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 . نعم
 أحسن هللا إل�ك.

وصلى هللا وسلم على نب�ه محمد وعلى آله وأصحا�ه وأت�اعه   ،"الحمد � رب العالمین
 �إحسان.

 اللهم اغفر لش�خنا وللمستمعین.
 ،أما �عد
في �اب الترهیب من مساوئ األخالق من �تاب   ،في البلوغ وشرحه -رحمه هللا تعالى-فقال 

 الجامع:
  -عل�ه وسلمصلى هللا -سمعت رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه  -وعن معقل بن �سار 

لرعیته إال حرم هللا عل�ه   ما من عبد �سترع�ه هللا رع� ة �موت یوم �موت وهو غاش  «  :�قول
وهي أن عبید هللا بن ز�اد  ،وف�ه قصة ،أخرجه ال�خاري من روا�ة الحسن ،متفق عل�ه .»الجنة

على ال�صرة في إمارة  و�ان عبید هللا عامال   ،عاد معقل بن �سار في مرضه الذي مات ف�ه
 أخرجه الطبراني في الكبیر من وجه آخر." .معاو�ة وولده یز�د

ما من عبد �سترع�ه هللا رع�ة �موت « ،وهو مظنة أن �كون ممن � عنى �الحدیث عبید هللا بن ز�اد 
  ،عبد هللا بن عامر �ان على ال�صرة ،مثل ما فعل ابن عمر مع عبد هللا بن عامر ،»�موت یوم 

 :قال ،�قول لعبد هللا بن عمر ،أوصني :�عوده في مرضه قال له ،یزوره ،فعاد عبد هللا بن عمر
  ه �عني اإلمارة مظنة ألن ،و�نت على ال�صرة ،ال �قبل هللا صالة �غیر طهور وال صدقة من غلول

فكونك   ؟ین جاء هذاأ وال  ؟ین راح هذا: أوال أحد �قول  ،وال أحد یناظر ،ما عل�ك رقیب وال حسیب 
 تتصدق من هذا المال الذي أنت مؤتمن عل�ه في حكم الغلول.

 أحسن هللا إل�ك.
بن ز�اد   قدم علینا عبید هللا :"أخرجه الطبراني في الكبیر من وجه آخر عن الحسن أنه قال

فدخل   ،وفیها معقل المزني ،اا شدید  ا �سفك الدماء سفك  ا سفیه  ا أمره علینا معاو�ة غالم  أمیر  
وما أنت وذاك؟! ثم خرج إلى المسجد  :فقال له  ،انته  عما أراك تصنع :عل�ه ذات یوم فقال له

 ، علم إنه �ان عندي :فقال الناس، ما �نت تصنع �كالم هذا السف�ه على رؤوس :فقلنا له
ثم مرض فدخل عل�ه عبید هللا �عوده فقال   ،فأحببت أال أموت حتى أقول �ه على رؤوس الناس

ما «  :قال ،-صلى هللا عل�ه وسلم -ا سمعته من رسول هللا إني أحدثك حدیث   :له معقل بن �سار
المصنف  ولفظ روا�ة ، »من عبد �سترع�ه هللا رع�ة فلم �حطها بنص�حة لم یرح رائحة الجنة

 ."»..ما من أمیر یلي أمر المسلمین«:وأخرج مسلم  .أحد روایتي مسلم
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  ، ال �ظن أن هذا في الوال�ة الكبرى  ،ال �ظن أن آحاد الناس وعامتهم أنه �منأى عن هذا الحدیث 
الرجل راع  في «البیوت  ،ال، أو في اإلمارات أو في المسؤول�ات من الوزارات والرئاسات واإلدارات 

 .»و�لكم مسؤول عن رعیته  ،و�لكم راع   ،والمرأة راع�ة ، مسؤول عن رعیته بیته وهو
 أحسن هللا إل�ك.

