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أنفسنا  العاملني نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور  احلمد هلل رب 
وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال اله إال 
اهلل وحده ال رشيك له شهادة أطمع أن أدخل هبا يف رمحته، وأشهد أن سيدنا حممد عبد 

اهلل ورسوله الداعي إىل رضوان اهلل وإىل جنته، H وعىل آله ومجيع صحابته.

أما بعد: فإنه من املعلوم لدى كل مسلم أن اهلل تعاىل أنزل كتابه هدى للناس فقال 
تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]اإلرساء:9[، وعبارة ]ٿ    ٿ    ٿ    
ٿ[ تعترب من أبلغ العبارات بل هي يف أعىل درجات البالغة ألهنا جاءت مطلقة ومل 
تبني ما هي ]ٿ    ٿ    ٿ[؟ أهو- أي القرآن – هيدي للتي هي أقوم يف جمال توحيد 
اهلل ومعرفة أسامئه وصفاته؟ أم هيدي للتي هي أقوم يف جمال العبادة والتقرب إىل اهلل تعاىل 
بمختلف الطاعات، أم هيدي للتي هي أقوم يف جمال مكارم األخالق ومجيل الصفات؟ 
أم هيدي للتي هي أقوم يف جمال إقامة احلدود والترشيعات وتنظيم حياة الناس؟ أم هيدي 
للتي هي أقوم يف جمال العالقات االجتامعية بني الناس عىل خمتلف طبقاهتم وأشكاهلم 

وألواهنم وأماكن وجودهم))).

إن اآلية حتتمل ذلك كله وزيادة إذ القرآن أنزل هداية لكل ما يسعد البرش يف دينهم 
ودنياهم وآخرهتم وهلذا عد معي مرة أخرى إىل اآلية لتجد أن أوهلا مبدوء باجلملة االسمية 
]ٺ    ٺ    ٺ[ وهي تدل عىل ثبوت احلكم وتأكيده؛ ثم ختمت باجلملة  املؤكدة 
الفعلية ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ[ فقولـه: ]ٿ[ يدل عىل االستمرار والتجدد، فهذا 

))( أضواء البيان والتحرير والتنوير بترصف.
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مجيع  يف  أقوم  هي  للتي  هيدي  إنسان  ولكل  زمان  كل  ويف  وأبًدا  دوًما  القرآن  أن  يعني 
املجاالت التي حيتاجها اإلنسان يف حياته يف الدنيا واآلخرة.

سورة  خواتيم  تناولته  األمهية  يف  غاية  ملوضوع  اختياري  كان  هذا  من  وانطالًقا 
الفرقان أال وهو: صفات عباد الرمحن، إذ أن تلك اآليات عرضت الصفات التي اتصف 

هبا عباد الرمحن عرًضا واضًحا مشوًقا مرغًبا كل مؤمن يف االتصاف والتحيل هبا.

هذه الصفات مجعت بني عبادة اهلل وحسن التعامل مع خلق اهلل تعاىل أي إن هذه 
]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     قوله:  كتابه يف  به  تعاىل  اهلل  ما وصف  الصفات من مجلة 
أن  واآلخرة  الدنيا  يف  السعادة  لنيل  وأحسنه  وأفضله  طريق  أقوم  فكان  ٿ[  ٿ    

يتصف اإلنسان بصفات عباد الرمحن.

العامل حياولون قدر استطاعتهم أن يرشدوا  وإذا كان احلكامء ودعاة اإلصالح يف 
البرشية إىل األخالق التي هبا تكون هبا سعادهتم يف الدنيا فاهنم مهام كانت كلامهتم رائعة 
ومهام كانت حماوالهتم جادة فإهنم لن يصلوا إىل عرش معشار ما جاء به القرآن الكريم من 
بيان جيل جلملة من مكارم األخالق التي هبا تكون السعادة للبرشية يف اآلخرة واألوىل.

ولكن ملاذا صفات عباد الرمحن وليس شيًئا أخر يف هذا الكتاب الذي مجعت مادته 
وعملت عىل ترتيبها قرابة عامني؟ للجواب عن ذلك أقول هناك عدة أسباب جتعل هذا 

املوضوع غاية يف األمهية: 

:ǧǷȁƗ ƚƜƾǩƗ

أن كثرًيا من املسلمني – ومن مجلتهم امللتزمون – أصبحوا يعتقدون أن اإلسالم 
حمصور يف العبادات الظاهرة وفقط، فأصبح جل اهتاممهم منصب ألداء الصلوات وصيام 
رمضان وقيامه واإلكثار من العمرة خالل العام أو أن حيج كل عام، وهذا يشء مطلوب 
ومهم يف التقرب إىل اهلل تعاىل، ولكن هناك جانب آخر من دين اإلسالم أمهله عدد كبري 
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من املسلمني أال وهو جانب حتسني األخالق وتربية النفس وتزكيتها واالبتعاد هبا عن 
الرتمذي  الذي رواه  أنواع األذى، يدل عىل ذلك احلديث  بأي نوع من  إيذاء خلق اهلل 
عن أيب هريرة I قال: ُسئل رسول اهلل H عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة 
»الغم  قال:  النار،  الناس  يـدخـل  ما  أكثر  اهلل وحسن اخللق«، وسئل عن  »تقوى  قال: 
والفرج«)))، فانظر كيف نبه النبي H عىل حسن اخللق وعظيم دوره يف دخول 

اجلنة بل إن حسن اخللق يرفع العبد إىل أعىل درجات اجلنان كام يف قوله H: »أنا 
زعيم ببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه«))).

:ǼǱƘƦǩƗ ƚƜƾǩƗ

أن الفصل بني العبادات واألخالق يف حياة املسلمني أمر بات واضًحا جلًيا، فقلام 
جتد من مجع له األمران، فإما جتده مقرًصا يف العبادات وقد يصل إىل درجة ترك الصالة 
والصيام ولكنه حسن اخللق مع القريب والبعيد، وهذا يف احلقيقة ألمر غاية يف اخلطورة 
وبيان  بالعبادات  جاء  كام  اإلسالم  ألن  صحيًحا  فهاًم  اإلسالم  فهم  عدم  عىل  يدل  ألنه 
متاًما كام أوجب  ببيان مكارم األخالق وأوجبها؛  أيًضا جاء  فهو  منها  تعاىل  اهلل  ما حيبه 
وأداء  الصدق  وجوب  عىل  أمجعت  قد  األمة  أن  ذلك  عىل  والدليل  والصيام،  الصالة 
األمانة والعدل وغريها من مكارم األخالق، ويقول الدكتور أمحد الرشبايص يف مقدمة 

كتابه )موسوعة أخال القرآن(:
»ولقد تعرض اهلل تعاىل ألصول األخالق التي يريد اهلل لعباده أن يتحلوا هبا، وان 
القرآن عن األخالق إىل غاية سامية جليلة،  يستجيبوا لروحها، ولذلك هدف حديث 
هي أن يكون املسلم املؤمن املتخلق بمكارم األخالق صاحلًا لتلقى الفيوضات الروحية، 

والفيوضات اإلهلية التي جتعله يسيطر بروحه عىل بدنه ويسمو بنفسه فوق حسه«. اهـ.

))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.
))( رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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 – – وإن كان كثري العبادة  ثم إن إمهال اجلانب اخللقي قد يؤدى إىل هالك العبد 
والصيام  الصالة  تكثر  امرأة  ُسئل عن   H النبي  إن  ورد  ما  ذلك  والدليل عىل 
 H ولكنها تؤذى جاراهتا فقال: »هي يف النار«، وأشد من ذلك ما ورد أن النبي
قال: »املفلس من أميت من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، 
فيؤخذ هلذا مـن حسناته وهلـذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ُأخذ من سيئاته فكبت 

عليه فكب يف النار«))). 

:ƤǩƘƦǩƗ ƚƜƾǩƗ

أن املتأمل يف صفات عباد الرمحن جيد أهنا مجعت بني إحسان عبادة اهلل تعاىل وبني 
التخيل عن يسء األخالق والتحيل بأحسنها، أي أن عباد الرمحن هم الذين سلكوا السبيل 
األقوام يف تربية النفس والتقرب إىل اهلل تعاىل، وليك بيان ذلك: فمن صفاهتم قيام الليل 
]ۋ     ۅ    ۅ        ۉ    ۉ[ وهذا فيه أخذ بجانب التقرب إىل اهلل تعاىل 

يف تربية النفس وهتذيبه هلا. 

]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ       ومن صفاهتم: 
خبث  من  هي  التي  الكبائر  عن  التخيل  من  وهذا  ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[. 

النفوس وسيئ األخالق. 

ومن صفاهتم التواضع واحللم، الواردان يف قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     ڭ    
ڭ    ڭ     ۇ                ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ وهذا من التحيل بمحاسن 

األخالق.

كل تلك األسباب دعتني إىل التأمل يف صفات عباد الرمحن وحماولة توضيحها من 
املسلمني  بني  وأخرًيا نرشها  لتطبيقها  اجلادة  واملحاولة  عندها،  والتوقف  العلامء.  كالم 

))( صحيح مسلم رقم ))58)).
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الكريم  )منحة  الفرقان  سورة  ألواخر  الرشح  هذا  أسميت  هبا،  ينفع  أن  تعاىل  اهلل  لعل 
النقاط  أتبعه يف ذلك فيتلخص يف  املنهج الذي  املنان برشح صفات عباد الرمحن( وأما 

اآلتية:
: كتبت متهيًدا رشحت فيه معنى قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ[ بينت فيه معنى  أولاً
العبد والعبادة وأمهيتها ورشفها ثم بينت معني أسمه الرمحن وخصائصه ثم احلكمة من 

إضافة هؤالء العباد إىل هذا االسم املبارك )الرمحن(. 
ثانياًا: جعلت لكل صفة مباحث خاصة هبا، وغالًبا ما تكون هذه املباحث أربعة:

أوهلا: ذكرت فيه أقوال املفرسين يف معنى اآلية. 
ثانيها: ذكرت فيه التعريف بالصفة التي أشارت إليها اآلية الكريمة لغة واصطالًحا 

ثم حكم تلك الصفة وما ورد يف فضلها وأمهيتها من اآليات واألحاديث.
ثالثها: بيان أنواع ومراتب تلك الصفة إن كانت هلا مراتب وأنواع وإال انتقلت إىل 

املبحث الرابع.

رابعها: ذكر صور ِمْن حتيل السلف M بتلك الصفة وحرصهم عليها، ومرجعي 
يف ذلك سري أعالم النبالء للذهبي، يف الغالب األعم. 

ثنايا  يف  جاءت  التي  اآليات  غالب  يف  املفرسين  أقوال  نقل  عىل  حرصت  ثالثاًا: 
تفسريه،  يف  والنظر  الكريم  القرآن  بفهم  الكريم  القارئ  ربط  عىل  مني  حرًصا  البحث 
وكذلك فعلت يف األحاديث النبوية فقد نقلت أقوال رشاح احلديث من أمثال ابن حجر 

والنووي واملباركفوري وغريهم من رشاح احلديث رمحهم اهلل تعاىل.

هذا  يف  ليس  واحلسنه،  الصحيحة  باألحاديث  االستدالل  عىل  وحرصت  ا:  رابعاً
األحاديث  مصادر  إىل  أرشت  أنني  كام  النادر،  القليل  يف  إال  ضعيف  حديث  الكتاب 
يف  احلديث  يكون  أن  إما  ذلك  يف  ومرجعي  واملسانيد،  والسنن  الصحاح  الكتب  من 



10
الصحيحني أو السنن فأرجع إليه فيها غالًبا، وإما أن يكون احلديث يف غري هذه املراجع 

الرتغيب  هو  فمرجعي  احلاكم  مستدرك  أو  أمحد  اإلمام  مسند  أو  الطرباين  كمعجم 

والرتهيب لإلمام املنذري، وذلك ألستفيد احلكم عىل احلديث.

حياة  يف  واقًعا  تصبح  حتى  عميل  تدريب  إىل  حتتاج  الصفات  بعض  ــا:  خــامــساً

املسلم،فام كان من هذا النوع ذكرت فيه األسباب املعينة عىل الوصول إىل تلك الصفة من 

كالم أهل العـلم كابن القيم واملاوردي والغزايل وغريهم رمحهم اهلل تعاىل مجيًعا، وغالًبا 

ما يكون ذلك يف املبحث األخري من مباحث تلك الصفة.

ا: جعلت لكل صفة مقدمة خاصة هبا أي حتتوي عىل احلمد هلل والثناء عليه  سادساً

والصالة عىل النبي H،وتكشف هذه املقدمة عن مباحث الصفة وأحياًنا احلكمة 

من ترتيبها بني بقية الصفات، واهلدف من جعل املقدمة لكل صفة ألن كل واحدة من 

هذه الصفات صاحلة ألن تقرأ منفصلة عن بقية الصفات ويتم االنتفاع هبا، إذ كل صفة 

مطلوبـة عىل حدهتا علاًم وعماًل، وهناك

هدف أخر أيًضا أال وهو أن من أراد أن يطبع صفة منها يف صورة كتيب أو مطوية 

جيدها كاملة مع مقدمتها دون حاجة إىل تبديل أو إضافة أو تغيري.

الفرقان ست عرشة  أواخر سورة  آيات  إليها من  التي توصلت  الصفات  ا:  سابعاً

يف  االقتصاد  اخلوف،  الليل،  احللم،قيام  بالرتتيب:التواضع،  وهي  صفة(   (6( صفة 

النفقة، اإلخالص، اجتناب قتل النفس بغري حق، االبتعاد عن الزنا، التوبة والنصوح، 

البعد عن كل باطل، ترك اللغو، التأثر عند سامع القرآن الكريم، سؤال اهلل صالح الذرية 

والزوجة، التقوى، اإلمامة يف الدين، الصرب.
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وأخرًيا أسال اهلل تعاىل أن ينفعني واملسلمني واملسلامت بالقرآن الكريم وأن جيعله 
لنا إماًما وقائًدا إىل رضوان اهلل وإىل جناته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسرت لنا عيوبنا بمنه 

وكرمه ورمحته آمني.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد H وعىل آله وصحبه أمجعني.

  

الدوحــة / 22 /شعبان / 1426هـ
املـوافـق / 25/سبتمرب/2005م





13

W
ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ ǯƘǾƛ Ǽǝ: ]ۓ    ڭ[

بد من  الرمحن( كان ال  )عباد  الكتاب هو صفات  يتناوله  الذي  املوضوع  كان  ملا 
اإلضافة  التسمية وهذه  العباد هذه  استحق هبا هؤالء  التي  األسباب  أو  السبب  معرفة 
)عباد الرمحن( التي هي إضافة ترشيف وتكريم وتفضيل، وقبل ذلك ال بد من معرفة 
من هو العبد؟ وما هي العبادة؟ وما هي جماالهتا؟ والبحث يف هذا املجال يتطلب معرفة 
منزلة العبد الذي حيقق العبادة، أو مقام العبودية يف حياته، وال يقدر أحد عىل اإلتيان 
النبي حممد  Q وأوفرهم حظًّا هو  األنبياء والرسل  إال  األتم  الوجه  بالعبادة عىل 
مقاًما  وأرشفهم  مكاًنا  وأرفعهم  ومنزلة  درجة  اخللق  أعىل  هو  كان  فلهذا   ،H

.C عند ربه

ومما نحتاج إىل بحثه يف هذا املقام هو أن نسأل ملاذا كانت إضافة هؤالء العباد إىل 
اسمه الرمحن دون غريه من األسامء فمثاًل ملاذا مل يقل عباد اهلل أو عباد الغفار أو غريمها 

من األسامء احلسنى إذ ال بد أن يكون يف ختصيصهم هبذا االسم حكمة.

وأمهيتها  ورشفها  والعبادة  العبد  معنى  معرفة  عىل  حيتوي  التمهيد  هذا  إذن 
وجماالهتا،ثم معرفة خصوصية عباد الرمحن وترشيفهم هبذه اإلضافة، ولبيان ذلك كله 

أقول ومن اهلل أرجو اإلعانة والقبول.. هاهنا مبحثان:
املبحث األول: التعريف بالعبد والعبادة وبيان جماالهتا ورشفها وأمهيتها.
املبحث الثاني: احلكمة من إضافة هؤالء العباد إىل اسمه تعاىل الرمحن. 
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املبحث األول

 ƝƳƘƜǖǩƗǷ ƴƜǖǩƘƛ ǜǽƸǖƢǩƗ
 ƘǶƢǾǮǵƍǷ ƘǶǝƸǁǷ ƘǶơȅƘƪǭ ǯƘǾƛǷ

:ƴƜǖǩƗ Ǻǲǖǭ : ăȅǷƍ

العبد مفرد وجيمع عىل عبيد وعباد وأعبد، وحيتمل معنيني:
أصبح  أي  معّبد  طريق  نقول  كام  ومسخر،  مذلل  أي  مّعبد:  مبعنى  عبد  األول: 

مذلاًل بكثرة طرقه وامليش عليه، والعبد هبذا املعنى يشمل مجيع املخلوقات ويدخل يف 

ذلك مجيع الناس: املؤمن والكافر، والرب والفاجر ألهنم مربوبون هلل تعاىل مسخرون له، 

ا وال نفًعا، وهبذا يصح أن يقال إن الكافر عبد هلل إذ كان تدبري أمره  ال يملك اإلنسان رضًّ

تعاىل:  قال  وحده،  تعاىل  اهلل  بـيـد  ومرضه  وصحته  وحياته  موته  وكذا  بيده  ال  اهلل  بيد 

]مريم:93[ أي ذلياًل منقاًدا  ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ  ېئ    ېئ     ېئ[ 

غري ممتنع؛ املالئكة واإلنس واجلن وغريهم مملوك له عز وعال. 

الثاني: عبد مبعنى عابد: واملقصود به املحب املتذلل هلل تعاىل وهذا املعنى خاص 

باملؤمنني حيث قاموا بطاعة اهلل تعاىل)))، وتوحيده وهو املراد يف نحو قوله تعاىل: ]ہ    

ڭ      ]ۓ     تعاىل:  وقوله  ھ[،  ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ      

ڭ    ڭ    ڭ     ۇ                ۇ[ ]الفرقان:63[ اآلية وغريها من اآليات.

وهذا املعنى الثاين للعبد هو الذي حيتاج إىل معرفة العبادة هلل تعاىل ألنه هو الذي 

حيققها يف حياته ويدعو الناس إىل عبادة اهلل تعاىل.

))( أعالم السنة املنشورة )34( بترصف.



15

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ƝƳƘƜǖǩƗ Ǻǲǖǭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

) أ ( العبادة لغة: العبدية والعبودية والعبادة كلها بمعنى الطاعة، ويف الصحاح: 
»أصل العبودية: اخلضوع والذل، والعبادة أبلغ من العبودية ألن العبادة هي غاية التذلل، 

وال يستحقها إال من له غاية اإلفضال وهو اهلل وحده«.

األقوال  من  ويرضاه  تعاىل  اهلل  حيبه  ما  لكل  جامع  اسم  هي  ا:  شرعاً العبادة  )ب( 
واألعامل الباطنة والظاهرة))) وهي هبذا املعنى تتضمن شيئني:

1- كمال اخلضوع: وهو معنى كامل الذل والطاعة هلل تعاىل. 
إليه من كل  اهلل أحب  يكون  أن  الواجب عىل كل مسلم  احلــب: ألن  2- كمال 

يشء، بل ال يستحق املحبة التامة والذل التام إال اهلل D، يقول اهلل تعاىل: ]چ    چ        چ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    
ڎ        ڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    
فلام  ]التوبة:4)[  ڱ[  ڱ     ڱ      ڳ     ڳ     ڳڳ     گ     گ     گ     گ    
تـدعـو اهلل تـعاىل عـىل ترك حمبته وحمبة رسوله H بقوله: ]گ[ علمنا 

أن املحبة فرض.

وهذا التعريف الذي ذكرنا هو قول ابن تيمية يف كتابه )العبودية( وأضاف إليه الشيخ 
حافظ أمحد حكمي عبارة وهي: »والرباء مما ينايف ذلك ويضاده«، وهذه الزيادة تعترب زيادة 

توضيح لكالم ابن تيمية ألن مما حيبه ويرضاه التربؤ من كل ما ال حيبه وال يرضاه.

:ǴǪǥ ǰǽƴǩƗ Ǽǵ ƝƳƘƜǖǩƗ -Ƙ ăƦǩƘƥ

ويرضاه  حيبه  ما  لكل  جامع  اسم  هي  »العبادة   :V تيمية  ابن  الشيخ  يقول 
الوالدين  وبر  األمانة،  وأداء  احلديث  وصدق  عبادة  واحلج  والصيام  والزكاة  فالصالة 

))( أعالم السنة املنشورة )34).
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للكفار واملنافقني، وصلة األرحام  املنكر عبادة، واجلهاد  باملعروف والنهي عن  واألمر 

والوفاء بالعهود واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني واململوك من اآلدميني والبهائم 

اهلل  حب  وكذلك  العبادة،  من  ذلك  وأمثال  للقرآن،  والقراءة  والذكر  والدعاء  عبادة، 

ورسوله H وخشية اهلل واإلنابة إليه وإخالص الدين ـ أي العمل ـ له، والصرب 

حلكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته وأمثال ذلك كله 

من العبادات«))) اهـ.

قلت: يؤخذ من كالم ابن تيمية V أن العبادات تشتمل عىل مخسة أشياء: 

)- الفرائض واألركان والشعائر من صالة وزكاة وحج وصيام.

)- ما زاد عىل الفرائض من ألوان التعبد التطوعي كالذكر والتالوة والدعاء.

إىل  الوالدين وصلة األرحام واإلحسان  املعاملة والوفاء بحقوق اخللق كرب  3- حسن 

اليتيم.

والوفاء  األمانة  وأداء  احلديث  صدق  من  الفاضلة  اإلنسانية  والصفات  األخالق   -4

بالعهد وغريها من مكارم األخالق التي أوجبها اإلسالم.

واإلنابة  تعاىل  اهلل  وخشية   ،H ورسوله  تعاىل  هلل  حب  من  القلوب  أعامل   -5

إليه.

وبناء عليه نقول: 

فالعبادة ليست كام يفهم كثري من الناس اليوم أهنا تقترص عىل أداء الصلوات وذكر 

اهلل تعاىل يف املسجد والصيام واحلج بل العبادة تسع احلياة كلها كام سيأيت:

))( العبودية - البن تيمية.
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:ƝƳƘƜǖǩƗ ƟȅƘƪǭ ǰǭ :Ƙ ăǖƛƗƷ

مجعاء،  حياته  وتستوعب  كلها  اإلنسان  شؤون  عىل  تشتمل  سبق  كام  العبادة  إن 

وسنذكر ها هنا أمثلة توضيحية هلذه الشمولية للعبادة لكل يشء يف احلياة، وهذه األمثلة 

مأخوذة من كتاب )العبادة يف اإلسالم( للدكتور يوسف القرضاوي أثابه اهلل تعاىل.

1- األعمال الجتماعية النافعة عبادة: إن كل عمل اجتامعي نافع فان اإلسالم 

يعده من افضل العبادات إن كان صاحبه قد أخلص النية هلل تعاىل، والدليل عىل ذلك 

أحاديث كثرية منها:

والصيام  الــصــاة  درجــة  مــن  بأفضل  أخــربكــم  »أل   :H اهلل  قول رسول 

والصدقة؟« قالوا: بيل، قال: »إصاح ذات البني، فإنَّ فساد ذات البني هي احلالقة«))).

ويف رواية: »هي احلالقة، ل أقول حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين«.

النبي  ولكن  املحضة،  االجتامعية  األعامل  من  بني  ذات  إصالح  أنَّ  ومعلوم 

لئال  وذلك  والصدقة،  والصيام  الصالة  وهي  العبادات  أفضل  من  جعله   H

بالعبادة  االشتغال  وأن  للوقت  مضيعة  الناس  بني  اإلصالح  يف  السعي  أن  الظان  يظن 

–كالصالة– أفضل منها. 

ومن ذلك قول النبي H: »كل سامى من الناس عليه صدقة كل يوم 

أو  دابته فيحمله عليها  الرجل يف  ويعني  الثنني صدقة،  يعدل بني  الشمس:  فيه  تطلع 

يرفع له عليها متاعه صدقه، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة ميشيها للصاة صدقة، 

ومييط األذى عن الطريق صدقه«)))، ذكر النبي H يف هذا احلديث ستة أعامل 

))( رواه الرتمذي وصححه.
))( متفق عليه من حديث أبو هريرة.
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كلها يف خدمة الناس عدا واحدا هو امليش إىل الصالة، وجعلها كلها من الصدقات، فهذا 

إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل اهتاممه O بام يعمر األرض وينفع الناس.

 I 2- أداء اإلنسان لوظيفته يعترب عبادة لكن بشرط: عن كعب بن عجره

H من جلده  H رجل فرأى أصحاب رسول اهلل  النبي  قال: مر عىل 

اهلل  رسول  ونشاطه فقالوا: يا رسول اهلل، لو كان هذا يف سبيل اهلل –أي اجلهاد– فقال 

ولــده صغاراًا فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج  H: »إن كان خرج يسعى على 

يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخره فهو يف 

سبيل الشيطان«)))، وهلذا فالعمل يعترب عباده لكن بخمسة رشوط هي: 

)- أن يكون العمل مرشوًعا، أما األعامل املحرمة كالتجارة يف السلع املحرمة وغريها 

من الكسوب املمنوعة رشًعا فال تكون هذه األعامل عبادة.

)- أن تصحبه النية الصاحلة كام تقدم يف حديث كعب بن عجرة وذلك كنية إعفاف نفسه 

أو الكد عىل أوالده أو نفع الناس وقضاء حوائجهم.

3- أن يؤدي العمل بإتقان وإحسان ملا ورد يف احلديث: »إن اهلل كتب اإلحسان على 

كل شيء«، واحلديث اآلخر: »إن اهلل حيب إذ عمل أحدكم عمااً أن يتقنه«.

4- أن يلتزم يف عمله املباح حدود اهلل فال يغش وال خيدع وال يقدم أحًدا يف التوظيف – 

إن كان مسؤواًل- عىل آخر إال باملؤهالت املطلوبة ونحو ذلك. 

5- أن ال يشغله عمله هذا عن أداء ما افرتض اهلل عليه من الصلوات والصيام وغريمها 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ        پ    پ    پ    ڀ     ڀ       ڀ     ڀٺ    ٺ    ٺ    

ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]النور:37[.

))( رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.
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 3- قضاء الشهوة عبادة: إن اإلسالم قد جعل أداء حق املعارشة الزوجية – اجلامع- 
عبادة يتقرب هبا العبد إىل ربه، نجد ذلك واضًحا يف قول النبي H: »ويف بضع 
أحدكم صدقة«، قـالوا: أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجًرا، قال: »أرأيتم لو وضعها 

يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلال كان له أجر«))). 

قال العلامء يف رشح هذا احلديث: »وهذا من متام رمحة اهلل حيث أثاهبم عىل ما فيه 
قضاء شهوة الفرج إذا نووا أداء حق الزوجة وإحسان الفرج وهلل احلمد«.

:ƘǶǝƸǁǷ ƝƳƘƜǖǩƗ ƞǾǮǵƍ ǯƘǾƛ :Ƙ ăƾǭƘƱ

يظهر رشف العبادة وأمهيتها من خالل النقاط اآلتية:
)- العبادة هي الغاية املحبوبة هلل واملرضية له التي خلق اخللق من أجلها كام قال 
إنام  أي  كثري:  ابن  قال  ]الذاريات:56[  ڃ[  ڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ]ڄ      تعاىل: 

خلقتهم آلمرهم بعباديت ال الحتياجي إليهم.

آية  من  أكثر  يف   C اهلل  عباد  بأهنم  املقربني  املالئكة  تعاىل  اهلل  وصف  لقد   -(
ڭ[  ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ۓ      ]ے     تعاىل:  فقال  الكريم  القرآن  يف 

]الزخرف:9)[، وقال تعاىل: ]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ       ېئ     ىئ    ىئ    ىئ    ی    

ی[ ]األعراف:06)[، وقال تعاىل: ]ٺ    ٿ    ٿ    ٿٿ    ٹٹ     ٹ    ٹ    
ڤ[ ]األنبياء:6)[.

تعاىل:  قوله  كام  تعاىل  اهلل  عباد  بأهنم  واملرسلني  األنبياء  تعاىل  اهلل  ووصف   -3
]ڦ    ڦ     ڦ        ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ[، وقال تعاىل: ]ی    جئ    
حئ    مئ    ىئ    يئ[ ]ص:)4[، وقال تعاىل: ]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃچ    چ    چ       چ    

ڇ[ ]اإلرساء:3[.

))( رواه مسلم.
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فقال  املقامات  أرشف  يف  )عبًدا(  بأنه   H حممًدا  نبيه  تعاىل  اهلل  ووصف 
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ       پ        تعاىل يف مقام اإلرساء: 
ڀ[ ]اإلرساء:)[، وقال تعاىل يف مقام إنزال القرآن الكريم: ]ۈ    ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ    

ۅ    ۅ    ۉ       ۉ    ې    ې[ ]الكهف:)[، وقال تعاىل يف مقام الدعوة: ]ڇ    ڇ    ڍ    
ڍ    ڌ     ڌ    ڎ           ڎ    ڈ    ڈ[ ]اجلن:9)[.

4- العبادة صفة أولياء اهلل تعاىل كام بني ذلك يف كتابه فقال تعاىل: ]ڱ    ڱ    
ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ[ ]احلجر:)4[. قال السعدي يف تفسريها 
]ڱ    ڱ    ں    ں[: »متيلهم به إىل ما تشاء من أنواع الضالالت، بسبب عبوديتهم 
لرهبم، وانقيادهم ألوامره، أعاهنم اهلل وعصمهم من الشيطان ]ڻ    ڻ     ڻ[ فرىض 
الراشد: فهو  ]ڻ    ۀ[ والغوي ضد  الرمحن  بداًل من طاعة  بواليتك وطاعتك 

الذي عرف احلق وتركه، والضال: هو الذي تركه من غري علم منه به« اهـ. 

إذن فالعبادة تؤدى إىل والية اهلل تعاىل وتؤدى الوالية إىل حفظ اهلل لذلك الويل من 
وساوس الشيطان ومجيع أذاه.
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املبحث الثاني

 ƳƘƜǖǩƗ ƊȅƐǵ ƞǝƘǉƑ ǰǭ ƞǮǦƮǩƗ
 ǰǮƭƸǩƗ ǺǩƘǖơ ǴǮƽƗ ǺǩƑ

 :ƞǾǆǖǮǩƗ ǣƸơǷ ƞǕƘǎǩƗ Ǽǝ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ǫƘƾǡƍ : ăȅǷƍ

قبل اخلوض يف بيان احلكمة من إضافتهم إىل )الرمحن( ال بد من بيان أن املؤمنني 
ليسوا مجيًعا يف درجة واحدة من الطاعة واجتناب املعصية بل هم عىل أقسام ذكرها املار 
ودي يف كتاب )أدب الدنيا والدين( وسأذكرها هنا بترصف عىل حسب املقام فأقول ومن 

اهلل أرجو العون والقبول: 

القسم األول: منهم من يستجيب إىل فعل الطاعة ويكف عن ارتكاب املعاصي: 
جزاء  يستحق  فهذا  املتقني،  صفات  وأفـضـل  الدين،  أهل  أحوال  أكمل  وهذا 
بشارات  من  القرآن  يف  ورد  بام  يبرشوا  الذين  هم  وهؤالء  املطيعني،  وثواب  العاملني، 

للمتقني ومن ذلك قوله تعاىل: ]ۋ    ۅ     ۅ     ۉ    ۉ    ې            ې    ې    ې     
ى    ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ[ ]الكهف:07)-08)[. وقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ    ڀ    ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٿ     ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤڤ    ڤ    ڤ    ڦڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄڄ    

ڄ    ڃ    ڃ[ ]البقرة:5)[.

الذين ترقوا إىل درجة األبرار واملحسنني  املؤمنني وهم  وهؤالء يف أعىل درجات 
الذين قال اهلل فيهم: ]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ ]آل عمران:98)[.

ارتكاب  على  ويــقــوم  الــطــاعــات  فعل  عــن  ميتنع  مــن  ومنهم  الــثــانــي:  القسم   
املعاصي: 

وهذه أخبث أحوال املكلفني ورش صفات املتعبدين، فهذا يستحق عذاب الالهي 
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عن فعل ما أمر به من طاعته، وعذاب املجرتئ عىل ما أقدم عليه من معاصيه، وقد قال 
املعايص  الداء، كيف ال حيتمي من  الطيبات خمافة  ابن شربمة: »عجبت ملن حيتمي من 
خمافة النار؟«، وهؤالء هم الذين يستحقون ما ورد من الوعيد يف القرآن الكريم لعصاه 
]ېئ    ېئ     ېئ    ىئ    ىئ[ يف هذه اآلية أشد حتذير  تعاىل:  املؤمنني كام قال 

للمؤمنني حيث حذرهم النار التي هي يف األصل أعدت للكافرين.

وهؤالء يقال هلم البد من الصرب حتى خيرجوا من هذه الورطة املهلكة، قال ابن 
الصرب عىل عذاب اهلل  أهون من  تعاىل،  اهلل  الصرب عىل طاعة  نظرنا فوجدنا  إنا  ضباوه: 
تعاىل، وقال آخر: »اصربوا عباد اهلل عىل عمل ال غني لكم عن ثوابه، واصربوا عن عمل 

ال صرب لكم عىل عقابه«. 

ارتكاب  على  ويقدم  الطاعات  فعل  إىل  يستجيب  من  منهم  الثالث:  القسم 
املعاصي:

فهذا يستحق عذاب املجرتئ ألنه تورط بغلبة الشهوة، عىل اإلقدام عىل املعصية، 
وإن سـلـم من التقصري يف فعل الطاعة، وقد روى عن النبي H أنه قال: »أقلعوا 

عـن املعاصي قبل أن يأخذكم اهلل، فيدعكم هتًّا بتًّا«)))، اهلت: الكرس، والبت: القطع.

ولذلك قال بعض العلامء: أفضل الناس من مل تفسد الشهوة دينه، ومل تنزل الشبهة 
يقينه، وقال محاد بن زيد:عجبت ملن حيتمي من األطعمة ملرضاهتا، كيف ال حيتمي من 

الذنوب ملعراهتا.

