
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

قال    وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  عنه  اهلل  ريض  شعبة  بن  املغرية  ُعُقوَق  ))عن  َعَلْيُكْم  َم  َحرَّ َاهللََّ  إِنَّ 

َؤاِل،  َهاِت، َوَوْأَد َاْلَبنَاِت، َوَمنًْعا َوَهاِت، َوَكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة َالسُّ    ( (َضاَعَة َاملَْالِ إِ وَ َاْْلُمَّ

َم َعَلْيُكمْ ) عىل ان  غريها ولكن هنا أراد الرتكيز    وهذا ال يقتيض احلرص، فقد حرم اهلل عز وجل  ( إِنَّ َاهللََّ َحرَّ

َواَل َتُقوُلوا ملَِا َتِصُف }التحريم والتحليل من حق اهلل تعاىل وحده  و ب، هذه اْلمور الثالثة من كبائر الذنو 

اْلَكذِ ا   مُ َأْلِسنَُتكُ  اهللَِّ  َعىَل  وَن  َيْفرَتُ ِذيَن  الَّ إِنَّ  اْلَكِذَب  اهللَِّ  َعىَل  وا  لَِتْفرَتُ َحَراٌم  َوَهَذا  َحاَلٌل  َهَذا  اَل  ْلَكِذَب  َب 

َألِيٌم   َعَذاٌب  َوََلُْم  َقلِيٌل  َمَتاٌع  حق ،[117-116]النحل/{ُيْفلُِحوَن  يملك  والسالم  الصالة  عليه  والرسول 

َعىَل  )) قال عليه الصالة والسالم:    هعوثًا من عند رب كونه مب   والتحريمالتحليل   ُمتَّكًِئا  ِمنُْكْم  َأَحًدا  ُأْلِفََيَّ  اَل 

ْمنَاُه , وَ َأِريَكتِِه َيْأتِيِه اْْلَْمُر ِمْن َأْمِري َفَيُقوُل: َبْينَنَا َوَبْينَُكْم كَِتاُب اهللِ , َفََم َوَجْدَنا فِيِه ِمْن َحرَ  ْن  ْدَنا مِ َما َوَج اٍم َحرَّ

مَ  َم , َفُهَو ِمْثُل َما َحرَّ َم َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ فالسنة مثل القرآن،    (( اهللُ  َحاَلٍل َأْحَلْلنَاُه , َأاَل َوإِنَّ َما َحرَّ

 والزيغ والضالل.  ومل خيالف يف ذلك إال أهل اْلهواء

َهاِت   )ُعُقوَق    وإنَم اقترص عىل اْلمهات مع    وقوعه،وقّدمه ْلمهيته وكثرة    ات،حرماملأول    ( وهذا منَاْْلُمَّ

حتريم عقوق اآلباء أيضا ْلن االستخفاف هبن أكثر لضعفهن وعجزهن بخالف اآلباء، ولينبه عىل تقديم  

َك، قُ   أن رجاًل قال: ))َيابرهن عىل بر اْلب، كَم جاء يف احلديث   ؟ َقاَل: ُأمَّ ْلُت: ُثمَّ َمْن؟  َرُسوَل اهللَِّ َمْن َأَبرُّ

َأَباَك ُثمَّ اْلَْقَرَب َفاْلَْقَرَب َقاَل: ُثمَّ أُ  َك، ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ  ُأمَّ َك، ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ   (( وعقوقمَّ

فقد هنى اهلل عز وجل عن قول   بتكدير خاطرمها  يكون  للوالدين وعّده عقوقا، واإلساءة   )أف(الوالدين 

َوَقََض َربَُّك َأالَّ  حتى يف إشاحة الوجه أو حتريك العيون والشفاه: ))    بالقول أو باليد ، بل  ليست فقط  يهَمإل

فَ  ا  كاَِلمُهَ َأْو  ا  َأَحُدمُهَ اْلكََِبَ  ِعنَْدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إِالَّ  وَ َتْعُبُدوا  ُأفٍّ  ََلََُم  َتُقْل  ا  اَل  َتنَْهْرمُهَ اَل 