وال ینصح لهم إال لم یدخل  ،ما من أمیر یلي من أمر المسلمین ال �جتهد لهم« :"وأخرج مسلم
 رواه الطبراني.." ،»معهم الجنة

و�ئست   ،المرضعة نعمت « :و�ما جاء ،ولذلك هذه الوال�ات التي یتهافت الناس علیها مزلة أقدام
 . »الفاطمة

 أحسن هللا إل�ك.
ما من إمام وال وال   « :وأخرج الطبراني �إسناد حسن ،»كنصحه لنفسه« :"رواه الطبراني وزاد

وعرفها یوجد  ، إال حرم هللا عل�ه الجنة ، �ات لیلة سوداء غاش ا لرعیته إال حرم هللا عل�ه الجنة
رضي هللا   -وأخرج الحاكم وصححه من حدیث أبي �كر  ،»یوم الق�امة من مسیرة س�عین عام ا

 ." -صلى هللا عل�ه وسلم-أن النبي   -عنه
 طالب: ..........

أو فیها برد شدید  ،و�فتح لهم طر�قهم ،ف�ه حاجة فیها ظالم الناس �حتاجون إلى شيء ینیرهم 
  ، و�تخ�طون فیها ،والوالة یتقلبون �أموال هللا ،أو فرش أو ما أش�ه ذلكو�حتاجون إلى وسائل تدفئة 

 و�تر�ون رعا�اهم بدون ما �صلح شأنهم. 
 أحسن هللا إل�ك.

صلى هللا عل�ه  -أن النبي  -رضي هللا عنه -"وأخرج الحاكم وصححه من حدیث أبي �كر
ي  « : قال -وسلم

محا�اة فعل�ه لعنة هللا ال �قبل   اعلیهم أحد  ا فأمر من أمر المسلمین شیئ  من و ل  
ا وصححه من حدیث ابن  وأخرج أحمد والحاكم أ�ض   .»حتى یدخله جهنم ا وال عدال  هللا منه صرف  

 على عصا�ة من استعمل رجال  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :ع�اس أنه قال
 ابن سناده واه  إال أنوفي إ ،»وفیهم من هو أرضى � منه فقد خان هللا ورسوله والمؤمنین

یوم   :وقوله .والراعي هو القائم �مصالح من یرعاه ،نمیر وث قه وحسن له الترمذي أحادیث
والغش �الكسر ضد  .�موت مراده أنه یدر�ه الموت وهو غاش لرعیته غیر تائب من ذلك

�ه اج، واحتوانتهاك أعراضهم ،وسفك دمائهم ،و�تحقق غشه �ظلمه لهم �أخذ أموالهم ،النصح
 عن خ لتهم وحاجتهم."

 خ لتهم. 
 أحسن هللا إل�ك.
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وح�سه عنهم ما جعله هللا لهم من مال هللا س�حانه المعی ن   ،"واحتجا�ه عن خ لتهم وحاجتهم
 للمصارف."

 المعی ن. 
 أحسن هللا إل�ك.

وترك تعر�فهم �ما �جب   ،"وح�سه عنهم ما جعله هللا لهم من مال هللا س�حانه المعی ن للمصارف
و�ضاعة الجهاد وغیر ذلك   ،وردع أهل الفساد ،و�همال الحدود ،علیهم من أمر دینهم ودن�اهم

وتولیته من   ،وال یراقب أمر هللا فیهم  ،ومن ذلك تولیته لمن ال �حوطهم .مما ف�ه مصالح الع�اد
 غیره أرضى � تعالى مع وجوده."

 قد یرفض. ،كفأألنه قد یرفض األ ؛مع وجوده ورضاه
 أحسن هللا إل�ك.

فإن تحر�م  ،لورود الوعید عل�ه �عینه  ؛ وأنه من الك�ائر ،"واألحادیث دالة على تحر�م الغش
[سورة   }ف ق د  ح ر م  �   ع ل یھ  ال ج ن ة  { :الجنة هو وعید الكافر�ن في القرآن �ما قال تعالى

وقد حمله من ال   ،وهو على رأي من �قول �خلود أهل الك�ائر في النار واضح ،]72المائدة:
 یرى خلود أهل الك�ائر في النار."

 �عني �الخوارج والمعتزلة.
 أحسن هللا إل�ك.

