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البداية

الحم ُد هلل ناصر أوليائه ،وهازم أعدائه  ،أعز الملة ،ورفع الذلة،
ومكن ألصحاب الحق األجلة ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد :
هوان وتراخ ،وتفرق وتنازع،
فنظرا لما يعايشه أهل اإلسالم ،من
ً
ٍ
وتقصير وتباعد ،نتج عنه طبقات مستضعفة ،وفئات بئيسة ،ينتهي
مصيرها إلى التهميش ،أو ينفوا عمليا إلى ساحة اإلهمال  ،ناسب
التذكير بحقوق الضعفاء  ،ووجوب نصرتهم على مدار األيام،
وأنهم من أسباب النصر والرزق ،وأن المؤمنين إخوة متحابون،
وطوائف متعاضدون ،ما ينبغي أن تفرقهم الحدود ،أو تفصلهم
األلوان ،أو تُقصيهم العنصريات  !..ألن هللا يقول  (:إنما المؤمنون
إخوة ) سورة الحجرات  .فاعتمدنا هنا كتابة ( أربعون الضعفاء
ونصرة المظلومين البؤساء ).
فمن محاسن اإلسالم التعاون والترابط ،وصيروة أتباعه إخوةً على
سرر متقابلين ،ال تفرقهم مواقف ،وال تهمشهم بيئات ،ولذلك وجب
استحضار هذه النصوص ،واستلهام تلك األخبار  ،التي تذكر
بالنصرة ،وتحث على الترابط ،وتوصي بالتعاضد ،وتحرم
اإلعراض والخذالن ،كما هو دأب الجيل السابق !..
قال القاضي سعد بن مح َّمد ال َّد ْيري رحمه هللا ت (:( 867
بالح ْلم واإلفضال والمعروف
ذهب األُلى كان التَّفاض ُل بينهم
ــم ْظلوم أو إلغاثة الملهوف
يتجشَّمون متاعبًا إلعانة الـ
سائلين و ُ
ظ ْلم كل ضعـــيف
وأتى الذين الف ْخ ُر فيهم م ْنعهم
لل َّ
قد أعرضوا عن أكثر التَّكليف
فتراهم يتردَّدون مع الهوى
2

أربعون الضعفاء

وأنه ليس من صفات المسلم إسالم أخيه الخطر ،أو تركه في مهب
الضياع ،ورميه في مستنقع الخذالن ،وهللا المستعان .
وفي أزمنة التفرق واالستضعاف وجب إشاعتها ،والعمل على
إحيائها ،حتى تلتهب الهمم ،وتفوق العزائم ،وتصحو الضمائر ،
ويعي كل امرئ حقه وواجبه  ،الذي يورث بإذن هللا وحدة األمة،
وتشارك أهلها ،واستشعارهم رسالة المجتمع الواحد ،والتحام أهل
اإليمان  ،وأن من أهداف األعادي التفريق والتمزيق ،ليسهل
اإلبادة واالنتصار ،بحيث ال يحس القوي بالضعيف ،وال يسأل الغني
عن الفقير  ،وهو ما تحقق لهم في العصور المتأخرة  ،حيث
اتسعت الفجوة ،وعظمت الجفوة ،وزادت القسوة ،وال حول وال قوة
إال باهلل العزيز العليم  .وغير خاف أنين الشام ،وجرح العراق،
ونكبة فلسطين وبالد أخرى طال حزنها ،وتعاظم ضرها ،واألمة
عنها في غفالت ،وفي مرتع من الهوان والشهوات  ،فال بد من
إحياء شظية اإلخوة ،بنصوص الوحي والنبوة ،حتى تدرك األمة
حقيقة االنتماء ،وحرمة الخذالن والجفاء  ،وأنها سفينة واحدة،
ٌ
مؤذن بهالك الباقي!..
ومركب ملتحم ،وترك بعض أطرافه
ومثل ذلك ال يحصل إال عبر خطاب مؤثر ،وأجله وأطيبه خطاب
الوحي ،كالخطاب النبوي  ،الذي يشعشع في اآلفاق ،ويتجاوز
الحدود ،فيقع من األرواح كل موقع ،فيحملها على الذكرى والعمل
واالقتداء  ،نسأل هللا قفو ذلك واالعتصام بنهجه .
فوفق هللا وشرح الصدر لتأليف مثل ذلك  ،على غرار منهجنا
المتبع ،ومسارنا المقتفى في ( الجمع األربعيني االنتقائي ) معنونا
ومحشى بتعليقات بارزة ،ومعان كاشفة .والغاية التقريب والنشر،
والتبليغ والذكر ،لقوله في الحديث  ( :نضر هللا امرأ ً سمع منا
حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ) .ونظائره الدالة على البالغ
والنشر ،وليس حديث األربعين المضعف باالتفاق .
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قال الشيخ المعلمي رحمه هللا بعد أن أورد الحديث المشهور " :
ْ
كثير من األئمة جمعوا أربعينات ،ألنهم
وهو حديث ضعيف،
ولكن ٌ
رأوا أنه مما ال خالف فيه :أن جمع سنة رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -من أعظم القُ ُربات ،بأي عد ٍد كان ،وهذا أص ٌل معمول
به بال خالف ،وهو يشتمل ما إذا كان المجموع أربعين ،أو أقل ،أو
ً
عامال بهذا األصل الصحيح،
أكثر ،فمن جمع منهم أربعين كان
ومالح ً
ظا العمل بذلك الحديث الضعيف ،أي :إن كان صحي ًحا في
نفس األمر فقد عمل به ،وإال فهو عامل بالسنة قطعًا ،لدخول عمله
تحت ذلك األصل المعمول به. "...
فنحمد هللا على نعمة اإلسالم والسنة وفقهها والعمل بما فيها ،
فمثلها تنتهض الهمم ،وبوعيها تشتد العزمات  ،وبمعانيها يستقيم
الفكر ،ويهتدي الفؤاد ...
ونزهر
نطيب
لك الحم ُد يا رحمنُ صيرت أمرنا ...إلى سنة الهادي
ُ
ُ
وقر
ألف معنى للسرور ونبـــعُه . ...ومج ٌد وأفنــان وتا ٌ
بها ُ
ج مـــ ُ
وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
1441/8/9هـ
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 - 1الحديث األول :نصرةُ المظلوم:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ّللاُ ع ْنهُ قال  :قال ر ُ
ع ْن أن ٍس رضي َّ
ّللا،
 ( :ا ْن ُ
سول َّ
ص ْر أخاك ظال ًما أ ْو م ْظلُو ًما " .فقال ر ُج ٌل  :يا ر ُ
ص ُر ُه ؟ قال :
ص ُر ُه إذا كان م ْظلُو ًما ،أفرأ ْيت إذا كان ظال ًما ك ْيف أ ْن ُ
أ ْن ُ
" ت ْح ُج ُزهُ  -أ ْو ت ْمنعُهُ  -من ال ُّ
ظ ْلم ؛ فإ َّن ذلك نص ُْرهُ ) .البخاري
(.)٥٩٦٢
في الحديث :وجوب نصرة المظلوم ،وعدم الرضا بعمل الظالم،
والمشاركة في زجره بالقول أو بالعمل لمن استطاع ذلك ،وفيه
حرص اإلسالم على ضبط النظام االجتماعي ،وعدم ترك الفاسدين
لئال يستشري فسادهم .
قال ابن بطال ( :النصرة عند العرب :اإلعانة والتأييد ،وقد فسره
رسول هللا َّ
أن نصر الظالم منعه من الظلم؛ ألنَّه إذا تركته على
قتص منه؛ فمنعك له مما
ظلمه ،ولم تكفَّه عنه ،أدَّاه ذلك إلى أن يُ َّ
يوجب عليه القصاص نصره ،وهذا يد ُّل من باب الحكم للشيء،
وتسميته بما يؤول إليه)
قال النووي :أ َّما نصْر ا ْلم ْظلُوم فم ْن فُ ُروض ا ْلكفاية ,و ُهو م ْن ُج ْملة
ْاأل ْمر با ْلم ْع ُروف والنَّ ْهي ع ْن ا ْل ُم ْنكر ,وإنَّما يتو َّجه ْاأل ْمر به على م ْن
ف ضر ًرا اهـ.
