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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (األخطاء اللفظية في األمثال الشعبية)
 متهيد:

 أعمالنا، ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات ونستعينه إن احلمد هلل تعاىل حنمده
 ،ريك لهشإال اهلل وحده ال إله  ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال ،اهلل فال مضل له من يهد  

 عبده ورسوله. اوأشهد أن حممد  
 [.201}يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقات ه  َواَل مَتُوُتنَّ إ الَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسل ُموَن{ ]آل عمران: 

َدٍة َوَخلَ  ْن نَ ْفٍس َواح  ن ْهَ }يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م  ُهَما ر َجاال   َق م  ن ْ ا َزْوَجَها َوَبثَّ م 
 [.2اء: َكث ري ا َون َساء  َوات َُّقوا اللََّه الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواْْلَْرَحاَم إ نَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرق يب ا{ ]النس

ْم َويَ ْغف ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ا * ُيْصل ْح َلُكْم َأْعَماَلكُ }يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوال  َسد يد  
 [.02، 00يُط ع  اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوز ا َعظ يم ا{ ]اْلحزاب: 

 :أما بعد
وشر اْلمور  ،حممد صلى اهلل عليه وسلموخري اهلدي هدي ، تعاىل فإن أصدق احلديث كتاب اهلل

 دث  بدع ، وكل بدع  لالل ، وكل لالل   ي النار.حمدثاهتا، وكل حم
 

 .تقطيع هدومه إالما ينوب المخلص  (1)

النيب صلى اهلل ْلمر  مما ال شك فيه أن تشاجر الناس واشتباكهم منكر ينبغي اإلسراع بتغيريه؛ امتثاال  
تطع فبقلبه، سفليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل ي ارأى منكم منكر   من)) :عليه وسلم

 .)رواه مسلم( ((؛وذلك ألعف اإلميان
 ،ني الناسب صالحومينع اإل ،عن املنكر يباملعروف والنه مروهذا املثل السابق يهدم فريض  اْل

ُنوَن إ ْخَوةٌ فَ  :قال تعاىلحيث  ؛به نا اهلل تعاىلأمر مع ما  اويتناقض متام   َا اْلُمْؤم  ُُوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ }إ َّنَّ  ََأْصل 
 .[20َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن{ ]احلجرات: 

: قال تعاىل ؛الصلح خري أنرب العاملني لنا  وبنيَّ  ،الشرع احلكيم الصلح بني الناس إليناب وحبَّ 
ا َوالصُّْلُح َخي ٌْر{ ]النساء:   ُ نَ ُهَما ُصْل ا بَ ي ْ َُ َما َأْن ُيْصل   :اىلوقال تع ،[211}َفاَل ُجَناَح َعَلْيه 

 



 

 

َر  ي  َكث رٍي م ْن ََنَْواُهْم إ الَّ : وقال تعاىل ،[2}فَات َُّقوا اللََّه َوَأْصل ُحوا َذاَت بَ ْين ُكْم{ ]اْلنفال:  }اَل َخي ْ
}  .[221]النساء:  2َمْن أََمَر ب َصَدَقٍ  أَْو َمْعُروٍف أَْو إ ْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاس 

 البخاري أخرجفقد  ؛ويقوم هبذا الواجب ،الناس يصلح بني النيب صلى اهلل عليه وسلموكان  -
رسول اهلل صلى اهلل عليه أن " :رلي اهلل عنه يالعباس سهل بن سعد الساعدأيب  ومسلم عن

يصلح  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفخرج  ،عمرو بن عوف كان بينهم شر بينن بلغه أ وسلم
 ."همعناس أ ي  بينهم
 معرف  فضل الصلح بني  :لواجب واملبادرة للصلح بني الناسومما يدفع املرء للقيام هبذا ا

 :الناس
: قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  ومسلم من حديث البخاري أخرجفقد  ؛فالصلح بني الناس صدق  -

كل يوم تطلع فيه   ،من الناس عليه صدق  1ىمَ اَل كل سُ )) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال 
 .((الشمس تعدل بني االثنني صدق 

 الرتمذيداود و أبو  أخرجفقد  ؛من درج  الصيام والصالة والصدق  أفضلوالصلح بني الناس  -
ال أ)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :رلي اهلل عنه الدرداءأيب  بسند صحيح من حديث

هي  ن فساد ذات البنيفإ ؛ذات البني إصالح ؟من درج  الصيام والصالة والصدق  أفضلَ ب كمأخب 
 .(1252: صحيح اجلامع) ((؛حلالق ا

 ؛بني الناس صالحالكذب لإل النيب صلى اهلل عليه وسلم أباحذات البني  إصالحولرورة  وْلمهي 
رسول اهلل مسعت " :قالت رلي اهلل عنهامعيط أيب  كلثوم بنت عقب  بنأم   عن "الصحيحني"ففي 

يقول أو  ،اخري   ، فينمياسيصلح بني النالذي  ليس الكذاب)): يقول صلى اهلل عليه وسلم
 ."((اخري  
 تعين: ثالث ي  إالمما يقوله الناس  ي شيء  مسعه يرخص"ومل أ: عند مسلم أخرىرواي   و ي -

 ."مع زوجها املرأةوحديث  ،امرأتهوحديث الرجل مع  ،بني الناس صالحواإل ،احلرب
 دقض الص  بغَ ، وأصالحاإل  ي الكذب أحبن اهلل "إ: يقول -رَحه اهلل تعاىل  - وكان ابن بابويه

 ."اإلفساد ي 
  

                                                 

 يتناجون به ويتحدثون. ما أي( َنواهم: (2
 المى: أصله عظام اْلصابع وسائر الكف، مث استعمل  ي سائر عظام البدن ومفاصله.( السُّ (1

 



 

 

 .رزق الهبل على المجانين (2)
ميلك  رضاْل ي  السموات وال ي  وليس هناك خملوق ،اهلل هو الرازق وحدهْلن  ؛خاطئوهذا قول 

ُه{ ]سبأ: }ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم م َن السََّماَوات  َواْْلَْرض  ُقل  اللَّ : تعاىلقال كما   ؛النفسه وال لغريه رزق  
11]. 

سواء كانوا  ،امجيع  رزق العباد إن ف ؛يرزقوا غريهمأن عن  فضال   ،أنفسهميرزقوا  أنميلكون  فاهلبل ال
}إ نَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّة  : كما قال تعاىل ؛سوى اهلل أحدليس على  ،عقالءأو  مهابيل

 .[21اْلَمت نُي{ ]الذاريات: 
ْن َدابٍَّ   ي  اْْلَْرض  إ الَّ َعَلى اللَّه  ر ْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكلٌّ  ي   }َومَ : وقال تعاىل ا م 

 .[6ك َتاٍب ُمب نٍي{ ]هود: 

 .رحمة ربنا تنزل يال بيرحم وال بيخل (3)
 أرادإن باده من ع أحدتنزل على أن مينع رَح  اهلل أن يستطيع الذي  فمن هذا ،كلم  خبيث   هذهو 

}ُقْل أَفَ َرأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن م ْن ُدون  اللَّه  إ ْن : تعاىلقوله  مع امتام   يتعارضفهذا القول  ؟!اهلل رَحته
َكاُت َرَْحَت ه { ]الزم َفاُت ُلر ه  أَْو أَرَاَدِن  ب َرَْحٍَ  َهْل ُهنَّ مُمْس  َ اللَُّه ب ُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاش   .[81ر: أَرَاَدِن 

ْن بَ ْعد ه  َوُهَو : وقال تعاىل َل َلُه م  ْك َفاَل ُمْرس  َك هَلَا َوَما مُيْس  }َما يَ ْفَتح  اللَُّه ل لنَّاس  م ْن َرَْحٍَ  َفاَل مُمْس 
 .[1اْلَعز يُز احلَْك يُم{ ]فاطر: 

 :(026/ 8) اآلي  هذهتفسري  ي  -رَحه اهلل تعاىل  - قال ابن كثري -
؛ "ملا منع ، وال معطيَ أعطىال مانع ملا  أنهو  ،مل يكن وما مل يشأ ،ء اهلل كانشا ما أنهخيب تعاىل "

 اه .
أن معاوي  إىل  كتب املغرية بن شعب " :غرية بن شعب  قالامل عن موىل "ومسلم البخاري" أخرجو  -

وحده ال اهلل إال إله  ال)): قال ،فرغ من الصالة وسلمإذا  كان  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ملا  يوال معط ،عطيتأاللهم ال مانع ملا  ،قديرشيء وهو على كل  ،له امللك وله احلمد ،ريك لهش

 .((دُّ منك اجلَ  د  وال ينفع ذا اجلَ  ،منعت

 .اند  بال و   يالحلق لل   يد  ي   (4)
بل وفيه اهتام له اهلل، وفيه اعرتاض على قدر  ،مع اهلل تعاىل أدب إساءةه ، وفيقبيحهذا القول 

أن بو  ،ن يستحقمومينع ع ،يستحق من ال ، فيعطيكونه وخلقه ي   التصرف سيءي أنهنه بسبحا
أن  -اهلل  ي  أحبيت -بد  فال ،تعاىل اهلل عما يقولون ،عز وجلمبواقع الفضل من رهبم  أعلمالبشر 

 



 

 

وهو  ،ومينع عمن يشاء ،من يشاء يعطيف ،مبواقع فضله أعلماهلل تعاىل أن نكون على يقني ب
}إ نَّ َربََّك يَ ْبُسُط الر ْزَق ل َمْن : قال تعاىل ؛موالعها ي  شياءيضع اْلالذي  احلكيم وتعاىلسبحانه 

ري ا{ ]اإلسراء:  نَ ُهْم : قال تعاىلو  ،[80َيَشاُء َويَ ْقد ُر إ نَُّه َكاَن ب ع َباد ه  َخب ري ا َبص  }حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ
نْ َيا وَ   هفهو سبحان ؛[81َرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت{ ]الزخرف: َمع يَشتَ ُهْم  ي  احْلََياة  الدُّ

وهذا كله بتقدير منه  ،يعلمها ق على هذا حلكم ويضي ،فيبسط هلذا ،اْلرزاقيقسم الذي 
}َأُهْم : قال تعاىلو  ،[15}إ نَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ب َقَدٍر{ ]القمر: : كما قال تعاىل ؛سبحانه

نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ عْ يَ ْقس   نَ ُهْم َمع يَشتَ ُهْم  ي  احْلََياة  الدُّ ٍض ُموَن َرَْحََت َرب َك حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ
ٌر مم َّا ََيَْمُعوَن{ ]الزخرف:  َذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعض ا ُسْخر يًّا َوَرَْحَُت َرب َك َخي ْ  .[81َدَرَجاٍت ل َيتَّخ 

فاملريض حيتاج  ؛اخريًّ سُ  اليتخذ بعضهم بعض   ؛الفقر والغىن ي  درجات الناس فهذا التفاوت بني
 وامليكانيكي ،للميكانيكيذي  حيتاج حوصاحب اْل ،اْلحذي والدكتور حيتاج لصاحب  ،للدكتور
 واحدةدرج   ي  امجيع  فلو كنا إال و  ،عمار الكونإجل أوكل ذلك من  ،وهكذا ...البقالإىل  حيتاج

 يبينالذي  ومن ح اجملاري؟صل  يُ الذي  ومن ؟حيمل القمام الذي  فمن ،صح  والغىنمن العلم وال
 .عمار الكونوذلك إل ؛غريهإىل  حيتاج إنسانفكل  ،فلوال هذا التفاوت خلرب الكون ؟البيوت

 .الباب المردود يرد القضا المستعجل (5)
ولن  ،ن قدرم   ال مينع حذرٌ و  ،ه ال يردءوقضا ،اهلل نافذ أمرن فإ ؛عظيم وجهل ،خاطئوهذا قول 

}َوإ َذا أَرَاَد اللَُّه ب َقْوٍم ُسوء ا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما : ن اهلل تعاىل يقولفإ ؛ردهأو  الباب إغالقينفع عندئذ 
 .[22هَلُْم م ْن ُدون ه  م ْن َواٍل{ ]الرعد: 

احلمد ": فليقل ،جوحدث ما ير  فإذا ،ويتوكل على اهلل ،باْلسباب أخذي نأ عبدفالواجب على ال
 ."شاء فعل اهلل وما رُ قدَ ": فليقل ،يرجو حدث ما ال وإذا "،هلل
 :بيهنت

رلي  عن سلمان "الرتمذيسنن " ي ثبت  فقد ؛ولكن يرده الدعاء ،الباب املردود ال يرد القضاء
إال العمر  ي  وال يزيد ،الدعاءإال  القضاءَ  يردُّ  ال)) :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمن أاهلل عنه 

 .(0610: صحيح اجلامع) ((؛الب

 .عمل القصير شمعدان يعلى الزمان الل يابك (6)
 يسيء بأنهوسوء ظن باهلل  ،ه وقدره، واعرتاض على قضائعز وجلمع اهلل  أدبهذا املثل فيه سوء 

ومن ظن ذلك فهو على  ،ومينع عمن يستحق ،من ال يستحق يعطيف ،كونه وخلقه ي   التصرف

 



 

 

}إ نَّ  :وهو القائل سبحانه ،مبواقع فضله أعلموهو  ،يرزق من يشاء عز وجلفاهلل  ؛يمخطر عظ
ري ا{ ]اإلسراء:   .[80َربََّك يَ ْبُسُط الر ْزَق ل َمْن َيَشاُء َويَ ْقد ُر إ نَُّه َكاَن ب ع َباد ه  َخب ري ا َبص 

منشرح الصدر  ،تسليموال اإلذعانبقضاء اهلل على سبيل  ىرليأن ملؤمن ا عبدفالواجب على ال
ْن : قال تعاىل ؛ارالي   َنٍ  إ َذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمر ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْ يَ َرُة م  }َوَما َكاَن ل ُمْؤم ٍن َواَل ُمْؤم 

 .[86أَْمر ه ْم{ ]اْلحزاب: 
 ،هه وشر  خري   من بالقدرآإذا  إالشخص  إميانفال يتم  ،ر واجب على كل مسلمبالقدَ  ميانواإل -

أن  -بسند صحيح  - الرتمذي أخرجفقد  ؛اللوح احملفوظ ي  مكتوب رٌ مقدَّ شيء كل   أن وأيقن
وحىت يعلم  ،يؤمن عبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره من اهلل ال)): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .((ه ما كان ليصيبهن ما أخطأوأ ،مل يكن ليخطئه أصابهما  أن
ر فالقدَ  ،أوهذا خط ،الزمان له مشيئ أو  وهو جعل القدر ،هذا املثال ي آخر  احمظور  هناك  إنمث * 

}َوُهَو الَّذ ي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس : قال تعاىل ؛وليس هلما مشيئ  ،والزمان من خلق اهلل
}َوم ْن آيَات ه  اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس : وقال تعاىل [،88َواْلَقَمَر ُكلٌّ  ي  فَ َلٍك َيْسَبُحوَن{ ]اْلنبياء: 

وَن{ َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا ل لشَّْمس  َواَل ل ْلَقَمر  َواْسُجُدوا ل لَّه  الَّذ ي َخَلَقُهنَّ إ ْن ُكْنُتْم إ يَّاُه تَ ْعُبدُ 
 .[80]فصلت: 

 .رضشر من اقترب من األ اتق   (7)
وهذا مثال  ،اجتمعت فيه خصال الشر واملكر ،اقصري   نساناإل كلما كان  أنهيقصدون هبذا املثل 

  من كل هذا الكالم فيه سخريَّ  أنكما  ،صرالق  أو  ال عالق  له بالطول املكر والشرَّ ْلن  ؛خاطئ
ْن قَ ْوٍم َعَسى  }يَا: وقد قال تعاىل ،ة قصريةامرأأو  رجل قصري َأْن أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم م 

ُزوا أَنْ ُفَسُكْم َواَل  ُهنَّ َواَل تَ ْلم  ن ْ ُهْم َواَل ن َساٌء م ْن ن َساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْر ا م  ن ْ  تَ َنابَ ُزوا َيُكونُوا َخي ْر ا م 
ميَان  َوَمْن ملَْ يَ ُتْب َفُأولَئ َك ُهُم الظَّال ُموَن{  ْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْل   .[22]احلجرات: ب اْْلَْلَقاب  ب ْئَس اال 

: للنيب صلى اهلل عليه وسلمقلت " :قالت عائش  رلي اهلل عنهاعن  الرتمذيداود و أبو  أخرجو  -
لو  كلم     لقد قلت  )): فقال ،قصرية أهنا تعين: قال بعض الرواة ،..."حسبك من صفي  كذا وكذا

 .((هتْ مزجت مباء البحر ملزجَ 
 أهنا ، تعينهكذا: وقالت بيدها ...امرأةصفي   إن ،يا رسول اهلل: قالت": للرتمذيرواي  و ي  -

 ."البحر ملزج ءبكلم  لو مزجت مبا لقد قلت  )): فقال ،قصرية
 .وكل طويل هبيل ،كل قصري مكري: ومثل هذا املثل قول البعض -

 



 

 

 ،يب  مجيع القصريينغ   ي  ه يقعلَ كل قصري باملكر جعَ   هووصفُ  ،عنها ييب  املنهن باب الغ  وهذا م  
 و... و... و... و يحق الطويل والصعيد ي  يقال كلوكذ
ولو كان  أهبلالطويل : يقولونأو  ،طوله ي  لاع عقله: ما يقوله البعض اأيض  ومثل هذا املثل  -

 .احكيم  
كما   ،هلَ ل والب َ القام  الطويل  باهلبَ  أصحابعلى اهتام  واملثل مبين ،"اْلبله": (اْلهبل) : بويقصدون 

فليس   ،وقول باطل ،خاطئوهذا اعتقاد  - كما مر بنا -بالدهاء واملكر  يصفون كل قصري أهنم
فكيف يكون شخص ما  ،بعض ا بل املثل يناقض بعضه ،هبلطويل أ وليس كل ،كل قصري داهي 

 !؟الوقت نفسه ي  أبلهو  احكيم  

 .البيت يحرم على الجامع)يحتاجه( ه يعوز ي الل (8)
 فإذا ،والبيت بيت اهلل ،فاملال مال اهلل ؛اأبد  رجل مسلم يقوهلا  أن ينبغيال  ،خاطئ  عبارةه هذو 

}َوَمْن  :وقد قال تعاىل ،مبال اهلل على بيته نبخلَ  أنفهل َيوز لنا  ،على هذا املال نا اهللُ فَ استخلَ 
ه  َفُأولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن{ ]احلشر:  إذا  قطشيء وما كان املسلمون يبخلون ب ،[5يُوَق ُشحَّ نَ ْفس 

 .لرسوله صلى اهلل عليه وسلمأو  ن هلل تعاىلكا
 سألهفلما  ،النيب صلى اهلل عليه وسلمحجر  ي  ضع ماله كلهي"رلي اهلل عنه  بكرأبو  فها هو -

تركت : بكرأبو  قال له ((،؟كأوالدو  ْلهلك ماذا تركتَ  ،بكرأبا  يا)): النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .(6012: اْللباِن  ي "املشكاة" د حسن، حسنه)أخرجه أبو داود بسن ؛"هلم اهلل ورسوله

 اجهزهم بتسعمائ  ومخسني بعري   ،ز جيش العسرةَيه  رلي اهلل عنه  وها هو عثمان بن عفان -
مل  ،ذلك اجليش نفق  عظيم  ي رلي اهلل عنه  نفق عثمان"أ: اقإسحقال ابن ، اوخبمسني فرس  

 ،درهم ألفبئر روم  من اليهود بعشرين  اأيض  رلي اهلل عنه  واشرتى عثمان ،مثلها أحدٌ ينفق 
ومن حفر بئر )): يقول النيب صلى اهلل عليه وسلما مسع بعدمإال وما فعل هذا  ،وجعلها للمسلمني

}َوَما أَنْ َفْقُتْم م ْن َشْيٍء فَ ُهَو : فكانوا ينفقون وهم على يقني مبوعود رب العاملني ((،اجلن فله  ،روم 
ُر   ي  منه اله خري  عو  اهلل تعاىل يُ إن ف ،هلل اشيئ  ن ينفق فكل مَ  ،[85الرَّاز ق نَي{ ]سبأ: خُيْل ُفُه َوُهَو َخي ْ

ُكْم م ْن َخرْيٍ : كما قال تعاىل ؛مضاعف  األعاف  ويدخره له يوم القيام   ،الدنيا َنْ ُفس  ُموا ْل  }َوَما تُ َقد 
 .[10زمل: َتَ ُدوُه ع ْنَد اللَّه  ُهَو َخي ْر ا َوَأْعَظَم َأْجر ا{ ]امل

 ؛وما متسكه فهو لورثتك ،وجوه اخلري فهو لك ي  ما تنفقهأن  ايقين  تعلم أن بد  ال ،احلبيب أخي
رسول اهلل صلى اهلل عليه قال : قالرلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبداعن  البخاري أخرجفقد 

 



 

 

 أحبماله إال  حدٌ أ اما من ،يا رسول اهلل: قالوا ،((؟من ماله إليهحب وارثه أ أيكم مالُ )) :وسلم
 .((رأخَّ ما ومال وارثه م، ماله ما قدَّ  إنف)): قال ،إليه
 !ه لولدك من بعدكلو ادخرتَ " :فقيل له ،اكثري   ماال   أصاب القرظيحممد بن كعب  أنويروى  -

 ."لولدي ريب دخرأو  ،عند ريب لنفسيره خ  دَّ أ ، ولكينال: قال
  فإذا ،ه يتكففون الناسأوالدماله كله ويرتك  من نسانينخلع اإلْلن دعوة  هذهليست : حظ مال

 ؛ل عنهمو ؤ مس ْلنه ؛نفاقبيته باإلأهل على  لَ يبخَ أال فعليه  ،حاج  شديدة ي  كان بيت الرجل
ن مَ  عَ ضي  يُ  أن اإث  كفى باملرء )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  أَحدداود و أبو  أخرجفقد 

 .((وتُ قُ ي
 .((هوتَ قُ  كُ ن ميل  عمَّ  سَ حيب   أن اإث  املرء كفى ب)): وعند مسلم بلفظ -

 .بيتهأهل بنفسه وحال  أعلم إنسانوكل 
 .بلحم طوره أوىلا حج: البعض الفاسد قولهذا املثل ومثل 

 .عماه من اللي نأح أنتهو  ،عشاه ل  ك    عمىلو شفت األ (9)
 :فيقول أخرىهذا املثل بصورة  يصوغوالبعض 

 .رحم من ربه، مانتش أهبُّ ع   ه منه وخد عشابُّ د   عمىن شفت اْلإ
 .جيب القميص ،ب  والع   ،الضرب :(الدب) : واملقصود ب

وعدم الرَح   ،والقسوة ،اْلذىواحلض على  ،واالنتهازي  ،خالقاْلسوء إىل  وهذا املثل دعوة
 ،نا على تفريج مهوم املسلمنيحثَّ  النيب صلى اهلل عليه وسلمأن حني  ي  ،اْلعذار يبالضعفاء وذو 

س عن نفَّ  من)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن مسلم  اإلمام أخرجفقد  ؛الوقوف جبانبهمو 
 ريسَّ  ،ر على معسرومن يسَّ  ،اهلل عنه كرب  من كرب يوم القيام  سنفَّ  ،من كرب الدنيا مؤمن كرب   

عون العبد ما   ي  واهلل ،اآلخرةالدنيا و  ي  سرته اهلل ،اومن سرت مسلم   ،اآلخرةو الدنيا  ي  اهلل عليه
 .((أخيهعون  ي  كان العبد

ويهديه الطريق تكتب له  عمىبيد اْل أخذيالذي  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخببل  -
ن نفس ليس م  )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "حيحه"ص ي  ابن حبان أخرجفقد  ؛صدق 
ين لنا ، ومن أرسول اهلل يا: قيل ،((كل يوم طلعت فيه الشمس ي   وعليها صدق إال  آدمابن 

 ،والتهليل ،والتكبري ،والتحميد ،.. التسبيح.بواب اخلري لكثريةإن أ)): فقال ؟!صدق  نتصدق هبا

 



 

 

 ((؛عمىاْل ، وهتدياْلصموتسمع  ،عن الطريق اْلذىومتيط  ،عن املنكر ، والنهيباملعروف مرواْل
 .(1500: صحيح الرتغيب ي  اْللباِنصححه )

كما   - قال النيب صلى اهلل عليه وسلمإن ف ؛وَّند له يد العون ،عمىنرحم لعف هذا اْل أنفعلينا 
 .((مْ رحَ يُ  ال ،مْ رحَ يَ  ال نمَ )): - البخاريعند 

 "!عشاك هأعط ،عمىلو شفت اْل": يعكس هذا املثل ونقول أن ينبغيفلهذا ولغريه  -
يظنون حيث  ؛بالظلم بحانه وتعاىلساخلالق  وهو اهتام ،هذا املثل الباطل ي آخر ر و وهناك حمظ -

 .عليه ومل يرَحه اوقس ،حرم هذا الرجل نعم  البصرأن اهلل 
كما قال  ؛لك هللفنحن م   ،هذا قم  الرَح  هبذا العبدأن والناظر بعني احلكم  واالعتبار يرى 

 :تعاىل
يَبٌ  قَاُلوا إ نَّا ل لَّه  َوإ نَّا إ لَ  ُهْم ُمص  ُعوَن{ ]البقرة: }الَّذ يَن إ َذا َأَصابَ ت ْ  يعين "هلل إنا": نافقول، [226ْيه  رَاج 

ليعولك  ؛ه منكأخذلك مث  أعطاه ،لك هللوهذا البصر م  ، يتصرف فينا كيف يشاء ،لك هللحنن م  
 .اجلن عنه 

 !كترحم وتنعم ببالئ ،كرميعظيم  إله  سبحانك من
 ،فصب واحتسب 2اهلل حبيبتيه أخذن مَ )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  البخاري أخرجفقد 