وهؤالء هم الذين خلطوا عماًل صاحلًا وآخر سيًئا عسى أن يتوب اهلل عليهم، وال 
يأمن الواحد منهم إذا مات من غري توبة أن يدخل النار ويعذب فيها بقدر ذنوبه عياًذا 

باهلل تعاىل.

))( النهاية يف غريب احلديث )5/)4)).
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القسم الرابع: ومنهم من ميتنع عن فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب املعاصي:
فهذا عنده تقصري يف الطاعات وهو يستحق عذاب الالهي عن دينه، وقد جاء يف 
املعايص«، وقال بكر بن  فإن قرص بكم ضعف فكفوا عن  العمل،  األثر: »اجتهدوا يف 
ا، فأعمل قوته يف طاعة اهلل تعاىل، وأن كان ضعيًفا فكف  عبد اهلل: رحم اهلل امرًءا كان قويًّ
عن معصية اهلل تعاىل.هذه هي أقسام املؤمنني يف فعل الطاعات وترك السيئات، ما بني 

]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ     جمتهـد ومقـرص وذلك كام قال تعاىل: 
ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]فاطر:)3[، وال شك أنك علمت من خالل هذه األقسام أن 
عباد الرمحن هم أهل القسم األول وهم من السابقني باخلريات بإذن اهلل كام سيتبني من 

صفاهتم يف هذا الكتاب املبارك إن شاء اهلل تعاىل. 

 :Ǵƛ ǠǪǖƢǽ ƘǭǷ ǰǮƭƸǩƗ ǴǮƽƗ Ǻǲǖǭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

اختلفوا يف صفة  ثم  الرمحة،  الرحيم اسامن مشتقان من  الرمحن  العلامء  يقول   -(
الرمحة هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل عىل قولني، وقال بعضهم الرمحن 

.V من صفات الذات والرحيم من صفات الفعل كام ذكر ذلك ابن القيم

والدليل عىل أن الرمحن الرحيم مشتقان من الرمحة ما ورد عن عبد الرمحن بن عوف 
I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »قال اهلل D: أنا اهلل وأنا الرمحن، 
ا من امسي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته«))).  خلقت الرحم، وشققت هلا امساً

:ǬǾƭƸǩƗ ǫƍ ǰǮƭƸǩƗ ƞǚǩƘƜǭ ƴǁƗ ƘǮǶǽƍ

املبالغة  مبنية عىل صيغ  بالغة يف احلسن وهلذا كلها  تعاىل  اهلل  أن مجيع أسامء  اعلم 
وذلك ألهنا كاملة تامة يف معناها الذي اشتقت منه، وهلذا أقول، هذان االسامن )الرمحن 
الرحيم( مشتقان من الرمحة، ولكن اختلف العلامء أهيام أبلغ وإليك ما قاله الفخر الرازى 

))( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث صحيح.
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V يف هـذا املقام: »واعلم انه ال شك أن الرمحن الرحيم كل واحد منهام مشتق من 
الرمحة وإن مل يكن أحدمها أشد مبالغة من اآلخر كانا مرتادفني من مجيع الوجوه من غري 
تفاوت يف املعنى، وذلك بعيد، فوجب القطع بكون أحدمها أكثر مبالغة من اآلخر، ثم 

اختلفوا فقال االكثرون: الرمحن أكثر مبالغة من الرحيم واحتجوا له بوجوه: 
األول: أنه من املشهور أهنم كانوا يقولون: يا رمحن الدنيا، ورحيم اآلخرة ومعلوم 
الرزق  بإيصال  وذلك  والطالح،  الصالح  والكافر،  للمؤمن  شاملة  الدنيا  يف  رمحته  أن 

وخلق الصحة ورفع األسقام، املصائب والدواهي.

مبالغة  أكثر  الرمحن  أن  عىل  هذا  فدل  باملؤمنني،  فمختصة  اآلخرة  يف  رمحته  وأما 
الويل، والعدو،و الصديق  الرمحة ناشئة من اسم الرمحن عامة يف حق  الرحيم، ألن  من 

والزنديق، والرمحة الناشئة من الرحيم خمتصة باملؤمنني. 

وأنا مآلن، ورجل  يقال: رجل غضبان وشبعان  للمبالغة  يأيت  الرمحن  أن  الثاني: 
عريان للذي ال ثوب له أصاًل، فان كان له ثوب َخِلق يقال له: إنه عار، وال يقال عريان.

اسم  بمعنى  يأيت  قد  فعيل  وزن  أن  إال  مبالغة  صيغة  كان  وإن  فهو  الرحيم  وأما 
الفاعـل واسم املفعول فيقال سميع ويراد به السامع ويقال قتيل واملراد به املقتول.

الثالث: أن الرمحن والرحيم كلمتان من جنس واحد، وحروف الرمحن أكثر، وكل 
ما كان كذلك كان أكثر مبالغة، ألن كل زيادة يف املعنيي تدل عىل زيادة املعنى، فوجب 

كون الرمحن أكثر مبالغة.

:ǰǮƭƸǩƗ ǄƕƘǆƱ ǰǾƜƢơ ƘǶƛ ǬǾƭƸǩƗǷ ǰǮƭƸǩƗ ǺǮƽƗ ǰǾƛ ƞǱƷƘǢǭ :Ƙ ăƦǩƘƥ

) أ ( اسم الرمحن اسم انفرد به الرب C كام انفرد باسم اجلاللة )اهلل( قال تعاىل: 
]ژ    ژ     ڑ    ڑ      ک    کک    ک    گ    گ    گ     گ    ڳ[ ]اإلرساء:0))[.
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)ب( أن اسم الرمحن يفيد معنى الرمحة فإنه يفيد مع ذلك نوًعا من اهليبة واجلالل 
]ڑ    ڑ    ک    کک    ک    گ     گ     گ        والكربياء والدليل قوله تعاىل: 
گ[ ]الفرقان:6)[، فلوال إشعار اسم الرمحن بالقهر واهليبة ملا كان لذكر الوعيد بعده 

فائدة. 

)جـ( أن الرمحن وإن كان يفيد الرمحة العامة للكل ـ كام سبق بيانه ـ إال أن الرحيم 
الترشيف،  يف  كالزيادة  والرحيم  كاألصل  الرمحن  فكان  باملؤمنني،  اخلاصة  الرمحة  يفيد 
]يونس:6)[،  ٻ[  ٻ     ٻ     ]ٻ     تعاىل:  كقوله  الزيادة  عىل  مقدم  واألصل 
ومن هنا كانت البسملة عىل الرتتيب املعروف بسم اهلل الرمحن الرحيم فقد تقدم الرمحن 

عىل الرحيم.

:ǴǢǪƲƛ ǺǩƘǖơ ŻƗ ƞǮƭƷ ƷƘƥƋ ƷǸǶǑ :Ƙ ăǖƛƗƷ

إلينا حممًدا  بنا أن أرسل  اهلل تعاىل أرحم بالعباد من رمحة األم بولدها ومن رمحته 
H، وانزل علينا كتابه وعلمنا به من جهالة وهدانا به من ضالله، وبعدنا من 
H ينجو  العمي، وأرشدنا من الغي وتلك أعظم رمحة، ألن من يتبع الرسول 

من عذاب اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة. 

ومن رمحته C أنه خلق مائة رمحة كل رمحة منها طباق ما بني السامء واألرض، 
فأنزل منها إىل األرض رمحة واحدة، نرشها بني اخلليقة ليرتامحوا هبا، فبها تعطف الوالدة 
عىل ولدها، والطري والوحش والبهائم عىل صغريها، وهبذه الرمحة قوام العامل واستمراره 

ونظامه. 

السموات  خلق  يــوم  خلق  تعاىل  اهلل  »إنَّ   :H النبي  قول  ذلك  عىل  يدل 
األرض  منها يف  واألرض، فجعل  السماء  بني  ما  مائة رمحــة، كل رمحة طباق  واألرض 
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رمحة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والطري بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة 

أكملها بهذه الرمحة«))).

أغنى  ولو  مصاحلهم  لتتم  بعض  إىل  بعضهم  اخللق  أحوج  أنه  تعاىل  رمحته  ومن 
بعضهم عن بعض لتعطلت مصاحلهم وانحل نظامهم، وكان من متام رمحته هبم أن جعل 
فيهم الغني والفقري، والعاجز والذليل، والعزيز والقادر، والراعي واملرعي، أفقر اجلميع 

إليه ثم عم اجلميع برمحته سبحانه.

ومن رمحته تعاىل أنه خلق اجلنة ورغب عباده يف دخوهلا وبني هلم السبل املوصلة إليها 
قـال تعاىل: ]ائ    ائ    ەئ        ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]آل عمران:07)[. 

قال ابن كثري يف تفسريها: »يعني اجلنة ماكثون فيها أبًدا ال يبغون عنها حواًل« اهـ.

وقد أخرب تعاىل أن رمحته واسعة وأهنا تغلب غضبه وما ذلك إال ليطمع العصاة 
اهلل  رسول  عىل  ُقِدم  قال:   I اخلطاب  بن  عمر  وعن   ،C إليه  فيتوبوا  رمحته  يف 
إذ  شديد–  باجتهاد  شيًئا  تطلب  –أي  تسعى  السبي  من  امرأة  فإذا  بسبي،   H
 :H وجدت صبًيا يف السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول اهلل
»أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟« قالوا: ال، واهلل، وهي تقدر عىل أن ال تطرحه، 

فقال رسول اهلل H: »اهلل ارحم بعباده من هذه بولدها«))). 

:(ǰǮƭƸǩƗ) ǺǩƘǖơ ǴǮƽƗ ǰǭ ǬǪƾǮǩƗ ǐƭ :Ƙ ăƾǭƘƱ

واملقصود بحظ املسلم من اسمه هو أن يتخلف بخلق الرمحة ألن اهلل تعاىل ملا كان 
موصوًفا بالرمحة أحب أن يرحم العباد بعضهم بعًضا كام تقدم يف احلديث: »فبـها تعطف 

الـوالـدة على ولدها«.

))( رواه مسلم.
))( رواه البخاري. 
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ومن هنا كان التخلق بالرمحة يعترب من األخالق العظيمة التي جيب عىل املسلم أن 
يتحىل هبا، ويدل عىل ذلك أن اهلل تعاىل مدح نبيه O بـقـولـه: ]ۇ      
گ[  گ     گ            ک     ]ک     تعاىل:  وبقوله  ]التوبة:8))[،  ۆ[  ۆ    

]األنبياء:07)[، فكان H أعظم الناس رمحة باملؤمنني بل وبالكافرين بل وبجميع 

رمحته  أن  يبني  گ[  گ     گ  ک     ]ک     تعاىل:  قوله  ألن  املخلوقات 
H عمت مجيع العوامل فكان هو رمحته رحم اهلل هبا عباده وكانت رسالته رمحة 

رحم اهلل هبا املكلفني من خلقه.

وقد أخرب النبي H عن نفسه أنه رمحة فقال: »يا أيها الناس إمنا أنا رمحة 
مهداة«)))، وحث H عىل التخلق بخلق الرمحة فقال: »إمنا يرحم اهلل من عباده 

الرمحاء«)))، وجاء يف احلديث اآلخر: »ل يرحم اهلُل من ل يرحم الناس«)3).

ومدح رسول اهلل H أبا بكر بالرمحة فقال: »أرحم أميت بأميت أبو بكر«.

فانطالًقا من هذا كله كان عىل املسلم أن يتعامل مع عباد اهلل بالرمحة وإنام يتحقق 
ذلك بمراعاة ثالثة أشياء:

الرشعية،  والنواهي  األوامر  فيهم  يراعي  أن  املسلم  هبا  يرحم  رمحة  أعظم   -(
فإن الواقع يف املعصية كاملريض حيتاج إىل من يرمحه ال إىل من يعنفه، والرمحة إنام تكون 

بتعليمهم ما ينقصهم يف دينهم ودعوهتم إىل اخلري وتذكريهم باحلق ونحو ذلك.
وإن  العبد  إىل  املنافع  إيصال  تقتيض  صفة  الرمحة  »إن   :V القيم  ابن  قال   -(
كرهتها نفسه، وشقت عليه، فهذه هي الرمحة احلقيقية فارحم الناس من شق عليك يف 

إيصال منافعك ودفع املضار عنك«.

))( رواه احلاكم وصححه.
))( متفق عليه.

)3( رواه الشيخان.
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ويدخل يف هذا الباب قسوة األب عىل أوالده لتأديبهم وتقويمهم عىل الرشع، فمن 

بالعبادات  والقيام  السنن  الكريم وتعلم  القرآن  يكرههم عىل حفظ  أن  كامل رمحته هبم 

ومكارم األخالق. واهلل أعلم.

الفعل  ومها  هامان  أمران  املحتاج  حاجة  قضاء  عند  لديك  جيتمع  أن  البد   -3

والقصد أي أن تقيض حاجة املحتاج عن قصد ذلك وبناء عليه:إذا ُقضيت حاجة إنسان 

عىل يديك دون قصد منك فهذه ال تعترب رمحة، وإذا كانت لديك أحاسيس رقيقة ملواساة 

هذا املحتاج ولكن مل تـقدم له شيًئا ملموًسا خيفف معاناته فهذه أيًضا ليست رمحة.

الصادقة من  بنيتك  املصاب  تعزي  بأنك رحيم حتى  أن توصف  تستحق  إذن ال 

هلم  فقرية  أرسة  مثااًل:  أعطيك  املعنى...  ليتضح  املصاب،  جتاه  اإلجيايب  وفعلك  قلبك 

أقارب أغنياء، مات عائل تلك األرسة الفقرية، فجاء أقارهبم األغنياء وعزوهم بكلامت 

االستعداد  إبداء  أو  املال  من  شيًئا  هلم  يقدموا  مل  ولكن  واألسى،  احلزن  بمشاعر  مليئة 

الكلامت،  الفقرية من هذه  تستفيد هذه األرسة  ماذا  باهلل  األكرب، قل يل  االبن  لتوظيف 

ثم هل تستطيع أن تقول أن هؤالء األغنياء رمحاء؟ كال وألف كال، هذا ما تقوله الفطرة 

ويقوله الرشع أيًضا الن الرمحة احلقيقية يف هذا املقام األخذ بأيدهيم من الفقر. 

 :ƞǝƘǉȃƗ ǳƶǵ ǛƸǁ ǰǮƭƸǩƗ ƳƘƜǕ ƘǶƛ ǠƮƢƽƍ ǼƢǩƗ ƞǮǦƮǩƗ ǯƘǾƛ :Ƙ ăƦǩƘƥ

معرفة  ثم  أواًل  والعبادة  العبد  معرفة  يف  تقدمت  التي  الرسيعة  اجلولة  هذه  بعد 

اسمه تعاىل الرمحن وما يتعلق به نستطيع أن نصل إىل احلكمة من قوله تعاىل: ]ۓ    

ڭ     ڭ    ڭ    ڭ     ۇ  ۇ[ ]الفرقان:63[ إىل آخر اآليات التي وضعتهم وبينت 
حماسنهم وذلك من خالل اآليت:
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)- هؤالء العباد حققوا املرتبة العليا من العبادة يف نطاق القدرة البرشية، فكانوا 

هم أهل الطاعة والبعد عن املعصية، فكانوا يف الدرجة العليا من درجات املؤمنني فلهذا 

سموا بعباد الرمحن.

)- ملا أضافهم E إىل اسمه )الرمحن( علمنا أن الغالب عىل صفاهتم الرمحة 

باملخلوقني فلهذا رأينا يف صفاهتم التواضع واحللم أي ليسو ا بأفظاظ وال غليظي التعامل 

مع الناس بل هو احللم وعدم رد السيئة بالسيئة ألهنم ينظرون إىل الناس بعني الرمحة التي 

مأل اهلل هبا قلوهبم فهم )عباد الرمحن( حقيقة.

أيًضا يستحبون  املنكر وجدناهم  باملعروف وهنيهم عن  تأملنا يف أمرهم  3- وإذا 

صفة الرمحة، فهم ال يعنفون وال يشتمون يف أمرهم وهنيهم ولكن برفق يف املشاعر، ذلك 

واضح يف قوله تعاىل: ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ ]الفرقان:)7[.

4- سموا بعباد الرمحن ألهنم يف عبادهتم هلل تعاىل نظروا إىل جانبني جانب الرمحة 

]ې    ې        ې     فجاء يف صفاهتم:   C له  والعظمة  اهليبة  تعاىل وجانب  منه 

ى    ى    ائ    ائەئ    ەئ    وئ    وئ        ۇئ[ ]الفرقان:65[.

ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ        ۀ     ]ڻ     صفاهتم:  يف  جاء  كام 

]الفرقان:74[، فكان جانب الرمحة يف دعائهم:  ھ    ھ    ھ     ے      ے[ 
]ھ     ے      ے[؛ ألن اهلل تعاىل ملا كانت رمحته باخللق عامة أراد عباد الرمحن 

أن تكون دعوهتم للخلق عامة، فسألوا اهلل أن يصبحوا هم أسوة للناس وقدوة يف اخلري 

والتقى وما ذلك إال لرمحتهم بالناس، وهذا األمر أعني اإلمامة يف التقوى ليست للرتفع 

عىل الناس والتعاىل عليهم بل حرًصا عىل هدايتهم وإرشادهم إىل احلق.
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وكان جانب اهليبة يف النظر إىل ما أعده اهلل تعاىل من عقوبة للعصاة وذلك يف دعائهم 
﴿ ې    ى    ى    ائ    ائ﴾ اآلية، فامتألت قلوهبم هيبة من اهلل تعاىل وخوًفا من 

عقابه، فسألوا اهلل تعاىل أن يرصف عنهم هذا العذاب.

العليا  املنزلة  تعاىل من  اهلل  بام هلم عند  إشعاًرا  الرمحن  5- كانت اإلضافة السمه 
حيث أحبهم وحببهم إىل خلقه فقال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ     پ    پ[ ]مريم:96[. أي حمبة يف قلوب اخللق، فكان هذا احلب من اهلل 
جتاه عباد الرمحن وحبهم له C واضًحا يف هذه اإلضافة )عباد الرمحن( حيث اختار 
اإلضافة  هذه  كانت  هنا  فمن   ،C برمحته  املرحومني  من  بأهنم  إشعاًرا  تعاىل  اسمه 
فإنه سيشعر  الرمحن(  )عباد  يسمع  من  إليهم فالن كل  عباده  اهلل  حتبيب  وأما  الرشيفة، 
الرأفة والرمحة وازداد حمبة هلم... فإذا عاملهم وجد منهم  بارتياح السمهم ولصفاهتم 

واهلل أعلم. 



الصفة األوىل:

﴿ ڭ    ڭ    ڭ     ۇ ۇ ﴾

التواضــــــــع
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J

العاملني وإمام املرسلني سيدنا  العاملني والصالة والسالم عىل سيد  احلمد هلل رب 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

وبعـد: فإن هذه اآلية الكريمة ]ڭ    ڭ    ڭ     ۇ   ۇ[ ]الفرقان:63[، تشري 
إىل أوىل صفات عباد الرمحن أال وهي التواضع، ومن لطيف ما يف هذه الصفة وجعلها 
أوىل صفات عباد الرمحن أهنم مع ما ترقُّوا إليه من التحيل بجميل الصفات والسعي يف 
نوافل العبادات واخلريات أنَّ من أعظم ما هيتمون به يف أخالقهم أهنم من أهل التواضع 
هلل  تواضعه  ازداد  كلام  الُعىَل  الدرجات  يف  اإلنسان  ترقَّى  كلام  بل  الفخر  وال  الكرب  ال 

وللناس ويرحم اهلل القائل:
لناظـٍر لَح  كالنجـم  تـكن  رفيُعتــواضــع  وهـــو  ـــاِء  املــــ صـــــفـــــحـــــاِت  عـلـى 

بنفسـه يعـلو  كـالدخـان  تــكــْن  وضيُعول  ــو  وهـــ ــوِّ  اجلـــ طبـقـات  عـلـى 
وال ينبغي أن ُيفهَم من هذا الكالم أن التواضع صفٌة مندوبٌة من نوافل اخلريات 
، كال! بل إهنا من الصفات الواجبة، وذلك ألنه ال بد  من شاء اتصف هبا ومن شاء تكربَّ
من التواضع أو ضده وهو الكرب وهذا حرام باإلمجاع بل هو من الكبائر، والتخلص من 
الكرب واجب وال يتم إال بالتواضع وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ومن َثمَّ كان 
التواضع واجًبا، وسيأيت بيان درجات التواضع، ومن هنا أقول احلديث حول هذه اآلية 

ينتظم يف أربعة مباحث عىل النحو التايل:
املبحث األول: أقوال املفرسين يف معنى قوله تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ     ۇ                ۇ[.

اآليات  من  فيه  ورد  وما  وأقسامه  التواضع  صفة  عىل  الكالم  الثاني:  املبحث 
واألحاديث واآلثار. 

 .M املبحث الثالث: صور من تواضع الصحابة والتابعني
املبحث الرابع: يف بيان كيفية اكتساب التواضع والبعد عن الكرب.
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املبحث األول

 :ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ڭ    ڭ    ڭ     ۇ  ۇ[

قال امليداين V: »امليش يطلق عىل االنتقال برفق ورصانة دون تباطؤ وال رسعة، 
وهوًنا: اهلون اخلفة والرفق، والسكينة والوقار والعمل والترصف برفق وحسن سمت 
أول مشاهدة  إليهم من  الناظر  التي يالحظها  الرمحن  وعقل وروية، فمن صفات عباد 
أهنم يمشون عىل األرض هوًنا: أي يمشون لقضاء شؤون حياهتم الدنيا برفق وسمت 
السعي  ذلك  وضد  هوًنا،  األرض  مناكب  يف  يمشون  بأهنم  أرزاقهم  ويطلبون  حسن 
واهلرولة والركض دون حاجة لذلك، وضد ذلك أيًضا امليش بعنف واستكبار، ورضب 
يف األرض، وضد ذلك أيًضا امليش بضعف وهتاون أو خفة ورعونة أو خفق رسيع بغري 
بإرساع ومغالبة ومقاتلة  الدنيا  السعي لطلب لطلب  أيًضا  روية وال عقل، وضد ذلك 

ومنازعة ألهلها...«))).
وال  أرشين،  غري  متواضعني،  ووقارا  سكينة  أي  هوًنا   :V القيم  ابن  قال   -
قال احلسن: علامء حلامء، وقال حممد بن احلنفية: أصحاب وقار  مرحني وال متكربين 

وعفة ال يسفهون وإن سفه عليهم حلموا. 
واهَلْون: بالفتح يف اللغة: الرفق واللني، واهلُْون بالضم: اهلوان، واملفتوح من صفة 

أهل اإليامن، واملضموم: صفة أهل الكفران وجزاؤهم النريان.
قرينة  إحدامها  جاءت  اللسان  وعثرة  الرجل،  عثرة  عثرتني:  العثرة  كانت  وملا 

األخرى يف قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ     ۇ                ۇ    ۆ    ۆ    
ۈ    ۈ    ٴۇ[ فوصفهم باالستقامة يف لفظاهتم وخطواهتم))). 

))( معارج التفكر ودقائق التدبر )608/6( باختصار. 
))( الضوء املنري )407/4). 
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قال غري واحد من السلف )يف صفة ميش عباد الرمحن(: بسكينة ووقار من غري تكرب 
وال متاوت، وهي مشية رسول اهلل H، فإنه مع هذه املشية كان كأنام ينحط من 
 H صبب، وكأنام تطوى له األرض حتى كأن املايش معه جيهد نفسه ورسول اهلل

غري مكرتث))).
بن  زيد  وقال  اقتصاد،  يف  متواضعني  حلامء  األرض  عىل  يمشون  القرطبي:  قال 
أسلم: »هم الذين ال يريدون أن يفسدوا يف األرض«، وأما أن يكون املراد صفة امليش 

وحده فباطل ألنه كم من مايش هونا وهو ذئب أطلس))).

قال الطاهر بن عاشور: وامليش اهلَْون، هو الذي ليس فيه رضب باألقدام وخفق 
بنفوسهم وقوهتم، وهذا اهلون ناشئ عن  املتجربين املعجبني  بالنعال فهو خمالف ملشى 
التواضع هلل تعاىل، والتخلق بآداب النفس العالية وزوال بطر أهل اجلاهلية، فكانت هذه 

املِْشية من خالل – أي صفات – الذين آمنوا عىل الضد من ميش أهل اجلاهلية. 

والتخلُّق هبذا اخلُُلق من مظاهر التخلُّق بالرمحة املناسب لعباد الرمحن، ألن الرمحة 
َز  ضد الشدة، فاهلون يناسب ما هيتها – أي الرمحة – وفيه سالمة من صدم املارة وجوَّ
اُج أن يكون قوله: ]ڭ[ عبارة عن ترصفاهتم يف معارشة الناس فعرب عن ذلك  جَّ الزَّ

باالنتقال يف األرض وتبعه ابن عطية)3). 

:ǯƘøøøøơƴƕƘǝ

الفائدة األوىل: 
ُيفهم مما نقلنا من كالم هؤالء املفرسين X أن اآلية ترمى إىل تربية عباد الرمحن 
وصف  ذكروا   – مرَّ  كام   - املفرسين  أكثر  ألن  وبواطنهم،  ظواهرهم  يف  التواضع  عىل 

))( الضوء املنري )408/4، 409).
))( تفسري القرطبي )68/3).

)3( تفسري الطاهر ابن عاشور )9)/88 و89( باختصار.
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مشيهم الدال عىل التواضع، وما مل يكن هذا التواضع هو ُخُلق باطن فيهم، كان مشيهم 
عبارة عن نفاق ورياء ولذا أنكر القرطبي عىل من فهم أن املقصود من امليش هو امليش 
جمردا عن التواضع، أو امليش الذي يريد به صاحبه االحتيال عىل الناس بالتظاهر باخللق 

والدين وهو خاٍل من ذلك، ولعل هذا هو املراد واهلل أعلم.

الفائدة الثانية: 
جاء كلمة ]ڭ[ يف اآلية الكريمة ]ڭ    ڭ     ۇ                ۇ[ ذلك فيه إشارة 
–فيام أظن واهلل أعلم– إىل أن هؤالء العباد متواضعني تواضًعا مصحوًبا بالعزة ال ذل فيه 
وال هوان ألحد من خلق اهلل، ألهنم ال يذلون إال هلل D، ومعلوم من آيات ُأَخَر أن أهل 

اإليامن هم أهل العزة ]گ    گ      ڳ    ڳ[ ]املنافقون:8[.
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املبحث الثاني

 ǴǭƘƾǡƍǷ ǔǉƗǸƢǩƗ ƞǞǅ ǺǪǕ ǫȆǦǩƗ
ƷƘƥǿƗǷ ƤǽƳƘƭȁƗǷ ƟƘǽǿƗ ǰǭ ǴǾǝ ƳƷǷ ƘǭǷ

آيات  من  فيه  ورد  وما  وأقسامه  ورشًعا  لغة  تعريفه  يتناول  التواضع  عىل  الكالم 
وأحاديث وذلك من خالل ثالث نقاط هي: 

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ǔǉƗǸƢǩƗ ǜǽƸǖơ :ȅǷƍ

1- التواضع لغة: مصدر »َتَواَضَع« أي أظهر الضعة وهو مأخوذ من مادة »و ض 
ع«، التي تدل عىل اخلفض لليشء وحطه، يقال وضعت املرأة ولدها، وصيغة تفاعل من 
»وضع« تدل عىل اإلظهار فإذا قلت تواضع فالن أي أظهر التواضع، كام يقال: تغافل 
بمعنى أظهر الغفلة وهو ليس بغافل عىل احلقيقة، ومن هنا كانت صفة التواضع سمة ملن 

أظهر التواضع والذلة هلل ولرسوله وللمؤمنني وإن كان عزيًزا يف نفسه. 

ا: ذكر ابن القيم يف املدارج عدًدا من أقوال العلامء يف الكشف  2- التواضع شرعاً
عن معنى التواضع اقترص عىل ذكر بعضها:

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟   -
فقال: »خيضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله«. قلت: وهذا يعنى عدم االلتفات 
إىل شكل القائل أو لونه أو قبيلته أو مكانته االجتامعية، مادام قد نطق باحلق فال بد من 

قبوله منه.

وقيل التواضع أال ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له يف التواضع   -
نصيب. ولعل هذا التعريف هو من أوضح ما قيل يف التواضع ال من حيث املعنى فقط 
بل من حيث الكشف عن حقيقة النفس التي ترى أن النزول عن منزلة معينة حيصل به 
التواضع فها هنا نقول لصاحب تلك النفس قد جعلت هلا قيمة فلست من املتواضعني. 
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قال ابن عطاء اهلل: هو قبول احلق ممن كان، والعز يف التواضع فمن طلبه يف الكرب   -
فهو كتطلب املاء من النار.

وقيل من رأى نفسه متواضًعا فهو املتكرب يف احلقيقة وهذا القول قريًبا مـن الثاين.   -
واهلل أعلم))). 

:ǔǉƗǸƢǩƗ ǫƘƾǡƍ :Ƙ ăǾǱƘƥ

ذكر العلماء أن للتواضع أقسام أربعة:
 :V األول: التواضع هلل تعاىل: واملراد أن يتواضع لدين اهلل تعاىل، قال ابن القيم
»التواضع لدين اهلل هو االنقياد ملا جاء به الرسول H واالستسالم له واإلذعان 

لذلك، وهذا ال يتم إال بعدم رد يشء من الرشع احلكيم«))) اهـ. 

قلت: بناًءا عليه ال جيوز أن يقال لبعض تاركي الصالة أهنم من أهل التواضع؛ ولو 
فعلوا ما فعلوا يف خدمة الناس وزيارهتم والتواضع هلم ألن تارك الصالة أبى أن يتواضع 

هلل تعاىل حيث تكرب عىل السجود ووضع الوجه يف األرض هلل تعاىل.

 :H الثاني: التواضع للرسول
وهذا يعنى كامل املتابعة له H وال خيالف شيًئا من سنته ال يف الظاهر وال 

يف الباطن، وقد قال اهلل تعاىل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ        ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    

ې      ې    ې    ې        ى    ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ[ ]النساء:65[.

العباد  عن  اإليامن  نفي  عىل  بنفسه  سبحانه  »أقسم  تفسريها:  يف  القيم  ابن  قال   -

حتى حيكموا رسول اهلل H يف كل ما شجر بينهم من الدقيق واجلليل، ومل يكتف 

))( مدارج السالكني البن القيم ))/68)).
))( املرجع السابق: نفس املوضع.
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ده حتى ينتفي عن صدورهم احلرج والضيق عن قضائه  يف إيامهنم هبذا التحكيم بمجرَّ
وحكمه، ومل يكتف منهم أيًضا بذلك حتى يسلموا تسلياًم، وينقادوا انقياًدا«))) اهـ. 

الثالث: التواضع للناس: 
ل نفسك عىل  تفضِّ أال  ُأْطِلَق، ومعناه:  إذا  التواضع  لفظ  إليه  الذي ينرصف  وهو 
أحد من املسلمني، وأال ترى نفسك أرفع من أحد منهم مهام كان قدره، وهذا يتحقق 

بثالثة أشياء:
)- أن ترىض بأخوة املسلمني، ألن اهلل تعاىل ريض هبم عبيًدا له وأنت عبد مثلهم، 
تتكرب عىل عبد مثلك  أن  الكرب  له، فمن  اهلل عبيًدا  بأخوة من رضيهم  فكيف ال ترىض 

]ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]احلجرات:0)[.

ا كان أو صديًقا، وقد قال اهلل تعاىل: ]ۓ     )-  أن تقبل احلق ممن جاء به إليك عدوًّ
ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]املائدة:8[.

3- قبول اعتذار من اعتذر إليك من الناس إلساءة وقعت منه جتاهك، وقد قبل 
النبي H اعتذار املنافقني عندما ختلفوا عن تبوك فضاًل عن غريهم، وعدم قبول 

األعذار مما يؤدى إىل الكرب))). 

فيه، سيأيت ذكرها بعد  بالتواضع وترغب  تأمر  آيات وأحاديث  إنه قد وردت  ثم 
قليل فينبغي لكل مؤمن التأمل فيها حتى يتواضع لعباد اهلل تعاىل.

الرابع: التواضع مع النفس: 
ويكون ذلك بأن يبعدها عن أسباب العجب والكرب واالغرتار، وقد هنى اهلل تعاىل 
تعاىل:  اهلل  قال  العجب عينه،  بل هو  العجب  النفس ألن ذلك من عالمات  تزكية  عن 

))( الضوء املنري ))/50)).
))( مدارج السالكني ))/74)، 75)( بترصف.
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]ۆ    ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ         ۋ    ۅ[ ]النجم:)3[، قال ابن عاشور يف تفسريها املعنى: 
ال حتسبوا أنفسكم أذكياء وابتغوا زيادة التقرب إىل اهلل تعاىل، أو ال تثقوا بأنفسكم بأنكم 
أذكياء فيدخلكم العجب بأعاملكم، ويشمل ذلك: ذكر املرء أعامله الصاحلة للتفاخر هبا 
أو إظهارها للناس، وال جيوز ذلك إال إذا فيه جلب مصلحة عامة، كام قـال يـوسـف 

S: ]ڄ    ڃ     ڃ    ڃڃ    چ       چ    چ[ ]يوسف:55[.

وقد ورد النهي عن تزكية الناس بأعامهلم يف أحاديث كثرية منها حديث أم عطية 
أم  فقالت   ،H اهلل  رسول  عليه  ودخل  بيتها،  يف  مظعون  بن  عثامن  مات  حني 
عطية: »رمحة اهلل عليك أبا السائب – هذه كنية عثامن - فشهاديت عليك لقد أكرمك اهلل 
)فقال هلا رسول اهلل H: »وما يدريك أن اهلل أكرمه؟« فقالت: إذا مل يكرمه اهلل 
فمن يكرمه اهلل؟ فقال: »أما هو فقد جاءه اليقني وإني ألرجو له اخلري، وإني واهلل ما أدرى 
وأنا رسول اهلل ما يفعل بي«، فقالت أم عطية: فال أزكي أحًدا بعد ما سمعت هذا من 

.(((
H رسول اهلل

قال ابن عاشور: وقد شاع مـن آداب عرص النبوة بني الصحابـة التحرز من التزكية، 
وكانوا يقولون إذا أثنوا عىل أحد: »ال أعلم عليه إال خرًيا وال أزكى عىل اهلل أحًدا«. 

