قضاء حوائج المسلمين
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبى بعده
َع ْن أبي ُهريرة  -رضي هللا عنه َ ،-عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-
س هللاُ َع ْنهُ ُك ْر َبةً ِم ْن
س َع ْن ُم ِ
ؤم ٍن ُك ْربةً ِم ْن ُك َر ِ
ب الدُّنيا ،نَفَّ َ
قالَ (( :م ْن نَفَّ َ
آلخر ِة،
س َر على ُمعس ٍِر ،يَ َّ
وم ال ِقيا َم ِة ،و َم ْن يَ َّ
ُك َر ِ
ب َي ِ
س َر هللا َعلي ِه في الدُّنيا وا َ
ست َ َرهُ هللاُ في الدُّنيا
واآلخرة ،وهللاُ فِي َع ْو ِن العَبْد ما َكانَ
ِ
ست َ َر ُمس ِلماًَ ،
و َم ْن َ
سلَ َك َ
س َّه َل هللا لَهُ ِب ِه
طريقا ً يَلت َ ِم ُ
س فِيه ِعلماًَ ،
ال َع ْبدُ في َع ْو ِن أخي ِه ،و َم ْن َ
َ
س قَو ٌم في بَ ْي ٍ
تاب هللا،
ت ِم ْن بُيو ِ
ت هللا ،يَتْلُونَ ِك َ
طريقا ً إلى ال َجنَّ ِة ،وما َجلَ َ
سونَه َبينَ ُهم ،إالَّ نَزَ لَ ْ
الرح َمةُ ،و َحفَّتْ ُهم
ت علي ِه ُم ال َّ
دار ُ
سكينَةُ ،و َغشِيتْ ُه ُم َّ
و َيت َ َ
ال َمالئ َكةُ ،وذَ َك َر ُهم هللا ِفي َم ْن ِع ْندَهُ ،و َم ْن َب َّ
سبُهُ))
سر ْع ِب ِه نَ َ
طأ َ ِب ِه َع َملُهُ ،لم يُ ِ
مسلم )38( )2699( 71/8
هذا الحديث العظيم يوضح أن الجزاء من جنس العمل ،فأوله قوله صلى هللا
عليه وسلم( :من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه بها كربة
من كرب يوم القيامة).
فمن نفس عن مسلم -بمعنى أنه خفف عنه مصيبته وكربه أو أزاله عنه-
فإن هللا تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ،وهذا فيه
الجزاء من جنس العمل؛ ألن العمل تنفيس كربة في الدنيا ،والجزاء تنفيس
كربة يوم القيامة.
قوله( :ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة)  ,المعسر:
هو الذي حصل له اإلعسار ،وهو الضيق في المال؛ وذلك بأن يكون مثالً
عليه دين ،فإن كان الدين لغيره فإنه يساعده بإعطائه ما يقضي به دينه ،وإن
كان الدين له فإنه يعفو عن الدين أو يعطيه فرصة أخرى لقضاء الدين ،كما
صدَّقُوا َخي ٌْر
{وإِ ْن َكانَ ذُو ُ
ع ْس َرةٍ فَن َِظ َرة ٌ إِلَى َم ْي َ
س َرةٍ َوأ َ ْن ت َ َ
قال هللا عز وجلَ :
لَ ُك ْم} [البقرة]280:
ثم بعد ذلك قال( :ومن ستر مسلما ً ستره هللا في الدنيا واآلخرة).يعني :ستر
عيبه الذي علمه عنه ،فإن هللا تعالى يجازيه بالستر ستراً ،فيستره في الدنيا
واآلخرة؛ وذلك أنه إذا حصل من إنسان خلل أو عيب أو حصل منه معصية

فينظر :فإن كان هذا الذي حصل منه ليس معروفا ً بالسوء ،وإنما هي زلة
وسقطة ,فإنه في هذه الحالة يستر عليه
قوله( :وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).هذه جملة عامة،
وهي من القواعد الكلية ،ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى هللا
عليه وسلم التي ال تنحصر في شيء معين ،بل هي شاملة وواسعة ,فكل
عون يحصل من المسلم ألخيه فإن هللا عز وجل يجازيه بأن يكون في
عونه ،ومعونة المسلم  ،ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى ،لقول
(وت َ َع َاونُوا َعلَى ْال ِب ِر َوالت َّ ْق َوى) (المائدة :اآلية)2
هللا تعالىَ :
قوله عليه الصالة والسالم (ومن سلك طريقا ً يلتمس فيه علما ً سهل هللا له
به طريقا ً إلى الجنة) هذا أيضا ً من باب الجزاء من جنس العمل؛ فالعمل هنا
هو سلوك طريق العلم ،والجزاء تسهيل طريق توصل إلى الجنة ،وطريق
العلم إما أن يكون طريقا حسيا ً وهو الذي يكون باألقدام ،أو طريقا ً معنويا ً
وهو الذي يكون باألفهام .
الطريق الحسي الذي تطرقه األقدام :مثل أن يأتي اإلنسان من بيته إلى
مدرسته ،أو من بيته إلى مسجده ،أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان.
أما الطريق الذي تدركه األفهام :فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم ،أو
يطالع الكتب ،أو أن يستمع إلى الدروس والمحاضرات .
ثم قال عليه الصالة والسالم( :وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا ،يتلون
كتاب هللا ،ويتدارسونه بينهم؛ إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحمة،
وحفتهم المالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده) .فالمساجد هي محل الطمأنينة،
ومحل الذكر ،ومحل الصالة ،ومحل العبادة هلل عز وجل ،ومحل تالوة
القرآن ،كل هذه من صفات المساجد ،والتدارس يكون بوجود عالم بينهم
يبين لهم معاني اآليات التي قرءوها أو التي يمرون بها  ،وإذا كانوا من أهل
العلم فإنهم يتداركون ذلك ويرجعون إلى كتب أهل العلم فى تفسير كالم هللا
عز وجل .
ثم قال عليه الصالة والسالم( :ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) ,
فالعبرة ليست باألنساب إنما العبرة بما يقوم في القلوب وباألعمال الصالحة
 ،فمن أخره عمله عن دخول الجنة وبلوغ المنازل العالية فليس نسبه هو
الذي يسرع به إليها .فمكانة العبد عند هللا عز وجل إنما تكون بالتقى

واألعمال الصالحة كما قال عز وجلِ { :إ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
ّللاِ أَتْقَا ُك ْم}
[الحجرات]13:
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
كتبه  /الشيخ تامر صافى حماد
مبعوث وزارة األوقاف بالبرازيل