 .((اجلن إال مل يكن له جزاء عند اهلل 

 .ائلب )اقلب( الحجر ،عبر أعوررئيت )رأيت(  إن (11)
هنم يرمونه ؛ وذلك ْلسد عليه الطريق: يريدون وكأهنم ،يعودال حىت  ااقلب وراءه حجر   :أي

 ،وسوء ظن ،وهذا كله باطل ،عاه  بالتجب يالعام  يصفون كل ذْلن  ؛والدهاء باخلبث واملكر
وحسن  ،والشفق  عليهم ،الذين َيب الرفق هبم ،شخا اْل أولئكوحض على سوء معامل  

وهو )مكتوم أم  هلل بنعبدا ي  النيب صلى اهلل عليه وسلموتب ولقد عُ  ،معاملتهم ومساعدهتم
 .همإسالم ي  قبل على عظماء قريش يطمععرض عنه وأأعندما  (أعمى

 احلديثفي ف ؛عتق رقب يعدل  عمىاْلأو  الضال إرشاد صلى اهلل عليه وسلم النيببل جعل  -
رسول اهلل صلى اهلل عليه  أنرلي اهلل عنه  عن الباء بن عازب الرتمذيو  أَحد اإلمامه أخرجالذي 
صحيح ) ((؛تق رقب فهو كع   - اهدى زقاق  أو  ،منح  لنبأو  ،منح منح  ورق نمَ )): قال وسلم
 .(6225: اجلامع

                                                 

 ( حبيبتيه: أي عينيه.(2

 



 

 

؛ لينتفع من بعريه هزميلأو  جاره أعارأي : ومعىن منح  لنب ،اقرض قرل  أأي : ورق  ومعىن منح
مدى أي  إىل فانظر ،على طريقه أعمىأو  لاالًّ  دلَّ أي : اهدى زقاق  ، ومعىن ليهلبنه مث يرده إ
 !دةالباطل  الفاس مثالاْل هذهوكيف لعب الشيطان بعقوهلم حىت خرجوا علينا مبثل  ،وصل الناس

 عوروصف اْل ي  وهو مبالغ  ،طلع السما يفسدها إن عوراْل: ومثل هذا املثل الفاسد قوهلم -
 .عاه  بالتجب واملكر يبل يرمون كل ذ ،بذلك ادائم  وهم يرمونه  ،سيئبالفساد واملكر ال

 .السلف تلف والرد خسارة (11) 
 :ناتفآوهذا املثل فيه 

 نكإ :يقولأن يريد  وكأنه ،عدم تفريج مهوم الناس من حولناو  ،البخلإىل  يدعو أنه: وىلاْل ف اآل
 .(السلف تلف)نك بذلك تتلف مالك فإ ،من مالك اشيئ   فأقرلته ،مسلم جت همَّ فرَّ إذا 

الدنيا  ي  يفرج مهه عز وجلاهلل إن ف ،مسلمٍ  ج همَّ فرَّ إذا  نساناإل إنبل  ،وهذا الكالم غري صحيح
س عن مؤمن كرب   من نفَّ )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن مسلم  اإلمام أخرجفقد  ؛اآلخرةو 

ر اهلل عليه  ي يسَّ  ،ر على معسرس اهلل عنه كرب  من كرب يوم القيام ، ومن يسَّ نفَّ  ،من كرب الدنيا
سرته اهلل  ي الدنيا واآلخرة، واهلل  ي عون العبد ما كان العبد  ي  ،االدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلم  

 .((عون أخيه
 منهاو  ،فضل القرض ي  كثرية  حاديثواْل: 
يقرض  ما من مسلمٍ )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن ابن ماجه بسند صحيح  هأخرج ما - 2

 .(2815: )اإلرواء ،(2065: صحيح اجلامع) ((؛كان كصدقتها مرةإال   ،مرتني اقرل   امسلم  
رسول اهلل صلى اهلل  أن :رلي اهلل عنه دهلل بن مسعو عبداعن  "بعَ الشُّ " ي  البيهقي أخرجو  - 1

 .(6010: )صحيح اجلامع ((؛ل صدق  مرةدْ كان كع    ،مرتني 2اق  ن أقرض ور  مَ )) :قال عليه وسلم
رسول اهلل صلى اهلل عليه أن  :رلي اهلل عنه هلل بن مسعودعبداو ي "مسند اإلمام أَحد" عن  -8

 .((ق ر الصدطْ جمرى شَ  يَير  1فَ لَ ن السَّ إ)) :قال وسلم
 .ثواب التصدق بنصفه يكتب للمقرض أنه: ومعىن احلديث

  ومنها ،نظار املعسرتبني فضل إ أحاديثوهناك: 

                                                 

  .ق: الفضر  ( الوَ (2
 ( السلف: القرض.(1

 



 

 

رسول اهلل صلى اهلل عليه قال : قالرلي اهلل عنه  رسَ اليَ أيب  عن أَحده مسلم و أخرجما  - 2
 .((ظله ي  اهلل أظله ،ولع عنهأو  انظر معسر  أ نمَ )) :وسلم

فله  ،اأنظر معسر   من)): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن بسند صحيح  َحدأ اإلمام أخرجو  -1
 ((؛ثاله صدق فله بكل يوم م   ،فأنظرهحل الدين  فإذا ،حيل الدينأن قبل  ،بكل يوم مثله صدق 

 .(2181: اإلرواء ي  اْللباِنصححه )
 ،اْليامه يكثر بكثرة جر "وأ :قال السبكي": "فيض القدير" ي  -رَحه اهلل تعاىل  - يقال املناو 
فلذلك كان ينال   ؛مل الصب مع تشوق القلب ملالهر من أه املنظ  يوسر ذلك ما يقاس ،تهاويقل بقلَّ 

إن  جره و أإن ف ،رائهمن إب أفضلُ  نظارهأن إإىل  وقد تعلق هبذا من ذهب ،اجديد   اكل يوم عول  
 ؛ اه .بنهايته ينتهيلكنه  أوفركان 

 :لاملثَ  اذه ي  الثاني  ف اآل
 هذهو  "،والرد خسارة": املثل ي  جاء نهْل ؛إليهيرده ال أ أخيهمن  ايدعو كل من اقرتض قرل   أنه

 .حدان و آ ي  الغدر واخليان  والسرق إىل  دعوة
 .له عني اخرأ)احلق(  احلأجه صاحب إن و  ،كل دين واشرب دين: فيهالذي  وهذا كاملثل

 ،أداءهاالناس يريد  أموال أخذ نمَ )) :قال وسلمالنيب صلى اهلل عليه أن  "البخاريصحيح " و ي
: صلى اهلل عليه وسلم قال أخرىرواي   و ي ((،اهلل أتلفه إتالفهاها يريد ذأخَ ومن  ،اهلل عنه ىأدَّ 
 .((اهلل أعانه ،يؤديهأن وهو يريد  ادين   أخذ نمَ ))
لم  ومل يتحلل منها مظأي   ي وقعأو  ،هاالناس ومل يؤد أموال أخذذا إ عبدال أنومن املعلوم  -

فقد  ؛كل حقهمن ظلمهم وأوتذهب مل ،سيفقد حسناته ،يوم القيام أغلى وأعز ما ميلك  سيفقد
املفلس فينا : قالوا ((،تدرون من املفلس؟أ)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن مسلم  اإلمام أخرج

يوم القيام   يأيتن مَ  أميتن املفلس م  إن )): صلى اهلل عليه وسلم فقال ،من ال درهم له وال متاع
 ؛كل مال هذا وسفك دم هذا ولرب هذا، وقد شتم هذا وقذف هذا وأبصالة وصيام وزكاة

من  أخذ ،ما عليه يقضيأن فنيت حسناته قبل إن ف ،وهذا من حسناته ،هذا من حسناته ىعطفيُ 
: مود املصري)حتذير الساجد حمل - بتصرف -  ه.ا. ((النار ي  مث طرح ،خطاياهم فطرحت عليه

  261-260). 
  

 



 

 

 .والعطا مر ،خد حلواأل (12)
 .والتلهف على االستدان  وكراه  الوفاء اإلقبالويراد به  ،ومعىن هذا املثل ظاهر

 .أعداءوعند الطلب  ،أحبابعند العطا : معناه قوهلم و ي
 أخرجفقد  ؛مثمطل املوسر القادر على قضاء الدين بال عذر من كبائر اإلْلن  ؛وهو قول باطل

فعلى املقرتض االهتمام  ((؛ظلم مطل الغين)): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن ومسلم  البخاري
قال  ؛ورد اجلميل ،حسانوهذا من باب اإل ،تأخريما عليه من دين من غري مماطل  وال  بأداء
ْحَساُن{ ]الرَحن: : تعاىل ْحَسان  إ الَّ اإْل  النيب صلى أن  "هن ابن ماجسن"و ي  ،[60}َهْل َجَزاُء اإْل 

}إ نَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا : وقال تعاىل ((،السلف الوفاء واحلمد َّنا جزاءإ)): قال اهلل عليه وسلم
 النيب صلى اهلل عليه وسلماحلبيب  أن البخاري أخرجوقد  ،[21اْْلََمانَات  إ ىَل َأْهل َها{ ]النساء: 

 ((،كم قضاءأحسنخريكم إن )): رواي  ملسلمو ي  ((،هم قضاءأحسنن خري الناس م   إن)): قال
ن م   ؛اجلن من ثالث دخل  بريءفارق الروح اجلسد وهو  نمَ )): النيب صلى اهلل عليه وسلمويقول 
 .(اْللباِنوصححه  ،رواه ابن ماجه) ((؛ينوالدَّ  ،لولوالغُ  ،الكب

النيب احلبيب أن  البخاري أخرجفقد  ؛هاالناس وال يريد رد أموال أخذوقد توعد اهلل كل من  -
ى اهلل عنه، ومن أخذها يريد أدَّ  ،ن أخذ أموال الناس يريد أداءهامَ )) :قال صلى اهلل عليه وسلم

 .((إتالفها أتلفه اهلل
 .(اْللباِنصححه ) ؛((ينه حىت يقضى عنهنفس املؤمن معلق  بدَ )): الرتمذيوعند  -

مسك املقرض عن بذل القرض أ ،الديونأو  من احلقوق رد ما عليهم ي  وعندما ماطل الناس
َيد من ال  نهْل ؛بنوك الربا واالستقراض منهاإىل  مما جعل احملتاج يلجأ ،والتوسع  على احملتاجني

 .حىت لاع املعروف بني الناس ؛احسن   اال َيد من يسدد له تسديد   املقرضو  ،احسن   ايقرله قرل  
عليه بعض النفوس  تْ لَ ب  طبع جُ  :أي ؛كل احلق طبعأ: بعضومثل هذا املثل الفاسد قول ال -
 .ذ مل يكن فيهااكتسبت هذا الطبع بعد إأو  ،مارة بالسوءاْل
 .ويوم القيام  خدها كْ تَ م  هات ع  : قول البعضو  -
من أو  ،ينالدَّ  ي  ويضرب هذا املثل على املماطل ،يوم القيام  ينوقال   ،عمامتك اليوم ينأعط :أي

وإن جه  ،كل دين واشرب دين: د مر بنا قوهلم الباطلوق ،ينتظر معها وفاء ي  والالعار  أخذي
 .)اخرق( له عني صاحب احلأ )احلق( اخرأ

 



 

 

 .معاه قرش يسوى قرشاللي  (13)
فمن ميلك الكثري  ،قيم  الرجل مبا معه من مالأن ومعىن هذا الكالم  ،نظرة مادي  سقيم  هذهو 

ينه ه ود  إميانالرجل يوزن بإن ف ؛وهذا خطأ كبري ،اكافر  أو   افاجر  و أ اكان فاسق  إن  و  ،له قيم  أصبح
 .[28}إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اللَّه  أَتْ َقاُكْم{ ]احلجرات: : قال تعاىل ؛وتقواه

ه لْ ، وهذا شرف مل ين َ ومع ذلك يصعد على سطح الكعب  ويؤذن عليها ،افها هو بالل كان فقري  
 .اجلن  ي  نعليه صوتَ  ى اهلل عليه وسلمالنيب صلبل ويسمع  شي،رَ ق ُ 

 وليس له قيم  وال قدر عند اهلل ،النارأهل ومع ذلك فهو من  ،اهلب كان غنيًّ أبو  املقابل فهذاو ي 
 .اآلخرةالدنيا و  ي 
 ،كمأموالصوركم و إىل  اهلل ال ينظرإن )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن مسلم  اإلمام أخرجو 

 .((وأعمالكمقلوبكم  إىل ينظر إَّناولكن 
النيب  أخبولذلك  ؛وخشي  وإخال  ،وصدق إميانقلبه من  ي  يوزن عند اهلل مبا َّناإ عبدفال -

من  أثقلامليزان يوم القيام   ي رلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبداسيقان  نأ :صلى اهلل عليه وسلم
الكفر أهل عن   عليه وسلمالنيب صلى اهللاملقابل يقول و ي  ،حنيف البدن أنهمع  ،دحُ أُ جبل 

ه أخرج) ((؛ناح بعول مني يوم القيام  ال يزن عند اهلل جَ الرجل العظيم الس يأيتل إنه)) :والفجور
 .(ومسلم البخاري

 .[202}َفاَل نُق يُم هَلُْم يَ ْوَم اْلق َياَم   َوْزن ا{ ]الكهف: : سبحانه وتعاىلذلك يقول ربنا و ي 
صحيح "ففي  ؛يوزن به الناسالذي  احلقيقيامليزان  عليه وسلمالنيب صلى اهلل وقد بني  -

ن مَ  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسئل " :قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  من حديث "البخاري
 ."((تقاهم هللأ)): قال ؟الناس أكرم

 .إميانه من بقل ي يقاس مبا  وإَّنا ،الرجل ال يقاس مبا معه من مالأن فالعبة 
 :تنبيه

لتخفيف احلساب وسبيل  ،فالفقر َناة ؛اصبوا: النظرة املادي  البحت  نقول للفقراء هذهلى عكس ع
النيب صلى اهلل عليه أن  :رلي اهلل عنه بيدعن حممود بن لَ  أَحد اإلمام أخرجفقد  ؛يوم القيام 

وقل  املال  ،اله قل  املويكرَ  ،واملوت خري من الفتن  ،املوت: آدماثنتان يكرههما ابن )): قال وسلم
  .(285: صحيح اجلامع) ((؛للحساب أقل
رسول اهلل صلى اهلل عليه قال : قال عنهما اهلل رليهلل بن عمرو عبداابن حبان عن  أخرجو  -

ماذا عملتم؟ : فيقال هلم: قال ؟اْلم  هذهفقراء أين : فيقال ،َتتمعون يوم القيام )): وسلم

 



 

 

 ،صدقتم: - جل وعال -فيقول اهلل  ،طان غرينالوالس موالاْلووليت  ،لينا فصبناربنا ابتُ : فيقولون
 .احلديث ((؛والسلطان موالاْل ، وتبقى شدة احلساب على ذويقبل الناس اجلن فيدخلون : قال

 .اروبعد ما كان بكر سموه الحاج بك ،للعويل مقدار يالدراهم مراهم تخل (14)
 .الزيادة لتوليحه هذهالعام  فيه  لكن زادت ،الدراهم مراهم: وأصله ،وهذا املثل قدمي

، علل الولاع  وتسرتها الدراهم كاملراهم تداويأن ويقصدون هبذا املثل  ،الوليع يعين: يلو  والعَ 
نفوسهم من  ي  روق مال   ؛وألقابهامسه  ي  وحتملهم على الزيادة ،قدر الوليع بني الناس عليوتُ 

 .ناس مبا معهم من مالم الوتقي   ،نظرة مادي  حبت  هذهو  ،تعظيم الغين
 .يدي غري اْلويقو  ،املال يسود غري السيد: توافق هذا املثلاليت  ومن احلكم املروي  -
 : وقال الشاعر -

 املالُ  د  السي   غريَ  دُ سو  وقد يُ  بٍ حسَ  يو  ذَ  زري بأقوامٍ يُ  الفقرُ 
 :البعض فساده قولُ  ي  لثل هذا املثَ وم   -
 .عيبه يمليان جيبه مغطاللي  -
 .تدوسشيء بالفلوس على كل  -
 .وا لهغنُّ  الغين -
 .ممعهوش ما يلزموشاللي  -
 .عيب الرجل جيبه -

 .وعياله أهلهعلى  نفاقيعاب الرجل بقل  اإل يعين ،واملراد بالرجل الزوج
 .بفلوسك بنت السلطان عروسك -

 .حىت ولو بنت السلطان ،فتاةأي  تتزوج أنع يمبالك تستط يعين
 .يم والدينوالق   خالقوال اعتبار لأل ،مون الرجال مبا معهم من ماليقي   مثالاْل هذه ي  فالناس

 األسوداليوم في  ينفع األبيضالقرش  (15)
 :فتانآوهذا املثل فيه 

يوم  ي  هذا املال سيعود عليه بالنفع أنالعتقاده  ؛هإنفاق كنز املال وعدم ىلإيدعو  أنه: اْلوىل ف اآل
ورمبا  ،التقتري والبخلإىل  يؤديمما  ،ر  عليهابالدنيا واحل الب العبد متعلق  ق وهذا َيعل ،اْلياممن 

وحياسب هو على خبله  ،ويرتك هذا املال لورثته يتمتعون به ،املوت يأتيههكذا حىت  مرظل به اْل

 



 

 

وما ميسكه ويبخل  ،سبيل اهلل ي  ما ينفقه احلقيقيماله  أنيدرك  أنفعلى كل عاقل  ،هإنفاقوعدم 
 .الورث و مال به فه
رسول اهلل صلى اهلل عليه قال : قالرلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبداعن  البخاري اإلمام أخرجفقد 
إال ماله أحب  أحدٌ  ايا رسول اهلل، ما من: قالوا ((أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟)) :وسلم

 .((رم، ومال وارثه ما أخَّ ه ما قدَّ مالَ  فإن)): إليه، قال
 .هنى الشرع عن ذلكقد و  ،للدهر وهذا سبٌّ  ،سودأ بأنهوصف اليوم  أنه: لثاني ا ف اآل

: قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن  ،رلي اهلل عنه هريرةأيب  من حديث البخاري أخرجفقد 
 .((راب الليل والنهقل  أ ،الدهر وأنا ،دهريسب ال ؛آدمابن  يؤذيين :عز وجل قال اهلل))
 .((اهلل هو الدهرإن ف ؛بوا الدهرتس ال)): رواي و ي  -

 .يحالك يبك ييا مزك (16)
 :كما قال رب البي   ؛دعوة شيطاني وهي  ،ومنع الزكاة نفاقالبخل وعدم اإل إىلل دعوة وهذا املثَ 

ْنُه َوَفضْ  ٌع َعل يٌم{ }الشَّْيطَاُن يَع دُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم ب اْلَفْحَشاء  َواللَُّه يَع دُُكْم َمْغف َرة  م  ال  َواللَُّه َواس 
 .[161]البقرة: 

 ؟الشيطان الرجيمأم  ،رب العاملني ؛فمن تطيع
كذلك   تزكيبل  ،املال وتطهره وتنميه يا تزكهنْل ؛الزكاة مسيت زكاةأن احلبيب  أخيهل تعلم 

ُرُهْم َوت ُ  :قال تعاىل ،مهوتطهر  أهلهانفوس  ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَق   ُتَطه  ْم إ نَّ }ُخْذ م  َا َوَصل  َعَلْيه  ْم هب  زَك يه 
 ؟![208َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم{ ]التوب : 

ْن : قال تعاىل ؛دليل الب والتقوى نفاقبل اإل - َّ َحىتَّ تُ ْنف ُقوا مم َّا حتُ بُّوَن َوَما تُ ْنف ُقوا م  }َلْن تَ َناُلوا اْلب 
 .[51 َشْيٍء فَإ نَّ اللََّه ب ه  َعل يٌم{ ]آل عمران:

وسبيل لتحصيل حمب   ،واملساكني السرور على قلوب الفقراء إلدخالسبيل  أهناهذا  إىل فْ أل   -
النيب صلى اهلل عليه أن  :عنهما اهلل رليعن ابن عمر  القاسم اْلصبهاِنأبو  أخرجفقد  ؛اهلل

 ؛سرور تدخله على مسلم :عز وجلاهلل إىل  اْلعمال وأحب.. .)) :حديث له ي  قال وسلم
 أحبُّ حاج   ي  أخمع  يمشأْلن و  ،اتطرد عنه جوع  أو  ،اين  عنه دَ  تقضيأو  ،تكشف عنه كرب 

 .احلديث ((؛... اشهر   -مسجد املدين   يعين -هذا املسجد  ي  عتكفأأن من  إلَّ 
ه أخرجالذي  احلديث يفف ؛واهلل تعاىل يقبل الصدق  وينميها لصاحبها حىت تكون مثل اجلبل

من تصدق )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  هريرةأيب  نومسلم ع البخاري

 



 

 

يربيها لصاحبها  مث  ،اهلل يقبلها بيمينهإن ف -طيب الإال وال يقبل اهلل  -ل مترة من كسب طيب دْ بع  
 .((حدأُ اللقم  لتصري مثل ن إحىت  ،هرَ هْ كم مُ أحد  يبكما ير 

{ ]التوب : }ُهَو : كتاب اهلل تعاىل ي   وتصديق ذلك - يَ ْقَبُل الت َّْوبََ  َعْن ع َباد ه  َويَْأُخُذ الصََّدَقات 
201]. 

{ ]البقرة: : وقال تعاىل  .[106}مَيَْحُق اللَُّه الر بَا َويُ ْريب  الصََّدقَات 
فرباها   ،ها بيمينهأخذو  ،لها اهلل منهب تقبَّ تصدق من طي  ذا العبد إن إ)): رواي  البن خزمي و ي  -

 .((حىت يكون مثل اجلبل ،هوَّ لُ كم ف َ أحد  كما يريب
 :ل صاحبها يوم القيام ظ  والصدق  تُ 

 ،غرال   ةحفاة عرا ،احملشر أرض ي  عامٍ ألف عندما يقف الناس مخسني  ،هذا اليوم العصيب ففي
ظل  ي  الصدق  يستظلون أصحاب أنَتد  - ميلنيأو  وس بقدر ميلؤ والشمس فوق الر 

 ((؛ظل صدقته حىت يفصل بني الناس ي  امرئكل )):  عليه وسلمالنيب صلى اهلليقول  ؛صدقتهم
 .(رلي اهلل عنه عن عقب  بن عامر أَحد اإلمامرواه )
هلل عن رجل عبدامرثد بن  رواه ابن خزمي  عن) ((؛ظل املؤمن يوم القيام  صدقته)): رواي و ي  -

 .(166: صحيح الرتغيبوهو  ي  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابمن 
ه أخرج) ((؛فاتقوا النار ولو بشق مترة)): يقول النيب صلى اهلل عليه وسلمف ؛والصدق  وقاي  من النار

 .(رلي اهلل عنه بن حامت يومسلم من حديث عد البخاري
 هلل مسعودعبداعن  أَحداإلمام رواه ) ؛((كم وجهه النار ولو بشق مترةأحد  ق  يَ ل  )): رواي و ي  -

 .(رلي اهلل عنه
وال يتسع املقام  ،من الصدق  واإلكثار نفاقحتث على اإلاليت  ،حاديثاْلو  اآلياتري من وهناك كث
 .هنا لذكرها

أبو  أخرجفقد  ؛كذلك حذر من البخل والشح  نهإف ،والصدق  نفاقالشرع على اإل وكما حثَّ  -
هم أمر  ؛هلك من كان قبلكم بالشح فإَّنا ؛والشح إياكم)): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن داود 

: داودأيب  صحيح) ((؛هم بالفجور ففجرواأمر و  ،هم بالقطيع  فقطعواأمر و  ،بالبخل فبخلوا
1601). 