:Ǵƛ ǠǪƲƢǩƗ ǺǪǕ ƤƮơǷ ǔǉƗǸƢǩƘƛ ƸǭƎơ ǼƢǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗǷ ƟƘǽǿƗ ǈǖƛ ƸǥƵ :Ƙ ăƦǩƘƥ

) أ ( اآليات القرآنية:
قال اهلل تعاىل: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]احلجر:88[، وقال تعاىل: ]ڍ       -

ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ[ ]الشعراء:5))[.

وقال تعاىل: ]ڱ     ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ        -
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے[ ]املائدة:54[. 

))( أخرجه احلاكم يف املستدرك وأصله يف الصحيحني.
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)ب( األحاديث النبوية الشريفة: 

األحاديث الوارد ة يف ذلك كثرية أكتفي هنا بذكر بعضها:
عن ركب املرصي I قال: قال رسول اهلل H: »طوبى ملن تواضع   -
يف غري منقصة – أي مصيبة – وذل يف نفسه من غري مسألة، وأنفق مالاً مجعه يف غري 

معصية«))). 

 :H قال: قـال رسـول اهلل I عن عياض بن محار  -
»إن اهلل أوحـى إليَّ أن تـواضـعـوا حتى ل يـفـخـر أحـد علـى أحـد   -

ول يبغي أحد على أحد«))).   -

-  وعن أيب هريرة I عن النبي H قال: »ما نقصت صدقة من مال، 
ا بعفو إل عزًّا، وما تواضع أحد هلل إل رفعه اهلل«)3).  وما زاد اهلل عبداً

H قال: »ما من امرئ إل ويف رأسه  النبي  I عن  وعن أيب هريرة   -
َحَكَمة، واحلكمة بيد ملك إن تواضع قيل للملك ارفع احلكمة وإن أراد أن يرفع قيل للملك: 

ضع احلكمة«)4).

))( رواه الطرباين وحسنه ابن عبد الرب.
))( رواه مسلم.
)3( رواه مسلم.

)4( رواه البزار وإسناده حسن، واحلكمة: ما يشبه اللجام للفرس. 
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املبحث الثالث

M ǰǾǖƛƘƢǩƗǷ ƞƛƘƮǆǩƗ ǔǉƗǸơ ǰǭ ƷǸǅ

:I ǠǽƴǆǩƗ ƸǦƛ Ǽƛƍ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Č

إن تواضع أيب بكر الصديق I شهد به النبي H فقد ورد يف البخاري 

 عن ابن عمر L قال: قال رسول اهلل H: »من جر ثوبه خياء مل ينظر اهلل 

فقال  أتعاهده،  أن  إال  يسرتخي  ثويب  ي  ِشقَّ أحد  إن  بكر:  أبو  فقال  القيامة«  يــوم   إليه 

رسول اهلل H: »إنك لست تصنع ذلك خياء«)))، وهلذا كان أبو بكر الصديق من 

:I أشد الناس تواضًعا، وسأذكر هنا ما يدل عىل ذلك من سريته

I قبل اخلالفة حيلب للحي أغنامهم فلام بويع له باخلالفة قالت جارية  كان 

من احليى: اآلن ال حيلب لنا منائح دارنا – أي أغنامهم - فسمعها أبو بكر فقال: لعمري 

ألحلبنها لكم، وإين أرجو أال يغريين ما دخلت فيه عن ُخُلٍق كنت عليه( فكان حيلب هلن 

وُكنَّ إذا أتينه بأغنامِهنَّ يقول: أنضُح أم ألِبُِّد؟ فإذا قالت: انضْح باعد اإلناء عن الرضع 

حتى تشتد الرغوة، وإن قالت: َلبِّْد أدناه منه حتى ال تكون له رغوة. 

I تبعه يوًما بعد العشاء فوجده يمشى حتى خيرج إىل بعض  وورد أن عمر 

نواحي املدينة حتى يأيت بيتا فيمكث فيه ساعة فدخل وراءه ذلك البيت فوجد فيه عجوًزا 

يا أماه؟ فقالت يكنس دارى ويضع  الرجل عندك  عمياء، فسأهلا عمر: ماذا يفعل هذا 

طعامي ويصلح من شأين. 

»واهلل  ويقول:  مؤمن«،  عبد  جنب  يف  شعرة  أينِّ  »لوددت  يقول:   I وكان 

لوددت أين كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد«، وهذا كله من تواضعه.

))( متفق عليه.
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:I ƙƘǎƲǩƗ ǰƛ ƸǮǕ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƸǾǭƍ ǔǉƗǸơ ǰǭ -č

حار  يوم  يف   I اخلطاب  بن  عمر  خرج  قال:   I البرصي  احلسن  عن 
واضًعا رداءه عىل رأسه، فمر به غالم عىل محار، فقال يا غالم أمحلني معك، فوثب الغالم 
أنا خلفك، تريد  يا أمري املؤمنني قال: ال اركب أنت وأركب  عن احلامر، وقال: اركب 
أن حتملني عىل املكان الوطئ، وتركب أنت عىل املوضع اخلشن، فركب خلف الغالم، 

فدخل املدينة وهو خلفه والناس ينظرون. 

 وعن سنان بن سلمة اهلذيل قال: خرجت مع الغلامن ونحن نلتقط البلح، فإذا عمر 
ابن اخلطاب ومعه الدرة، فلام رآه الغلامن تفرقوا يف النخل، قال: )وقمت وىف إزاري يشء 
قد التقطته، فقلت: يا أمري املؤمنني، هذا ما تلقى الريح، فقال: فنظر إليه يف إزاري فلم 
يرضبني، فقلت: يا أمري املؤمنني، الغلامن اآلن بني يدي، وسيأخذون ما معي، قال: كال، 

امش، قال: فجاء معي إىل أهيل. 

ومن تواضعه I ما ورد أنه صعد املنرب يوًما ثم قال: »يا أهيا الناس، لو رأيتني 
وأنا أرعى غنام خلاالتى فآخذ القبضة من التمر والزبيب وأظل يومي«، أي يظل يومه عىل 
هذا التمر ليس له طعام غريه، فلام نزل من املنرب قال له عبد الرمحن بن عوف: »ما زدت يا 
أمري املؤمنني عىل أن عبت نفسك«، فقال: »إن نفيس قالت: إنك اليوم أمري املؤمنني فمن 
ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها«، تأمل يا أخي القارئ هذا مع ما سبق ذكره 
من أن التواضع هو أن ال ترى لنفسك قيمة، ها هو عمر يطبق هذا املبدأ، فمن يا ترى 
أوىل بذلك هو أم نحن الذين مل نقدم شيًئا يذكر لإلسالم وال للمسلمني ومع ذلك جتد 

البعض يتيه متعاظاًم ألنه أدى بعض العبادات واألوراد. 

إذا  حتى  معه  وأنا  واقم  حرة  إىل  عمر  خرج  قال:   I عمر  موىل  أسلم  وعن 
كنا برصار – مكان عىل بعد ثالثة أميال من املدينة - وإذا نار توقد – أي تشعل – قال: 
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»يا أسلم إين أرى هاهنا ركبانًا قرص هبم الليل والربد، انطلق بنا«، فخرجنا هنرول حتى 
دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان، وقدر منصوب عىل نار، وصبياهنا يتضاغون، قال 
عمر: »السالم عليكم يا أهل الضوء«، وكره أن يقول: يا أصحاب النار، قالت: وعليكم 
السالم، فقال: أأدنو؟ » فقالت: ادن بخري أو دع، فقال: ما بالكم؟ قالت: قرص بنا الليل 
والربد، قال: فام بال الصبية يتضاغون؟ قالت: اجلوع، قال: أي يشء يف هذا القدر، قالت: 
ماء أسكنهم به، حتى يناموا، واهللُ بيننا وبني عمر، فقال: أي رمحك اهلل، وما ُيدرى عمر، 
وقال:  عيل  فأقبل  أسلم:  قال  عنا؟  يغفل  ثم  أمرنا  يتوىل  قالت:  بكم؟  عمر  ُيدرى  وما 
داًل من الدقيق ثم كبه يف الشحم،  ْعِ انطلق بنا، فخرجنا حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج 
« قلت: أنا أمحله عنك؟ قال: »أأنت حتمل عني وزري يوم القيامة، ال  وقال: »امحله عيلَّ
أم لك؟ فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه هنرول إليها، فألقى ذلك عندها، وأخرج 
ي عىل َأن أِحرَّ لك – أي اختذ لك حرة وهى حساء  من الدقيق شيًئا فجعل يقول هلا: َذرِّ
يصنع من الدقيق والدسم - وجعل ينفخ حتت القدر، فرأيت الدخان خيرج من خالل 
فأتته بصحفة فأفرغها فيها، فجعل  أبغينى شيًئا،  أنزهلا وقال:  حليته، حتى طبخ هلا، ثم 
يقول هلا: أطعميهم وأنا ُأسطِّح هلم، أي أبسطه بيدى حتى يربد، فلم يزل كذلك حتى 
شبعوا وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك اهلل خرًيا، كنت 
هبذا األمر أوىل من أمري املؤمنني فيقول: قويل خرًيا، إذا جئت أمري املؤمنني وجدتني هناك 
إن شاء اهلل، ثم تنحى ناحية، ثم استقبلها فربض مربًضا، فقلت له: لك شأًنا غري هذا؟ 
فجعل ال يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا، فقام حيمد اهلل، ثم 
أقبل عيل فقال: يا أسلم إن اجلوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أال أنرصف حتى أرى ما 

رأيت، وهذا املشهد قد نظمه الشاعر حافظ إبراهيم بأبيات رائعة يقول فيها:
منبطـحا  الـــقـــــــدر  أمـــــام  رآه  ــو يذكـيهاومــــن  وهـــ مــنــه  تــأخـــــذ  والـــنـــار 

حلـيـتـه أثـــــنـــــاء  يف  ختـــلـــــــل  فيهاوقــــــد  غــائــب  وفــــوه  الــدخـــــان  مـنهـا 
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علـى املـــؤمـــنـــني  أمــــري  هــنـــــاك  رائـيهارأى  اهلل  ــر  ــمـــ ــعـــ لـــ ــــــروع  ت حـــــال 

الــنــار ويف غده الــنــار خــوف  والعني مـن خشية اهلل سالت مآقيهايستقبل 

:I ǼƽƷƘǞǩƗ ǯƘǮǪƽ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Ď

I قال: كان سلامن أمرًيا عىل املدائن، فجاء رجل من أهل  البناين  عن ثابت 

الشامي  فقال  وعباءة،  أعجمي-  -لباس  اندرورد  سلامن  وعىل  تِْبٍن،  مِحُْل  ومعه  الشام 

فعرفوه  الناس  فرآه  سلامن  فحمل  يعرفه  ال  وهو  محااًل-  –ظنه  امحل  تعال،   – لسلامن 

فقالوا: هذا األمري، فقال الشامي: مل أعرفك، قال سلامن: ال حتى أبلغ منزلك. 

وافتخرت قريش عن سلامن يوما فقال: لكني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة 

منتنة، ثم يؤتى إىل امليزان، فإن ثقل فأنا كريم وإن خف فأنا لئيم. 

:I ƚǩƘǍ Ǽƛƍ ǰƛ ǼǪǕ ǔǉƗǸơ ǰǭ -ď

افتقد عيل بن أيب طالب I درعه بعد إحدى املعارك فوجده عند رجل نرصاين 

فأقبل به إىل القايض رشيح خياصمه، وقال له: إهنا درعي، ومل أبع ومل أهب، فسأل رشيح 

النرصاين: ما تقول فيام يقول أمري املؤمنني، قال النرصاين: ما الدرع إال درعي وما أمري 

وقال:  عيل  فضحك  بينة؟  ألك  وقال:  عيل  إىل  رشيح  فالتفت  بكاذب،  عندي  املؤمنني 

أن  إال  ينظر،  وعيل  ومشى  فأخذها  للنرصاين،  بالدرع  فقىض  بينة  يل  ما  رشيح  أصاب 

النرصاين مل خيط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فاشهد أن هذه أخالق األنبياء وأن هذا 

هو الدين احلق، وأن الدرع درع عيل وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، 

ثم قال لعيل: »اتبعت اجليش وأنت منطلق إىل صفني فأصبتها – أي أخذهتا - من بعريك 

األورق« فقال عيل: »أما إذ أسلمت فهي لك«))).

))( رواه الرتمذي واحلاكم.
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:J ƞǂƕƘǕ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Đ

روى احلاكم عن ابن عباس L أنه جاء ليستأذن عىل عائشة J يف مرضها، 
ا للمؤمنني لتسعدي وإنه ألسمك قبل أن تولدي، إنك  يِت ُأمًّ فلام دخل عليها قال: إنام ُسمِّ
H حيب إال  إليه، ومل يكن رسول اهلل   H النبي  كنت من أحب أزواج 
طيًبا، وما بينك وبني أن َتْلَقْى األحبة إال أن يفارق الروح اجلسد، ولقد سقطت قالدتك 
م، ونزلت فيك  ًة يف ذلك، فأنزل اهلل F آية التيمُّ باألبواء فجعل اهلل للمسلمني ِخرْيَ
آيات من القرآن الكريم، فليس مسجًدا من مساجد املسلمني إال يتىل فيه عذرك آناء اهلل 
وآناء النهار، فقالت: »دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوددت أين كنت نسًيا منسيًّا«))). 

:V ǔƽƗǷ ǰƛ ƴǮƮǭ ǔǉƗǸơ ǰǭ -đ

قال الراوي: اشتكى رجل من ولد حممد بن واسع إليه فقال لولده: تستطيل عىل 
الناس وأمك اشرتيتها بأربعامئة درهم، وأبوك ال كثر اهلل يف املسلمني مثله. 

:V ƴǾƜǕ ǰƛ ƼǱǸǽ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Ē

قال يونس: إين ألعد مائة خصلة من خصال الرب ما يف خصلة واحدة منها. 

:I ƺǽƺǖǩƗ ƴƜǕ ǰƛ ƸǮǕ ǔǉƗǸơ ǰǭ -ē

احلارضين  أحد  فقام  املصباح،  فضعف  ليلة،  ذات  حيوة  بن  رجاء  عنده  كان 
الرجل أن يستخدم ضيوفه«، وكان اخلادم  ليصلحه، فمنعه عمر قائل: »ليس من كرم 
له رجاء:  فقال  بنفسه،  فقام وأصلحه  نامها«،  نومة  أول  قال: »هي  أيقظه،  قالوا:  نائاًم، 
أتقوم إىل الرساج وأنت أمري املؤمنني، فأجابه: »قمت وأنا عمر بن عبدالعزيز ورجعت 

وأنا عمر بن عبدالعزيز«.
ُأتَِى  السابق  اخلليفة  امللك  عبد  بن  سليامن  دفن  من  عبدالعزيز  بن  عمر  فرغ  وملا 
بمراكب اخلالفة فقال: دابتي أرفق يب، فركب بغلته، ثم قيل له: تنزل منزل اخلالفة، قال: 

))( قال احلاكم: هذا حـديث صحيح اإلسناد ووافقه عليه الذهبي. 
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الليلة،  – يعني سليامن - ويف فسطاطي كفاية فلام كان مساء تلك  فيها عيال أيب أيوب 
قال: يا رجاء ادع يل كاتًبا، فدعوته فأمىل عليه كتاًبا أحسن إمالٍء وأوجزه وأمر به فنسخ 

إىل كل بلد. 

:I ƚǩƘǍ Ǽƛƍ ǰƛ ǼǪǕ ǰƛ ǰƾƮǩƗ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Ĕ

بعد  املسلمني ىف زمانه وويَل اخلالفة  L كان سيد  بن عيل  أن احلسن  معلوم 
مقتل أبيه ستة أشهر ثم تنازل عنها ملعاوية بن أيب سفيان L، ومع ذلك حيكى عنه 

اليشء العجيب ىف التواضع، من ذلك:

الفقراء وقد وضعوا طعامهم عىل وجه األرض  I ذات يوم بجامعة من  مر 
الطريق؛ فدعوه إىل مشاركتهم  التقطوها من  وهو عبارة عن كرسة من اخلبز؛ كانوا قد 
فأجاهبم إىل ذلك وهو يقول: إن اهلل ال حيب املتكربين، وملا فرغ من تناول الطعام دعاهم 

إىل ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم من إحسانه. 
ومرَّ ذات يوم أيًضا بصبيان يتناولون طعامهم فدعوه إىل مشاركتهم فأجاهبم إىل 
ذلك ثم محلهم إىل بيته فمنحهم من بره ومعروفه، وقال: اليد هلم ألهنم مل جيدوا غري ما 

أطعموين ونحن نجد أكثر مما أعطيناهم.

:V ǻƷǸƦǩƗ ǯƘǾǞƽ ǔǉƗǸơ ǰǭ -Čċ

قال خلف بن متيم: رأيت الثوري بمكة وقد كثروا عليه، فقال: إنا هلل، أخاف أن 
يكون اهلل قد ضيع األمة حيث احتاج الناس إىل مثيل.

أحسن،  ال  يقول:  يشء  عن  سئل  إذا  الثوري  سفيان  كان  املدينى:  بن  عيل  وقال 
فنقول: من نسأل، فيقول: سل العلامء وسل اهلل التوفيق. 

وأختم بام قاله عبد اهلل بن املبارك V: إذا عرف الرجل قدر نفسه، يصري عند 
نفسه أذل من الكلب.
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املبحث الرابع

 ǔǉƗǸƢǩƗ ƙƘƾƢǥƗ ƞǾǞǾǥ ǯƘǾƛ Ǽǝ
ƸƜǦǩƗ ǰǕ ƴǖƜǩƗǷ

أم متكرًبا، ذكرها  إن كان متواضًعا  نفسه  هناك صفات معينة يعرف هبا اإلنسان 

الغزايل يف اإلحياء، ولينظر كل مسلم موقعه من تلك الصفات وليكن صادًقا يف ذلك 

وليحكم عىل نفسه هل هو من أهل التواضع أم ال؟ وسأذكرها هنا باختصار وترصف 

فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول:

: من صفات الكرب أن حيب أن يقوم الناس له إذا دخل جملًسا أو مكتًبا أو أي  أولاً

موقع جيتمع فيه الناس، ويرى أنه إذا مل ُيَقْم له فقد ُنِقَص ِمْن قدره وُحطَّ ِمْن مكانته، وقد 

ا فليتبوأ  ورد يف احلديث ذم هذه النوعية من الناس: »من أحب أن يتمثل الرجال له قياماً

مقعده من النار«)))، وأما إذا قام الناس له دون تطلع منه لذلك بل كـرهه فال يدخل يف 

هذا احلديث وبخاصة إذا كان من أهل العلم والرشف يف الناس. 

ثانياًا: من عالمات الكرب أن ال يمشى إال ومعه غريه سواء كان عاملا والذي خلفه 

أتباع،  الناس ممن هلم  ثريا والذي خلفه أحد خدمه أو ما أشبه ذلك من  أو  أحد طلبته 

ا ما ُمِشي َخْلَفه«، وكان عبد  ورد عن أيب الدرداء قوله: »ل يزال العبد يزداد من اهلل بعداً

الرمحن بن عوف ال يعرف من عبيده، إذ كان ال يتميز عنهم يف صورة ظاهرة، وهذا أدب 

الصحابة والصاحلني كانوا ال يتميزون عن خدمهم وعبيدهم خشية الكرب.

ثالثاًا: ومن عالمات الكرب أن ال يزور غريه بل حيب أن يزار وال يزور ولو كانت 

زيارته لزيد من الناس فيها نفع يف دينه، وذلك ألنه يرى أنه دون أن يمشى إىل أحد يف 

))( رواه أبو داود.
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بيته، وأن األصل أن يأتيه الناس فمن وجد ذلك يف نفسه فليعلم أنه متكرب، ومعلوم من 
سريته H أنه كان يزور أصحابه يف األفراح واألحزان.

ا: ومن عالمات الكرب أن يكره أن جيلس غريه بالقرب منه بحيث يلتصق بدنه  رابعاً
ببدنه بل يريد أن إذا جلس جملًسا أن يكون من معه جالس بني يديه، وهذا يورث الكرب، 
قال ابن وهب: جلست إىل عبد العزيز بن أيب رواد فمس فخذي فخذه فنحيت نفيس 
عنه، فأخذ ثيايب فجرين إىل نفسه، وقال:مل تفعلون يب ما تفعلون باجلبابرة وإين ال أعرف 

ا مني؟  رجاًل منكم رجاًل رشًّ

واملعلولني  املرىض  جمالسة  عن  بنفسه  ينأى  أن  الكرب  عالمات  ومن  ــا:  خــامــساً
ويتحاشاهم وكان عبد اهلل بن مسعود I ال حيبس عن طعامه جمذوًما وال أبرص وال 

مبتىل إال أقعدهم عىل مائدته.

ا: ومن عالمات الكرب أن ال يتعاطى يف بيته شغاًل بيديه، بل دائاًم حيب أن  سادساً
خيدمه أهل البيت وال خيدم، وىف احلقيقة أن اخلدمة يف البيت أيا كان نوعها هلا أثر كبري 
يف تواضع اإلنسان، وعدم مزاولة أعامل البيت من أعظم ما يورث الكرب – عياًذا باهلل - 
وهلذا كان النبي H كام وصفته عائشة J: »يكون يف مهنة أهله حتى خيرج 

إىل الصالة«.

وورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه أتاه ضيف وكان يكتب، فكاد الرساج أن ينطفئ، 
يستخدم  أن  الرجل  كرم  من  ليس  فقال:  فأصلحه؟  املصباح  إىل  أقوم  الضيف:  فقال 
ضيفه، قال: أفأنبه الغالم؟ يعني خادم عمر، فقال: ال، هي أول نومة نامها، فقام عمر 
وأخذ القارورة ومأل املصباح زيًتا، فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمري املؤمنني؟ فقال: 

ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني يشء.
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ا: أن ال يشرتى حوائجه بنفسه وال حيملها إىل بيته فتجده يرسل من يشرتى  سابعاً
سيدنا  املتواضعني  سيد  كان  ولقد  املتواضعني  ال  املتكربين  عادة  وهذه  حاجياته   له 
رسول اهلل H يشرتى حوائجه بنفسه، وهلذا قال عيل I: »ال ينقص الرجل 

الكامل من كامله ما محل من يشء إىل عياله«.

ثامناًا: أن يلبس الفاخر من الثياب وال يكتفي باملتوسط الذي عليه عامة الناس، 
وقد أخرب النبي H بأن التواضع هو الرضا بالدون من اللباس، عن معاذ بن جبل 
ا هلل وهو يقدر عليه، دعاه  I أن رسول اهلل H قال: »من ترك اللباس تواضعاً

اهلل يوم القيامة على رؤوس اخلائق حتى خيريه من أي حلل اإلميان شاء يلبسها«))). 

وعن أيب أمامة األنصاري قال: ذكر أصحاب النبي H يوًما عنده الدنيا 
فقال: »أل تسمعون أل تسمعون؟ إن البذاذة من اإلميان، إن البذاذة من اإلميان«)))، وفرس 

العلامء البذاذة بالدون من اللباس. 

فقد  اإلنسان  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  بحسب  هو  إنام  والدون  الفاخر  واللباس 
يكون فاخرا يف جمتمع أو قرية وهو ليس كذلك يف جمتمع آخر، كام أنه خيتلف بحسب 
الذي يعيش  املجتمع  الفاخر بحسب  يلبس  الناس وصناعاهتم، واملقصود أال  مقامات 
فيه، وال يرى يف نفسه حرًجا أن يلبس ما وهو دون بالنسبة ألمثاله دون أن يزري بحاله 

بني الناس واهلل أعلم.

وأخرياًا: هذه اخلصال التي سبق ذكرها هي املقياس الذي يقيس به اإلنسان نفسه، 
فإن وجد أنه - عىل سبيل املثال - ال جيد غضاضة يف نفسه أن يزور بعض معارفه دون 
كان  إذا  وأما  املتواضعني،  من  فهو  الدنيا  أحوال  بحسب  االجتامعي  الفارق  إىل  النظر 

))( رواه الرتمذي وحسنه.
))( رواه أبو داود وابن ماجه.
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يتحرج من زيارة من هو دونه يف املنزلة فعليه أن يراجع نفسه فلعله من املتكربين وهو ال 
يشعر، ومن هنا أقول: ال بد من تطبيق عميل لكل خصلة من اخلصال الثامنية آنفة الذكر 
حتى يتربأ اإلنسان من الكرب ويدخل يف زمرة أهل التواضع، وأذكر القاري بالبيتني الذين 

بدأت هبام هذا الصفة من صفات عباد الرمحن.
لناظـر لح  كالنجـم  تـكن  عـــــلـــــى صـــــفـــــحـــــات املـــــــاء وهـــو رفيعتــواضــع 

بنفسـه يعـلو  كـالدخـان  تكن  وضيعول  ــو  وهـــ ــو  اجلـــ طــبـــــقـــــات  عـلـى 



الصفة الثانية:

]ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ[ 

ْلـــــــم  الحِ
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 
وبعد: فمع اخلصلة الثانية من خصال عبد الرمحن وهي احللم وقد وردت يف قوله تعاىل: 

]ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ[. 

ولعل ورود احللم بعد التواضع لكون التواضع فيه إشارة إىل خمالطة الناس ومن 
خيالط الناس ال بد أن يلحقه يشء من األذى فمن ثمة فهو مفتاح إىل احللم، وهلذا جاءت 

هذه الصفة يف إشارة واضحة إىل أن عباد الرمحن هم أهل احللم كام أهنم أهل التواضع.

وسوف ينتظم الكام على هذه الصفة يف أربعة مباحث هي:
]ۆ ۆ ۈ  تعاىل:  قوله  معنى  املفرسين يف  أقوال  األول:  املبحث 

ۈ ٴۇ[.
املبحث الثاني: بيان صفة احللم من خالل اآليات واألحاديث واآلثار إن شاء اهلل 

تعاىل.
املبحث الثالث: يف بيان األسباب املوصلة إىل احللم.

.M وبعض السلف H املبحث الرابع: بيان حلم النبي
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املبحث األول

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ[

)- قال امليداين: خاطبهم أي جعل يراجع معهم الكالم، يقال لغة: خاطبه بالكالم 
خماطبة وخطاًبا إذا تراجعا الكالم بينهام يف َخْطٍب ما، أي يف أمر ما.... واجلاهلون املراد 
واأللفاظ  الشتائم  وإطالق  والغضب  السفه  عن  يمسكهم  هلم  عقل  ال  الذين  هنا  هبم 

القبيحة،  األمر الذي قد جير إىل التقاتل، ومنه مقالة العريب اجلاهيل »عمرو بن كلثوم«:
علـينا أحـــــــــــٌد  ـــَلـــــــْن  جيـــــــهــــ ل  اجلاهليناأل  جـــــهـــــِل  فـــــــوَق  فـــــنـــــجــهــُل 

وسفه،  بجهالة  اجلاهلون  خاطبهم  إذا  الرمحن  فعباد  بأسطر:  ذلك  بعد  قال  ثم 

اجلاهلني.  جملس  السالم-  –بإعالن  فيفارقون  سالًما،  هلم:  قالوا  غضبهم  مستثريين 

العرض واجلسم واملال وكل ما هيم اإلنسان سالمته، وقد بني  والسالم يشمل سالمة 

من  املسلم  أخوه  يسلم  أن  للمسلم  األساسية  الصفات  من  أن   H الرسول 

لسانه ويده، روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L عن النبي 

H قال: »املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«))).

)- قال ابن كثري:  أي إذا سفه عليهم اجلاهل بالقول السيئ مل يقابلوه عليه بمثله،  

ُة  بل يعفون ويصفحون وال يقولون إال خرًيا،  كام كان رسول اهلل H ال تزيده رِشَ

اجلاهل عليه إال حلام، وكام قال تعاىل: ]ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ[ ]القصص:55[، 

وروى اإلمام أمحد عن النعامن بن مقرن املزين قال: قال رسول اهلل H، وسبَّ 

 :H رجٌل رجاًل آخر عنده، فجعل املسبوب يقول: عليك السالم، فقال رسول اهلل

))( معارج التفكر ودقائق التدبر )6/))6 و3)6( باختصار. 
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ا بينكما َيُذبُّ عنك كلما شتمك هذا قال له: بل أنت،  وأنت أحق به، وإذا قلت  »أما إنَّ ملكاً
له: وعليك السام: قال: ل بل عليك، وأنت أحقَّ به«))).  

قال سعيد بن جبري: »ردوا معروًفا من القول«، وقال احلسن البرصي: »قالوا سالم 
عليكم، إن جهل عليهم حلموا«))).

أي  ]ۈ[  قوله:  اجلاللني:  تفسري  عىل  حاشيته  يف  الصاوي   قال   -3
عن  اإلغضاء  فاملراد  االنتقام،  عىل  القدرة  مع  أي  ٴۇ[  ]ۈ  وقوله:  السفهـاء 
السفهاء وترك مقابلتهم يف الكالم وهذا اخللق من أعظم األخالق ملا يف احلديث: »كاد 

احلليم أن يكون نبيًّا«)3). 

قلت: خالصة ما قاله أهل العلم:  أن من صفات عباد الرمحن:  احللم، وذلك ألن 
اهلل تعاىل أخرب أهنم ال يقابلون اجلهل بجهل مثله،  ألن مهتهم أكرب من أن ينزلوا إىل درك 
هؤالء السفهاء مع أهنم يف إمكاهنم الرد وكام يقال الصاع صاعني والكيل كيلني ولكنهم 
تركوا ذلك نظًرا إىل عواقب األمور، إذ أن جماراة السفهاء غالًبا تؤدي إىل الفتنة وإىل رش 

مستطري واهلل أعلم.

))( إسناده حسن ومل خيرجوه. 
))( تفسري ابن كثري )4/3)3، 5)3).

)3( حاشية الصاوي عىل تفسري اجلاللني )65/3)(، ]وال أعلم شيًئا عن هذا احلديث الذي جاء به الصاوي 
.]V
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املبحث الثاني 

ƷƘƥƋǷ ƟƘǽƋ ǰǭ ƘǶǾǝ ƳƷǷ ƘǭǷ ǬǪƮǩƗ ƞǞǅ ǯƘǾƛ

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ǬǪƮǩƗ Ǻǲǖǭ : ăȅǷƍ

) أ ( معنى احللم لغة: مصدر َحُلم فالن أي صار حلياًم وهو مأخوذ من مادة )ح 
ل م(، التي تدل عىل ترك العجلة، يقال َحُلْمُت عنه أحلم فأنا حليم،  قال ابن فارس: 
األناة  هو  وقيل  األناة،   بالكرس–   – احِللم  اجلوهري:   وقال  الطيش،   احللم:خالف 
والعقل، وهو نقيض السفه، ومجعه أحالم وُحُلوم، ويف التنزيل: ]ٱ ٻ ٻ ٻ[ 

وقولك: َحُلم حيُلم ِحلاًم أي صار حلياًم، وتقول حتلَّم أي تكلف احللم. 
ُودَّهـم واسـتبق  األدَنـــــنْيِ  عــن  حتـلَّماحتــلَّــم  حتى  احلـلم  تـستطيع  ولـن 

ا: جاء يف تعريفه أقوال: )ب( احللم شرعاً
)- قال الراغب:  احللم: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب.

)- قال اجلاحظ:  احللم:  ترك االنتقام عند شدة الغضب مع القدرة عليه.
3- قال القشريى: »قيل احللم: تأخري العقوبة عن املستحق هلا، فيكون من صفات 
 –D يوصف به يف األزل، وقال أهل احلق: حلمه – أي اهلل  -D فعله -أي الباري
العقوبة  فيؤخر  يزال،  وال  حلياًم  يزل  مل  ذاته،  صفات  من  فهو  العقوبة،  تأخري  إرادته 
عن بعض املستحقني ثم قد يعذهبم، وقد يتجاوز عنهم ويعجل العقوبة لـبـعـضـهـم، 

فاألمر يف ذلك عىل ما سبق به احللم يف األزل وتعلقت به اإلرادة والعلم«.

:ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ǬǪƮǩƗ :ƘǾǱƘƥ

صفة  وباعتبارها  تعاىل  هلل  صفة  باعتبارها  الكريم  القرآن  يف  احِلْلِم  صفة  جاءت 
لألنبياء وكذلك صفة للمؤمنني، وإليك اآليات يف ذلك:
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)- ما جاء من اآليات يف وصف اهلل تعاىل باحلليم: قال اهلل تعاىل: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ        ڀڀ ڀ ٺ ٺ[ ]البقرة:5))[.

ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ]گ  تعاىل:  وقال 
ں[ ]البقرة:35)[. وقال تعاىل: ]ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ 

]آل عمران:55)[، وقال   ] ے ے ۓ   ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  تعاىل: 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى[ ]املائدة:)0)[، واآليات يف وصف اهلل 

تعاىل باحلليم كثرية وهذه لالستدالل فقط.

الذي ال يعجل عىل  األناة  اآلية األوىل: احلليم: هو ذو  توضيح معنى احلليم  يف 
عباده بعقوبتهم عىل ذنوهبم، وال يستخفه يشء من عصيان العباد، وال يستفزه الغضب 

عليهم، ولكن جعل لكل يشء مقداًرا فهو منتٍه إليه«))).  
قلت:  تأمل هذا الكالم جتده موافقا ملا ذكرناه قريًبا عن القشريى يف تعريف صفة 
وال  »يمهل  اخلطباء:  ألسنة  عىل  املشهورة  املقولة  يوافق  وهذا  تعاىل،  اهلل  حق  يف  احللم 

هيمل«.

)- ما جاء من اآليات يف وصف األنبياء عليهم الصالة والسالم باحِلْلم:
]التوبة:4))[،   ] ک   ڑ  ڑ  ]ژ   :S إبراهيم  وصف  يف  تعاىل  اهلل  قال 

وقال تعاىل: ]چ چ  ڇ ڇ ڇ[ ]هود:75[.

وقال تعاىل يف وصف إسامعيل S: ]ۈئ ېئ  ېئ  [ املراد أن اهلل برشَّ 
إبراهيم S بغالم حليم هو إسامعيل S بداللة ما بعدها: ]ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ    ىئ يئ[ ]الصافات:)0)[. 

