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 استجابة الخليل وابنه عليهما السالم ألوامر اهللا : العنصر األول
ًإن االبتالء سنة كونية وال سيما يف حياة األنبيـاء علـيهم السـالم؛ ومـن أشـد األنبيـاء بـالء إبـراهيم عليـه السـالم ؛ فهـو أحـد أويل العـزم اخلمسـة 

ًنوح وإبراهيم وموسي وعيسى وخامتهم حممد صلى اهللا وسلم عليهم أمجعني؛ فإبراهيم ابتلي يف قومه وولده؛ وهل هناك أشـد بـالء : ن الرسلم
ََـسـأل ربه أن يـهبه والقصـة معروفـة ومـذكورة يف القـرآن الكـرمي ؛ بعـدها !! ولكن اهللا جناه منها وسلب منهـا صـفة اإلحـراق!! من إحراقه بالنار؟ َ َّـ

ِولدا صاحلا، عوضا عن قومه، ويؤنسه يف غربته، ويعينه على طاعة ربه والدعوة إىل دينه ِ َّ ِّ ُ ً ً ً. 
ًفاسـتجاب اهللا دعـاءه فـرزقه وـلـدا صـاحلا ً ُ َـ َََ َ ُ ٍ وقـال إين ذاهب إىل ريب سيـهدين رب هـب يل مـن ٱلصاحلني فـبشرناه بغالم حلـيم {:َ ِ ِ ِ َِـ ْ ٍََــ ُـ ِ ُ َْ ـَّـ َ ََ َِ ِ َّـِ َِّ َِ َ ِّْ َ َِ َٰ ِ ٌِ َ ِّ الصــافات (}َ

ولـنـا أن نتخـيـل كــم يكــون  رزق إـبـراهيم بوـلـده إمساعـيـل يف ســن كـبـري ، ورد يف الـتـوراة أـنـه كــان يف السادســة والثمــانني مــن العمــر،؛ )١٠١،٩٩
ق قلبه بـه ُـقدر هذا الطفل الذي جاء علـى شـوق كبـري وانتظـار طويـل، فأحبه وقـرت عينـه، وتعل َّـ ُ َّ بتهمـا تـرى كـم يكـون قـدره عنـد والديـه وحم... َّـ

 يـذهب إىل أمهــر األطـبـاء ويضـحي بالـغـايل والنـفـيس مـن أجــل اإلجنــاب؛ –ً ـمـثال - إن الواحــد مـنـا لـو ـتـأخر يف اإلجنــاب مخـس ســنوات!!!لـه؟
 !!ٍفما بالك لو كان ذلك بعد ستة ومثانني عاما؟!! وكم تقدر فرحته لو رزق مبولود بعد طول هذه املدة؟

 أي كرب وترعرع وصار يذهب مع أبيه وميشـي معـه، وعلـى هـذا فـإن إمساعيـل يف ؛مرحلة السعيمعه بلغ ورزق إبراهيم عليه السالم بإمساعيل؛  
رب يف الســن ـيـزداد ضــعفه، ويـبـدأ يف  ســن بداـيـة الشــباب ثالـثـة عشــر عاـمـا تقريـبـا، وواـلـده ـقـد ـقـارب املاـئـة عــام، وـمـن املعـلـوم أن الواـلـد حينمــا يكــ

 .االعتماد على ولده بصورة كبرية 
َلىُ لقد ابت
، أمـا هـذه املـرة فـاالبتالء يأتيـه وهـو شـيخ كبـري، وقـد جـاءه " حسـبنا اهللا ونعـم الوكيـل "ُْإبـراهيم يف شـبابه حـني ألقـى يف النار،فقـال  ِ

ُّالولد على كرب، فهو أحب إليه من نفسه وها َهو يؤمر ب َِ  .ذبح فلذة كبده ومثرة فؤادهُ
تـوىل إبـراهيم بنفسـه الـذبح، مل خيـربه اهللا أنـه سـيموت فيهـون األمـر، وال يطلـب منـه أن يرسـل ونالحظ  شـدة الـبالء حينمـا يـأمر اهللا تعـاىل أن ي

 .!!يتوىل ذحبه! يتوىل ماذا؟..... إمنا يطلب إليه أن يتوىل هو بيده.. ًبابنه الوحيد إىل معركة، وال يطلب منه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته
 مــاذا لــو أمــرك اهللا بــذبح ولــدك !!ن، لــو ختيــل أحــدنا هــذا األمــرو الوقــت لــيس لــه إخــوة آخــرونالحــظ أن إمساعيــل كــان هــو الوحيــد يف  هــذا

َفـلمـا بـلغ مـعـه ٱلسعي قـال يـبـين إين أرى يف ٱلمنام أين أذحبك {؛ !! واهللا إـنـه لـبالء ال يطيقـه إال األنبيـاء! هـل تقـوى علـى ذلـك ؟!وحيـدك ؟ ُــ َ ْ َـ ََ َ َِّ ِّ َِ َـ َ ْ ِ ٰ ََّ ۤ ِ ََّ َُ ٰ َ ََ ْ َّـ ُ َ ََ
ُْفٱنظر  ؤمر ستجدين إن شـآء ٱللـه مـن ٱلصـابرينَ ت ٱفـعـل ما ت َماذا تـرى قال يأب َِ َِّ َّ ِ ُ َ َ ُِ ۤ ِ ِ َ َـ َ َـ َـ َُ ُـَ َْ َ ْ ِ َ ٰ َ َ ٰ فلـم يـرتدد، ومل خياجلـه إال شـعور الطاعـة ؛ )١٠٢ :الصـافات("َ

 !!الرضا والطمأنينة واهلدوءهو  كال إمنا ؛سلم يف جزع، وال يطيع يف اضطراب إنه ال يليب يف انزعاج، وال يست واالستجابة واالنقياد؛والتسليم
 !ملاذا أخرب إبراهيم ولده باألمر ؟: وهنا وقفة

