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فســنا  إن احلمــد هللا نحمــده, ونســتعينه, ونســتغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أ
ًوسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشـدا,  ُ
وأشــهد أن ال إهل إال اهللا, إهل األولــني واآلخــرين, ال إهل إال هــو الــرمحن الــرحيم, 

 اهللا عليه وعـىل آلـه وصـحبه, ومـن اتبـع ًوأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله, صىل
 .ٍسنته بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
َفاتقوا اهللا عباد اهللا, تقوى اهللا تقيكم كل ما تكرهـون, وجتلـب لكـم كـل مـا 

 .ُحتبون من خري الدنيا, وفوز اآلخرة
مهللا اجعلنا من عبادك املتقني, وحزبك املفلحني, وأوليائـك الصـاحلني يـا 

 .نيرب العامل
ُبعث حممد بـن عبـد اهللا  ُ .  باهلـدى وديـن احلـق−صـلوات اهللا وسـالمه عليـه−ُ

 بــام يســعد بــه −صــلوات اهللا وســالمه عليــه−ًبعثــه اهللا تعــاىل رمحــة للعــاملني, وجــاء 
ه  .اإلنسان يف دنياه, ويفوز هبا يف أخرا

 بالفضـــائل واملكرمـــات; الظـــاهرة والباطنـــة, −صـــىل اهللا عليـــه وســـلم−جـــاء 
صــىل اهللا −عامــة, يف معاملــة اهللا ويف معاملــة اخللــق, جيمــع ذلــك قولــه اخلاصــة وال

ِإنام بعثـت ألمتـم مصـالح األخـالق«: −عليه وعىل آله وسلم َ ْ َ ُْ َ َِ ِ ُِ ُ ِّ َ ِ ْ ُ َ َّ هـذا القـول النبـوي . »ِ
ًيكشــــف حقيقــــة دارت عليهــــا أحكــــام الرشيعــــة مــــن األمــــر والنهــــي, دارت عليهــــا 
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ئع عىل اختالفها, فكل ما أمر ا هللا تعاىل به, وكل ما هنـى اهللا تعـاىل عنـه, هـو الرشا
لتحقيــق هــذه الغايــة, وإدراك هــذا الغــرض; أال وهــو متــام صــالح األخــالق, وإذا 

ُصـلح اخللـق صـلحت الـدنيا واآلخـرة, أثقـل يشء يف امليـزان حسـن اخلـلـق ٍ ُ مهللا . ُ
ِّاجعلنا من عبادك املتقني, كملنا بالفضائل يف الرس واإلعالن يا رب العامل  .نيَ

ٌإن أصل الرذائل ومنبع الرشور والفساد يف مسلك اإلنسان وعملـه خصـال  ِ
ُّالشح, ذاك الـذي حـذر منـه النبـي صـىل اهللا عليـه وعـىل : عدة, أهم ذلك وأخطره

 .آله وسلم, وجاءت النصوص بالتحذير منه يف موارد كثرية
 ٍهو شدة احلرص عىل اليشء, وشـدة السـعي يف حتصـيله مـع جشـع يف: ُّالشح

ٍالنفس, وهلع, وخوف, وجزع من فوات حظه من ذلك اليشء ٍ. 
−ً جيمــع خصــاال رذيلــة متنوعــة, ولــذلك قــال النبــي −أهيــا اإلخــوة−ُفالشــح 

ْاتقــوا الشــح; فــإنام أهلــك مــن «:  يف التحــذير مـنـه−صــىل اهللا علـيـه وعــىل آلــه وســلم َِّ َ َ َ َ َ َّ َِّ َ ُُّ
ُّكــان قــبلكم الشــح ُّْ َْ ُ َ َ ِهكــذا جيمــل رســول اهللا. »َ  فــيام رواه −صــىل اهللا عليــه وســلم− ُ

