويحبيو لم))وقولا: 

ال يم اهلل والطاعة والمعرو ، فيحبنم أتمانم ومن و  حسان وال ميل ل فعلنم باإلف با لان  ؤال  يحس ون ف  ا سيقاب  
فيي ن اإل سييان قييد يعبيير عيين  ،وبليي  أدل وأبليي  فييب المحبيية ،و ييؤال  يييدعون لنييؤال  ،فنييؤال  يييدعون لنييؤال  ،أميير م

أابي  ، وللين إبا لالنديية و حو يا ،مين فعيال اإلحسيان شييتاً ولربميا يوصيل  ،وما إليى بلي  ،ال ميل بالشلر والاقدير
 :-ابييار  واعييالى-ولنييبا قييال اهلل  ،بليي  بالييدعا  فيي ن بليي  يييدل علييى ا ييبر  ييبه المحبيية فييب قلبييا والبيير والمعييرو 

 .[32]اإلسرا :  }َوَُْل َربو اْرَحْمُهَما َكَما َرب َياِهي َصِغيررا{إلى أن قال:  [31]اإلسرا :  }َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساهرا{
 .فنو مأمور أيضًا بالدعا  لنماين إحسا ا إلى الوالد فم 

                                                 

 (.  3633(، رقم: )1/3263( أخر ا مسلم، لاا  اإلمارة، با  خيار األتمة وشرار م )3)
(، ومسلم، لاا  البر والصلة 1114)رقم (، 2/311( أخر ا البخاري، لاا  أحاديث األ بيا ، با : األرواح   ود م  دة )3)

 (.3416(، رقم: )2/3013واآلدا ، با  األرواح   ود م  دة )



}َوال ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َرب َها اْغِفْر َلَها  لما بلر المنا رين واأل صار: -ابار  واعالى-فب قولا و 
َُُموِبَها ِغالا ِلم ِذيَن آمَ  يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي  ْخَواِهَها ال ِذيَن َسَبُقوَها ِباِلِْ  .[30]الحشر:  ُهوا{َوِلِ

 إلى  با الدعا  إ ما  و الموافقة والمحبة.  ألن البي دف  ودعا ؛فدل بل  أ نم على طريقانم و دينم
أفييييال  ،يييييا رسييييول اهلل :قييييال: قل ييييا ،ع ييييو نم ويلع ييييو لملوشييييرار أتمييييالم الييييبين ابغضييييو نم ويبغضييييو لم، وا))قييييال: 
 .؟((  ابب م

 .((ةما أقاموا فيلم الصال ،ال))المثابة، قال:  هبنب ا لا واومع ى الم اببة أي بالسي  بالقاال إب
فييب  ييبه  -وسييلم صييلى اهلل عليييا-وأم سييلمة فييال بب  ،بيين الصييامتإبا ا ضييا  إليييا حييديث عبييادة  و ييبا الحييديث

، ع يييدلم مييين اهلل فييييا ا بواحييياً إال أن ايييروا لفيييرً ))قيييال:  ،األحادييييث قييييد بلييي  ب قيييام الصيييالة، وفيييب الحيييديث اآلخييير
((بر ان

 .والقدرة ،وبل  أيضًا مقيد باإلملان ، (1)
مع ى إقامة الصالة: من أ ل العلم من يقول: إبا صلوا يع ب أقامو ا فب أ فسنم أ نم يصلون، ف با لا وا يصلون 

 .روج علينم؛ أل نم فب حلم اإلسالممع ى بل  أ ا ال ي وو الخ
باثبييت  ،أقياموا فييلم وبلي  ب قامية الصيالة فيب ال ياسومين أ يل العليم مين يقيول: ميا أقياموا فييلم الصيالة، قيال: ميا 

 .وما إلى بل ، ما أقاموا فيلم الصالة، فنبا ضابط ،وما يحصل با احققنا ،دعاتمنا
أن االسياقرا  دل عليى  -رحميا اهلل-وقد بلر شيخ اإلسالم ابن ايمية  ((إال أن اروا لفرا بواحاً )) :والضابط اآلخر

 .ا  و أ لر وأعظم مما قام  صرة لاال وحصل بفعلا بل  من الفساد مأ ا ما قام أحد على األتمة إ
با ا اصروا ،و ويمة  نم فساد وسف  دمالوقال:  ؤال  غالبًا يحصل بفع -أو لما قال  ،ف ن بل  ال يدوم طويالً  وا 

 رحما اهلل. 
ييي ةقعيييوو  -رضيييب اهلل ع يييا-وا ظييير ميييا حصيييل مييين الفيييان فيييب قايييل الحسيييين  لثيييير مييين أب يييا  ة الايييب قايييل فينيييا ر  الح 

 و ب أحداث مشنورة معلومة.  ،على مدى الااريخ وغير بل  ،المنا رين واأل صار، وفا ة ابن األشعث
 يقيييول:  -صييلى اهلل علييييا وسييلم-قيييال: سييمعت رسيييول اهلل  -رضيييب اهلل ع ييا-ثييم بليير حيييديث عيييا  بييين حمييار 