لينفذ أمر ربه وينتهي؛  إمنا يعرض األمر عليـه كالـذي يعـرض املـألوف مـن األمـر؛  فـاألمر يف حسـه ) فجأة( إن إبراهيم مل يأخذ ابنه على غرة 
ًواسـتجابة واستسـالما وانقيـادا، وأن يأخـذ األمـر طاعـة  ويعلـم األمـر ينبغـي أن يعـرفوابنه!!! فليكن ما يريد !! ربه يريد ..... هكذا ً، ال قهـرا ً

 !!ًواضطرارا، لينال هو اآلخر أجر الطاعة، وليسلم هو اآلخر ويتذوق حالوة التسليم



  )٢( 

 :أبـت أوصـيك بأشـياء يـا: ًل التنفيـذ قـائالوانظر إىل مدى الرب واالستجابة والطاعة واالنقياد من إمساعيـل الـذبيح عليـه السـالم؛ يوصـي أبـاه قبـ
!!  ـفـال تنفــذ أمــر اهللافرتمحــينفتأخــذك الشــفقة  وجهــي إىلكــيال تنظــر   وأن جتـعـل وجهــي عـلـى األرض!!ـتـربط ـيـدي كــيال أضــطرب فأوذـيـك أن

لـى حلقـي ليكـون مرارهـا عإسـرع أواشـحذ شـفرتك و!!! واكفف عين ثيابك كيال يتلطخ عليها شـئ مـن دمـي فيـنقص أجـري وتـراه أمـي فتحـزن
وال تـدخل !! وال ختربهـا كيـف ذحبتـين وكيـف ربطـت يـدي!!  اهللاأمـروقـل هلـا اصـربي علـى وأقـرئ أمـي مـن السـالم؛ !! أهون فإن املـوت شـديد

نعـم العـون  :براهيم عليـه السـالمإفقال !! ذا رأيت غالما مثلي فال تنظر إليه حىت ال جتزع وال حتزنإو!! َّعلي الصبيان كيال يتجدد حزdاعليها 
 !!مر اهللاأنت يا ولدي على أ
أطعـن iـا طعنـا، : انقلبـت، فقـال لـه:  قـال!مـا لـك؟: فقـال لـه إمساعيـل.  وقيـل انقلبـت؛ فلم حيك شيئا ولدهالسكني على حلقإبراهيم  َّفأمر 

ألن اهللا !!!! عـزة يقـول ال تقطـع يـا إبـراهيم أنـت تقـول اقطـع؛ ورب ال: وكـأن السـكني تقـول بلسـان احلـالفلما طعن iا نبت ومل تقطـع شـيئا، 
 يشــــأ هلــــا أن تقطــــع، ألن الســــكني ال يقطــــع بطبعــــه وبذاـتـــه وإمنــــا خــــالق القطــــع هــــو اهللا تـعـــاىل وحــــده، ـفـــاهللا خــــالق للســــبب  ملتـبـــارك وتعــــاىل

َّواملسبب،كما أن اهللا تعاىل هو خالق اإلحراق وخالق النار اليت هي سبب لإلحراق، فالنار مل حترق نيب اهللا إبـر ُاهيم عنـدما ألقـي فيهـا ألن اهللا َّ
هـذا فـداء و ؛يـا إبـراهيم قـد صـدقت الرؤيـا: ينـودقتهـا و؛ ن حترق نبيه إبراهيم عليه السـالمم يشأ هلا ألف وقد سلبه منها ؛تعاىل خالق اإلحراق 

ٍوـفــديـناه ـبــذبح عظـــيم{:ـقــال تعـــاىل. ر إـبــراهيم ـفــإذا جربـيــل معـــه كـــبش ـمــن اجلـنــة فنظـــ؛ابـنــك ِ َ ٍ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ  أي أن اهللا تعـــاىل خـلــص ؛]١٠٧: الصـــافات [}َ
 . له كبشا أقرن عظيم احلجم والربكةًإمساعيل من الذبح بأن جعل فداء

 :ا يؤدي الغرض املنشودوقد صور أحدهم ذلك أدق تصوير يف أبيات رائعة؛ وهي قصيدة طويلة اقتطفت منها م
 ُفانظر ىف األمر وعقباه*** وأمرت بذحبك يا ولدى 

ـــوجي ـــــ  ُعل ما تؤمر أبتاهــــــــــــــــــــــاف***  بال فزع البنيب اـ
 !!ُمن يعصي يوما مواله ؟*** لن نعصى إلهلى أمرا 

ــواستل الوالد سك ـــــــ  ُرداهلم االبن لــــــــــــــواستس*** ينا ــــ
ـــــــــــــألق  ُاهـــــــــــــــــــكى ال تتلقى عين*** بني ـــــاه برفق جلـــــ

 ُرا يأباه ؟؟ـــــــل أمــــــــــــــــــيتقب*** م قلبا أبويا ـــــــــــــــــــأرأيت
ــــــأمرا بالذب*** ا يتلقى ـــــــــــــأرأيتم ابن  ُح ويرضاه ؟؟ــ

qـــو ــ ـــــ ـــــ  اء يقبله اهللاُ ـــــــــــودع*** ز الكون ضراعات ــ
ـــتتوس ـــــ  ُاء ومياهـــــــــــــــأرض ومس*** ل للمأل األعلى ـ

 ُسبقت يف فضل عطاياه*** ُويقول احلق ورمحته 
 ُديناهــــــــــــــيا إبراهيم ف*** ال حتزن فقت الرؤيا َّدــــــص

 .وتنفيذوانقياد واستجابة ..  حقيقته، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليمفهذا هو اإلسالم يف.. لقد أسلما
ًإن هـــذا األمـــر جـــاء ابـــتالء واختبـــارا وامتحانـــا إلبـــراهيم وابنـــه إمساعيـــل عليهمـــا الســـالم؛ فلمـــا ظهـــر منهمـــا االستســـالم واخلضــــوع : عبـــاد اهللا ً ً

ًاملصـلحة يف الـذبح كانـت ناشـئة مـن  َّنإ  ":قال اإلمام ابن القـيم رمحـه اهللاواالستجابة؛ وتأكد ذلك؛ جعل اهللا الفداء إلمساعيل عليه السالم؛  َّ
َّالعزم وتوطني النَّفس على ما أمر به، فلما حصلت هذه املصلحة، عاد الذبح مفسـدة، فنسـخ يف حقـه، فصـارت الـذبائح والقـرابني مـن اهلـدايا  َِّّ ُ َّ