))( جامع البيان )7/5))).
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بلفظها يف  احللم  كلمة  ترد  مل  باحللم:  املؤمنني  اآليات يف وصف  من  ما جاء   -3
وصف املؤمنني وإنام جاءت بمعناها من ذلك:

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ]ۓ  تعاىل:  اهلل  قــول 
ۈ ۈ ٴۇ[ ]الفرقان:63[.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ]ڇ  تعاىل:  وقوله 
ژ ژ ڑ ڑ[ ]القصص:55[.

يف  الرشبيني  يقول  ]املؤمنون:3[.  ٺ[  ٺ     ڀ  ڀ  ]ڀ  تعاىل:  وقوله 
ما  وهو  فعل  أو  قول  من  الشخص  يعنى  ال  ما  كل  هو  »قيل  ]ٺ[:   معنى  تفسري 
يستحق أن يسقط  ويلغى، فمدمحهم اهلل تعاىل بأهنم معرضون عن هذا اللغو، واإلعراض 

عنه هو بأن ال يفعله وال يرىض به وال خيالط ما يأتيه،  كام قال تعاىل: ]گ گ گ    گ 
ڳ[ أي إذا سمعوا الكالم القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه«))) اهـ.

))( من تفسري القشريي ))/570).
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املبحث الثالث  

ǬǪƮǩƗ ǺǩƑ ƞǪǅǸǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ ǯƘǾƛ Ǽǝ

قال ابن حبان: »احللم منه ما يكون سجية وطبعا، ومنه ما يكون جتربة وتكلفا ومنه 
ما يكون مركب منهام، وأول احللم املعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصرب ثم الصرب ثم 
الرىض ثم الصمت واإلغضاء، وما الفضل إال للمحسن ملن أساء  فالواجب عىل العاقل 
إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم اهلل عنه مع تواتر انتهاكه حمارمه وتعديه حرماته،  ثم 

حيلم وال خيرجه غيظه إىل الدخول يف أسباب املعايص«))) اهـ. 

الغيظ عبارة عن  الغيظ، ألن كظم  أفضل من كظم  »احللم   :V الغزايل  وقال 
إىل  فيه  إال من هاج غيظه وحيتاج  الغيظ  إىل كظم  احللم، وال حيتاج  تكلُّف  أي  التحلُّم 
ا له فال هييجه الغيظ،  وإن هاج  جماهدة شديدة،  ولكن إذا تعود ذلك صار ذلك اعتياديًّ
واستيالئه   العقل  كامل  داللة  وهو  الطبيعي  احللم  هو  وهذا  تعب  كظمه  يف  يكون  فال 
تكلفا  الغيظ  وكظم  التحلم  ابتداؤه  ويكون  للعقل،  وخضوعها  الغضب  قوة  وانكسار 

ويعتاد ذلك حتى يصري خلًقا مكتسًبا«))). 

قلت: ويدل عىل كل من احللم والتحلم ما رواه البخاري ومسلم عن أيب سعيد 
ُخُلَقنْيِ  يا أشجَّ  القيس: »إن فيك  H قال ألشج عبد  النبي  I أن  اخلدري 
حيبهما اهلل ورسوله« قال:  وما مها بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل؟ قال: »احللم واألناة«، 

»بل   :H النبي  فقال  عليهام؟  ُجبِْلُت  خلقان  أو  ختلقتهام  خلقان  األشج:  قال 
خلقان َجَبَلَك اهلل عليهما«،  فقال: احلمد هلل  الذي جبلني عىل ُخُلقني حيبُُّهاَم اهللُ ورسوُله.  

هذه رواية أيب يعىل وأصل احلديث يف الصحيح كام أرشنا إليه. 

))( نرضة النعيم )736/5)).
))( اإلحياء )76/3)( بترصف نقاًل عن نرضة النعيم )739/5)).
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له خلقا.  ولذا  يتكلفه حتى يصري  جُيَبُل عىل احللم وقد  املرء قد  من هنا نعلم أن 

جاء يف األثر »احللم بالتحلم والعلم بالتعلم«، ثم من مل يكن احللم من أخالقه وأراد أن 

يتحلم فعليه أن يأخذ بأحد األسباب أو بمجموعها التي ذكرها املاوردي يف أدب الدين 

والدنيا)))، وسأورد هنا بعضا من تلك األسباب بحسب ما يقتضيه حال الناس اليوم 

بترصف يسري:

السبب األول: الرمحة للجهال: وإنام تأيت هذه الرمحة يف قلب من كانت له رمحة 

ولذا قال أبو الدرداء لرجل أسمعه فاحًشا من القول: »يا هذا،  ال تغرقن يف سبنا، ودع 

للصلح موضًعا فإنا ال نكافئ من عىص اهلل فينا بأكثر من أن نطيع اهلل فيه«، وشتم رجل 

الشعبي،  فقال: »إن كنُت كام قلَت فغفر اهلل يل،  وإن مل أكن كام قلَت فغفر اهلل لك«.  

:V وقال الشافعي
ُجـهـدى األخـــــــاق  مـــــكــارم  ــــبُّ  ُأَعـابـاُأِحـــــ وأن  أعـــــيـــــب  أن  ــــره  وأكـــــ

السباباوأصـــــفـــــح عـــــن ســـــبــاب الــنــاس حلما يـــــهــوي  مـــَــْن  ــاس  الــنـــ ــر  وشـــ

تـهيبـوه ـــال  ـــرجــــ الــــ هـــــــاب  يهـاباوَمـــــــــــْن  فـــــلــن  ـــرجـــال  ال حـــــقـــــر  ومـــــــن 

كام  اهلمة  النفس، وعلو  السباب:  وذلك من رشف  عن  الرتفع  الثاني:  السبب 
قالت احلكامء:  رشف النفس أن حتمل املكاره كام حتمل املكارم،  وقد قيل: إن اهلل تعاىل 
سمى حيي سيدا حللمه،  وأكثر رجل من سب األحنف بن قيس وهو ال جييبه:  فقال: 

:V واهلل ما منعه من جوايب إال هواين عليه«، ويف هذا املعنى يقول الشافعي«
تـجـبه ــا  فـــ الــســـــفـــــيـــــه  نـــــطـــــق  السكوتإذا  إجـــــابـــــتـــــه  مـــــــن  ــري  ــخـــ فـــ

عـنـه فـــــــرجـــــــت  ــه  ــتـــ ــمـــ ـــ ــل كـــ ميـــــــوتفــــــإن  ـــمـــــــد  كــــ خـــــلـــــيـــــتـــــه  وإن 

))( أدب الدنيا والدنيا للاموردي )43) ـ 46)).



60

النفس  صيانة  من  يكون  وهذا  اجلــواب:  جــزاء  من  الستحياء  الثالث:  السبب 
وكامل املروءة،  وقال بعض احلكامء: »احتامل السفيه خري من التحيل بصورته، واإلغضاء 
عن اجلاهل خري من مشاركته«، وهذا يعني ما نسميه نحن بعدم النزول من مستواك إىل 
مستوى هذا اجلاهل وإال ساويته يف جهله وسفهه، وبذلك  تسقط من أعني الناس بل 
ومن عني املالئكة كام دل عليه احلديث الذي رواه أمحد ونقلناه من تفسري ابن كثري عند 
هذا  أحق«،  وأنت  »وعليك،  له:  يقول  امللك  كان  حيث  اآلية  يف  املفرسين  أقوال  ذكر 

خطابه للحليم فلو مل يكن هذا جوابه لقيل له ما قيل للسفيه »بل أنت وأنت أحق به«. 

السبب الرابع: التفضل على السفيه: وهذا يكون من الكرم، وحب التآلف بني 
القلوب،  وقد حكى عن األحنف بن قيس أنه قال: »ما عاداين أحد قط إال أخذت يف 
رفعت  كان دوين  وإن  قدره،  له  منى عرفت  أعىل  كان  إن  بإحدى ثالث خصال:  أمره 

قدري عنه، وإن كان نظريي تفضلت عليه«، فأخذ اخلليل هذا الكالم ونظمه شعًرا:
الـجـرائُمسُألزُم نـفـسي الصفح عن كلِّ مذنٍب إلـــيَّ  مـنـه  كـــــثـــــَرْت  وإْن 

ثاثة مــن  ــد  واحـــ إل  الـــــنـــــاس  مقاوُمفـمـا  ْــل  ـــ ــث وِم ومـــــشــروٌف  شـــــريـــــٌف 

ــرُف قـدره ــحــق لزمفــأمــا الـــــذي فـــــوقــى فــأعـــ ـــ واْتـــَبـــــــــــُع فـــــيـــــه احلـــــق وال

الـــــــذي دونــــي فــأحـــــلــــــــم دائبا لئـموأمـــــــا  لم  وإن  عـــــرضــي  بـــــه  وأصـــــــون 

أو هفا زل  فــإن  مثلـي  والـــــذي  تـفـضـلـت إنَّ الفضل بالفخر حاكموأمـــــا 

قلت: وإنام األخذ هبذه األسباب يكون حسب املواقف وقد يكفى التزام الشخص 
بواحد منها حتى يصري حتلُّمه حلاًم، ولكن الذي أراده املاوردي V هو الكشف عام يف 
النفوس من دوافع للحلم ]گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ[ 

واهلل أعلم.
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املبحث الرابع

M ǜǪƾǩƗǷ H ǼƜǲǩƗ ǬǪƭ ǯƘǾƛ

الناس حلاًم كان البد وأن جتد يف سريته  أكثر   H اهلل  ملا كان رسول   -(
العطرة ما يدل عىل ذلك، إذ حكي أن أعرابيًّا جاء إليه يطلب منه عطاًءا،  فأعطاه النبي 
H ثم قال له: »أحسنت إليك؟«  قال األعرايب: ال وال أمجلت، فغضب املسلمون 
وا،  ثم قام ودخل منزله، فأرسل  ُكفُّ H أن  النبي  إليهم  إليه.... فأشار  وقاموا 
إليه وزاده شيًئا ثم قال له: »أحسنت إليك؟« قال: نعم فجزاك اهلل من أهل ومن عشرية 
ا، ويف نفس أصحابي منك شيء،  خرًيا، فقال له النبي H: »إنك قلت ما قلت آنفاً
فإن أحببت فقل بني أيديهم ما قلت بني يدي حتى يذهب ما يف صدورهم عنك«،  فقال: 

قال  ما  قــال  األعــرابــي  هــذا  »إن   :H النبي  فقال  جاء،  الغد  من  كان  فلام  نعم، 
 فزدناه، فزعم أنه رضي أكذلك؟«، قال: نعم فجزاك اهلل من أهل ومن عشرية خرًيا، فقال 

عليه،  شــردت  ناقة  له  رجل  ومثل هذا كمثل  »َمَثِلي  H ألصحابه:  اهلل  رسول 
فتبعها الناس، فلم يزيدوها إل نفوراًا فناداهم صاحبها،  فقال هلم: خلوا بيين وبني ناقيت، 

فإني أرفق  بها منكم وأعلم، فتوجه بني يديها، فأخذ من  قمام األرض فردها هوناًا هوناًا 

قال  تركتكم حيث  لو  وإنــي  عليها،  واستوى  رحلها  عليها  وشد  واستناخت  جــاءت  حتى 

الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار«.

نجراين  برد  وعليه   H النبي  مع  أميش  كنت  قال:   I أنس  عن   -(
عاتق  صفحة  إىل  نظرت  حتى  شديدة  جبذة  فجبذه  أعرايب  فأدركه  احلاشية   غليظ 
الذي  اهلل  مال  مر يل من  يا حممد  قال:  ثم  احلاشية  أثرت هبا  قد   H اهلل  رسول 

عندك، فالتفت رسول اهلل H ثم ضحك ثم أمر له بعطاء))).  

))( رواه الشيخان.
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احللم  يف  السبق  قصب  حازوا  كثريون  رجال  املسلمني  تاريخ  يف  تألق  لقد   -3

ومنهم من صار يرضب به املثل يف احللم ومن أولئك األحنف بن قيس فقالوا: »أحلم 

من األحنف«، ومما يذكر من حلمه أن رجاًل تبعه بالشتم حتى بلغ األحنف حيه، فقال 

للرجل، يا هذا إن كان بقى يف نفسك يشء فهاته وانرصف، ال يسمعك بعض سفهائنا 

فتلقى ما تكره«، وقد سئل األحنف:  ممن تعلمت احللم فقال من قيس بن عاصم املنقري 

ثم ذكر القصة التالية  فقال: »كان قيس جالًسا ذات يوم بفناء داره، وهو حمتٍب بكسائه،  

فدخل عليه مجاعة حيملون شخًصا مقتواًل، ويقودون شخًصا مكتوًفا:  فقالوا:  هذا ابنك 

قد قتله ابن أخيك، فلم يضطرب ومل يفك حبوته، بل التفت إىل أحد أبنائه وقال له: قم 

فاطلق عن ابن عمك، وواد أخاك،  وامحل إىل أمه مائة من اإلبل فإهنا غريبة، ثم أنشأ 

يقول:
ُخُلـِقي ــرى  ــتـــ ــعـــ ـــ ي ل  ــــرؤ  أمـــــ أَفـــــــــــــــــــُنإنـــــي  ول  ـــره  ـــيــــ ـــغــــ ــــ ــــ ي ــــــٌس  دنـــــــ

مكـرمة بـــــيـــــت  يف  ــر  ــقـــ ـــ ــن مـــ ـــن  الُغُصُنمــــ حــولــه  يـنـبـت  والـــــغـــــصـــــن 

قائلهم ــوم  ــقـــ ـــ ي ــن  ــيـــ حـــ ــاء  ــبـــ ــطـــ ـــوه أعـــــــفـــــــة َلـــُســـــــُنخـــ ـــوجــــ ــــ ــض ال ـــ ــي ـــ ب

ــب جـــارهـــم ــيـــ ــعـــ ـــ ل ــون  ـــ ــن ــطـــ ــفـــ ـــ ي ـــُنل  ــظ جـــــــــــواره ُفـــُطــــ ــفـــ ــحـــ ــم لـــ ـــ ــه ـــ ف

ثم أقبل عىل ابن أخيه وهو القاتل فقال له: »قتلت قرابتك،  وقطعت رمحك وأقللت 
عددك، ال يبعد اهلل غريك«.

ختطئ  أحياًنا  الناس  من  »أنت  فقال:  فأجابه،  مسألة  عن  مالًكا  سائل  سأل   -4
وتصيب أحياًنا« قال: »صدقت،  هكذا الناس« فقيل ملالك: مل تدر ما قال لك؟ ففطن هلا 
مالك وقال: »عهدت العلامء ال يتكلمون بمثل هذا وإنام أجبته عىل جواب الناس«))).  

))( سري أعالم النبالء )67/8).
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بن  ابن عمه عيلٍّ  قال: كان بني حسن بن حسن وبني  املدين  يعقوب  أيب  5- عن 
احلسني يشء، فام ترك شيًئا إال قاله، وعيلٌّ ساكت فذهب حسن، فلام كان يف الليل أتاه عيلٌّ 
فخرج له فقال عيل: »يا ابن عمي إن كنت صادًقا فغفر اهلل يل، وإن كنت كاذًبا فغفر اهلل 

لك، السالم عليك«، قال: »فالتزمه حسن –أي ضمه إليه-  وبكى حتى رثى له«))).

6- عن عمر بن إسحاق قال: »دخلنا  عىل احلسن بن عىل نعوده، فقال لصاحبي: يا 

فالن سلني، ثم قام من عندنا فدخل كنيًفا ثم خرج، فقال: إين واهلل قد لفظت –أي أخرجت 

طائفة –كمية– من كبدي فقلبتها بعود، وإين سقيت السم مراًرا، فلم أسق مثاًل هذا، فلام كان 

من الغد أتيته، وهو يسوق –يعنى يف حالة االحتضار– فجاء احلسني فقال: أي أخي أنبئني 

من سقاك  السم؟ قال: مِلَ!؟ لتقتله؟ قال: نعم، قال: ما أنا بمحدثكم شيًئا إن كان صاحبي 

الذي أظن –يعني الذي سقاه السم-  فاهلل أشد انتقاًما وإال فواهلل ال يقتل يب برئ«))). 

7- عن هشام قال: كان أبو السوار يعرض له الرجل فيشتمه،  فيقول: »إن كنت 
كام قلت إين إذا لرجل سوء«)3).   

8- قال لقامن احلكيم: »ثالثة ال يعرفون إال عند ثالثة: ال يعرف احلليم إال عند 
الغضب، وال الشجاع إال عند احلرب وال األخ إال عند احلاجة إليه«.

I: »ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك، ولكن  9- وقال عيل بن أيب طالب 
أحسنَت  وإذا  اهلل،  بعبادة  الناس  تباهي  ال  وأن  حلمك،  ويعظم  علمك  يكثر  أن  اخلري 
محدَت اهلل وإذا أسْأَت استغفرت اهلل«، وقال أيًضا: »إن أول ما ُعِوَض احلليم ِمن حلمه 

أن الناس كلهم أعوانه عىل اجلاهل«. 

))( املرجع السابق )385/4). 
))( املرجع السابق )73/3)). 

)3( املرجع السابق )))/)35).
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0)- قال ابن حيان: »احِلْلُم أمجل ما يكون من املقتدر عىل االنتقام، وهو يشتمل 
املكان  الشأن، رفيع  به يكون عظيم  املعرفة والصرب واألناة والتثبت، ومن يتصف  عىل 

حممود األجر، مريض الفعل، ومن أجل نفاسته تسمى اهلل به فسمى حلياًم«. 

))- وقال الشافعي: 
بـــكـــل قبح الــســفــيــه  ــبـــــين  ــاطـــ ــخـــ جميبـايـــ لـــــــه  أكـــــــــون  أن  فـــــــأكـــــــره 

حلما فــــأزيــــد  ســـــفـــــاهـــــة  طـيـبايـــــــزيـــــــد  اإلحـــــــــــراق  زاده  كـــــــعـــــــود 

وقال  أيًضا:
جتبه فــــا  الــســـــفـــــيــه  نـــــطـــــق  السكـوتإذا  إجـــابـــــــتـــــــه  مــــن  فـــــخـــــري 

عنه فـــــرجـــــت  كـــــــلـــــــمـــــــتـــــــه  ميــــوت فــــــــإن  ـــدا  ـــمــــ كــــ خـــــلـــــيـــــتـــــه  وإن 

))- قال بعض العلامء: »ليس احلليم من ُظِلم فحلم حتى إذا قِدَر انتقم،  ولكن 
احلليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا«. 

3)- جاء رجل إىل ابن عباس L فسبه فالتفت ابن عباس إىل عكرمة وقال 
له: »يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها«،  فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من 

حلمه وعلمه.

4)- عن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب M »أن رجاًل سّبه فرمى إليه 
بخميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم«، فقال بعضهم: مجع له مخس خالل حممودة: 
احللم، وإسقاط األذى، وختليص الرجل مما يبعده عن اهلل D، ومحله عىل الندم والتوبة، 

ورجوعه إىل املدح بعد الذم، اشرتى مجيع ذلك بيشء من الدنيا يسري.

5)- قال الشافعي:
رفعـة تـــــزايـــــدت  نـــــــــذل  ســـبـــين  مساببهإن  أكـــــون  أن  إل  الـعيب  ومـــــا 

عـزيزة عــلــي  نــفــســي  ــكــن  ت مل  نـــــــذل حتاربـهولــــو  ــل  ــن كـــ مـــ ملــكــنــتـــــهــا 
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لــنــفــعــي وجدتين ـــين أســعــى  أن ــو  ـــ طالبهول أنــت  للــذي  الـتـواني  كثري 

صاحيب لـــنـــفـــع  أســــعــــى  صاحبهولــكـــــنـــــين  جاع  أن  الشبعان  على  وعـار 

ا: مقارنة بن هذه اآلثار وبني واقع املسلمني اليوم: خامساً
والبون  الشاسع  الفرق  الكريم  القارئ  أخي  تعلم  لعلك  اآلثار  هذا  قراءة  وبعد 
اليوم وليتضح  إليه حال املسلمني  البعيد بني ما كان عليه سلف هذه األمة وبني ما آل 

ذلك فسوف نطرح هذه األسئلة:
)- لو قام شخص وسب اآلخر وشتمه، فام هو رد فعل هذا األخري؟ هل سيسكت أم 

سريد بأقبح األلفاظ. 
بغري  أم  بقصد  كان  سواء  الطريق  يف  يعاكسه  من  فيأيت  السيارة  أحدنا  يقود  عندما   -(

قصد؟ ما ذا سيكون رد الفعل يا ترى؟
3- عندما حيدث شجار بني أوالدك الصغار يف البيت وحيدث يشء من اإلزعاج ما هي 

رد فعلك جتاههم؟ إن مل يكن لعن فهو سب وشتم.
ألخيه  الناس  أحد  قاهلا  كلمة  بسبب  وغريها  الرشعية  املحاكم  يف  القضايا  من  كم   -4

املسلم فأنشبت بينهام القطيعة واجلري وراء املحكمة؟ 
5- عندما يسمع الرجل من زوجته كالًما ال يرضاه أيسكت أم أنه يطيش غضًبا فيسبها 

ويسب اليوم الذي مجعه هبا....؟.
6- ما ذا لو رضب ابن اجلريان ولدك؟ أتعلمه احللم أم الغضب واالنتقام؟ أم ما ذا يا 

ترى؟ الواقع يقول: آخذ حقي ولو عىل رأيس....!؟.





الصفة الثالثة:

﴿ ۋ     ۅ    ۅ        ۉ    ۉ﴾

قيام الليـــل
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 
وبعد: 

فهذه هي الصفة الثالثة من صفات عباد الرمحن أال وهي قيام الليل والتي أشارت 
إليها اآلية الكريمة: ]ۋ     ۅ    ۅ        ۉ    ۉ[.

وهذه الصفة فيها بيان حلال عباد الرمحن مع اخلالق C بعد أن استبان حاهلم مع 
اخللق من احللم والتواضع يف الصنفني السابقني.

وملا كان قيام الليل هو املدرسة التي ترتبى به النفوس عىل تقوى اهلل تعاىل والقيام 
بأوامره واجتناب نواهيه، كان ال بد من إطالة النفس فيها قلياًل وتلك من خالل املباحث 

اآلتية:
]ۋ     ۅ    ۅ         تعاىل:  قوله  معنى  املفرسين يف  أقوال  األول:  املبحث 

ۉ    ۉ[.
املبحث الثاني: آيات ُأخر حتث عىل قيام الليل وتفسري آيتني منها.

املبحث الثالث: فوائد قيام الليل من خالل األحاديث الواردة فيه.
املبحث الرابع: بيان األسباب امليرسة لقيام الليل.

.M املبحث اخلامس: يف ذكر نامذج من قيام الليل عند السلف
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املبحث األول

 :ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ۋ     ۅ    ۅ        ۉ    ۉ[

قال  ۉ[  ۉ     ۅ         ۅ     ]ۋ      تعاىل:  قوله  القرطبي:  قال 
الزجاج: بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل، نام أو مل ينم، قال زهري:

جـــــــــوادنــــا رأس  ـــنـــــــد  عــــ ــه ونــــزاولــــهفـــــــبـــــــتـــــــنـــا  ــفــســـ يـــــــزاولـــــــنـــــــا عـــــــن نـــ

وأنشدوا يف صفة األولياء:
مناما تـــــذوَق  أْن  ــفــونــك  جـــ ــنـــــع  ِسَجاماإمـــ اخلــدود  على  الـدمـوَع  وأْذِر 

وحمـاسـٌب ِّــٌت  ــ ــي مـــ ـــك  بـــأنَّ أقاماواْعــــَلــــْم  اجلـليل  سْخـِط  عـلى  يــاَمـــــْن 

حــبِّه ــــى  ف أْخــــَلـــــــــُصـــــــــوا  قـــــــــوم  اماهلل  ُخــدَّ ــُهــم  ــَتــصَّ واخـــ بــهــم  فـــرِضـــَي 

عـليهُم ـــاُم  ـــظــــ ال ـــنَّ  جــــ إذا  وقياماقـــــــــوٌم  ا  ـــداً ــــ ــــ ُســـجَّ ــالــك  ـــ هــن ـــوا  بـــاتــــ

را ُضمَّ التعفف  من  البـطـون  ُص  ســـــوى احلـــال طعاماُخْ يـــــعــرفـــــون  ل 

وقال ابن عباس L: »من صىل ركعتني أو أكثر بعد العشاء فقد بات هلل ساجًدا 
وقائاًم«.

وقال الكلبي: »من أقام ركعتني بعد املغرب، وأربًعا بعد العشاء فقد بات ساجدا 
وقائاًم«. 

وبينه  بينهم  ما  اخللق ذكر  بينهم وبني  ما  تعاىل  الرشبيني: وملا ذكر  وقال اخلطيب 
وهى الصفة الثالثة بقوله تعاىل: ]ۋ     ۅ[ من البيتوتة، قال الزجاج: كل من 
أدركه الليل قيل بات وإن مل ينم، كام يقال: بات فالن قلًقا، واملعنى يبيتون ]ۅ[ 
أي املحسن إليهم ]ۉ[ عىل وجوههم يف الصالة، وقدمه ألنه أهنى - أي منتهى 
القيام  تطويل  كان  وإن   - أقدامهم  عىل  ]ۉ[  تعاىل:  قوله  عنه  وأخر  اخلضوع، 
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أفضل، للروى، أي فواصل اآليات، وختصيص البيتوتة ألن العبادة بالليل أشق وأبعد 

من الرياء. 

الرأس،  وطأطأة  اخلضوع  السجود  وأصل  ساجد،  مجع  »سجًدا:  امليداين:  وقال 

ويستعمل بمعنى اخلضوع التام، وهو نوعان:

هلل  واجلن  اإلنس  من  الُعبَّاد  وكسجود  املالئكة  كسجود  بالختيار:  سجود   -1

.D

2- سجود باجلرب: وهو سجود ألمر اهلل التكويني وهو خضوع كل يشء ألمر اهلل 

التكويني وىف ذلك يقول اهلل تعاىل: ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[.

]ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ      ويف كال نوعي السجود يقول تعاىل: 

]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ      ڃ     ڃ     ]الرعد:5)[. وقال تعاىل:  ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ 
چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ         ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    
ڎ    ڎڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ      گ    گگ     ڳ         ڳ    ڳ    ڳ    
ڱ[ ]احلج:8)[. هذا عام يف السجود العام بمعنى غاية اخلضوع ألمر اهلل التكويني وأمر 
اهلل التكليفي وأما السجود يف عبادة الصالة فله صفة خاصة معروفة... وهذا السجود 

عبادته  يف   D هلل  اإلرادي  اخلضوع  غاية  عن  جسميًّا  ا  ماديًّ تعبرًيا  يتضمن  اجلسدي 

]ۉ[: مجع قائم، ويف تقديم ]ۅ[ عىل ]ۉ    ۉ[ حرص وقرص أي 

يسجدون ويقومون هلل وحده.

واملعنى: أن من صفات عباد الرمحن أهنم يتفرغون يف لياليهم لعبادة رهبم، يتهجدون 

وقلوهبم  بألسنتهم   D اهلل  ذاكرين  وحده  هلل  القيام  وكثرة  وحده،  هلل  السجود  بكثرة 
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وأفكارهم يمجدونه وحيمدونه ويسبحون بحمده ويقدسون له، ويسألونه خوًفا وطمًعا 

وخيشون عذابه، ويرجون ثوابه... ثم قال بعد كالم طويل فهذا الوصف مالزم هلم غالًبا 

كلام باتوا ودخل عليهم الليل وخلوا بأنفسهم لرهبم دل عىل هذا الفعل ]ۅ[ 

ألنه فعل مضارع يدل عىل التجدد والتكرار«))).

))( باختصار من معارج التفكر )8)6 /9)6).
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املبحث الثاني

 ǨǾǪǩƗ ǫƘǾǡ ǺǪǕ ƤƮơ ĆƸ ĆƱćƍ ƟƘǽƋ
ƘǶǲǭ ǰǾƢǽƋ ƸǾƾǞơǷ

ڱ     ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ      ]گ     تعاىل:  اهلل  قال   -
ڱ    ڱ     ں[ ]السجدة:6)[، وقال تعاىل: ]ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک    گ    

گ    گ    گ[ ]الذاريات:7)-8)[، وقال تعاىل: ]ٱ    ٻ        ٻ    ٻ     ٻ     پ     پ    

پ    پ    ڀ          ڀ        ڀ    ڀ     ٺ    ٺ       ٺ    ٺ    ٿ    ٿ      ٿ[ ]املزمل:)-4[، وقال تعاىل: 
]الزمر:9[،  ۇئ[  ۇئ     وئ     وئ       ەئ      ەئ     ائ     ائ     ى     ى     ې      ]ې    

وقال تعاىل: ]ھ    ھے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ         ۆ    
ۈ[ ]آل عمران:3))[، وقال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ[ 

]اإلنسان:6)[، وقال تعاىل: ]ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک[ ]ق:40[.

- تفسري قـولـه تـعاىل: ]ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک    گ    گ    گ    گ[. 

قال ابن جرير: وأوىل األقوال بالصحة يف تأويل: ]ڑ    ڑ...[ قول من قال: 
كانوا قليال من الليل هجوعهم: ألن اهلل وصفهم بذلك مدحا هلم وأثنى عليهم فوصفهم 
بكثرة العمل وسهر الليل ومكابدته فيام يقرهبم منه ويرضيه عنهم أوىل وأشبه ممن وصفهم 

من قلة العمل وكثرة النوم مع أن الذي ذكرناه أغلب املعاين عىل ظاهر التنزيل. 

 :C وقال ابن كثري: ثم إنه تعاىل بني إحساهنم – أي املتقني – يف العمل فـقـال
]ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ اختلف املفرسون يف ذلك عىل قولني:

- أحدهما: أن »ما« نافية تقديره: كانوا قلياًل من الليل ال هيجعونه، قال ابن عباس 
 L: »مل تكن متىض عليهم ليلة إال يأخذون منها ولو شيًئا«، وقال قتادة عن مطرف 
من  وإما  أوهلا  إما من   ،D فيها هلل  إال يصلون  عليهم  تأيت  ليلة ال  »قلَّ  اهلل:  عبد  ابن 
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قال  وكذا  يتهجدون«،  إال  الصباح  حتى  ليلة  يرقدون  ما  »قل  جماهد:  وقال  أوسطها«، 
قتادة وأنس بن مالك I وأبو العالية كانوا يصلون بني املغرب والعشاء. 

- واآلخر: إن ما مصدرية تقديره كانوا قلياًل من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره 
ابن جرير.

ونشطوا  أقله  إال  الليل  من  ينامون  فال  اهلل  قيام  »كابدوا  البرصي:  احلسن  وقال 
فمدوا إىل السحر حتى كان االستغفار بسحر«. 

وقال احلسن البرصي: كان األحنف بن قيس يقول عرضت عميل عىل عمل أهل 
ک     ک       ک     ڑ     ]ڑ     أعامهلم  نبلغ  ال  قوم  إذا  بعيدا،  بونا  باينونا  قد  قوم  فإذا  اجلنة، 
ک[ وعرضت عميل عىل عمل أهل النار فإذا قوم ال خري فيهم مكذبون بكتاب اهلل 

وبرسل اهلل، مكذبون بالبعث بعد املوت، فقد وجدت َمْن خرُينا منزلًة قوًما خلطوا عماًل 
صاحلًا وآخر سيًئا«.

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بنى متيم أليب: يا أبا أسامة، صفة 
]ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ ونحن واهلل  ال أجدها فينا ذكر اهلل تعاىل قوًما، فقال: 

قلياًل من الليل ما نقوم، فقال له أيب: »طوبى ملن رقد إذا نعس واتقى اهلل إذا استيقظ«. 

وقال  يصلون،  واحد:  وغري  جماهد  قال  گ[  گ     ]گ      :D وقوله 
آخرون: قاموا الليل وأخروا االستغفار إىل األسحار كام قال F: ]ٺ    

ٿ[ ]آل عمران:7)[. 

فإن كان االستغفار يف صالة فهو حسن، وقد ثبت يف الصحاح وغريها عن مجاعة 
من الصحابة M عن رسول اهلل H أنه قال: »إن اهلل تعاىل ينزل كل ليلة 
إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري، فيقول: هـل مـن تائب فأتـوب عليه؟ هل 

من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائٍل فُيْعَطى ُسْؤُله؟ حتى يطلع الفجر«.



74

ڱ     ڱ     ڳ     ڳ    ڳ    ڳ     گ      ]گ     تعاىل:  قوله  تفسري 
ھ               ھ     ہ      ہ         ہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ     ں     ں     ڱ      ڱ    

ھ[ ]السجدة:6)-7)[.

قال القرطبي: أي ترتفع وتنبو - جنوهبم – مواضع االضطجاع، واملعنى: متجافية 
جنوهبم، واملضاجع مجع مضجع وهي مواضع النوم، ومنه قول عبد اهلل بن رواحة:

كتابه يـتـلوا  اهلل  ــول  رســـ إذا انـشـق معروف من الفجر ساطعوفـيـنـا 

فراشه عـــــن  جـنـبه  جيــافــى  املضاجـعيـبـيـت  باملـشركني  اسـتقلت  إذا 

- وفيما تتجافى جنوبهم عن املضاجع ألجله قولن:
- أحدهما: لذكر اهلل، إما يف صالة وإما يف غري صالة، قاله ابن عباس والضحاك. 

- الثاني: للصالة، وىف هذه الصالة أربعة أقوال:
- القول األول: 

التنفل بالليل، قاله مجهور املفرسين وعليه أكثر الناس وهو الذي فيه املدح، وهو 
قول جماهد واألوزاعي ومالك بن أنس وغريهم، ويدل عليه قـولـه تعاىل: ]ڻ    ڻ    

ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ[ ألهنم جوزوا عىل ما أخفوا بام خفي واهلل أعلم.

- القول الثاني: 
I »أن  صالة العشاء، قاله احلسن وعطاء، وىف الرتمذي عن أنس بن مالك 

هذه اآلية نزلت يف انتظار الصالة التي تدعى العتمة – أي العشاء« حسن غريب. 

- القول الثالث: 
بن  أنس  داود عن  أبو  قتادة وعكرمة، روى  قاله  املغرب والعشاء،  ما بني  التنفل 
مالك أن هذه اآلية ]گ    گ...[ قال: كانوا يتنفلون ما بني املغرب والعشاء، 

ويف رواية عنه: »انتظار صالة العشاء اآلخرة ألهنم كانوا يؤخروهنا إىل ثلث الليل«.
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- القول الرابع: 
قال الضحاك: تتجاىف جنوهبم هو أن يصيل الرجل العشاء والصبح يف مجاعة، وقاله 

أبو الدرداء وعبادة.

