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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  .الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، وبعد
ياكم ممن يستمع أن ي -تبارك وتعالى-سأل اهلل ، وأيذا المجمس الثانيف بارك لنا ولكم فيما نسمع، وأن يجعمنا وا 

 -حالة الِكبر-د عمى حالة الضعف وأكّ  ،باإلحسان إلى الوالدين -تبارك وتعالى-ا أمر اهلل القول فيتبع أحسنو، لمّ 
 قال ليما القول الكريم.وعن زجرىما ونيرىما، وأمر أن ي ،ونيى عن التأفيف

، اخفض ليما جناح [ٕٗاإلسراء:] {الرَّْحَمةِ  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمنَ }ذكر بعد ذلك ما يتعمق بالمعاشرة فقال: 
فإن اإلنسان إذا أراد أن يبطش رفع يده،  ،قال ليدها جناحك الذليل، وجناح اإلنسان يالذل، بمعنى: اخفض ليم

ذا  ويقال ذلك بمعنى لين الجانب والتواضع، الطائر إذا أراد أن يضرب ضرب بجناحو، رفع جناحو وضرب بو، وا 
المين في و رفرف عمى ىؤالء الصغار، فخفض الجناح يعني التواضع و يخفض جناحو ويجاء عند صغاره فإن

   التعامل والمخالطة والمعاشرة.
 الِذلة، تقول: فالن ذال   من ذل ُذالً  {َجَناَح الذُّلِّ }، قراءة الجميور ىكذا: [ٕٗاإلسراء:] {َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ }

لول، بالكسر، من قوليم: دابة ذ   {واخفض لهما جناح الذِّل}ل ىو المين، وفي قراءة عاصم في رواية: ، فالذ  وذليلٌ 
تستعصي عمى قائدىا وصاحبيا، فينا اخفض ليما جناحك الذليل، تواضع وليكن جانبك يعني: سيمة منقادة ال 

ىذا التواضع لألبوين ينبغي أن يكون صادرًا من الرحمة، تكون  ،ىذا التعامل المين ،لينًا مع أبويك، ىذا الخفض
رحمة ال عن أمر آخر، أمر ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، يعني: أن الذل يكون ناشئًا عن ال ،ىذه ابتدائية "نمِ "

آخر مثل ماذا؟ قد يتواضع ىذا الولد ويتذلل خوفًا من الوالد أو الوالدة، وقد يكون ىذا األب قاسيًا شديدًا بتعاممو 
قد يكون ىذا التصرف صادرًا عن الولد بسبب الرياء، وتجد و مع األوالد فيتعاممون معو بشيء من التذلل خوفًا، 

ا كان في المجمس أمام اآلخرين يتعامل مع أبيو بتذلل ولين ولطف وفي غاية التواضع، أحيانًا بعض األوالد إذ
مف والشدة والتعنيف، فيذا قد يفعمو رياًء أمام ولكن تعاممو معو إذا غاب عن ىؤالء وعن أنظارىم في غاية الص  

الولد أحيانًا قد يريد من فيذا اآلخرين، يقال: فالن ما شاء اهلل بار، فالن حفي بأبويو، وقد يفعل ذلك لمصمحة، 
حقق لو رغبة من زواج أو سيارة يشترييا أو غير ذلك، قد يكون ىذا الولد يطمب من أبيو أن يشتري لو أبيو أن ي

ذا ، فإذا حصل لو ى؟ماذا تريدون :فيتعامل في غاية التمطف والتذلل، قبل أن يحصل عمى ىذه السيارة ،جيازاً 
 .طيق أبدًا أن ُيطمب منو أدنى األشياءي بعد ذلك لربما ال يحتمل وال



وال لمصمحة، ومن  ،وال رياءً  ،ال خوفاً  ،ىذا التواضع ينبغي أن يكون صادرًا من الرحمة ،فالمقصود أن ىذا التذلل
  .(ٔ)"ف إليوما بر والده من شد الطرْ ": -رحمو اهلل-ىنا يقول عروة بن الزبير 

قبيل الخروج عن البر، فكيف لو أنو تعامل معو بشيء من االستعالء الذي يشد الطرف إليو ُيعد عند عروة من ف
الذي لربما يستحي أن يرى الناس و ال يعتد برأييما،  ،أو اإلشاحة، كالذي ال يعتد بيما ،واالستنكاف واالستكبار

أو  ،مموىة لربما أجاب بإجابة ،؟ل من ىذا الذي كان معكولربما لو ُسئلييئتو،  ،لمينتو ،لضعفو ،أباه لشيخوختو
لربما أنكر أن يكون أبًا لو، ويقول: ىذا واحد من الجيران، واحد عندنا في الحي، واحد أعرفو، لقيتو في المسجد، 