ّوالضــحايا سنَّة يف اتباعــه إىل يــوم ُــ مــن فضــل اهللا علــى األمــة أنــه مل يــتم : قــال عبــداهللا ـبـن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا؛ و)ء األفهــامجــال" (القيامــة َّ
 .الذبح إلمساعيل عليه السالم؛ فلو مت الذبح ألصبح ذبح األوالد سنة

 .فيه دليل على أن من نذر أن يذبح ولده يلزمه ذبح شاة: وقال اإلمام أبو حنيفة



  )٣( 

إمساعيــل عليهمــا الســالم قــد ضــربا لنــا أروع األمثلــة يف الفــداء والتضــحية واالســتجابة واالنقيــاد والطاعــة إذا كــان اخلليــل وابـنـه : أيهــا املســلمون
ألوامر اهللا عز وجل؛ فعلينا أن نضحي بأموالنا وأوقاتنا وأفعالنا وأقوالنا وجنعلها كلها طاعة واسـتجابة وخضـوعا هللا عـز وجـل؛ وهـذا مـا سـنعرفه 

 !!تعاىل يف عنصرنا التايل إن شاء اهللا 
 بين استجابة الصحابة هللا ورسوله واستجابتنا: العنصر الثاني

ـك حياتـنـا فقــال: عـبـاد اهللا َيــا أيـهــا اـلـذين آمنــوا اســتجيبوا هللا وللرســول إذا {:لقــد أمرنــا اهللا عــز وجــل باالســتجابة هللا ولرســوله وأخربـنـا أن يف ذـل ِ َّ ِ ُ ِ َ َُ ََ َ ُّ
ْدعــاكم ـملـا حيـيـيكم ُِْ ّلسدي؛ ـقـال ا)٢٥: األنـفـال(} ُ ِّ ْلمــا حيـيـيكم { : ـُّـ ُ ُِْ َ وـقـال ؛ )تفســري اـبـن كـثـري. (ففــي اإلســالم إحـيـاؤهم بـعـد ـمـوqم ـبـالكفر} ِ

ِـيــأمر اهللا تعــاىل عـبــاده املــؤمنني مبـــا يقتضــيه اإلميـــان مــنهم وـهــو االســتجابة هللا و للرســـول، أي : "الشــيخ الســـعدي رمحــه اهللا تـعــاىل يف تفســريه َّ ِ ُ َ ُ :
ُملبادرة إىل ذلك، والدعوة إليه، واالجتناب ملا dيا عنه، واالنكفاف والنهي عنهُاالنقياد ملا أمرا به، و ا َ ُ ِ ُ َُ." 

ََّ؛ فـعـن أيب سـعيد بـن المعلـى - مـع أنـه كـان يف الصـالة –وقد عاتب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم رجـال أبطـأ يف إجابتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  َُ ْ ِ ْ ِ ِ َ َِ ْ َ
َقال ْكنت أصلي يف المس:" َ َ ْ ِ َِّ ُ ُ ِجد فدعاين رسول الله صلى الله عليه وسلم فـلم أجبـه؛ فـقلت يـا رسول اللهُْ ِ َّـِ َّ َّ َّ ََّ ُـُ َ َـ َُ َُ ْـ ُ َ َ َُ ُْ ِْـ ِ ُِ ْ َـ ََ َ َ ََ ِ ِّإين كنـت أصلي: َ َـ ُ ُ ْ ُ ِّ ْفـقـال أمل يـقل . ِ ُـ ََ َْ َ َ َ
ُالله ْاستجيبوا لله وللرسول إذا دعـاكم لمـا حيييكم { :َّ ُْ ِْـ َُ َ َِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ُ َّ ِ َِّ ُ َ  دليـل علـى أنـه جيـب علـى املسـلم أن ميتثـل أوامـر اهللا، وأن جيتنـب وهـذا؛ )البخـاري ("}ْ

 .، وأن حيذر مما خالف النصوص-صلى اهللا عليه وسلم-نواهيه، وأن يعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله 
امـر والنـواهي؛ وكـل إن القـرآن والسـنة أوامـر ونـواهي؛ والشـريعة الغـراء جـاءت جللـب املصـاحل ودرء املفاسـد مـن خـالل تلـك األو: أيها املسـلمون

 للتحرمي والتحليل علمها من علمها وجهلها من جهلها؛ وقد ألفت يف ذلـك مؤلفـات يف مقاصـد الشـريعة ٌمَكِذلك فيه مصلحة العباد وفيه ح
 روى ابـن أيب حـامت ؛)يـا أيهـا الـذين آمنـوا (والعبادات؛ وأنت تلمس ذلـك يف نـداءات املـؤمنني التسـع والثمـانني يف القـرآن الكـرمي والـيت تبـدأ بــــ 

َُيـا أيـهـا الذين آمنـوا { : إذا مسعـت اهللا يقـول: " أنه قـال-رضي اهللا عنه-يف تفسريه، عن ابن مسعود  ََ ِ َّـ َ فـأرع هلـا مسعـك، فإنـه خـري تـؤمر بـه، } َُّ
ألوامــر اهللا ورســوله؛ وإـنـين يف هــذه العجاـلـة الســريعة أســوق لكــم بعــض النمــاذج مــن ســرعة اســتجابة الـصـحابة الكــرام ؛ ه.أ."أو شــر تنهــى عـنـه

 !! مقارنا بني ذلك وبني واقعنا املعاصر يف تطبيق هذه النماذج 
ا اخلمر والميســر واألنصاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان{ : ؛ ملــا نــزل قولــه تعــاىلحتــرمي اخلمــر: النمــوذج األول وا إمن ذين آمن ِـيـا أيـهــا ال َ ْ َّْ َ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْــ ٌِ ْ ِ َُّــ ُ ََْ ْ ْ َــْ ْ ُ ُْ َ ََّــ ِ ُــ َ ََ ِ َُّ 