قدر عل ْيه ول ْم يخ ْ
وقال أمير تلمسان -موسى بن يوسف-:
إذا شيك م ْظلو ٌم بشوكة ظالم
وننصر م ْظلو ًما ونمنع ظالما
ُ
 -2الحديث الثاني  :سبع مأمورات:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم
ّللاُ ع ْنهُ قال  :أمرنا النَّب ُّي صلَّى َّ
عن ا ْلبراء رضي َّ
بس ْب ٍع ونهانا ع ْن س ْب ٍع  :أمرنا باتباع ا ْلجنائز ،وعيادة ا ْلمريض،
سالم،
وإجابة الدَّاعي ،ونصْر ا ْلم ْظلُوم ،وإ ْبرار ا ْلقسم ،ورد ال َّ
وتشْميت ا ْلعاطس .البخاري ( )١٢٣٩مسلم(.)٢٠٦٦
فيه أن من المأمورات الشرعية نصرة المظلوم سواء كان قوالً أو
عمال أو سلوكا  ،كل حسب استطاعته  ،ومن فائدته إشاعة العدل،
وردع الظالم ،وتحقيق األمن والسالم .
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قال اإلما ُم النووي رحمه هللا  ":وأما نصر المظلوم فمن فروض
الكفاية  ،وهو من جملة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وإنما
يتوجه األمر به على من قدر عليه  ،ولم يخف ضررا " .
 -٣الحديث الثالث  :البنيان اإليماني:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم قال
ّللاُ ع ْنهُ ،عن النَّبي صلَّى َّ
ع ْن أبي ُموسى رضي َّ
ش ُّد ب ْع ُ
ضهُ ب ْعضًا ) .وشبَّك ب ْين
 ( :ا ْل ُم ْؤمنُ ل ْل ُم ْؤمن كا ْلبُ ْنيان ،ي ُ
أصابعه .البخاري( )2446مسلم ( .)2٥8٥
آخ ،ال ينهد وال ينقض إال
فيه أن أهل اإليمان بنيان متماسك ،قوي مت ٍ
بالتفكك والخذالن .
 -4الحديث الرابع :الجسد الواحد:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم :
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
عن النُّ ْعمان ْبن بش ٍير  ،قال  :قال ر ُ
( مث ُل ا ْل ُم ْؤمنين في تواده ْم وترا ُحمه ْم وتعا ُ
طفه ْم ،مث ُل ا ْلجسد ،إذا
ع ْ
سهر وا ْل ُح َّمى )
اشْتكى م ْنهُ ُ
ض ٌو ،تداعى لهُ سائ ُر ا ْلجسد بال َّ
.البخاري( )٦٠١١مسلم(.)٢٥٨٦
قال النووي رحمه هللا :عن هذين الحديثين المتواليين :صريح في
تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض  ،وحثهم على التراحم
والمالطفة والتعاضد في غير إثم وال مكروه  ،وفيه جواز التشبيه
وضرب األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام .
 -٥الحديث الخامس  :عونُ المظلوم:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم م َّر
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
عن ا ْلبراء رضي هللا عنه  ،أ َّن ر ُ
سالم،
بن ٍ
اس من ْاأل ْنصار ،فقال  ( :إ ْن ُك ْنت ُ ْم ال بُ َّد فاعلين ،فأ ْفشُوا ال َّ
سبيل ) .الترمذي ( .)2726
وأعينُوا ا ْلم ْظلُوم ،وا ْهدُوا ال َّ
فيه وجوب نصرة المظلوم  ،ال سيما للقادر على ذلك ،وأن ذلك من
حقوق الطريق والجلوس عليها .
 -6الحديث السادس  :الهالك الطبقي:
ّللاُ ع ْنها ،أ َّن قُر ْيشًا أه َّم ُه ْم شأْنُ ا ْلم ْرأة
ع ْن عائشة رضي َّ
ّللا صلَّى
سول َّ
ا ْلم ْخ ُزوم َّية الَّتي سرقتْ  ،فقالُوا  :وم ْن يُكل ُم فيها ر ُ
ب
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ؟ فقالُوا  :وم ْن ي ْجتر ُ
َّ
ئ عل ْيه إ َّال أُسامةُ ْبنُ ز ْيدٍ ،ح ُّ
ّللا
سو ُل َّ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ؟ فكلَّمهُ أُسامةُ ،فقال ر ُ
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ر ُ
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ّللا ؟ " ث ُ َّم قام
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :أتشْف ُع في ح ٍد م ْن ُحدُود َّ
صلَّى َّ
ف ْ
اختطب ث ُ َّم قال  ( :إنَّما أ ْهلك الَّذين ق ْبل ُك ْم أنَّ ُه ْم كانُوا إذا سرق فيه ُم
يف تركُوهُ ،وإذا سرق فيه ُم ال َّ
يف أقا ُموا عل ْيه ا ْلحدَّ ،وا ْي ُم
ضع ُ
الشَّر ُ
ّللا ل ْو أ َّن فاطمة بنت ُمح َّم ٍد سرقتْ لقط ْعتُ يدها ) .البخاري
َّ
( )٣٤٧٥مسلم( .)١٦٨٨
فيه إنما تهلك األمة بالفساد الطبقي والتسلط الفئوي ،الذي يقيم العدالة
على الضعفاء ،ويمنعها عن الشرفاء وأتباعهم  ،وعدالة اإلسالم
واحدة مهيمنة على الجميع .
قال في الفتح  ":وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب
عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك واإلنكار
على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.
وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل
ومراتب ذلك مختلفة ".
 -7الحديث السابع :االنتصار بالضعفاء:
ّللاُ عل ْيه
ع ْن أبي الد َّْرداء رضي هللا عنه قال :سم ْعتُ النَّب َّي صلَّى َّ
وسلَّم ،يقُو ُل  ( :أ ْبغُوني ضُعفاء ُك ْم ،فإنَّما ت ُ ْرزقُون وت ُ ْنص ُرون
بضُعفائ ُك ْم ) .الترمذي وقال هذا حد ٌ
يث حس ٌن صحي ٌح.)1702( .
فيه أن حفظ حقوق الضعفاء سبب لالنتصار ،كما أن خذالنهم سبب
للهزيمة واالنكسار .
قال في العون " :ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخالصا
لجالء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وجعلوا همهم واحدا فأجيب
دعاؤهم وزكت أعمالهم ".
ورواية النسائي عن سعد مرفوعًا توضح ذلك  (:إنَّما ي ْن ُ
ص ُر َّ
ّللاُ
هذه ْاأل ُ َّمة بضعيفها ؛ بدعْوته ْم ،وصالته ْم ،وإ ْخالصه ْم ).
 -8الحديث الثامن  :االستعاذة من الظلم:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم كان يقُو ُل ( :
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ع ْن أبي ُهر ْيرة  ،أ َّن ر ُ
اللَّ ُه َّم إني أعُوذُ بك من ا ْلف ْقر ،وأعُوذُ بك من ا ْلقلَّة والذلَّة ،وأعُوذُ
بك أ ْن أ ْظلم أ ْو أ ُ ْظلم ) .النسائي(. )٥460
فيه االستعاذة باهلل من الظلم  ،وهو العدوان على الناس .
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 -9الحديث التاسع  :نجدة المحتاجين :
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ّللاُ ع ْنهُ ،قال  :قال ر ُ
ع ْن أبي ُموسى رضي َّ
ّللاُ
عل ْيه وسلَّم  ( :فُكُّوا ا ْلعاني  -ي ْعني ْاألسير  -وأ ْطع ُموا ا ْلجائع،
وعُودُوا ا ْلمريض ) .البخاري(.)٣046
فيه فضيلة نجدة المحتاجين من األسرى والجياع والمرضى ،بالفك
والطعام والعيادة والسؤال .
قال في الفتح ":قال ا ْلك ْرمان ُّي ْاأل ْم ُر ُهنا للنَّدب وق ْد يكُونُ واجبًا في
از الشبع ألنَّهُ
ب ْعض ْاأل ْحوال اهـ .ويُ ْؤخذُ من ْاأل ْمر بإ ْطعام ا ْلجائع جو ُ
ستمر .
ما دام ق ْبل الشبع ،فصفةُ ا ْل ُجوع قائمةٌ به و ْاأل ْم ُر بإ ْطعامه ُم ْ
ش ْيء فا ْنفكَّ
صوا ْاألسير م ْن فك ْكتُ ال َّ
ق ْولُهُ وفُكُّوا ا ْلعاني :أ ْي خل ُ
".