، فيذا في غاية العقوق، تسفيو رأي األب ؟أين ىو من التذلل والرحمةأبيو  يذا الذي يستنكف من أن ينتسب إلىف
، وما ؟وما أعممك بيذا ،؟دريك: فما يبيو أو ألمو حينما يأمرانو بشيءقد يقول الولد بالصوت العالي أل ،أو األم
قد يكون األب ال ُيحسن ىذا لكن وىذا األب يقترح عميو مثاًل أن يدرس في تخصص معين أو نحو ذلك،  ؟شأنك

ىذا  :ن يقبل منو، يقولمكن أن توصل ىذه المعمومة بطريقة ال تجرح مشاعر ىذا الوالد، ممكن أن يتكمم معو م  ي
ناسب ليذا الولد، أو نحو ذلك، لكن أن يكون الرد بيذه الطريقة وبيذا تخصص مثاًل غير مناسب، ىذا غير مال

  ك؟ ىذا غير الئق، ىذا من العقوق.اأنت ما أدر  :مفالص  
مع مشكالت  ،أو إثارة المشكالت أمام الوالدين ،أو التي تذم أميا عند الناس ،وىكذا أيضًا ذاك الذي يذم أباه

إخوانو، جدل عقيم، إزعاج لألبوين بكثرة الخصومات بين األوالد، ىذا خالف البر، ىذا من العقوق، العقوق 
 أنواع وصور ودرجات ال يتفطن ليا الكثيرون.

َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني }وليس ذلك فحسب بل البد من الدعاء ليما، وانظر إلى صيغة ىذا الدعاء، 
درك ع ذلك ُيتبعو بالدعاء؛ ألنو ال يوالشعوري، وم ي، ىو يفعل جميع أنواع البر القولي والفعم[ٕٗاإلسراء:] {َصِغيرًا

نما يسأل ربو  ،وال يستطيع أن يوفي وىذا يدل عمى تجذر البر  ،ليذين الوالدين أن يرحميما -تبارك وتعالى-وا 
بإحسان وبمطف  ؤدييا، أتعامل معوالتي أعمميا ىي واجبات أاألشياء ن ىذه إ :في نفس الولد، يعني: قد يقول

فيذا الذي  ، يكفي، بل البد من الدعاء، وليس لي فضل، نقول: العالجو ونحو ذلك وأتحملوأذىب بو وأجيء وأ
بيذا البر الذي يزاولو مع أبويو،  ،يدعو يدل فعمو ىذا عمى أن البر عميق في نفسو، وأن نفسو رضية بيذا الفعل

، الحظ التذكير بيذا المعنى، [ٕٗاإلسراء:] {اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا}وانظر إلى صيغة ىذا الدعاء أيضًا 
 {َكَما َربََّياِني َصِغيرًا}ليتذكر العبد شفقة األبوين، ليتذكر تعب الوالدين في التربية،  ؛خص التربية بالذكر

ا، أي: ألجل أنيما ما ربياني صغيرً  لكاف ىذه يمكن أن تكون لمتعميل، ارحميما رحمة تكافئ، ا[ٕٗإلسراء:ا]
  .ربياني في حال الصغر

وتحتمل أن تكون ىذه الكاف لتأكيد الوجود، كأنو يقول: ربي ارحميما رحمة محققة ال ريب فييا، يعني: كتحقق 
، ، ارحميما رحمة ثابتة محققة[ٖٕالذاريات:] {ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقونَ }تربيتيما لي في حال الصغر، كقولو تعالى: 

غر كانت ثابتة محققة، فينا حينما يدعو ىو يتذكر سوالف اإلفضال من كما أن تربيتيما لي في حال الص
 ،بسقيو ،بإطعامو غرأنواع التربية، ربياه في حال الصاألبوين والتربية واإلحسان، وىذه التربية من األبوين تشمل 

                                                           

 (.ٗٛ/ٔ) التفسير عمم في المسير زاد في كما -عنيا اهلل رضي- عائشة من قولو  ،(ٔٚٔ:ص) الثوري سفيان تفسير انظر: - ٔ



وعممو كيف يصمي، وماذا  -تبارك وتعالى-بتعميمو، من الذي عممو وعرفو بربو  ،ونو كميابما يحتاج إليو في شئ
ىي بيئة األبوين، فإذا أول بيئة يحتك بيا ف، (ٕ)((فأبواه ييودانو أو ُينصرانو أو ُيمجسانو))، ؟يقرأ، وكيف يذكر ربو