الذي  هو ،وال يتصدق على الفقراء واليتامى واملساكني ،رج زكاة مالهال خيُ الذي  أنفالصحيح 
ضََّ  َواَل يُ ْنف ُقونَ َها  ي  َسب يل  اللَّه  }َوالَّذ يَن َيْكن ُزوَن الذََّهَب َواْلف  : قال تعاىل ؛"حالك يبكي": يقال له

 



 

 

َباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا  *فَ َبش ْرُهْم ب َعَذاٍب أَل يٍم  َا ج  َها  ي  نَار  َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هب  يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ
ُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكن ُزوَن{ ]ا َنْ ُفس   .[82، 81لتوب : َما َكنَ ْزمُتْ ْل 

 .حال من يبخل بزكاة ماله وال ينفقها  ي سبيل اهللهو هذا 
ن صاحب ذهب وال فض  ما م  )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "صحيح مسلم" ي  وجاء -

نار  ي  عليها فأَحي ،كان يوم القيام  صفحت له صفائح من نارإذا   إال ،فيها حقها يؤديال 
ألف مخسني كان مقداره يوم   ي  ،هعلي أعيدتكلما بردت   ،وجبينه وظهره فيكوى هبا جنبه ،جهنم
 .((النارإىل  وإما ،اجلن إىل  إما: فريى سبيله ،حىت يقضى بني العباد ،سن 
 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال : قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  عن "البخاريصحيح " و ي -
يطوقه يوم  1له زبيبتان 2قرعأ اله يوم القيام  شجاع  مال ث  مُ  ،تهزكا فلم يؤد   اهلل ماال   آتاه من))

َا آتَاُهُم اللَُّه م ْن َفْضل ه  : مث تال ،كنزك  أنا ،نا مالكأ: مث يقول ،القيام  }َواَل حَيَْسنَبَّ الَّذ يَن يَ ْبَخُلوَن مب 
 ."[210ا ب ه  يَ ْوَم اْلق َياَم  { ]آل عمران: ُهَو َخي ْر ا هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبَ ُلو 

 .يصعب عليك يفقركاللي : ل الفاسدثل هذا املثَ وم   -

 .واديله ش  جل ح  دخلت بلد تعبد ع   إن (17)
بل  ،باهلل اكان شرك  إن  و  ،أمرمجعوا على أنك ال تنكر على قوم قد أومعىن هذا املثل الفاسد 

 .النفاق إىل دعوة هذهو  ،خالفتهم إنأمن شرهم نك ال تفإ ؛وساعدهم عليه ،وافقهم فيه
 : يقول الشاعر فتح اهلل البيلوِن

 افَ لَ حنوه العَ  مْ قد   جل  الع   عبادةَ  ايرى حسن   بسلطانٍ  ليتَ تُ إذا اب
 

 :هو من قوله تعاىلأين ف ،الشرك على شركهمأهل و  ،الباطل على باطلهمأهل ساير إذا  فاملسلم
هو من قول احلبيب أين و ؟! [1، 2اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن{ ]الكافرون:  *ُروَن أَي َُّها اْلَكاف   }ُقْل يَا

أو  رآهإذا  يقول حبق أن :كم رهب  الناسأحد ال مينعن  الأ)): حيث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
ه روا) ؛((بعظيم رَ يذك   أنأو  يقول حبق أنوال يباعد من رزق  ،أجلمن  بُ ال يقر   إنهف ؛شهده
 ؟!(أَحد اإلمام

                                                 

 ( الشجاع اْلقرع: احلي  الذكر املتمعط شعر رأسه لكثرة مسه.(2
 ( الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عني احلي .(1

 



 

 

فإنه ال يقرب من أجل، وال ": حديث صحيح دون قوله": -رَحه اهلل تعاىل  - وطؤ رنقال اْل
 .يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم"

فيقال له يوم ، هلل فيه مقال فال يقول فيه اأمر  يرى  أنكم نفسه أحد ال حيقرن )): رواي  و ي -
 أن أحق إياي: فيقول ،خماف  الناس: كذا وكذا؟ فيقول   ي تكون قلت أنما منعك : القيام 
 .بسند فيه مقال( أَحدرواه ) ((؛ختاف

 :وابن ماجه أَحد اإلمامرواي  عند و ي  -
 ؟فلم تنكره ايت منكر  أر أ ،يعبدأي : يقول له ،لليسأ نهإحىت  ،ل العبد يوم القيام ن اهلل ليسأإ))

العبد ال أن : والصحيح ((،فت الناسوخ   ،وثقت بك ،ربأي : حجته قال ان اهلل عبد  لقَّ  فإذا
 .باطلهم حيث ساروا ي  يسري مع الناس

يصدع بكلم  أن وعلى املسلم  ((،مع إكم أحد  نْ ال يكُ )): النيب صلى اهلل عليه وسلموقد قال 
 .رب الناسإىل  الناس برفق بأيدي أخذوي ،احلق
 ل الفاسدثل هذا املثَ وم  

 .لتهدو في  ارقص للقرد (18) 
افعل ما يوافق صاحب الدول   :واملراد، القرد فالرقص يسرُّ  ؛دول  فارقص له ي  ن للقردك  مُ إذا  يعين
 .ليهإ ادمت حمتاج   ما

 : - يوهو من شعراء رحيان  اخلفاج - بن كثري يقول علي
 على فطنته الزمانَ  داريي عارفٍ  فىت درُّ  وهلل
 قدرته إىل العدوَّ  قيبويُ  الصديق بإحسانه ازيَي

  ي دولته للقرد ويرقص أثوابه للدهر سُ ويلبَ 
 : كتاب جعفر بن مشسو ي  

  ي سلطانه متَ ه ما دُ ودار   وء  ي زمانهرد السَّ لق   دْ سجُ ا
 .)طبل له( هلطب)راقص( رائص  )القرد(رد اإل )جاء( جاكإن : قوهلماملثل  ثل هذاوم   -
 .ليهعائد إ فإن لالله ؛فذلك ال يضريك ،ه على عملهنْ ع  أ :أي

 :قوهلم اأيض  املثل  ومثل هذا

 



 

 

 .يدهإبوس إال قدر عليه فارقه و ما تاللي  (19)
، تسلم من غوائلهم ،عقوهلم ي  قارب الناس: قال أنهالبن مشس اخلالف   اآلداب"كتاب " ي   وجاء

وال  ،ايًّ ووصول اق  واملسلم ليس متسل   ،خالقوسوء اْل تدل على االنتهازي  ،غريب  فاسدة أقوالوكلها 
 ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكرأن بل َيب على املسلم  ،يانْ وال يبيع دينه بدُ  ،هللإال يذل نفسه 

}ل  َعَمل ي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنْ ُتْم بَر يُئوَن مم َّا َأْعَمُل َوأَنَا بَر يٌء مم َّا تَ ْعَمُلوَن{ : احلج  إقام مث يقول بعد 
 .[12]يونس: 

 :قول البعض اأيض  ل الفاسد ملثَ ثل هذا اوم  

 .سيديكان لك عند الكلب حاجة قول له يا إن   (21)
حىت حتصل منه  مه،ختاطبه بالسيادة وتعظأن فعليك  ،وليع إنسان عندإن كان لك حاج  أي 

أن  ينبغيفاملسلم ال  ؛خالقوسوء اْل ،واالنتهازي  ،والتملق ،دعوة للنفاق هذهو  ،على حاجتك
ن نَي : وقد قال تعاىل ،يذل نفسه لغري اهللأو  ،اوليًّ وص ايكون متسلق   }َول لَّه  اْلع زَُّة َول َرُسول ه  َول ْلُمْؤم 

 .[1َوَلك نَّ اْلُمَناف ق نَي اَل يَ ْعَلُموَن{ ]املنافقون: 
 ينبغيال )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلماحلبيب أن  الرتمذيداود و  وأبو أَحد اإلمام أخرجو 

 .(628: الصحيح ) ؛((يذل نفسه أنللمؤمن 
كما   ،وهذا قبيح من وجهني ،حيث شبه هذا الرجل بالكلب ؛شرعيحمظور  ي  وقع أنهكما  -

 :(821  ) "اْلذكار" هكتاب ي   -رَحه اهلل تعاىل  - النووي اإلمامقال 
 ؛ اه ."إيذاءأنه : والثاِن ،كذب  أنه: ولاْل"

أن فكيف لنا  ،يدل على ولاع  هذا الرجل فهذا ،طاملا وصفه بالكلب أنههذا إىل  ألف
النيب صلى فقد هنانا  ؛"سيدييا ": لفاسقلأو  لمبتدعلأو  لمنافقل نقولأن ال َيوز  إنهف ؟!نسيده

عن رلي اهلل عنه  داود عن بريدة وأبو أَحد اإلمام أخرجفقد  ؛نكرم مثل هؤالءأن  اهلل عليه وسلم
سخطتم ، فقد أيكن سيدكمإن  إنهف ؛سيدنا: لوا للمنافققو ال ت)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .(802: السلس  الصحيح ) ((؛ربكم
أو  كان املنافق  فإذا ((،غضب ربهأفقد  ،ا سيدي: قال الرجل للمنافقإذا )): وعند احلاكم بلفظ

إن  و  ،يستحق هذا االسمال  إنهف ،ا بالنقائصوموصوف   ،ددالفاسق غري مستحق للسؤ أو  املبتدع
 .عز وجلاهلل  أسخطتمفقد  أطعتموه فإذا ،فقد وجبت طاعته اسيد  كان 

 



 

 

أبو  أخرجفقد  ؛يكون للمسلم وجهانأن هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن هذا إىل  ألف -
 ي  كان له وجهان  نمَ )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن رلي اهلل عنه  داود من حديث عمار

 .(6156: صحيح اجلامع) ((؛نان من ناركان له يوم القيام  لسا  ،الدنيا
 .بوسها ،ما تقدر تقطعهااللي يد اإل: ومثل هذا املثل الفاسد قوهلم -

 .امسك الباطل ملا َييك احلق - امتسكن ملا تتمكن
 :قول البعض اأيض  ومثل هذ املثل الفاسد 

 .أنت ل  جارك ب   ق  ل  ح  إن  (21)
 .حللقه ااستعداد   ،عرك باملاءش أنت ل  ب   ،حليتهأو  حلق جارك شعرهإذا  :أي
 .صنب حليتك ،شفت املزين بيحلق حلي  جاركإن : معناه قوهلمو ي  -
 اء  رلإ ،املعصي إىل  واملسارع  ،الباطلإىل  واالحنراف ،وترك احلق ،وراجلنب واخلإىل  دعوة هذهو 

 .غري احلق ي  والتبعي  املقيت ، هل الفساد والنفاقأب يسوالتأ ،من شرهم اخوف  أو  ،للعباد
 :قالرلي اهلل عنه  طالبأيب  بن ي عن عليوقد رو 

رواه ) ؛"كل ناعق  أتباع ،عاعمهج رَ  يوالباق ،ومتعلم على سبيل النجاة ،رباِنفعامل : الناس ثالث"
 .(لب بسند فيه مقالعبداابن 
 ؛للالأو إىل  هدىإىل  سواء دعاهم ،من صاح هبم ودعاهم تبعوه :أي ؛"تباع كل ناعقأ": وقوله

ر ألوهؤالء من  ،فهم مستجيبون لدعوته ،باطلأم  هو أحق إليهيدعون  بالذيال علم هلم  إنهف
هبم توقد  ،وهم حطب كل فتن  ،اعند اهلل قدر   اْلقلون ،اون عدد  كثر م اْلإهنف ؛اْلدياناخللق على 

 أينماهب معه فتذ الراعي،ينعق هبا اليت  اْلنعامهلم ب اتشبيه   اراعيهم ناعق   يومس ،ويشب لرامها
َا اَل َيْسَمُع إ الَّ ُدَعاء  َون َداء  ُصمٌّ ُبْكٌم : قال تعاىل ؛ذهب }َوَمَثُل الَّذ يَن َكَفُروا َكَمَثل  الَّذ ي يَ ْنع ُق مب 

 .[202ُعْمٌي فَ ُهْم اَل يَ ْعق ُلوَن{ ]البقرة: 
هلم نور وال بصرية فليس  ،وظلم  قلوهبم ،املؤمنني هو من عدم علمهم أمريوصفهم به الذي  وهذا

 .(210/ 2: السعادة مفتاح دارانظر ) ؛بل الكل عندهم سواء ،يفرقون هبا بني احلق والباطل

 .ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاهاللي  (22)
فقد ليه اليوم ن ال حتتاج إفم ،تنافق من حولكأن عليك  ينبغي أنهومعىن املثل  ،دعوة للنفاق هذهو 

غري  ي    وكل صداق لَّ كل خُ أن  املعلوم  ، ومن  على املصلح عالق  مبنيَّ  هذهو  ،اغد  ليه حتتاج إ
 :كما قال تعاىل ؛اخلل  الباقي فهي  ؛اهلل ي  الصداق  واحملب إال  ،اذات اهلل تنقلب عداوة ومقت  

 



 

 

ُء يَ ْوَمئ ٍذ بَ ْعُضُهْم ل بَ ْعٍض َعُدوٌّ إ الَّ اْلُمتَّق نَي{ ]الزخرف:  الَّ ما كان ": وكما قال القائل ،[60}اْْلَخ 
 ."وما كان لغري اهلل انقطع وانفصل ،هلل دام واتصل

 ؛اهلل أجلمن  يكونَّنا إ ،جل مصلح أمن  ليسوالصداق  بني الناس يكون احلب أن : فالصواب
 .ميانفهذا من اإل

 غضأبهلل و  أحب نمَ )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  داود بسند صحيحأبو  أخرجفقد  -2
 .((ميانفقد استكمل اإل - هلل ومنع هلل وأعطىهلل 
من كن فيه وجد حالوة  ثالثٌ )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "الصحيحني"و ي  -1
أن يكره أن و  ،هللإال حيب املرء ال حيبه أن و  ،مما سوامها إليه أحبن يكون اهلل ورسوله أ: مياناإل

 .((النار ي  يلقى أنه كما يكره اهلل من إذ أنقذهالكفر بعد  ي  يعود
مسلم من  اإلمام أخرجفقد  ؛ظلهإال ظل الرَحن يوم ال ظل  ي  اهلل َتعل املرء ي  بل احملب  -

 ي  سبع  يظلهم اهلل تعاىل)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :رلي اهلل عنه هريرةأيب  حديث
وتفرقا  ،اجتمعا عليه ،اهلل ي  اجالن حتابَّ ور ... )): مث ذكر منهم ((،...ظلهإال ظله يوم ال ظل 

 .((عليه
 ما تقدر توافقه نافقهاللي : ومثل هذا املثل الفاسد قوهلم -

 يخير تعمل شر تالق (23) 
وال  ،هذا سيقابل باجلحودْلن  ؛ريللغ حسانترك فعل اخلري وعدم اإلإىل  وهذا مثل فاسد يدعو

 .كل شرإال  من فعل اخلري  َتين
من  جزاء   وال اال ينتظر شكر   ،عندما يعمل اخلري يكون عمله لوجه اهلل نساناإلْلن  ؛وهذا خطأ

ْنُكْم َجَزاء  َواَل ُشُكور ا{ ]اإلنسان: : قال تعاىل ؛أحد َا نُْطع ُمُكْم ل َوْجه  اللَّه  اَل نُر يُد م   .[5}إ َّنَّ
الناس هم املتفضلون  إسعاد املستفيدين منأول و  ،واخلري كطعمه ،واملعروف كرمسه ،مسهافاجلميل ك

وراح   ،القلب ي  وطمأنين  ،الصدر ي  نفوسهم من انشراح ي  َينون ثراته عاجال   ،اإلسعادهبذا 
، فشرب  ماء من  اهلل ودخول جنته رلا اآلخرةو ي  ،اْلعمال ي  وتوفيق ،النفس ي  وسكين  ،للبال

 ؟عن مكروب تَ جْ فرَّ أو  ؟ام  نصرت مظلو إذا  فكيف ،اجلن دخول  أثرتلكلب عقور  كف بغي
الدنيا  ي  نك ستجد ثرة هذافال شك أ ؟امنكوب  عنت أأو  ؟امريض   تَ دْ عُ أو  ؟اجائع   أطعمتأو 

 ؛اآلخرةففي  الدنيا ي  مل يكنن إ ،اخلريإال  ال َيين ،دق وصغرإن و  اخري  ومن يعمل  ،اآلخرةقبل 
ثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْر   :قال تعاىل  .[0ا يَ َرُه{ ]الزلزل : }َفَمْن يَ ْعَمْل م 

 



 

 

 ن ال تنفدب  عند مو وا بعوض املثؤ وليهن ،اجلميل يمجيلهم عند منكر  أوراقفليهدأ الذين احرتقت 
واعتقادات خاطئ   أفعالو  أقوالاحذر ) ؛يتالق اخري   ،تعمل اخري  : نقول أنفالصواب  ؛خزائنه

 .(10 - 16  : للدكتور طلعت زهران

 حراعمل الخير وارميه الب (24)
 .اكان فعله سفه  إال  و  ،مكانه ي  اخلري ويضعه نسانيعمل اإل أنوالصحيح 

 .اتق شر الحليم، إليهت أحسنمن  اتق شر (25)
 وهذا الكالم حض ،ال يتبعه شر حسانواإل ،ااحلليم ليس شرير  ْلن  ؛اخلاطئ  مثالمن اْل هذهو 

ن أمع  ،حسانلبعد عن اإلعلى ا ، وحضلم منهماحل  أهل حىت  ،لناساكل  ي   على اعتبار الشر
 .وجه اهلل وحدهإال فعل اخلريات ليس يقصد به 

 يقلعك آدمازرع ابن  (26)
 .يقلعك آدموازرع ابن  ،ازرع الزرع تقلعه: فيقال

 .سودة تزرعه يقلعك راسأبو  إال ،تزرعه تقلعهشيء كل : أخرىويقال هذا املثل بصورة 
فقال من قصيدة  ،2282املتوىف سن   يزهر اْل ياحلجاز  يوقد نظم هذا املثل الشيخ حسن البدر 

 :ترمجته فقال فيها ي  له اجلبيت أوردها
 عهلَ قْ ه ي َ عْ رَ زْ ن ي َ مَ  مَ آدَ  يَن  ب ُ  سوى ه إال قلعتَ تزرعُ  ال شيءَ 

سوء الظن إىل  يدعو ئسيوهو مثل  ،للجميل ومقابلته بضده آدم بين إنكار ي  وهذا املثل يضرب
ولياع اخلري  ،واهتام مقاصدهم ،نيات الناس ي  الشكإىل  ويدعو ،وفوعدم فعل املعر  ،قلْ باخلَ 

 .بينهم
 .آدمبطن ابن  ي  وال تبات ،بطن سبع ي  بات: الفاسد قوهلم ومثل هذا املثل

 .بالغدر نسانوصف اإل ي  وهذا املثل فيه مبالغ  ،آدموال تأمن البن  ،اْلسدمن  اآمن  كن   يعين
  

 



 

 

 .افتكرنا القط جه ينط (27)
 .سرية القط جه ينط ي  جبنا: الويق
 فإذا ،جملس ي  إنسانذكر إذا  أنهويقصد هبذا املثل  ،به جاء يقفز ويثب فإذا ،ذكرنا القطإذا  يعين

 .بغري ميعاد ار  به حيضر قدَ 
أو  يب شخص كان يذكر بغ   ي أو  ،على شخص غري مرغوب فيهإال العادة  ي  وهذا املثل ال يقال

 .َيوزال  فهو قول باطل ،ان هذا هو ما حيدثك  فإذا ،بنميم  مث حضر

 .يرشك بالمية رشه بالدماللي  (28)
إىل  دعوة هذهو  ،مما فعل أكثرتقابله بأن ب اكان جدير    ،بالقليل آذاكن مَ  أنواملراد هبذا املثل الفاسد 

دعا  سالماإل أنحني  ي  ،منها بأشد ساءةاإلومقابل   ،اآلخرينوالصفح عن  عدم العفو والتسامح  
 ؛والعفو عن الناس ،وكظم الغيظ ،العثرة وإقال  ،وقبول االعتذار ،باآلخرينحسن الظن إىل  الناس

}الَّذ يَن يُ ْنف ُقوَن  ي  السَّرَّاء  َوالضَّرَّاء  َواْلَكاظ م نَي اْلَغْيَظ َواْلَعاف نَي َعن  النَّاس  : املتقني اواصف   قال تعاىل
ن نيَ   .[281{ ]آل عمران: َواللَُّه حيُ بُّ اْلُمْحس 

يٌم{ ]النور: : وقال تعاىل  ،[11}َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُ بُّوَن َأْن يَ ْغف َر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرح 
َ اللَُّه ب َأْمر ه { ]البقرة: : قال تعاىلو  ْعُفوا }َوإ ْن ت َ : قال تعاىلو  ،[205}فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأيت 

يٌم{ ]التغابن:  }َواَل َتْسَتو ي احلََْسَنُ  َواَل : وقال تعاىل ،[21َوَتْصَفُحوا َوتَ ْغف ُروا فَإ نَّ اللََّه َغُفوٌر َرح 
يٌم  ٌّ َحَ  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َول  َنَك َوبَ ي ْ َي َأْحَسُن فَإ َذا الَّذ ي بَ ي ْ قَّاَها إ الَّ الَّذ يَن َوَما يُ لَ  *السَّي َئُ  اْدَفْع ب الَّيت  ه 

ُهْم َواْصَفْح : قال تعاىلو  ،[82، 81َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها إ الَّ ُذو َحظٍّ َعظ يٍم{ ]فصلت:  }فَاْعُف َعن ْ
ن نَي{ ]املائدة:   .، واآليات  ي هذا املعىن كثرية[28إ نَّ اللََّه حيُ بُّ اْلُمْحس 

ومع ذلك ملا  ،لوا قتلهو وحا ،وه من مك أخرجو  !وسلمالنيب صلى اهلل عليه املشركون  ذىآوكم  -
: قالوا ((،؟فاعل بكم ما تظنون أِن)): قال هلم امنتصر   امك  فاحت   النيب صلى اهلل عليه وسلمدخل 

فقه  ي  اِنلب)صححه اْل ((؛الطلقاءم أنتاذهبوا ف)): فقال هلم ،كرمي  خٍ وابن أ ،، أٌخ كرمياخري  
 .(120 : السرية

 ي  واعتذر ،هذه أذِن ي  شتمين رجال   أنلو " :يقول عنهما اهلل رلي ين بن علوكان احلس -
 ."لت عذرهب  لق - خرىاْل أذِن
يا : فقل ،رجال   إليكيشكو  رجلٌ  أتاكذا "إ: -رَحه اهلل تعاىل  - وقال الفضيل بن عياض -

 ِنأمر نتصر كما أ، ولكن العفو ل قليبمتال حي: قالإن ف ،قرب للتقوىالعفو أإن ف ؛عنه اعفُ  ،أخي

 



 

 

 إنهف ،باب واسع إنهف ؛باب العفوإىل  فارجعإال و  ،تنتصر أنكنت حتسن إن  : فقل له ،اهلل تعاىل
وصاحب االنتصار يقلب  ،وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل ،على اهلل فأجره أصلحمن عفا و 

 ".اْلمور
حىت يزيده اهلل هبذا العفو  ؛سامحيعود نفسه على العفو والصفح والت أنبد  املسلم ال أن: فالشاهد

 .ازًّ ع
 .((اعزًّ إال  بعفوٍ  اوما زاد اهلل عبد  )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن مسلم  اإلمام أخرجفقد  -
النيب صلى اهلل أن  :عنهما اهلل رليأنس وابن ماجه عن معاذ بن  الرتمذيداود و أبو  أخرجو  -

وس اخلالئق حىت ؤ دعاه اهلل على ر  ،ينفذه أنعلى  ادرٌ وهو ق اكتم غيظ    نمَ )) :قال عليه وسلم
 .(6221: صحيح اجلامع) ((؛خيريه من احلور العني يزوجه منها ما شاء

 :تنبيه
}َوَلَمن  انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلم ه  َفُأولَئ َك َما  :كما قال تعاىل ؛عليهشيء لنفسه ممن ظلمه فال  من انتصر

ْن َسب يٍل{ ]الشور  ْم م  }َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيه  مب  ْثل  َما : وقال تعاىل ،[12ى: َعَلْيه 
 - البخاريب وقد بوَّ  ،[251اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَّق نَي{ ]البقرة: 

}َوالَّذ يَن إ َذا َأَصابَ ُهُم : لقوله تعاىل ؛ملاالنتصار من الظا عن اباب   "صحيحه" ي  -رَحه اهلل تعاىل 
ُروَن{ ]الشورى:  }َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه  :لقوله تعاىل ؛أوىللكن العفو ، [85اْلبَ ْغُي ُهْم يَ ْنَتص 

 .[10َعَلى اللَّه  إ نَُّه اَل حيُ بُّ الظَّال م نَي{ ]الشورى: 
 .يتعشى بيك مال اتغدى بيه قب: ثل هذا املثل الفاسدوم  

 .رش المية عداوة (29)
السرور واحملب  على من  وإدخال ،رمبا يكون رش املاء على سبيل املداعب  إذ ؛خاطئمثل وهذا 
ومسلم  البخاري أخرجفقد  ؛الربيعبن مع حممود  النيب صلى اهلل عليه وسلموهذا ما فعله  ،يداعبه

 ي  جمها    جم النيب صلى اهلل عليه وسلممن  تُ لْ قَ ع" :قالرلي اهلل عنه  عن حممود بن الربيع
 .ابن مخس سنني من دلو"أنا و  ،وجهي
 :قال العلماء: (261/ 2")شرحه على مسلم" ي  -رَحه اهلل تعاىل  - النوويقال 

 ،بائهم بذلك، وإكرام آهمسنيوتأ ،هذا مالطف  الصبيانو ي  ،املاء من الفم بالتزريق حاملج طر "
فينقله   ،حيفظه حممودأن بذلك  أراد النيب صلى اهلل عليه وسلمولعل ": همقال بعض ،وجواز املزاح

 



 

 

النيب صلى اهلل زمن  ي  كانإن  و  ،وصح  صحبته ،احلديثهذا فتحصل له فضيل  نقل  ،كما وقع
 .أعلمواهلل  ،اأربع  : وقيل ،ئذ مخس سننينوكان عمره حي ،امميز   عليه وسلم

 :(15/ 1")شرح الشمائل ي  مجع الوسائل" ي  كما -رَحه اهلل تعاىل  - يالقار  يوقال عل
 - وهو ابن مخس سنني -وجه حممود بن الربيع  ي  جم    مج أنهومما وقع من مزاحه مع الصغار "

فعد هبا من الصحاب   ،ذهنه من الرواي  غريها ي  يبقَ   ملَْ ملا كب   أنهفكان فيها من البك   ،ميازحه
 ؛ اه ."حملزمان الت أقلوجعل عمره  ،ورواهتم

 .كل من قدامك: يكرهك يقول لكاللي  (31)
يصطدم صراح   ،وهذا قول فاسد باطل "،مما يليك لْ كُ ": كل بغضك يقولن يُ مَ أن ومعىن املثل 
 أخرجفقد  ؛مما يلينا أكلن أن النيب صلى اهلل عليه وسلمنا أمر حيث  ؛نبوي  املطهرةلمع السن  ا
رسول اهلل  2حجر ي  اكنت غالم  " :قاللي اهلل عنه ر  سلم أيب  ومسلم عن عمر بنالبخاري 

: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ل ، فالصح ي  1تطيش ، وكانت يديصلى اهلل عليه وسلم
 .((مما يليك لْ وكُ  ،بيمينك لْ وكُ  ،اهلل م  سَ  ،يا غالم))
النيب صلى اهلل  يَ دْ يعلمك هَ الذي  ن حيبك هومَ  :أي ؛وعكسه هو الصحيح ،هذا املثل فاسد اإذ  