وقد تجتمع هذه الصفات في أسير جائع مريض ،فوجب نجدتهم
وغياثهم .
قال شي ُخ اإلسالم ابنُ تيمية رحمه هللاُ  " :فكاكُ األُسارى من أعظم
الواجبات ،وبذ ُل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم
القُربات"
 -10الحديث العاشر  :قسم الضعيف:
ب ا ْل ُخزاع َّي رضي هللا عنه قال  :سم ْعتُ النَّب َّي
عن حارثة ْبن و ْه ٍ
يف
ّللاُ عل ْيه وسلَّم يقُو ُل  ( :أال أ ُ ْخب ُر ُك ْم بأ ْهل ا ْلجنَّة ؟ ُك ُّل ضع ٍ
صلَّى َّ
ّللا ألب َّر ُه ،أال أ ُ ْخب ُر ُك ْم بأ ْهل النَّار ؟ ُك ُّل
ُمتضع ٍ
ف  ،ل ْو أ ْقسم على َّ
ستكْب ٍر ) .البخاري ()4918
ُ
عت ُ ٍل-أي جافي -ج َّواظٍ -أي ال َجموعُ -م ْ
مسلم(.)28٥٣
فيه دعاء الضعيف المتضعف ،وأنه من مجابي الدعوة.
قال في الفتح  " :والمراد بالضعيف :من نفسه ضعيفة لتواضعه
وضعف حاله في الدنيا ،والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا.
وقال في موضع " :المراد بالضعيف :الفقير ،والمستضعف  -بفتح
العين المهملة  -وغلط من كسرها؛ ألن المراد أن الناس
يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه ،وذكر الحاكم في " علوم
الحديث " أن ابن خزيمة سئل :من المراد بالضعيف هنا؟ فقال :هو
8
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الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين مرة إلى
خمسين مرة .وقال الكرماني :يجوز الكسر ،ويراد به المتواضع
المتذلل ".
وقوله ( :لو أقسم على هللا ألبره ) أي :لو حلف يمينا على شيء
أن يقع طمعا في كرم هللا بإبراره ألبره وأوقعه ألجله ،وقيل :هو
كناية عن إجابة دعائه.
 -11الحديث الحادي عشر  :التماس المناصرين:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم بمكَّة عشْر
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع ْن جاب ٍر  ،قال  :مكث ر ُ
سنين يتَّبَّ ُع النَّاس في منازله ْم بعُكاظٍ  ،ومجنَّة ،وفي ا ْلمواسم بمنًى،
ص ُرني ؟ حتَّى أُبلغ رسالة ربي ،ولهُ
يقُو ُل  ( :م ْن يُئْويني ؟ م ْن ي ْن ُ
ا ْلجنَّةُ ) .المسند ( . )144٥6وهو صحيح .
فيه استحباب البحث والتماس المناصرين في الدعوة والبالغ
وإنجاز المهمات  ،وأن سنة هللا في الرساالت ال تنهض وتقوم إال
بالجنود والمحتسبين  ،وفي القرآن  (:قال من أنصاري إلى هللا )
سورة الصف .
طلب النصرة والمنعة:
 -12الحديث الثاني عشر :
ُ
عن جابر رضي هللا في قصة البيعة المشهورة وفيه (:تُبايعُوني
س ْمع وال َّ
سر
طاعة في النَّشاط وا ْلكسل ،والنَّفقة في ا ْلعُ ْ
على ال َّ
سر ،وعلى ْاأل ْمر با ْلم ْع ُروف والنَّ ْهي عن ا ْل ُم ْنكر ،وأ ْن تقُولُوا
وا ْليُ ْ
ص ُروني فت ْمنعُوني
ّللا ل ْومة الئ ٍم ،وعلى أ ْن ت ْن ُ
ّللا ال تخافُون في َّ
في َّ
إذا قد ْمتُ عل ْي ُك ْم ،م َّما ت ْمنعُون م ْنهُ أ ْنفُس ُك ْم وأ ْزواج ُك ْم وأ ْبناء ُك ْم،
ول ُك ُم ا ْلجنَّةُ ) .قال  :فقُ ْمنا إل ْيه فباي ْعناهُ . ..،المسند (.)144٥6
فيه طلب النصرة من أهلها  ،وجوب مناصرة األنبياء والدعاة
وعدم خذالنهم في مسيرتهم الدعوية ،وأن الدعاة عرضة للبالء،
فاستلزم ذلك نصرتهم ومؤازرتهم .
 -١٣الحديث الثالث عشر :الدعا ُء على الظلمة:
عن ابن عمر رضي هللا عنهما في دعاء ختام المجلس وفيه قال
ص ْرنا على
صلى هللا عليه وسلم ( :و ْ
اجع ْل ثأْرنا على م ْن ظلمنا ،وا ْن ُ
م ْن عادانا  .)..الترمذي ( .) ٣٥02
9

أربعون الضعفاء

ب َّ
فيه مشروعية الدعاء على الظلمة ،قال تعالى  ( :ال يُح ُّ
ّللاُ
سوء من ا ْلق ْول إ َّال م ْن ُ
ّللاُ سميعًا علي ًما ){ .
ا ْلج ْهر بال ُّ
ظلم وكان َّ
سورة النساء ،}148 :جاء في تفسير ابن كثير عن ابن عباس :ال
سوء من ا ْلق ْول ،يقول :ال يحب هللا أن يدعو أحد
ّللاُ ا ْلج ْهر بال ُّ
ب َّ
يُح ُّ
على أحد ،إال أن يكون مظلوما ،فإنه قد أرخص له أن يدعو على
من ظلمه ،وذلك قوله :إال م ْن ُ
ظلم وإن صبر فهو خير له انتهى.
 -14الحديث الرابع عشر :خطورة إعانة الظالمين:
ّللاُ عل ْيه
ع ْن أبي سعي ٍد ا ْل ُخدْري رضي هللا عنه عن النَّبي صلَّى َّ
اش  -من
اش  -أ ْو حو ٍ
وسلَّم ،قال  ( :تكُونُ أُمرا ُء ت ْغشا ُه ْم غو ٍ
النَّاس ،ي ْ
ظل ُمون ،ويكْذبُون ،فم ْن دخل عل ْيه ْم ،فصدَّق ُه ْم بكذبه ْم،
وأعان ُه ْم على ُ
ستُ م ْنهُ ،وم ْن ل ْم ي ْد ُخ ْل عل ْيه ْم،
ظ ْلمه ْم فل ْيس مني ،ول ْ
ويُصد ْق ُه ْم بكذبه ْم ،ويُع ْن ُه ْم على ُ
ظ ْلمه ْم ف ُهو مني ،وأنا م ْنهُ ).
المسند (.)11192
فيه اتقاء الظلمة وحرمة نصرتهم في مظالمهم ،وأن ذلك من
منكرات األخالق ،والشرف كل الشرف للمتباعد عنهم ،وهو الفائز
بسنة رسول هللا ومنهجه وحزبه .
 -1٥الحديث الخامس عشر :مقتضيات اإلخوة اإلسالمية:
ّللا صلَّى
سول َّ
ّللاُ ع ْن ُهما أ ْخبر ُه ،أ َّن ر ُ
ّللا ْبن عُمر رضي َّ
عن ع ْبد َّ
سل ُمهُ ،
سلم ،ال ي ْظل ُمهُ ،وال يُ ْ
سل ُم أ ُخو ا ْل ُم ْ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم قال  ( :ا ْل ُم ْ
َّ
سل ٍم
ّللاُ في حاجته ،وم ْن ف َّرج ع ْن ُم ْ
وم ْن كان في حاجة أخيه ،كان َّ
سل ًما
ّللاُ ع ْنهُ ك ُْربةً م ْن ك ُُربات ي ْوم ا ْلقيامة ،وم ْن ستر ُم ْ
ك ُْربةً ف َّرج َّ
ّللاُ ي ْوم ا ْلقيامة ) .البخاري ( )2442مسلم ( .)2٥80
ستر ُه َّ
سلم ؛ ال ي ْظل ُمهُ ،وال ي ْخذُلُهُ  ،وال
سل ُم أ ُخو ا ْل ُم ْ
وفي رواية (:ا ْل ُم ْ
ي ْحق ُرهُ ).