يتمقفو من األبوين صادف ذلك ما بوين مسممين فإن ىذه الفطرة تزكو فيوفي بيئة نظيفة من أ ،بقي عمى فطرتو
فيكون ذلك بمنزلة نور العين مع ضوء الشمس، فيتحقق اإلبصار الكامل التام، فيتخرج ىذا  ،نمييامما يؤكدىا وي

 .جل جاللو-الولد مسممًا عبدًا لربو وخالقو 
َما َكاَن ِلمنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا }، ىذا الجزء مقيد بقولو: [ٕٗاإلسراء:] {َما َكَما َربََّياِني َصِغيرًارَّبِّ اْرَحْمهُ } :وىذه اآلية

، فيكون ذلك ُيستثنى منو ىذا الجزء فقط ُيستثنى الوالد [ٖٔٔالتوبة:] {َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْمُمْشِرِكيَن َوَلْو َكاُنوا ُأْوِلي ُقْرَبى
 غير دين اإلسالم.إذا كان عمى 
 {َربُُّكْم َأْعَمُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْم ِإْن َتُكوُنوا َصاِلِحيَن َفِإنَُّو َكاَن ِلأَلوَّاِبيَن َغُفورًا}بعد ىذا:  -عز وجل-ثم قال اهلل 

 ، ما معنى ىذه اآلية؟ [ٕ٘اإلسراء:]
َربُُّكْم َأْعَمُم ِبَما ِفي }ىذه اآلية تتعمق بما سبق، تتعمق ببر الوالدين، يعني: بعض أىل العمم يقول: المعنى 

ما تقصدون من اإلحسان إلى الوالدين والحنو  ،، مما تقصدون من البر وتنعقد عميو قموبكم[ٕ٘اإلسراء:] {ُنُفوِسُكمْ 
عمييما أو غير ذلك من العقوق، اهلل يعمم ما في نفسك، يعمم المشاعر الداخمية التي تدور في النفس تجاه ىذين 

نسأل اهلل -األبوين، بعض األوالد لربما تكون في نفسو مشاعر سمبية، لربما يستثقل وجود ىذا الوالد أو الوالدة 
   .اهلل يعمم ما في النفس ،-العافية
؟! مشاعره سيئة تجاه من كان بيذه المثابة باًراالبد أن تكون النفس نظيفة فأنت تتعامل مع اهلل، وىل يكون  إذن

بدي ىذا فاهلل أعمم بما في والدة فارقا ىذه الحياة، قد ال يأبيو أو تجاه أمو، لربما كان يتمنى لو أن ىذا الوالد أو ال
 .ينبغي أن يكون الشعور وما في داخل النفوس في غاية النقاء تجاه الوالدين ننفسو، فإذ

ويحتمل أن يكون ذلك، وىذا كمو ال إشكال ويمكن أن يجتمع تحت معنى اآلية، أن يكون ذلك من جية 
 وفبر أو أنو رياء أو مصمحة أو خأن ىذا الذي تفعمو ىل تريد بو ما عند اهلل، ىل أنت صادق بيذا ال ،المقاصد

، [ٕٗاإلسراء:] {الرَّْحَمةِ  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمنَ }، [ٕ٘اإلسراء:] {َربُُّكْم َأْعَمُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكمْ }، ؟أو نحو ذلك
  واهلل أعمم بما يعتمج في داخل النفس.

، يعني: [ٕ٘اإلسراء:] {ِبَما ِفي ُنُفوِسُكمْ َربُُّكْم َأْعَمُم } ،-واهلل تعالى أعمم-وكذلك أيضًا من المعاني الداخمة تحتو 
 : -رحمو اهلل-حينما يريد البر ولكنو ال يوفق إليو فتبدر منو البادرة ونيتو طيبة، يعني: كما قال الشافعي 

 .(ٖ)من غير قصد *** ومن البر ما يكون عقوقا رام نفعًا فضر  
ولكن الوالد حمميا عمى محمل  ،لكن العبارة غير موفقة، قصد بيا معنى طيباً  ،الولد أحيانًا تكون نيتو سميمة

، فتكون غير مؤاخذ، أوالد [ٕ٘اإلسراء:] {َربُُّكْم َأْعَمُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكمْ }منيا شيئًا آخر،  ألنيا تحتمل فيمأو  ،آخر
لكن يفاجئون أن ىذا الوالد قرأ الموحة  ،سيارةيجتمعون ويتفقون عمى أن يفاجئوا ىذا الوالد في يوم العيد بيدية 

                                                           

