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.
ﱑ
ﱒ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﱙ
ﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل عمران102.
ﲣ
ﲤ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :
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.

تجتم ُع في أصو ٍل عظيم ٍة،
تشعبة ،ولكنها
وإن فرو َ
ِّ
ع هذه األخالق اإلسالمية الراقِّيَة كثيرةٌ و ُم ِّ
تعارفَت عليه العقو ُل
وأركان متين ٍة ،تلت َ ِّقي فيها ك ُّل اآلداب النبوية واألخالق ال ُمصطفوية ،وما َ
ٍ
الصحيحةُ والعاداتُ الحسنة.
تفرق ،وينت َ ِّظ ُم
الجامعة المانِّعة :أصالً عظي ًما
هذا وإن ِّمن أعظم هذه األصول
ِّ
ِّ
يجتم ُع تحتَه ما َّ
سل ِّكه ما تشعَّب ،أال وهو :ال ُمروءةُ  ..وما أدراكُم ما ال ُمروءة؟! إنها منبَ ُع الخيرات،
في ِّ
وأساس
س ِّن والكماالتِّ،
وجما ُ
ع المحا ِّ
ُ
و ُملتَقَى اآلداب ،و ِّعما ُد الحياة الشريفة ال ُح َّرةِّ ،
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اإلنسانية ،وكما ُل الرجولية .و ألهمية المروءة جعلها كثير من المحدثين شرطا ً لقبول رواية
راوي أحاديث الرسول صلى هللا عليه و سلم.

شيَ ٌم ُ
طبعت عليها الهمم العليَّة ،و ضعُفَت
المروءة سجيَّة ُجبلت عليها النفوس الزكيِّة ،و ِّ
حم َل أشراطها السنيَّة ،المروءة هي ِّحلية النفوس ،و زينة
عنها الطباع الدنيَّة ،فلم ت ُ ِّطقْ ْ
الهمم.
ِّ
يزينه،
فمن تعريفات المروءة :هي غلبة العقل على الشهوة و هي استعمال ما يُ ِّ
جمل العب َد و ِّ
رك ما يُدنِّسه و يَشينه .فهي استعمال كل خلق َحسن و اجتناب كل ُخلُق قبيح .هي تجنب
و ت َ ِّ
للدنايا و الرذائل ،من األقوال و األخالق و األعمال.
فمروءة اللسان :حالوته و ِّطيبته و لينه ،و اجتناء الثمار منه بسهول و يُسر.
سطه للحبيب و البغيض.
س َعتُه و ب ْ
قَ :
و مروءة ال ُخلُ ِّ
و مروءة المال :اإلصابة ببذله و انفاقه مواقعه المحمودة عقالً و عرفا ً و شرعاً.
و مروءة الجاه :بذله للمحتاج إليه.
و مروءة اإلحسان :تعجيله و تيسيره و توفيره ،و عدم رؤيته حال و قوعه ،و نسيانه بعد
وقوعه .فهذه مروءة البذل.
أما مروءة الترك :فترك الخصام ،و المعاتبة ،و المطالبة و المماراة ،و اإلغضاء عن عيْب
عثَرات الناس ،و إشعارهم
ترك االستقصاء في طلبه ،و التغافل عن َ
ما يأخذه من ِّ
حقك .و ْ
أنَّك ال تعلم منهم عثرة ،والتوقير للكبير ،و حفظ ُحرمة النظير ،و رعاية أدب الصغير.
و في صحيح مسلم :من حديث أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا.
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قال النووي في شرح صحيح مسلم :معناه :أن أصحاب المروءة و مكارم األخالق في
الجاهلية إذا أسلموا و فقهوا ،فهم خيار الناس.
و قال صلى هللا عليه و سلم:
عثراتهمَّ ،إال الحدود .1قال الشافعي :و ذوو الهيئات الذين يُقالون
أقيلوا ذوي الهيئات
ِّ
بالشر ،فَيَ ِّز ُّل أحد ُهم َّ
الزلة) .و هم أهل المروءات.
عثَراتهم :الذين ليسوا يُعرفون
َ
ِّ
ُرفِّع إلى عمر بن الخطاب رجل في ُج ْر ِّم ،فأراد أن يُعاقبه ،فأ ُخ ِّبر أن له مروءة ،فقال:
استوهبوه من صاحبه.
قال الشاعر:
ب واح ٍد
و إذا
ُ
الحبيب أتَى بذن ٍ

شفيع
بألف
سنُه
جا َءت محا ِّ
ِّ
ِّ

و قد قام أهل العلم باستنباط المروءة من القرآن الكريم.
شيء ،فأين المروءة فيه؟ فقال :في قوله
قيل لسفيان بن عُيينة :قد استنبطت من القرآن ك َّل
ٍ
تعالى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ األعراف١٩٩ :

