إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
شيء قدير .و أشهد أن محمدا ً عبده و رسوله ،خير
له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و
الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح األمة و دعى إلى ِّ
سلم ،و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
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أما بعد:
أال إنَّ
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و إنَّ شر األمور محدثاتها و ك ُل
خير الهدي،
خير
ِّ
َ
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
ُمح َدث َ ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة.
تعرضنا في الخطبة الماضية إلى موضوع المروءة و قمنا بعرض بعض تعريفات أهل العلم للمروءة و
نتابع اليوم في نفس الموضوع لنعرض بعض الشروط أو األسباب التي يجب أن تتوفر في الشخص أو
في تصرفاته حتى يكتسب المروءة مع نفسه أوالً ثم مع األخرين.

بر والديه ،و وصل َر ِّحمه ،و أكرم
ُ
سئ َل الفضيل عن الرجل الكامل ِّ
التام المروءة ،فقال :الكاملَ :من َّ
س َن لسانه ،و لزم بيته.
إخوانه ،و َحسن ُخلُقه ،و أحرز دِّينَه ،و أصلح ماله ،و أنفق من فضله ،و ح ُ
قال الشاعر:
إذا الفتى جم َع المروءة و التقى

و حوى مع األدب الحياء فقد َك ُمل
1

سئِّ َل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل و المروءة ،فقال :العقل يأمرك باألنفع ،و المروءة تأمرك
و ُ
باألجمل و األرفع.
و اعلم أخي في هللا :أن للمروءة شروط يجب أن ت ُست َوفَى .منها شروط يلتزم المرء بها مع نفسه و
شروط أخرى يلتزم بها المرء مع غيره.
قال بعض الشعراء:
إذا أنتَ لم تعرف لنفسك حقَّها