- قلت: وقد جاء حديث رواه الرتمذي وغريه يبنيِّ أن املراد باآلية الكريمة هي 
صالة الرجل يف جوف الليل، عن معاذ بن جبل I قال: قلت:يا رسول اهلل، أخربين 
بعمل يدخلني اجلنة، ويباعدين من النار، قال: »لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على 
من يسره اهلل تعاىل عليه، تعبد اهلل ل تشرك به شيئاًا، وتقيم الصاة وتؤتي الزكاة، وتصوم 

رمضان، وحتج البيت«، ثم قال: »أل أدلك على أبواب اخلري، الصـوم جنة، والصدقة تطفي 

]گ     تال:  ثم  الليل«،  جـوف  يف  الرجل  وصــاة  الــنــار،  املــاء  يطفي  كما  اخلطيئة 

گ     ڳ    ڳ...[ حتى بلغ ]ھ[))).

- قال ابن كثري: قوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ[ اآلية أي: 
فال يعلم أحد عظمة ما أخفى اهلل هلم يف اجلنات من النعيم املقيم واللذات التي مل يطلع 
عىل مثلها أحد، ملا أخفوا أعامهلم كذلك أخفى اهلل هلم من الثواب، جزاءا وفاقا فإن اجلزاء 
من جنس العمل، قال احلسن البرصي: »أخفى قوم عملهم فأخفى اهلل هلم ما مل َتَر عني 

ومل خيطر عىل قلب برش«. 

 S موسى  »سأل  قال:   H النبي  عن   I شعبة  بن  املغرية  وعن 
ربه D: ما أدنى أهل اجلنة منزلة؟ قال: هو رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة 

فيقال له: ادخل اجلنة، يقول: أي رب كيف وقد أخذ الناس منازهلم، وأخذوا أخذاتهم؟ 

فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ُملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: 

النووية  األربعني  يف  النووي  وذكره  والنسائي  أمحد  وأخرجه  صحيح،  حسن  حديث  الرتمذي:  قال   )((
وللحديث بقية وهو حديث معروف مشهور. 
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لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال يف اخلامسة: رضيت رب، فيقول: لك ذلك وعشرة 

أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، قال: رب فأعاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين 

أردت غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على 

قلب بشر، قال: ومصداقه من كتاب اهلل قوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    

ہ    ہ        ہ     ھ    ھ              ھ[«)))، وورد يف تفسريها عن ابن عباس L: »األمر 

يف هذا أجل وأعظم من أْن يعرف تفسريه«. 

:H قال القرطبي: وىف معنى هذه اآلية قال النبي-
»قال اهلل D أعددت لعبادي الصاحلني ما ل عني رأت ول أذن مسعت ول خطر 

على قلب بشر«، ثم قرأ هذه اآلية: ﴿گ    گ﴾))). 

يف  مبينًا  جاء  كام  منزاًل  اجلنة  أهل  ألعىل  هي  إنام  الكرامة  وهذه  القرطبي:  -قال 
صحيح مسلم ثم ذكر احلديث السابق: »سأل موسى ربه...الخ«.

))( أخرجه مسلم.
))( أخرجه الشيخان.
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املبحث الثالث

 ǨǾǪǩƗ ǫƘǾǡ ƴƕƗǸǝ
ǴǾǝ ƝƳƷƗǸǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ ǧȆƱ ǰǭ

أن   I الــدرداء  أيب  تــعــاىل: عن  اهلل  الــوصــول إىل حمبة  األوىل:   الــفــائــدة 
رسول اهلل H قال: »ثاثة حيبهم اهلل وثاثة يشنؤهم اهلل: الرجل يلقى العدو 
يف فئة فينصب هلم حنره حتى يقتل أو يفتح ألصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم 

حتى حيبوا أن ميسوا األرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم، 

والرجل يكون له جار يؤذيه جاره فيصرب على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، والذين 

يشنؤهم: التاجر احلاف، والفقري املختال والبخيل املنان«)))، وذكر ه املنذري يف الرتغيب 

والرتهيب، وعزاه إىل الطرباين يف الكبري وقال: »بإسناد حسن«، ولفظه كام ييل: »ثاثة 
حيبهم اهلل، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هلل 

D، فإما أن يقتل وإما أن ينصره اهلل D ويكفيه، فيقول: انظروا إىل عبدي هذا كيف 

صرب لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لني حسن، فيقوم من الليل، فيقول اهلل: 

يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد، والذي إذا كان يف سفر، وكان معه ركب فسهروا، 

ثم هجعوا – رقدوا – فقام من السحر يف سراء وضراء«.

قلت: ما من شك أن الوصول إىل حمبة اهلل تعاىل ِمن أجلِّ ما يصبو إليه املؤمن فإذا 
وجد عمال حيبه اهلل تعاىل فعله ولو مرة واحدة كام قال بعض السلف: »إذا سمعت بعمل 

صالح فافعله ولو مرة تكن من أهله«. 

الفائدة الثانية: قيام الليل من األعمال اليت يباهي اهلل بها مائكته: يدل عىل 
ابن مسعود  الذي ورد عن  أيًضا احلديث  السابق ويدل عليه  ذلك ما تقدم يف احلديث 

))( احلديث رواه الرتمذي وابن حبان واحلاكم والنسائي بلفظ آخر.
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I، عن النبي H: »عجب ربنا من رجلني: رجل ثار عن وطائه وحلافه من 

بني أهله وحبه إىل صاته، فيقول اهلل C: انظروا إىل عبدي ثار عن فراشه ووطائه من 

بني حبه وأهله إىل صاته رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي، ورجل غزا يف سبيل اهلل، 

وانهزم أصحابه وعلم ما عليهم من النصراف يف النهزام، وما له يف الرجوع، فرجع حتى 

يهريق دمه، فيقول اهلل D ملائكته: انظروا إىل عبدي رجع رجاءا فيما عندي وشفقة 

مما عندي حتى يهريق دمه«))). 

 I الفائدة الثالثة: الفوز بدخول اجلنة بقيام الليل: عن عبد اهلل بن سالم

فيمن جاءه،  إليه فكنت  الناس  انجفل  املدينة   H اهلل  قدم رسول  ما  أول  قال: 

فلام تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت 

من كالمه أن قال: »يا أيها الناس أفشوا السام، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا 

بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسام«))). 

الفائدة الرابعة: الفوز بغرف خاصة يف اجلنة بقيام الليل: عن عبد اهلل بن عمرو 

ا ُيرى ظاهُرها من باطنها  بن العاص L عن النبي H قال: »إن يف اجلنة غرفاً

وباطُنها من ظاهرها«، فقال أبو مالك األشعري: ملن هي يا رسول اهلل؟ قال: »ملن أطاب 

ا والناس نيام«)3).  الكام، وأطعم الطعام، وبات قائماً

الفائدة اخلامسة: استجابة الدعاء يف قيام الليل: عن جابر I قال: سمعت 

رسول اهلل H يقول: »إن يف الليل لساعة ل يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خرياًا 

))( قال املنذري: رواه أمحد وأبو يعىل والطرباين وابن حبان يف صحيحه. 
))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني. 

)3( ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب وقال: رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح 
عىل رشطهام ووافقه الذهبي.
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من أمر الدنيا واآلخرة إل أعطاه إياه، وذلك كل ليلة«))). وقد تقدم بمعنى هذا احلديث 

قوله H: »إن اهلل تعاىل ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا«، ذكرته عند تفسري قوله 
تعاىل ﴿گ    گ... ﴾ اآلية.

قلت: إن كثرًيا من الناس يميس ويصبح يف مهوم ال أول هلا وال آخر ولكنه ال يفكر 
يف هذا اإلرشاد النبوي إلزالة هذه اهلموم أال وهو الدعاء يف آخر الليل، وهذا إن دل عىل 
يشء فإنام يدل عىل الغفلة الشديدة عن اهلل تعاىل، نسأل اهلل تعاىل أن يوقظنا واملسلمني 

مـن رقدتنا.. آمني.
من  قــام  ملن  بالرمحة   H النيب  دعــاء  يف  الدخول  السادسة:  الفائدة 
الليل: عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »رحم اهلل رجااً قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم اهلل امرأة قامت من الليل 

فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت يف وجهه املاء«))). 
الفائدة السابعة: الدخول يف زمرة الذاكرين اهلل كثرياًا والذاكرات: عن أيب 
أهله  وأيقظ  الليل  من  استيقظ  »من   :H اهلل  رسول  قال  قال:   I هريرة 
»مجيًعا«  النسائي  وزاد  والذاكرات«،  اهلل كثرياًا  الذاكرين  من  ركعتني كتبا  فصليا 

بعد »فصليا«()3).
أمامة  أيب  الصاحلني: عن  زمرة  الليل يف  بقيام  العبد  دخول  الثامنة:  الفائدة 
الباهيل I عن رسول اهلل H أنه قال: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني 

قبلكم، وهو قربة لكم إىل ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن اإلثم«)4). 

))( رواه مسلم.
))( رواه أبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي 

يف التلخيص.
الشيخني، ووافقه  النسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط  )3( واحلديث أخرجه 

الذهبي يف التلخيص. 
)4) رواه الرتمذي وابن خزيمة يف صحيحه واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط البخاري، ووافقه الذهبي يف التخليص. 
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قيام  عىل  الشديد  احلث  ففيها  »عليكم«   H النبي  قول  إىل  انتبه  قلت:   -
الليل فكأنه قال: »أحرص عىل قيام الليل«، وزادك حتريًكا هلذا القيام بقوله: »فإنه دأب 
الصاحلني« وهذا يعنى أن مشقة قيام الليل ستخف عليك عندما تعلم أنك تسري يف درب 
من سبقك من الصاحلني، ألن قوله »دأب« يعنى عادة تعودوها، وما ذلك إال ملا فيها من 
اخلري الكثري وانظر إىل كل من حيرص عىل قيام الليل كيف حيفظه اهلل من الرشور ويسهل 

له األمور، وفقني اهلل وإياك لذلك... آمني.

الوقوع يف  وينهاه عن  السيئات  العبد من  الليل يطهر  التاسعة: قيام  الفائدة 
اإلثم: احلديث السابق فيه »مكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلثم«، وجاءت رواية أخرى 
عن بالل وأيب أمامة L عن النبي H أنه قال: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصاحلني قبلكم، وقربة إىل اهلل تعاىل ومنهاة عن اإلثم، وتكفري للسيئات ومطردة للداء 

من اجلسد«))). 

- قلت: يف هذا احلديث عدد من الفوائد أرجو أن أكون مصيبا فيها وهي:
1- قيام الليل منهاة عن اإلثم: إنام كان قيام الليل منهاة عن اإلثم لثالثة أسباب هي:

األول: أن العبد إذا كان يقوم الليل فإن قيام الليل يربى فيه خشية اهلل ومراقبته،   -
املراقبة استحى من اهلل أن  فإذا حصلت  الليل أقرب إىل اإلخالص،  وذلك ألن صالة 

يعصيه يف النهار وما أعظمها من فائدة. 
الثاني: إن العبد إذا قام الليل وتقبل اهلل قيامه ذلك، وفقه لـفـعل طاعة أخرى   -
ألن من عالمة قبول الطاعة الطاعة بعدها، وهذا بدوره سيؤدى إىل حمو السيئات واالبتعاد 

عنها ]ۓ     ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]هود:4))[.

))( أخرجه الرتمذي واحلاكم عن بالل وقال: صحيح عىل رشط البخاري، وأقره الذهبي، ورواه البيهقي يف 
السنن عن أيب أمامة، رهبان الليل ))/98)و 99)).
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الثالث: قيام الليل قربة إىل اهلل تعاىل: إن العبد يستشعر أن الصالة يف الليل قربة   -
خالصة هلل تعاىل ألهنا بعيدة عن الرياء وعن أعني الناظرين ثم أنه قد ورد حديث آخر 
يوضح هذا املعنى أكثر وهو قول الرسول H: »أقرب ما يكون الرب من العبد يف 

جوف الليل اآلخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن«))). 

2- قيام الليل ينفي عن العبد املضار الدينية والدنيوية: وهذه الفائدة مأخوذة 
عىل  بقيت  لو  إذ  اجلسد«  من  للداء  ومطردة  للسيئات،  »وتكفري   :H قوله  من 
العبد سيئاته ألرضت بدينه، ألنه قد يرتدى يوًما بعد يوم والسيئة جتر إىل أختها، وأما إذا 
رها اهلل تعاىل بسبب قيام الليل مشى العبد خفيًفا يف طاعة اهلل تعاىل، وللسيئات أرضار  كفَّ
كثرية دينية ودنيوية ذكرها ابن القيم V يف )الداء والدواء( فمن ذلك حرمان الرزق 
وحرمان العلم، وإدخال اخلوف عىل قلبه، والوحشة بينه وبني ربه وغري ذلك مما ال جمال 

لذكره يف هذا املبحث املخترص. 

مضار  العبد  عن  ينفي  الليل  قيام  أن  إىل  إشارة  احلديث:  من  الثاين  الشق  ويف   -
جسدية واكتفى هنا بنقل ما ذكره صاحب رهبان الليل ))/99)–)0)(، حول قوله 
H: »ومطردة للداء من اجلسد«، حيث قال: ».... ويف مؤمتر اإلعجاز الطبي 
يف القرآن الكريم، الذي عقد بالقاهرة - وشاركت فيه عدة منظامت – قدمت الدكتورة 
كان موضوعه  – بحًثا  الرياضية  الرتبية  – كلية  – جامعة حلوان  سلوى حممد رشدي 
يف  املرونة  ودرجة  للقلب  الوظيفية  الكفاءة  عىل  ذلك  وأثر  للمسلم،  الرتاويح  »صالة 
العمود الفقري....«، وقد ُأْجِرَيت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من ستني رجال وامرأة 
وثالثني   (405 رمضان  شهر  يف  الرتاويح  صالة  بتأدية  قاموا  ممن  ثالثني  إىل  مقسمني 
من املصلني الذين مل يقوموا بتأديتها؛ وقد طبقت عليهم اختبارات ملعرفة درجة مرونة 

))( أخرجه الرتمذي واحلاكم وقال صحيح عىل رشط مسلم وأقره الذهبي. 
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العمود الفقري من األوضاع املختلفة... وقد أظهرت الدراسة أن هناك فروًقا كبريًة بني 

املصلني لصالة الرتاويح وغري املصلني يف درجة مرونة العمود الفقري وكذلك يف الكفاءة 

الوظيفية للقلب. وقالت الدكتورة سلوى: لقد أوصيت يف هذه الدراسة بتشجيع املسلم 

عىل تأدية الصالة عموما، وعىل صالة الرتاويح عىل وجه اخلصوص ملا هلا من فائدة عىل 

إن  الفقري، حيث  العمود  اجلسم وخاصة  مفاصل  ومرونة  والتنفيس،  الدوري  اجلهاز 

كبار السن يف حاجة إىل القيام بتأدية التمرينات التي حتافظ عىل اللياقة البدنية، واللياقة 

الوظيفية للقلب.

قلت: إن املؤمن إذا أدى العبادة – أيا كانت – إنام يؤدهيا ألجل اهلل وخالصا هبا   -

البدنية املشار إليها فإنام هي من فضل اهلل تعاىل عليه  قلبه، ثم إن حصلت هذه الفوائد 

وإال فهي ليست أصاًل وليست هدًفا، أقول ذلك حتى ال تصبح العبادة تبًعا هلذه الفوائد 

الدنيوية واهلل أعلم.

بن  سهل  عن  الليل:  بقيام  شأنه  ويرتفع  قــدره  يعلو  املؤمن  العاشرة:  الفائدة 

سعد I قال: »جاء جربيل إىل النبي H فقال: يا حممد، عش ما شئت فإنك 

ميت، واعمل ما شئت فإنك جمزى به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعلم أن رشف 

العلو:  لغة  املناوي: »الرشف  قال  الناس«)))،  استغناؤه عن  بالليل، وعزه  قيامه  املؤمن 

ورشف كل يشء أعاله، ملا وقف املؤمن – يف ليله وقت صفاء ذكره متذلاًل متخشًعا بني 

فه بخدمته ورفع عند مالئكته وخواص عباده بعز  يدي مواله الئذا بعز جنابه ومحاه ورشَّ

طاعته عىل سواه«))). 

))( أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب وقال: رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن.
))( رهبان الليل ))/03)).
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عموًما  واألنبياء  خاصة   H بالنيب  التأسي  عشرة:  احلــاديــة  الفائدة 
عليهم الصالة والسالم.

:ǳƳƘƜǕ ǰǭ ǴƢǅƘƱǷ ǴǪǵƍǷ ǴƕƘǾǩǷƍ ƴǲǕ ǨǾǪǩƗ ǫƘǾǡ ǰǭ ƧƵƘǮǱ

أما قيام الليل عند النبي H فقد ورد اليشء العظيم فمن ذلك ما رواه   -
الشيخان: عن املغرية بن شعبة I قال: قام النبي H حتى تورمت قدماه، 
ا شكوراًا«، ويف  فقيل له: قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: »أفا أكون عبداً

ا شكوراًا«. الصحيحني عن عائشة بنحوه وقال فيه: »أفا أحب أن أكون عبداً

H فمن ذلك  النبي  وأما األنبياء فقد ورد قيامهم يف اآلثار وأحاديث   -
داود،  إىل اهلل صيام  الصيام  وأحب  داود،  إىل اهلل صاة  الصاة  H: »أحب  قوله 
ا«))). وجاء  ا ويفطر يوماً الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً كان ينام نصف 

عن جابر مرفوًعا: »قالت أم سليمان بن داوود لسليمان يا بين ل تكثر النوم بالليل، فإن 
كثرة النوم بالليل ترتك الرجل فقرياًا يوم القيامة«))).

))( رواه مسلم.
))( رواه ابن ماجه وقال اهليثمي: ويف إسناده احتامل التحسني. 
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املبحث الرابع 

 ǨǾǪǩƗ ǫƘǾǢǩ ƝƸƾǾǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ ǯƘǾƛ

إن معرفة هذه األسباب من األمهية بمكان ولقد ذكر اإلمام الغزايل يف إحيائه عدًدا 
باطنة  إىل أسباب ظاهرة وأخرى  الليل وقسمها  قيام  املؤمن عىل  التي تعني  من األمور 

وسأذكرها هنا مرتًبا هلا حسب أمهيتها وبعباريت مع إضافات هامة فأقول:

1- حب هلل تعاىل يمأل عىل العبد جوانح قلبه، فإذا أحب اهلل تعاىل أحب اخللوة به 
ومناجاته، ولذا جتده يرحب بالليل عند قدومه، حتى ورد أن بعض السلف كان إذا طلع 
الفجر يقول: »إنا هلل وإنا إليه راجعون، سنخرج للقاء الناس«، وهذا يذكر حاله بقول 

الشاعر:
أطـريعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى فـــــــكـــــــدت  ـــان  ـــســــ إنــــ ــــوت  وصـــــ

2- سامة القلب من احلقد على املسلمني: وذلك ألن هذا من األمراض التي 
ترصف اإلنسان عن طاعة اهلل تعاىل، وكذلك حب الدنيا واالهتامم هبا وكذلك البدع يف 

الدين، فهذه كلها أمراض ما مل جيتنبها اإلنسان فال يطمع يف قيام الليل. 

3- خوف من اهلل تعاىل يغلب على القلب ويازمه أكثر األوقات: فهذا يزعج 
اإلنسان ليقوم بالليل ليسأل ربه املغفرة والرمحة، كام قال طاووس: »إن ذكر جهنم طري 

نوم العابدين«، ولـقد قـال اهلل تعاىل: ]ې    ې        ې    ى    ى    ائ    ائەئ    
آثار كثرية عن السلف تبني أن  ]الفرقان:65[، ولقد وردت   ] ەئ    وئ    وئ        ۇئ    
املزعج مع أهنم هم األبرار  – هلذا اخلوف  أو أكثره  – كله  الليل  إنام كان يقوم  أكثرهم 

األطهار وسأورد هنا بعًضا منها:

- سألت ابنة الربيع بن خيثم أباها: يا أبتاه الناس ينامون وال أراك تنام؟ قال: »يا 
بنية إن أباك خياف السيئات« وهل فينا أحد مربأ من السيئات حتى ينام؟!!
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- قالت ابنة لعامر بن قيس: ما يل أرى الناس ينامون وال أراك تنام؟ فقال: »يا بنية 
إن جهنم ال تدع أباك ينام« وعامر هذا كان يصيل ثامنامئة ركعة يف يومه وليلته.

- كان شداد بن أوس إذا دخل فراشه يتقلب وال يأتيه النوم، فيقول: يا رب إن 
النار أذهبت النوم، فيقوم فيصيل حتى الصبح. 

العذاب  ينزل  أن  أنم، خمافة  مل  أنام  أن ال  استطعت  »لو  دينار:  بن  مالك  يقول   -
وأنا نائم، ولو وجدت أعواًنا لفرقتهم ينادون يف منار الدنيا كلها يا أهيا الناس النار.... 

النار«.
- وقال هرم بن حيان: »مل أر مثل النار نام هارهبا، ومل أر مثل اجلنة نام طالبها«.

قلت: تعالوا أهيا الصاحلون لرتوا ما نصنع يف ليلنا، لو نمنا لكان خرًيا لنا ولكننا   -
لألسف نقىض الليل يف مبارزة اهلل باملعايص، ومل نكتف بام يقع منا يف النهار وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون. 

4- معرفة ما لصاحب قيام الليل من األجر واملثوبة عند اهلل تعاىل: وهذا يتم 
بالرجوع إىل كتب أهل العلم التي تذكر فضائل قيام الليل، ولعل فيام مىض ذكره هنا يدفع 
 :V اهلمة لقيام الليل، وهذا السبب بعينه ورج عند كثري من السلف، يقول الغزايل
»حكى أن بعض الصاحلني رجع من غزوته، فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره، 
فدخل املسجد – مسجد بيته - ومل يزل يصىل حتى أصبح، فقالت له زوجته: كنا ننتظرك 
مدة فلام قدمت صليت إىل الصبح؟ قال: واهلل إين كنت أتفكر يف حوراء من حور اجلنة 

طول الليل، فنسيت الزوجة واملنزل، فقمت طول ليلتي شوًقا إليها«. 

وكان عبد العزيز بن أيب داود، إذا جن عليه الليل يأيت فراشه فيمر يده عليه ويقــول: 
»إنك للني وواهلل إن ىف اجلنة أللني منك، وال يزال يصىل اهلل كله« اهـ. 
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5- ترك الذنوب واملعاصي يف نهاره ألن الذنوب مما يقسي القلب: وحيول بينه 
وبني أسباب الرمحة، قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إين أبيت معاىف وأحب قيام الليل 

وُأِعدُّ َطهوري – ماء الوضوء – فام باىل ال أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. 

6- أن ل يرتك القيلولة بالنهار، فإنها سنة لاستعانة على قيام الليل: كام أن 
أكلة السحر تعني عىل صيام النهار. 

7- أن ل يتعب نفسه بالنهار يف األعمال اليت تصيبها اجلــوارح: وتضعف هبا 
األعصاب فإن ذلك مما جيلب النوم ويكسل من القيام.

8- أل يكثر اإلنسان من األكل يف العشاء فيكثر شرب املاء: فيثقل بدنه ويغلبه 
النوم ويعجز عن القيام، وهذه األسباب الثالثة األخرية كلها جسدية واهلدف منها هو 

جتنب كل ما يؤدى إىل كثرة النوم واهلل أعلم.

تنبيه: وقد يسأل سائل ما هي األسباب املانعة التي متنع الشخص من قيام الليل؟ 
وجوابه: أن كل ما ذكر من األسباب املعينة عىل قيام الليل يكون ما هو ضده مانع من 
قيام الليل، ولكن هناك سبب هام يمنع من القيام أال وهو كثرة الذنوب واملعايص، وقد 
تقدم كالم احلسن البرصي عند السبب اخلامس، وأزيد هنا ما قاله الفضيل بن عياض 
V: »إذا مل تقدر عىل قيام الليل، وصيام النهار، فاعلم أنك حمروم كبلتك خطيئتك«، 
V: »ال جتد حالوة اإليامن حتى جتعل بينك وبني الشهوات  وقال برش بن احلارث 
ا«، ولعل كالم برش هذا يبني أن التوسع ىف املباحات أيًضا من األسباب املانعة من  سدًّ

قيام الليل واهلل أعلم.
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املبحث اخلامس 

 M ǜǪƾǩƗ ƴǲǕ ǨǾǪǩƗ ǫƘǾǡ ǰǭ ƧƵƘǮǱ ƸǥƵ Ǽǝ

:ǬǶǾǪǕ ǺǩƘǖơ ŻƗ ǯƗǸǉƷ ƞƛƘƮǆǩƗ ǰǭ ƧƵƘǮǱ : ăȅǷƍ

1- قيام أبي هريرة I: عن أيب عثامن النهدي، قال: تضيفت أبا هريرة سبًعا 
فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثالثا، يصىل ثم يوقظ هذا » وكان I يسبح 
كل ليلة اثنتي عرشة ألف تسبيحة، يقول: أسبح بقدر ذنبي » فحياته تسبيح، وحديث 

 .M .وقيام ليل واستغفار ،H النبي

I: عن ابن سريين قال: »قالت امرأة عثامن حني  2- قيام عثمان بن عفان 
التميمي:  بالقرآن يف ركعة«. وقال عبد الرمحن  الليل كله  قتل، لقد قتلتموه وانه ليقوم 
ألغلبن الليلة النفر عىل املقام، فلام صليت العتمة ختلصت إىل املقام حتى قمت فيه، فينام 
أنا قائم إذا رجل وضع يده بني كتفي فإذا هو عثامن بن عفان، قال: فبدأ القرآن فقرأ حتى 
ختم القرآن، فركع وسجد، ثم أخذ نعليه، فال أدرى أصىل قبل ذلك شيئا أم ال » وىف 
رواية قال: فلام انرصف قلت: يا أمري املؤمنني إنام صليت ركعة؟ قال: أجل هي وترى. 
وقال ابن كثري V: »قد روى من غري وجه أنه صىل بالقرآن العظيم يف ركعة واحدة 

 .»I عند احلجر األسود، أيام احلج، وقد كان هذا دأبه

موسى  أيب  مع  »كنا  قال:  مرسوق  عن   :I األشــعــري  موسى  أبــي  قيام   -3
الليل  أبو موسى من  فقام  فيه،  فنزلنا  بستان حرث  إىل  الليل  فآوانا  األشعري يف سفر، 

يصىل«، فذكر من حسن صوته وحسن قراءته.

 I روى أبو نعيم بسنده عن سلامن الفارس :I 4- قيام سلمان الفارسي
تصب  مل  ما  اجلراحات  هلذه  كفارات  فإهنن  اخلمس،  الصلوات  عىل  »حافظوا  قال:  أنه 

املقتله – الكبائر – فإذا صىل الناس العشاء صدروا عىل ثالث منازل:
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- منهم من عليه وال له، ومنهم من له وال عليه، ومنهم من ال له وال عليه: فرجل 
اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه يف املعايص فذلك عليه وال له، ومنهم من 
اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام فصىل فذلك له وال عليه، ومنهم من ال له وال عليه 
فرجل صىل ثم نام فذلك ال له وال عليه، وإياك واحلقحقة - الشدة – وعليك بالقصد 

والدوام«. 

صالته  كيف  ألنظرن  فقلت:  الفاريس  سلامن  أتيت  شهاب:  بن  طارق  وقال   -
-يعنى يف الليل - فكان ينام من الليل ثلثه – أي يقوم بقية الليل. 

 :H L: لقد قال فيه النبي  5- قيام عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 
»نعم الرجل عبد اهلل لو كان يقوم من الليل« ففهم ابن عمر هذا الكالم فام كان ينام من 

الليل إال قلياًل. 

قال نافع – موىل ابن عمر –: »كان ابن عمر حييى الليل صالة ثم يقول: يا نافع، 
أسحرنا؟ فيقول: ال فيعاود، فإذا قال نعم، قعد يستغفر حتى يصبح«. 

6- قيام عبد اهلل بن يزيد بن زيد اخلطى: قال مسعر حدثني بعض آل عبد اهلل بن 
يزيد أن عبد اهلل كان ينام آخر أهل الدار حتى يقوم فيصيل فكان يصىل حتى تنقع رجاله 

يف املاء احلار«

7- قيام متيم الداري I: عن عبد اهلل بن املبارك V: قال: ما بلغني عن 
أحد من أصحاب النبي H من العبادة ما بلغني عن متيم الداري I. وعن 
جعفر نب عمرو بن العاص قال: كنا فئة من أبناء أصحاب النبي H قلنا: إن 
آباءنا قد سبقونا باهلجرة وصحبة النبي H، فهلموا نجتهد يف العبادة لعلنا ندرك 
فضائلهم... وهم عبد اهلل بن الزبري، وحممد بن أيب حذيفة، وحممد بن أيب بكر، وحممد بن 
عبد الرمحن بن عبد يغوث، قال فاجتهدنا يف العبادة بالليل والنهار، وأدركنا متيم الداري 
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شيخا فام قمنا له وال قعدنا يف طول الصالة« ومراده من هذا الكالم أهنم مع كوهنم شبابا 
 .M مل يدركوا اجتهاد متيم وهو شيخ مسن

- كان متيم كثري التهجد قام ليلة بآية حتى أصبح وهي: ]ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    
ې    ې    ې    ې                ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئوئ    وئ     ۇئ    

ۇئ[ ]اجلاثية:))[.

- عن املنكدر بن حممد عن أبيه: أن متيام الداري نام ليلة مل يقم يتهجد، فقام سنـة مل 
ينم فيها عقوبة للذي صنع. 

8- قيام أبي ثعلبة جرهم بن ناشم اخلشين I: قال أبو الزاهرية: سمعت 
أبا ثعلبة يقول: »إين ألرجوا أال خينقني اهلل – يعنى باملوت – كام أراكم ختتنقون، فبينام 
هو يصىل يف جوف الليل، قبض وهو ساجد، فرأت ابنته - يف املنام - أن أباها قد مات، 
فأنبهته  جيبها،  فلم  فنادته  مصاله،  يف  قالت:  أيب؟  أين  أمها  فنادت  فزعة،  فاستيقظت 

فوجدته ميًتا«. 

9- قيام أبي رحيانة I: عن ضمرة بن حبيب قال: استأذن أبو رحيانة صاحب 
أن  تريد  كم  الوايل  له  فقال  له،  فأذن  أهله،  إىل  الساحل  – من  الثغور  – أمري  مسلحته 
ليلة، فأقبل أبو رحيانة، وكان منزله يف بيت املقدس، فبدأ باملسجد قبل  أؤجلك؟ قال: 
أن يأيت أهله، فافتتح سورة فقرأها ثم أخرى، فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح وهو 
يف املسجد مل يرمه - مل يربحه - ومل يأت أهله فلام أصبح دعا بدابته فركبها متوجًها إىل 
مسلحته، فقيل: يا أبا رحيانة إنام استأذنت لتأيت أهلك فلو مضيت حتى تأتيهم ثم تنرصف 
إىل صاحبك؟ قال: »إنام أجلني أمريي ليلة وقد مضت، ال أكذب وال أخلف«، وانرصف 

إىل مسلحته ومل يأت أهله. 
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:M ǰǾǖƛƘƢǩƗ ǫƘǾǡ ǰǭ ƧƵƘǮǱ :Ƙ ăǾǱƘƥ

1- قيام سيد التابعني سعيد بن املسيب I: عن عبد اهلل بن إدريس عن أبيه 
قال: »صىل سعيد بن املسيب الغداة بوضوء العتمة مخسني سنة وكان يرسد الصوم« أي 

صىل الصبح بوضوء العشاء مخسني سنة. 

2- قيام عامر بن قيس )راهب العرب( I: وكان يصوم أغلب الدهر، ويقوم 
الليل فقيل له يف ذلك، فقال: »وما هذا؟ إن هو إال أين قد جعلت طعام النهار إىل الليل 
نام  اجلنة  مثل  رأيت  »ما  يردد:  وكان  أمر«،  كبري  ذلك  يف  وليس  النهار  إىل  الليل  ونوم 

طالبها، وال مثل النار نام هارهبا«. 

- وكان إذا جاء الليل قال: »أذهب حر النار النوم، فام ينام حتى يصبح، وإذا جاء 
النهار قال: أذهب حر النار النوم فام ينام حتى يمسى، فإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج 

ى« يعنى بالرسى: سري الليل للمسافر.  وعند الصباح حيمد القوم الرسُّ

كان  ما  »واهلل  تقول:  امرأته  وكانت   :I الرمحن  عبد  بن  مسروق  قيام   -3
مرسوق يصبح من ليلة من الليايل إال وساقاه منتفختان من طول القيام، وكنت أجلس 
الليل وتعب صىل جالًسا، وال يرتك  إذا طال عليه   V له، وكان  فأبكي رمحة  خلفه 
الصالة، وكان إذا فرغ من صالته يزحف كام يزحف البعري، وحج مرسوق فام بات إال 

ساجًدا«. 

4- قيام الربيع بن خثيم I: تلميذ ابن مسعود I: عن عبد الرمحن بن 
عجالن قال: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، فقام يصىل، فمرَّ هبذه اآلية: ]ۅ    ۅ    
ۉ    ۉ    ې...[ فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه اآلية إىل غريها ببكاء 
شديد. واشرتى V فرًسا بثالثني ألف فغزا عليها، ثم أرسل غالمه يسار حيتش وقام 
يصىل، وربط فرسه، فجاء الغالم، فقال: يا ربيع أين فرسك؟ قال:رسقت يا يسار، قال: 
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وأنت تنظر إليها، قال: نعم يا يسار إين كنت أناجي ريب D فلم يشغلني عن مناجاة 
ريب يشء، اللهم إنه رسقني ومل أكن ألرسقه، اللهم إن كان غنيا فاهده، وإن كان فقرًيا 
فأغنه« ثالث مرات. وسألته ابنته: يا أبت مايل أرى الناس ينامون وال أراك تنام؟ فقال: 

إن النار ال تدع أباك ينام. 