وفي رواية الترمذي ( ال ي ُخونُهُ ،وال يكْذبُهُ ،وال ي ْخذُلُهُ ).
فيه بيان مقتضيات اإلخوة اإلسالمية ،وأنها تمنع الظلم والخيانة
والخذالن والتحقير  .قال النووي رحمه هللا ":قال العلماء  :الخذل :
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ترك اإلعانة والنصر  ،ومعناه  :إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه
لزمه إعانته إذا أمكنه  ،ولم يكن له عذر شرعي " ،
و " في هذا فضل إعانة المسلم  ،وتفريج الكرب عنه  ،وستر زالته
 ،ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو
مساعدته  ،والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه وداللته
 ،وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات
ونحوهم ممن ليس هو معروفا باألذى والفساد  ،فأما المعروف بذلك
فيستحب أال يستر عليه  ،بل ترفع قضيته إلى ولي األمر إن لم يخف
من ذلك مفسدة ; ألن الستر على هذا يطمعه في اإليذاء والفساد ،
وانتهاك الحرمات  ،وجسارة غيره على مثل فعله  ،هذا كله في ستر
معصية وقعت وانقضت  ،وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس
بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه  ،ومنعه منها على من قدر على
ذلك  ،وال يحل تأخيرها ".
 -16الحديث السادس عشر  :سنة اإلمالء:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :إ َّن
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع ْن أبي ُموسى قال  :قال ر ُ
ّللا ع َّز وج َّل يُ ْملي لل َّ
ظالم ،فإذا أخذ ُه ل ْم يُ ْفلتْهُ -أي يخلصه .) -ث ُ َّم قرأ
َّ
 { " :وكذلك أ ْخذُ ربك إذا أخذ ا ْلقُرى وهي ظالمةٌ إ َّن أ ْخذ ُه ألي ٌم
شدي ٌد } " .البخاري( )4686مسلم (. )2٥8٣
فيه تحذير الظالمين أنهم ليسوا في مأمن من العقوبة ،وأن هللا
يمهلهم ليتوبوا ،أو ليزدادوا إث ًما  .وإثبات سنة اإلمالء ،قال
ً
َّ
غافال عما يعمل الظالمون ) سورة إبراهيم
تحسبن هللا
تعالى (:وال
.
 -17الحديث السابع عشر  :األخذ على الظالم:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم
عن أبي بكر رضي هللا عنه قال :سم ْعنا النَّب َّي صلَّى َّ
يقُو ُل  (:إ َّن النَّاس إذا رأ ُوا ال َّ
ظالم فل ْم يأ ْ ُخذُوا على يد ْيه أ ْوشك أ ْن
ب ) .أبو داود ( )4٣8٣المسند (  .)1وهو أول
يعُ َّم ُه ُم َّ
ّللاُ بعقا ٍ
حديث فيه ،وسنده صحيح .
فيه مشروعية اإلنكار على الظلمة لمن قدر على ذلك ،وأن تركهم
في غيهم سبب للعقاب العام ،كما قال سبحانه (:واتقوا فتنة ال تصيبن
الذين ظلموا خاصة ) سورة األنفال .
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المنكر،
بالمعروف والنهي ِ عن
األمر
تر ِك
وفي الحديث:
ِ
التحذير ِمن ْ
ُ
ِ
ِ
وأن الجميع مخاطب به .
أمر العا َّمة وإفها ُمهم النصوص على الوجه الصحيح،
وفيه :ترشيدُ ِ
وتحذيرهم الفهوم الخاطئة .
 -18الحديث الثامن عشر :توقي دعوة المظلوم:
عن ا ْبن عبَّ ٍ
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ّللاُ ع ْن ُهما ،قال  :قال ر ُ
اس رضي َّ
ّللاُ
عل ْيه وسلَّم  -ل ُمعاذ ْبن جب ٍل حين بعثهُ إلى ا ْليمن  : -واتَّق دعْوة
اب " .البخاري ()1496
ا ْلم ْظلُوم ؛ فإنَّهُ ل ْيس ب ْينهُ وب ْين َّ
ّللا حج ٌ
مسلم ( .) 19
فيه الحذر من مغبة الظلم ،ألنه سبب للدعاء واالنتقام .
قال في الفتح :قوله ( :واتق دعوة المظلوم ) أي تجنب الظلم لئال
يدعو عليك المظلوم .وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم،
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم اإلشارة إلى أن أخذها
ظلم .
قوله ( :حجاب ) أي ليس لها صارف يصرفها وال مانع ،والمراد
أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة عند
أحمد مرفوعا " دعوة المظلوم مستجابة ،وإن كان فاجرا ففجوره
على نفسه "  .وإسناده حسن ،وليس المراد أن هلل تعالى حجابا
يحجبه عن الناس.
 -١٩الحديث التاسع عشر :اتقاء الظلم:
ّللاُ عل ْيه
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ّللا رضي هللا عنه أ َّن ر ُ
ع ْن جابر ْبن ع ْبد َّ
ظ ْلم ؛ فإ َّن ال ُّ
وسلَّم قال  ( :اتَّقُوا ال ُّ
ظ ْلم ُ
ظلُماتٌ ي ْوم ا ْلقيامة ).
البخاري( )2447مسلم( .) 2٥78
قال النووي رحمه هللا :اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
) قال القاضي  :قيل  :هو على ظاهره  ،فيكون ظلمات على صاحبه
ال يهتدي يوم القيامة سبيال حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم
وبأيمانهم  ،ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد  ،وبه فسروا قوله
تعالى  { :قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر } أي  :شدائدهما ،
ويحتمل أنها عبارة عن األنكال والعقوبات .
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 -٢٠الحديث العشرون  :بركة الضعفاء:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما في قصته مع هرقل الروم :
اف النَّاس اتَّبعُوهُ
أ ْخبرني أبُو ُ
س ْفيان ،قال لي ق ْيص ُر  :سأ ْلتُك  :أشْر ُ
سل .البخاري(
أ ْم ضُعفا ُؤ ُه ْم ؟ فزع ْمت ضُعفاء ُه ْم ،و ُه ْم أتْبا ُ
الر ُ
ع ُّ
 )2940مسلم(.)177٣
فيه بيان فضل الضعفاء وأنهم سبب النصر والظهور  .وما اتبعوا
الدعوات غالبا إال لقناعتهم ،أو لطلب المخرج من الطغيان
االقتصادي واالجتماعي ضدهم ،ولذلك يكون حضورهم قويا،
ودفاعهم عزيزا .
قال في الفتح " :معلقا على ترجمة البخاري رحمه هللا :قوله( :
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ) أي ببركتهم
ودعائهم" .
 -21الحديث الواحد والعشرون  :غوث ُالضعفاء:
ّللاُ عل ْيه
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
عن جرير رضي هللا عنه قال ُ :كنَّا ع ْند ر ُ
وسلَّم في صدْر النَّهار ،قال  :فجاء ُه ق ْو ٌم ُحفاةٌ عُراةٌُ ،م ْجتابي النمار
سيُوف ،عا َّمت ُ ُه ْم م ْن ُمضر ،ب ْل
 ،أو ا ْلعباء -أي خرقوهاُ ،-متقلدي ال ُّ
ّللاُ عل ْيه
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ُكلُّ ُه ْم م ْن ُمضر ،فتمعَّر  -أي تغير -و ْجهُ ر ُ
وسلَّم لما رأى به ْم من ا ْلفاقة -اي الفقر،-فدخل ،ث ُ َّم خرج فأمر بال ًال،
اس اتَّقُوا ربَّ ُك ُم
فأذَّن ،وأقام ،فصلَّى ،ث ُ َّم خطب ،فقال  { " :يا أيُّها النَّ ُ
ّللا كان عل ْي ُك ْم
الَّذي خلق ُك ْم م ْن ن ْف ٍس واحد ٍة } إلى آخر ْاآلية { إ َّن َّ
ّللا و ْلت ْن ُ
س ما قدَّمتْ
رقيبًا }  ،و ْاآلية الَّتي في ا ْلحشْر { اتَّقُوا َّ
ظ ْر ن ْف ٌ
ّللا } تصدَّق ر ُج ٌل م ْن ديناره ،م ْن د ْرهمه ،م ْن ث ْوبه،
لغ ٍد واتَّقُوا َّ
م ْن صاع بُره ،م ْن صاع ت ْمره ،حتَّى قال  :ول ْو بشق ت ْمر ٍة " .قال :
ص َّر ٍة كادتْ كفُّهُ ت ْعج ُز ع ْنها ب ْل ق ْد عجزتْ ،
فجاء ر ُج ٌل من ْاأل ْنصار ب ُ
اس حتَّى رأيْتُ ك ْوم ْين م ْن طع ٍام-،أي مرتفعة-
قال  :ث ُ َّم تتابع النَّ ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم يتهلَّ ُل كأنَّهُ
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ب حتَّى رأيْتُ و ْجه ر ُ
وثيا ٍ
ّللاُ عل ْيه
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ُم ْذهبةٌ -بالفتح أي فضة مذهبة -فقال ر ُ
سنَّةً حسنةً ،فلهُ أ ْج ُرها وأ ْج ُر م ْن
وسلَّم  ( :م ْن س َّن في ْاإل ْ
سالم ُ
عمل بها ب ْعدهُ م ْن غ ْير أ ْن ي ْنقُص م ْن أ ُ ُجوره ْم ش ْي ٌء ،وم ْن س َّن في
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سنَّةً سيئةً كان عل ْيه و ْز ُرها وو ْز ُر م ْن عمل بها م ْن ب ْعده
ْاإل ْ
سالم ُ
م ْن غ ْير أ ْن ي ْنقُص م ْن أ ْوزاره ْم ش ْي ٌء ) .مسلم(.)١٠١٧
فيه وجوب غوث الضعفاء والمحتاجين  ،وتحرك رسول هللا اإلغاثي
العظيم ،وتفاعل الناس معه  ،وأن يد هللا على الجماعة .