الناس أهونَا
هوانا ً بها كانت على
ِّ

ق مسك ٌن
فنفسك أكرمها و إن ضا َ

سكَ مسك َنا
عليكَ لها فاطلب لنف ِّ

و إيَّاك و السكنى بمنز ِّل ذ َّل ٍة

سنَا
يُعد مسيئا ً في ِّه من كان مح ِّ

فمن شروط مروءة المرء مع نفسه :العفة ،و النزاهة ،و الصيانة .و شروط المروءة في غيره:
المعاونة (المؤازرة ،و المياسرة ،و اإلفضال).
ع من أحكامه ،فيكون بثالثة أمور ،و هي
أما شروط مروءة المرء مع نفسه :فبعد إلتزام ما أوجبه الشر ُ
العفَّة ،والنزاهة ،و الصيانة.
1ـ فأما العفة :بأن يضب َ
يكف عن المجاهرة
ف اللسان عن األعراض و َّ
ط المر ُء فَرجه عن الحرام و يَ ُك َّ
سرار بخيانة .قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
اإل ِّ
بالظلم و زجر النفس عن ِّ
َمن يَض َمن لي ما بي َن لَحيَي ِّه وما بي َن ِّرجلَي ِّه أض َمن له ال َجنَّةَ .رواه البخاري.
الريبة .أما النزاهة عن
2ـ و أما النزاهة :فتكون بالتنزه عن المطامع الدنيَّة و النزاهة عن مواقف ِّ
الريب ،و أصونُهم من
مواقف الريبة ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ،و هو أبعد خلق هللا عن ِّ
ف مع صفية أم المؤمنين ـ زوجته ـ ذات ليلة على باب المسجد يحادثها ،و كان معت ِّكفاً،
الت َهم  ...وقَ َ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم:
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم أس َرعَا ،فَقا َل النبي َ
ي َ
فَ َم َّر َر ُج َال ِّن ِّم َن األن َ
ص ِّار ،فَلَ َّما َرأ َ َيا النب َّ
َّللا قا َل :إنَّ الشَّي َ
ص ِّف َّيةُ بنتُ ُح َيي ٍ فَ َ
ط َ
سب َح َ
ان
َّللا يا َرسو َل َّ ِّ
ان َّ ِّ
علَى ِّرس ِّلكُما إنَّ َها َ
ان َيج ِّري ِّم َن اإلن َ
قاال ُ
س ِّ
سو ًءا ،أخرجه البخاري.
َمج َرى الد َِّّم ،وإنِّي َخ ِّ
ِّف في قُلُو ِّبكُما ُ
شيتُ أن يَقذ َ
قال النبي صلى هللا عليه و سلم:
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ازهد في الدنيا يُ ِّحبُكَ هللا ،و ازهد فيما أيدي الناس يحبوك .صحيح ـ ابن ماجه.
للناس ،ألن المحتاج إلى الناس َك ٌّل
3ـ و أما صيانة النفس :فتكون بالتماس كفايتها و عدم الحاجة
ِّ
ُمهت َ َ
ضم ،و ذليل مستَثقل ،و على طالب المروءة أن يطلب كفايته ،و يس َّد حاجته من الوجوه المباحة و
تقدير مادَّتها و تدبير كفايته ،فإنَّ
يسير المال مع ُحسن التقدير و إصابة التدبير :أجدى نفعا ً و أحسن
َ
مر عظيم ،ألن َّ
موقعاً ،من كثيره مع سوء التدبير و فساد التدبير .و صيانة النفس عن تحمل ِّ
المنَن أل َ ٌ
المنَّة استرقاق األحرار ،فإن استطعت َّأال يكون بينك و بين هللا ذو نعمة فافعل ،و ال تكن عب َد غيرك و قد
خير من الي ِّد السفلى
جعلك هللا حراً .يقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :الي ُد العليا ٌ
 ،الي ُد العليا المعطيةُ  ،والي ُد السفلى ي ُد السائ ِّل .مسند اإلمام أحمد و إسناده صحيح.
و أما شروط مروءة المرء مع غيره :فتكون
بالمعاونة (أي المؤازرة) ،و المياسرة (أي السماحة و السهولة) ،و اإلفضال (أي اإلنفاق من فضل
المال):
إسعاف و النجدة ُ في النوائب و البذل
1ـ فأما المؤازرة (المعاونة) :فتكون بالجاه و المال و البدن .فهي
ٌ
بالمال و الجاه و البدن .و تكون المؤازرة واجبة ً لألهل و اإلخوان و الجيران و تكون تبرعا ً لغيرهم.
فتجب في حقوق المروءة ،و شروط الكرم في هؤالء األصناف الثالثة(األهل و اإلخوان و الجيران):
تحمل أثقالهم ،و إسعافهم .فليس من المروءة تركُ هؤالء األصناف الثالثة أن يسألوا غيرك و أنت ذا
مروءة و قد قال الشاعر:
المرجو نائلُهُ
السيد
ق على
ح ٌ
ِّ
ِّ
صوب 1را َحتِّ ِّه
َّأال يُنيل األقاصي
َ
إنَّ الفرات إذا جاشت

غواربهُ2
َ

ِّ ُ

ب و ال َع َج ِّم
و المستجار به في العُر ِّ
الخدم
ص بِّ ِّه األدنى ِّم َن
حتى يَ ُخ َّ
ِّ
ُمم.
َّ
روى السواحل ث َّم امت َّد في األ ِّ

2ـ و المياسرة (وهي السماحة و السهولة) .تكون بالعفو عن َّ
الزالت و المسامحة في الحقوق .قال
سم ًحا إذا باعَ ،وإذا اشت َ َرى ،وإذا اقت َ َ
ضى ).أخرجه
َّللاُ َر ُج ًال َ
النبي صلى هللا عليه و سلمَ ( :ر ِّح َم َّ
ق لمن أراد صديقا ً ال عيب فيه.
البخاري .و قالت الحكماء :ال صدي َ
 1الصوب :المطر ،و المراد به العطاء
 2الغوارب :جمع غارب ،و هي األمواج العالية.
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قال ابن الوردي في الميته ابن:
أمور إنه
و تغافل عن
ٍ