5- قيام الليل عند ثابت بن أسلم البناني:
- قال أنس بن مالك: إن للخري مفاتيح وإن ثابًتا من مفاتيح اخلري، قالت ابنة ثابت 
V: »كابدت الصالة عرشين سنة،  بن أسلم: »كان يقوم الليل مخسني سنة«، وقال 

وتنعمت هبا عرشين سنة«، وقال: »ما يشء أجده يف قلبي ألذ عندي من قيام الليل«. 

- قال شعبة: »كان ثابت البناين يقرأ القرآن كل ليلة، ويصوم الدهر«، وقال هشام 
ثابت، صحبته مرة  القيام والسهر من  أحًدا قط أصرب عىل طول  بن حسان: »ما رأيت 
إىل مكة، إن نزلنا لياًل فهو قائم يصيل حتى يصبح، وإال فمتى شئت أن تراه أو حتس به 

مستيقـًظا، ونحن نسري إما باكًيا وإما تالًيا«))). 

تنبيه: اشتهر بقيام الليل كله وصالة الفجر بوضوء العشاء الكثري من خيار هذه 
األمة منهم من مل يشتهر بذلك ومنهم من عرف بذلك ومن أولئك: سعيد بن املسيب، 
املنورة.  املدينة  أهل  من  أي  مدنيون  هؤالء   - املنكدر  بن  وحممد  سليم،  بن  وصفوان 
– املكيان - وطاووس ووهب اليامنينان، والربيع بني خيثم  وفضل بن عياض ووهب 
التيمي ومالك  الفارسيان، وسليامن  وأبو جابر  الداراين  وأبو سليامن  الكوفيان،  احلكم 
بن دينار ويزيد الرقايش وحبيب العجمي وحييى البكار واهلمس ورابعة العدوية وهؤالء 

بصريون - رحم اهلل اجلميع وريض اهلل عنهم وأحلقنا هبم آمني آمني آمني. 

))( سري أعالم النبالء ))/448).
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 ǰǽƴǵƘƪǮǩƗǷ  ƳƘƜǖǩƗǷ  ǰǾƥƴƮǮǩƗǷ  ƊƘǶǢǞǩƗǷ  ƊƗƸǢǩƗ  ƞǮƕȁƗ  ǫƘǾǡ ǰǭ ƧƵƘǮǱ  :Ƙ ăƦǩƘƥ

 :ǰǾǖƛƘƢǩƗ ƸǆǕ ƴǖƛ

1- قيام زين العابدين بن علي بن احلسني: كانت له ثفنات كثفنات البعري، وكان 
يقطعها يف العام مرتني، وكان يسمى زين العابدين لعبادته، قال مالك: »لقد بلغني أنه 

.V »كان يصىل يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات

2- قيام منصور بن ذازان: »زين القراء والفتيان، وامليرسَّ له تالوة القرآن«، كان 
يصىل الليل كله، وكان V ال يبيت كل ليلة حتى تبل عاممته بدموعه ثم يضعها كام 

رواه عنه احلسن، وقيل: كان خيتم القرآن يف كل يوم وليلة. 

3- قيام مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري: كان من أعبد أهل زمانه، صام 
هو وأخوه نافع مخسني سنة، قالت عنه ابنته أسامء: كان أيب يصيل يف اليوم والليلة ألف 
ركعة، وقال مصعب بن عثامن وخالد بن وضاح: كان مصعب بن ثابت يصوم الدهر، 

ويصىل ىف اليوم والليلة ألف ركعة، يبس من العبادة وكان أبلغ أهل زمانه«.

4- قيام على بن عبد اهلل بن عباس: قال ابن سعد: »كان من أمجل قريش، وكان 
يدعى السجاد لكثرة سجوده، قال مصعب بن الزبري: سمعت بعض أهل العلم يقول: 
إنام كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرمحن بن إبان بن عثامن بن عفان وعبادته فقال: »ألنا 
أوىل هبذا منه وأقرب إىل رسول اهلل H رمًحا« فتجرد للعبادة، وعند أيب سنان قال 

كان عىل بن عبد اهلل معنا بالشام وكان يصىل كل يوم ألف ركعة«.

5- قيام اإلمام أبي حنيفة النعمان V: قال أبو عاصم النبيل: »كان أبو حنيفة 
أكثر  وقتنا  مكة رجل يف  قدم  »ما  عيينة:  بن  وقال سفيان  لكثرة صالته«،  الوتد  يسمى 
صالة من أيب حنيفة، وتواترات األخبار أنه كان حييى الليل كله، حتى قال مغسله بعد 

الفراغ من غسله: لقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء«. 
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- وعن مسعر بن كدام قال: »دخلت ليلة املسجد، فرأيت رجال فاستحببت قراءته 
فقرأ سبعا أربعة أجزاء ونصف - فقلت يركع ثم قرأ الثلث ثم قرأ النصف فلم يزل يقرأ 

القرآن حتى ختمه كله يف ركعة فنظرت فإذا هو أبو حنيفية«.

- وقال خارجة بن مصعب: »ختم القرآن يف الكعبة أربعة من األئمة: عثامن ومتيم 
]ۅ    ۉ     ۉ     الداري وسعيد بن جبري وأبو حنيفة«، وورد أنه ظل يردد يف ليلة: 

ې    ې    ې[ ]الطور:7)[، حتى أصبح. 

6- قيام اإلمام مالك V: قال أشهب بن عبد العزيز: »خرجت ذات ليلة بعدما 
قراءة:  من  فرغ  فلام  يصيل،  قائم  هو  فإذا  أنس،  بن  مالك  بمنزل  فمررت  الناس،  رقد 

]پ    پ    پ    پ[ ابتدأ: ]ژ    ڑ[ حتى بلغ: ]ہ    ھ    ھ    
ھ    ھ[، فبكى بكاًءا طوياًل ثم جعل يرددها ويبكي، وشغلني ما أسمع من كثرة 
بكائه عن التوجه إىل حاجتي التي خرجت إليها، ومل أزل قائام وهو يرددها ويبكى حتى 
طلع الفجر، فلام تبني له الفجر ركع، فانرصفت إىل منزيل فتوضأت ثم أتيت املسجد، فإذا 
به يف جملسه والناس حوله، فلام أصبح – أي انترش الضوء – نظرت إىل وجهه وقد عاله 
نور«. وقد ورد أنه صىل الفجر بوضوء العشاء تسًعا وأربعني عاًما، قالت ذلك جاريته. 

7- قيام أبي بكر بن عياش املقري: عن أيب عبد اهلل النخعي قال: »مل يفرش أليب 
عىل  جنبه  يضجع  »مل  عنه:  هارون  بن  يزيد  وقال  سنة«،  مخسني  فراًشا  عياش  بن  بكر 

األرض أربعني سنة«.

8- قيام اإلمام الشافعي V: قال عنه الربيع بن سليامن: كان حييى الليل إىل أن 
مات وكان خيتم يف كل ليلة ختمة. وورد أنه كان خيتم يف رمضان ستني ختمة كل يوم 

ختمتني.
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9- قيام داود الطائي: قالت أم سعيد الطائية: »كان بيننا وبني داوود الطائي جدار 
قصري، فكنت أسمع حنينه عامة الليل، ال هيدأ، ولربام ترنم يف السحر بيشء من القرآن، 
فأرى أن مجيع نعيم الدنيا مجع يف ترنمه تلك الساعة«، وقال عنه أبو عبد الرمحن املذكر: 

»إن داود حييي الليل صالة«. 

V: يقول إبراهيم بني شامس: »كنت أرى  10- قيام اإلمام أمحد بن حنبل 
أمحد بن حنبل حييي الليل وهو غالم«، وعن عبد اهلل بن اإلمام أمحد قال: »كان أيب يقرأ 
القرآن يف كل يوم ُسُبًعا، وخيتم يف كل سبعة أيام، وكانت له ختمة يف كل سبع ليال سوى 
صالة النهار،وكان ساعة يصىل عشاء اآلخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم يدعو إىل الصبح«، 
وقد ورد عن صالة اإلمام أمحد اليشء العجيب إذ كان يصىل يف كل يوم ثالثامئة ركعة فلام 
جلد وأثر فيه اجللد كان يصىل يف كل يوم مائة ركعة أو مائة ومخسني ركعة، وهذا إن دل 

 .I عىل يشء فإنام يدل عىل حبه للصالة

بن  قال عاصم   :I احلــديــث  املؤمنني يف  أمــري  هـــارون  بــن  يزيد  قيام   -11
الغداة  قائاًم حتى يصىل  يزال  –العشاء– ال  العتمة  إذا صىل  يزيد بن هارون  عيل: »كان 
أنه ظل يبكي حتى ذهبت عيناه  سنة«، وورد  وأربعني  نيًفا  الوضوء  بذلك  –الصبح– 

–أي عمى- وكان أحسن الناس عينني. 

الدين  أبو زكريا حميي  الصاحلني  ريــاض  النووي صاحب  اإلمــام  قيام   -12
أنه  مجاعة  بن  البدر  وحكى  العبادة،  كثري  النووي  »وكان  السافر:  البدر  يف  قال   :V
سأله عن نومه، فقال: إذا غلبني النوم استندت إىل الكتب حلظة وانتبه«. وقال أبو عبد 
اهلل البعيل: »كنت ليلة يف أواخر الليل بجامع دمشق والشيخ – يعني النووي – واقف 
يصيل إىل سارية يف ظلمة وهو يردد قوله تعاىل: ]حبخب    مب    ىب[ ]الصافات:4)[، 

مراًرا بخوف وخشوع حتى حصل عندي أمر عظيم«.
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:ƞǭȁƗ ǳƶǵ ǰǭ ƟƘƮǩƘǆǩƗ ƊƘƾǲǩƗ ǫƘǾǡ ǰǭ ƧƵƘǮǱ :Ƙ ăǖƛƗƷ

1- قيام أم الصهباء: معاذة بنت عبد اهلل العدوية رمحها اهلل تعاىل: 
- كانت رمحها اهلل تعاىل إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فام تنام 
حتى متسى، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فام تنام حتى تصبح، وإذا 
جاء الربد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها الربد من النوم، وملا مات زوجها شهيًدا مل 

تتوسد فراًشا بعده. 

2- قيام حفصة بنت سريين رمحها اهلل تعاىل:
- كانت رمحها اهلل تعاىل ترسج الرساج من الليل ثم تقوم يف مصالها فربام طفىء 
الرساج فييضء هلا البيت حتى تصبح، ومكثت ىف مصالها ثالثني سنة ال خترج إال حلاجة 
أو قائلة – قيلولة - وكانت تدخل مصالها فتصىل فيه الظهر والعرص واملغرب والعشاء 
والصبح، وال تزال فيه حتى يرتفع النهار فرتكع ثم خترج – فيكون عند ذلك وضوءها 

ونومها.

- وقال عبد الكريم بن معاوية: »ذكر يل عن حفصة أهنا كانت تقرآ نصف القرآن 
كل ليلة، وكانت تصوم الدهر وتفطر أيام العيدين والترشيق«. 

3- قيام رابعة العدوية رمحها اهلل تعاىل:
- كانت رابعة العدوية البرصية مرضب املثل يف توّله القلب واحرتاق الكبد حبًّا 
هلل وإيثاًرا لرضاه، وكانت تواصل صيامها وقيامها تقول خادمتها عبدة بنت أيب شوال: 
الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت يف مصالها هجعة خفيفة حتى  »كانت رابعة تصيل 
يسفر الفجر، فكنت أسمعها إذا وثبت من مرقدها تقول وهى فزعة: يا نفس كم تنامني؟ 

وإىل كم تقومني؟ يوشك أن تنامي نومة ال تقومني منها إال لصـرخة النشـور«. 
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4- قيام عفرية العابدة رمحها اهلل تعاىل:

كانت رمحها اهلل تعاىل ال تضع جنبها إىل األرض يف ليل وتقول: أخاف أن أوخذ 
عىل غرة وأنا نائمة، وكانت ال متل من البكـاء، فقيل: أما تسأمني من كثرة البكاء، فقالت: 
يسأم اإلنسان من دوائه وشفائه. وقيل هلا: إنك ال تنامني بالليل، فبكت ثم قالت: ربام 
اشتهيت أن أنام فال أقدر عليه، وكيف ينام أو يقدر عىل النوم من ال ينام حافظاه عنه لياًل 

وال هناًرا. 

5- قيام بردة الصرميية البصرية رمحها اهلل تعاىل:
كانت تقوم الليل، وكانت تقول: ربام سمعت القرآن فأرى ملك بنى مروان قد   -
حول يل، وكانت تبكى حتى يرمحها من رآها، ولقد بكت حتى ذهب برصها فالموها 

عىل ذلك فقالت: لو رأيتم بكاء العصاة يوم القيامة لعلمتم أن هذا البكاء كاللعب. 

6- قيام جارية عبيد اهلل بن احلسن العنربي قاضى البصرة رمحها اهلل تعاىل: 
- قال عبيد اهلل بن احلسن: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، وكنت هبا معجًبا، 
فكانت ذات ليلة نائمة إىل جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فالتمستها فإذا هي ساجدة تقول: 
بحبك يل أغفر يل، فقلت: يا جارية ال تقويل بحبك يل، قويل بحبي لك، فقالت: يا بطَّال، 
حبه يل أخرجني من الرشك إىل اإلسالم فأيقظ عيني وأنام عينك، فقلت: اذهبي فأنت 

، كان يل أجران فصار يل أجر واحد«. حرة لوجه اهلل، فقالت: يا موالي أسأت إيلَّ

تنبيه: مجيع اآلثار التي وردت يف هذا البحث منقولة بترصف يسري من الكتاب 
احلافل )رهبان الليل( ملؤلفه الشيخ الدكتور سيد حسني العفاين حفظه اهلل. من اجلزئيني 

األول والثاين، وما نقلته غيض من فيض فالكتاب حري بالقراءة والتأمل واهلل أعلم. 



الصفة الرابعة:

﴿ ې    ې        ې    ى    ى    ائ    ائەئ    
ەئ    وئ    وئ        ۇئ     ۇئ    
ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ﴾ 

اخلـــــوف
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J

العاملني سيدنا  العاملني والصالة والسالم عىل إمام املرسلني وسيد  احلمد هلل رب 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

الرمحن  عباد  صفات  من  الرابعة  للصفة  بيان  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  وبعد: 
وهى عبارة عن سؤاهلم رهبم F أن يرصف عنهم عذاب جهنم ألهنا بئس املستقر 
وبئس املقام ملن يدخلها – عياذا باهلل من النار - وهذا السؤال وهذا الدعاء من هؤالء 
العباد الصاحلني إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل خوفهم من دخول النار، وهذا اخلوف إذا 
خال منه قلب العبد فال خري يف حياته بعد ذلك ألنه لن يتورع عن ترك الواجبات وانتهاك 

املحرمات، ومن هنا سأرشح هذه الصفة يف أربعة مباحث: 
املبحث األول: أقوال املفرسين يف معنى اآليتني.
املبحث الثاني: التعريف باخلوف وبيان أسبابه.

.M املبحث الثالث: يف ذكر صور من خوف السلف
.D املبحث الرابع: الوسائل العملية الستجالب اخلوف من اهلل
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املبحث األول

 ǰǾƢǽǿƗ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

ى    ائ     ]ې    ې        ې    ى     تعاىل:  قوله   :V القرطبي  قال   -
ائ[ ]الفرقان:65[، أي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب اهلل، قال 

ابن عباس: »يقولون ذلك يف سجودهم وقيامهم«.

الغريم  سمي  ومنه  مفارق،  غري  دائاًم  الزًما  أي  ۇئ[  وئ  وئ     ]ەئ    
ملالزمته. وقال احلسن: »قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إال غريم جهنم«، وقال 

الزجاج: »الغرام أشد العذاب«.

املقام،أي  وبئس  املستقر  بئس  أي  ]الفرقان:66[،  ۈئ[  ۈئ     ]ۆئ    ۆئ    
أهنم يقولون ذلك عن علم وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون فيكون 

ذلك أقرب إىل النجاة« اهـ.

– هتذيبهم  السابقة  الصفات  – يف  تعاىل  ذكر  وملا   :V الرشبيني  اخلطيب  قال 
مع اخللق واخلالق وصفهم اهلل تعاىل أهنم مع ذلك خائفون وجلون وهى الصفة الرابعة 
بقوله تعاىل: ]ې    ې        ې[ أي املحسن إلينا ]ى    ى    ائ    ائ[ 
قال ابن عباس: »يقولون يف سجودهم وقيامهم هذا القول«، ثم علل سؤاهلم بـقـولـه 
ا ال ينفك عنه... فهم  تـعـاىل: ]ەئ    وئ    وئ        ۇئ[ أي هالًكا وخرساًنا ملحًّ
عىل  ووثوقهم  بأعامهلم  اعتدادهم  لعدم  عنهم  العذاب  رصف  يف  تعاىل  اهلل  إىل  يبتهلون 

استمرار أحواهلم. اهـ.

قلت: يعنى أن هؤالء العباد مع شدة حرصهم عىل الطاعات والبعد عن املحرمات 
ال ثقة هلم بأعامهلم من جهتني:
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األوىل: عدم الوثوق من االستمرار عىل ذلك ألنه ورد يف احلديث: »القلوب بني 
أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء«، فلهذا كان هذا الدعاء برصف العذاب 

عنهم.

الثانية: ال ثقة هلم يف أن تكون هذه األعامل ارتقت إىل درجة القبول، فهم خيشون 
 ،V من ردها عليهم فيأتوا يوم القيامة وال عمل صالح هلم، هذا ما عناه الرشبيني 

واهلل أعلم.

ائ[  ائ     ى     ى     ې     ې         ]ې     عاشور:  بن  الطاهر  قال 
لينجوا من  الذنوب فهم يسعون يف مرضاة رهبم  أمارة عىل شدة خمافتهم  دعاؤهم هذا 
العذاب، فاملراد برصف العذاب إنجاؤهم منه بتيسري العمل الصالح وتوفريه واجتناب 
]ەئ    وئ    وئ        ۇئ[ جيوز أن تكون من كالم اهلل وعىل كل  السيئات. ومجلة 
حال فهي تعليل لسؤال رصف العذاب عنهم ومجلة ]ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[ 
جيوز أن تكون من كالم القائلني فتكون تعلياًل ثانًيا مؤكًدا لتعليلهم األول، وأن تكون 
من كالم اهلل تعاىل، واملستقر: مكان االستقرار، واالستقرار: قوة القرار، واملقام: مكان 
اإلقامة، أي ساءت موضًعا ملن يستقر فيها بدون إقامة مثل عصاة أهل األديان وملن يقيم 

فيها من املكذبني للمرسلني والنبيني. اهـ.

أم  »املستقر«  النار  إقامة يف  أطول  أهيام  املفرسين يف  بني  خالف  جرى  وقد  قلت: 
»املقام«، واستدل امليداين عىل أن االستقرار هو األطول إقامة بقوله تعاىل: ]ھ    ھ    
ھ     ے    ے    ۓ       ۓ    ڭ    ڭ[ ]األحزاب:3)[، ثم قال: إن اإلقامة يف الغزو إقامة 
حمدودة بحدود معاركها الساملة أو الظافرة ثم بعد ذلك تكون العودة؛ بخالف االستقرار 
يف املكان، ألنه يدل عىل عدم مفارقة املكان كام تقول العرب ملا يلصق يف الطبخ بأسفل 

الِقْدِر: قرارة وقرورة وقرارة ألهنا تلتصق وتستقر وال خترج إال باقتالعها.
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قلت: وألنه ال أحد يقدر عىل الصرب عىل عذاب جهنم استعاذ عباد الرمحن من كال 
النوعني املستقر واملقام.

مما تقدم من كالم هؤالء املفرسين وغريهم ممن تكلم حول هاتني اآليتني يتبني أن 
من صفات عباد الرمحن اخلوف املالزم لقلوهبم، ألن الدعاء الوارد عىل لساهنم يدل عىل 
شدة ترضعهم هلل تعاىل، ومن هنا كان ال بد من الكالم عىل اخلوف الذي هو من أعظم 
أعامل القلوب ثواًبا ومن أكثرها نفًعا يف السري إىل اهلل تعاىل كام سيتبني إن شاء اهلل تعاىل 

من خالل املبحث اآليت.



102
املبحث الثاني 

ǴƛƘƜƽƍ ǯƘǾƛǷ ǛǸƲǩƘƛ ǜǽƸǖƢǩƗ

وبيان ذلك يندرج حتت عدة نقاط كاآليت:

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ǛǸƲǩƗ ǜǽƸǖơ : ăȅǷƍ

»اخلاء  فارس:  ابن  يقول  والفزع،  الذعر  عىل  ف«  و  »خ  مادة  تدل  لغة:  اخلــوف 
والواو والفاء: أصل واحد يدل عىل الذعر والفزع، يقال: خفت اليشء خوًفا وخيفة« 
بمعنى  يأيت  اخلوف  أن  منها،  العرب  لسان  يف  ذكرها  أخرى  إطالقات  وللخوف  اهـ. 

القتل، والقتال، والعلم، والفزع، وقد وردت آيات يف هذه املعاين للخوف. 

ا: وردت عدة تعريفات عىل ألسنة العلامء أذكر منها: اخلوف شرعاً

معلومة،  أو  مظنونة  أمارة  عن  مكروه  توقع  اخلوف:  األصفهاين:  الراغب  قال 
ويضاده األمن، ويستعمل ذلك يف األمور الدنيوية واألخروية. 

وقيل اخلوف: هروب القلب من حلول املكروه عند استشعاره، وقيل: اضطراب 
القلب وحركته من تذكر املخوف، وقيل غري ذلك.

:ǧƘǮǕȁƗǷ ƚǪǢǩƗ ƫȆǆǩ ǛǸƲǩƗ ƞǾǮǵƍ :Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد حتدث العلامء حول أمهية اخلوف ورضورته إلصالح القلب ومن ثم إصالح 
أعامل اجلوارح: »أل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله« ومن أمجل ما 
قيل يف ذلك ما ذكره ابن رجب احلنبيل يف كتاب )التخويف من النار( وإليك خالصة ما 

قاله يف ذلك:
»إن اهلل خلق اخللق ليعرفوه ويعبدوه وخيشوه وخيافوه، ونصب هلم األدلة الدالة 

عىل عظمته وكربيائه ليهابوه وخيافوه خوف اإلجالل«. 
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ووصف هلم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها ملن عصاه ليتقوه بصالح األعامل، 
وهلذا كرر سبحانه يف كتابه ذكر النار وما أعده فيها ألعدائه من العذاب والنكال، ودعا 

عباده بذلك إىل خشيته وتقواه واملسارعة إىل امتثال أمره واجتناب ما هنى عنه.

فمن تأمل الكتاب والسنة وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك سري السلف 
الصالح أهل العلم واإليامن من الصحابة والتابعني هلم بإحسان؛ من تأملها علم أحوال 
إىل  رقاهم  الذي  هو  ذلك  وأن  واالخبات،  واخلشية  اخلوف  من  عليه  كانوا  وما  القوم 
تلك األحوال الرشيفة واملقامات السنية، من شدة االجتهاد يف الطاعات واالنكفاف عن 

دقائق األعامل واملكروهات فضاًل عن املحرمات« اهـ.

عباده  به  يسوق  اهلل  سوط  »اخلوف   :V الغزايل  اإلمام  اإلسالم  حجة  وقال 
أبو سليامن  تعاىل«، وقال  القرب من اهلل  لينالوا هبا رتبة  العلم والعمل  املواظبة عىل  إىل 

الداراين: »ما فارق اخلوف قلب إال خرب«.

لوازم  العلية، وهو من  املقامات  »إن اخلوف من   :V ابن حجر  احلافظ  وقال 
اإليامن، قال تعاىل: ]ٹ    ڤ    ڤ          ڤ[ ]آل عمران:75)[، وقال: ]ڱ    ڱ    
ڱ     ڱ[ ]املائدة:44[، قلت: وال بد لكل مسلم أن يكون له نصيب من اخلوف 
من اهلل عىل األقل بمقدار ما يدفعه إىل فعل الواجبات وترك الكبائر من املحرمات، فمن 
فقد هذا املقدار فهو يف حاجة إىل مراجعة إيامنه باهلل وإيامنه باجلنة والنار، ومن هنا سأذكر 
أقل  ولو يف  اخلوف  إىل  لنصل  هبا  أنفسنا  نعالج  اخلوف حتى  أسباب  القادمة  الفقرة  يف 

درجاته ومراحله فلعل اهلل أن يفتح عىل قلوبنا - آمني«.

:ǛǸƲǩƗ ƙƘƜƽƍ ǰǭ -Ƙ ăƦǩƘƥ

منها  بعًضا  تعاىل وسأذكر  اهلل  اخلوف من  إىل  تؤدى  كثرية  أسباًبا  العلامء  ذكر  لقد 
وهلذا قلت: من أسباب اخلوف، وقد أوصلها الدكتور: جمدي اهلاليل إىل مخسة عرش سبًبا 
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وقد أحسن يف عرضها وسأذكر هنا ستة فقط بترصف كبري، وكذلك قد ال ألتزم بعبارته 
أو أستفيد منه عنوان السبب فقط واهلل املستعان.

السبب األول: اخلوف من دخول النار:
وهذا هو السبب الذي جيعل عباد الرمحن يترضعون إىل اهلل بقوهلم: ]ې    ى    
ى    ائ    ائەئ    ەئ    وئ    وئ        ۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[، وقول 

أهل اإليامن يف دعائهم: ]ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ         ھ     ھ    
ھ     ھ    ے    ے    ۓ    ۓ[ ]آل عمران:)9)-)9)[، وهذا يعني أن املؤمن ال يأمن 

]ۈ     النار بسبب بعض ذنوبه التي مل يتطهر منها يف الدنيا قال اهلل تعاىل:  من دخول 
ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې    ې    ې    ى     ى    

ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ[ ]التحريم:6[.
فالنار رش دار، عذاهبا رش عذاب، حرها شديد، وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، 
مهلكة،  قعرها، مسالكها ضيقة، ومواردها  يدرك  وما  احلجر سبعني خريفا،  هبا  هيوى 
فيها  ممددة،  وعمدها  موصدة،  أبواهبا  والزفري،  الشهيق  فيها  ويعلو  السعري،  فيها  يوقد 

غضب اجلبار وسخطه ونقمته - خوف النار فلق فلذ كبد الصاحلني ]ېئ    ېئ      ېئ           
ىئ    ىئ    ىئ              ی    ی    ی    ی    جئ    حئ     مئ    ىئ[ ]املدثر:37-35[.

كان احلسن البرصي إذا تكلم كأنه يعاين اآلخرة، فيخرب عن مشاهدهتا، وكان إذا 
بكى فكأنام النار مل ختلق إال له، وإذا قدم إىل الناس فكأنه قدم من دفن محيم لديه، وإذا 

جلس فكأنام هو أسري جلس ليرضب عنقه.

يقول موسى بن سعد: كنا إذا جلسنا إىل سفيان الثوري V كأن النار قد أحاطت 
بنا ملا يرى من خوفه وجزعه.
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السبب الثاني: اخلوف من عاقبة الذنوب:

ا وحرى به أن خيشى أن يكون  إن املتأمل يف ذنوبه، قد جيدها كثرية بل وكثرية جدًّ
أحد تلك الذنوب أوجب له شقاء األبد - والعياذ باهلل - ومن باب التذكري فقط أسوق 

لك هذه العبارات التي ذكرها الدكتور اهلاليل:

من منا مل يذنب، ومن منا مل تقع عينه عىل ما حرم اهلل ىف يوم من األيام؟ ومن منا مل 
ييسء الظن بمسلم طوال حياته؟ ومن منا مل يرتك واجبا من الواجبات هتاونا وكسال؟ 
ومن منا مل يقرص ىف حق والديه أو أقاربه أو جريانه، أو زوجته وأوالده؟ فالذنوب كثرية 

جدا إذا وجهنا ألنفسنا هذا السؤال، واليك بعض ما ورد يف عاقبة الذنوب:

- عن عبد اهلل بن مسعود I أن رسول اهلل H قال: »إياكم وحمقرات 
الذنوب، فإنهن جيتمعن على الرجل حتى يهلكنه«، وإن رسول اهلل H رضب هلن 

مثاًل: »كـمـثـل قـوم نـزلـوا أرض فاة فحضر صـنـيـع القوم -أي وقت طعامهم- فجعل 
الرجل ينطلق فيجيء بعود والرجل جييء بعود حتى مجعوا سواداًا وأججوا ناراًا وأنضجوا 

ما قذفوا فيها«))). فكم من هفوات قمنا هبا ال تساوى شيًئا يف أعيننا لكنها قد تكون عند 

اهلل عظيمة، يقول أنس بن مالك I: »إنكم لتعملون أعاماًل هي أدق يف أعينكم من 
الشعر، وإن كنا لنعدها عىل عهد رسول اهلل H من املوبقات« أي املهلكات))).

- يقوم ابن القيم: »وهاهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس يف أمر الذنوب وهى أهنم 
ال يرون تأثريه يف احلال، وقد يتأخر تأثريه فينسى، وسبحان اهلل كم أهلكت هذه النكتة 
من اخللق؟ وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟ وما أكثر املغرتين هبا من العلامء 
والفضالء فضاًل عن اجلهالء ومل يعلم املغرت أن الذنب َينَقضُّ ولو بعد حني، كام ينقضُّ 

))( رواه أمحد.
))( رواه البخاري.
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السم وكام ينقضُّ اجلرح املندمل عىل الغش والدغل، وقد ذكر اإلمام أمحد عن أيب الدرداء 
I: »أعبدوا اهلل كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم يف املوتى، وأعلموا أن قلياًل يغنيكم 

خري من كثري يطغيكم، وأعلموا أن الرب ال يبىل، وأن اإلثم ال ينسى«.

]ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ     الكريم:  القرآن  ويف 
ی     ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ      يئ    جب[ ]النحل:33-34[. وهلذا 
ارتكبه من ذنوب وخطايا  ما  أن يوجه تفكريه إىل  املصائب  بواديه  إذا حلت  العبد  عىل 

]ی    ی    ی    جئ     حئ     مئ    ىئ    يئ    جب     فيتوب إىل اهلل منها 
حب[ ]الشورى:30[، وإال فام الذي أخرج إبليس من ملكوت السامء وطرده ولعنه ومسخ 
ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها... وما الذي أرسل عىل قوم ثمود 
الصيحة حتى قطعت قلوهبم يف أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي سلط الريح عىل 
قوم عاد وألقتهم موتى عىل كل وجه األرض كأهنم أعجاز نخل خاوية... إهنا الذنوب 

واملعايص.

تلك  من  خوًفا  احلذر  كل  الذنوب  من  حيذر  أن  املسلم  عىل  جيب  أقول  هنا  ومن 
العواقب الوخيمة التي ال جيامل اهلل فيها أحًدا من خلقه إال أن يتوب. 

السبب الثالث: اخلوف من هيبة اهلل وجاله وعظمته:
من أرشف أسباب اخلوف استحضار عظمة اهلل وجالله F، قال اهلل تعاىل: 

]ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ          ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     
ڄ    ڄ    ڄ    ڄ            ڃ    ڃ    ڃ    ڃ       چ[ ]نوح:3)-6)[.

ويف احلقيقة إن التفكر يف عظمة اهلل تعاىل والتأمل يف أسامئه احلسنى وصفاته العىل 
من األمور التي تؤدى إىل زيادة اخلوف منه B وامتالء القلب من عظمته، ويضاف 
إىل ذلك التأمل يف خملوقاته، وهلذا من تأمل يف هذه اآليات من سورة نوح علم أن اهلل 



107

تعاىل يريد من عباده توقريه وتعظيمه؛ والسبيل املوصل إىل ذلك هو ما ذكر من خملوقات 
]ٹ    ٹ    ٹ...الخ[.

واهلل عرفنا بنفسه من خالل قدرته وعظمته كام يف قوله B: ]ەئ    ەئ    
وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ       ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    
حئ          مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب     مب    ىب    يب    جت            حت[ ]األنعام:59[. وقوله تعاىل: 

]ٱ    ٻ    ٻ     ]احلديد:3[.  ]ۈئ      ۈئ    ېئ    ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ 
ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ      ڀ    ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    

ٹ    ٹ      ٹ    ڤ    ڤ    ڤڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄڄ    ڄ    ڄ      ڃ      ڃ[ ]احلديد:4[.

فاهلل تعاىل هو أحق من ذكر وأحق من محد وأوىل من شكر وأنرص من ابتغى وأرأف 
من ملك، لن يطاع إال بإذنه ورمحته، ولن يعىص إال بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر، ويعىص 

فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. 

وكام قال الشاعر:
ــلـــــيــه حـــــق واجـــب ــاد عـــ ــبـــ ــعـــ ضـائـعمـــــا لــلـــ ــه  ـــ ــدي ـــ ل ــى  ــعـــ ســـ ول  كـــــــا 

نعمـوا أو  فـــــبـــــعـــــدلـــــه  ــوا  ـــ ــذب عـــ الواسعإن  ــكــريــم  ال وهــــو  فـبـفـضـلـه 

قال ابن القيم يف النونية:
بالذي علمـا  أحـــاط  الـعـلـيـم  ــر ومـــــــن إعـــانوهـــــو  ــن ســـ ــون مـــ ــكـــ ـــ يف ال

ومـا غــدا  يكون  مــا  يـعـلـم  فـــــي ذا اآلنوكـذلك  ــود  ــوجـــ ـــ ــان وامل قـــــد كـــ

يـكن ـــالـــــــم  مــــ عـــــلــــــــم  ـــك  ــــ ـــذل إمكانوكــــ ذا  يـــــكــون  كـيـف  كـــان  لـــــو 

ما كل  ويسمع  يــرى  السمـيـع  يف الـــــكـــــون مـــــن ســـــر ومــــن إعـــانوهـو 

مـــــنــه مســـع حاضـر ــكـــــل صـــــــوت  مسـتـويانولـــ ــــان  ـــــ واإلعـــــ فـــــالــســـــر 

ل األصـــــوات  واســــع  مـنـه  خيـــــفــى عـــــلـــــيـــــه بـــــعـــــيــدهــا والـــدانـــيوالــســمـــــع 
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ومن هنا كان العلامء هم أشد الناس خشية هلل تعاىل قال اهلل تعاىل: ]ۋ    ۋ    ۅ    
ۅ    ۉ    ۉ[ ]فاطر:8)[.