َفاجتنبوه لعلكم تـفلحون َُ ُِ ْ ُ ْ ُ َََّ ُ َِ َ؛ أخذ هـذه اآليـة بعـض الصـحابة وذهـب iـا إىل أمـاكن شـرب اخلمـر باملدينـة ليـبلغهم التحـرمي؛ قال )٩٠: املائدة(} ْ َـ
ُأنس بن مالك رضي الله عنه ُ َْْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ُ ْإين لقائم أسقي أبا طلحـة، وفالنا وفالنـا، إذ : "ََ َِ ًِ ًـ َ ََ َُ َُ َ َ ْ ََـ َِ ْ ٌ ِ َ َجـاء رجل فـقالِّ َـ َ ٌ ُـ ََ ُوهـل بـلغكـم اخلرب؟ فـقالوا: َ َـ َ َـَُ ُ ُ َ ََ ْ َ َوما ذاك؟ قـال: َ َ َ َ َـ َ :

ُحرمت اخلمر، قالوا َ ُ ْ َ ِ َ َأهرق هذه القالل يا أنس، قال: ُِّ ََ ُ ََ ََ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِفما سألوا عنـها وال راجعوها بـعد خرب الرجل : ْ ُ َ َ ََّ َِ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََْ َُ ؛ فـانظر كيـف كانـت اخلمـر )البخاري" (َ
فمـا أمجـل مسـارعة الصـحابة رضـي اهللا عـنهم يف االسـتجابة ألمـر !! اiم منـذ سـنني طويلـة؛ ومـع ذلـك اسـتجابوا هللا ولرسـوله مـع أول خـرب؟شر

اخلمـر يف طـرق املدينـة مباشـرة عنـدما مسعـوا فأراقوا !! اهللا تبارك وتعاىل ولو كان هذا األمر على خالف أهوائهم، وذلك واضح يف قوهلم انتهينا
قـارن !!! ، ومل يكتفوا باالنتهاء عن الشرب وينتظروا حىت يسألوا رسول اهللا عـن هـذه اخلمـر الـيت عنـدهم، ومل يقولـوا يف هـذا إضـاعة للمـالاخلرب

ـك ـيـدمن اخلمــور واملخــدراتوـبـني ـبـني ذـلـك  ًمــن يتـلـوا آـيـات اهللا ويســمعها ـلـيال وdــارا ويقــرأ آـيـات التحــرمي ويصــلى iــا ومــع ذـل وال أرـيـد أن !! ً
 !!سل يف املقارنات حىت ال أطيل على أمساع حضراتكم وكفى بالواقع املعاصر على ذلك دليال أسرت

: فقالت عائشة، رضـي اهللا عنهـا. بينا حنن عند عائشة، فذكرنا نساء قريش وفضلهن:  احلجاب ؛ فعن صفية بنت شيبة قالت:النموذج الثاين
ً نســاء األنصــار أشــد تصــديقا بكتــاب اهللا، وال إميانــا بالتنزيــلَومــا رأيــت أفضــل مــن-واهللا -إن لنســاء قــريش لفضــال وإين  ً لقــد أنزلــت ســورة . ّ

َّوليضربن خبمرهن على جيوiن { :النور َِِّ ُ َُ ََ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ ، انقلب إليهن رجاهلن يتلون عليهن ما أنزل اهللا إلـيهم فيهـا، ويتلـو الرجـل علـى امرأتـه وابنتـه وأختـه، }ْ
َمرأة إال قامـت إىل مرطهـا املرحـل فـاعتجرت بـه، تصـديقا وإميانـا مبـا أنـزل اهللا مـن كتابـه، فأصـبحن وراء رسـول وعلى كل ذي قرابة، فما منهن ا ْ ً ً َّ َُ ْ ِ

 )تفسري ابن كثري؛ و أخرجه أبو داود بنحوه بسند صحيح." (اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربان



  )٤( 

ـت آـيـة احلجــاب يف: عـبـاد اهللا  املســاء؛ وأخــرب كــل صــحايب أهلــه؛ وجــاءت النســاء يف صــالة الفجــر خـلـف الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم لقــد نزـل
أي أن املـروط كانـت مـن : فأصـبحن علـى رؤوسـهن الغربـان:" حمتجبات؛ كأن على رؤوسـهن الغربـان؛ قـال ابـن قتيبـة يف غريـب احلـديث واألثـر

بـني ذلـك وبـني نسـاء املسـلمني يف هـذه األيـام؛ واملـرأة ختـرج مـن بيتهـا كاسـية عاريـة ؛ قـارن "شعر أسود، فصار علـى الـرؤوس منهـا مثـل الغربـان
أمـا نسـاء !! وهي تتلوا آيات اهللا اليت نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا مـن الزمـان!!! متعطرة حتيط iا شياطني اإلنس واجلن من كل مكان

 !! ؤالءفأين هؤالء من ه!!! األنصار فاستجنب من خالل سواد الليل
ِــ ملــا نزلــت آيــات حتويــل القبلــة؛ وأمروا بالتوجــه ناحيــة املســجد احلــرام ســارعوا وامتثلــوا، ـبـل إن بعضــهم ملــا علــم :حتويــل القبلــة: النمــوذج الثالــث ُ

ُفعــن ابــن ع.بتحويــل القبلــة وهــم يف صــالqم، حتولــوا وتوجهــوا وهــم ركــوع إىل القبلــة اجلديــدة، ومل ينتظــروا حــىت يكملــوا صــالqم ِ ْ ْ ِــمــر رضَ َ َ ُي اللــه َ َّ َ
َعنـهما بـيـنما النَّاس يف الصبح بقباء جاءهم رجل فـقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليـلة قـرآن وأمر أن يستـقبل الكعبة  َ َ َُ َْ َُ ْ َ ِْ َْ ْ َ ََ َ ُ ُ َ َْ َ ُ َُ َ ٌ ُِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ْ ُْ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِ َّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َْ ُ َ َُّ ِ َ ٍ ِ ِ ُّ ِ َ ْ