لم يفُز بالحم ِّد إال من َ
غفَل

ليس يخلو المر ُء من ض ٍد و إن

حاو َل العُزلَة َ في رأس الجبَل

لق في التغافل.
و روي عن بعض السلف قولهم :تسعة أعشار ُح ِّ
سن ال ُخ ِّ
فاعلم أخي أن العفو و العقوبة بمنزلة الجود و البخل ،فتمسك بأيِّهما شئت.
عرض من
ب ،أو صيانة
ٍ
3ـ اإلفضال (أي اإلنفاق من فضل المال) :ذو المروءة يجود بماله ،لتأليف قل ٍ
هللا كري ٌم يُحب الك َُرما َء ،
ال ُحساد و الحاقدين و السفهاء .قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :إنَّ َ
سفسافَها.3
ي
يكرهُ َ
األخالق  ،و َ
جوا ٌد يُحب ال َج َو َدةَ  ،يُحب معال َ
ِّ
قال عمر بن عبد العزيز :ما طاوعني الناس على شيء ٍ أردته من الحق ،حتى بسطتُ لهم طرفا ً من
الدنيا.
قال بعض األعراب:
من َج َم َع الما َل و لم يَ ُجد ب ِّه

و ج َّم َع الما َل لعام جدب ِّه

َ
الناس هوان كلب ِّه.
هان على
ِّ
و للمروءة درجات كما ذكر ابن القيم :و هي ثالثة:
يدنس
الدرجة األولى :مروءة
رك ما ِّ
المرء مع نفسه :و هي أن يحملها قَسرا ً على ما يُ َج ِّم ُل و يُزين ،و ت ِّ
ِّ
سره و خلوته :ملكه جهره و عالنيته ،فال
و يَشين ،ليصير لها َملكَة في العالنية .ف َمن َ
أراد شيئا ً في ِّ
ت
يكشف عو َرتَه في الخلوة ،و ال يتجشَّأ بصوت مزعج ما و َجد إلى خالفه سبيالً ،و ال يُخرج الري َح بصو ٍ
و هو يقدِّر على خالفه ،و ال يَجشَع َو يَن َهم عند أكله وحده .و بالجملة ال يفعل خاليا ً ما يستحي ِّمن فِّعله
في المألَّ ،إال ما ال يحظره الشرع والعقل ،و ال يكون َّإال في الخلوة ،كالجماع و التخلي و نحو ذلك.
الدرجة الثانية :المروءة مع ال َخلق:

 3صحيح :في صحيح الجامع لأللباني.
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غيره
ظهر لهم ما يكرهه هو من ِّ
بأن يستعمل معهم شروط األدب و الحياء ،وال ُخلق الجميل ،و ال يُ ِّ
الناس مرآة لنفسه .فكل ما كرهه و نفر عنه ،من قول أو فعل أو ُخلُق ،فليتجنبه .و ما
لنفسه ،و ليتَّخ ِّذ
َ
أحبَّه من ذلك و استحسنه فليفعله.
س ِّنه ،و
بكل من خالطه و صاحبه من كامل و ناقص ،سيئ الخلُق و َح َ
و صاحب هذه البصيرة ينتفع ِّ
عديم المروءة و غزيرها.
و كثير من الناس :يتعلَّم المروءة ،و مكارم األخالق من الموصوفِّين بأضدادها ،كما ُروي عن بعض
األكابر :أنه كان له مملوك سيئ الخلُق ،فظ ٌّ غليظ ،ال يُناسبه ،فسئل عن ذلك؟ فقال :أدرس عليه مكارم
األخالق.
ضد أخالقه ،و يكون بتمرين النفس على مصاحبته و معاشرته،
و هذا يكون بمعرفة مكارم األخالق في ِّ
والصبر عليه.
الحق سبحانه:
الدرجة الثالثة :المروءة مع
ِّ
باالستحياء ِّمن نظره إليك ،و اطالعه عليك في كل لحظة و نَفَس ،و إصالح عيوب نفسك جه َد اإلمكان،
ساع في تسليم المبيع ،و تقاضي الثمن ،و ليس من المروءة :تسليمه على
فإنه قد اشتراها منك ،و أنت
ٍ
ما فيه من العيوب ،و تقاضي الثمن كامالً ،بالرغم من رؤية ِّمنَّ ِّت ِّه سبحانه و تعالى و معيته لعباده و
جوده و سع ِّة كرم ِّه.
أستغفر هللا العظيم لي و لكم فيا فوز المستغفرين.
أقول ما سمعتم و
ُ
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