هذا  :قال ابن �طال ،"وقد حمله من ال یرى خلود أهل الك�ائر في النار على الزجر والتغل�ظ
 وعید شدید." 

 التي تمر �ما جاءت.  هذه من نصوص الوعید 
 أحسن هللا إل�ك.
هذا وعید شدید على أئمة الجور ومن ض�ع من استرعاه هللا أو خانهم أو   :"قال ابن �طال

فك�ف �قدر على التحلل من ظلم أمة   ،ظلمهم فقد توجه إل�ه الطلب �مظالم الع�اد یوم الق�امة
 .لم یرض عنه المظلومینو  ،ومعنى حرم هللا عل�ه الجنة أي أنفذ عل�ه الوعید ؟عظ�مة 

اللهم « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنها قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة  
 .أخرجه مسلم .» ا فشق علیهم فاشقق عل�ه من ولي من أمر أمتي شیئ  

 أدخل علیهم المشقة أي المضرة." :شق علیهم 
 أخرجه مسلم فقط؟  أم عندك متفق عل�ه

 إل�ك.أحسن هللا 
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وهو عام لمشقة  ،�المشقة جزاء من جنس الفعل -صلى هللا عل�ه وسلم-"والدعاء علیهم منه 
رواه أبو عوانة   .»ا فرفق بهم فارفق �هومن ولي من أمر أمتي شیئ  «  :وتمامه ،الدن�ا واآلخرة

 ." »ا فشق علیهم فعل�ه بهلة هللاومن ولي منهم شیئ  «  :في صح�حه بلفظ
  ، وتترك المصالح المنوطة بهم  ،یرفق بهم أنه یتر�هم و�هملهم فتض�ع أعمالهملكن ال �عني أنه 

لكن � طلب ما � طلب منهم   ،یرفق بهم مع الحزم �األسلوب الطیب والرفق واللین ،�عني مع الحزم
وال یتساهل في شيء من غیر تعسف وال عنف وال.. فاإلنسان �ستط�ع أن �حقق ما یر�د  ،كامال  

   .وأحرى �اإلجا�ة ،وهو أدعى إلى القبول ،�الرفق واللین
 أحسن هللا إل�ك.

  » ا فشق علیهم فعل�ه بهلة هللاومن ولي منهم شیئ  «  :"ورواه أبو عوانة في صح�حه بلفظ
 .»لعنة هللا « :وما بهلة هللا؟ قال  ،�ا رسول هللا :فقالوا

 ،والرفق بهم ،والحدیث دلیل على أنه �جب على الوالي ت�سیر األمور على من ولیهم 
  ، لئال یدخل علیهم المشقة ؛و�یثار الرخصة على العز�مة في حقهم ،ومعاملتهم �العفو والصفح

 . و�فعل بهم ما �حب أن �فعل �ه هللا
 قال رسول هللا.." :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  

وأنه لو عاملهم �الرفق واللین زاد  ،من عمومهم تساهال   ،ا رأى من عمومهم تساهال  لكن إذ 
وتمردوا على شرع هللا وعلى الوال�ة فإنه ال مانع أن �حملهم على العز�مة حتى �سلكوا   ،تساهلهم

 الجادة والطر�ق المستق�م. 
 أحسن هللا إل�ك.
إذا قاتل  « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه  -"وعن أبي هر�رة

 » أي غیره �ما یدل له فاع ل.."أحد�م
 فاع ل �عني ص�غة المفاع لة المقاتلة توجد من طرفین. 

 أحسن هللا إل�ك.
»  إذا ضرب أحد�م « :وفي روا�ة ،متفق عل�ه .»فل�جتنب الوجه« ،"أو غیره �ما یدل له فاع ل

 .الحدیث ،»الوجهفال یلطمن « :وفي روا�ة
ولو في حد من الحدود  ،وأنه یتقى فال � ضر ب وال یلطم ،وهو دلیل على تحر�م ضرب الوجه 

وأعضاؤه لط�فة نف�سة   ،وذلك ألن الوجه لط�ف �جمع المحاسن ؛ولو في الجهاد ،الشرع�ة
 وأكثر اإلدراك بها." 