َأال فاســتـقبلوها وكــ َْ َ ُِ َ ْ َ ِان وجــه النَّــاس إىل الشــأم فاســتداروا بوجوههم إىل الكعبــة ََ َْ َ ْ َ َِ ِْ ِ ِ ُــ ُِ ُ َ َ ْ ُ َْ َِْ َّ ِ ؛ ســبحان اهللا حتولــوا وهــم ركــوع؛ ومل يســوفوا )البخــاري ومســلم(َ
عـة؛ ومـنهم للصالة اليت بعدها؛ أو اليوم الذي بعده؛ قارن بني ذلك وبني حال املسـلمني اليـوم فكثـري مـنهم ال يـدخل املسـجد إال يف يـوم اجلم

ََّمن ال يدخل املسجد إال مرة واحدة ال من أجل أن يصلي ولكن من أجل أن يصلى عليه َُ ِّ!!! 
ـث إن آـيـات حتوـيـل القبـلـة تتحــدث عــن االنقـيـاد للمــؤمنني وســفاهة اليهــود وعصــياdم، فســأعقد ـلـك مقارـنـة ـبـني الفــريقني يف أمــر الطاعــة  وحـي

يحكم {: لـيهم الســالم ، قـال تـعـاىل عــن املـؤمننيواالنقيـاد واالســتجابة ألوامـر اهللا ورســله ع ول المـؤمنني إذا دعوا إىل اللـه ورســوله ل َإمنــا كـان قـ ُ ْ ِــَ ِ ِ ِِِ ُ ََ َُّ َ ِ ِ ُــِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َــ َ َ ََّ
ا وأولئك هــم المفلحــون نـهم أن يـقولــوا مسعنــا وأطعن َبـيـ ُ ِ ْ ُ َ َْ ُ ُ ْ َْ ِــ َِ ُُ َ َــَ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ُ ـَّـمــن ال{ : ، ويف املقابــل عصــيان اليهــود)٥١: الـنـور (} ْــ َ ون الكلم عــن ِ ْذين هــادوا حيرف َ َ ِــ َِ ْ َ ُــ َُِّ ُ َ َ

ا بألسـنتهم وطعنـا يف الـدين ولو أdـم قالوا مسعنـا وأطعنـا وامسع وانظرنـا لكـان خـري ًمواضعه ويـقولون مسعنا وعصيـنا وامسع غري مسمع وراعنا لي َْ َْ َْ َـ ََ َ ُ َـ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َـْ َ َْ َْ َ ً َ َـ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِِ ََّ ْ ِ ِّ ِ ِ ْ ِ #ـ َ ٍْ ُ َ ََ َ ِ ا َ
ه بكفــرهم فــال يـؤمنــون إال قلــيال ًهلم وأقـــوم ولكن لعــنـهم الل َ َِــ َِ َ ََِّ ُ َِ ِْــ ُ ْ ِْ َّْــ ُ ِ ُ ُ ُ َ ََ َْ َ ََ َْ والتطبيــق العملــي يف هــذا الــدرس أن تكــون دائــم االســتجابة ؛ ) ٤٦: النســاء( } ُ

 .واالنقياد واخلضوع ألوامر اهللا وأوامر رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع جماالت احلياة
َ وهــذا منــوذج عملــي يف االســتجابة؛ فحينمــا خلــع النــيب : قصــة خلــع النعــال:ج الرابــعالنمــوذ ٌ َ نعليــه يف الصــالة خلــع -صــلى اهللا عليــه وســلم-ٌ

َالصــحابة نعــاهلم؛ تأســيا ومتابعــة لــه، فـعن أيب ســعيد اخلــدري قــال َ َّ ِ ْ ُْ َــ ُ ً ه وسلم يصــلي: ِ ه علي ه صــلى الل ا رســول الل ِّبـيـنم َ ُ َــ ُ ََ َّ َّــ َّ ََّــ َِــ ْــِ ََْ ُ َ ُ َ َْ بأصــحابه إذ خلــع نـعليــه َ ْْ َْ ِ ِِ َِ َ
َُْفـوضعهما عن يساره؛ فـلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم َ ُ ُ َِ ْ َْ َْ َْ ََ َِ َ َّ ََ َِِ َ َ ْ َ َ َ َفـلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صالته قال. َ َُ َ َُ َُ َ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ َِْ ََ َ َ ْما محلكم على إلقائكم «: َّ ُ َََ َ

ُقالوا» نعـالكم؟ ا: َـ َــرأيـن َك ألقيـت نعلـيـك فألقيـنـا نعالـنـاََْ ََ َِ َفـقـال رسول اللـه صلى اللـه علـيـه وسـلم. َََْْ َّ َّ َّ ََّ َُــ ِ ََِْ ُ َــ ُ ََ َ اين فأخربين أن فيهما ـقـذرا إذا «: َ ِإن جربـيـل أت َـِ َّ َ َ َِ ََِ ْ َــ َـ َ ِْ ِ ْ
إن رأى يف نـعليــه قــذرا أو أذى فـلي َجــاء أحــدكم إىل المسجد فـليـنظــر ف َْ َْ َ َــ ََ َ َ ًَ َ َْــ ِ َْ ُ َْ َ ِ ْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َمسحه وليصــل فيهمــاَ َِ ِ ِّ َ ُ ِْ ُ ْ رواه أبــوداود والــدارمي وصــححه األلبــاين يف (» َــ

؛ فانظر إىل الصحابة مل ينتظـروا حـىت انتهـاء الصـالة ليسـألوا الرسـول عـن ذلـك؛ بـل امتثلـوا األفعـال قبـل األقـوال؛ وهـذا يـدل )مشكاة املصابيح
 !!يه وسلم يف كل أقواله وأفعالهعلى سرعة االنقياد واالستجابة والتأسي بالنيب صلى اهللا عل