 .مما يليك لْ كُ  :ويقول لك ،عليه وسلم

 .على الغريب يوابن عمأنا و  ي،خويا على ابن عمأو أنا  (31)
ذات  إصالحوعدم  ،أهلهإىل  ورد احلق اإلنصافوعدم  ،التشاجرإىل  ودعوة ،عصبي  جاهلي  هذه
حنن من أين و  ؟العم معه احلقفماذا لو كان ابن  ي"،واخويا على ابن عمأنا : فيقول القائل ،البني

لََّه }َواَل ََيْر َمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعد ُلوا اْعد ُلوا ُهَو أَقْ َرُب ل لت َّْقَوى َوات َُّقوا اللََّه إ نَّ ال: قوله تعاىل
َا تَ ْعَمُلوَن{ ]املائدة:   ؟[1َخب رٌي مب 

  أخاك رْ انصُ )): "البخاريصحيح " ي  بتالثا النيب صلى اهلل عليه وسلمحنن من قول أين و 
 
أو  اظامل

  كيف: قيل ،((امظلوم  
 
 .((هذلك نصرُ إن ف ؛حتجزه عن الظلم)): ؟ قالاأنصره ظامل
ُنوَن إ ْخَوٌة َفَأْصل ُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم{ : وقد قال تعاىل نْي  مث أين حنن من إصالح ذات الب َ  َا اْلُمْؤم  }إ َّنَّ

 .[20]احلجرات: 

                                                 

 .صلى اهلل عليه وسلمفه وَحايته : أي  ي كنَ صلى اهلل عليه وسلم  ي حجر رسول اهلل ((2
 ( تطيش: أي تتحرك ومتتد إىل نواحي الصحف .(1

 



 

 

رلي اهلل  الدرداءأيب  بسند صحيح من حديث "الرتمذيداود و  وأيب أَحد اإلماممسند " ي  وجاء
ن درج  الصيام والصالة م   أفضلَ كم بأخب أال )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :عنه

 .(1252: صحيح اجلامع) ((؛احلالق هي  فساد ذات البنيإن ف ؛ذات البني إصالح !والصدق ؟

 .الرجال عيبفي  الخشاأو  ،الرجال يورث الفقري ف الحياء (32)
ذلك سيمنعه من املطالب  ْلن  ؛يتحلى بصف  احلياءأن له  ينبغيالرجل ال  أن: واملقصد من املثال

ق  لُ خُ  احلياءإن ف ؛وهذا الكالم فاسد وغري منضبط ،سيجلب له الفقر احلياءإن ومن مث ف ،حبقه
 أخرجفقد  ؛النيب صلى اهلل عليه وسلمبذلك  أخبكما   ،خبريإال  يأيتوال  ،وسجي  كرمي  ،كرمي

 .((خبريإال  يأيتاحلياء ال )): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن ومسلم  البخاري
 .((احلياء كله خري)) :رواي  مسلمو ي  -
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمن "أ: عنهما اهلل رليمن حديث ابن عمر  "الصحيحني" و ي -

: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفقال  ،احلياء ي  أخاه ظُ وهو يع   اْلنصارمن  لٍ مر على رج
 .((ميانن احلياء من اإلفإ ؛هُ عْ دَ ))
 .((اجلن  ي  ميانواإل ،مياناحلياء من اإل)): الرتمذيرواي  عند و ي  -

ون بضع وستأو  بضع وسبعون مياناإل)): قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "الصحيحني"و ي 
 .((ميانمن اإل واحلياء شعب ٌ  ،عن الطريق اْلذى إماط  وأدناها ،اهللإال إله  ال: ها قولأفضلف ،شعب 

 .جوازةفي  يوال تمش ،جنازةفي  يامش (33)
 أيوبعد الزواج ومع حدوث  ،بينهما للزواج اثنني ليوفق بني إنسانوهذا املثل يقال عندما يتوسط 

وهذا الكالم  "،جوازة ي  جنازة وال متش ي  امشي": قول لهويأتيه من ي ،مشكل  يالم الوسيط
كان   ْلنه ؛كبري وثواب جزيلأجر  احلالل له  ي  بينهما ويوفقاثنني  يعني فالذي ؛باطل فاسد مردود

كما قال رب   ؛من سنن املرسلنيوهي  ،حياء سن  الزواج، وعمل على إلبناء بيت مسلم اسبب  
ا َوُذر يَّ  { ]الرعد:  }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا :العاملني ْن قَ ْبل َك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواج   .[81ُرُسال  م 
 ،فطرأو  أصوم ولكين ،تقاكم له، وأهلل ْلخشاكم ِنواهلل إ أما)): النيب صلى اهلل عليه وسلموقال 

 .ومسلم( البخاريرواه ) ((؛فليس مين ن رغب عن سنيتفم ؛النساء وأتزوج ،رقدأصلي وأو 
َْلق  اللَّه { : قال تعاىل ؛ج نداء للفطرةوالزوا  - َها اَل تَ ْبد يَل خل  }ف ْطَرَت اللَّه  الَّيت  َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

 .[80]الروم: 

 



 

 

}َوالَّذ يَن ُهْم  :قال تعاىل ؛احلالل لقضاء الوطر وتصريف الشهوة الشرعيالزواج هو الطريق و  -
ْم َحاف ظُوَن  ه  ُر َمُلوم نَي إ الَّ َعَلى أَزْ  *ل ُفُروج  ْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم َفإ ن َُّهْم َغي ْ ه  َفَمن  ابْ تَ َغى َوَراَء  *َواج 

 .[0 - 2َذل َك َفُأولَئ َك ُهُم اْلَعاُدوَن{ ]املؤمنون: 
لمجتمع من االحنالل لسالم  و  ،الزواج رَح  للشباب من الفنت واالحنراف والفسق والفجورو  -

من استطاع منكم  ،يا معشر الشباب)): فقال النيب صلى اهلل عليه وسلمليه ولذا حث ع ؛اخللقي
 ((؛له وجاء إنهف ؛فعليه بالصوم ،ومن مل يستطع ،للفرج صنوأح ،للبصر أغض إنهف ؛الباءة فليتزوج

 .(ق عليهفمت)
ْنُكْم وَ : قال تعاىل ؛ىن وكثرة الرزقالغ  إىل  والزواج سبيل - الصَّاحل  نَي م ْن ع َباد ُكْم }َوأَْنك ُحوا اْْلَيَاَمى م 

ٌع َعل يٌم{ ]النور:  ْن َفْضل ه  َواللَُّه َواس  ُم اللَُّه م   .[81َوإ َمائ ُكْم إ ْن َيُكونُوا فُ َقَراَء يُ ْغن ه 
والناكح  ...)): وذكر منهم ((...هنمو حق على اهلل ع ثالث ٌ )): يقول النيب صلى اهلل عليه وسلمو 

 .(الرتمذي) ((؛يريد العفاف
 .الزواج سبيل لتحصيل الذري  الصاحل و  -
تزوج فقد  نمَ )) :صلى اهلل عليه وسلم كما قال احلبيب العدنان  ؛ميانالزواج سبيل لزيادة اإلو  -

وحسنه  ،"اْلوسط" ي  الطباِنرواه ) ((؛يالنصف الباق ي  اهلل ق  يتَّ لف ،مياناستكمل نصف اإل
 .(اْللباِن

الشطر  ي  فليتق اهلل ،طر دينهاهلل على شَ  أعانهفقد  ،صاحل  امرأةرزقه اهلل  من)): رواي و ي  -
 .(2526: صحيح الرتغيب) ((؛يالباق
 .الزواج سبب حلفظ اجلوارح عن معصي  اهلل تعاىلو  -

 إن)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  هريرةأيب  ومسلم عن البخاري أخرجفقد 
الفرج إن و  ،وزناها السمع تزِن اْلذنإن و  ،وزناها البطش تزِناليد إن و  ،وزناها النظر تزِنالعني 
 .((يكذبهأو  ق هذايصد  
: "صحيح مسلم" ي  فقال كما ،اجلوارح هذه نويبني كيف حنص النيب صلى اهلل عليه وسلم يأيتمث 
 ((؛...للفرج صنللبصر، وأح فإنه أغضُّ  ؛يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج))

 .احلديث
 .ال يتسع هذا املقام لذكره ما العديدة للزواجوهناك من الفوائد 

 



 

 

وقد  ،مرت بنااليت  والفوائد والفضائل اْلجرعلى حتصيل  أعاهنمااثنني على الزواج فقد  أعانفمن 
 زواج هذا الرجل ي سعى  وكذلك ،تزويج فاطم  بنت قيس ي  النيب صلى اهلل عليه وسلمسعى 
 .قرآنفزوجه مبا معه من ال ،فلم َيد ،((من حديد اولو خامت   سْ التم  )) :قال لهالذي 

 .واجلري للمتاعيس ،العروس  للعريس: ومثل هذا املثل الفاسد -
 ليس هلم إال التعاس فن فيه و ن على الزواج أو الساعو الفرح  والسعادة للعروسني، أما القائم :أي

 .واخليب 
 ة.جواز  ي  وامشي ،جنازة ي  يامش: نقول أنفالصواب 

والعمل  ،بيت مسلم  إقام ي  على سعيه مأجورٌ  شرعيالتوفيق بني اثنني بزواج  ي  فكل من سعى
الذين  هؤالءأين و  ،وكثرة التبج والسفور ،نتيج  تعسر الزواج ،ع من جرمي  الزنامعلى حتصني اجملت

 ؟!احلالل ي  يا خبت من وفق راسني: يرددون هذا املثل من املثل القائل
 .والثواب اجلزيل ،العظيمجر فهذا فيه ما فيه من اْل ،جنازة ي  املشي أما -

 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال : قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  مسلم عن اإلمامخرج أفقد 
وما : قيل ،((ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان ،صالة حىت يصلى عليها فله قرياطالشهد  نمَ ))

 .((لني العظيمنيثل اجلبَ م  )): قال ؟القرياطان
وكان معه حىت يصلى عليها  ،اواحتساب   اإميان  اتبع جنازة مسلم  من)): البخاريرواي  عند و ي  -

 ،ومن صلى عليها مث رجع ،حدأُ ثل كل قرياط م    ،بقرياطني يرجع من اْلجر هإنف ،ويفرغ من دفنها
 .((يرجع بقرياط إنهف

 .الغربالفي  للمية منهمأللرجال يا  مأمنهيا  (34)
 ،الزوج ي  مثل حيث على سوء الظن والشكفهو  ،هتدم به البيوتالذي  عولل يعمل كامل  وهذا املثَ 

 ي  فكلهم يرتعون ،ابد  أال يوجد رجل مؤمتن  هأنومعناه  ،ابعض   نبعضهوهو مثل يتواصى به النساء 
وء بُ مث ت ،التجسس عليهإىل  عاها ذلكبل رمبا د ،حتذر من زوجها املرأةوهذا املثل َيعل  ،اخليان 

 على املرأة تأليب  إىل  وهذا املثل يدعو ،باْلمانوعدم الشعور  ،لثق الفقدان  ؛احلياة الزوجي  بالفشل
من داود واحلاكم بسند صحيح أبو  أخرجفقد  ؛حذر من ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلمو  ،زوجها

 امرأةب ن خبَّ ليس منا مَ )): قال اهلل عليه وسلم النيب صلىأن  :رلي اهلل عنه حديث أيب هريرة
 .(2180: صحيح اجلامع)؛ ((هعلى سيد اعبد  أو  ،على زوجها

 



 

 

 هذهنتيج   اْلمانزوجته وال يعطيها  ي  الضالل جعلوا الرجل يشكأهل إن فذلك، مقابل و ي  -
 ؛ولتإذا  للشمس وال ،طلتإذا  وال للخيل ،صلتإذا  ةأمن للمر أت ال: كقوهلم  ؛الفاسدة قوالاْل
إن وال للشمس و  ،فرارها قريبإن ف ؛عليك طلتإن وال للخيل و  صلت،إن ة و أتأمن للمر ال  :أي

 .غابت
 .طول عذابه وشتاتها ي ،سره ملراته أعطىمن : كذلك  وقالوا -
حق  ي  ويستدلون بقوله تعاىل ،كيد النسا غلب كيد الشيطان: كذلك  م الفاسدةأقواهلومن  -

}إ نَّ َكْيَد : تكلم ربنا عن كيد الشيطان قال ماوعند ،[11َكْيدَُكنَّ َعظ يٌم{ ]يوسف:   }إ نَّ : النساء
 .[06الشَّْيطَان  َكاَن َلع يف ا{ ]النساء: 

كيد النساء عظيم   أناملعىن ْلن  ؛وهذا فهم مغلوط ،كيد النساء غلب كيد الشيطان  إن: فيقولون
فال ترابط بني  ،يد اهلل تعاىلان لعيف بالنسب  لكوكيد الشيط، السالم عليهبالنسب  لكيد يوسف 

 .نياالثن
وَيعل الزوج يتعامل مع  ،يهدم البيوتالذي  ،الباطل وهذا الكالم ،الفاسدة مثل اْل ذههل يفال داع

هو  اْلقاويل هذهفاملقصد من  ،مع زوجها باْلمانتشعر ال  املرأةوَيعل  ،زوجته حبذر وخوف
وهذا غاي  ما  ،والدوهدم البيت وتشتيت اْل ،بالطالق يحىت تنته ،العالق  بني الزوجني إفساد

النيب صلى اهلل عليه أن  :رلي اهلل عنه مسلم من حديث جابر اإلمام أخرجفقد  ؛يتمناه الشيطان
 ،هم فتن أعظممنه منزل   فأدناهم ،سراياه بعثمث ي ،يضع عرشه على املاء إبليسإن )) :قال وسلم

ما تركته : هم فيقولأحد يءمث َي ،اشيئ   ما صنعتَ : فيقول ،ت كذا وكذافعل: هم فيقولأحد يءَي
 .((أنتعم ن  : ويقول ،فيدنيه منه: قال ،تهقت بينه وبني امرأحىت فر 

 .غيركبريشه ليلوف  يانتف (35)
 ،طريق  على مال الزوج بضرورة االستيالء بأي املرأةإقناع الضالل أهل حياول فيه  ،وهذا مثل فاسد

 .البحث عن غريهاإىل  سيبادر ،ماله دزاإذا  أنهحبج  
 .ائتمنت عليهااليت  لألمان ع  ضي  ومُ  ،خائن  للزوجفهي  فعلت ذلكإذا  املرأةو 

خري )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  مهلل بن ساَل عبداعن  الطباِن أخرجفقد 
: رواي و ي  - ((نفسها ومالك ي  غيبتك وحتفظ ،تَ أمر إذا  وتطيعك ،أبصرتَ إذا  كالنساء تسرُّ 

 .((نفسها وماله ي  حفظته))

 



 

 

 .يجر خديه وا أختكحجر في  بختك يلقيت إن (36)
: خبت فالن أول فالن : يقولون ،واملراد هنا الزوج ،هو احلظ: هذا املثل ي  خت هنابواملقصود بال

 .زوج تزوجتهأول أي 
 . ي حضن أختك خديه واجري إن لقييت خبتك: آخرفظ لباملثل ويقال هذا  -

 ،حظك من الزواج يتضيعال : واملعىن ،ملقصد املثل اْلقربوهو  حجر،بدل : ضنح  وكلم  "
 .أختكحىت ولو كان زوج  ،ضنهتممن حت وخذيه ،يناسبكالذي  الزوج يواختطف

وال حول وال  ،والتداِنمدى وصلوا من السفه أي  ىلإو  ،انظر كيف لعب الشيطان بعقول الناس
 .باهللإال ة قو 

كان إذا   فما القول ،أخيه خطب خيطب الرجل على  أنينهى  النيب صلى اهلل عليه وسلمكان   فإذا
 .اْلرحاموتقطيع  ،اْلسرةوتدمري  ،دعوة صرحي  خلراب البيت هذهف ؟زواج

 .غير ملككفي  ييا بان ،غير ولدكفي  يا مربى (37)
امرأة مات زوجها أو  ،تزوج مطلق   إذا  نساناإلإن ": يقولأن وكأنه يريد  ،وهذا املثل خاطئ

ه عليهم وتربيته هلم إنفاقن إو  ،نفق على هؤالء اليتامىأإذا  يؤجرال  إنهف ،طفال يتامىوعندها أ
أن : صلى اهلل عليه وسلم نا احلبيبأخب وقد  ،وهذا الكالم بعيد عن الصواب ،اسيضيع هباء منثور  

 اأجر  له  أنشك فيه  مما ال !؟ايًّ آدمطعم وسقى ورىب أ نفكيف مب ،كلب  يسق ي  اجلن دخل  رجال  
 .سبيل اهلل ي  فهو كاجملاهد ،اكبري  
وكافل أنا )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن بسند صحيح  "اْلوسط" ي  الطباِن أخرجفقد 

صحيح ) ((؛سبيل اهلل ي  واملسكني كاجملاهد اْلرمل على  يوالساع ،اجلن  ي  لغريهأو  اليتيم له
 .(2106: اجلامع
 .((كذاه اجلن  ي  وكافل اليتيمأنا )): البخاريوعند 

كافل اليتيم )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  هريرةأيب  وعند مسلم من حديث
 .مالك بالسباب  والوسطى وأشار ،((اجلن  ي  وهو كهاتنيأنا  ،لغريهأو  له

  إنبل  ،اجلن  ي  النيب صلى اهلل عليه وسلماليتيم مع  لوكاف ،اهلل سبيل ي  فكافل اليتيم كاجملاهد
 جاء رجال   أن" :بسند صحيح "الكبري" ي  الطباِن أخرجفقد  ؛كفال  اليتيم عالج لقسوة القلوب

 أحتب)): النيب صلى اهلل عليه وسلمفقال له  ،فشكا له قسوة قلبه، النيب صلى اهلل عليه وسلمإىل 

 



 

 

 ،قلبك نْ ل  يَ  - من طعامك وأطعمه ،وامسح رأسه، ك حاجتك؟ ارحم اليتيمدر يلني قلبك وت أن
 .((وتدرك حاجتك

وعندها ابن امسه  ،وكانت قد تزوجت قبله مرتني ،قد تزوج خدَي  النيب صلى اهلل عليه وسلمو 
 النيب صلى اهلل عليه وسلمتزوج و  ،حبيب  وعندها بنتأم  النيب صلى اهلل عليه وسلموتزوج  ،"ال "ه
 .والبنات والدسلم  وعندها ست من اْلأم 

مهما جر ْلاالعبد اهلل تعاىل ال حيرم أن  امجيع  ولنعلم  ،مثل اْل هذهنلتفت ملثل ال  أننا: والصواب
ثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْر ا يَ َرُه : فقال تعاىل ،دق وصغر ثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه{  *}َفَمْن يَ ْعَمْل م  َوَمْن يَ ْعَمْل م 

 .[1، 0الزلزل : ]

 .يطفش واألبتعشش  األم (38)
حيث يعمل  ؛اْلببعكس ما يفعله  ،حتنو وتعطف وحتوط على الصغار اْلم أنواملراد هبذا املثل 

ل ومثَ  ،وهذا قول خاطئ ،مهاتاْلوهذا املثل يضرب لبيان حنان  ،وتشريدها اْلسرةعلى تفكيك 
 ؛يوم سابعه ي  لفافته ي  اجلهل  للمولود وهو وهذا ما يعلمه ،باءودعوة للتمرد على اآل ،فاسد

وما تسمعش كالم  ،أمكامسع كالم : ويقولون غربال ويهزونه بشكل هستريي، ي  حيث يضعونه
مبزيد  اْلمكان الشرع خص   وإذا ،الب وحسن الصحب  ي  فالوالد كالوالدة ؛وهذا كالم باطل ،أبوك

أهل ذكرها  ْلمورمبزيد من الب  اْلمالشرع خص لكن  ،وعدم برهاْلب فليس معناه هجر  ،من الب
 :منها ،العلم

لعيف   ،عدمي  الكسب ْلهناوكذلك  ،ذلك راجع لكوهنا اختصت باحلمل والولع والرلاعن أ
بعض  ، فهذا رمبا يغريجبلت على احلب والعطف واحلنان والعطاء والتفاِن اْلموكذلك  ،اجلسم

واهتامه  ،اْلبلكن ليس معناه عدم بر  ،مبزيد من الب اْلم فلهذا خص الشرع ؛عليها فيتجرأ اءنباْل
ال خيتلف اليت  اتيه من البديهوالدوحبه ْلاْلب ال فعطف  ،و وال يعطفوال حين ،"يطفش" أنهب

 ؛الوالد رلا  يسبحانه حيث جعل رلاه  ؛ولقد كرم اهلل تعاىل الوالد ورفع مكانته ،عليها اثنان
 :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :عنهما اهلل رلي بن عمرو هللعبدافقد أخرج الرتمذي عن 

 .((سخط الوالد ي  ط الرب  وسخَ  ،رلا الوالد ي  رلا الرب  ))
 ((؛معصي  الوالد ي  ومعصي  اهلل ،طاع  الوالد ي  طاع  اهلل)): والبزار بلفظ الطباِنوعند  -

 .(225: )الصحيح 

 



 

 

 ،والسلطان ،وذو الشيب  ،العامل: أربع يوقر  أنمن السن  " :يقول -رَحه اهلل تعاىل  - وكان طاوس
 ."والوالد

 وحتمي ،َتمع الشملاليت  فالوالد هو الدار ؛وهو خالف الشرع والعقل والفطرة ،فهذا املثل فاسد
وسيف قاطع يذب  ،وحصن منيع تلوذ به ،ظلهاإىل  ي  تأو ، والوالد شجرة وارفمن بأس العدو

 ي  والوالد يكدح ،ون احلياةؤ تبصرك بشاليت  احلكم  إليك سديرب يوجم ،حيميك وراعٍ  ،عنك
وكم  ،النعم هذهخسرت كل  أباكفقدت  فإذا !أنتفكم تعب كيما ترتاح  ،املال لك ليوفرشبابه 

 !قدهابعد فَ إال ال يعرف املرء قيمتها  من نعم ٍ 

 عقارب قارباأل (39)
 .سالماإل ويصطدم مع مبادئ ،توصلأن  اهلل اليت أمر حيض على قطيع  الرحم ،مضل أَحقمثل 

 .قريب ال تشاركه وال تناسبهلك كان إن  : ذلك مثل قوهلم ي  ومثله -
 .املشارك  واملصاهرة ال يؤمن فيها من اخلالفْلن  ؛على مودته إبقاءذلك أن بزعم 

 .وال تاخد من القرايب ،خد من الزرايب: وكذلك قوهلم -
 .والزرع  القريب  ،( الغريب املرأة) املرة ي  بارك اهلل: وقوهلم -
 .يدخان القريب يعم: وقوهلم -
 .القرايب عندوالبغض  ،احلسد عند اجلريان: وقوهلم -

وصى اهلل رحام الذين أي اْلذو  ي  فاسدة حتض على القطيع  وفقدان الثق  أقوال مثل اْل هذهوكل 
َشْيئ ا َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَسان ا َوب ذ ي اْلُقْرىَب{ ]النساء:  }َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشر ُكوا ب ه  : قال تعاىل ؛هبم
ُقُضوَن َعْهَد : قال تعاىل ؛عنلا سبب لأهن وبنيَّ  ،مث حذر اهلل تعاىل من القطيع  ،[86 }َوالَّذ يَن يَ ن ْ

يثَاق ه  َويَ ْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ب ه  َأْن يُوَصَل َويُ فْ  ْن بَ ْعد  م  ُدوَن  ي  اْْلَْرض  أُولَئ َك هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم اللَّه  م  س 
ار { ]الرعد:   .[12ُسوُء الدَّ
مانع  من نزول الرَح  ودخول  ،ن  باللعن  وتعجيل العقوب مؤذ   ،واملودة لأللف فقطيع  الرحم مزيل  

إن )) :قال سلمالنيب صلى اهلل عليه و أن ومسلم  البخاري يصحيحو ي  ،موجب  للهم والغم ،اجلن 
 ،هذا مقام العائذ بك من القطيع : قامت الرحم فقالت ،فرغ منهمإذا  حىت ،خلق اخللقاهلل تعاىل 

مث  ،فذلك لك: قال ،بلى: طع من قطعك؟ قالتأقو  ،صل من وصلكأأن ما ترلني ، أنعم: قال
ُدوا  ي  }فَ َهْل َعَسْيُتْم إ ْن : شئتمإن وا ؤ اقر : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال  تَ َولَّْيُتْم َأْن تُ ْفس 

 



 

 

، 11أُولَئ َك الَّذ يَن َلَعنَ ُهُم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهْم{ ]حممد:  *اْْلَْرض  َوتُ َقط ُعوا أَْرَحاَمُكْم 
18]. 
يدخل ال )) :"ومسلم البخاري"فقال كما عند  ،من القطيع وسلم صلى اهلل عليه  نيبوحذر ال -

 .((قاطع  اجلن
فال تقابل  ،إليكيسيئون  قاربحىت لو كان هؤالء اْل ،احلبيب من قطيع  الرحم أخي فحذار  حذار  

رلي اهلل  هريرةأيب  مسلم عن اإلمام أخرجفقد  ؛إليهمحتسن  أنبل عليك  ،مثلها إساءةب ساءةاإل
 ،إل يهم ويسيئونلإ أحسنو  هم ويقطعوِن،صلأقراب   لإن  ،رسول اهلل يا: قال رجال   أن" :عنه

  مهفُّ س  فكأَّنا تُ  ،لئن كنت كما قلت)): فقال عنهم وَيهلون علي، مُ حلُ أو 
َ
وال يزال معك من  ،لَّ امل

 .((اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك
 مثوهو تشبيه ملا يلحقهم من اإل ،كأَّنا تطعمهم الرماد احلار :أي ؛وهو الرماد احلار: وتسفهم املل

عظيم  إمثلكن يناهلم  ،إليهمعلى هذا احملسن شيء وال  ،اْلملالرماد احلار من  كلآا يلحق مب
 .أعلمواهلل  ،عليه اْلذى وإدخاهلم ،حقه ي  بتقصريهم

ولكن ، ليس الواصل باملكافئ)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلماحلبيب أن  البخاري أخرجو 
 .((قطعت رَحه وصلهاإذا  الذي الواصل

 البخاري" أخرجفقد  ؛ميانصل  الرحم عالم  على اإلأن  ى اهلل عليه وسلمالنيب صلوبني  -
ومن   ،فليكرم ليفهخر كان يؤمن باهلل واليوم اآل  من)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "ومسلم

أو  اخري  فليقل خر ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآل ،رَحه لْ فليص  خر كان يؤمن باهلل واليوم اآل
 .((ليصمت

 أخرج"فقد  ؛الرزق ي  وزيادة ،العمر ي  صل  الرحم برك أن  النيب صلى اهلل عليه وسلموبني  -
 وينسأ له ،رزقه ي  يبسط لهأن حب أ من)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  "ومسلم البخاري

 .((رَحه لْ ثره فليص  أ ي 
 .((رَحه لْ جله فليص  أ ي  ميدأن و  ،يعظم اهلل رزقهأن ه سرَّ  نمَ )): بلفظ أَحدوعند  -

  

 



 

 

 .سيديإال  يما اسخم من ست (41)
م هنْل ؛الكلم  ال َتوز هذهو  ،ولاْل مرمن اْل أسوأأمر الكلم  عندما يعرض عليهم  هذهويقولون 

يب  فهذا من باب الغ   ،العبد مباله وهو املخدوم ييشرت الذي السيد  "سيديو  سيت"قصدوا إن 
 ،)رواه مسلم( ((؛مبا يكره أخاكك ذكرُ )):  صلى اهلل عليه وسلمالنيب أخبيب  كما الغ  ْلن  ؛احملرم 
 .فيه ما تقولكان ولو  

 -م  يب  حمرَّ غ   أنهجبانب  -كان قوهلم هذا   ،اجلد وأاجلدة  "سيديأو  سيت": قصدوا بقوهلمإن و 
 رليهلل بن عمرو بن العا  عبدامن حديث  البخاري أخرجفقد  ؛باءسب لآل نهْل ؛من الكبائر

 ،((عن الرجل والديهليأن الكبائر  أكبمن إن )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  عنهما اهلل
 أمهويسب  ،أباهالرجل فيسب أبا  يسب)): قال ؟وكيف يلعن الرجل والديه ،يا رسول اهلل: قيل

 .((أمهفيسب 
 :(121/ 20")الباريفتح " ي  كما -رَحه اهلل تعاىل  - قال احلافظ ابن حجر -
 ؛ اه ."شد، فالتصريح بلعنه أالكبائر أكبلعن الوالد من إىل  كان التسبب إنو "

ا من إهنو  ،الكلم  تعد من الغيب  احملرم  هذهْلن  ؛التلفظ مبثل هذا الكالم ينبغيال : وعلى هذا
 .هنانا اهلل تعاىل عنهالذي  العقوقمن هي  وكذلك ،الكبائر أكب

ال  :نقولأن  ،امنه سوء   أقل ما هو لنان من قبل عرض وكا ،ئيس أمر لنارض عندما يع: والصواب
 ".يوافقينال أو  ،يعجبينال  كالمها: نقولأو  ،من ذاك أسوأهذا : نقولأو  ،هذا وال ذاك

: للشيخ فكرى اجلزار ،املخالف للشريع  من كالم الناس ي  ساب نخمتصر ال) بتصرف واختصار  اه
  212 - 216). 