قال النووي رحمه هللا ":فيه  :استحباب جمع الناس لألمور
المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح ،
فيه  :الحث على االبتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات ،
والتحذير من اختراع األباطيل والمستقبحات  ،وسبب هذا الكالم في
صرة كادت كفه تعجز
هذا الحديث أنه قال في أوله  ( :فجاء رجل ب ُ
عنها  ،فتتابع الناس ) وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير ،
والفاتح لباب هذا اإلحسان " .
 -22الحديث الثاني والعشرون  :حقوق الضعفاء:
ع ْن أبي سعي ٍد ا ْل ُخدْري  ،قال  :جاء أعْرابي إلى النَّبي صلَّى َّ
ّللاُ
عل ْيه وسلَّم يتقاضاهُ د ْينًا كان عل ْيه ،فاشْت َّد عل ْيه حتَّى قال لهُ :
ج عل ْيك إ َّال قض ْيتني .فا ْنتهرهُ أصْحابُهُ ،وقالُوا  :و ْيحك ،تدْري
أُحر ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم :
ب حقي .فقال النَّب ُّي صلَّى َّ
م ْن تُكل ُم ؟ قال  :إني أ ْطلُ ُ
" ه َّال مع صاحب ا ْلحق ُك ْنت ُ ْم ؟ " .ث ُ َّم أ ْرسل إلى خ ْولة ب ْنت ق ْي ٍس،
فقال لها  " :إ ْن كان ع ْندك ت ْم ٌر فأ ْقرضينا حتَّى يأْتينا ت ْم ُرنا فن ْقضيك
ّللا .قال  :فأ ْقرضتْهُ ،فقضى
سول َّ
" .فقالتْ  :نع ْم ،بأبي أ ْنت يا ر ُ
ار
ْاألعْراب َّي وأ ْطعمهُ ،فقال  :أ ْوف ْيت أ ْوفى َّ
ّللاُ لك .فقال  ( :أُولئك خي ُ
النَّاس ،إنَّهُ ال قُدستْ أ ُ َّمةٌ ال يأ ْ ُخذُ ال َّ
يف فيها حقَّهُ غ ْير ُمت ْعت ٍع ).
ضع ُ
ابن ماجة ( )2426وسنده صحيح .
فيه بيان حقوق الضعفاء ،ووجوب نصرتهم ،وتواضع رسول هللا،
واستدانته أحيانا  ،وإيفاء الحقوق إلى أصحابه بال منة وال إزعاج .
قال الشيخ السندي رحمه هللا  ( :غير متعتع )
بفتح التاء الثانية أي من غير أن
يصيبه أذى يقلقه ويزعجه ،وغير منصوب ألنه حال للضعيف .
 -2٣الحديث الثالث والعشرون  :حلف المناصرة:
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ّللاُ عل ْيه وسلَّم ،قال
الر ْحمن ْبن ع ْو ٍ
ف  ،عن النَّبي صلَّى َّ
ع ْن ع ْبد َّ
ع ُمومتي ،وأنا ُ
ب أ َّن لي
 ( :شهدْتُ ح ْلف ا ْل ُمطيَّبين مع ُ
غال ٌم ،فما أُح ُّ
ُح ْمر النَّعم  ،وأني أ ْن ُكثُهُ " .قال ُّ
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ي  :قال ر ُ
ّللاُ
الز ْهر ُّ
سال ُم ح ْلفًا ؛ إ َّال زاد ُه ش َّدةً ،وال ح ْلف في
عل ْيه وسلَّم  " :ل ْم يُصب ْاإل ْ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ب ْين قُر ْي ٍش،
ْاإل ْ
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
سالم " .وق ْد ألَّف ر ُ
و ْاأل ْنصار .المسند (.)16٥٥
فيه استحباب األحالف لنصرة الضعفاء ،ودفع الظلم ،وشهود مثل
ذلك والتحدث عنه  ،وقد كان ذلك قبل البعثة وسمي بحلف المطيبين
النهم غمسوا أيديهم في الطيب ،أو حلف الفضول وقيل هو شيء
سمع به ،
آخر ،قال ابن كثير  ":وكان حلف الفضول
أكرم حلفٍ ُ
َ
وأشرفه في العرب ،وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد
المطلب" .
 -24الحديث الرابع والعشرون  :التسلط على الضعفاء:
عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال " :كنت أضرب غال ًما
سوط ،فسمعت صوتًا من خلفي :اعلم أبا مسعود .فلم أفهم
لي بال ُّ
صوت من الغضب ،قال :فل َّما دنا مني إذا هو رسول هللا صلى هللا
ال َّ

عليه وسلم ،فإذا هو يقول :اعلم ،أبا مسعود ،اعلم ،أبا مسعود .قال:
سوط من يدي ،فقال :اعلم ،أبا مسعودَّ ،
أن هللا أقدر عليك منك
فألقيت ال َّ
على هذا الغالم .قال :فقلت :ال أضرب مملوكًا بعده أبدًا .وفي رواية :فقلت:
يا رسول هللا ،هو حر لوجه هللا ،فقال ( :أما لو لم تفعل للفحتك النَّار ،أو
ستك النَّار) .مسلم ( (.)16٥9
لم َّ

قال النووي رحمه هللا :فيه الحث على الرفق بالمملوك  ،والوعظ
والتنبيه على استعمال العفو  ،وكظم الغيظ  ،والحكم كما يحكم هللا
على عباده .

 -٢٥الحديث الخامس  :استنقاذ المظلوم:
عن عروة قال :قلت لعبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم،
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
أ ْخب ْرني بأشد ما صنع ا ْل ُمشْركُون بر ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم يُصلي بفناء ا ْلك ْعبة إ ْذ
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
قال  :ب ْينا ر ُ
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ّللاُ عل ْيه
أ ْقبل ُ
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ع ْقبةُ ْبنُ أبي ُمعيْطٍ  ،فأخذ بم ْنكب ر ُ
عنُقه ،فخنقهُ به خ ْنقًا شديدًا ،فأ ْقبل أبُو بك ٍْر،
وسلَّم ولوى ث ْوبهُ في ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ،وقال { :
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
فأخذ بم ْنكبه ،ودفع ع ْن ر ُ
ّللاُ وق ْد جاء ُك ْم با ْلبينات م ْن َّرب ُك ْم } .
أت ْقتُلُون ر ُج ًال أ ْن يقُول ربي َّ
البخاري (.)481٥
فيه الدفاع عن المظلومين واستنقاذهم ،وحماية رسول هللا ودعوته
 ،ومنقبة ألبي بكر رضي هللا عنه وجسارته ضد المشركين  ،وكان
علي رضي هللا عنه يقول " :وهللا لساعة من أبي بكر خير منه،
ذاك رجل يكتم إيمانه ،وهذا يعلن بإيمانه ".