لبيير لي: موفييق للخييير، موفييق أ ((قوف ييم قسييطبو سييلطان م  )) ،يع ييب: ثالثيية أصيي ا  ، (2)((..أ ييل ال  يية ثالثيية))
 .وفب القيام بما ي   -عو و ل-وفب عبادة اهلل  ،والمعرو  فب سياسة الرعية

وللين اإل سيان قيد يليون حميل األثقيال و قيل  ،و يبا أمير يسيير ،((ور ل رحيم رقيق القلي  لليل بي قربيى ومسيلم))
واحملييا علييى لييون ميين القسييوة  ،بناحااييأبى علييى صييال بييال أسيينل عليييا أحيا ييًا ميين اغيييير الطبيياع؛ ألن اليي فس قييد 

 والشدة؛ أل ا قد يرى فب غير بل  ضعفًا وع وًا. 

                                                 

(، 5034(، رقم: )7/25ا لرو نا ): سارون بعدي أمورا -صلى اهلل عليا وسلم-أخر ا البخاري، لاا  الفان، با  قول ال بب  (3)
 (.3507(، رقم: )1/3250، با  و و  طاعة األمرا  فب غير معصية، واحريمنا فب المعصية )اإلمارةومسلم، لاا  

(، 2/3375( أخر ا مسلم، لاا  ال  ة وصفة  عيمنا وأ لنا، با  الصفات الاب يعر  بنا فب الد يا أ ل ال  ة وأ ل ال ار )3)
 .(3643رقم: )



ي: طالييي  أ ،وماعفييي  ،ال يقبيييل مييين أحيييد  شييييتاً  ،فيييب  فسيييا :يع يييب ،عفيييي  بو عييييال(( وعفيييي  ماعفييي ،))قيييال: 
و عيال، والولد لما قال ال بيب قال: بأل ا  ؛م  أ ا بو حا ة ،بمع ى أ ا ال يطل  ال اصريحًا وال الميحاً  ،للعفا 

 .(1)))إن الولد مبخلة م ب ة(( :-صلى اهلل عليا وسلم-
ولل ا حي ما يرى  ؤال  األوالد ياضاغون  وعيًا  ،لربما يصبر اإل سان على ال وع والحا ة والفقر وشظ  العيش

ولربمييا حملييا بليي  علييى ألييوان ميين  ،فيحملييا بليي  علييى ألييل الحييرام ،وال يسيياطي  الصييبر ،وال ياماليي  ،ي لسيير قلبييا
 .ير بل  من مقامات ومواق  ال احمدإلى غ ،واال لسار بين أيدينم ،المبلة من طل  المال من ال اس

ولليين  ، ييب خصييلة سيينلة ،عيييال اب ،اماعففًيي اإبا لييان  ييبا اإل سييان عفيفًيي لييل بليي  بسييب   ييؤال  العيييال، فييا ظروا
 .من م ا دةالمطال  العالية البد  ال فس احااج إلى م ا دة، وفب لل مطل  من

 ،فلي ظر فب طباعا وأخالقيا ،من أراد أن يعر  لي  يلون بل  أحيا ًا من السنل المما   على لثير من ال اسو 
 ع يد وو ايا -ميثالً -ر  إبا ليان قيد ع ي ،ليم يحاياج مين الم ا يدات ،ا يت يسييرةإبا أراد أن يغير شييتًا م نيا وليو ل

ورفيق  ،ومعاملية  دييدة ،وقرر وقال: أ يا سيأر   بو يا  دييد ،لو أراد من اآلن ،آلخر لسب  أو ،بأ ا ع ي  شديد
  . فسا قد ال اطاوعا ،وسأحمل لنا  دية ،ولط 

لييو أراد أن يغييير ميين  ييبه  ،الصييغار اشييديد يخييا  م يي ،إبا لا ييت عاداييا ميي  الصييغار الو يير واإلغييالظ والاع ييي 
 ،وأحميل لنيم داتميًا فيب  يبيب الحليوى ،مين األوالد والقرابيات ،صيغارقال: أ ا سأر   مين الييوم مي   ميي  الالليلة، 

لربميا يقي   ،و حيو بلي  ،إال بل يايا اوال أ ادي أحيدً  ،وأسأل ع نم ،وأضاحلنم ،وسنم وأمسح على ر  بنم،وأالط  
 .يصع  عليا ،ع د الاطبيق

وال يقبل رأس أبيا، وال يقبل رأس  ،يدخل على أبيا وأما ،فيا شب  من ال فا  والرعو ة ،إبا لان من طبعا ال فا 
فسيم   ،وليم يألفنيا ،ميا اعاياد عليى  يبه األميور ،أخالق صيحراوية ،اربى فب بيتة صحراوية ،اعااد على  با ،أما