َّوحنــن يف موســم حــج بـيـت اهللا احلــرام؛ أســوق لكــم منوذجــا أغضــب الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم لعــدم ســرعة االســتجابة وكـثـرة : أيهــا املســلمون ً
َفعـن أيب هريــرة قال!! سؤال أحد الصحابة وترديد الكالم علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث مـرات َـ ََ َْ ُ َِ ْ ِ خطبـنا رسـول الله صلى الله عليه :"َ ْـِ ََ ََ ُ َّـ َّ َـَّـ ُ ُ َ ََـ

ُوسلم فـقال أيها الناس  ََ َ َ َّ َ ٌقد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا فقال رجل ! َ ُّ َّ ِأكل عام ؟ يا رسول اهللا : ُ َ ُفقال رسول . ًحىت قاهلا ثالثا . فسكت ! ٍ
ت  ُاهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم ـلـو قـلـ َ َّ َِّ ـت . نعــم : ُِ ِِفإمنــا هـلـك مــن كــان قــبلكم بكـثـرة ســؤاهلم . ُمث قــال ذروين مــا ـتـركتكم . ســتطعتم وملــا ا. لوجـب ِ

ِواخـتالفهم عـلـى أنبـيـائهم  ِ ُـفـإذا أمـرتكم بشــيء ـفـأتوا مـنـه ـمـا اسـتطعتم . ِ ٍ ُوإذا dـيـتكم عــن شــيء ـفـدعوه. ُ ٍ ؛ ألن ـمـن قبلـنـا كــانوا كـثـريي )مسـلم" (ُ
وحيضــرين يف ذلــك فعــل اليهــود مــع موســى عليــه الســالم حينمــا اختلفــوا يف أمــر القتيــل األســئلة واالخــتالف وعــدم االنقيــاد والطاعــة لألوامــر؛ 

ري - وقصة البقرة معروفة يف سورqا-فأمرهم أن يذحبوا بقرة؛  لـو مل يعرتضـوا ألجـزأت :" وشـددوا علـى أنفسـهم فشـدد اهللا علـيهم؛ قـال ابـن كثـ
 !!"عنهم أدىن بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم



  )٥( 

كاالسـتجابة اك أمثلة كثرية حفل iا القرآن والسنة يف األوامر والنواهي ومدى سرعة استجابة الصحابة هلا ال يتسع املقـام لـذكرها هن: عباد اهللا
 !!؛ وما ذكر على سبيل املثال ال احلصر؛ ويكفي القالدة ما أحاط بالعنقللجهاد واإلنفاق وغري ذلك

 صـلى مـن حوضـه الشـريفوهللا ولرسوله بصـحبة رسـول اهللا يف اآلخـرة والشـرب مـن يديـه وإنين يف ختام هذا العنصر ؛ أبشر كل من استجاب 
َفعن أيب هريـرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى المقربة، فـقالاهللا عليه وسلم؛  ََ َ َ ْ ََُ َْ َْ ََ َ ََ َ ََّ ََّ ُِ ََِْ ُ َ ََ َّ ُِ َالسالم عليكم دار قـوم مـؤمنني،«: ْ ِِ ْ ُ ٍْ َ َ َ ْ ُ ََْ ُ َ ََِّ وإنـا َّ

ا ا إخوانـن َــإن شـاء اهللا بكم الحقون، وددت أنـا ـقـد رأيـن َــ َْ َُــ ْ ِ َِْ ََ ْ َ ََّ ُ ِ َ ِ َ ْ ُــ ِ ُ َ َ ُقالوا» ْ ك؟ يـا رسول اهللا ـقـال: َـ َأولسنا إخوان ََ ِ ُــ ََ َْــ َــ َ ْ ِ َ ا اـلـذين مل ـيـأتوا «: َََ ُْأنـــتم أصـحايب وإخوانـن َ َْ َ َِ َّ َــ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ
ُبـعد ْ ُفـقالوا» َ َ َكيف تـعرف من مل ي: َ ََْ ْ ُ ِ ْ َ َ ْ ا رسـول اهللا فـقـالَ َأت بـعد من أمتـك؟ ي ََ َ ِ ِ ِ ُِ َـ ََ َ َُّ ْ ُ ْ ٍأرأيـت لـو أن رجـال لـه خيـل غـر حمجلـة بني ظهـري خيـل دهم «: ْ ْـ ُ ٍْ َّْ َ ْ َْ َـ َُ ٌْ ََ ََ ٌ َّ َُ ٌُّ ُ َْ ًَ َ ََ َ َْ

iُم أال يـعرف خيـله؟ َ ْ َ ُ ِ ْ َْ ََ ٍ ُقالوا» ُ َبـلى يا رسول اهللا قال: َ ََ ِ ُ َ ََ َّفإdم يأتون غرا حمج: " َ َُ ُ#ُ َ ََُْ ْ َّ ْلني من الوضوء، وأنـا فـرطهم علـى احلـوض أال ليـذادن رجـال عن ِ َـُ ٌَ َ َِ َّ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ ُْ ُ َـَ َ َ َِ ُ ُْ ِ َ ِ
ال م فـيـق اديهم أال هل ذاد البعــري الضال أن ُحوضــي كمــا ي َــ َُــ ََ َّ ُــ َ َ ََ ُْ ِ ُِّ ـَّــ ُ ِ ْ ُ ُــ ََ َ ِ دلوا بـعــدك فــأقول ســحقا ســـحقا: ْ د ب ًإdم ق ً ُْــ ُْ ُ َ َُــ ُ َ ََـــ ََّ َ ْ ُ ْ ْ َّ ْدهــم: (؛ ومعــىن)مســلم" ( ِ الدمهـــة ): ُ

ومعــىن .والـفـرس البهــيم هــو اـلـذي ال خيـلـط لوـنـه شــيء ـسـوى لوـنـه. تأكـيـد ـلـدهم): iُْــم(يـقـال ـفـرس أدهــم وبـعـري أدهــم وناـقـة دمهــاء؛ و . الســواد
َّليذادن( َ َ ًسحقا(و. الذود هو الطرد): َُ ْ  .بعدا: أي): ُ