َاإلمام مسلم يف صحيحه من حديث جابر خطورة هـذه اخلصـلة, وأهنـا منبـع كـل 
ُاتقــوا الشــح; فــإنام أهلــك مــن كــان قــبلكم الشــح; َمحَلهــم عــىل أن ســفكوا «: رذيلــة َُ ْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ َُّ َ ُِّ َ َ َ َّ َِّ

ْدمــاءهم, واســتحلوا حمــارمهم َ ْ ْ َ َُ َ َِ َ َ ُّ َ ُ : ء يف الســنن مــن حــديث عـبـد اهللا ـبـن عمــرووجــا. »ِ
ُّإيــاكم والشــح«:  قــال−صــىل اهللا عليــه وســلم−أن النبــي  َ َُّّ ُْ ِ, احــذروه, وفــروا منــه, »ِ

, «وختلصــوا مــن آثــاره  ُفــإنام أهلــك مــن كــان قــبلكم الشــح; أمــرهم بالبخــل فبخلــوا ْ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َْ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ ُْ ََ َُّ َُ َ َ َّ ِ
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َوأمرهم بالقطيعة فقط َ َ َِ َِ َْ ِ ْ َ َُ , وأمرهم بالفجور ففجرواَ ُعوا ْ َ ََ ُ َ َُ َ ُِ ْ ِ ُ َ«. 
ُّهكذا يتبني لك باختصار موجز عظيم تأثري الشح عىل سلوكك, عىل دينك  ُ ٍ ٍ

 .ودنياك, عىل أمر حارضك ومستقبلك, فاحذر هذه اخلصلة
ٍإهنـــا خصـــلة تفســـد علـيــك ديـنــك, وتوقعـــك يف رذاـئــل ورشور ال منتهـــى هلـــا ِ ُ ُ ٌ .

واع الفساد املرتتبة عليهُّفالشح ليس له هناية فيام   .يتعلق بصور الرش وأ
ًأهيا اإلخوة, النفس جمبولـة عـىل حـب املـال, الـنفس جمبولـة عـىل احلـرص كـام  ٌ

ُ﴿وحتبون املال حبا َمجا﴾: قال تعاىل ُّ ََ َ ْ َ ِ  ].٢٠: الفجر[ ُ
ًلكـــن الشـــح هـــو معنـــى أعظـــم وأوســـع ممـــا يتعلـــق باملـــال, كـــام يتومهـــه بعـــض  ُّ

ًو البخل فقط, والشح معنى يزيد عىل البخل; فهوُالناس أن الشح ه حبس كـل : ُّ
ٍخصــــلة حســــنة, والبخــــل بكــــل واجــــب أو مســــتحب ممــــا يتعلــــق بحــــق اهللا, أو ممــــا  ٍ ٍ
ُّيتعلق بحق اخللق, ولذلك هذه اخلصلة ال تقترص فقط عىل حبس املال, فالشـح 

 .ًليس حبسا للامل
هـيــة ُّالشـــح إذا وـقــع يف القـلــوب محلهـــا عـــىل االعـتــداء والب غـــي, محلهـــا عـــىل كرا

اخلري للنـاس, محلهـا عـىل الكـرب, محلهـا عـىل احلسـد, محلهـا عـىل البخـل, محلهـا عـىل 
 .منع احلقوق والواجبات املادية واملعنوية

ٌّولذلك حري باملؤمن أن يسعى يف سالمة نفسه من هذه اخلصلة التي متى : َِ
 .قامت فيه أوردته املهالك
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ُ﴿ومن يوق شح نفسـه فأوئلـك هـم : كتابه يف حمكم −جل وعال−يقول اهللا  َُ َ ِ ِ َِ ْ َّ ُ ْ َُ َ ْ ََ ُ
َاملفلحون﴾ ُْ ِ ُ : ُّإن السـالمة مـن الشـح مصـدر كـل فضـيلة; لـذلك قـال. ]٩: احلرش[ ْ

َ﴿ومــن يــوق شــح نفســه فأوئلــك هــم املفلحــون﴾ ْ َ ْ َُ ْ َّ ُ ْ َِ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ إدراك : والفــالح. ]٩: احلرش[ ُ
ُحتصل ما حتب, وتنجو مما تكرهاملحبوبات, واألمل من املرغوبات أن  ُ. 