 السبب الرابع: اخلوف من عدم قبول األعمال: اخلوف من عدم قبول األعامل 
بعد االجتهاد فيها إنام هو ناتج من علمك أهيا املؤمن بأن أعاملك مهام عظمت فهي ال 
تليق بالعظيم B الذي امتأل قلبك بتعظيمه، من هنا خيشى املؤمن من رد أعامله عليه 

فهو عىل يقني من تقصريه يف عمله ويف شك من قبوهلا. 

وملا سألت السيدة عائشة J النبي H عن قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ[ ]املؤمنون:60[.. قالت: يا رسول اهلل، هو الذي 
يرسق ويزين ويرشب اخلمر فهو خياف اهلل D؟ قال: »ل يا بنت الصديق، ولكنه الذي 

يصوم ويصلى ويتصدق وهو خياف أل يقبل منه«))). 

بعد  دعاء  فهناك  الصاحلة  األعامل  بعد  االستغفار  من  رشع  ما  ذلك  عىل  ويدل 
الوضوء: »اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين«، وبعد الصالة »أستغفر 

ڳ     گ     گ      گ     گ     ک     ]ک     احلج:  وبـعـد  ثالًثا،  اهلل« 
ڳ[ فهذا كله يدل عىل خوف املؤمن من عدم القبول.

ولقد كان هذا هو حال الصحابة والصاحلني فهذا أبو الدرداء يقول: »ألن أستيقن 
]ڳ       تعاىل:  قال اهلل  فيها«،  الدنيا ومـا  إيلَّ من  تقبل يل صالة واحدة أحب  أن اهلل قد 

ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:7)[. 

وقال ابن عون: »ال تثق بكثرة األعامل فإنك ال تدرى يقبل منك أم ال، وال تأمن 
من ذنوبك فإنك ال تدري هل كفرت أم ال؟ ألن عملك مغيب عنك ال تدري ما اهلل 

صانع به«.

))( رواه الرتمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي.
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وقال إبراهيم التميمي: »ما عرض قويل عىل عميل إال خشيت أن أكون مكذًبا« أي 
مكذًبا بالوعد والوعيد، وقال حييى بن معاذ: »كيف يفرح املؤمن ىف دار الدنيا، إن عمل 

سيئة خاف أن يؤخذ هبا وإن عمل حسنة خاف أال تقبل فهو إما حمسن وإما ميسء؟«.

السبب اخلامس: اخلوف من سلب اإلميان:
]ڃ    ڃ     چچ    چ    چ        :B لقد حذر اهلل من األمن من مكره فقال 
يأمن من مكر اهلل  ]األعراف:99[. ولو كان ألحد أن  ڇ      ڇ    ڇ      ڇ    ڍ[ 

]ڤ    ڤ     ڤ     قائاًل:  الذي دعا اهلل  أليس هو   ،S إبراهيم  األنبياء  أبو  ألمنه 
ڦ    ڦ[، وألمنه يوسف S لقد دعا اهلل قائاًل: ]ۆئ     ۆئ    ۈئ    
ۈئ[، بل إن النبي H وهو أكرم اخللق عىل اهلل تعاىل كان يقول يف دعائه 
دعائه:  يقول يف   H دينك«)))، وكان  على  قليب  ثبت  القلوب  مقلب  »يا  كثرًيا: 
»اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ 

بعزتك ل إله إل أنت أن تضلين وأنت احلي الذي ل ميوت واجلن واإلنس ميوتون«))).

ملا تقدم من نصوص أقول جيب عىل املؤمن أن خيشى عىل نفسه النفاق وهو ال يشعر 
أو أن يعمل عماًل يوجب له سوء اخلامتة أو سلب اإليامن عند وفاته –عياًذا باهلل- وهذا 

هو حال الصاحلني من هذه األمة وانظر إىل هذه اآلثار:

دخل جبري بن نفري عىل أيب الدرداء بمنزله بحمص فإذا هو قائم يصيل يف مسجده، 
فلام جلس تشهد جعل يتعوذ باهلل من النفاق، فلام انرصف –أي انتهى من صالته- قلت: 
غفر اهلل لك يا أبا الدرداء مالك أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفرا –ثالًثا- من يأمن من 
دينه«، وكان  فينقلب عن  ليفتن ىف ساعة  الرجل  إن  البالء؟ واهلل  يأمن من  البالء؟ من 

))( أخرجه احلاكم بإسناد صحيح.
))( رواه مسلم.
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يقول: »ما يل ال أرى حالوة اإليامن تظهر عليكم، والذي نفيس بيده لو أن دب الغابة 

وجد طعم اإليامن لظهرت عليه حالوته، ما خاف عبد عىل إيامنه إال منحه، وما أمن عبد 

عىل إيامنه إال سلبه«.

وقال ابن املبارك V: إن البرصاء ال يأمنون أربع خصال:

فيه من  فيه، وعمر بقى ال يدرى ماذا  الرب صانع  - ذنب قد مىض ال يدري ما 

املهلكات، وفضل قد أعطي لعله مكر واستدراج، وضاللة قد زينت له فرياها هدي، 

ومن زيغ القلب ساعة ساعة أرسع من طرفة عني قد يسلب دينه وهو ال يشعر، لذلك 

كان من دعاء الراسخني يف العلم ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    

ېئ     ىئ    ىئ[ ]آل عمران:8[.

السبب السادس: اخلوف من سوء اخلامتة:

وسبب هذا اخلوف هو أن اإلنسان قد غيبت عنه خامتته فال يدرى بأي يشء خيتم 

فو   ..« :H النبي  له، وقد ورد يف احلديث: »إمنا األعمال باخلواتيم«، ويقول 

اهلل الذي ل إله غريه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إل 

بعمل  ليعمل  أحدكم  وإن  فيدخلها،  النار  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب،  عليه  فيسبق  ذراع 

أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة 

فيدخلها«))).

- واملراد بقوله H: »فيسبق عليه الكتاب« هو الكتاب الذي كتبه امللك 

عند النفخ يف الروح يف مرحلة ختليق اجلنني يف بطن أمه حيث ورد يف احلديث: »فيؤمر 

بكتب أربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد«. 

))( متفق عليه.
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اجلنة  بعمل أهل  ليعمل  الرجل  »إن  - ولكن وردت رواية أخرى هلذا احلديث: 
فيام يبدو للناس، وكذا يقال لآلخر، ومن هنا قال العلامء: إن املؤمن الذي استقام ظاهًرا 
وباطنًا أي مل يضمر يف قلبه كبرية من الكبائر كاحلسد والكرب وحب الدنيا ونحوها فإنه 

بإذن اهلل يموت عىل اإليامن ومن هنا قال تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:)0)[. - يقول ابن رجب احلنبيل: من هنا كان يشتد 
خوف السلف من سوء اخلامتة، بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال: 
سمعت رسول اهلل H يقول: »إن اهلل تعاىل قبض خلقه قبضتني، فقال هؤلء يف 

اجلنة وهؤلء يف النار« وال أدرى يف أي القبضتني كنت؟.

الصديقني من سوء اخلامتة عند كل خطرة  التسرتي يقول: خوف  - وكان سهل 
وعند كل حركة وهم الذين وصفهم اهلل تعاىل إذ يقول: ]ٻ    پ[ ]املؤمنون:60[.

- وال خالف بني ما ذكرته لك من أن املؤمن الذي استقام يف ظاهره وباطنه أن 
هذا  ألن  التسرتي  وقول  الصحايب  قويل  بعد  الذي  احلديث  وبني  حسنة  خامتته  تكون 

ينصب حول اخلوف من الوقوع يف الذنب يف آخر حياته.
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املبحث الثالث 

ǰǾǖƛƘƢǩƗǷ ƞƛƘƮǆǩƗ ǛǸƱ ǰǭ ƷǸǅ ƸǥƵ

قبل ذكر صور من خوف الصحابة والصاحلني أحب أن أنبه إىل أن اخلـوف عـىل 
مرتبتني

ذكرمها ابن رجب احلنبيل V بقوله: »القدر الواجب من اخلوف ما محل عىل أداء 
الفرائض واجتناب املحارم فإن زاد عىل ذلك بحيث صار باعًثا للنفوس عىل التشمري يف 
كان  املباحات  فضول  يف  والتبسط  املكروهات  دقائق  عن  واالنكفاف  الطاعات  نوافل 

ذلك فضاًل حمموًدا«، فهاتان املرتبتان مطلوبتان األوىل فرض والثانية: مستحبة.

- ثم وراء ذلك مرتبة مذمومة أشار إليها بقوله: »فإن تزايد عىل ذلك بأن أورث 
ا الزًما بحيث يقطع عن السعي يف اكتساب الفضائل املطلوبة املحبوبة  مرًضا أو موًتا أو مهًّ

هلل D مل يكن حمموًدا«.

بذكر  اكتفى  كثرية  آثار  فهي  اخلوف  من  والصاحلني  الصحابة  من  ورد  ما  أما   -
بعضها ها هنا عسى اهلل أن ينفعني هبا ومن يطلع عليها:

:D من اهلل I 1- خوف أبي بكر الصديق
قال ابن القيم V: »ومن تأمل أحوال الصحابة M وجدهم يف غاية العمل 
مع غاية اخلوف ونحن مجعنا بني التقصري بل التفريط واألمن فهذا الصديق I يقول: 
»وددت أين شعرة يف جنب مؤمن«، وُذِكَر أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردين 

املوارد، وكان يبكي كثرًيا ويقول: »ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا«. 

ومن مواقف أيب بكر التي تدل عىل خوفه من اهلل تعاىل ما ذكره اإلمام أمحد بن حنبل 
يف الزهد عن قيس ابن أيب حازم قال: كان أليب بكر غالم فكان إذا جاء بغلَّته مل يأكل من 
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غلَّته حتى يسأله، فإن كان شيًئا مما حيب أكل، وإن كان شيًئا مما يكره مل يأكل، قال: فنسى 
ليلة فأكل ومل يسأله، ثم سأله فأخربه أنه من يشء كرهه، وىف رواية أخربه أنه كان تكهن 
لقوم يف اجلاهلية فصار ما تكهن هلم به، فمر هبم هذه الليلة وكان عندهم عرس فأعطوه 
هذا الطعام- فصار هذا الكسب حلوان الكاهن وهو حرام - فأدخل أبوبكر يده يف فمه 

فتقيأ حتى مل يرتك شيًئا.

اهلل  حرم  ما  أكل  عن  البعد  أعني  تعاىل  اهلل  من  احلقيقي  اخلوف  هو  هذا  قلت: 
تعاىل. 

2- خوف عمر بن اخلطاب I من اهلل تعاىل:
اشتهر أن عمر بن اخلطاب I كان يمر باآلية من ورده بالليل فتخيفه فيبقى ىف 

البيت أياما يعاد، حيسبونه مريًضا، وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء.

]ۓ     ۓ    ڭ    ڭ[ بكى  وقرأ ذات يوم سورة الطور حتى بلغ قوله تعاىل: 
واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. 

جاء أعرايب ذات يوم فوقف عند عمر وقال:-
ـــة ــر اخلـــــري جـــــزيـــــت اجلـــنَّ ــمـــ َّـــهيــــا عـــ ـــ ـــن ــــ ـــه ـــاتـــي وأمــــ ــــ ـــي ــــ ـــن ــــ ـــز ب ــــ ـــه جــــ

أقسـم بـاهلل لـتـفـعـلـنـه

قال عمر: فإن مل أفعل ماذا يكون يا أعرايب؟ قال:
أقسـم أنى سـوف أمـضـيـنَـّه

قال عمر: فإن مضيت ماذا يكون يا أعرايب؟ قال:
ـــنَّ ـــألــــ ــــ ـــْس لـــُت ـــي  ــــ ـــال حــــ عـــــــــن  ـَــهواهلل  ــــ ـــّم ــــ ـــون املـــــــســـــــاءلت َث ـــكــــ ــــ ثـــــم ت

بـيـنـهنَّه ـــول  املـــســـئــــ َّـــهوالـــــــــواقـــــــــف  ـــنـــ جــــ ــــــا  وإمـــــــ ـــــار  ــــــ ن إىل  ــــــا  ـــــــ إمَّ



114

فبكى عمر بن اخلطاب حتى اخضلت حليته بدموعه، ثم قال: يا غالم أعطه قمييص 

هذا لذلك اليوم ال لشعره، واهلل ما أملك قميًصا غريه.

املؤمنني  أمري  يا  فقال:  العامة، فجاءه رجل  أمور  ببعض  وكان ذات يوم مشغواًل 

انطلق معي فأعنى عىل فالن فإنه قد ظلمني، فرفع عمر الدرة – عصاة – فخفق هبا رأس 

الرجل، وقال: ترتكون عمر وهو مقبل عليكم، حتى إذا انشغل بأمور املسلمني أتيتموه، 

إليه  بالدرة  عمر  ألقى  أعادوه  فلام  بالرجل،  عيل  عمر:  فقال  متذمرا،  الرجل  فانرصف 

وقال: أمسك بالدرة وأخفق كام خفقتك، قال الرجل: ال يا أمري املؤمنني أدعها هلل ولك، 

قال عمر: ليس كذلك إما أن تدعها هلل وإرادة ما عنده من الثواب، أو تردها عيل فأعلم 

ذلك، فقال الرجل: أدعها هلل يا أمري املؤمنني، وانرصف الرجل، أما عمر فقد مشى حتى 

دخل بيته، ومعه بعض الناس منهم األحنف بن قيس الذي حدثنا عام رأى من عمر يف 

بيته: فافتتح الصالة فصىل ركعتني ثم جلس، فقال: يا ابن اخلطاب، كنت وضيًعا فرفعك 

اهلل، وكنت ضاالًّ فهداك اهلل، وكنت ذلياًل فأعزك اهلل، ثم محلك عىل رقاب املسلمني فجاء 

رجل يستعديك، فرضبته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ فجعـل يعاتب نفسه حتى ظننت 

أنه خري أهل األرض(. 

- وعندما بعث سعد بن أيب وقاص – أيام القادسية – إىل عمر بقباء كرسى وسيفه 

ومنطقته ورساويله وقميصه، وتاجه وخفيه، نظر عمر يف وجوه القوم فكان أجسمهم 

وأمدهم قامة رساقة بن خثعم املدجلي، فقال: يا رساقة قم فالبس، فقام فلبس وطمع فيه، 

فقال له عمر:أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل، فأقبل ثم أمره بخلعه، ثم قال عمر: »اللهم 

إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، ومنعته أبا بكر 

وكان أحب إليك وأكرم عليك مني، ثم أعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر 
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يب ثم بكى حتى رمحه َمْن عنده، ثم قال لعبد الرمحن بن عوف أقسمت عليك ملا بعته ثم 
قسمته قبل أن متيس«. 

:D من اهلل I 3- خوف عثمان بن عفان
روى ابن أيب شيبة بإسناده قال: دخل عثامن بن عفان عىل غالم له يعلف ناقة فرأى 
يف علفها ما كره، فأخذ بأذن غالمه فعركها ثم ندم فقال لغالمه: اقتص مني، فأبى الغالم، 
فلم يدعه حتى أخذ بأذنه فجعل يعركها، فقال له عثامن شد، حتى ظن أنه قد بلغ مثل ما 

بلغ منه، ثم قال عثامن: »واها لقصاص قبل قصاص اآلخرة«.

هذه القصة فيها عربة لكل من يؤذى خدمه يف البيت أو العمل بغري حق وينسى أن 
احلساب يوم القيامة بالنقري والفتيل ]ڤ    ڤ        ڤ    ڤ        ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    
ڄ[ ]األنبياء:47[، وال أظن أن اخلادم إذا وجد من صاحبه الذي يعمل له يف الدنيا ظلام 
يوم القيامة أن يتخىل أو يتنازل عن أخذ حسناته، فريض اهلل عن اخلائفني من القصاص 

.I يف اآلخرة أمثال عثامن بن عفان

روى كتاب الرتاجم عن عثامن قوله: »لو أين بني اجلنة والنار، ال أدرى إىل أيتهام 
يؤمر يب لتمنيت أن أصري رمادا قبل أن أعلم إىل أيتهام أصري«.

حتى  بكى  قرب  عىل  وقف  إذا  عثامن  كان  قال:  عفان  بن  عثامن  موىل  هاين  وعن 
تبتل حليته، فقيل له تذكر اجلنة والنار وال تبكي وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول اهلل 
وإن  أيسر منه،  بعده  فما  فإن جنا منه  اآلخــرة،  أول منازل  القرب  قـال: »إن   H
مل ينج منه فما بعده أشد منه«، وقال رسول اهلل H: »واهلل ما رأيت منظراًا إل 

والقرب أفظع منه«.

ولقد اشتهر عثامن بأنه من أهل الثروة والغنى ولكن ذلك مل يكن سبًبا يف نسيانه 
القرب والدار اآلخرة.
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:D من ربه I 4- خوف علي بن أبي طالب
دخل األشرت النخعي عىل أمري املؤمنني عيّل وهو قائم يصىل بالليل فقال له: يا أمري 
املؤمنني صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيام بني ذلك، فلام فرغ – عيّل – من صالته قال 

لـه: »سفر اآلخرة طويل فيحتاج إىل قطعه بسري الليل«.

ذلك   I معاوية  منه  طلب  حني  الكناين  ضمرة  بن  رضار  صاحبه  ووصفه 
فـقال: »كان يستوحش من الدنيا وزهرهتا، ويستأنس بالليل وظلمته وأشهد لقد رأيته يف 
بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتاميل يف حمرابه، قابًضا عىل حليته، 
يتململ متلمل السليم – امللدوغ - ويبكى بكاء احلزين فكأين أسمعه اآلن يقول: يا ربنا يا 
ربنا، يترضع، ثم يقول للدنيا: أيب تغررت؟ أم إيلَّ تشوقت هيهات هيهات، غري غريي، 
قد َبَتتُّك ثالًثا –طلقتك- فعمرك قصري، وجملسك حقري وخطرك يسري، آه من قلة الزاد 

وبعد السفر ووحشة الطريق«. فسالت دموع معاوية ما يملكها وجعل ينشفها بكمه. 

وكان I يويص الناس بقوله: »يا أهيا الناس خذوا عني هؤالء الكلامت فلو ركبتم 
املطى حتى تضنوها –هتزلوها– ما أصبتم مثلها: ال يرَجونَّ عبٌد إال ربَّه، وال خيافنَّ إال ذنَبه، 
وال يستحي إذا مل يعلم أن يتعلم، وال يستحي إذا سئل عام ال يعلم أن يقول ال أعلم، واعلموا 

أن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد وال خري يف جسد ال رأس له«.

:D من اهلل I 5- خوف أبي الدرداء
كان أبو الدرداء I يقول: »إن أشد ما أخاف عىل نفيس يوم القـيامة أن يقال 
ما  تعلمون  لو  يقول:  فيام علمت؟ وكان  قد علمت، فكيف عملت  الدرداء،  أبا  يا  يل: 
أعلم ما أنتم القون بعد املوت ملا أكلتم طعاما عىل شهوة، وال رشبتم رشاًبا عىل شهوة، 
بيتا تستظلون فيه، وخلرجتم إىل الصعيد ترضبون عىل صدوركم، وتبكون  وال دخلتم 

عىل أنفسكم ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل«.
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:D من ربه I 6- خوف أبي هريرة

بكى أبو هريرة يف مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكى عىل دنياكم هذه، ولكن 
عىل بعد سفري وقلة زادي،وأنى أمسيت يف صعود مهبطة عىل جنة أو نار فال أدري أهيام 

يؤخذ يب.

:V 7- خوف حممد بن كعب القرظي
قالت له أمه: يا بني، لوال أنى أعرفك طيًبا صغرًيا وكبرًيا لقلت أنك أذنبت ذنًبا 
موبقا، ملا أراك تصنع بنفسك، قال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون اهلل قد اطلع عيل وأنا ىف 
بعض ذنويب، فمقتنى وقال: اذهب ال أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد يب عىل أمور 

حتى أنه لينقيض واهلل ومل أفرغ من حاجتي. 

:V 8- خوف عمر بن عبد العزيز
قالت زوجته فاطمة بنت عبد امللك ملغرية بن حكيم: »يا مغرية إنه يكون يف الناس 
من هو أكثر صالة وصياما من عمر، وما رأيت أحدا قط أشد فرًقا من ربه من عمر، كان 
إذا صىل العشاء قعد يف مسجد بيته ثم يرفع يديه فلم يزل يبكى حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه، 

فلم يزل رافًعا يديه يبكى حتى تغلبه عيناه«.

يبكى هؤالء  ما  يدرى هؤالء  الدار ال  أهل  فبكى  فاطمة،  فبكت  يوًما  بكى عمر 
فلام جتىل عنهم البكاء، قالت له فاطمة: »بأيب يا أمري املؤمنني مم بكيت«، قال: »ذكرت يا 
فاطمة منرصف القوم بني يدي اهلل D فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، ثم رصخ فغشى 

عليه«.

:V 9- خوف سفيان الثوري
باكًيا، فقلت: مـا شأنك؟ قـال:  الثوري إال  قال عطاء اخلفاف: ما لقيت سفيان 
الثوري خوف  لقد حلق سفيان  الذهبي:  الكتاب شقيًّا«، وقال  أم  أكون يف  أن  »أختوف 
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مزعج للغاية، وقال ابن املهدي: كنت أرمق سفيان يف الليلة بعد الليلة ينهض مرعوًبا 
ينادي: »النار، النار: شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات«. 

10- خوف علي بن فضيل بن عياض رمحهما اهلل تعاىل وخوف أبيه فضيل:
إىل  وابنه عـىل  املغرب  بـن عياض  بن عياش: صليت خلف فضيل  بكر  أبو  قال 
]ڻ    ڻ[ سقط عىل وجهه  بلغ  ]ژ    ڑ[ حتى  فقرأ:  جانبي 
مغشيا عليه، وبقي فضيل عند اآلية، فقلت يف نفيس: وحيك أما يكون عندك من اخلوف 

ما عند فضيل وعيل، فلم أزل أنتظر عليا فام أفاق إىل ثلث من الليل بقى.

يقول:  الدار  صحن  يف  وهو  عيل  عىل  ليلة  أرشفت  قال  عياض:  بن  الفضيل  عن 
النار، ومتى اخلالص من النار، وقال يل: يا أبت سل الذي وهبني لك يف الدنيا أن هيبني 
ابنه عىل  – وكان  لك يف اآلخرة، ثم قال: مل يزل منكرس القلب حزينا، ثم بكى فضيل 

مات قبله - ثم قال: كان يساعدين عىل احلزن. 

:V 11- خوف اإلمام أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل
قال املروذي: كان أبو عبد اهلل إذا ذكر املوت خنقته العربة، وكان يقول: اخلوف 
يمنعني أكل الطعام والرشاب، وإذا ذكرت املوت هان عيل كل أمر الدنيا إنام هو طعام 
دون طعام، ولباس دون لباس، وإنام هي أيام قالئل، ما أعدل بالفقر شيئا ولو وجـدت 

سبياًل خلرجت حتى ال يكون يل ذكر. 

فأريته  دًما عبيًطا  أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل يف مرض املوت  بال  املروذي:  وقال 
الطبيب، فقال: هذا رجل قد فتت الغم أو اخلوف جوفه. 
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املبحث الرابع 

 ǛǸƲǩƗ ƙȆƪƢƽȅ ƞǾǪǮǖǩƗ ǨƕƘƽǸǩƗ

التي  العملية  الوسائل  للقاري وسيلتني من  أذكر  أن  أريد  الفائدة  إكامل  باب  من 
التي هبا يكون  الصفات  أهم  D، ألن اخلوف من  اهلل  املخافة من  هبا يكون من أهل 
صالح القلوب ونسأل اهلل أن يصلح فساد قلوبنا وهاتان الوسيلتان مأخوذتان بترصف 

من كتاب )اإليامن أواًل( للدكتور اهلاليل.

:ƟǸǮǩƗ ƸǥƵ :ǺǩǷȁƗ ƞǪǾƽǸǩƗ : ăȅǷƍ 

إن من أسباب األمن الذي يالزمنا هو استشعارنا بأن يوم القيامة بعيد عنا، وأن 
العمر مازال فيه بقية، لذلك فإن اخلروج من دائرة األمن إىل اخلوف يستلزم استشعار 
 :H قال  اللحظات،  من  حلظة  أي  يف  هلا  املوت  مدامهة  خطر  يف  أهنا  النفس 
»اذكروا هاذم اللذات: املوت فإنه مل يذكره أحد يف ضيق من العيش إل وسعه عليه، ول 

ذكره يف سعة إل ضيقها عليه«))).

فقال رجل من  H عارش عرشة  النبي  أتيت  قال   L ابن عمر  وعن 
األنصار: من أكيس الناس، وأكرم الناس يا رسول اهلل؟ فقال: »أكثرهم ذكراًا للموت، 

وأشدهم استعداداًا له، أولئك هم األكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة«))). 

ومن هنا كان السلف ومن بعدهم يرون أن ذكر املوت من أهم أسباب عاج 
القلب وإعماره بذكر اهلل تعاىل، إليك بعض اآلثار:

J قساوة قلبها  J: إن امرأة شكت إىل عائشة  قالت صفية أم املؤمنني 
فقالت: أكثري ذكر املوت يرق قلبك، ففعلت فرق قلبها.

))( أخرجه البزار بإسناد حسن.
))( أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد.
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وكان عمر بن عبد العزيز جيمع الفقهاء كل ليلة يتذكرون املوت والقيامة واآلخرة 
ثم يبكون حتى كأن بني أيدهيم جنازة.

وقال أبو الدرداء: »إذا ذكرت املوتى فعد نفسك كأحدهم، وكان عمر يقول: » كل 
يوم يقال: مات فالن وفالن وال بد من يوم يقال فيه: مات عمر«.

وكان عيل يقول: »إذا كنت يف إدبار واملوت يف إقبال فام أرسع امللتقى«.

ومشاهدة  املقابر  دخول  مع  وأمثاهلا  األفكار  هذه  »مالزمة   :V الغزايل  وقال 
املرىض هو الذي جيدد ذكر املوت يف القلب حتى عليه بحيث يصري نصب عينيه فعند 
ذلك يوشك أن يستعد، ويتجاىف عن دار الغرور وإال فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان 
قليل اجلدوى يف التحذير والتنبيه ومهام طاب قلبه بيشء من الدنيا فينبغي أن يتذكر يف 

احلال أنه ال بد من مفارقته«. 

القلب،  وقناعة  التوبة،  تعجيل  بثالثة:  أكرم  املوت  ذكر  أكثر  من  الدقاق:  وقال 
ونشاط العبادة، ومن نيس املوت، عوقب بثالثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، 

والتكاسل يف العبادة. 

وقال ابن اجلوزي: يا أخي إذا أردت أن تدرى كيف حالك من بعدك – أي بعد 
موتك - فاخرج إىل القبور وانظرها وقد عفت - خربت – ومثل قربك بينها، ثم انظر 
ماذا حتتاج إليه يف قربك؟ فأكثر مما يعينك عىل طول مدتك فيه – أي يف القرب - وهو العمل 
الصالح، فأما ما سوى ذلك فليس لك حاجة يف يشء من أمور الدنيا، فإنه يصري عليك 

وبااًل يف قربك وحرسة. 
–أي  عليه  فتامدى  والقرب  للموت  يصلح  كان  إن  عليه  أنت  الذي  حالك  وانظر 
استمر عليه- وإن كان ال يصلح هلذين -املوت والقرب- فتب إىل اهلل منها وارجع إىل ما 

يصلح.
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وقال القرطبي V: مثل لنفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات فمن قائل 
يقول: إن فالًنا قد أوىص، وإن فالًنا قد أحىص، ومن قائل يقول: إن فالًنا ثقل لسانه 
فال يعرف جريانه وال يكلم إخوانه فكأين أنظر إليك تسمع اخلطاب، وال تقدر عىل رد 
من  ليتمي  من  أيب  حبيبي  وتقول:  وتترضع  كاألسرية،  وهى  ابنتك  تبكى  ثم  اجلواب، 
لنفسك  اجلواب، فخيل  تقدر عىل رد  الكالم وال  بعدك؟ ومن حلاجتي؟ وأنت تسمع 
يا ابن آدم، إذا ُأِخْذَت من فراشك إىل لوح مغسلك، فغسلك الغاسل وألبست األكفان 
وأوحش منك األهل واجلريان، وبكت عليك األصحاب واإلخوان، وقال الغاسل: أين 

زوجة فالن تعاىل فتحليل منه؟ وأين اليتامى ترككم أبوكم لن تروه بعد هذا اليوم أبًدا؟

:ƘǶƢƛƘƢǥ ǠǽƸǍ ǰǕ ƙǸǱƶǩƗ ƊƘǆƭƑ :ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǪǾƽǸǩƗ

وهذه الوسيلة لن تنجح ولن حتصل إال بعد ذكر املوت ومها من أعظم الوسائل 
للخوف من اهلل تعاىل.

واملجاالت التي ينبغي للعبد أن حييص من خالهلا ذنوبه كثرية، وقبل ذكرها أقول: 
أحرض ورقة وقلاًم ثم تفكر وال بد أن تصدق يف هذا التفكر يف عملية إحصاء الذنوب، 
وليكن دافعك إىل هذه الكتابة ما قاله أحد الصاحلني: »متى هتت عن الطريق فارجع إىل 
ذنبك جتد الطريق«. ولكن هدفك من كتابة ذنوبك، إذالل النفس هلل، والتوبة والندم عىل 

التفريط ثم حفظ تلك الذنوب ليالزم اخلوف قلبك. 

وأما اجملالت اليت بها يتذكر اإلنسان ذنوبه ليكتبها فهي كثرية:
والكذب  والنميمة  الغيبة  اللسان:  معايص  ذلك  ومن  اجلــــوارح:  معاصي   -1
ومعايص  اهلل،  حرم  ما  إىل  كالنظر  العني:  ومعايص  باآلخرين،  واالستهزاء  والسخرية 
ذلك،  أشبه  وما  املجالس،  يف  الغيبة  إىل  واالستامع  األغاين،  إىل  كاالستامع  األذنني: 
ما  أخذ  أو  املزدمحة  األماكن  يف  مالمستهن  أو  لألجنبيات  كاملصافحة  اليدين  ومعايص 
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ال حيل لك من األموال، ومعايص القدمني: كالذهاب إىل أماكن احلفالت الراقصة أو 
جمالس الغيبة والنميمة والغفلة، وما أشبه ذلك، وهكذا قس عىل تلك األمثلة، وما أكثر 

معاصينا، نسأل اهلل التوبة منها.

2- معاصي القلب: ومعايص القلب أخطر بكثري من معايص اجلوارح فمن ذلك: 
اإلعجاب بالنفس وبالعمل الصالح، والتكرب عىل كل ضعيف من املسلمني، واحلسد ملن 
فضله اهلل عليك، ومن أخطر معايص القلب النفاق والرياء، وغلبة حب الدنيا وكراهية 

الصاحلني. 

واألرحام  واألوالد  والزوجة  الوالدين  كحق  الــنــاس:  حقوق  يف  التقصري   -3
التقصري يف  أو  املنكر  باملعروف والنهي عن  وكالتقصري يف حق عامة املسلمني يف األمر 
إليه هو  نلتفت  النصح لألصدقاء وما أشبه ذلك، ومن أهم ما جيب أن  القيام بواجب 
التقصري يف حقوق املسلمني والذين نزلت هبم باليا احلروب فال نكاد ندعو هلم أو نقدم 

هلم يد العون مع القدرة إال من رحم اهلل.

القلب يف الصالة وعند تالوة  4- التقصري يف الطاعات: ومن ذلك قلة حضور 
إذا واظبنا  املطلق، هذا  الذكر  أو غريها من  الصباحية واملسائية  األذكار  القرآن، وحال 

عليها وإال فالبعض ال يكاد يتلوا القرآن أو يذكر الرمحن إال قليال وهذا تقصريه أعظم.

5- التقصري يف شكر نعم اهلل علينا: وهذا باب عظيم عىل العبد أن يلجه ليعلم 
مدى تقصريه يف جنب اهلل تعاىل... ولكي يستشعر بعظم تقصريه فعليه أن حياول إحصاء 
نعمه عليه يف شتى املجاالت، وبعد أن حيصيها عليه أن يتذكر املقابل الذي قابل به هذا 
الكم اهلائل من النعم، فإنه إن صدق يف ذلك ال يملك إال أن يقول: »اللهم أنت ربى ل 
إله أل أنت، خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك – اعرتف 

لك – بنعمتك علّي، وأبوء بذنيب فاغفر لي فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت«. 
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وأختم بقولي: اهلدف من كتابة هذه الذنوب هو استشعار اخلوف وليس اليأس 
اليأس فليكتف بكتابة بعض  به إىل حد  من رمحة اهلل وهلذا من رأى أن األمر قد خيرج 
ر نفسه هبا بني احلني واآلخر.. وال شك أن ما ذكرته سابًقا ليس بالرضورة  الذنوب ليذكِّ
أن جيتمع يف كل أحد من الناس بل قد جيد نفسه 50% فيها أو أقل أو أكثر وإنام اهلدف هو 

أنه ال بد من وجود ذنب من أي نوع من تلك األنواع آنفة الذكر واهلل أعلم. 





الصفة اخلامسة:

﴿ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    
ی    ی    ی    ی    جئ    حئ﴾ 

االقتصاد يف النفقة
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J

آله  وعىل  حممد  سيدنا  املرسلني  أرشف  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

 D وبعـد: هذه هي الصفة اخلامسة من صفات عباد الرمحن وتأتى بعد أن بني اهلل
بعض صفاهتم املعنوية وان شئت قلت بعًضا من الصفات غري امللموسة ولكنها أمور ال 
حتتاج إىل بذل مال أو غريه من األمور املادية امللموسة فأراد اهلل تعاىل أن يذكر صفة أخرى 
تدل عىل كرم األصل وسامحة النفس وقوة اإليامن، إذ إن األنسان ُجبل بطبعه عىل حب 
املال وال يمكن أن يفارقه أو خيرج من يده إال ألمر هو عنده أفضل وأجدى من املال، 
ٌ يف قوله تعاىل: ﴿ۓ-أي اإلنسان- ۓ      ڭ    ڭ﴾ ]العاديات:8[، واخلري  وهذا بنيِّ

هو املال يف هذه اآلية وقـوله تعاىل: ]ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ[ أي: حبًّا شديًدا. 