شــريفتني؛ وســحقا ســحقا وحســرة وخســارة ملــن مل يســتجب فهنيئــا ملــن اســتجاب هللا ولرســوله صــحبة احلبيــب يف اآلخــرة والشــرب مــن يديــه ال
 !! ألوامر اهللا ورسوله وينتهك احلرمات يف األشهر احلرم 

 - وحرماتـه، قـال  وأوامـره ونواهيـه عند حدود اهللا وفرائضـهني وقافواأن تكونوحنن يف يوم حرام وشهر حرام وزمن حرام ينبغي عليكم : عباد اهللا
ًاهللا حـد حـدودا فـال تعتـدوها، وفـرض لكـم فـرائض فـال تضـيعوها، وحـرم أشـياء فـال تنتهكوهـا، وتـرك أشـياء مـن إن « :-صلى اهللا عليـه وسـلم 

 )أخرجه احلاكم وصححه( »غري نسيان من ربكم ولكن رمحة منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا فيها 
ِّفـعن ثـوبان، عـن النـَّيب ل؛ ٌوإياكم إياكم أن تنتهكوا حرمات اهللا ألن ذلك سبب لزوال احلسنات ولو كانت كاجلبا ِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ  - صـلى اهللا عليـه وسـلم -َ

َأنه قال  َ َألعلمن أقـواما من أميت يأتون يـوم القيامة حبسنات أمثال جبال qامة بيضا ، فـيجعلها الله عز وجل هباء منثـورا ، قال : ََُّ َـ َ ًَ ُ َ َْْ َـ َ َ َ َ ًً َـ َ َ َ َْ َّ َ َََّ ُ َّْ َ َ َُ َْ ً ِ َ َِ ِ ِِ ِ َ ُ ٍَ ِ ََِ َ ِ ْ ْ ُْ ِ َّ َ ْ َّ ُثـوبـان َ َ ْ َيـا : َ
َرسول اهللا ، صفهم لنا ، جلهم لنا أن ال نكون منـهم ، وحنن ال نـعلم ، قال  ََ َُ َ ْ َ ََ َ ُْ ََْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ُِ ْ َ َ ََ َِ َِّ ُِ َأما إdم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما : َ َ َ ََ ِ ْ َُّ ِ ِ َِ ُ َْ َْ ْ ُْ ْ َُ ِ ْ ُ َُ ْ ِ َِّ َ

َتأخذون ، ولكنـَّهم أقـوام إذ ِ ٌ َُ َْ ْ ُ ِ ََ َ ُ َا خلوا مبحارم اهللا انـتـهكوهاَْ ُ َ َْ ِ ِِ َ َِ ْ َ  )صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين.( َ
 وسننهاألضحى آداب عيد : ثالثالعنصر ال

نـذكركم بـأهم آداب وسـنن العيـد الـيت جيـب أن نسـنت iـا مـن هـدي نبينـا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف األضـحى وحنـن يف يـوم عيـد : أحبيت يف اهللا
 : ل فيما يلي واليت تتمثاألضحىيوم 
َأن عبـــد الـلــه ـبــن عمـــر كـــان يـغتسل يــــوم الفطر قــبــل أن يـغـــدو إىل :"فقـــد صـــح يف املوطـــأ وغـــريه  :االغتســـال قـبــل اخلـــروج إىل الصـــالة : ًأوال ِ َ َ َُ َْ َْ َ َْ َ ََ ُْ َْ َِ ْـــَّ ِ ْ َ ْ ِـــ َِ َ َ ُ َْ َّ

ََّالمصلى ُ  .؛ وذكر النووي رمحه اهللا اتفاق العلماء على استحباب االغتسال لصالة العيد ."ْ
ََإنـا أعطيـناك الكوثـر  {:  مباشرة؛ لقولـه تعـاىل بعد صالة العيدالذبح يستحب و :يةاألضحذبح : ًثانيا ْ َـ ْ َ َـَ ْ ْ َ َـْ فصـل لربـك واْحنر *َِّ َ َ َِِّ ِّ َ َ إن شانئك هـو *َ ُ َ َِ َـ َّ ِ

ــرت  َُاألـب َْ " رى، ومـــن مل ـيــذبح فلـيــذبحمـــن ذـبــح قـبــل أن يصـــلي فليعـــد مكاdـــا أخـــ: "لقـــول رســـول اهللا صـــلى علـيــه وســـلم؛ و)٣ -١: الكـــوثر(}ْ
خـرج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل البقيـع فصـلى ركعتـني، مث : "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم عن الرباء رضـي اهللا عنـه قـال] البخاري ومسلم[

ة أيـام، يـوم النحـر وثالثـة ووقت الذبح أربعـ] البخاري" [إن أول نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ بالصالة مث نرجع فننحر: أقبل علينا بوجهه وقال
 )ابن حبان وأمحد والبيهقي( " .كل أيام التشريق ذبح: "أيام التشريق، ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 أال يأكل حىت يرجع من الصالة فيأكل من أضحيته إن كـان لـه أضـحية، فـإن مل يكـن لـه مـن أضـحية فـال حـرج أن يأكـل قبـل كما يستحب
 ].أمحد والبيهقي" [كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يطعم حىت يرجع من املصلى فيأكل من أضحيته "فقد؛ الصالة



  )٦( 

، )٢٠٣ :البـقـرة(} واذكـروا اهللا يف أيـام معـدودات {:  لقولـه تـعـاىل عيـد األضـحى؛ فـالتكبري مـن السـنن العظيمــة يف :التكبـري يـوم العـيـد : ًثالثـا
 وأرجـح أقـوال أهـل العلـم أنـه يبـدأ مـن فجـر يـوم عرفـة ؛)رواه مسـلم ( " أيام التشـريق أيـام أكـل وشـرب وذكـر هللا":ولقوله عليه الصالة والسالم

وأصح ما ورد فيه عـن الصـحابة :[  قال احلافظ ابن حجر ؛ أي يكرب بعد ثالث وعشرين صالة مفروضة؛إىل عصر آخر يوم من أيام التشريق
 عــن عـلـي رضــي اهللا عنـه أـنـه كــان يكــرب ـمـن صــالة وروى اـبـن أيب شــيبة؛ ] ة إىل آخــر أـيـام مـىن قـول عـلـي واـبـن مســعود أـنـه مـن صــبح ـيـوم عرـفـ