 الحما عما )عمى( (41)
 نهْل؛ يصحال  وهذا الكالم ،هلرر  ي  الزوج  بالعمىأو  الزوجأم  ا الكالم يقصدون به تشبيهوهذ

عشرة  إحسانمن ن أو  ،وأمه أباهتب أن لزوجها  املرأةر ن بمأن الشريع  الغراء  ي  رمناف ملا تقر 
 .وأمها أباهايصل أن الرجل لزوجته 

  ،أمهامن صل   املرأةمنع إىل  يؤديما  اكثري   نهْل ؛الواجب  رحاملصل  اْل االكالم مناف متام   وهذا
 .زوجها "َحاهتا"أم  كرد فعل ملا بينها وبني

 



 

 

 .عقربة صمة (الزوجالجوز )خت أو  ،الحما حمة (42)
شديدة اليريدون  -خت الزوج كالعقرب الصماء ، وأابنها  لزوج أذاها ي  كاحلمى  ةاحلما :أي

دواء ال  اليت واملراد ،تقبل الرقى وال تستجيب لهال  يت، للصماءو صم حي  أ: والعرب تقول -اللدغ 
 .للدغتها

 .الرب (منم )سخطة األب مراة  (43)
 ،زوجها عادة أوالدا ال حتب هنْل ؛اْلبة أمر ام ه ذوهذا املثل يراد ب ،والسخط هنا يراد به الغضب

صاحلات كانت من املؤمنات الإن   ،مب نعم  كاْلاْل  ، فرمبا كانت زوجوهذا قول خاطئ
 .وحتنو عليهم ،رعايتهم نوحتس ،زوجها أوالد ي  اهلل يفتتق ،والثوابجر احلريصات على كسب اْل

 .كمكفي   قعة(الر ) الرئعة يز  أمكمن  أخوك -(44)
فهو  - ليس من العصبأي  - اْلبدون  اْلمطاملا من اْلخ أن دون هبذا املثل الفاسد ويقص  

من اْلخ فكذلك  ،غريب  خمالف  عن نسيج الكمفهي  ،الكم ي  كحال الرقع   ،شاذ ،غريب عنا
ولقد رأينا من  ،حداو  ثديورلعا من  ،واحدةين و خَحلت اْلاليت  فالبطن ،وهذا كالم بعيد ،اْلم

 .الشقيقاْلخ رحم من أحن وأ م كانواْل إخوةهناك أن واقع احلياة 
، وهذا خالف ما أمرنا به شقاءاْلخوة غري اجلفوة والفجوة بني اإلمن ومثل هذه اْلمثل  تزيد 

ُنوَن إ ْخَوٌة{ ]احلجرات: : الشرع احلكيم، فقال تعاىل َا اْلُمْؤم  لو مل َتمعهم أخوة  يعين ،[20}إ َّنَّ
 .وهي أثبت من أخوة النسب ،َتمعهم أخوة اإلميان فيكفي أن ،النسب

 .وخالتك واتفرقت الخاالت يخالت (45) 
 خاليتكانت  :أي ؛زولتمث حيدث ما يقطعها ف ، شخصنيتكون بنياليت  يضرب هذا املثل للعالق 
 .وال صل  اآلنباط تر افلم يبق بيننا  ،وخالتك َتمعنا مث افرتقنا

 .يالكل جيران وأختي أميبعد  (46)
 بل هم ،املودةدرج   ي  وافليس ،أهليمن عدامها من  وأما ،وأخيت أميشفق على أ إَّنا :أي

 .كاجلريان
العمات واخلاالت وسائر أين و  ؟الرحيماْلب أين بل  ؟البارة احلنون  االبنأين ف ،خطأ وهذا
 .قاقوقد يزرع الش   ،القرىب يفهو قول يفرق بني ذو  ؟!رحاماْل

 



 

 

 .لك منه قالب خد أبوكخرب بيت  إن ،خد منه طوبة أخوكاتهدم بيت  إن (47)
 سالموتعاليم اإل ،فسارع ليكون لك نصيب فيه ،خربإذا  اْلخأو  اْلببيت  أنومعىن هذا املثل 
أن على  فضال   ،بل َيب املسارع  ملد يد العون لكل حمتاج ،هذا املثل الفاسد إليه خبالف ما يدعو

 .اْلخأو اْلب يكون هذا احملتاج 

 .جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك إن (48)
عل ولدك حتت قدميك اج :املثلواملراد هبذا  ،وحمب  املرء نفسه اْلناني  ي للمبالغ   وهذا املثل يضرب

وهذا كله خبالف عاطف   ،حىت الولد ،شيءل نفسك على كل فض   :أي ؛فال يغرقك املاءلتعلو به 
 .سعادهتم ي  والتفاِن ،والداحلنو واحملب  والعطف على اْلإىل  اْلب عتدفاليت  اْلبوة

 :فقال أبيهإىل   يحدبن  إبراهيمكتب  -
 ."على يومك صب مينأ يعلى يوم أنتف ،تكتب مثل هذا ال: أبوه إليهفكتب  ،اهلل فداك جعلين"
 ي  فقيل له ،ابنه ولرب جزع أخذفلما  ،جلهأوها هو رجل يطالب مبال فال يؤديه ويضرب من  -

 .صبأفلم  يكبد  ولرب ،فصبت يجلد لرب: فقال ،ذلك

 .كله  كلهك عيشك  لطاب  إن: ويقال ،زادك كله كله حلي لكن إ (49)
كل خبزك   :ومعناه ،اآلخرينوعدم البذل والعطاء ومساعدة  ،وحب النفس لألناني  وهذا املثل دعوة

 ي   تتاح لكال  فإهنا ؛اغتنم الفرص  :واملقصد من املثل ،اشيئ  منه  حدوال ترتك ْل ،استطاب لك إن
 : معىن قول القائل ي  وهذا ،كل وقت

 سكون هلا اخلافقات فإن هبت رياحك فاغتنمهاإذا 
 ن يكونمَ الفصيل ل   يفما تدر  ك فاحتلبهااقُ ت نيوإن درَّ 

 

 .ساعة الحظ ما تتعوضش (51)
ال يتهيأ كل  نهْل ؛هتيأ فيه ال يعوضالذي  وقته: واملقصود بالساع  ،واملقصود باحلظ هنا السرور

وهذا كله خبالف ما عليه  ،واحلر  على العبث ،واالنشغال بالدنيا ،حلض على اللهواوفيه  ،حني
 ؟!ويدخلنا جنته ،اهلل عنا رلىحيث كان شغلهم الشاغل كيف ي ،مالسلف الكرا

 



 

 

 .ن عشقت اعشق قمر، وإسرقت اسرق جمل إن (51)
السرق  والعشق إىل  فتدعو ،كبائر الذنوب  وارتكاب ،املنكرإىل  تدعو ْلهنا ؛ي أخالقدعوة غري  هذه
 احملرم.والعشق  ،السرق  عز وجلوقد حرم اهلل  ،احملرم

العشق فاحر   ي  وقعتإن و  ،اثين   اشيئ  واسرق  افكن ذكيًّ  ،ك ما دمت ستسرقنأومعىن املثل 
 .مجيل  امرأةتعشق  أنعلى 

وجمازون  ،ناأفعالحماسبون على  ،بل حنن عبيد هلل ،ال ،نفعل ما نريد ،اخلقنا عبث   عز وجلوكأن اهلل 
{ ]اإلسراء: ؤُ اَد ُكلُّ أُولَئ َك َكاَن َعْنُه َمسْ }إ نَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤَ : قال تعاىل ؛عنها يوم القيام  وال 

86]. 
}َوات َُّقوا يَ ْوم ا تُ ْرَجُعوَن ف يه  إ ىَل اللَّه  مُثَّ تُ َوىفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن{ : وقال تعاىل

 .[112]البقرة: 
إن و  ،فخري اخري   إن ،هناك يوم القيام ستجنيه  ،ما تفعله هنا وتزرعهأن  علماو  ،فاعمل ما شئت

 .فشر اشرًّ 
 النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :رلي اهلل عنه يذر الغفار أيب  مسلم من حديث اإلمام أخرجوقد 
 أوفيكممث  ،لكم أحصيها أعمالكمهي  إَّنا ،عبادييا )): حديث قدسي ي  قال اهلل تعاىل: قال
 .((نفسهإال  نَّ وجد غري ذلك فال يلومَ ومن  ،فليحمد اهلل اخري  فمن وجد  ،إياها

النيب صلى اهلل عن رلي اهلل عنه  وأخرج البيهقي  ي "شعب اإلميان" واحلاكم عن سهل بن سعد -
يا حممد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت : أتاِن جبيل، فقال)) :قال عليه وسلم

ؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه واعلم أن شرف امل واعمل ما شئت فإنك جمزي به،فإنك مفارقه، 
 .((عن الناس
 احرام   اعشق   اكنت عاشق  إن  و ، وحتلل من املظامل ،اهللإىل  بْ فتُ  اكنت سارق    إن: يقال أنفالصواب 

 .صلى اهلل عليه وسلم قلبك حبب اهلل وحب رسوله وامأل ،ريد الزنابفالعشق احلرام  ؛اهللإىل  فتب

 .آمينقول واكره من ي يعلى ولد يدعأ (52)
َيوز الدعاء عليهم باللسان دون  هأنو  ،والدالشفق  على اْل ي  مثل هذا املثل يضربأن ويزعمون 

 .وزعم باطل ،وهو قول خاطئ ،القلب
ال تدعوا )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  مسلم عن جابر اإلمام أخرجفقد 
ال توافقوا من اهلل ساع  يسأل  ،كمأموالدعوا على وال ت ،كمأوالد وال تدعوا على  ،أنفسكمعلى 

 



 

 

 إصاب حىت ال يوافق ساع   ؛هأوالدأو  نفسهعلى  نسانفال يدعو اإل، ((فيها عطاء فيستجيب لكم
 .البالء موكل بالقولْلن  ؛فتستجاب دعوته

 .وال عجوز يخلى صب كان الدعا بيجوز ما  إن (53)
 .دةالدعاء هو العباْلن  ؛وهو قول بالغ السوء

رسول اهلل قال : قال عنهما اهلل رلي بسند صحيح عن النعمان بن البشري الرتمذي أخرجفقد 
ْب َلُكْم إ نَّ الَّذ يَن : مث قرأ ،((الدعاء هو العبادة)) :صلى اهلل عليه وسلم }َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن  َأْسَتج 

ُوَن َعْن ع َباَديت  َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم  ر يَن{ ]غافر: َيْسَتْكب   .[60َداخ 
: قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن  عنهما اهلل رليوعند احلاكم من حديث ابن عباس  -
 .((العبادة الدعاء أفضل))
 نهإ)) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  عن الرتمذي أخرجو  -
 .((عليه بْ ل اهلل يغضَ ن مل يسأم
رلي  وإذا ،سؤاله وطاعته ي  رلاه أنوهذا يدل على ": -رَحه اهلل تعاىل  - القيم يقول ابن -

 ."غضبه ي  ومصيب  كل بالء  أنكما   ،رلاه ي  فكل خري -تبارك وتعاىل  -الرب 
 : قول الشاعر أحسنوما 

 بُ جَ حتُ  ه الالذي أبوابُ  ل  وسَ  حاج    آدمَ  يَنَّ ب ُ  نَّ ال تسألَ 
 بُ يغضَ  لُ سأَ حني يُ  مَ آدَ  يَنُّ وب ُ  هؤالَ س تَ كْ ن تَر إ بُ يغضَ  اهللُ 
 

 ي  وأغلقت ،اْلسبابانقطعت هبم إذا  ومفزع الضعفاء املكسورين ،فالدعاء هو سالح املظلومني
 : -رَحه اهلل تعاىل  - يالشافع اإلماميقول  ،اْلبوابوجوههم 

 عاءُ وما تدري مبا صنع الدُّ  وتزدريه بالدعاء   أُ أهتزَ 
 انقضاءُ  ولألمد دٌ أمَ  له ولكن ط يختُْ الليل ال  سهامُ 

 
 .ختيب واحدةو  ،تصيب واحدة: الطوب يز  الدعا: قول البعض ومثل هذا املثل الفاسد -

  

 



 

 

 .وابن اسم اهلل خده اهلل ،ابن الكبة طلع القبة (54)
بينما  ،اجملتمع ي  نظر الناس صار له شأن عظيم ي  وزن هلا وال قيم ال  اليت ابن الفقرية أن يعين

 .ن الغني  النسيب  احلسيب  هلك وماتاب
 .وحسن تدبريه ،حكمته ي  وطعن ،اهلل بأقداروهذا القول فيه سخري  واستهزاء 

 .كترأابن الهبلة يعيش  (55)
 رضقبل خلق السموات واْل ،اللوح احملفوظ ي  مقدورة مكتوب  اآلجالن فإ ؛وهذا القول باطل

 .جنني أمهبطن  ي  نسانمقدرة واإلهي  بل ،سن  ألفخبمسني 
رسول اهلل صلى حدثنا  :قالرلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبداعن  "ومسلم البخاري" أخرجفقد 

 ،نطف  ايوم   أربعني أمهبطن  ي  كم َيمع خلقهأحد ن إ)): وهو الصادق املصدوق اهلل عليه وسلم
ويؤمر  ،الروحامللك فينفخ فيه  إليهمث يرسل  ،مث يكون مضغ  مثل ذلك ،مث يكون علق  مثل ذلك

 .احلديث ؛((...سعيدأو  يوشق ،وعمله ،جله، وأكتب رزقهب: كلمات  بأربع
سألت اهلل أن ميتعها  النيب صلى اهلل عليه وسلموزوج   ،سفيانأيب  حبيب  بنتأم  هي وها -

 ،مدة مضروب  ال يتعداها لألجل أن صلى اهلل عليه وسلم نيبال فأرشدها ،اأخيهوببيها بزوجها وبأ
حبيب  أم  مام مسلم عنه اإلأخرجالذي  احلديث يفف ؛لرزق مقسوم ال يزاد فيه وال ينقص منهان أو 

 أيبوب ،صلى اهلل عليه وسلم هللارسول  يبزوج "اللهم متعين :قالت النيب صلى اهلل عليه وسلمزوج 
 ، مضروب آلجاللت اهلل قد سأ)): النيب صلى اهلل عليه وسلمفقال  ،"معاوي  أخيوب ،سفيانأيب 
 ، ولو كنت  جلهأعن  اشيئ  يؤخر أو  ،جلهأقبل  اشيئ  جل علن ي ،مقسوم  وأرزاق ،معدودة وأيام
 .((أفضلو  اخري  كان   ،لقبا ي  ذابعأو  ،يعيذك من النار أناهلل  لت  سأ
 ،املوت ي  هلا اابن   أنبه تدعوه وخت إليه 2النيب صلى اهلل عليه وسلمى بنات حدإ أرسلتوعندما  -

وله ما  ،أخذىل ما إن هلل تعا: هاأخب ارجع إليها ف)): للرسول  صلى اهلل عليه وسلمالنيبفقال 
ومسلم من  البخاريه أخرج) ؛((ها فلتصب ولتحتسبرْ فمُ  ،مسمى بأجلعنده شيء وكل  ،أعطى

 .(عنهما اهلل رليبن زيد  أسام حديث 
 أحديعيش  وال ،جلهل أقب أحدميوت ال  إنهف ؛وهو قول خاطئ ،باطلفاملثل السابق وعلى هذا 

ُروَن َساَع   َواَل َيْستَ ْقد ُموَن{ : قال تعاىل ؛جلهبعد أ }َول ُكل  أُمٍَّ  َأَجٌل فَإ َذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأخ 

                                                 

 .: هي زينبصلى اهلل عليه وسلم ى بنات النيب( إحد(2

 



 

 

{ ]آل ع: وقال تعاىل ،[81]اْلعراف:  مران: }َوَما َكاَن ل نَ ْفٍس َأْن مَتُوَت إ الَّ ب إ ْذن  اللَّه  ك َتاب ا ُمَؤجَّال 
212]. 

 .على خدوده ةلطم ما يكون سعده من جدوده يا يالل (56)
بعد  ، فلن يغتيناكثري    من مل يرتك له جدوده ماال  : ومعىن املثل ،واملقصود بالسعد هنا هو الغىن

 :ْلمور ؛وهذا املثل فاسد، يلطم خديه ابل سيظل فقري   ،ذلك
 ،واْلجداد باءعتماد على ما يرتكه اآلواال ،وطلب الرزق رضاْل ي  ينه دعوة لعدم السعأ -2

طلب الرزق وفتح اهلل عليه  ي  فكم من فقري اجتهد وسعى ،بطالن هذا الكالمإىل  والواقع يشري
 !من خزائنه

 : كما قيل  ،الطاع  والعبادةهي  ي  السعادة إَّنا ،كثرته ي   مجع املال وال ي  السعادة ليست أن -1
 هو السعيدُ  التقيَّ  لكنَّ و  مالٍ  مجعَ  أرى السعادةَ  ولستُ 

فرتى الفقري يندب حاله ويلطم  ،من رزق عز وجلعدم الرلا مبا قسمه اهلل إىل  دعوة أهنا -8
}حَنُْن َقَسْمَنا  :واعرتاض على قوله تعاىل ،وهذا يدل على عدم الرلا ،خده على ليق العيش

نْ َيا{ ]الزخرف: نَ ُهْم َمع يَشتَ ُهْم  ي  احْلََياة  الدُّ  .[81 بَ ي ْ
ومنهم احلداد   ،غنم يمنهم من كان راع -عليهم الصالة والسالم  -الكرام  نبياءاْل أن -1

وكذا كان  ،لقاخلوخري  ،وهم صفوة الناس ،كإدريسومنهم اخلياط   ،ومنهم النجار كزكريا ،كداود
النيب صلى ف ؛وتقوى إميانالقلب من  ي  فالعبة مبا ،قم  الرلا ي  واوكان ،حال معظم اجليل الفريد

ناح عند اهلل جَ  نُ ز  وال يَ  ،الرجل العظيم السمني يوم القيام  أيتلي إنه)) :يقول اهلل عليه وسلم
 .(ومسلم البخاريه أخرج) ((؛بعول 
 .إميانقلبه من  ي  يقاس مبا وإَّنا ،الرجل ال يقاس مبا معه من مال أنفالعبة 

احلبيب  أخبفقد  ؛لنجاته يوم القيام  ا  سبب  رمبا يكون يوم القيام نسانيكرهه اإلالذي  فالفقر -
واملوت خري له  ،يكره املوت: آدميكرههما ابن  اثنتان  )) :عن ذلك فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

من حديث حممود بن  أَحد اإلمامرواه ) ((؛للحساب أقلوقل  املال  ،ويكره قل  املال ،من الفتن 
 .(285: امعصحيح اجل  ي وهو ،رلي اهلل عنه لبيد

من أول حىت تكون مع  ؛وتصب ىرلت أن ،الرزق ي  ق عليكي  يا من لُ  ،احلبيب أخيفعليك 
النيب صلى اهلل عليه عن  عنهما اهلل رليهلل بن عمرو عبداابن حبان عن  أخرجفقد  ؛اجلن يدخل 
ماذا عملتم؟ : فيقال هلم: قال ؟أين فقراء هذه اْلم : َتتمعون يوم القيام ، فيقال)) :قال وسلم

 



 

 

: صدقتم، قال: عز وجلربنا ابتلينا فصبنا، ووليت اْلموال والسلطان غرينا، فيقول اهلل : فيقولون
 .احلديث ((؛فيدخلون اجلن  قبل الناس، وتبقى شدة احلساب على ذوي اْلموال والسلطان

 .)وال صدق( منعكش سدء وال يكدب مساو   (57)
ليس الذي  ،خري من الصدق املبعزق املبعثر ،احتريه جيد   متالذي  الكذب املتقن أنومعىن املثل 

وهذا املثل فاسد  ،صدق( خمالف )وال كدب موافق وال سدء: اأيض  وقالوا  ،أجزائه ي  امتالئم  
 احلديث ي  كما ورد  ،النارإىل  ، والفجور يهديالفجورإىل  فهو يهدي ؛فالكذب كله حرام ؛باطل

رسول اهلل قال : قالرلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبدا ومسلم من حديث البخاريه أخرجالذي 
 يلفجور يهداو  ،الفجورإىل  يالكذب يهدإن ف ؛والكذب وإياكم.. .)) :صلى اهلل عليه وسلم

 .((ااب  عند اهلل كذَّ  بَ كتَ وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يُ  ،النارإىل 
 .ه الكذبيتكرر منالذي  بسوء خامت  الكذاب إشعاراحلديث و ي 

 .كنت كذاب افتكرإذا   (58)
بد للكذاب أن يكشف ويفضح؛ ْلن آف  الكذب  أي ال ؛ب ملوش رجلنيالكد: قول العوامي

 : أنه سينسى، كما قيلبد  ْلن الكذب نسيج اخليال، وليس له  ي احلقيق  وجود، فال ؛النسيان
 اذبَ إذا كان كا َدْهيٍ وتلقاه ذا  هب  ذْ ك    نسيانُ  اب  ن آف  الكذَّ وم  

 .تتذكر ما تكذب به حىت ال تنساه أنلكن عليك  ،الكذبإىل  هذا املثل ويدعو فيأيت
 ،يضرب للرجل يكذب مث ينسى": قال امليداِن، افكن ذكور   ،ان كنت كذوب  إ: العرب أمثالومن 

 ."فيحدث خبالف ذلك
 : همأحدقال 

 امث تنساها قريبَ  اعمد   ب َ ذْ الك   بُ تكذ  
 اكذوبَ   كنتَ  إذا َي    حْ يَ أبا  يا اذكور   نْ كُ 

 
صل كل وأ ،بريد النفاق ْلنه ؛عنه نسانيتنزه اإل أن ينبغي ،فالكذب كذب ،وهذا كله كالم باطل

سات وكم من مقدَّ  !فكتسُ  وكم من دماءٍ  !انتهكت من أعراضٍ كم فبسبب الكذب   ،معصي 
 ...وكم ...وكم !ستن  دُ 

 :تنبيه

 



 

 

رلي اهلل  هريرةأيب  عن أَحد اإلمام أخرجفقد  ؛الساع  كثرة الكذب وانتشاره عالم  من عالمات
 .((ساع  حىت تظهر الفنت ويكثر الكذبتقوم الال )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن عنه 