صغيرًا وال لبيرًا إال  قال: أ ا من اآلن ال أدعو ،ل اس أن ال ينمعر  أن من الالط  با ،وأراد أن يغير ،عن بل 
با دخلت ا ،بل ياا أن يطبق لربما اقعده  فسا عين إبا أراد  ،واألخوة اللبار واألخوات ،لدار أقبل رأس األ  واألموا 
 . با

و ليبا ليو أراد أ يا ياعاميل  ،لي  يسياطي  أن يغيير ،اقعد ع ناويالحظ  فسا فب األمور الاب  ،ولل إ سان ي ر 
}َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَهُة  ،العفو والصفحبداوات خصومات وع من بي ا وبي نم  الخصوم، م   ،م  ال اس بطريقة أخرى

وأن ييرد اإلسيا ة والعيداوة  ،وأراد أن يعاميل  يؤال  بأ ميل معاملية [12]فصيلت: َوََل الس يوَئُة اْدَفْع ِبال ِتي ِهَي َأْحَسذُن{ 
 .با  فسا تف با أراد أن يطبق قعد ،ب حسان

فييب الحييديث  (2)القليي (( مخمييوم)) أو ،أو رقيييق ،يييالع بو ،عفييي  ماعفيي  :فحي مييا يييأاب مثييل  ييبه الحييديث بأ ييا
 واهلل المساعان.  ،افقد يصع  عليا  د   للن إبا  ا  اإل سان لياخلق بنبه األشيا  ، ب سنلة ،اآلخر

                                                 

 (1444(، رقم: )3/3307أخر ا ابن ما ا، لاا  األد ، با  بر الوالد، واإلحسان إلى الب ات )( 3)
 (.2334(، رقم: )3/3207أخر ا ابن ما ا، لاا  الو د، با  الورع والاقوى )( 3)



ال صييار لليين ال يمليين ألحييد أن يراقييب فييب شييب  ميين المعييالب فييب األمييور الد يوييية أو الدي ييية إال بالم  ا ييدات، وا 
حة ليا وا مي  السيابقين فيب وفيب األخيالق حصيلوا معالينيا، وفيب األعميال الصيال غوا فيا بروايا،بل الغ ىال اس فب 

 .الخيرات
 يبا أخالقيا أخيالق الثعلي ،  ،: افرقيت فيينم أخيالق المخلوقيات-رحميا اهلل-لميا قيال ابين القييم  ؟للن لمابا افاواوا

لمييابا  ،و يبا أخالقييا أخييالق السيباع، و لييبا و ييبا أخالقييا أخيالق الحمييام، ،و ييبا أخييالق اليبت  ،فيب المليير واليد ا 
 أخالقنم؟  افرقت

لميابا  ،وال اقعيد ،لربميا اقيوم اليد يا ،م يرد ال ظير ،فيت ع يد اإلشيارة ا ظير إليى أحيداأ ي  ال ربمالو أ   اباليت فقط 
  ؟ومابا اريد ؟ا ظر إلب  

يفسيح لي  ا يد  افيب الصيباح أحيدً إبا أردت فيب أوقيات الوحيام  ،ا ظير األخيالق ،لحظةاإلشارة  دلو أ   اأخرت ع 
ليي  اضييق  فسيا ع يدما يايأخر  ،مين أخيالق  يؤال  ال ياس اااصيب  عرقًيو أحيا يًا اسياحب  :يع يب ،السيارة مباشيرة

وا يد المبيادرة والمسيارعة مين أ يل  ،مح وو فب  با الملان الضيق يريد أن ي ااو و  با البي  أل لرب  دقيقة 
 ،مييا يسيياطي  أن ي ظيير فييب السيييارات ،ويغيي  بصييره ،يسيياحب ويعييرق  بي ييا واهلل ،مييا يخييرج، الواحييد يسيياحب اأ يي

 ما البي  عل ال اس بنبه المساويات؟ ؟إلى  با الحد اضيق ال فوس :يع ب
مين أشيرس الخليق  هواألخيالق، للين  يبا ا يد ،واللطي  ،مة فب اللباقيةصاروا للنم فب القلقضية سنلة لو لا ت ال

  . سأل اهلل العافية ،يشلون فيا ،دهوأوال ،م  أقر  ال اس إليا وو اا
أو يلي  علييا  ،علييا أحيد ئال ياحيرش بيا أحيد أو يخطي ،سيب  فيب  يبه الطرقيات ،و با من أشرس ال اس إبا خرج

  . اتلشب   ،ظنر ل  أخالقا ،أحد
 .ياا إلى أن ير   يقول: اللنم سلم سلميخرج من بأن  يوم فالواحد من

يييالم مغفراييا ورحمايياأن يروق ييا و  -عييو و ييل-سييأل اهلل  ف   ييا علييى أ فسيي ا، اللنييم ارحييم يوأن يع ،طيي  ب ييالوأن ي ،ا 
 من د يا ا.  اوا عل آخرا ا خيرً  ،مباال ا وعا    ،مرضا ا واش    ،مواا ا

 وعلى آلا وصحبا وسلم. ،وصلى اهلل على  بي ا محمد