 -26الحديث السادس والعشرون  :تنزيه الباري عن الظلم:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ،فيما
ع ْن أبي ذ ٍر  ،رضي هللا عنه عن النَّبي صلَّى َّ
ّللا تبارك وتعالى ،أنَّهُ قال  ( :يا عبادي ،إني ح َّر ْمتُ
روى عن َّ
ال ُّ
ظ ْلم على ن ْفسي ،وجع ْلتُهُ ب ْين ُك ْم ُمح َّر ًما ،فال تظال ُموا . )..مسلم
(.)2٥77
فيه تحريم الظلم وقبحه ،وأن هللا تعالى منزه عنه .
قال النووي رحمه هللا ":قوله تعالى  ( :إني حرمت الظلم على نفسي
) قال العلماء  :معناه  :تقدست عنه وتعاليت  ،والظلم مستحيل في
حق هللا سبحانه وتعالى  ،كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من
يطيعه ؟ وكيف يتصرف في غير ملك  ،والعالم كله في ملكه
وسلطانه ؟ وأصل التحريم في اللغة  :المنع  ،فسمى تقدسه عن الظلم
تحريما ؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء .
قوله تعالى  ( :وجعلته بينكم محرما  ،فال تظالموا ) هو بفتح التاء
أي  :ال تتظالموا  ،والمراد  :ال يظلم بعضكم بعضا  ،وهذا توكيد
لقوله تعالى  " :يا عبادي  ،وجعلته بينكم محرما "  ،وزيادة تغليظ
في تحريمه ".
 -27الحديث السابع والعشرون  :أصناف الضعفاء:
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :اللَّ ُه َّم
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع ْن أبي ُهر ْيرة قال  :قال ر ُ
ق ال َّ
ضعيف ْين  :ا ْليتيم وا ْلم ْرأة ) .ابن ماجة (.)٣678
إني أُحر ُ
ج ح َّ
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فيه التنويه بأصناف ضعفاء من الناس هم األيتام والنساء ،
يستوجبون منا الرحمة .
قال السندي رحمه هللا ":قوله ( إني أحرج ) بالحاء المهلة من
التحريج أو اإلحراج أي أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد
عليهم في ذلك والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم ".
 -28الحديث الثامن والعشرون :ثبات مع الخذالن :
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :ال تزا ُل
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع ْن ث ْوبان  ،قال  :قال ر ُ
طائفةٌ م ْن أ ُ َّمتي ظاهرين على ا ْلحق ،ال يض ُُّر ُه ْم م ْن خذل ُه ْم حتَّى
ّللا و ُه ْم كذلك ) .مسلم(.)١٩٢٠
يأْتي أ ْم ُر َّ
فيه كراهية الخذالن ألهل الحق وهم الطائفة الناجية المنصورة .
المؤيدون من هللا ،الثابتون على الحق ،الحاملون لشريعته  ،وهم
متفرقون في األمة وبلدانها ،قال النووي رحمه هللا  ":يجوز أن
تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين  ،ما بين شجاع
،وبصير بالحرب ،وفقيه ومحدث  ،ومفسر  ،وقائم باألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وزاهد وعابد " .
 -29الحديث التاسع والعشرون  :تحريم خذالن المسلمين:
ي رضي هللا
عن جابر ْبن ع ْبد َّ
ّللا  ،وأبا ط ْلحة ْبن س ْه ٍل ْاأل ْنصار َّ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :ما من
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
عنهما أنهما قاال  :قال ر ُ
ص
سل ًما في م ْوض ٍع ت ُ ْنتهكُ فيه ُح ْرمتُهُ ،ويُ ْنتق ُ
امرأ ً ُم ْ
امر ٍئ ي ْخذُ ُل ْ
ْ
ب فيه نُصْرتهُ .وما من
فيه م ْن ع ْرضه ؛ إ َّال خذلهُ َّ
ّللاُ في م ْوط ٍن يُح ُّ
ص فيه م ْن ع ْرضه ويُ ْنتهكُ فيه
سل ًما في م ْوض ٍع يُ ْنتق ُ
امر ٍئ ي ْن ُ
ص ُر ُم ْ
ْ
ب نُصْرتهُ ) .أبو داود
م ْن ُح ْرمته ؛ إ َّال نصر ُه َّ
ّللاُ في م ْوط ٍن يُح ُّ
( .)4884وسنده حسن .
فيه وجوب النصرة وحرمة الخذالن للمسلمين  ،وأن األمة المسلمة
أمة واحدة مترابطة ،ال يسوغ فيها التخاذل والتفكك ،واهمال بعضهم
ضا .
بع ً
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قال في العون  :والمعنى ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود
القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه
أو قتله أو نحوها.
 -٣0الحديث الثالثون  :الرحمة بالخالئق:
ّللاُ عل ْيه
ّللا ْبن ع ْم ٍرو رضي هللا عنه ي ْبلُ ُغ به النَّب َّي صلَّى َّ
ع ْن ع ْبد َّ
ارح ُموا أ ْهل ْاأل ْرض ي ْرح ْم ُك ْم
الر ْحمنُ ْ ،
الراح ُمون ي ْرح ُم ُه ُم َّ
وسلَّم َّ ( :
سماء ) .أبو داود (.)٤٩٤١
م ْن في ال َّ
فيه وجوب رحمة الخالئق ،واإلحسان اليهم والترفق بهم ،ال سيما
الطبقات الضعيفة  ،وأن رحمتهم سبب لرحمة هللا لنا  ،وقد صح
حديث( من ال يرحم ال يُرحم ).
قال في العون ( " :الراحمون) أي :لمن في األرض من آدمي
وحيوان لم يؤمر بقتله بالشفقة عليهم واإلحسان إليهم.
(يرحمهم الرحمن) أي :يحسن إليهم ويتفضل عليهم.
والرحمة مقيدة باتباع للكتاب والسنة ،فإقامة الحدود واالنتقام
لحرمة هللا تعالى ال ينافي كل منهما الرحمة " .
 -٣1الحديث الواحد والثالثون  :األيتا ُم المستضعفون :
ّللاُ عل ْيه وسلَّم
عن س ْهل ْبن س ْع ٍد  ،رضي هللا عنه ،عن النَّبي صلَّى َّ
سبَّابة
قال  ( :أنا وكاف ُل ا ْليتيم في ا ْلجنَّة هكذا ) .وقال بإصْبع ْيه ال َّ
سطى .البخاري (.)600٥
وا ْل ُو ْ
فيه بيان فضل كفالة األيتام ورعايتهم ،وهم ضرب من الضعفاء،
وكراهية تضييعهم .
قال في الفتح " :قال ابن بطال :حق على من سمع هذا الحديث أن
يعمل به ليكون رفيق النبي صلى هللا عليه وسلم في الجنة ،وال منزلة
في اآلخرة أفضل من ذلك.
وقال شيخنا في " شرح الترمذي " :لعل الحكمة في كون كافل اليتيم
يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو
منزلة النبي؛ لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم ال يعقلون أمر دينهم
فيكون كافال لهم ومعلما ومرشدا ،وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من
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ال يعقل أمر دينه ،بل وال دنياه ،ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه،
فظهرت مناسبة ذلك "  .انتهى ملخصا.
 -٣٢الحديث الثاني والثالثون  :الشبع الذاتي :
عن أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ( :ما
جاره جائ ٌع إلى جنبه و هو يعلم به)
آمن بي من بات شبعان و ُ
البخاري في " األدب المفرد " ( )112والحاكم في المستدرك (4
 . )167 /والبزار في بسند حسن ،وحسنه الحافظ وغيره .
فيه ذم الشبع الذاتي األناني ،والذي يهتم المرء فيه بنفسه ،ويهمل
جيرانه الفقراء ،مما يعني ضعف إيمانه وقسوة قلبه ،وشح نفسه .