 .ربك وصاحبك ال تكذب عليه (59)
ْلن  ؛وال تكذب على صاحبك ،يءفال تكذب على ربك العليم بكل ش اكنت كذوب  إذا   :أي

 .واإلخال دعوى الصداق   حب ينا يالكذب على الصا
أن ومن املعلوم  ،اهلل والصاحبإال  امجيع  اكذب على الناس : يقصد ْلنه ؛وهو قول خبيث

بل سوف  ،الكذب على اجلميعإىل  به احلال ينتهيفسوف  ،ااختذ الكذب له طريق  إذا  الشخص
إىل  يالكذب يهدإن ف ؛والكذب وإياكم... )): احلديث ي  كما مر بنا،  يستحل الكذب فيفجر

 .(ومسلم البخاريرواه ) ؛((...النارإىل  ، والفجور يهديالفجور

 .( النهار ضلهبئية )بقية ن ما اتنصحش، وإانصح صاحبك من الصبح للضهر (61)
 ،رأيته ال يستجيبإن ف ،الظهرإىل  نصحه من الصباح ي  انصح صاحبك واجتهد: ومعىن املثل

 .مل يسمع كالمك ْلنه ؛باإللاللبل جدير  ،بالنصح غري جدير ْلنه ؛تضلهأن فعليك 
 .ةفجمر أيب إن ف ،مترة أخاك أعط  : وقريب من هذا املثل قول العرب -
 ".الشريك املخالف اخسر ولره: ويروى، الشريك املخالف اخسر وخسره": وقوهلم -

 .كماب اوكان الضرر واقع   اأيض  كانت اخلسارة خسارتك ن  إو  ،خسارته ي  اسعَ  :واملراد

 .ييتبفي  كنت: ليقو  ،ين شهدوكإو  ،يما رئيت يشفت إن ،يا عين (61)
 ي  كنت": لستشهدوك عليه قو اإن و  ،كمن مل يره  فكوِن اشيئ  كنت رأيت إن   ،يا عيين :أي

}َواَل َتْكُتُموا  :واهلل تعاىل يقول ،السلبي  وكتمان الشهادة ي  وهذا املثل يضرب "،حضرهداري، ومل أ
ٌ قَ ْلُبُه{ ]البقرة:  الشََّهاَدةَ   .[118َوَمْن َيْكُتْمَها َفإ نَُّه آمث 

 .وكتمان شهادة احلق عالم  من عالمات الساع  -
 النيب صلى اهلل عليه وسلمعن رلي اهلل عنه  هلل بن مسعودعبدامن حديث  أَحد اإلمام أخرجفقد 
 ،زوجها على التجارة املرأةحىت تعني  ،وفشو التجارة ،تسليم اخلاص : الساع  يديبني  إن)) :قال

 .((وظهور القلم ،وكتمان شهادة احلق ،وشهادة الزور ،اْلرحاموقطع 
 .(رنؤوطوحسنه الشيخ شعيب اْل ،صحيح :شاكر أَحدقال الشيخ )
 .له ابعد عن الشر وغين: ومثل هذا املثل قول البعض -

 



 

 

 .القبرإال ما ورا الصبر  (62)
 .الصبيضرب هذا املثل عند اليأس بعد طول 

 ،فائدة منهال ن أويرى  ،لصباويسخر من صف   ،اليأس من رَح  اهللإىل  وهو قول خبيث يدعو
وهو  ،صب االلطرارإىل  هأمر خر آبلغ غايته وهنايته فإن فاجلزع و  ؛ءما يتزين به املر  أمجلن م   أنهمع 

 ،عواقبه حممودة والصب واالحتساب ،نفهأاستسلم للقدر رغم  إنهف ،غري حممود وال مثاب عليه
 .اآلخرةالدنيا و  ي  ومثاب عليه

 :"عدة الصابرين  ي فضل الصب على البلوى" : ي كتابه -رَحه اهلل تعاىل  - ذكر ابن القيم
 ال احصين   اوحصن   يهزم، ال اغالب   اوجند   ينبو، ال اوصارم   يكبو، ال اجواد   الصب جعل سبحانه اهلل إن"

 بغري أجرهم يوفيهم أنه وأخب ،"الصابرين كتابه  ي اهلل مدح وقد ان،شقيق أخوان والنصر فهو يهدم،

َساٍب{ ]الزمر:  :حساب َا يُ َوىفَّ الصَّاب ُروَن َأْجَرُهْم ب َغرْي  ح   .[20}إ َّنَّ
 املبني، وفتحه العزيز، ونصره هبدايته معهم أنه وأخب ،سبحانه وتعاىل مبعيته يفوزون الصابرين وجعل

ُوا إ نَّ اللََّه َمَع الصَّاب ر يَن{ ]اْلنفال: }َوا :تعاىل فقال  .[16ْصب 
 .ر الصابرون هبذه املعي  خبري الدنيا واآلخرة، وفازوا به بنعمه الباطن  والظاهرةف  فظَ 

 الذي املالي السالح وهو رزي ، لكل النافع الرتياق وهو بلي ، لكل الناجع الدواء هو الصب أن مْ فاعلَ 

  ي يكن مل ولو اهلل، مبعي  يظفر صاحبه أن ويكفي هتدم، ال اليت احلصين  اجلن  هوو  يثلم، وال ينبو ال
}َواللَُّه حيُ بُّ الصَّاب ر يَن{ ]آل  :تعاىل قال فقد ؛فضيل  هبا ىلكف اهلل مبحب  الفوز إال فضيل  من الصب

 .[216عمران: 
ق اهلل تعاىل الفالح على الصب وعل ،بالصب واليقني الدين منوط    ي   اإلماموجعل اهلل تعاىل  -

ووعدهم مبضاعف   ،اآلخرةالدنيا و  ي  الصب البشرىهل وجعل ْل ،اوجعل الصب كله خري   ،والتقوى
والنجاة من النار من نصيب  اجلن وجعل الفوز ب ،بغري حساب أجرهميوفيهم  أنههم أخب و  ،جراْل

 ؟الصابرين
صلى اهلل عليه  نبينا    ها من كتاب ربنا وسنَّ لليلذكرت على كل مجل  د اإلطال ولوال اخلوف من 

 وسلم.
 ي  راغب ،جرطالب لأل ،عامل حبسن املصري ،واثق بالفرجاصب صب  ،باهللإال فاصب وما صبك  -

 ،النصر مع الصبإن ف ؛الدروب أمامك وأظلمت ،اخلطوب ت  اصب مهما ادهلمَّ  ،تكفري السيئات
 ."امع العسر يسر  إن  ،ار يسر  مع العسإن و  ،الفرج مع الكربإن و 

 



 

 

 .عد عن الناس غنيمةالب   (63)
 :ينأمر ل حيتمل فهذا املثَ 

 ،وعدم احلزن حلزهنم ،وهنمؤ ، وعدم االهتمام بشكان املقصد منه هو اعتزال الناس  إن: ولاْل مراْل
 :لمالنيب صلى اهلل عليه وسدم مع قول طيص نهْل ؛فهذا كالم باطل ومثل فاسد ،وال الفرح لفرحهم

اشتكى منه عضو تداعى له سائر إذا  ل اجلسدمثَ  ،َحهم وتعاطفهماهم وتر تواد   ي  ل املؤمننيمثَ ))
 .(رلي اهلل عنه رواه مسلم من حديث النعمان بن بشري) ؛((ىر واحلمَّ هَ اجلسد بالسَّ 

 اِنالطب رواه ) ؛املسلمني فليس منهم" أمرب مل يهتمَّ  "من: صلى اهلل عليه وسلم قوله اأيض  و  -
 .صحيح(لكن املعىن  ،واحلاكم بسند لعيف

 ي  وكال التعمريين ،اآلخرةتعمري إىل  كما يدعو  ،تعمري الدنياإىل  يدعو يدين اجتماع سالمفاإل
 .وأتراحه أفراحه ي  تهومشارك ،التعاون مع الغريإىل   حاج  ماسَّ 

لتائهون الضالون على وهلام ا ،رضالصالح لو اعتزلوا الناس لفسدت اْلأهل أن هذا إىل  ألف
 ، وال هنيوالتقوى فليس هناك تعاون على الب    ،ارون له طريق  بص  وال يُ  ،فال يعرفون احلق ،وجوههم
 .لعبادالبالد و ا فسادُ إال الصالح للناس أهل ن عزل  فليس م   ،والعدوان مثعن اإل

 .فهذا جائز ،رجزمن الفنت وكثرة اهل ي  كان املقصد هو اعتزال الناسإن  : الثاِن مراْل
: يا رسول اهلل؟ قال أفضلالناس أي ": عندما سئل النيب صلى اهلل عليه وسلمحديث  لُ مَ وعليه حيُ 

من  بٍ عْ ش   ي  رجل معتزلمث )): ؟ قالنمث م: قال ،((سبيل اهلل ي  مؤمن جماهد بنفسه وماله))
 .(اهلل عنه رلي يسعيد اخلدر أيب  ومسلم عن البخاريه أخرج) ؛((د ربهيعبُ  عاب  الش  

 ،سبيل اهلل هو رجل اعتزل فنت الدنيا ي  فخري الناس بعد اجملاهدين ؛فيه سَ بْ املعىن والح ال لَ ف
 .وتفرغ لعبادة ربه

النيب صلى اهلل احلبيب أن  :رلي اهلل عنه من حديث أيب سعيد اخلدري البخاريحديث عند و ي 
 ،ومواقع القطر ،ف اجلبالعيتتبع هبا ش مٌ نَ مال املسلم غَ  خريَ  يكونَ أن يوشك )) :قال عليه وسلم

 .((يفر بدينه من الفنت

 .حاليفي أنا حالك و في  أنت ،يصباح الخير يا جار  (64)
 ي أنا و  ،دارك ي  أنت ،يصباح اخلري يا جار : هذا املثل بلفظ "املستطرف" ي  اْلبشيهي أوردوقد 
يسود أن  جملتمعيتصور ال  نهإف ؛خطأوهذا  ،االنعزالي  وعدم اخللط إىل  وهذا املثل دعوةي، دار 

 .رق  وانعزالي شتات وفُ  ي  وأفراده ،ويقود

 



 

 

بد من التعاون  فال ،واْلنصاربني املهاجرين  ىخآعندما دخل املدين   النيب صلى اهلل عليه وسلمو 
 يريدونبل  ،اْلم  ذههل االحتاددون يير ال  سالماإل أعداءْلن  ؛على املستوى العام واخلا  والتآزر

هذا حال اجلار مع  أصبحو عمم هذا املثل  فإذا ،لكسر شوكتهم ولعف قوهتم ؛هلا االختالف
 !؟اْلم تكون أن فماذا تنتظر  ،اجلار

حتت  امجيع  وَنتمع  ،واْللف سود بيننا احملب  والود والتفاهم والتناصح وت ،نتحدأن  امجيع  فعلينا  -
َْبل  اللَّه  مجَ  : تعاىل قوله ُموا حب  يع ا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا ن ْعَمَت اللَّه  َعَلْيُكْم إ ْذ ُكْنُتْم َأْعَداء  َفأَلََّف }َواْعَتص 

 .[208بَ نْيَ قُ ُلوب ُكْم َفَأْصَبْحُتْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوان ا{ ]آل عمران: 
 ،اشيئ  ا به تعبدوه وال تشركو أن : الكم ثالث   ىرلاهلل يإن )): النيب صلى اهلل عليه وسلمويقول  -
 .(رواه مسلم) ؛((كمأمر ن واله اهلل تناصحوا مَ أن و  ،وال تفرقوا امجيع  تعتصموا حببل اهلل أن و 
}َواَل َتُكونُوا َكالَّذ يَن  :قال تعاىل ؛رق  واالختالفكتابه الكرمي من الفُ  ي   ر رب العاملنيوقد حذَّ  -

ْن بَ ْعد  َما َجاَءُهُم ا  .[202ْلبَ ي  َناُت َوأُولَئ َك هَلُْم َعَذاٌب َعظ يٌم{ ]آل عمران: تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا م 
 .واالستقرار اْلمنوينشر  ،اْلفرادبني  التآخيإىل  جاء ليجمع ويدعو سالمفاإل

 .خلص تارك من جارك (65)
ت ثأرك من أخذ :املرادْلن  ؛مريكن بلفظ اْلإن و  ،خباراإل :، ومعناهثأرك من جارك ذْ خُ  :أي

يضرب  ،يهلعدم قدرتك عأو  عدهلبُ  اجلاِنوهو مل َين عليك حني عجزت عن  ،ه منكجارك لقرب
 .اجلاِنفيمن يعاقب غري 

 :باجلار فقال أوصىاهلل أن مع  ،على حرماته بغري ذنب جناه والتعدي ،وهو حض على ظلم اجلار
ب  }َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَسان ا َوب ذ ي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك   ني  َواجْلَار  ذ ي اْلُقْرىَب َواجْلَار  اجْلُُنب  َوالصَّاح 

{ ]النساء:   .[86ب اجْلَْنب 
فكان مما  ،ليهإ حسانواإل ،والرفق به ،على حسن معامل  اجلار صلى اهلل عليه وسلم د الرسولُ وشدَّ 
رواه مسلم ) ؛((سيورثه أنهباجلار حىت ظننت  يوصيينزال جبيل  ما)) :صلى اهلل عليه وسلم قال

 .(عائش  رلي اهلل عنهامن حديث 
عن  "الكبري" ي  الطباِنرواه ) ((؛جنبه وهو يعلم بهإىل  وجاره جائع ان بات شبع  مَ  من يبآما ))

 .(رلي اهلل عنه بن مالكأنس 
 نُ يأمَ ال  الذي)): قال ؟رسول اهلل من يا: قيل ،((يؤمنال  واهلل ،يؤمنال  واهلل ،يؤمنال  واهلل))
 .(رلي اهلل عنه هريرةأيب  عن البخاريه أخرج) ؛((هه بوائقَ ارُ ج

 



 

 

 .زيده عدكطلب ب   ومن ،من رادك ريده (66)
وهو  ،اعد  ه بُ دْ ومن عاداك وتباعد عنك ز   ،أحببهحبك فمن أ ،جبنس عمله إنسانكل   ئْ كاف   :أي

َي َأْحَسُن َفإ َذا }اْدَفْع ب الَّ  :قال تعاىل ؛أحسنهي  ، ينهى عن العفو والدفع باليتقول فاسد يت  ه 
يٌم{ ]فصلت:  ٌّ َحَ  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َول  َنَك َوبَ ي ْ  .[81الَّذ ي بَ ي ْ

 ،حسانوحيفظون اإل ،ساءةاإلن وْ يتناسَ  يء،بصفحهم الب  اْلحقادتصون نقياء ميفاْلتقياء اْل
 .ويعطون من حرمهم ،ويعفون عمن ظلمهم ،ن قطعهملون مَ يص  و 

 .كيومك وليلت كملي ،زك بغيبتكجو  يدر إن  (67)
 ،مراْل ، فقد قضيمىت علم زوجك بغيبتك أنهومعىن هذا املثل  ،املقصد ي  قبله لذيوهذا املثل كا

 ،الفجور والتبجحإىل  ل يدعووهذا مثَ  ،حضورك ال يبئك عندهْلن  ؛فيه أنتفيما  يفاستمر 
 ،واالعتذار عنه ،ما فسد إصالحو  ،لتوب  من املسارع  بابدال   ،املعصي  ي  واإلمعان ،واجلهر بالسوء

 .من مفاسد السيئما ترتب على التصرف  إزال  وأوتقليل 

 .شرشر منجلك حراميسموك  إن (68)
فعليك  ،ومل يصدق الناس يءبر  أنتن رماك الناس بالسرق  و إ :أي ؛اللص ي(احلرام) : واملقصود ب

ما  أخذا فتشرشر منجلك وتبح سارق  ولتص ،السرق وهي  ،رموك هبااليت  الصف  ذهتتصف هب أن
 .عندهم

 .وس اليتامىؤ ر في  اتعلم الحجامة (69)
 ي  حال الدول املتقدم ك ،به باإللرارولو  ،وهذا املثل يضرب ملن َيعل الضعيف وسيل  لنفعه

 فتعلم احلجام  ،َتارهبم العلمي  والعقاقري الطبي  ي  واستخدامه ،الدول الفقرية ي  نساناستخدام اإل
 إذاخذة افيه لمان لعدم املؤ  :أي ؛لررأي  حدوث عند املساءل وس اليتامى فيه عدم ؤ ر   ي

 .حدث خطأ
 : حجل  هذا بقولهأيب  وقد نظم ابن

 هْ مَ اكر  وال لديه كرمٌ  وال مين يدوم املدحُ  لٍ خبُ  يوذ
 هْ فوا حرامَ وا منه ما عرَ لُّ حَ أ أناسٍ  ي  يعر ش   تُ بْ وكم جرَّ 

 هْ جامَ م احل  م  ي رقاهب  تعلَّ  ير عْ كأهنم اليتامى حيث ش  
 

 



 

 

 .السحر وال تعمل بوه اتعلم (71)
السحر  تعلمْلن  ؛وهو قول خاطئ ،لكن ال َيوز العمل به ،السحر تعلمَيوز  أنه :ومعىن العبارة

ُلو الشََّياط نُي َعَلى ُمْلك  ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَليْ : قال تعاىل ؛ال َيوز َماُن َوَلك نَّ }َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ
 .[201الشََّياط نَي َكَفُروا يُ َعل ُموَن النَّاَس الس ْحَر{ ]البقرة: 

}َوَما أُْنز َل َعَلى اْلَمَلَكنْي  ب َباب َل َهاُروَت : اآلي متام  ي  لقوله تعاىل ؛ه كفرموتعلُّ حر م الس  يفتعل اإذ  
ْن َأَحٍد َحىتَّ يَ قُ  َنٌ  َفاَل َتْكُفْر{ ]البقرة: َوَماُروَت َوَما يُ َعل َمان  م  َا حَنُْن ف ت ْ  .[201واَل إ َّنَّ

من فتن  امللكني  أنهاحلج  قائم  على من يتعلم هذا العلم اخلبيث  -تبارك وتعاىل  -جعل اهلل  اإذ  
َنٌ  َفاَل َتْكُفْر{ ]البقرة:: فيقوالن ،فتن  -تبارك وتعاىل  -اللذين جعلهما اهلل  َا حَنُْن ف ت ْ  ؛[201 }إ َّنَّ

 .فقد كفرتَ  ،مناك هذا العلم وذهبت لتفعل ذلكلو علَّ  :أي
قال  ؛ذلك تعلممن الكفر ومن  أعظمشد و أفهل هناك زاجر للمؤمن عن هذا العمل اخلبيث 

َرة  م ْن َخاَلٍق{ ]البقرة:  :تعاىل  .[201}َوَلَقْد َعل ُموا َلَمن  اْشتَ َراُه َما َلُه  ي  اآْلخ 
 ،هذا الوعيد الشديد ي  فهو داخل - هأصحابصدق أو  ،وعمل به ،علمهفمن تعلم هذا العلم و 

 ؛"إليهويتوب  -تبارك وتعاىل  -يستغفر اهلل أن إال له من حيل   وما ،اآلخرةوقد خسر الدنيا و 
 .(16 : طلعت زهران/ واعتقادات خاطئ  د أفعالو  أقوالاحذر )

 .ه قل زادهأوالدمن كثرت  (71)
 ي  وطعن ،وقول باطل ،وهذا مثل فاسد ،ليهاجون إوقل  ما حيت والدرة اْليضرب هذا املثل عند كث

الرزق  ي  برك  ونعم  وزيادة والدكثرة اْلأن  فالصحيح  ؛قضي  الرزق للعباد ي  وشك ،حكم  اهلل
 :يقول صلى اهلل عليه وسلم فالرسول ؛كثار منهمنا الشرع احلكيم على اإل ، وقد حضَّ واخلريات

 داود عن معقل بن يسارأبو  رواه) ((؛مم يوم القيام بكم اْل فإِن مكاثرٌ  ؛الولودتزوجوا الودود ))
 .(رلي اهلل عنه

}َواَل تَ ْقتُ ُلوا  :تعاىل فقال ،خماف  الفقر والدوحذر من قتل اْلل اهلل الكرمي املنان بالرزق، وقد تكفَّ 
}َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم : وقال تعاىل ،[222اْلنعام: أَْواَلدَُكْم م ْن إ ْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوإ يَّاُهْم{ ]
 .[82َخْشَيَ  إ ْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوإ يَّاُكْم{ ]اإلسراء: 

 .ما منها منفعة أربعةفرخة بين  (72)
شيء ويضرب هذا املثل لل ،منهم حداا ال تشبع و هنْل ؛منها ال نفع أربع دجاج  يشرتك فيها  :أي

 ،خري الطعام ما كثرت عليه اْليديأن مع  ،لتفرقه بينهم ؛يشرتك فيه الكثريون فتضيع فائدتهالقليل 

 



 

 

بينهم حمب  يؤثرون على  أربع ودجاج  اجتمع عليها  ،لبهصُ  نَ مْ ق  لقيمات يُ  آدموحبسب ابن 
كما   ،أربع  يكفيوطعام الثالث   ،ثالث  يكفيوطعام االثنني  ،تكفيهم وتزيدأن بد  ال ،نفسهمأ

 .النيب صلى اهلل عليه وسلمبذلك احلبيب  أخب
رسول اهلل صلى اهلل عليه قال : قالرلي اهلل عنه  فقد أخرج "البخاري ومسلم" عن أيب هريرة -

 .((طعام االثنني كا ي الثالث ، وطعام الثالث  كا ي اْلربع )) :وسلم
اهلل صلى اهلل عليه رسول مسعت : قالرلي اهلل عنه  و ي رواي  عند مسلم من حديث جابر -

طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي اْلربع ، وطعام اْلربع  يكفي )) :يقول وسلم
 .((الثماني 

رلي اهلل  بن حرب فقد أخرج أبو داود عن وحشي   ؛بل االجتماع على الطعام سبب للبك  -
: اهلل، إنا نأكل وال نشبع، قال يا رسول: قالوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"أن أصحاب  :عنه
يبارك لكم  ،فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم اهلل)): نعم، قال: ، قالوا((!فلعلكم تفرتقون))
 ".((فيه

 .عليك تكلة واتحسب، أكل وبحلق عينيك  (73)
ما  فاستوف   ،مل تشبعأو  شبعت ،كل اْلفقد حسبت عليك  ،اْلكل ي  شرعت ما دمتَ  :أي

فتح : عندهم (البحلق )ومعىن  ،وجه من تريد ي  وافتح عينيك ،واترك احلياء ،طعامتريده من ال
 .لعدم احلياء اإظهار  والتحديق هبما  ،العينني

من حتمل  اهرب   ؛م عليه الشخص مث يتعفف عنه بعد تورطه فيهقد  يُ  مراْل ي هذا املثل  يضربو 
ويتبجح على  ،اكثري   نسانوملاذا يأكل اإل ،فاحلياء خري كله ،وقول باطل ،ل فاسدوهو مثَ  ، املنَّ 

 ما مأل)): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأن  وقد صحَّ  ،اهلل دُ وحيمَ  ،يكفيه القليل ؟!الناس
 .(أَحد اإلمامرواه ) ((؛من بطن اشرًّ  وعاء   آدم ابنُ 

 .ساعة البطون تتوه العقول (74)
املثل يضرب عندما يشتغل اجلائع بالطعام عمن وهذا  ،ويقل املعروف ،تنهز الكتوف: ويزيد البعض

فعند  ،فال حيسن ليافتهم ،ليافه الذين يأكلون معهوينشغل عن أ ، يرد السالمفرتاه ال ،حوله
مل  النيب صلى اهلل عليه وسلمف ؛وهذا كله خطأ ،يشعر مبن حوله وال ،نفسهإال الطعام ال يرى 

عندما كانت  عنهما اهلل رليسلم  أيب  ل لعمر بنفكان يقو  ،ه الطعام عن كونه يرشد ويعلملْ يشغَ 

 



 

 

 البخاريرواه ) ؛((وكل مما يليك ،نكيبيم لْ وكُ  ،تعاىل اهللَ  سم   ،يا غالمُ )) :الصفح  ي  يده تطيش
 .(ومسلم

رسول اهلل حضرنا مع إذا  كنا": قالرلي اهلل عنه  حديث عند مسلم من حديث حذيف و ي  -
 ،فيضع يده ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدينا حىت يبدأنضع أ ، ملاطعام   صلى اهلل عليه وسلم

 أخذف ،الطعام ي  فذهبت لتضع يدها ،فجاءت جاري  كأهنا تدفع ،احضرنا معه مرة طعام  نا إو 
رسول اهلل فقال  ،بيده أخذف ،كأَّنا يدفع  أعرايبمث جاء  ،بيدها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ذهجاء هب نهإو  ،يذكر اسم اهلل تعاىل عليهال أالشيطان يستحل الطعام  نإ)): صلى اهلل عليه وسلم
 نفسيوالذي  ،ت بيدهأخذف ،ليستحل به عرايبفجاء هبذا اْل ،ت بيدهاأخذف ،اجلاري  ليستحل هبا

 .((كلأمث ذكر اسم اهلل تعاىل و  ،اممع يديه ييد ي  يدهإن  ،بيده
عقله عند  هْ تُ مل ي َ  النيب صلى اهلل عليه وسلمف ؛مثل هذا املعىن ي  الكثرية حاديثوهناك من اْل

 .عن املنكر ، والنهيباملعروف مرومل مينعه هذا من اْل ،الطعام
فهو  ؛حدود ما حيفظ عليه عيشه ي  إالينشغل بالطعام أن  ينبغيما  نساناإلأن هذا  ىلإ ألف

ما )): - أَحداإلمام  كما عند  - قال النيب صلى اهلل عليه وسلمو  ،ال يعيش ليأكل ،يأكل ليعيش
فثلث  ،بد فاعال   كان الإن  ف ،لقيمات يقمن صلبه آدمحبسب ابن  ،من بطن اشرًّ  وعاء   يآدم مأل

 .((سهوثلث لنفَ  ،وثلث لشرابه ،لطعامه
ُم  :فقال تعاىل ،وقد عاب اهلل على الكافرين اشتغاهلم بالطعام - }َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويَ َتَمت َُّعوا َويُ ْله ه 
 .[8َمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن{ ]احلجر: اْْلَ 

 .وشه ىوالنعسان غط ،لوش نايبا الغايب م (75)
ما يصيب : واملقصود هبما هو ،يريدون به احلص  والنصيب ،زةمالنايب بالياء وصوابه مثله باهل

 ،يديناا فال نصيب له فيما بأمن غاب عن: واملعىن ،الوجه: والوش ،شيءالشخص عند تقسيم 
دفع اللوم عمن  ي  ، يضربحكم الغائب ي  أصبحف ،اشيئ  من نعس فقد غطى وجهه ومل ير ومثله 

من : ذكرها امليداِناليت  فصحاء املولدين أمثالومن  ،مأصحاهبدون من غاب من شيء استأثروا ب
 :جلعفر بن مشس اخلالف  "اآلداب"كتاب و ي   ،من غاب خاب حظه: ويروى: قال ،غاب خاب

 .صحابنصيبه اْل كلوأ ،غاب خاب من

 



 

 

 .بعيد عن العين بعيد عن القلباللي  (76)
من يقع عليه إال فهو ال يذكر  ،يراهال  عنه اكان بعيد  إذا   ونسيان املرء صاحبه ،يضرب لعدم الوفاء

 : قال الشاعر ،ل  غري َحيدةوتلك خَ  ،نظره
 فقد غاب عن القلب   ن غاب عن العني  ومَ 

د عن العني تظل له ن بعُ مَ ن أو  ،لناس يقوم على الشرع وحدهعند ا اهناك ميزان  أن واملفروض 
ولقد  ،وحنفظ له حقه ،فنظل نشتاق لرؤياه ،صاحل مؤمن أنهطاملا  ،مكانته وحمبته وقربه من القلب

 ؛الصميم منها ي  بل ،قلوب الصحاب  ي  بعد وفاته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمت مكان  ظلَّ 
  : زهران واعتقادات خاطئ  للدكتور طلعت زكريا أفعالو  أقوال احذر) ؛اوتعظيم   احمب  وتوقري  

221). 