 برقم اإلسالم، الصبي عمى يعرض وىل عميو، يصمى ىل فمات الصبي أسمم إذا باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ
 (.ٕٛ٘ٙ) برقم المسممين، وأطفال الكفار أطفال موت وحكم الفطرة عمى يولد مولود كل معنى باب القدر، كتاب ومسمم، ،(ٖٛ٘ٔ)
 (.ٕٙٔ/ ٕ) بالوفيات الوافي في كما الشافعي لإلمام منسوب - ٖ



ذا ىي تحمل معنى غير جيد، فمربما جزع ىذا الوالد  ،أو رفض ىذه اليدية ،أو سخط ،التي لم يتفطنوا لحروفيا وا 
قد يذىب بو إلى طبيب ثم بعد ذلك يتسبب ىذا الذىاب عن آثار سمبية فيذا الولد غير مؤاخذ، أو نحو ذلك، 

وىو غير مؤاخذ  ،الم عميو ىذا الولد، فيذا ينبغي أن ال يالتبعة وموُيحم   ،فيموم ىذا الولد ،دتحصل ليذا الوال
عبر بيا من مشاعر جياشة تجاه الوالد لكن العبارات تنفمت فتكون بعض ، كممات ربما يشتط الولد حينما يشرعاً 

 والولد لم يقصد اإلساءة. ،فيغضب ىذا الوالد ،أخطأ من شدة الفرح ،ت غير موزونةىذه العبارا
َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن }، [ٕ٘اإلسراء:] {َربُُّكْم َأْعَمُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْم ِإْن َتُكوُنوا َصاِلِحيَن َفِإنَُّو َكاَن ِلأَلوَّاِبيَن َغُفورًا}

     .(ٗ)((فعمتقد ))، في الحديث القدسي: قال اهلل: [ٕٙٛالبقرة:] {َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا
الخطأ مرفوع عن ىذه األمة، غفر اهلل ليا خطأىا، قد يكون ىذا الولد لربما يضغط عمى ىذا الوالد في تناول 

فيتضايق األب أو األم، فينا الولد  ،أو في أكل أو شرب أو نحو ذلك شفقة فيصير إلى حال من اإلضجار ء،دوا
مع أننا نقول:  ،؟فيل ىو مؤاخذ ،لكن ىذا أضجر الوالد ،وألطف أسموب ،وبأحسن عبارة ،قصد النفع واإلحسان

عبر بعبارات غير الئقة، أحيانًا يشتط ىذا الولد ك إلى حد اإلضجار، فضاًل عن أن يينبغي أن ال ُيفضي ذل
يرفض حينما يرفض ىذا األب الذىاب إلى الطبيب وحالو تستدعي ىذا، أو أنو  ،وينفعل ويقول ألبيو عبارة قاسية

تعبني، خالص ي ،يضرني ،أنا ال أحتاج إليو، أو أنا أعرف بنفسي، أو أن ىذا يؤذيني :تناول ىذا الدواء ويقول
فضي إلى ىذا اإلضجار، ىنا كن ليس لك أن تصير معو إلى حال تل ،حاول أن تتمطف بو ،حاول أن تقنعو
لكن  ،من الناس من يجتيد في البر لكن األب يعد ذلك من قبيل اإلساءة، فينا ال يؤاخذ الولد :يمكن أن يقال

ن ىذا المزاح د أن ُيدخل السرور لكن يكو يال يتمادى، وىكذا المزاح أحيانًا ير  ،ينبغي عميو أن يتنبو وال يتمادى
ض ،رأة عمى الوالد أو الوالدةبصورة فييا لربما ج حاك ىذا األب أو ىذه األم، فاألب أو وىو يقصد اإلحسان وا 

ولربما  ،والجرأة عمى ىيبتو ومنزلتو ومرتبتو وأبوتو فيغضب ويضجر ،األم يعد ذلك نوعًا من التجني عمى كرامتو
ناديو ىذا تحبيبًا لنفس والده، ربما ي حمل في نفسو عمى ىذا الولد، وىذا الولد إنما قصد اإلحسان ويظن أنو يفعل

وىذا عقمو، وىذا منتيى ما عنده  ،عو أو ُيصغر اسمو، ىذا ال يميق، لكن ىذا اجتياد ىذا الولدويمزح م ،باسمو
  .من المدارك يظن أنو ُيسعد الوالد بيذا

وىي تولول وتستغيث من غير  ،واآلخر لربما كان مفتول العضالت فيحمل أمو ويدور بيا ويصعد بيا وينزل
 ،وأىنتيا وآذيتيا ،وىي تشعر أنك جرحت كرامتيا ،وُأدخل عمييا السرور ،أغير الجو في البيت اجدوى، ويقول: أن

أو ال  ،مثل ىذا وغير ذلك من التصرفات والكممات التي قد تُقال بقصد اإلحسان، ولكن اإلنسان قد ال يوفق فييا
  قاباًل في نفس األب أو األم. تقابل محال