 -٣٣الحديث الثالث والثالثون :التوحد ضد الظلم :
ّللا
سو ُل َّ
ب  ،ع ْن أبيه  ،ع ْن جده قال  :قال ر ُ
ع ْن ع ْمرو ْبن شُع ْي ٍ
سل ُمون تتكافأ ُ  -أي تتساوى  -دما ُؤ ُه ْم،
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :ا ْل ُم ْ
صلَّى َّ
ير عل ْيه ْم أ ْقصا ُه ْم ،و ُه ْم ي ٌد
ي ْ
سعى بذمتهم-أي بأمانهم -أدناهم ،ويُج ُ
على م ْن سوا ُه ْم ،ي ُر ُّد ُمش ُّد ُه ْم على ُم ْ
ضعفه ْم ،و ُمتسريه ْم على
قاعده ْم ،ال يُ ْقت ُل ُم ْؤم ٌن بكاف ٍر ،وال ذُو ع ْه ٍد في ع ْهده ) .أبو داود
(.)٥721
قال في عون المعبود :المسلمون ال يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم
بعضا على جميع األديان والملل.
وقال الخطابي :معنى اليد :المظاهرة والمعاونة ،إذا استنفروا وجب
عليهم النفير ،وإذا استنجدوا أنجدوا ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا .انتهى.
وفي النهاية :أي :هم مجتمعون على أعدائهم ال يسعهم التخاذل بل
يعاون بعضهم بعضا ،كأنه جعل أيديهم يدا واحدة ،وفعلهم فعال
واحدا .انتهى.
(يرد ُمشدهم على ُمضعفهم) قال الخطابي :المشد المقوي الذي دوابه
شديدة قوية ،والمضعف من كانت دوابه ضعافا .انتهى.
وفي النهاية :يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه
من الغنيمة " .انتهى.
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 -٣4الحديث الرابع والثالثون :التشارك االقتصادي :
ع ْن أبي سعي ٍد ا ْل ُخدْري رضي هللا عنه قال  :ب ْينما ن ْحنُ في سف ٍر مع
ّللاُ عل ْيه وسلَّم إ ْذ جاء ر ُج ٌل على راحل ٍة لهُ ،قال  :فجعل
النَّبي صلَّى َّ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم :
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ف بصرهُ يمينًا وشم ًاال ،فقال ر ُ
يصْر ُ
( م ْن كان معهُ ف ْ
ض ُل ظ ْه ٍر ف ْليعُ ْد به على م ْن ال ظ ْهر لهُ ،وم ْن كان
لهُ ف ْ
ض ٌل م ْن زا ٍد ف ْليعُ ْد به على م ْن ال زاد لهُ ) .قال  :فذكر م ْن
ق ألح ٍد منَّا في ف ْ
ض ٍل.
أصْناف ا ْلمال ما ذكر حتَّى رأ ْينا أنَّهُ ال ح َّ
مسلم(.)1728
فيه رحمة القائد بالناس ،وفطنته في احتياجهم ومتابعتهم .
قال النووي رحمه هللا " :في هذا الحديث  :الحث على الصدقة
والجود والمواساة واإلحسان إلى الرفقة واألصحاب  ،واالعتناء
بمصالح األصحاب  ،وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج ،
وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء  ،وتعريضه من غير
سؤال  ،وهذا معنى قوله  " :فجعل يصرف بصره " أي  :متعرضا
لشيء يدفع به حاجته  .وفيه  :مواساة ابن السبيل  ،والصدقة
عليه إذا كان محتاجا  ،وإن كان له راحلة  ،وعليه ثياب  ،أو كان
موسرا في وطنه  ،ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال  .وهللا
أعلم ".
 -٣٥الحديث الخامس والثالثون  :القسمة األخوية :
عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  :قال النَّب ُّي صلى هللا عليه
وسلم ( :إن ْاألشْعريين إذا أ ْرملُوا  -نفد مالهم-في ا ْلغ ْزو أ ْو ق َّل طعا ُم
ب واح ٍد ث ُ َّم ا ْقتس ُموهُ
عياله ْم با ْلمدينة جمعُوا ما كان ع ْند ُه ْم في ث ْو ٍ
سويَّة ،ف ُه ْم مني وأنا م ْن ُهم) البخاري
ب ْين ُه ْم في إناءٍ واح ٍد بال َّ
( )2٣06مسلم (.)2٥00
في فضل الشركة األخوية والتقاسم الجماعي المبني على التراحم
واإليثار .
قال في الفتح رحمه هللا ":قوله ( :فهم مني وأنا منهم ) أي هم
متصلون بي ،وتسمى " من " هذه االتصالية كقوله " :لست من
دد " ،وقيل :المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة .وقال النووي:
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معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة هللا تعالى.
وفي الحديث فضيلة عظيمة لألشعريين قبيلة أبي موسى ،وتحديث
الرجل بمناقبه ،وجواز هبة المجهول ،وفضيلة اإليثار والمواساة،
واستحباب خلط الزاد في السفر وفي اإلقامة أيضا .وهللا أعلم.
 -٣6الحديث السادس والثالثون  :تعاضد األنصار والمهاجرين :
ّللاُ عل ْيه وسلَّم ا ْلمدينة أتاهُ
ع ْن أن ٍس قال  :ل َّما قدم النَّب ُّي صلَّى َّ
ّللا ،ما رأ ْينا ق ْو ًما أ ْبذل م ْن كث ٍير
سول َّ
ا ْل ُمهاج ُرون  ،فقالُوا  :يا ر ُ
وال أ ْحسن ُمواساةً م ْن قلي ٍل م ْن ق ْو ٍم نز ْلنا ب ْين أ ْظ ُهره ْم ،لق ْد كف ْونا
ا ْل ُم ْؤنة ،وأشْركُونا في ا ْلم ْهنأ ،حتَّى لق ْد خ ْفنا أ ْن ي ْذهبُوا ب ْاأل ْجر كُله.
ّللا ل ُه ْم وأثْن ْيت ُ ْم
ّللاُ عل ْيه وسلَّم  ( :ال ما دع ْوت ُ ُم َّ
فقال النَّب ُّي صلَّى َّ
عل ْيه ْم ) .الترمذي ( .)2487
فيه فضل االنصار وشعورهم بإخوانهم الذين وفدوا عليهم من مكة،
والقيام عليهم خير قيام .
قال في عون المعبود  " :أتاه المهاجرون ) :أي بعد ما قام
األنصار بخدمتهم وإعطائهم أنصاف دورهم وبساتينهم إلى أن
بعضهم طلق أحسن نسائه ليتزوجها بعض المهاجرين  ،كما أخبر
هللا تعالى عنهم بقوله { والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } سورة الحشر .
 - ٣7الحديث السابع والثالثون  :دوراألنصار التاريخي :
عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال في خطبة حنين لألنصار (...أال تُجيبُونني يا م ْعشر
سوله
ّللا ،و َّلِل ولر ُ
سول َّ
ْاأل ْنصار ؟ " قالُوا  :وبماذا نُجيبُك يا ر ُ
ا ْلم ُّن وا ْلف ْ
صد ْقت ُ ْم :
ّللا ل ْو شئْت ُ ْم لقُ ْلت ُ ْم فلصد ْقت ُ ْم و ُ
ض ُل ؟ قال  " :أما و َّ
أت ْيتنا ُمكذَّبًا فص َّد ْقناك ،وم ْخذُ ً
وال فنص ْرناك ،وطريدًا فآو ْيناك ،وعائ ًال
فآس ْيناك .أوج ْدت ُ ْم في أ ْنفُس ُك ْم يا م ْعشر ْاأل ْنصار في لُعاع ٍة من ال ُّد ْنيا
سالم ُك ْم  )..؟ المسند
سل ُموا ،ووك ْلت ُ ُك ْم إلى إ ْ
تألَّ ْفتُ بها ق ْو ًما ليُ ْ
( .)117٣0وسنده حسن .
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فيه بيان فضل األنصار على الدعوة وأهلها ،ودورهم مع رسول هللا
إيواء وانتصارا ،وفضل رسول هللا عليهم باإليمان والهداية .
 -٣8الحديث الثامن والثالثون  :السعاة االجتماعيون :
ّللاُ عل ْيه وسلَّم
ع ْن أبي ُهر ْيرة رضي هللا عنه قال  :قال النَّب ُّي صلَّى َّ
ّللا ،أو
ساعي على ْاأل ْرملة وا ْلم ْ
 ( :ال َّ
سكين كا ْل ُمجاهد في سبيل َّ
صائم النَّهار ) .البخاري ( ) ٥٣٥٣مسلم ( .)2982
ا ْلقائم اللَّ ْيل ال َّ
فيه استحباب السعي على هؤالء الضعفاء ،وأنه مشبه بالجهاد
الصعب والعبادة التامة .