 .الهايفة واتصدرفي  تع: قال ،التباتة ييابا علمن (77)
  صفاقأي : صلها الصداغ ، وأمعناهوهي  ي  ،السداغ  علمين: ويروى ،  الوجهصفاق: والتبات 
 ر املرء واهتمامهتصدُّ  من تعاىل، واملراد أن "تع" خمتصر: أي اْلمر التافه، وقوهلم: واهلايف  ،الصدغ

 .  وجههقدالل  على صفا مراْل ي 
 .تقوله عيدهاللي : قال  الرزال ،يابا علمين: ومثل ذلك قوهلم -

والعام  تريد هبا الثقل  ،الرداءة واخلساس : اللغ  ي  ومعناها (،الذال املعجم ) : الرزال  صواهبا ب
 ،على النفوس ثقيال   أكونكيف   علمينأيب  يا: بيهقال ْل :أي ؛ازاي   وَتعل ذاهلا ،ومضايق  الناس

على  الثقيل  شياءاحلديث املعاد من اْلأن  ي  يضرب ،عده ميجك السامعونأتقوله الذي : فقال
 .النفوس

ولكن اعرتالنا  ،النفوس ي  جدوى منه يسبب امللل والسأمال  الذي تكرار الكالمإن وبالفعل 
 :النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر ينا يالذي  مثل هذا أبيهيطلب ولد من أن وهو  ،على اللفظ

 .(215 : )املصدر السابق ((؛زواستعن باهلل وال تعج   ،احر  على ما ينفعك))

 .األبوابسبقونا على  ،علمناهم الشحاتة (78)
 .اخلرق  ي  يدهحط إ ،علمته السرق : ومن ذلك

أن فعله شيء أول فكان  ،علمته السرق  :أي ؛" ولعحط": معىنو  ،الثوب: هنا (اخلرق ) : باملراد 
 .وسرق مين ،ثويب ي  ولع يده

 : وهو قريب من قول الشاعر

 



 

 

 ه رماِنساعدُ  دَّ فلما اشتَ  ه الرماي  كل يوممُ عل  أُ 
وزاَحونا ومل يراعوا  ،بواب الناس يستجدونأإىل  فسبقونا ،هلم علمناها :أي ؛الشحاذة:  الشحاتو 

 :وهو قول خاطئ من وجهني، لصناع  له فيزاَحه فيها اإنسان  يضرب ملن يرشد  ،يهمفضلنا عل
 ماال   أخذومن  الوجه، ي  يوم القيام  نكت  تأيتوهي  ،تعليم الشحاذة ال َيوزن أ: اْلولالوجه 

رلي اهلل عنه  هريرة أيب مسلم عن اإلمام أخرجفقد  ؛يوم القيام  كان عليه وباال    ،يستحقهال  وهو
ار  سأل الناس تكث ُّ  نمَ )): رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال  :لقا

 فليستقلَّ  ،1اَّنا يسأل مجر  فإ ،2
 .((ليستكثرأو 
 :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :عنهما اهلل رليعن ابن عمر  "ومسلم البخاري" أخرجو  -
 .((محل 8وجهه مزع  ي  كم حىت يلقى اهلل تعاىل وليسأحد ل  بتزال املسأال ))

 جره عند اهللسيجد أ نهْل ؛ابد  يندم أأن  ينبغيفال  ،انافع   اشيئ   اأحد  من علم أن : الوجه الثاِن
 .تضيع عنده الودائعال  الذي

 بني اهلل والناس العرفُ  بُ ال يذهَ  جوازيه اخلري ال يعدمْ  ل  ن يفعَ مَ 
 ،ن النعم غالب  على النفوسطبيع  اجلحود والنكران واجلفاء وكفراْلن  ؛أحدمن  افال تنتظر شكر  

بل رمبا  ،وا معروفكونسُ  ،كإحسانوجحدوا  ،وجدت هؤالء قد كفروا مجيلكإذا  فال تصدم
}َوَما نَ َقُموا إ الَّ َأْن  ،إليهمت أحسننك ْلإال شيء ال ل ،ك باحلقد الدفنيوْ ورمَ  ،ناصبوك العداء

والتنكر  ،نفسك على انتظار اجلحود نْ فوط   ،[01َأْغَناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه م ْن َفْضل ه { ]التوب : 
نك الفائز على كل ْل ؛، واعمل اخلري لوجه اهللوال تبتئس مبا كانوا يصنعون ،حسانللجميل واإل

يا خري من لواليد الع ،املسيءاحملسن وهو  ْلنكاهلل  َحداو  ،مث ال يضر جحود من جحده ،حال
 .(218 : املصدر السابق) ؛اليد السفلى

 ي.لما يطيب العليل ينسى جميل المداو  (79)
صلى اهلل عليه  وقد قال ،الفضلهل يعرف الفضل ْل ،فاملسلم حافظ للجميل ؛وهو تعميم خاطئ

 "،املفرد دباْل" ي  البخاريو  أَحد اإلمامرواه ) ؛((الناس ر  مل يشكُ  نم يشكر اهللَ  ال)) :وسلم
 .(اْللباِنوصححه الشيخ 

                                                 

 : أي ليكثر ماله.ار  ( تكث ُّ (2
فإن الذي يأخذه يصري  ؛: قال القالي عياض: "إنه يعاقب بالنار، وحيتمل أن يكون على ظاهرها( فإَّنا يسأل مجر  (1
 يكوى به، كما ثبت  ي مانع الزكاة. امجر  
 ملهمل : القطع .( مزع : بضم امليم وإسكان الزاي وبالعني ا(8

 



 

 

مل َتدوا ما إن ف ،ا فكافئوهم معروف  إليكن صنع .. مَ .)): حديث له  ي صلى اهلل عليه وسلم وقال
 اهلل رليداود عن ابن عمر أبو  رواه) ؛((كافأمتوهقد   نكمأفادعوا له حىت تروا  ،ه بهنتكافئو 

 .(عنهما
 - جل وعال -هو اهلل  احلقيق  ي  املداويْلن  ؛يالطبيب باملعاجل وليس املداو  فَ يوصَ أن  ينبغيو 

 .(282 : املصدر السابق) ؛[10}َوإ َذا َمر ْلُت فَ ُهَو َيْشف ني { ]الشعراء:  :القائل

 .لما يقر المتهوم يءاضرب البر  (81)
ذلك إن ف ،وشددت عليه يءلرب الب إذا : ومعىن املثل "،حىت"هنا يستعملوهنا مبعىن  "ملا"و
 ،ملا عافت البقريضرب  كالثور: معىن ي  وهو ،تهمير جبفيعرتف  ،صاحب الذنب :أي ؛هب املتهمر ي

 .بغري حق اْلبرياء وإيذاء ،الظلم والطغيانإىل  وسلوك يدعو ،وهو قول باطل

 .تبقى الفاجرة تتوب ،كانت المية تروبإن   (81)
وهذا قول  ،نا نصدق بتوب  الفاجرة، فإوهو مستحيل ،يروب كاللنبأن كان املاء يصح إن   :أي

 }ُقْل يَا: قال تعاىل ؛ال يغلق  ي وجه أحد مهما كان باب التوب  مفتوحإن ف ؛خاطئ ومثل فاسد
ْن َرَْحَ   اللَّه  إ نَّ اللََّه يَ ْغف ُر الذُّنُوَب مجَ   ْم اَل تَ ْقَنُطوا م  ه  يع ا إ نَُّه ُهَو ع َباد َي الَّذ يَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفس 

يُم{ ]الزمر:   .[28اْلَغُفوُر الرَّح 
 .اجلن  دخول أثرتلكلب عقور  بغي شرب  ماء من كفأن  :لومما يدل على بطالن هذا املث

رسول مسعت : قالرلي اهلل عنه  أنسمن حديث  الرتمذيه أخرجالذي  احلديث ي  وقد جاء -
 غفرت ورجوتين ، إنك ما دعوتينآدميا بن : عز وجلقال اهلل )): يقول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، مث استغفرتين غفرت 2نان السماءم، لو بلغت ذنوبك عَ يا بن آد لك على ما كان منك وال أبال،
 اشيئ   ين ال تشرك يبيتَ ، مث لق  خطايا 1رضبقراب اْل تيتين، إنك لو أآدميا بن لك وال أبال، 

 .((تيتك بقراهبا مغفرةْل
  

                                                 

 ( العنان: ما عن منها: أي ظهر، واملقصود: هو السحاب.(2
 ( قراب اْلرض: أي ما يقارب ملء اْلرض.(1

 



 

 

 .الزيرفي  يقيس المية يالفق (82)
 .الفقيه: صله، وأن الكرميللقرآ القارئ: )الفقي( : ويريدون ب

وحب  ،ون العلماء والقراء بالشحم يرمُ هنوذلك ْل ؛وصفه بالشح: قصود من كونه يقيس املاءوامل
 .وهذا خطأ ،موالمجع اْل

 يءيضالذي  فهم النباس ،اخللق بعد الرسل أفضلو  ،نبياءالعلماء هم ورث  اْلأن فمن املعلوم 
 أكثروهم  ،رشادوسبل ال ،طريق اهلدىإىل  الناس ون بأيديأخذوي ،ظلمات اجلهل ي  للناس

َا خَيَْشى اللََّه م ْن ع َباد ه  اْلُعَلَماُء{ ]فاطر: : قال تعاىل ؛منه اوخوف   ،هلل تعاىل الناس خشي     ،[11}إ َّنَّ
َد اللَُّه أَنَُّه اَل إ َلَه  :قوله تعاىل ي  اويظهر هذا جليًّ  ،من قدرهم وأعلى ،وقد رفع اهلل من شأهنم }َشه 

ا ب اْلق ْسط  اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو اْلَعز يُز احلَْك يُم{ ]آل عمران: إ الَّ ُهَو َواْلَماَل   .[21ئ َكُ  َوأُوُلو اْلع ْلم  قَائ م 
 .هواحرتامُ  هإكرامُ  واجبٌ  :الشهادة والتوحيد واحلق ي  فمن قرنه اهلل بنفسه ومالئكته

ع وليَّ  طاقته، هووجَّ  ،فصرف مهته ،وسالط  اللسان ،ميانبضعف اإل يلكن هناك من ابتل -
حلماي   أنفسهمالذين نذروا  ،ورجاهلا املخلصني ،اْلم لعلماء  اوتسفيه   اوتنقيص   اا وَترحي  سبًّ  ،أوقاته

 .الدين ي  فاجلناي  على العلماء خرق ،وتنبيه الغافلني ،املسلمني وإرشاد ،حوزة الدين
 ،ء السلف من السابقنيوعلما" :(010/ 1) "عقيدته" ي  -رَحه اهلل تعاىل  - ييقول الطحاو 

ومن  ،باجلميلإال ال يذكرون  ،الفقه والنظرأهل و  ،واْلثراخلري أهل  ،ومن بعدهم من التابعني
 ؛ اه ."فهو على غري السبيل ،ذكرهم بسوء

 .(ي)قد يدي أما عليك )اتهدي( ياشتد أرضيا  (83)
، عليك وثقل وطأيت يعزممن قوة  يلئال متيد ؛شديدة قوي  حتيت أرضيا  كوِن :أي ؛القدر: القد

 .املختال بني الناس ،للمعجب بنفسه وقوته فليس فيك مثلي، يضرب
{ ]اإلسراء: : قال اهلل ُلَغ اجلْ َباَل ُطوال   .[80}إ نََّك َلْن خَتْر َق اْْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ

 نص: ، ويروىالنصف: النص ،عجب منيأأنا و  ،نص البلد ما يعجبين: خبثه ي  ويشبه هذا القول
 .عجب منيأأنا يا ترى  اجباِن،البلد موش ع

 .اأحد  أنا عجب ي أأدر أوال  ،يننالبلد ال يعجبو  ي  نصف من: أي ؛حداواملعىن و 
 ،على خلق اهلل والتعال ،وهو من الغرور بالنفس ،بحهبنفسه مع قُ  اإلعجاب ي  للمفرط بضرَ يُ 

ن نَي َأع زٍَّة  }َفَسْوَف يَْأيت  اللَّهُ : نا بالتوالع وخفض اجلناحأمر وقد  ب َقْوٍم حيُ ب ُُّهْم َوحيُ بُّونَُه أَذ لٍَّ  َعَلى اْلُمْؤم 
 .[21َعَلى اْلَكاف ر يَن{ ]املائدة: 

 



 

 

على  أحديفخر ال حىت  ؛توالعواأن  إل وحىأاهلل إن )): صلى اهلل عليه وسلم وقال رسولنا
 .(مسلم اإلمامرواه ) ؛((أحدٍ 

 .الكتابوه ود  بعد ما شاب  (84)
فيمن  بضرَ ، يُ ليتعلم الكتابإىل  بعد الكب والشيب ذهبوا به :أي ؛ذهبوا بهأي : وهومعىن ودُّ 

 ه.مل يتعود أمرمن حياولون تعويده على أو  ،فات وقته أمرف بيكلَّ 
مل يكرسوا  رلي اهلل عنهمالصحاب  أن مع  ،الكب ي  ترك طلب العلمإىل  يدعو ،وهو قول خبيث

عند إال مل يبعث برسالته اخلامت   صلى اهلل عليه وسلم رسولناإن بل  ،عد الشيببإال للتعلم  أوقاهتم
 ىتمإىل ": أَحد اإلمام ئلوقد س ،وعال شأنه ،هأمر وبرز  ،كبه ي   تعلم وكم من عاملٍ  ،اْلربعني

 ."املقبةإىل  مع احملبة: فقال ؟تطلب العلم
 .تعاىل قى اهلليلأن إىل  ،يطلب العلم طوال عمره نساناإلأن فالصحيح 

 .ترابهفي  اتمرغ يتك المير افإن  (85)
 ي  اتكون موظف  أن فاتك إذا : أي ؛احلكومي املناصب والوظائف  :أي ؛يمري اْل :يواملقصود باملري 

 ،وهذا الكالم باطل ،سواها ي  العز فيها الأن  عنكناي    ،تراهبا ي  تتمرغأن يفتك  فال ،احلكوم 
وعلى العكس رمبا  ،الذل  واملسكن  واحلاج  قم  ي  ف  احلكومي  وهوالوظي ي الرجل  فرمبا يكون

قم  السعادة والرخاء وهدوء البال وراح  النفس  ي  غري الوظيف  احلكومي  وهو ي  همأحديكون 
 .وسع  الرزق

 .عايز جنازة ويشبع فيهم لطم (86)
هذا املثل  ويضرب هي،عن جنازة حىت يفعل فيها ما يشت فهو يبحث ،يريد اللطم على خديه: أي

يفعله من حيب : أي ؛بل لشغفه بالظهور والشهرة ، ال لنفس اْلمر،مريقوم باْلالذي  للشخص
 أفعالمن  ،اللطمإىل  وهو الدعوة ،هذا املثل ي  ايًّ شرع اهناك حمظور  أن كما   ،البوزأو  النفاق

ن لطم ليس منا مَ )) :يه وسلمرسول اهلل صلى اهلل علفقال ، اممهوحرَّ  سالموقد جاء اإل ،اجلاهلي 
هلل بن عبداومسلم من حديث  البخاريه أخرج) ((؛ودعا بدعوى اجلاهلي  ،وشق اجليوب ،اخلدود
 .(رلي اهلل عنه مسعود

 



 

 

 .عك وربك يفك (87)
 يعكأن  نسانفليس لإل ،وعدم مراعاة اهلل فيه ،العمل إتقانعدم إىل  ودعوة ،وهذا القول فاسد

}إ نَّ اللََّه اَل  :كتابه الكرمي ي   كما قال رب العاملني  ؛ يصلح عمل املفسديناهلل الْلن  ؛(يفسدأي )
د يَن{ ]يونس:   ؟!فكيف يفسد العبد ويصلح اهلل عمله ،[12ُيْصل ُح َعَمَل اْلُمْفس 

 .يطلع عليه النهار يسيح ،كالم الليل مدهون بزبدة  (88)
طلعت  فإذا ،بزبد هن ليال  دُ شيء م فيه بالكال وتشبيه ،عدم الوفاء بالوعد ي  هذا املثل يضرب

صل  من خصال خَ  هذهف ؛الوعود الكاذب  أصحابفليحذر  ،سال الزبد عنه ،عليه الشمس
رسول اهلل صلى قال : قالرلي اهلل عنه  هريرةأيب  ومسلم من حديث البخاري أخرجفقد  ؛النفاق

 .((اؤمتن خان وإذا ،خلفد أوع وإذا ،ث كذبحدَّ إذا : ي  املنافق ثالثآ)) :اهلل عليه وسلم

 .راس بال كيف تستاهل ضرب السيف (89)
فيقول له  ،من املخدرات فريفض انوع   هحباالسوء لص أصحاب أحد يعطيل يقال عندما وهذا املثَ 

سبحانه معصي  اخلالق إىل  دعوة هذهف "،راس بال كيف تستاهل لرب السيف": صاحب السوء
ا هنْل ؛صل كل خطيئ ، وأاخلبائثأم  فهي ؛راتمر واملخد  اهلل حرم علينا اخلإن حيث  ؛وتعاىل

 .فيلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة ،حبائل الشيطان ي  فينخرط ،حتول بني املرء وعقله
يتوب توب  أن إال  ،عمله بالتدرج طُ من شرهبا حيبَ أن  النيب صلى اهلل عليه وسلم لنا وبنيَّ  -

رسول أن  عنهما اهلل رلي بسند صحيح عن ابن عمر مذيالرت و  أَحد اإلمام أخرجفقد  ؛انصوح  
تاب إن ف ،اصباح   أربعنيشرب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة  نمَ )) :قال اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن عاد مل اربعني صباح  عاد مل يقبل اهلل له صالة أإن ف ،تاب اهلل عليه
، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن عاد مل يقبل اهلل له صالة أربعني اصباح  يقبل اهلل له صالة أربعني 

ما هنر اخلبال؟  ،لرَحنعبداأبا  يا: قيل ،((وسقاه من اخلبال ،مل يتب اهلل عليه، فإن تاب اصباح  
 ."النارأهل هنر من صديد : قال

لشباب من فليحذر ا ؛السوءأهل  وهو مصاحب  ،وهو خطر ،هذا املثل ي آخر وهناك حمظور 
 .فالصاحب ساحب ؛السوءأهل   الطخم

الرجل على )) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  -بسند صحيح  - الرتمذيداود و أبو  أخرجوقد 
 .(8212: صحيح اجلامع) ؛((كم من خياللأحد فلينظر  ؛ين خليلهد  

 



 

 

إال صاحب ال ت)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن بسند حسن  أَحدداود و أبو  أخرجو  -
 .((تقيإال طعامك  لْ وال يأكُ  ،امؤمن  

فال  ،اصحيح   امر  عا يسدام رأ ما :أي ؛عمار يا مخ ،خراب يا دنيا: ومثل هذا املثل الفاسد -
 .خبراب الدنيا أبال

 .السكران سلطان زمانه: قوهلم اأيض  و ، ما طلعت مشس يبعد راس: قوهلم اأيض  و  -

 .المماتإلى  هم البنات ،موت البنت سترة ،خلف البنات يحوج لنسب الكالب (91)
ولذا   ؛اويعتبون البنت عال  وعار   ،البنات إَنابفقد كانوا يكرهون  ؛هذا الكالم من بقايا اجلاهلي 

هب  من  والداْلأو  البناتأن  وبنيَّ  سالملكن جاء اإل ،اجلاهلي  ي  دوأكانوا يتخلصون منها بال
البنات يوجب إىل  حساناإلأن لنا مث جاء الشرع وبني  ،تعاىل بقضاء اهلل رلامن ال دب فال ،اهلل

رسول اهلل أن  :عائش  رلي اهلل عنهاومسلم عن  البخاري أخرجفقد  ؛للوالدين السرت من النار
 من اله سرت   كنَّ   إليهن، أحسنفشيء البنات ب هذهمن  يلابتُ  من)) :قال صلى اهلل عليه وسلم

 .((النار
وجاء الشرع بزجرهم  ،العرب كانوا يكرهون البناتْلن  ؛ابتالء    عليه وسلمصلى اهللومساه الرسول 

ليهن وصب إ أحسنثواب املوعود به ملن الفذكر  ن،قتله وترك   إبقائهن ي  بورغَّ  ،الكراهي  هذهعن 
مع اإلنسان ماذا يفعل  عز وجللينظر اهلل  ؛واالبتالء هو االختبار ،ال هذا اجلزاءإفليس له  ،عليهن

 !؟سيءيأم  إليها أحيسن ؛نتهاب
فصب " يعين ((،إليهن أحسنف)): النيب صلى اهلل عليه وسلمتفسر قول  حاديثوجاءت بعض اْل

 اهلل رليمن حديث ابن عباس  لطباِنارواي   يفف ؛"وكساهن ،وسقاهن ،مهنوأطعَ  ،عليهن

 .((دهبنأ أحسنو  ،جهنوزوَّ  ،ق عليهننفَ فأ)): عنهما
 .((لهنويكفُ  ،ويرَحهن ،هنيؤوي)) :رلي اهلل عنه ن حديث جابرم أَحد اإلماموعند  -
واتقى اهلل  ،صحبتهن نأحسَ ف)) :رلي اهلل عنه يسعيد اخلدر أيب  من حديث الرتمذيوعند  -

 .((فيهن
مسلم  اإلمام أخرجفقد  ؛النيب صلى اهلل عليه وسلمللفوز بصحب   سببٌ  إليهن واإلحسانبل  -

جاء  ،عال جارتني حىت تبلغا نمَ )) :قال نيب صلى اهلل عليه وسلمالأن  :رلي اهلل عنه أنسعن 
 .أصابعهولم  ((وهوأنا يوم القيام  

 .صبعيهبأ وأشار ((،كهاتني  اجلن وهو أنا عال جارتني دخلت  من)): بلفظ الرتمذيوعند  -

 



 

 

ن ما م)) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمأن  :وابن حبان بسند حسن أَحدوعند ابن ماجه و  -
 ي  اْللباِن حسنه) ((؛اجلن  أدخلتاهإال  ،صحبهماأو  ما صحبتاه إليهمافيحسن  ،له ابنتان مسلمٍ 

 .(صحيح الرتغيب
النيب صلى اهلل أن  :رلي اهلل عنه اخلدريسعيد أيب  بسند صحيح عن الرتمذيداود و أيب  وعند -

 أحسنو  ،نأدهبف ،ختانأ أو بنتانأو  ،خواتثالث أأو  كن له ثالث بنات  نمَ )) :قال عليه وسلم
 ."(الرتغيب" ي  اْللباِنصححه ) ((؛اجلن فله  ،ليهن وزوجهنإ

 :كما قال تعاىل ؛نفع للوالدين من الولدأفقد تكون البنت  ؛فال جزع وال تسخط خللف البنات
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُ بُّوا َشْيئ ا َوُهَو شَ   .[126رٌّ َلُكْم{ ]البقرة: }َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئ ا َوُهَو َخي ْ

 !وكم من بنت كانت رَح  عليهما !أبويهعلى  كان وباال    رٍ كَ فكم من ذَ 

 .جل ويحرتع   يعمر النسا ما ترب (91)
تربيه من أن  ي  يضرب ،لسوء تربيته وتدربيه ؛ة ال يصلح للحرثرأتربيه املالذي  جلالع  أن معناه 
: فيقولون ،باب والتعبريالس   ألفاظمن ذلك جعلوا من بل هناك  ،يفلحال  وتقوم بتهذيبه املرأة