َياِِن َصِغرًيا  َقْواًل َكِريًَم َوُقْل ََلََُم   ْْحَِة َوُقْل َربِّ اْرَْحُْهََم َكََم َربَّ لِّ ِمَن الرَّ    ((َواْخِفْض ََلََُم َجنَاَح الذُّ

   [23-24]اإلرساء/ 

 ( وهو دفن البنت وهي عىل قيد احلياة خشية العار، وأول من قتل املوءودة قيس بن عاصم َوَوْأَد َاْلَبنَاِت ( 



 

 

            

املنقري التميمي ، وهو من سادات العرب وقد رزقه اهلل اإلسالم فيَم بعد، وملا وفد عىل النبي صىل اهلل عليه  

رسول   يا }لنبي صىل اهلل عليه وسلم:  طاعا، قال لوكان حليَم وسيدا م  ((َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبرِ ))وسلم قال:  

اهلل! رق عظمي، وشاب رأيس، ودنا أجيل؛ فعظني، قال: يا قيس! إن مع القوة ضعفا، وإن مع الغنى فقرا،  

وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، يا قيس! إن معك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو  

 . عاصم فبكى قيس بن  {عملكحي، وهو  

َوَهاِت َومَ ) عىل صاحب  نًْعا  به  اهلل  بَم من  الفقراء  ومواساة  اهلل  دفع حقوق  البخل وعدم  هنا  به  املقصود   )

َيْرَفْعُه،   اْبِن َعبَّاسٍ  املال، بل يبخل ويأمر غريه بالبخل، جاء يف بعض الروايات وإن كان فيها ضعف:))عنِ 

،   : َقاَل  إَِلْيَها  َنَظَر  ُثمَّ   ، َأهْنَاَرَها  فِيَها  َوَشقَّ   ، ثََِمَرَها  فِيَها  َوَخَلَق   ، بَِيِدِه  َعْدٍن  َجنََّة  اهللَُّ  ،  َخَلَق  َتَكلَِّمي   : َفَقاَل 

َفقَ   ، املُْْؤِمنُوَن  َأْفَلَح  َقْد   : :  َفَقاَلْت  ))اَل  َبِخيٌل((،  فِيِك  ُُيَاِوُرِِن  َوَجالِِل ال  ِِت  (( أي كثرة سؤال َوَهاِت َوِعزَّ

اْلِقَياَمِة   َيْوَم  َيْأِِتَ  َحتَّى  النَّاَس  َيْسَأُل  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  ))َما  والسالم:  الصالة  عليه  يقول  منهم  والطلب  الناس 

 َلْيَس يِف َوْجِهِه ُمْزَعُة حلم(( 

( واملراد به النهي عن حكاية أقوال الناس ، والبحث عنها ليخَب غريه ، فيقول : قال يَل َوَقاَل ْم قِ َوَكِرَه َلكُ )

  . فالن كذا وقيل لفالن كذا

َؤالِ )  : وقد ذكر العلَمء رْحهم اهلل يف تفسري)وكثرة السؤال( أوجها عديدة منها ( َوَكْثَرَة َالسُّ

وإنَم تفتح عليهم أبواب    ملسائل العويصة التي ال تنفع املسلمَي،اسؤال العلَمء عن  ، الناس أمواَلم  سؤاَل  

كثرة السؤال عن  ،  السؤال عن املسائل التي يندر وقوعها أو يستحيل ، ملا فيه من التنطع والتكلف النزاع،

وإنَم   منفعة  يقدم  ال  مما  الوقائع  وتفاصيل  الزمان  وأحداث  الناس  إنسان ،كالوقت ضيع  تأخبار  سؤال  ثرة 

   .وكلها أمور مذمومة، التي يكره أن يطلع الناس عليها ه، والدخول يف خصوصياتعن تفاصيل حاله عينهب

َاملَْالِ ) الدنيا  َوإَِضاَعَة  مقاصد  فيها من  املأذون  الوجوه  وإنفاقه يف غري  تبذيره  يعني   :   تعاىل قال    واآلخرة،( 

{ ْ ُفوا َومَل ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيْْسِ  [ 67 /]الفرقان{  وا َوَكاَن َبَْيَ َذلَِك َقَواًما َيْقرُتُ َوالَّ

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم 

 