قال النووي رحمه هللا :المراد بالساعي  :الكاسب لهما  :العامل
لمئونتهما  ،واألرملة  :من ال زوج لها  ،سواء كانت تزوجت أم ال ،
سميت أرملة ؛ لما
وقيل  :هي التي فارقت زوجها  ،قال ابن قتيبة ُ :
يحصل لها من اإلرمال  ،وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج  ،يقال
 :أرمل الرجل ؛ إذا فني زاده .
 -٣9الحديث التاسع والثالثون :االستنفار للمظلومين والحلفاء :
ب أ ْن ي ْد ُخل في
عن ا ْلم ْ
سور ْبن م ْخرمة أنَّهُ كان في الش َّْرط م ْن أح َّ
ب أ ْن
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ع ْقد ر ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم وع ْهده ف ْلي ْد ُخ ْل وم ْن أح َّ
ي ْد ُخل في ع ْقد قُر ْي ٍش وع ْهده ْم ف ْليدْخ ْل فدخلت بنو بكر أي بن ع ْبد
ّللا
سول َّ
مناة ْبن كنانة في ع ْهد قُر ْي ٍش ودخلتْ ُخزاعةُ في ع ْهد ر ُ
ّللاُ عل ْيه!...
صلَّى َّ
ثم ذكر نزاع القبيلتين إلى أن قال :خرج ع ْم ُرو ْبنُ سال ٍم ا ْل ُخزاع ُّي
س في
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
حتَّى قدم على ر ُ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم و ُهو جال ٌ
ب إني ناش ٌد ُمح َّمدًا  ...ح ْلف أبينا وأبيه ْاألتْلدا ..
ا ْلم ْ
سجد فقال يا ر ُّ
ّللا يأْتُوا مددًا...الخ
ّللاُ نص ًْرا أيَّدا  ....وا ْد ُ
فا ْن ُ
ع عباد َّ
ص ْر هداك َّ
ّللاُ عل ْيه وسلَّم نُص ْرت يا ع ْم ُرو ْبن سال ٍم
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
فقال لهُ ر ُ
فكان ذلك ما هاج فتْح مكَّة .)..
البيهقي(  ) 188٥9والطحاوي شرح معاني اآلثار () ٣12/٣
بسند حسن .
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فيه تجاوب رسول هللا عليه الصالة والسالم مع المستضعفين ،
ومراعاته لمصابهم ،وهروعه إلى نجدتهم  ،وأن األمة كالجسد
والنقض واالضمحالل .
وكالبنيان المرصوص ،يأبى النقص
َ
 -40الحديث األربعون  :االنتصاف من الشديد:
ّللا صلَّى َّ
سول َّ
ع ْن جاب ٍر رضي هللا عنه قال  :ل َّما رجعتْ إلى ر ُ
ّللاُ
عل ْيه وسلَّم ُمهاجرةُ ا ْلب ْحر قال  ( :أال تُحدثُوني بأعاجيب ما رأ ْيت ُ ْم
ّللا ،ب ْينا ن ْحنُ
سول َّ
بأ ْرض ا ْلحبشة ؟ " .قال فتْيةٌ م ْن ُه ْم  :بلى يا ر ُ
وز م ْن عجائز رهابينه ْم ،ت ْحم ُل على رأْسها قُلَّةً
وس م َّرتْ بنا ع ُج ٌ
ُجلُ ٌ
م ْن ماءٍ  ،فم َّرتْ بفتًى م ْن ُه ْم ،فجعل إ ْحدى يد ْيه ب ْين كتف ْيها ،ث ُ َّم دفعها
ارتفعت ا ْلتفتتْ إل ْيه،
فخ َّرتْ على ُركْبت ْيها ،فا ْنكسرتْ قُلَّتُها ،فل َّما ْ
فقالتْ  :س ْوف ت ْعل ُم يا ُ
ّللاُ ا ْلك ُْرس َّي ،وجمع ْاأل َّولين
غد ُر  ،إذا وضع َّ
و ْاآلخرين ،وتكلَّمت ْاأل ْيدي و ْاأل ْر ُج ُل بما كانُوا يكْسبُون ،فس ْوف
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
ت ْعل ُم ك ْيف أ ْمري وأ ْم ُرك ع ْندهُ غدًا .قال  :يقُو ُل ر ُ
ّللاُ
ّللاُ أ ُ َّمةً ال
س -أي يطهرَّ -
عل ْيه وسلَّم  (:صدقتْ صدقتْ  ،ك ْيف يُقد ُ
يُ ْؤخذُ لضعيفه ْم م ْن شديده ْم ) .ابن ماجه (.)4010
فيه االنتصاف للضعفاء ،واإلنكار على المجرم فيهم كاألشداء ،وأن
لهم موعدا للرصد والمحاسبة والقسطاس المستقيم كما قال
سبحانه ( :ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ،فال تظلم نفس
شيئا ) سورة األنبياء .
وأن األمة ال تنتصر وال يطهرها هللا من اآلثام ،وهي مخلة بهذا
القانون العدلي العظيم  ،والمجتمعات تستقر بالعدالة ونبذ الظلم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في في " رسالة في الحسبة
ظ ْلم وخيمةٌ وعاقبةُ
 " :فإ َّن النَّاس ل ْم يتنازعُوا في أ َّن عاقبة ال ُّ
ص ُر الد َّْولة ا ْلعادلة وإ ْن كانتْ
ّللاُ ي ْن ُ
ا ْلعدْل كريمةٌ ولهذا يُ ْروى َّ " :
ص ُر الد َّْولة ال َّ
ظالمة وإ ْن كانتْ ُم ْؤمنةً " .
كافرةً وال ي ْن ُ
وعد عمرو بن العاص رضي هللا عنه في صفة الرومان الخمس :
"وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف " .وقال ابن خلدون في المقدمة
 ":الظلم مؤذن بخراب العمران ".
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 -41الحديث الحادي واألربعون :الدعاء للضعفاء باالسم:
ّللاُ عل ْيه
ّللا صلَّى َّ
سو ُل َّ
عن أبي ُهر ْيرة رضي هللا عنه قال  :كان ر ُ
وسلَّم يقُو ُل حين ي ْف ُر ُ
غ م ْن صالة ا ْلف ْجر من ا ْلقراءة ،ويُكب ُر ،وي ْرف ُع
ّللاُ لم ْن حمد ُه ،ربَّنا ولك ا ْلح ْم ُد " .ث ُ َّم يقُو ُل و ُهو
رأْسهُ  " :سمع َّ
قائ ٌم  ( :اللَّ ُه َّم أ ْنج ا ْلوليد ْبن ا ْلوليد ،وسلمة ْبن هش ٍام ،وعيَّاش ْبن
ست ْ
ضعفين من ا ْل ُم ْؤمنين ،اللَّ ُه َّم ا ْ
ش ُد ْد و ْطأتك على
أبي ربيعة وا ْل ُم ْ
سف .) ...البخاري()6393
ُمضر ،و ْ
اجع ْلها عل ْيه ْم كسني يُو ُ
مسلم (.)67٥
فيه شعور القائد بأصحابه وتذكرهم بالدعاء وطلب الفرج،
وتسميتهم بأساميهم ،وذلك منقبة لهم  ،ومشروعية القنوت
للنوازل في سائر الصلوات .
قال الطيبي رحمه هللا "  :فيه دليل علي جواز القنوت في غير
الوتر ،وعلي أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ال يقطع
الصالة ،وأن الدعاء علي الكفار والظلمة ال يفسدها".
وقال العيني رحمه هللا في شرح البخاري" :وفيه الدعاء على
الظالم بالهالك ،والدعاء للمؤمنين بالنجاة".
وفي الفتح رحمه هللا ":اللهم اشدد وطأتك على ُمضر " أي خذهم
بشدة وأصلها من الوطء بالقدم والمراد اإلهالك ؛ ألن من يطأ على
الشيء برجله فقد استقصى في هالكه والمراد بمضر القبيلة
المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم وهو على
حذف مضاف أي كفار مضر .
والمراد بسني يوسف السنوات الشداد التي مرت بالمصريين،
ذوات القحط والشدة والغالء .

تم بحمد هللا أربعون
الضعفاء ونصرة المظلومين
البؤساء والحمد هلل رب العالمين..
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