-   اعين إلى اهلل لمرجّ  ،، لألوابين، يعني: لمتائبين[ٕ٘اإلسراء:] {وَّاِبيَن َغُفورًاِإْن َتُكوُنوا َصاِلِحيَن َفِإنَُّو َكاَن ِلألَ }
-  وىو اختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير  ،، ىذا ىو أشير المعاني التي قيمت في تفسيره-عز وجل
ال يستمر  ،حصل منو التقصير رجع مباشرة وتاب واستغفر وأناب ،، فاإلنسان إذا حصل منو الخطأ-رحمو اهلل

    عمى التقصير. ،عمى الجناية ،عمى العقوق عمى الخطأ

                                                           

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٗ  (.ٕٙٔ) برقم ،[ٕٗٛ:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 



عمى الوالدين وأمر بالبر ليما، انتقل إلى الدائرة التي بعدىما، أحق الناس بعد  ،ولما فرغ من الكالم عمى األبوين
نما حصمت، وىذه الوشائج إنما وجدت من طريق األبوين، كيف تكون الوالدين من ىم؟ القرابات، وىذه القرابات إ

ن ىؤالء م   :، حقو[ٕٙاإلسراء:] {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّوُ }لو قرابة؟ فيذا أخوه، وىذا عمو، وىذا خالو، كل ذلك، 
   .القرابة؟ ىم قرابتك من ِقبل أبيك وأمك أمر اهلل بصمتيما، فما ىو الحق؟

 -صمى اهلل عميو وسمم-الصمة، أن تصل ذا القرابة، وُتحسن إلييم، خالفًا لمن قال بأن المراد بذلك قرابة النبي 
فيكون الخطاب لموالة، ىذا قول ضعيف؛ ألن اهلل ذكر حقو ثم حق الوالدين ثم  ،فيعطون سيميم من بيت المال

ومن  ،ذكر القرابات، قرابات اإلنسان صمة القرابة، فينا ىذا التشريع بصمة القرابات فيو شد اآلصرة بين القرابات
يما ذلك ة ىي سِ فيكون المجتمع مترابطًا متماسكًا غير متفكك، لكن تصور لو كانت القطيع ،المجتمع ث مّ 

والوالد يقطع ولده، ىذا مجتمع  قاطع آخاه، والعم يقاطع أبناء أخيو، والخال يقاطع أبناء أختو،المجتمع، فاألخ ي
ين، وال تثق بحال من األحوال بابتسامة رجل أو ن ال خير فيو لألبعدِ يْ فكك، والذي ال خير فيو ألىمو األدن  م

أو تقطع القرابات، أقرب الناس ُيساء إلييم  ،سيئاً  عامل مع أبوييا تعاماًل جاًفات تتابتسامة امرأة مع النساء إذا كان
 .، ولألسف نرى من ىذا أشياء وأشياء؟قطعون إذًا كيف نثق باإلحسان والصمة لألبعدينويُ 

رة األخوات ىؤالء الحواشي، دائو وىؤالء القرابات ىم عمى مراتب، ىناك دائرة أولى، األصول والفروع، اإلخوة 
بعدىا األعمام واألخوال، دائرة بعدىا أبناء األعمام وأبناء األخوال، كمما كانت القرابة أقرب كانت الصمة آكد، 

والبمد التي يعيشون فييا، قد تكون البمد مترامية  ،وىذه القضية تختمف بحسب أعراف الناس ومعيودىم في زمانيم
األطراف فميست كالقرية الصغيرة التي يرى الناس بعضيم فييا صباح مساء، وىكذا أنواع الصمة والبر تختمف 

  من عصر إلى عصر.
بديو ليست بتبرع نمن عند أنفسنا، ىذه الصمة لمقرابات ليست بتفضل  ن، إذ[ٕٙاإلسراء:] {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّوُ }

ليؤالء الناس متفضمين عمييم بو، ال، ىي حق ثابت، ىذه الصمة قد تتحقق باالتصال، قد تتحقق بالزيارة، ىذه 
الصمة قد تتحقق بالصمة المالية إن كانوا يحتاجون، بالوقوف معيم في الُمممات، بأنواع اإلحسان إلييم، واليوم قد 

العصر، تستطيع أنت جعل أرقام ىؤالء القرابات في مجموعة عبر ىذه تييأ من األسباب ما لم يكن قبل ىذا 
وتبقى عمى تواصل معيم، تطمئن عمى أحواليم، تدعوىم إلى  ،الوسائل والوسائط الحديثة في الواتس آب مثالً 