فـه يكـرر −ريض اهللا تعـاىل عنـه−طاف عبـد الـرمحن بـن عـوف  ُ, فكـان يف طوا
ُمهللا قنــــي شــــح نــــفيس, مهللا قنــــي شــــح نــــفيس, مهللا قنــــي شــــح : "ُدعــــوة يقــــول ُ َُّ

فه, فقال له قائـل ٍنفيس, يكرر ذلك يف طوا َمل تـدعو هبـذه الـدعوة يـا عبـد الـرمحن, : ُ
ُيـــت شـــح نفســـك فقـــد أفلحـــت كـــل الفـــالح, وهـــذا معنـــى قولـــه ُإنـــك إن وق: قـــال
َ﴿ومن يوق شح نفسه فأوئلك هم املفلحون﴾: تعاىل ْ َ ْ َُ ْ َّ ُ ْ َِ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ  .]٩: احلرش[ ُ

فســــنا, وأعمرهــــا بالفضــــائل واخلــــريات ُمهللا قنــــا شــــح أ َّأعنــــا عــــىل الطاعــــة , ِ
تغفروه; إنــه واإلحســان, أقــول هــذا القــول, وأســتغفر اهللا العظــيم يل ولكــم, فاســ

 .هو الغفور الرحيم
ًاحلمــــد هللا محــــدا كـثـــريا طيـبـــا مباركــــا فـيـــه, وأشــــهد أن ال إهل إال اهللا وحــــده ال  ً ً ً
ًرشيك له, وأن حممدا عبده ورسوله, صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن اتبـع 

  .ٍسنته بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

ُّانتشـــــار الشـــــح بـــــني النـــــاس مـــــن ُّفـــــاتقوا اهللا عبـــــاد اهللا, واتقـــــوا الشـــــح, فـــــإن 
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ريض اهللا تعــاىل −عالمــات القيامــة, كــام جــاء يف الصــحيح مــن حــديث أيب هريــرة 
ُيتقـارب الزمـان, ويـنقص العمـل, «:  قـال−صىل اهللا عليـه وسـلم− أن النبي −عنه َْ َ ََ ُ َ َ ُ َُ ُ َْ َّ َ

ُويلقى الشح, ويكثر اهلرج, قالوا َْ ُ َُ َ َ ُّ ُ َْ َُ ْ ْ ُوما اهلـرج يـا رسـ: ُّ َ ْ ََ ُ ََ َول اهلل? قـالْ ََ ِ ُالقتـل القتـل: َّ ْ ُ ْْ َْ َ« .
ُّوذكر اهلرج بعد الشح; ألن الشح حيمل عىل أقىص االعتداء وأشده, وهو سفك  ُّ

َاتقــوا الشــح; فــإنام «: −صــىل اهللا عليــه وســلم−الــدم احلــرام بغــري حــق; لــذلك قــال  َّ َِّ َ َُّ ُّ
َأهلك من كان قبلكم الشح; َمحَلهم عىل  َ ْ ُْ ُّ ْ َْ َ َُّ َُ َ َ ِ َ َ ْأن سفكوا دماءهم, وقطعوا أرحامهمَ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ََ ََ َ َ ُْ ِ ُ«. 

ُّعبــاد اهللا, الشــح هــو خصــلة حتملــك عــىل أن متنــع احلــق الــذي عليــك, الشــح  ُّ
  .ٍخصلة حتملك عىل أن تكره كل خري جيري عىل يدي غريك

ٌإنــه خصــلة تقــوم : ُّهــذا خمــترص الشــح الــذي جــاءت النصــوص بالتحــذير منــه
نع احلقوق يف املال, وسائر ما يكون من احلق واإلحسان يف النفس حتملها عىل م

ُالـــذي ينبغـــي أن يبـــذل, كـــام أهنـــا تكـــره اخلـــري للنـــاس, وتـــبغض أن جيـــري هلـــم مـــن  ُ
َّالفضل واخلري يشء مما قدره اهللا تعاىل هلم ٌ. 