تربي  معاوي   رلي اهلل عنهابنت عتب  هند ت أحسنفقد  ؛وهو قول باطل خبيث ،ه(رَ فالن تربي  مَ )
افتخر إذا  وكان ،املؤمنني قاهر الروم أمريحىت صار  ،تربي  عظيم رلي اهلل عنه  سفيانأيب  بن
 ."ابن هندأنا ": قال
ت رباليت  احلازم  املرأةتلكم  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمملطلب عم  عبداي  بنت صفهي  وها
 -وهو طفل صغري - عنها زوجها وترك هلا الزبريو ي ت ،سبيل اهلل ي  اسيف   لَّ فارس سَ أول م  لأل

 ،يوع وعلى امل همل تنشئه على التنعم وعلى الرتف ،وربته على الفروسي  ،فنشأته على اخلشون  والبأس
 ،هذا اجملتمع ي  صاحل    يكون لبن   أن تريد  ؛كل خطر ي   وكانت ترميه كل خموف ، ي   وكانت تقدمه

ه لرب ننك تضربي"إ: قال هلا اْلياممن  اعمامه يوم  أحد أإن حىت  ،وجعتهد عنها لربته وأترد فإذا
 : فارَتزت قائل  ،أم مبغض  ال لرب

 بكي يل  لبه وإَّنا ألر  بْ قد أبغضته فقد كذَ  :من قال
 بالسلب يتاجليش ويأ مَ وخيدُ 

تتحف مسعه وقلبه مببادئ  ،يه تربي  املؤمناتفرتب   ،هللعبداب - جل وعال -يرزقها اهلل  أمساءُ  هذهو 
تتحف مسعه وقلبه  ،آذانهاهلل البينات على  آياتبتالوة  ء  اومس اتتحف مسعه صباح   ،هذا الدين
 ،الدين أموريفرتان عن تعليمه ال  وأبواهحىت شب وترعرع  ؛النهار وأطرافالليل  آناءبذكر اهلل 

 



 

 

وهو  اْلياممن  ايوم   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمليقتحم جملس  نهإحىت  ،سالموتربيته على اإل
 .((أبيهابن  إنه ،أبيهابن  إنه)): ويقول ،يوم جاء يبايعه صلى اهلل عليه وسلم سمتبيف ،ازال صغري   ما

 ،الزاهدة العابدة الصائم  القائم  أمهفتكفله  ،عنه وهو صغري أبوهميوت الذي  دأَح اإلماموها هو 
: أَحد اإلماميقول  ،وعلى حب كتاب اهلل ،وربت ابنها على حب اهلل ورسوله ،تقوم برتبيته

قبل صالة الفجر بوقت ليس  كانت توقظين: يقول ،عشر سنوات يوعمر  قرآنال حفظتين"
ما  وإياهاأنا  يمث نصل ،اللباس وتلبسين ،بغداد ي  ااجلو كان بارد  ْلن  ؛املاء وتدفئ ل، قصريالب

 معه الفجر يلتصل ؛اموحش   امظلم   االطريق كان بعيد  ْلن  ؛خمتمرةوهي  املسجدإىل  مث ننطلق ،شئنا
وتربيه الرتبي   ،لتعلمه العلم ؛وتبقى معه حىت منتصف النهار -وعمره عشر سنوات  - املسجد ي 

 ،فلما بلغت السادس  عشرة: يقول ،جل وعال-  صاحل  ينفعها يوم تقدم على اهلل ليكون لبن
له بعض  أعدت ،سبيل اهلل ي  طلب احلديث هجرةإن ف ؛طلب احلديث ي  سافر ،بينيا : قالت

 اهللإن : مث قالت ،ومن بعض مستلزمات السفر ،ومن صرة ملح ،الشعري أرغف من : متاع السفر
املدين  وإىل إىل  ذهب من عندها ،ال تضيع ودائعهالذي  ستودعك اهلل، فأهحفظ اشيئ  استودع إذا 

شاء اهلل من احلسنات إن  هموْل ،ما قدم لألم وقد قدم  ،أَحد اإلمامليعود  ؛ىل صنعاءمك  وإ
  .يلقى اهلل مبنه وكرمهأن إىل  أَحديعمل بعمل من ومثل  ،أَحدمثلما عمل 

 لت النساء على الرجالض  لفُ  نارْ ذكَ  نْ كمَ  النساءُ  كان فلو
 للهالل فخر التذكري وما السم الشمس عيب وما التأنيثُ 

 
 رَح  اهللف ؛املقام لذكرهنهذا وال يتسع  ،افريد   ت لنا جيال  أخرجاليت  اْلمهاتوهناك من  -

 !عليهن
 : وصدق القائل حيث قال

 اْلعراق   بَ طي   اشعب   تَ دْ أعدَ  اهتَ دْ أعدَ  إذا مدرس ٌ  اْلمُّ 
 .(212  : واعتقادات خاطئ  أفعالو  أقوالاحذر ) 

  

 



 

 

 .خابت بخراب العمرإن و  ،صابت بخراب سنةإن شورة الست  (92)
 .شاوروهم وخالفوهم: ومثله

من ذلك  وأسوأ ،شريك  العمرإىل  حسانواإل ،املعاشرة باملعروف ينا ي ،وهو قول باطل ومثل فاسد
 أنه "صحيح مسلم" ي  وثبت ،د كان يشاور نساءهفق صلى اهلل عليه وسلم؛ سن  الرسول ينا ي أنه

هم اهلل برَحته كَ وتداَر  ،فكان فيها اخلري للصحاب  ،وعمل مبشورهتا رلي اهلل عنهاسلم  أم  استشار
  : )املصدر السابق صلى اهلل عليه وسلم؛ كانوا على شفا اهلالك مبخالف  الرسولأن  بعد 
210). 

 :التصوفأهل خرج علينا هبا اليت  ،دةالباطل  الفاس مثل مجل  من اْل هذهو 

 يأحمدالبساط  يخل (93)
صاحب املقام املعروف  - البدوي السيد إىل نسب  واْلَحدي ،والعام  تضمه ،ولهأوالبساط بكسر 

 أورادولعوا للناس نظام عبادة من  وأتباعه ،الدين ي  وطريقته طريق  مبتدع  ،مصر ي  بطنطا
 .وال القرون املفضل  من بعده ،النيب صلى اهلل عليه وسلملها مل يفع ،وصلوات خمصوص  خمرتع 

كان له   البدوين أ: اوهبتان   اصل املثل على ما يزعمون زور  ، وأوهذا املثل يضرب لرتك التكلف
 كتابه ي   وقد ذكر تيمور ،وهذا كالم باطل ،اجللوس معه واأراديسع من  ،بساط على قدر جلوسه

ن مَ  عُ يسَ  ،كان له بساط صغري على قدر جلوسه  البدوي ن"إ: ا املثلقص  هذ "  يمثال العام اْل"
 ي  خمتصر النباس) ؛اوال شرع   ذكر غري مقبول عقال  الذي  وهذا ،األف  اجللوس معه ولو كانوا  واأراد

 .(200 - 55 : اجلزار يللشيخ فكر  ،املخالف للشريع  من كالم الناس

 .الشيخ البعيد مقطوع ندره (94)
البعيد أو  النذر للشيخ القريب أنومن املعلوم  ،ينذرون له من دون اهللالذي  الول: بالشيخواملراد 

والدليل  ،التوحيد وصرفها لغري اهلل شرك ينا ي ،هللإال فالنذر عبادة ال َتوز  ؛اْلكب هو من الشرك
ْن نَ َفَقٍ  أَْو َنَذْرمُتْ م ْن نَ : على ذلك قوله تعاىل  ؛[100ْذٍر فَإ نَّ اللََّه يَ ْعَلُمُه{ ]البقرة: }َوَما أَنْ َفْقُتْم م 

 ،سبحانه يعلمه نهإف ،اهلل تعاىلإىل  نذر يتقرب بهأو  نفق العبد من نفق ما أ أنسبحانه  أخبفقد 
وقد مدح  ،وصرفها لغري اهلل شرك ،هللإال النذر عبادة ال َتوز  أنفدل ذلك على  ؛وسيجازيه عليه

 .[0}يُوُفوَن ب النَّْذر { ]اإلنسان: : فقال ،العبادة ذهمنني هباملؤ  -تبارك وتعاىل  -اهلل 
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأن  :عائش  رلي اهلل عنهاعن  "البخاريصحيح "و ي  -
 .((يعصيه فال يعصهأن ومن نذر  ،يطيع اهلل فليطعهأن ر نذَ  نمَ ))

 



 

 

 :(218/ 88) "جمموع الفتاوى" ي  اكم  -رَحه اهلل تعاىل  - ابن تيمي  سالميقول شيخ اإل -
علم إذا  وهو كالسجود لغري اهلل ،من شرك احللف بغري اهلل أعظمن نذر لغري اهلل فهو شرك فمَ "

هبم لقضاء  اواستشفاع   ،إليهم ااملقبورين تقرب  إىل  اد القبورالنذور الواقع  من عبَّ  هذهفكل  ،هذا
م  كل هذا من النذور احملرَّ   - اْلدواءفاء من واالستش ،وجلب النعماء ،ودفع البالء ،احلاجات

َن احلَْْرث  َواْْلَنْ َعام  : كما قال تعاىل ،العبادة بال ريب  ي وهو شرك ،الباطل  }َوَجَعُلوا ل لَّه  مم َّا َذَرَأ م 
ْم َوَهَذا ل ُشرََكائ َنا َفَما َكاَن ل ُشرََكائ ه مْ  يب ا فَ َقاُلوا َهَذا ل لَّه  ب َزْعم ه  ُل إ ىَل اللَّه  َوَما َكاَن ل لَّه  فَ ُهَو  َنص  َفاَل َيص 

ْم َساَء َما حَيُْكُموَن{ ]اْلنعام:  ُل إ ىَل ُشرََكائ ه   إبراهيمنذر خليل امل ْليببيت العنكبوت ) ؛[286َيص 
 .(أمني
 كما ؛امجيع   مياناإلأهل ق على بينط إَّنا ،لشخص بعينه دون غريه اليس وصف   الولأن هلذا  فْ أل  

ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن : قال تعاىل الَّذ يَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن{  *}َأاَل إ نَّ أَْول َياَء اللَّه  اَل َخْوٌف َعَلْيه 
 .[81}َوَما َكانُوا أَْول َياَءُه إ ْن أَْول َياُؤُه إ الَّ اْلُمت َُّقوَن{ ]اْلنفال: : وقال تعاىل، [68، 61]يونس: 

من يقيم الصلوات : اهلل املصلون أولياءإن )): حج  الوداع ي  صلى اهلل عليه وسلمالنيب وقال 
الزكاة طيب  به نفسه  ، ويؤيتويصوم رمضان حيتسب صومه كتبهن اهلل على عباده،اليت   اخلمس
عن عبيد بن  "الكبري" ي  الطباِنرواه ) احلديث ((؛...هنى اهلل عنهااليت  وَيتنب الكبائر ،حيتسبها

 .(اْللباِنحسنه و  ،أبيه عن عمري

 .ما خاب األعتابمن زار  (95)
وصرف  ،والذبح والنذر ،ان  هبمعواالستغاث  واالست ،والصاحلني اْلولياءوهذا املثل دعوة لزيارة قبور 

ومن يفعل  ،الشرك ألوانوغري ذلك من  ...وطلب املدد منهم ،الدعاء والتوسل واالستشفاع هبم
 .ذلك ال خييب بزعمهم

ال  اليت والشرك هو السيئ  الوحيدة ؛من الشرك نهْل ؛هذا عني الفساد واخلسرانأن : الصوابو 
}إ نَّ اللََّه اَل يَ ْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويَ ْغف ُر َما : قال تعاىل؛ مات عليهاإذا  يغفرها اهلل تعاىل لصاحبها

 .[226: [ ]النساء11: النساء] ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء{
 :(121/ 2) "غاث  اللهفان"إ ي  كما  -رَحه اهلل تعاىل  - قول ابن القيمي
وما كان عليه  ،به وهنى عنه أمرالقبور وما  ي  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمومن مجع بني سن  "

ال  حبيث ،له امناقض  خر لآل امها مضادًّ أحد ىأر  - الناس اليوم أكثرعليه  وبني ما ،هأصحاب
 ،ون عندهاوهؤالء يصلُّ  ،القبورإىل  عن الصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفنهى  ،اأبد  َيتمعان 

 



 

 

السرج  إيقادوهنى عن ويسموهنا مشاهد،  ،وهنى عن اختاذها مساجد، وهؤالء يبنون عليها املساجد
وهؤالء  ،اتتخذ عيد   أنوهنى عن  ،القناديل عليها إيقادعلى الوقوف قفون و وهؤالء ي ،عليها

 ،بتسويتها رأمَ و  ،وهنى عن رفعها، وَيتمعون هلا كاجتماعهم للعيد ،ومناسك اأعياد  ا يتخذوهن
 .ويعقدون عليها القباب ،رضرفعها عن اْل ي  وهؤالء يبالغون

 !وبني ما يفعله هؤالء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالعظيم بني ما شرعه  هذا التباين إىل رْ فانظُ 
 .بتصرف واختصار ؛ اه "د ما يعجز العبد عن حصرهاملفاس ذلك من  ي أنوال ريب 

 .القبور دتكون عناليت  ابن القيم يذكر تلك املفاسد والشركيات أخذمث 
 .خاب ما اْلعتابمن زار : وبعد ذلك كله يقولون

 :م الفاسدة كذلكأقواهلومن  -
 .خدنا على جناحك ،يالطريئ  َتيب العاص ،طلع من املولد بال َحص

 جل وعال  - حكم  اهللو ي  ،القدر ي  تشككاليت  الفاسدة قوال  من اْلمجل يوفيما يل
 :سوء الظن به سبحانهإىل  وتدعو -

 .ملوس وخايب األعمل وال ما عمل متعإن  (96)
من عمله  ال َيين عنه، رليغري م نظرهم مذموم سيئ احلظ ي  فهو ،مل يعملأو  ن عملإ :أي
 وهذا الكالم بعيد من الناحي  الشرعي  والعرفي  ،مل يقم وأ هقام مبا علي ،اْلملالتعاس  وخيب  إال 

إال  ال َيين إنهف ،خبالف من مل يعمل ،ومن زرع حصد ،دوجَ  من جدَّ أن فمن املعلوم  ،والعقلي 
 .اإلنتاجود عن العمل وعدم عالقإىل  ل دعوةٌ وهذا املثَ  ،التعاس  والشقاء

 .من يومي: قلت ،كينةمس: قالوا ي،كومأنا  قسموا القسايم خدت  (97)
 ،مسكين  سيئ  احلظإهنا : فقال الناس ،أخذمع من  يحظأنا ت أخذقسمت احلظوظ ملا  :أي

 ،وفيه تشاؤم واهتام هلل بالظلم ،احلظ مدة حياته كلها للسيئيضرب  ،والديتهذا من يوم : فقلت
 .وحض على اليأس ،حسنالتغيري لأل إمكاني  ي  وشك

 .حطوِناهلم  ي  ولدوِنمن يوم ما : ضخبثه قول البع ي  ومثله -

 .مانيش مكسح وأنا: قال ،فسحأترايحة أنا  :يقلت لبخت (98)
: والصواب لمها ،واملكسح بكسر امليم ،زهنتأ: تفسح، وأواملراد هنا السيئ ،هو احلظ: البخت

 :قلت حلظي السيئ :أي ؛صار أينمااحلظ يتبعه سيئ  أن: ويضرب هذا املثل ويقصد به ،قعدامل

 



 

 

ه التنز  قصدي وإَّنا ،وبينه م مغنم حىت تتبعين لتحول بييناغتنا ذهايب ي  أحاولفلست  قليال   دعين
 نشيط ليست يب عاه  متنعينأنا بل  ،تكلف الذهابمقعد ال أ ال تظين أِن: فقال ،راح  البالوإ

 .من اتباعك كل حني
 .مانيش تعبانأنا و : قال ،راحي  للجريان: قلت: وبعضهم يزيد فيه -

خطوة بعد  واحدة بواحدةيريدون  ،يعلى مهل واحدة واحدة أمشيأنا و : راحي  ْلهلي، قال: قلت
 .على مهل املشيكناي  عن   ،خطوة

 .( قليل البخت يالقي العظم في الكرشة99)

قليل احلظ َيد العظم  ي الكرش، والكروش ليس هبا عظام، يضرب  ي سيئ احلظ تالقيه  :أي
 .ةلي  الشاأاللي  بدل الكرش ، وهي : فيه ييسر، وبعضهم يرو العثرات فيما هو سهل م

 .سندتوي عندي يالبلد بيجفي  كل هم  (111)
من  يستسلم للقدر بدال  ن أ عبدلل ينبغي وإَّنا ،هتواعرتاض على قدره وحكم ،وهذا سوء ظن باهلل

أن وعليه  ،دميدمهه سيل النأن يعرتف بالقضاء قبل أن و  ،يطوقه جيش السخط والتذمر والعويلأن 
شاء  ر اهلل وماقدَ : فليقلمث إذا وقع ما ال يرجو،  ،ويستفرغ الوسع ،ويبذل اجلهد ،باْلسباب أخذي

 !فعل
 :ومنها ،هذا املعىن ي  أمثل وهناك 

 .فينا فينا ولو حجينا وجينا ،جت احلزين  تفرح ما لقتلهاش مطرح
 .املتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس

 :بثه قولخ ي  ومثل ذلك

 .انحس منهإال لوش  النحس ما (111)
ما  اكثري  و  ،من حيل شؤمه بالناس اداملر و  ،منه أشأممن هو إال وم ال يكافحه ويتغلب عليه ؤ املش :أي
أي  ؛فالن وشه حنس: فقالوا ،يؤثر فيه الكالمال  الصفيق الوجه املشاغب الذي: دون بالنحسيير 

ن هو مإال ومن كان كذلك ال يصلح ملكافحته  ،البتهص ي  صار كالنحاس: م يريدونأهنك،  صفق
 فالرسول ؛وأجدى أوىلاملقابل  باحلسىن واملعامل  بالرفق أن والصحيح  ،اشغب   شدُّ وأ اوجه   منه صفقُ أ

 



 

 

 ((؛2شانهإال شيء وما نزع من  ،زانهإال  ي شيء  ما كان الرفق)): يقول صلى اهلل عليه وسلم
 .(رواه مسلم)
 .(221 - 221  : ال واعتقادات خاطئ  للدكتور طلعت زهرانأقوال وأفعاحذر )

 .اآلخرةوسعيد الدنيا سعيد  ،اآلخرةحزين الدنيا حزين  (112)
سجن  الدنيا)): بذلك فقال النيب صلى اهلل عليه وسلمقد أخب ف ؛قبله يوهذا كالم باطل كالذ

 خرجفقد أ ؛  يكون من السعداءويوم القيام ،االدنيا فقري   ي  فقد يكون ((؛وجن  الكافر ،املؤمن
 :قال النيب صلى اهلل عليه وسلمعن  عنهما اهلل رليومسلم من حديث ابن عباس  البخاري

 .احلديث ؛((...هلها الفقراءأ أكثرفرأيت  اجلن  ي  اطلعتُ ))

 .والهم جاير عليه يديهإفي  سبع صنايع: ويقال ،سبع صنايع والبخت ضايع (113)
 إساءةوهذا فيه  ،سخطتيندب وي ادائم  و  ،غري موفق إنهيتقن سبع صناعات فمع كونه  أنهواملعىن 

النيب صلى اهلل عليه بذلك احلبيب  أخبكما   ،ن الرزق مقسومْل ؛واعرتاض عليه ،مع اهلل أدب
إن )): قال صلى اهلل عليه وسلم ابن حبان واحلاكم بسند حسن عن الرسول أخرجفقد  ؛وسلم

فاتقوا اهلل  ؛جلهاأو ي لن متوت حىت تستكمل رزقها وتست اس  فْ ن َ  أن: يعو رُ  ي  ثدس نفَ القُ  وحَ رُ 
ال يدرك ما عنده  اهللَ إن ف ؛اهلل عاصيتطلبوه مب أنالرزق  كم استبطاءُ وال حيملنَّ  ،الطلب ي  وأمجلوا

 .((بطاعتهإال 
 :قال لمالنيب صلى اهلل عليه وسعن رلي اهلل عنه  من حديث جابر " احللي" ي  نعيمأيب  وعند -
 .((رزقه كما يدركه املوت ْلدركه ،هرب من رزقه كهربه من املوت رجال   أنلو ))

 .ويبقى بفلوس ىاضحك والضحك رخيص قبل ما يغل (114)
يكون لحك  أن ينبغيلكن  ، ي شيء وليس هذا من دين اهلل ،وفيه توقع الشر وانتظار اهلموم

واستعادة  ،مل حيرم الضحك سالمفاإل ؛ن النفسيكون املقصد منه التفريج عأن و  ،املسلم معقوال  
 ،الكن كان مزاحه نادر   ،ه ويضاحكهمأصحابكان يداعب   صلى اهلل عليه وسلم نيبوال ،النشاط

 .احقًّ إال وال يقول 
 ،وهنتم حلوادثه ،ونتوجس من مصائبه ،به أنفسنافلماذا نشغل  ،بعد مل يأت   اغد   إن ،اهلل ي  أحبيت

عامل  ي  أنهاملهم  ؟!هو سرور وحبور فإذانلقاه أو  ل بيننا وبينهاهل حي ندري، وال ونتوقع كوارثه
                                                 

 ( شانه: أي عابه.(2

 



 

 

واملرض  يمستقبله اجلوع والعر  ي  من هذا العامل يتوقع اكثري   إن ،بعد رضاْلإىل  الغيب مل يصل
ْم }الشَّْيطَاُن يَع دُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُكُ : مدارس الشيطان يوهذا كله من وح ،واملصائبوالفقر 

ٌع َعل يٌم{ ]البقرة:  ْنُه َوَفْضال  َواللَُّه َواس   .[161ب اْلَفْحَشاء  َواللَُّه يَع دُُكْم َمْغف َرة  م 
وسوف ميرلون بعد  ،اغد  سوف َيوعون يتوقعون أهنم  ْلهنم ؛وكثري من الناس يركبهم اهلم ويبكون

يراهن على  أنله  ينبغيه ال يد غري  ي  عمرهالذي  نإ ،العامل بعد مائ  عام ينتهيوسوف  ،سن 
 .مفقود ال حقيق  لهشيء مىت ميوت ال َيوز له االشتغال ب يدريال  والذي ،العدم

حيسن  أن نسانبد لإل وال -جل وعال  -كلها تشاؤم وسوء ظن باهلل   قوالاْل هذه نأ: احلاصل
 صلى اهلل عليه وسلم فالرسول ؛ادائم   يكون متفائال  أن و  ،امع العسر يسر  أن  قَ ث  ويَ  ،ادائم  الظن باهلل 

وبعد السهر  ،يٌّ ر  وبعد الظمأ  ،فبعد اجلوع شبع ،سالماإل أخاباهلل  قْ فث   ((،الفألُ  عجبينويُ )): يقول
: وينقشع الظالم ،ك العاِنفَ وي ُ  ،الضال يتدهوي ،سوف يصل الغائب ،وبعد املرض عافي  ،نوم

َ ب اْلَفْتح  أَْو أَ   .[21ْمٍر م ْن ع ْند ه { ]املائدة: }فَ َعَسى اللَُّه َأْن يَْأيت 
فليبشر املهموم بفرج  ،وس اجلبالؤ الليل صبح صادق يطارده على ر بعد  يأيتنه سأنعلم  أنبد  وال

 ،فمن احملال دوام احلال ؛احلبيب أخي اذرع   قْ ال تض  ف ،خفيوليبشر املنكوب بلطف  ،مفاجئ
بعد  ثُ ، ولعل اهلل حيد  نشأ ي  كل يوم هو  واحلكيم ،والغيب مستور ،العبادة انتظار الفرج أفضلو 

 .اأمر  ذلك 
 الشعبي  الباطل  كذلك مثل ومن اْل: 
 .دام رايح كثر من الفضايح ما: ويقال ،رايح أنتكرت من الفضايح و  -
 .صدق  الكب هلالكب على أ -
 .جوزها ديك تناديها َييك -
 .يعجب الناس يوالبس الل ،يعجبكاللي كل  -
 .ب اخلاطركلم  باطل َي -
 .جاب له رزؤه )رزقه( على باب داره ،من حبه ربه واختاره -
 .الشرع شهادة ي  وال تقوم( لهى وال تئوم )( ال يتهادى وال يدادالفئري )الفقري -

 :وبعد
نسأل اهلل أن يكتب هلا القبول، وأن يتقبلها منا بقبول  ،فهذا آخر ما تيسر مجعه  ي هذه الرسال 

 ؛أن ينفع هبا مؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها حانه وتعاىلسبحسن، كما أسأله 
 إنه ول ذلك والقادر عليه.

 



 

 

وما كان فيها من صواب فمن اهلل وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمين ومن  ،هذا
كان   أي عمل بشري يعرتيه اخلطأ والصواب، فإن ، وهذا شأنُ الشيطان، واهلل ورسوله منه براءٌ 

 !فادع ل بالقبول والتوفيق، وإن كان مث خطأ فاستغفر ل اصواب  
 ن ال عيب فيه وعالمَ  لَّ جَ ف اخللال دَّ فسُ  اعيب   دْ َت  وإن 

 ا.، وال َتعل ْلحد فيه نصيب  اولوجهك خالص   ،افاللهم اجعل عملي كله صاحل  
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 رب العاملني، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. هلل وآخر دعوانا أن احلمدُ 
 !واهلل تعاىل أعلى وأعلم ،هذا

 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 ،واعتقادات خاطئ  للدكتور طلعت زهران" أفعالو  أقوالاحذر ": من كتب اكثري  فدت  است: تنبيه

 أقوالمن و" ،"خمتصر النباس  ي املخالف للشريع "و ،"لشيخ حممود املصريو"خمتصر الساجد ل
 .اجلزار" يالناس للشيخ فكر 
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