تعمميم ما ينفعيم، ىذه صمة، فتعرف أحواليم وأخبارىم أواًل بأول، وقل مثل ذلك في وسائل أخرى ال تخفى  ،اهلل
ىذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال اهلل: ))أخبرنا عن قول الرحم:  -صمى اهلل عميو وسمم-عمى أمثالكم، والنبي 

نا أنو ال يدخل الجنة قاطع، إذًا: قطيعة الرحم ، وأخبر (٘)((أما ترضين أن أصل من وصمك وأن أقطع من قطعك؟
لمعبد، فإذا حصمت ىذه  -عز وجل-من الكبائر، وىي من موانع دخول الجنة، وىي من أسباب قطيعة اهلل 

   .القطيعة من الرب لمعبد ماذا سيجني، وماذا ينتظر من التوفيق؟
سبب جناياتنا وذنوبنا بإنما ذلك  ،يعرف اإلنسان كيف يتعثر في ىذه الحياة، كيف يحصل لو األذى مّ ومن ث  

 وتقصيرنا.
                                                           

 والصمة البر كتاب ومسمم، ،(ٖٓٛٗ) برقم ،[ٕٕ:محمد] {َأْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطُِّعوا} باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٕٗ٘٘) برقم قطيعتيا، وتحريم الرحم صمة باب واآلداب،



 .[ٕٙاإلسراء:] {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ }
وَن َعَمى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ َوال }المسكين ىو الفقير ىنا الذي ال يجد كفايتو، ما ىو حقو؟ حقو الصدقة،   {َتَحاضُّ

-ٕٗالمدثر:] {َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكينَ * َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصمِّيَن * َما َسَمَكُكْم ِفي َسَقَر }، أىل النار [ٛٔالفجر:]
َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي * َفكُّ َرَقَبٍة * َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة * َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة }، وجعل ذلك من اقتحام العقبة [ٗٗ

ون ما عط  ، ىؤالء الذين ال يجدون حاجتيم يُ [ٙٔ-ٔٔالبمد:] {َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبةٍ * َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة * َمْسَغَبٍة 
، فيوصل إليو حقو، ومن حقو الزكاة، وىذا [ٕٙاإلسراء:] {َواْلِمْسِكينَ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو }يكفييم وىو حق ليم، 

التشريع يحصل بو انتظام المجتمع فال يكون من بين أفراده من ىو في بؤس وتشرد وضياع وتشحط وفقر، ىذا 
َفكُّ َرَقَبٍة * ا َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة َومَ * َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة }خمة، ما فيو ُبمغة، وىؤالء تقتميم الت  يجد ما يأكل، ال يجد ال 
  .[٘ٔ-ٔٔالبمد:]{ َيِتيًما َذا َمْقَرَبةٍ * َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * 

شاىده مما يقع إلخواننا في بالد الشام، تصوروا نحن حينما نخرج ما ن غبةسومن أعظم صور المتربة اليوم والم
وننظر إلى أوالدنا  ،ة والسخاناتما يمكن من االحتياطات حتى المدفألمتنزه نبيت ليمة في خارج المدينة ومعنا كل 

رنا إلى ونترقب اليواء والنسيم فإذا زاد باد ،شفق عمييم غاية الشفقةفن ،د تغيرت مالمحيم من شدة البردوق
شفاق ؛الرجوع، وطوينا المتاع زىة في مكان ونحن ذىبنا إلى ن ،لئال يتضرر ىؤالء األوالد، ننظر إلييم بوجل وا 

آمن وعندنا كل ما نحتاج إليو وأضعاف ما نحتاج إليو من الُفرش والطعام ووسائل الترفيو وما إلى ذلك في أمن 
يوجد  يو والُمتع ويتقمبون في المذات، إخواننا ىناك ال، الودعة، والناس حولك يسرحون ويمرحون بأنواع من الم

من أسير،  ،من قتيل ،من فقيد ،أسرة من جريح، من مريض أسرة مكمومة، ال تخمو ،شيء من ىذا إطالقًا، خوف
ه، عندىم جريح ينخر الدود في لحمو ويتعفن ويتسمم أن يعالجو تصور لو أن الناس عندىم مريض وال يستطيعون 

 ىم يتفرجون عميو ما عندىم حتى مسكنات، كيف تكون حاليم؟ و  نّ ئوي
يصيح حتى ينقطع صوتو وال يجد ما  كبادر مباشرة إلى إشباعو بما يطمب، ىناالصغير ىذا لما يجوع ويصيح ن
َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي * َفكُّ َرَقَبٍة * َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة * َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة }يسد جوعتو، آالم، ىنا نتذكر 