 رضــي اهللا عـنـه - اـبـن مسـعود–ً وروى أيضــا بســنده عـن األســود ـقـال كـان عـبـد اهللا ؛الفجـر ـيـوم عرفـة إىل صــالة العصــر مـن آخــر أـيـام التشـريق
 .اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد ؛ ال إله إال اهللا؛اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب:  يقول؛النحرفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من يكرب من صالة 

تقبـل اهللا منـا ومـنكم؛ :  ومن آداب العيد التهنئة الطيبة اليت يتبادهلا الناس فيما بينهم أيا كـان لفظهـا مثـل قـول بعضـهم لـبعض :التهنئة : ًرابعا
كـان أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا التقـوا : "ن عبارات التهنئة املباحـة ؛ وعـن جبـري بـن نفـري ، قـال أو عيد مبارك وما أشبه ذلك م

ُِّيوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تـقبل منا ومنك   .)إسناده حسن: ابن حجر يف الفتحقال ."( ُ
َ فعن عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنـه قال:التجمل للعيدين: ًخامسا َـ َ َ َأخـذ عمر جبـة مـن إسـتربق تـبـاع يف السوق فأخذها فـأتى iا رسـول :" ُ ُ َُ َِـ َ َُ َ ََ ََ َ َـَ َِ ُّـٍ ِ ُ َُ ََْْ ْ ِ ِ ً َّ ُ َـ

َالله صلى الله عليه وسلم فـقال َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ِيا رسول الله ابـتع هذ: َ َ ْ َْ َِّ َ ُ َه جتمل iا للعيد والوفود؛ فـقـال لـه رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمََ َّ َّ َّ ََّ َُـ َِ ِ ََِْ ُ َُ َُ ََ َ َ َ ُِ ُِ ْْ ِ ِْ ِ َّ ِإمنـا هـذه: ََ ِ َ اس ََِّ ُ لب َِـ
َُمن ال خالق له  َ َ ْ ا مـن حريـر ؛ وعـن جـابر رضـي  عمر على التجمل للعيد لكنـه أنكـر عليـه شـراء هـذه اجلبـة ألdـ؛ فأقر النيب)رواه البخاري " (َ

ـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم جـبـة يلبســها للعـيـدين وـيـوم اجلمعــة: "اهللا عـنـه قــال  أمرـنـا : ؛ وعــن احلســن الســبط ـقـال)صــحيح اـبـن خزميــة"( كــان للـن
 ) احلاكم.(ما جند وأن نضحي بأمثن ما جندرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العيدين أن نلبس أجود ما جند وأن نتطيب بأجود 

 ..الذهاب إىل الصالة من طريق والعودة من آخر : ًسادسا
َفعن جابر بن عبد الله رضي الله عنـهما قال َ َ ُ ََْ َُ َّْ َّ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َكان النَّيب صلى الله عليه وسلم إذا كان يـوم عيد خالف الطريق:" ْ َِّ َّ َّ ََّ َُّ َ ٍْ ِ ُِ َْ َ ََ ََ ََ ِ َ َ ََ ُ  )رواه البخاري." (ِ

 : الســالم علــى أهــل الطــريقني، ومنهــا:إظهــار شــعائر اإلســالم بالــذهاب واإليــاب، ومنهــا: ذلك بعــض احلكــم منهــاوقــد تلمــس أهــل العلــم لــ
ُ يـوم القيامـة مبـا عمـل عليهـا مـن اخلـري  أخبارهـاُثِّدُ ليشهد له الطريقان عند اهللا يوم القيامة، واألرض حت:ومنهاالتفاؤل بتغري احلال إىل املغفرة، 

 حــوائج الـنـاس مــن االســتفتاء والتعـلـيم واالقـتـداء أو الصــدقة قضــاء: منهــا؛ واملســلمنيرهبهم بكـثـرة ـنـة املـنـافقني واليهــود ول إغاظــ:ومنهــاّوالشــر ؛ 
 .أن املالئكة تقف على مفرتق الطرق تكتب كل من مير من هنا هناك ؛ وقيل غري ذلك: ومنها أو ليزور أقاربه وليصل رمحه؛ ؛على احملتاجني

: ٌن القطيعــة واخلصــام ســبب لعــدم رفــع األعمــال؛ وـقـد تكلمـنـا عــن ذـلـك يف خطـبـة عـيـد الفطــر بالتفصــيل حتــت عـنـوان أل:صــلة اـلـرحم: ًســابعا
 .العيد وصلة األرحام ووحدة األمة اإلسالمية؛ مما يغين عن إعادته مرة أخرى

 :تشرع التوسعة على األهل والعيال يف أيام العيد دون إسراف أو تبذير :ثامنا
ـك وهــذه األـيـام إدخــال الســرور عـلـى األهــل واألوالد؛ شــرع اإلســالم يف  ـف بعـيـدا يف حــدود ذـل ًالضــوابط الشــرعية اـلـيت أرشــدنا إليهــا دينـنـا احلنـي

ه ال حيـــــب املســـــرفني{ :ًعمـــــا يغضـــــب اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل مـــــن اإلســـــراف والتبـــــذير ؛ مصـــــداقا لقولـــــه تعـــــاىل ربوا وال تســـــرفوا إن َوكلـــــوا واش ِِ ِْ ُْ ُّ ُِ َ َ َِّـــــُُ ُ ُ َ ََُ ْـــــ ُ َ {
؛ فعلــى املســلم إذن أن يتجنــب اإلســراف والتبــذير يف شــىت صــوره ، يف املأكــل واملشــرب واملســكن والرتفيــه، وســائر األغــراض )٣١: األعــراف(

 . هو اإلسراف إضاعة املالاملشروعة، ألن اإلسراف تبديد للموارد،  وإضاعة للثروات، من أجل هذا فإن أهم ما فسرت به
 !!دي نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف يوم العيد؛ أال فلنتمثل iديه صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا هذا هو ه

 


 