 �عني الحواس أكثرها في الوجه.
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ألنه �ارز   ؛والش ین ف�ه فاحش ،وقد �شین الوجه ،وقد ینقصها ،"فقط �عطلها ضرب الوجه
وهذا النهي عام لكل ضرب  ،ا من شینومتى أصا�ه ضرب ال �سلم غال�   ،ظاهر ال �مكن ستره

 ولطم من تأدیب وغیره."
والمراد  ،النهي عن ضرب الصورة ،وجاء في �عض األلفاظ النهي عن ضرب الصورة ،نعم

 ى أن أحكام التصو�ر معل قة �الوجه.فدل عل ،�الصورة الوجه
 أحسن هللا إل�ك.

  ، »ال تغضب« :قال ،أوصني ،�ا رسول هللا :قال رضي هللا عنه أن رجال   -أي أبي هر�رة ،"وعنه
جاء في روا�ة أحمد تفسیره �أنه جار�ة �الج�م  ،أخرجه ال�خاري  .»ال تغضب « :ا قالفردد مرار  

قل   ،�ا رسول هللا :قلت :قال ،وجاء في حدیث آخر أنه سف�ان بن عبد هللا الثقفي ،ابن قدامة
 ».."ال تغضب ولك الجنة« :قال  .وأقل ل ،أنتفع �ه لي قوال  

 ». قل آمنت �ا� ثم استقموالمشهور عن حدیث سف�ان بن عبد هللا الثقفي «
 هللا إل�ك. أحسن

وهو �ما قال الخطابي  ،والحدیث نهي عن الغضب ."وورد عن آخر�ن من الصحا�ة مثل ذلك
وأما نفس الغضب فال یتأتى النهي   ،وعدم التعرض لما �جل�ه ،نهي عن اجتناب أس�اب الغضب

 وقع النهي عما �ان من القبیل ما � كتسب.."  :وقال غیره  ،ألنه أمر جبلي ؛عنه
 � كتس ب. 

 "ما � كتس ب فیدفعه �الر�اضة."
لكن   ،فمثل هذا ال �ستط�ع أن یتخلى عنه ،ألن الغرائز منها ما هو مغروز في نفس اإلنسان

  ، العلم �التعل م ، وهو الذي �قبل الز�ادة ،القسم المكتس ب هو الذي �ستط�ع اإلنسان أن یتحكم ف�ه
 هكذا. ،الحلم �التحل مو 

 أحسن هللا إل�ك.
ف�حمله   ،یر�ده ؛ لكونه �قع عند مخالفة أمروهو الكبر ،هو نهي عما ینشأ عنه الغضب :"وقیل

وقیل   ،والذي یتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس �سلم من شر الغضب ،الكبر على الغضب
على هذه  - عل�ه وسلمصلى هللا-و�نما اقتصر  :قیل ،ال تفعل ما �أمرك �ه الغضب :معناه

 و�ان.." ،االلفظة �أن السائل �ان غضو�  
 �ل �ما �حتاجه.  ،مثل الطبیب �عالج الناس -عل�ه الصالة والسالم-والنبي 

 أحسن هللا إل�ك.
-بي جمع الن :قال ابن التین ،�فتي �ل أحد �ما هو أولى �ه -صلى هللا عل�ه وسلم-"و�ان 

ألن الغضب یؤول إلى  ؛» خیر الدن�ا واآلخرةال تغضب«في قوله:  -صلى هللا عل�ه وسلم
ا في  ف�كون نقص   ،و�ؤول إلى أن یؤذي الذي غضب عل�ه �ما ال �جوز ،التقاطع ومنع الرفق
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ألن الغضب ینشأ عن   ؛و�حتمل أن �كون من �اب التنب�ه �األعلى على األدنى .انتهى ،دینه
فمن جاهدهما حتى �غلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة �ان لقهر  ،نالنفس والش�طا

 وتقدم �الم یتعلق �الغضب وعالجه."  ،نفسه عن غیر ذلك �األولى
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

 طالب: ..........
 . امطبوع   ل�سلكن شرحه  ،النقل عنهابن التین شارح من شراح ال�خاري مشهور �كثرون 