األخالق ،فَج َم َع في قوله ( ُخ ِّذ العفو) صلة القاطعين،
ب و مكار ُم
ففيه المروءة ُ و ُحسنُ األد ِّ
ِّ
فق بالمؤمنين ،و غير ذلك من أخالق المطيعين .و دخل في
و العفو عن المذنبين ،و ِّ
الر ِّ
غض األبصار و
قوله :و (أ َ ُمر بالعرف) :صلة األرحام ،و تقوى هللا في الحالل و الحرام .و
ُّ
الحض على التخلُّق
االستعداد لدار القرار .و دخل في قوله( :و أعرض عن الجاهلين):
ُّ
ُّ
التنزه عن منازعة السفهاء ،و مساواة ال َجهلة و
بالح ْلم ،و اإلعراض عن أهل الظلم ،و
األغبياء ،و غير ذلك من األخالق الحميدة ،و األفعال الرشيدة.

 1صحيح :أخرجه أبو داود و غيره و صححه األلباني.
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سئل سفيان الثوري عن المروءة :ما هي؟ فقال :اإلنصاف من نفسك و التف ُّ
ضل :قال
و ُ
تعالى:
ﱷﱹ
ﱸ
ﭐﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱺﱻﱼﱠ النحل٩٠ :

(إن هللا يأمر بالعدل) ،وهو اإلنصاف ،و (اإلحسان) و هو التف ُّ
ضل ،و ال يت ُّم األمر إال بهما،
أال تراه لو أعطى جميع ما يم ِّلكُ و لم يُنصف من نفسه ،لم تكن له مروءة؟! ألنه ال يريد أن
يُعطي شيئا ً إال أن يأخذ من صاحبه مثله ،و ليس مع هذا مروءة.
ت ِّخالالً كثيرة من ِّخال ِّل المروءة كما في قوله
ت ُمحكَما ٍ
و قد جم َع هللا ـ سبحانه ـ في عدة أيا ٍ
سبحانه و تعالى في سورة األنعام األيات  151إلى :153
ﲯﲱ
ﲰ
ﲬﲮ
ﲭ
ﲧﲩﲪﲫ
ﲨ
ﭐﱡﭐﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﳁﳃ
ﳂ
ﲸﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀ
ﲹ
ﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷ
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱁﱂﱃ
ﳋ
ﳄﳅﳆﳇ ﳈﳉ
ﱐﱒﱓﱔﱕ
ﱑ
ﱋ ﱍﱎﱏ
ﱌ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱢﱤﱥﱦﱧ
ﱣ
ﱞﱠ ﱡ
ﱟ
ﱖﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱗ
ﱶﱸ
ﱷ
ﱮﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵ
ﱯ
ﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ األنعام١٥٣ – ١٥١ :
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والرزانة ،والتثبُّت والتأنِّي وال ُهدوء ،والبُعد عن
ومن أجمل ِّصفا ِّ
ت أهل ال ُمروءاتِّ :
ِّ
الحل ُم َّ
ال َّ
سنتعرض
ث والنَّوائِّب .و
طيش والع َجلَة والنَّ َزق
وخفَّة العقل عند ُحلول الحوا ِّد ِّ
والتهورِّ ،
ُّ
َّ
لإلمور التي تساعد على التحلي بالمروءة.
في الخطبة القادمة
ِّ
كر أهل العلم الكثير من خورام المروءة إن نذكر منها على سبيل المثال :أن يكون المر ُء
وذ َ
شر وفو َ
يح،
الرعاع أتبا َ
ج َّ
دا ِّعيةَ ٍ
ع ِّ
كل نا ِّع ٍ
ق ،يَ ِّميلُون مع كل ِّر ٍ
ضى وفساد ،أو يكون ِّمن ال َه َم ِّ
وثيق ِّمن ال ُحكماء ال ُحلماء .و أن
كن
يستضيئ ُوا بنُور
لم
ِّ
ِّ
العلم والحكم ِّة ،ولم يل َجأوا إلى ُر ٍ
ٍ
يعلن الفسق ،أو إفساد المال ،و إكثار المضايقة في اليسير الذي ال يُستقصى فيه ،و منها
استخدام الضيف ،أو االستخفاف بالناس و التشهير بهم و خاصة العلماء و الدُّعاة ،و تحديث
الناس ب ُمبا َ
ضعَة و ِّج َماع الزوجة ،تعاطي اإلنسان ما ال يحسنه ،و دعواه معرفة ما ال يعرفه،
َجع ُل النفس مسخرةً بحيث يُضحك به في كالمه أو لباسه و أيضا ً الحرص و الحسد و غيرها
الكثير لو أوردناها لطا َل بنا المقام.
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