 يف هــــــذا −صــــــىل اهللا علـيـــــه وســــــلم−ُّإن إلقــــــاء الشــــــح اـلـــــذي أخــــــرب ـبـــــه النـبـــــي 
ُّويلقـــى الشـــح«: احلـــديث ُ َُّ َ ً لـــيس مقصـــورا عـــىل حـــبس املـــال والبخـــل بـــه, بـــل هـــو »ْ

د ُّإلقـــاء الشـــح يف القلـــوب الـــذي حيمـــل النـــاس عـــىل منـــع : أوســـع مـــن ذلـــك, فـــاملرا
ِاخلـــري; فيبخـــل العـــامل بعلمـــه, فيـــرتك التعلـــيم والفتـــوى, ويبخـــل الصـــانع بصـــنعته 
حتى يرتك تعليمها وبذهلا للناس, ويبخـل الغنـي باملـه حتـى هيلـك الفقـري, ولـيس 
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ُّوجود يشء أو صـورة مـن هـذه الصـور, بـل الشـح يشـمل كـل هـذه الصـور : املراد ٍ ٍ
التــي تقــتيض حــبس اخلــري وكراهيــة بذلــه, وكراهيــة أن جيــري اخلــري عــىل يــديك أو 

  .عىل يدي غريك
ُ أن يعيننـــــا وإيـــــاكم عـــــىل الطاعـــــة واإلحســـــان, وأن −عـــــز وجـــــل−أســـــأل اهللا 

  .ُيكملنا بصالح األخالق وطيب األعامل
فســـنا, أعـنـــا عـــىل الطاعــــة واخلـــري, والفضــــل مهللا َّ أهلمنـــا رشـــدنا, وقـنـــا رش أ ِ ِ ُ

م   .ُوالرب, وخذ بنواصينا إىل كل ما حتبه من الفضائل, يا ذا اجلالل واإلكرا
ِّمهللا أمنــا يف أوطاننــا, وأصــلح أئمتنــا ووالة أمورنــا, واجعــل واليتنــا فــيمن 

 .خافك واتقاك واتبع رضاك, يا ذا اجلالل واإلكرام
ُمهللا وفــق ويل أمرـنـا إىل مــا حتــب وـتـرىض, وخــذ بناصــيته إىل اـلـرب والتقــوى,  َّ ِّ

ِّيرس له اليرس, يا ذا اجلالل واإلكرام, وفقه إىل ما حتب وترىض َ. 
مهللا إنا نسألك جلنودنا يف كل مكان التوفيـق والسـداد, واحلفـظ والتسـديد 

 .والنرص, يا ذا اجلالل واإلكرام
ًســـلمني عامـــة األمـــن واإليـــامن, والســـالمة واإلســـالم, مهللا إنـــا نســـألك للم

ُوأن ـتـوفقهم إىل مــا حتــب وـتـرىض مــن األعــامل, وأن تـنـزل األمــن يف بالدهــم, وأن 
ت آخذ بناصيته  .ٍّتكفيهم رش كل ذي رش أ

فســــنا وإن مل تغفــــر لـنـــا وترمحـنـــا لنكــــونن مــــن اخلــــارسين, مهللا  ربـنـــا ظلمـنـــا أ
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ننا الذين سبقونا  , اغفر لنا وإلخوا ِباإليامن, وال جتعـل يف قلوبنـا غـال للـذين آمنـوا
 .ٌربنا إنك رؤوف رحيم

; فـإن صـالتكم −صـىل اهللا عليـه وسـلم−أكثروا من الصالة عىل رسـول اهللا 
 .ٌيف هذا اليوم معروضة عليه

ِّمهللا صــــل عــــىل حممــــد وعــــىل آل حممــــد, كــــام صــــليت عــــىل إـبـــراهيم وعــــىل آل 
 .ٌإبراهيم, إنك محيد جميد

 