، فيذا إن لم يكن في مثل ىذا اليوم مما يعيشو إخواننا ىناك فال أدري متى ىو، فال أمن [ٗٔ-ٔٔالبمد:] {َمْسَغَبةٍ 
رودة مع رطوبة ثمج، حينما يكون الجو فيو شيء من الندى أو الب ،وال طعام وال لباس وال ُفرش، وأين؟ في الجميد

بعض الشيء فإن اإلنسان ال يستطيع أن ينام من شدة البرد وىو آمن، ىناك ال يجد ال ىذا  مبتاليكون الفراش 
، ىل رأيتم طفاًل في يده مزبمة قد جمعيا من ىنا ؟-أعزكم اهلل-وال ىذا، ىل رأيتم األطفال ُممقين مع الزبائل 

أن يمطف  -عز وجل-نسأل اهلل  ،الحال، صور مؤلمة نشاىدىا ونراىا وال تبرأ الذمة بيذه ؟وىناك ثم سقط ميتاً 
حاىم ويشفي مرضاىم، وأن يطعم جائعيم، ا، وأن يكبت عدوىم، وأن يداوي جر بيم وأن ينصرىم نصرًا مؤزرً 

 ن خائفيم، وأن يفك أسراىم، ويرحم موتاىم وأن يمطف بيم.غني فقيرىم، وأن يؤم  وي
ابن  :المجتمع الذي تعيش فيو، ذكر الطارئين عميوىنا بعدما ذكر المسكين الذي يكون من جممة أفراد ىذا 

ع، لكن لما أعرضنا وقصرنا ونسينا وغفمنا صارت شعوب بأكمميا السبيل، في ىذه الشريعة ال يوجد أحد ُيضي  
لم يعد  ،ذىبت نفقتو ،ففقد نفقتو ،انقطاع ،ىذا السفرع، ابن السبيل ىذا المسافر الذي حصل لو تعثر في ُتضي  
مسافر وال يجد ُبمغة حتى يصل إلى أىمو وبمده، فينا لو حق، ما  ،ربةفي غ ،فيو في حال من الحرجه شيء، بيد



ى من بيت المال، وال يكون ذلك عمى سبيل القرض بل ىو حقو؟ الضيافة، حق ثابت ليس بفضل، الزكاة، ُيعط  
   .طية واليبة ولو كان في بمده غنًياعمى سبيل الع

ذا حصل مثل ىذا فإنو يكتمل نظام المجتمع  ابن السبيل ىذا ُنسب إلى السبيل وىي الطريق لُمالزمتو ليا، وا 
أو ىذه القرية أو ىذا  ،برعاية الوافدين عميو، برعاية من يحتف بو من الطارئين عمى ىذه البيئة أو ىذه البمدة

سافر إال ن ال ي، إذا كان مملمثمو شرعاً  حصمى ما ييجد حقو محفوظًا ثابتًا عمى كرامة، ُيعط   ،المجتمع، ما يضيع
ى ما يكفيو مما يصمح لمثمو، ال ُيذل وال ى ما يكفيو، ال يسكن إال في فنادق بمستوى معين ُيعط  بالطائرة ُيعط  

الما يركب إال بالدرجة األولى و ُييان، ىذا إنسان من عادتو أنو  ى، ما يسكن إال في فنادق ُيعط   ،سافرما ي ا 
ما  ،بال ِمنة، وىذا حقو، ىذه حقوق ثابتة، رأيتم ىذه الشريعة وعظمة ىذه الشريعة ننجوم كما يقال ُيسك   خمس

 ربة.كفيو الوحشة التي يجدىا بسبب الغيضيع أحد، ىذا ي
  حنِ مينيره بالذل وال *** الدىرُ  ربتوال تنيرن غريبًا حال غ

قد  ،ع، قد يحصل لو مكروه، ما ُيضي  في ىذا البمد ايذىب يتمفت فقد النفقة، ما يعرف أحدً  افكيف إذا كان محتاجً 
، قد يكونون نساء مكمومات مات ايحصل ليم حادث وىم في الطريق ويكونون في بمدة ال يعرفون فييا أحدً 

ين يجمسون؟ قد يحتاجون إلى البقاء عدة أما عندىم من يذىب بيم ويجيء حتى إلى المستشفى،  ،ُأصيب ،أبوىم
   ىذا حقيم. ،بما يميق بمثميم وال منة ألحد نونسك  أيام، ىذا ابن السبيل، يُ 

، التبذير التفريق لممال في السرف، كل إنفاق [ٕٙاإلسراء:] {َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيرًا}ثم بعدما أمر بأداء ىذه الحقوق قال: 
بذير في الحرام، فيو ت -ولو قلّ -ذلك أو كُثر فيو تبذير، فيدخل في ذلك إنفاق المال  لممال في غير حقو قل  

، يدخل في ذلك ولو بلاير واحد، ويدخل في ذلك أيضًا إنفاق المال عمى سبيل التضييع في غير ما حاجة ولو قلّ 
فإن ىذا يتفاوت، فقد يكون ىذا  مّ بالغة فوق الحاجة، يدخل في ذلك سوء التصرف بالمال والتدبير لو، ومن ث  الم

 .ومن ِقبل عمرو ُيعد من التبذير ،التصرف من ِقبل زيد ليس بتبذير
ىذا إنسان دخمو ال يتجاوز األلفين ويشتري محمواًل بألفين وخمسمائة، ىذا ُيعد من التبذير وسوء التدبير وسوء 

تابع أحدث األجيزة اإللكترونية ويشترييا مو ال يتجاوز ثالثة آالف لاير ويالتصرف في المال، ىذا إنسان دخ
  .ل بالديون، ىذا ُمبذر ال ُيحسن التصرف بالمالحم  مُ  ،الديونبأغمى األثمان، وتركبو 

كات ىؤالء دخميم ال يتجاوز أربعة آالف لاير والمرأة تفصل الثوب الواحد بنحو ثالثة آالف وتشتري لألطفال المار 
قوا العمر كمو ما وحياتيم مميئة بالديون، يغرقون في الديون لو ب ،ىق كواىميم بالديونالعالمية كما يقال، وألبسة تر 

ريو آخر تويش ،أمكن قضاؤىا، فمثل ىذا من التضييع، فيذا الجياز قد يشتريو إنسان وال يكون ُمبذرًا بشرائو
َوال ُتَبذِّْر }ويكون ُمبذرًا بيذا الشراء، إذًا: ىذه قضية نسبية، إال في الحرام فإن ىذا يكون تبذيرًا عمى كل حال، 

، [ٕٙاإلسراء:] {َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيرًا}الحقوق وعقبو بقولو:  أداء ىذه -عز وجل-، لكن لما ذكر اهلل [ٕٙاإلسراء:] {َتْبِذيرًا
 فينا ىل يقال بأن النفقة في ُسبل المعروف يدخميا التبذير؟ 

  .النفقة في سبيل اهلل ىل يدخميا التبذير أو ال؟
ولكن ال يقتضي ذلك  ،واألقرب أن ذلك ال يدخمو التبذيرقول: نعم، ال ينفق اإلنسان جميع مالو، يبعض العمماء 

-   الميم إال أن يكون عمى مرتبة من الثقة باهلل والتوكل عميو، أبو بكر  ،ب العبد بإنفاق جميع ما يممكأن ُيطال  



 ،الثمث)): -صمى اهلل عميو وسمم-جاء بجميع مالو، عمر جاء بشطر مالو، بينما قال النبي  -رضي اهلل عنو
 .(ٙ)((اء يتكففون الناسر إنك إن تدع أوالدك أغنياء خير من أن تدعيم فق))في الوصية، وأخبر:  ،((لثمث كثيروا
يده صار يتطمع إلى اآلخرين أن  وتوكمو عمى اهلل فإذا أنفق كل ما في فمن ضُعف يقينو ،ىذا يتفاوت نإذ

ذا كان يقينو بمنزلة أبي بكر  لو: قالأن يمنحوه فيذا ي ،يعطوه أو عمر  -رضي اهلل عنو-ال تنفق كل ما تممك، وا 
  .فال بأس

، لما ذكر البذل المحمود الذي يكون في [ٕٙاإلسراء:] {َوال ُتَبذِّْر َتْبِذيرًا}ذكر ىذا األمر  -تبارك وتعالى-ثم إن اهلل 
أبناء السبيل، ذكر ضد ذلك وىو بذل المال  ،المساكين ،إلى القرابات ،سبيمو الصحيح من اإلحسان إلى الوالدين

  ، لماذا؟ [ٕٙاإلسراء:] {َوال ُتَبذِّرْ }في غير وجيو، ثم عمل ىذا النيي 
 إن شاء اهلل-بينو ، ىذا ما سأ[ٕٚاإلسراء:] {ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّو َكُفورًا}

 في المجمس القادم. -تعالى
 ا.لي ولكم عممًا نافعً  -عز وجل-سأل اهلل أو 

                                                           

 كتاب ومسمم، ،(ٕٕٗٚ) برقم الناس، يتكففوا أن من خير أغنياء ورثتو يترك أن باب الوصايا، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ
 (.ٕٛٙٔ) برقم بالثمث، الوصية باب الوصية،