فلام كان عباد الرمحن أصحاب إيامن قوى مل يكن املال عندهم يساوى شيئا يف مقابل 
احلصول عىل مرضاة اهلل تعاىل، ألن الوصول إىل رىض اهلل هو أسمى أمانيهم وأغىل ما 
فهذه  ُعبَّاُدُه،  وهم  الرمحن  رضا  هو  العوض  مادام  املال  فليذهب  إذن  إليه...  يتطلعون 
أال  اآلخرة  إىل  وتطلعهم  الدنيا  يف  زهدهم  وعىل  إيامهنم  قوة  عىل  لتدل  جاءت  اخلصلة 
وهي صفة اإلنفاق يف سبيل اهلل وقد يقول قائل: مل كان اإلنفاق هو الدليل عىل قوة اإليامن 
دون ما تقدمه من الصفات – من التواضع واحللم وقيام الليل؟ أقول إنام كان ذلك كذلك 
لقول طبيب القلوب واألجساد وخري العباد سيدنا حممد H )والصدقة برهان( 
يا  إيامهنم باهلل والدار اآلخرة، مل ذلك  أي: دليل قاطع وحجة ساطعة وبرهان بني عىل 
رسول اهلل؟ اجلواب ملا سبق ذكره من حب اإلنسان للامل وكراهية إنفاقه إال ىف مقابل فإن 
كان املقابل ملموسا أخرجه وإال حبسه، وهذا عىل خالف املؤمنني ألن إيامهنم بالغيب 
أعظم من إيامهنم باملشاهدة ]ی     ی    ی    ی    جئ    حئ[ ]سبأ:39[، ومعنى اآلية 
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كام قال السعدى V: »وما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة عىل قريب أو جار أو 
مسكني أو غري ذلك فهو تعاىل »خيلفه« فال تتومهوا أن اإلنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد 
اهلل بأنه خيلفه للمنفق«)))، وقال تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ    ٿ    ٿ[ 

]البقرة:3[. 

وثمة ناحية أخرى تبني مدى أمهية اإلنفاق يف سبيل اهلل أال وهى أن عباد الرمحن 
يعلمون يقينا أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر وأهنا كثرية الباليا واملصائب، فال بد 
إذن ملن كان من أصحاب األموال أن ينفق بسخاء عىل َمْن مستهم الفاقة وأصاهبم الفقر، 
أو نزلت هبم كربة من كربات الدنيا فهم، أي عبادا الرمحن، يغيثون امللهوف وينفسون 
عىل املكروب ويفكون العاين ويواسون الفقراء واملحتاجني؛ إذن فكان ال بد من اإلنفاق 
يف سبيل اهلل وناحية أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها أال وهي أن عباد الرمحن ينفقون يف 
سبيل اهلل تربئة لنفوسهم من الشح والبخل الذي كان سبًبا يف هالك األمم السابقة كام 
أخرب بذلك النبي H، فهذه عقوبة البخل يف الدنيا، وأما عقوبته يف اآلخرة فهي 
احلرمان من دخول اجلنة كام أخرب بذلك النبي H: »ل يدخل اجلنة خبيل«، ثم 

]ی    جئ    حئ     وأخراهم  ودنياهم  دينهم  الفالح عمواًما يف  من  أهله  الشح حيرم  إن 
من  يتخلصوا  أن  الرضوري  من  فكان  ]احلرش:9[.  جب[  يئ     ىئ     مئ    

الشح. 

وسيكون احلديث حول اآلية اليت جاءت يف وصف عباد الرمحن بالقتصاد يف 
النفقة من عدة نواح يف عدة مباحث:

]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ     الكريمة:  اآلية  املفرسين يف معنى  أقوال  األول:  املبحث 
ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ[:

))( تفسري السعدي )95).
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املبحث الثاني: مراتب اإلنفاق يف القرآن الكريم.

املبحث الثالث: استنباط أصول االقتصاد اإلسالمي من قوله تعاىل: ]ېئ    ېئ          
ىئ...[ اآلية.

املبحث الرابع: يشرتط للنفقة أن تكون من كسب حالل طيب.
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املبحث األول

 ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ[

فيه، من  املال  ببذل  أذن اهلل  فيام  أمواهلم  بذلوا من  امليداين: »]ىئ[ أي  - قال 
وجوه اخلري، وهذا شأن عامة املتقني، وسمى بذل املال إنفاًقا ألنه يؤدى إىل نفاده وفنائه، 
نفد،  إذا  نفًقا  ينفق  اليشء  نفق  ويقال:  املال،  بنفاد  واإلمالق  الفقر  اللغة:  يف  فاإلنفاق 

وكذلك نفد الزاد، ولكن املال الذى ينفقه املنفق يف سبيل اهلل وطاعته فإن اهلل خيلفه. 

]ىئ    ىئ[ أي مل يتجاوزوا حد احلكمة يف اإلنفاق، يقال لغة: أرسف يف املال 
أو يف الكالم أو يف القتل أو نحو ذلك إذا جتاوز حد احلق أو احلكمة أو ما يقتضيه العقل 

الراجح. 

ومل  نفقتهم  عليهم  جتب  من  وعىل  أنفسهم،  عىل  يضيقوا  مل  أي  ی[  ]ی    
جيعلوها أقل من املطلوب منهم أو أقل من احلاجة، والقرت لغة: الضيق. 

]ی    ی    جئ    حئ[ أي وكان بني اإلرساف والتقتري وسًطا معتداًل 
مستقياًم غري مائل وال معوج.والقوام ىف اللغة: العدل، ويقال رمح قوام إذا كان مستقياًم 
تقتضيه  عام  واعوجاج  انحراف  والتقتري  اإلرساف  من  كال  أن  عىل  هذا  فدل  معتداًل، 

احلكمة من االستقامة والعدل«))).
- قال الفخر الرازي: ذكر املفرسون يف اإلرساف والتقتري وجوها: 

أحدها: وهو األقوى: أنه تعاىل وصفهم بالقصد الذى هو بني الغلو والتقتري وبمثله 
أمر رسوله H بقوله: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ      ٿ     ٹ    ٹ    

ٹ    ٹ    ڤ[ ]اإلرساء:9)[.
))( معارج التفكر ودقائق التدبر )6/6)6( باختصار.
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اإلرساف:  إن  والضحاك:  وقتادة  وجماهد   L عباس  ابن  قول  وهى  ثانيها: 
اإلنفاق يف معصية اهلل تعاىل، واإلقتار منع حق اهلل تعاىل، قال جماهد: لو أنفق مثل جبل 
أيب قبيس – جبل يف مكة - ذهبا يف طاعة اهلل مل يكن رسفا، ولو أنفق صاعا يف معصية اهلل 
تعاىل كان رسًفا، وقال احلسن: مل ينفقوا يف معايص اهلل ومل يمسكوا عام ينبغي وذلك قد 
يكون يف اإلمساك عن حق اهلل، وهو أقبح التقتري، وقد يكون عام ال جيب ولكن يكون 

مندوًبا مثل الرجل الغنى الكثري املال إذا منع الفقراء من أقاربه. 

كان من  وإن  الدنيا،  والتوسع يف  التنعم  احلد يف  بالرسف جماوزة  املراد  ثالثها:   -
حالل فإن ذلك مكروه ألنه يؤدي إىل اخليالء، واإلقتار: هو التضييق«))) اهـ. 

- قال القرطبي: قال ابن عطية: الوجه أن يقال: إن النفقة يف معصيٍة أمٌر قد حظرته 
الرشيعة قليله وكثريه، وكذلك التعدي عىل مال الغري، وهؤالء املوصوفون منزهون عن 
ذلك، وإنام التأديب يف هذه اآلية هو النفقة يف الطاعات ويف املباحات فأدب الرشع فيها 
ا آخر أو عيااًل أو نحو هذا، وأال يضيق حتى جييع  أال يفرط اإلنسان حتى ال يضيع حقًّ
العدل، والقوام يف كل واحد  القوام أي  العيال ويفرط يف الشح، واحلسن يف ذلك هو 
الكسب أو ضد هذه اخلصال،  بحسب حاله وعياله، وخفة ظهره وصربه وجلده عىل 
وخري األمور أوسطها، وهلذا ترك رسول اهلل H أبا بكر يترصف بجميع ماله، 

ألن ذلك وسط بنسبة جلده وصربه ىف الدين. 
- وقال يزيد بن حبيب يف هذه اآلية: أوالئك أصحاب حممد H كانوا ال يأكلون 
طعاًما للتنعم واللذة وال يلبسون ثياًبا للجامل، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم 
اجلوع ويقوهيم عىل عبادة رهبم، ومن اللباس ما يسرت عوراهتم، وُيِكنُُّهم من احلر والربد. وقال 

عمر بن اخلطاب I: »كفى باملرء رسًفا أال يشتهى شيًئا إال اشرتاه فأكله«))) اهـ. 

))( باختصار من تفسري الرازي )3)/609). 
))) )3)/77( باختصار.
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البخل  وبني  والتبذير،  اجلود  بني  يفرق  أن  املنفق  عىل  فيجب  الشنقيطي:  قال 
واالقتصاد... 

قال  وقد  أيًضا؛  مذموم  املنع  حمل  ىف  واإلعطاء  مذموم،  اإلعطاء  حمل  يف  فاملنع 
الشاعر:

هطلت وان  عـبـاد  ابــن  تـمـدحـن  مَيَال  الدِّ خُتِجَل  يـداه كالـمـزن حـتى 

وسـاوسـه مـــــــن  ــات  ــتـــ ـــ ــل فـــ ــا  ـــ ـــ ــه وكرمافــإن خبــا  ل  ويـمـنـع  يـعـطـى 

الذي قررتم يقتيض أن اإلنفاق  الشنقيطي: »فإن قيل: هذا  إشكال يف اآلية: قال 
املحمود هو إنفاق ما زاد عىل احلاجة الرضورية مع أن اهلل تعاىل أثنى عىل قوم باإلنفاق 

وهم يف حاجة إىل ما أنفقوا، وذلك يف قوله تعاىل: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ     ىئ       ی      
ی[ ]احلرش:9[.

اجلواب: أجاب الشنقيطي V بجواب سأنقله بترصف:  -
 ـ إن لكل مقام مقااًل، ففي بعض األحوال يكون اإليثار ممنوًعا: منها ما يأيت:

)- إذا كانت عىل املنفق نفقات واجبة، كنفقة الزوجات ونحوها، فتربع باإلنفاق يف 
غري الواجب وترك الفرض، فهذا هو إيثار ممنوع لقوله H: »وأبدأ مبن تعول«))) 

وهذا بدأ بمن مل يُعْل.

)- أن يكون املنِفُق ال صرب عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إىل الناس 
يسأهلم ماهلم، فال جيوز له ذلك. 

واإليثار إنام حيصل ىف حالة وهي إذا مل يضيع نفقة واجبة وكان واثًقا من نفسه   -
بالصـرب والتعفف وعدم السؤال))).

))( أخرجه الرتمذي وأمحد والنسائي.
))( أضواء البيان ))/38).
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املبحث الثاني 

 ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ǟƘǞǱȃƗ ƚơƗƸǭ

يف  سامل  حممد  عـطية  الشيخ  ذكـرها   - ثالث  مراتب  الكريم  القرآن  يف  لإلنفاق 
تتمة ضوء البيان )54/8( باختصار شديد فقمت بالتوسع يف بياهنا وأرجو أن أكون قد 
وفقت يف ذلك - ولكن قبل بياهنا أقول: ال بد لكل مؤمن أن يكون منفًقا مادام يملك ما 
حيتاجه وزيادة، وأما من ال جيد ما يسد حاجته فليس بواجب عليه اإلنفاق إال يف حدود 

ضيقة كام سيأيت من خالل هذه املراتب.

1- املرتبة األوىل: اإلنفاق من بعض املال بصفة عامة: قل أو كثر كام دل عىل ذلك 
قوله تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ    ٿ    ٿ[ ]البقرة:3[، هذه املرتبة هي احلد 

األدنى ىف الواجب، حتى قيل أن املراد هبا الزكاة. ويدخل يف هذه املرتبة شيئان:

عىل  والنفقة  الفطر،  وزكاة  الفرض،  الزكاة  تشمل  وهذه  الواجبة:  النفقة   ) أ   (
الفقريين،  األبوين  عىل  والنفقة  أبيهم،  عىل  نفقتهم  جتب  الذين  األوالد  وعىل  الزوجة 
أجًرا  أعظم  الواجب  أن  شك  وال  الواجب  باحلق  قيام  ألهنا  النفقة  أنواع  أفضل  وهذه 
من غريه، يدل عىل ذلك ما رواه مسلم عن أيب هريرة I أن النبي H قال: 
»دينار أنفقته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به على مسكني، ودينار 
أنفقته على أهلك، أعظمها أجراًا الذي أنفقته على أهلك«، وروى مسلم أيًضا عن ثوبان 

H: »أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه  قال: قال رسول اهلل 
الرجل على دابته يف سبيل اهلل D، ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهلل«. 

واألحاديث  اآليات  لك  أرسد  ألن  حاجة  يف  الكريم  القارئ  أهيا  ولسُت   -
الواردة يف زكاة املال ترغيًبا وترهيًبا ألهنا من أركان اإلسالم ومما هو معلوم من الدين 
يف  الرتهيب  يف  واآلخر  الرتغيب  يف  أحدمها  حديثني  بذكر  سأكتفى  ولكن  بالرضورة، 
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بمثل  متذكر  تذكر  وما  للغافل  وتنبيًها  للجاهل،  تعلياًم  املال،  يف  الواجب  احلق  إخراج 
.O حديثه

- احلديث األول: عن أيب هريرة I قال: خطبنا رسول اهلل H فقال: 
»والذي نفسي بيده ثاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي ل يدري على ماذا 
حلف«، ثم رفع رأسه، ويف وجهه البرشى، فكانت أحب إلينا من محر النعم قال: »ما من 

عبد يصلى الصلوات اخلمس، ويصوم رمضان وخيرج زكاة ماله ويتجنب الكبائر السبع 

إل فتحت له أبواب اجلنة وقيل له ادخل بسام«))).

آتاه  H قال: »من  النبي  I، عن  الثاني: عن أيب هريرة  احلديث   -
ا أقرع، له زبيبتان، ُيطوِّقه يوم القيامة،  اهلل مالاً فلم يؤد زكاته ُمثِّل له يوم القيامة شجاعاً

شدقيه– ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك«، ثم تال هذه اآلية  ثم يأخذ بلهزمتيه –يعنى 

]ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ      ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی       یی    ی    جئ    حئ                   مئىئ    
 يئ    جب    حب    خب    مب    ىبيب     جت    حت    خت    متىت    يت    جث     مث    ىث[ 
]آل عمران:80)[. قال ابن حجر يف الفتح )50/4)، 06)(، قوله زبيبتان: تثنية زبيبة... 

ومها الزبدتان اللتان ىف الشدقني، وقيل: مها النكتتان السوداوان فوق عينه، وقيل مها يف 
حلقة بمنزلة زنمتى العنز وقيل: مها حلمتان عىل رأسه مثل القرنني، وقيل: نابان خيرجان 
من فيه... قال القرطبي: األقرع من احليات الذى ْبَيضَّ رأسه من السم. قوله: بلهزمتيه: 
حتت  اللحيني  يف  الناتئان  العظامن  مها  الصحاح:  ويف  بالشدقني،  احلديث  يف  فرس  قد 
األذنني، وىف اجلامع: مها حلم اخلدين الذى يتحرك إذا أكل األنسان باختصار، يقول ابن 

مسعود I: »أمرنا بإقام الصالة وإيتاء الزكاة، ومن مل يزك فال صالة له«))). 

يف  حبان  وابن  خزيمة،  وابن  ماجه  وابن  له،  واللفظ  النسائي،  رواه  وقال:  الرتغيب  ىف  املنذرى  ذكره   )((
صحيحيهام، واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد.

))( رواه الطرباين يف الكبري موقوًفا بأسانيد صحيحة، الرتغيب والرتهيب حديث رقم )4)))).
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تعاىل  هلل  تطوًعا  اإلنسان  خيرجها  التي  الصدقة  هي  وهذه  املندوبة:  النفقة  )ب( 

يبتغى بذلك األجر قال الشيخ عطية حممد سامل V: »وهي تشمل النافلة يعنى املرتبة 

قوله  أدنى يشء ولو شق مترة، وتدخل يف  إطالقها- عىل  األوىل؛ وتصدق -أي يصح 

تعاىل: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ[ ]الزلزلة:7[، ومما هو معلوم أن اإلنفاق 

التطوعي ال يكون إال بعد اإلنفاق الواجب، وملا كانت النفوس جمبولة عىل الشح ومجع 

املال جاءت اآليات الكثرية واألحاديث النبوية التي ال تعد للحث عىل اإلنفاق يف سبيل 

اهلل، فقد وردت تلك األحاديث ترغب املسلم يف اإلنفاق مما زاد عىل حاجته ابتغاًءا ملا 

عند اهلل D، وسأذكر هنا بعًضا منها تلك اآليات القرآنية واألحاديث النبوية:

- فأما اآليات القرآنية: فمنها قوله تعاىل: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    

ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑ    ڑک    ک    ک       ک    گگ    
گ    گ    ڳ[ ]البقرة:)6)[. وقوله تعاىل: ]ی     ی    ی    ی    جئ    حئمئ    ىئ    
ۅ     ۋ     ۋ       ٴۇ      ]ۈ     وقوله:  ]سبأ:39[،  جب[  يئ          
ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې     ې    ې     ى    ى    ائ    ائ    ەئ[ 

]البقرة:74)[، وقوله تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ      ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    

ۈ        ٴۇ    ۋ    ۋ      ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې[ ]التوبة:)))[، وغريها كثري. 

- وأما األحاديث النبوية:

مجيع هذه األحاديث وردت يف الرتغيب والرتهيب للمنذري فقد وردت يف النفقة 

عىل  حيث  ما  وفيها  األقارب  عىل  الصدقة  عىل  حيث  ما  فمنها  مراتب  عىل  فيها  املندوبة 

الصدقة عىل اجلريان والضيف واملسكني الذى اشتدت به احلاجة وغري ذلك فهذا حيتاج 

إىل مبحث خاص وهو ليس نحن بصدده وهلذا سأذكر هنا بعًضا من األحاديث اهلامة:
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الصدقة  الصدقة  H قال: »أفضل  النبي  أن  أم كلثوم بنت عقبة  )- عن 
ذوي  على  الصدقة  »إن  مرفوًعا:  أمامة  أيب  عن  معناه  ويف  الكاشح«)))،  الرحم  ذي  على 

على  »الصدقة  أيًضا:  يرفعه  عامر  بن  سلامن  وعن  مرتني«)))،  أجرها  يضعف  القرابة 

املسكني صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة«)3).

)- عن أيب هريرة I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »سبعٌة يظلهم 
اهلل يف ظله يوم ل ظل إل ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ يف عبادة اهلل D، ورجل قلبه 

معلق باملساجد، ورجان حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات 

منصب ومجال فقال: إني أخاف اهلل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ل تعلم مشاله 

ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خالياًا ففاضت عيناه«)4)، وورد يف معناه من حديث أيب 

أمامة قال: قال رسول اهلل H: »صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر 
تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر«)5). 

3- وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »بينا رجل يف فاة من 
األرض فسمع صوتاًا يف سحابة: إسق حديقة فان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى 

حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء، فإذا رجل يف 

حديقة حيوِّل املاء مبسحاته، فقال له: يا عبد اهلل ما امسك، قال: فان لإلسم الذى مسع 

يف السحاب، فقال له: يا عبد اهلل مل سألتين عن أمسى؟ قال: مسعت يف السحاب الذى هذا 

ماؤه يقول: اسق حديقة فان لمسك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر 

))( رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة ىف صحيحه، واحلاكم وقال: صحيح عىل 
رشط مسلم.

))( رواه الطرباين يف الكبري.
)3( رواه الرتمذي والنسائي وغريمها. 

)4( متفق عليه.
)5( رواه الطرباين بإسناد حسن. 
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إىل ما خيرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها الثلث«))). وقوله: 

احلرة: األرض التي هبا حجارة سود، والرشجة: مسيل املاء إىل األرض السهلة، املسحاة: 

املجرفة من حديد. 

H يـقول: »ما  I قال: سمعت رسول اهلل  4- عن عدي بن حاتم 

منكم من أحد إل سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان، فينظر أمين منه فا يرى إل ما 

قدم وينظر أشأم منه فا يرى إل ما قدم، وينظر بني يديه فا يرى إل النار تلقاء وجهه 

فاتقوا النار ولو بشق مترة«))). 

»كل  يقول:   H اهلل  قال سمعت رسول   I بن عامر  5- عن عقبة 

امرئ يف ظل صدقته حتى ُيْقَضى بني الناس«)3)، ويف رواية البن خزيمة عن يزيد بن أيب 

حبيب أن أبا اخلري مرثد بن أيب عبد اهلل املدين كان أول أهل مرص يروح إىل املسجد، وما 

رأيته داخاًل املسجد قط إال ويف كمه صدقة: إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، قال: حتى 

ربام رأيت البصل حيمله، قال: فأقول: يا أبا اخلري، إن هذا ينتن ثيابك قال، فيقول: يا ابن 

أيب حبيب أما إين مل أجد يف البيت شيًئا أتصدق به غريه إنه حدثني رجل من أصحاب 

النبي H أن رسول اهلل H قال: »ظل املؤمن يوم القيامة صدقته«. 

يوم يصبح  »ما من   :H اهلل  قال رسول  قال:   I أيب هريرة  6- عن 

اآلخر:  ويـقول  ا،  خلفاً ا  منفقاً أعط  اللهم  أحدهما:  فيقول  ينزلن،  ملكان  إل  فيه  العباد 

ا«)4).  ا تلفاً اللهم أعط ممسكاً

))( رواه مسلم. 
))( متفق عليه.

)3( رواه أمحد، وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحهام واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم.
)4( رواه الشيخان.
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املرتبة الثانية: اإلنفاق مما حيبه اإلنسان وحيرص عليه: وهذا ينبغي أن يكون 

مما زاد عىل احلاجة، وهذا هو املراد يف قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    

ڤ     ڤ[ ]البقرة:77)[. وقوله تعاىل: ]ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    
ٹ[ ]اإلنسان:8[، وقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پپ    پ    ڀ    ڀ      

ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]آل عمران:)9[. يقول الشيخ السعدى V: دلت اآلية عىل أن 
ما نقص من  بره بحسب  ينقص من  وأنه  بره،  يكون  للمحبوبات  إنفاقه  العبد بحسب 

ذلك وقيل: إن الرب هو اجلنة. 

بأقل  االكتفاء  بني  الوسط  احلد  وهي   :V سامل  حممد  عطية  الشيخ  يقول   -

الناس، كام  التوسط لعامة  النفس -كام سيأيت - وهي ميزان  الواجب وبني اإليثار عىل 

]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ      ٿ     ٹ    ٹ[،  بقوله تعاىل:  بينه تعاىل 

وكام امتدح اهلل قواًما باالعتدال يف قوله تعاىل: ]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی    

ی    ی    جئ    حئ[ ]الفرقان:67[))).

- وهؤالء املذكورون يف اآليات السابقة أنفقوا مما حيبون وقد ال يكونون يف حاجة 

إليه ولكنهم حازوا هذه الدرجة عند اهلل تعاىل برتك حمبوبات النفس. 

:ǯƘƾǱȃƗ ǴƜƮǽ ƘǮǭ ǟƘǞǱȃƗ Ǻǝ ƷƘƥǿƗ ǰǭ ƳƷǷ Ƙǭ ǈǖƛ

)- كان أبو طلحة األنصاري أكثر األنصار مااًل من نخل، فقال: يا رسول اهلل إن 

أحب أمواىل إىل بريحاء – مزرعة قريبة من املسجد النبوي – وإن اهلل تعاىل يقول: ]ٱ    

ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ[ وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل تعاىل، 
فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، فقال النبي H: »بخ بخ ذاك مال رابح ذاك 

))( تتمة أضواء البيان )54/8).
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مال رابح، وقد مسعُت ما قلت، وأنا أرى أن جتعلها يف األقربني«، فقال أبو طلحة: أفعُل يا 

رسول اهلل؛ قال أنس: فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه))). 

)- قال عمر بن اخلطاب I: يا رسول اهلل، مل أر ماال قط هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو بخيرب فام تأمرين؟ قال: »أحبس األصل وسبِّل الثمرة«))).

ومعنى احبس األصل: أي أبقه يف ملكك، وسبل الثمرة: أي أجعلها صدقـة يف 
سبيل اهلل، يأكل منها الفقراء واملحتاجني. 

3- أعطى عبد اهلل بن جعفر ابن عمر يف نافع عرشة آالف، فدخل عىل صفية امرأته 
فحدثها، قالت: فام تنظر؟ قال: فهال ما هو خري من ذلك هو حر لوجه اهلل فكان خييل إيلَّ 
]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ[)3)، واملقصود  أنه كان ينوي قول اهلل تعاىل: 
أن عبداهلل بن جعفر أراد رشاء نافع من ابن عمر بـعـشـرة آالف ولكن آثر بن عمر أن 

يعتقه لوجه اهلل. 

ابُن عمر بعرشة آالف ففرقها، وأصبح يطلب  ُأيَت  4- عن أيوب بن وائل: قال: 
لراحلته علفا بدرهم نسيئة؛ وقال نافع: »كان ابن عمر يفرق يف املجلس الواحد ثالثني 
ألًفا ثم يأيت عليه شهر ما يأكل مزعة حلم«، وقال أيًضا: »ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف 

إنسان«)4)؛ أي من العبيد األرقاء.

5- عن حممد بن إسحاق قال: »كان أناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من 
بالليل«، وعن  يؤَتْوَن  كانوا  الذى  فقدوا  بن احلسني،  فلام مات عيل  أين كان معاشهم، 

))( أخرجه أمحد وغريه. 
))( متفق عليه.

)3( سري أعالم النبالء )8/3))).
)4( سري أعالم النبالء )8/3))). 
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اجِلَرب  ينقل من  أثرا مما كان  ثابت: »ملا مات عىل بن احلسني وجدوا بظهره  عمرو بن 
بالليل إىل منازل األرامل«، اجلرب: مجع جراب وهو كيس توضع فيه النقود وقال شيبة 

بن نعامة: »ملا مات عىل بن احلسني وجدوه يعول مائة أهل بيت«))).

6- قدم الشافعي صنعاء فرضبت له خيمة، ومعه عرشة آالف دينار، فجاء قوم 
فسألوه، فام قلعت اخليمة ومعه منها يشء))).

ينفق  اإلنسان  أن  يعنى  النفس: وهذا  اإليثار عىل  مع  اإلنفاق  الثالثة: يف  املرتبة 
مع شدة حاجته إىل املال الذى ينفقه، ولكن هذه املرتبة ال يقدر عليها إال من أوتى صرًبا 
وجلًدا عىل الفقر وأوتى قوة يف التوكل عىل اهلل،وقد دل عىل هذه املرتبة ما امتدح اهلل به 

األنصار يف قوله: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ     ىئ       ی      ی[ ]احلرش:9[.

وسأذكر هنا سبب نزوهلا لعله أن يكون فيه عربة ملعترب، قال ابن كثري: روى البخاري 
عن أيب هريرة I قال: أتى رجل لرسول اهلل H فقال: يا رسول اهلل أصابني 
اجلهد، فأرسل إىل نسائه فلم جيد عندهن شيًئا، فقال النبي H: »أل رجل يضيف 
هذا الليلة، رمحه اهلل« فقام رجل من األنصار فقال: أنا يا رسول اهلل، فذهب به إىل أهله، 

فقال المرأته: هذا ضيف رسول اهلل H ال تدخريه شيًئا فقالت: واهلل ما عندي 
إال قوت الصبية، قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعاىل فأطفئ الرساج، ونطوى 
بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل عىل رسول اهلل H فقال: »لقد عجب اهلل 

D -أو ضحك- ِمـن فان وفـانة«، وأنـزل اهلل: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ     ىئ       ی      

ی[، فهؤالء آثروا عىل أنفسهم مع خصاصتهم إىل ما أنفقوه، فهم أعىل منزلة ممن 
قال اهلل فيهم: ]ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[، وممن قال اهلل تعاىل فيهم: 

))( املرجع السابق )460/3( وما بعدها.
))( رواه األصم ومجاعة عن الربيع، املرجع السابق )0)/38). 
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]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ومن هنا تصدق الصديق I بجميع ماله فقال له رسول 
اهلل H: »ما أبقيت ألهـلك؟« فقال: »أبقيت هلم اهلل ورسوله«، وهكذا املاء الذى 
ُعِرَض عىل عكرمة وأصحابه يوم الريموك، فكل منهم يأمر بدفعه إىل صاحبه وهو جريح 
مثقل أحوج ما يكون إىل املاء، فرده إىل اآلخر إىل الثالث فام وصل إىل الثالث حتى ماتوا 

))) أهـ.
M عن آخرهم ومل يرشبه أحد منهم

:ƞƛƘƮǆǩƗ ǰǕ ƷƘƥǿƗ ǰǭ ǫƴǢơ Ƙǭ ǹǸƽ ƞǢǞǲǩƗ Ǽǝ ƷƘƦǽȃƗ Ǽǝ ƷƘƥǿƗ ǰǭ ƳƷǷ Ƙǭ ǈǖƛ

فقد وردت آثار كثرية عن التابعني ومن بعدهم ىف اإليثار مع شدة احلاجة والفاقة، 
وسنورد هنا ما يسمح به املقام. 

)- عن عطاء اخلراساين أن امرأة أيب مسلم اخلوالين قالت: ليس لنا دقيق، فقال: 
هل عندك يشء؟ قالت: درهم بعنا به غزال، قال: أبغينيه وهايت اجلراب، فدخل السوق 
فأتاه سائل وألح، فأعطاه الدرهم ومأل اجلراب نشارة مع الرتاب، وأتى وقلبه مرعوب 
منها ووضعه وذهب، ففتحته فإذا به دقـيـق حوارى فعجنت وخبزت، فلام جاء الليل 

وضعته، فقال: من أين هذا؟ قالت: من الدقيق، فأكل وبكى))).

)- قال عبدالرمحن بن يزيد: »ما رأيت أحًدا أفضل من القاسم – أيب عبدالرمحن-، 
برغيف ويفطر  يتصدق  يرزقون رغيفني رغيفني، فكان  الناس  بالقسطنطينية وكان  كنا 

عىل رغيف«)3). 

– وأنا مع حييى بن  – أصابتني فاقة شديدة  الواقدي قال: »أضقت مرة  3- عن 
خالد، وحرض عيد فجاءتني اجلارية فقالت: ليس عندنا من آلة العيد يشء، فمضيت إىل 
تاجر صديق ىل ليقرضني، فأخرج إيلَّ كيًسا خمتوًما فيه ألف دينار ومئتا درهم، فأخذته، 

))( تفسري ابن كثري )38/4)).
))( سري أعالم النبالء )4/))).

)3( املرجع السابق )95/5)).
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إىل  تأخر غلته وحاجته  ايلَّ  منزيل حتى جاءين صديق يل هاشمي فشكا  استقرت ىف  فام 
أن  القرض، فدخلت إىل زوجتي وأخربهتا، فقالت: عىل أي يشء عزمت؟ قلت: عىل 
أقاسمه الكيس، قالت: ما صنعت شيئا، أتيت رجاًل سوقة – أي عاميًّا – فأعطاك ألًفا 
دينار ومئايت درهم، وجاءك رجل من آل رسول اهلل H تعطيه نصف ما أعطاك 
السوقة؟ فأخرجت الكيس كله اليه، فمىض، فذهب صديقي التاجر إىل اهلاشمي – وكان 
صاحبه – فسأله القرض، فأخرج اهلاشمي إليه الكيس بعينه، فعرفه التاجر، وانرصف 
ايلَّ فحدثنى باألمر، قال الواقدي: وجاءين رسول حييى يقول: تأخر رسولنا عنك لشغيل، 
فركبت اليه وأخربته بأمر الكيس، فقال: يا غالم، هات تلك الدنانري، فجاءه بعرشة آالف 
دينار، فقال: خذ ألفى دينار لك، وألفى دينار للتاجر، وألفى دينار للهاشمي، وأربعة 

آالف لزوجتك فإهنا أكرمكم«))). 

4- قال هارون املستميل: »لقيت أمحد بن حنبل، فقلت: ما عندنا يشء، فأعطاين 
مخسة دراهم، وقال ما عندنا غريها، وقال املروزى: رأيت أبا عبد اهلل – أمحد بن حنبل – 

قد وهب لرجل قميصه، وربام واسى من قوته«))). 

5- قال منصور الغضارى: شاهدت احلافظ عبد الغني بن عبدالواحد املقديس يف 
الغالء بمرص وهو ثالث ليال يؤثر بعشائه ويطوى)3).

6- قال ابن لبابة احلافظ: »كان بقى بن خملد من عقالء الناس وأفاضلهم، وكان 
مه عىل مجيع من لقيه باملرشق ويصف زهده، ويقول: ربام كنت  أسلم بن عبد العزيز ُيقدِّ
أميش معه يف أزقة قرطبة، فإذا نظر يف موضع خال إىل ضيف حمتاج أعطاه أحد ثوبيه«)4).

))( املرجع السابق )466/9 و467).
))( سري أعالم النبالء )))/8)) و9))).

)3( املرجع السابق )))/457). 
)4( املرجع السابق )3)/70)).



142
7- عن علقمة بن مرشد قال: »قال احلسن البرصى: واهلل لقد رأيت أقواًما كانت 
الدنيا أهون عىل أحدهم من الرتاب حتت قدميه، ولقد رأيت أقواًما يمسى أحدهم وال 
فيتصدق  بطني  يف  كله  هذا  أجعل  ال  فيقول:  فقط-  يكفيه  ما  –أي  قوًتا  إال  عنده  جيد 

ببعضه، ولعله أحوج إليه ممن يتصدق به عليه«))).

))( املرجع السابق )585/4).



143
املبحث الثالث 

 ǼǭȆƽȃƗ ƳƘǆƢǡȅƗ ǧǸǅƍ ǋƘƜǲƢƽƗ
 ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ ǳƶǵ ǰǭ

سأذكر يف هذا املبحث ما أشار إليه الشيخ الشنقيطي V مـن أن هـذه اآليـة: 
]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ[ فيها أصول 
االقتصاد اإلسالمي مع يشء من الترصف والزيادات، ومن شاء فلرياجع كالم الشنقيطي 

:(((
V يف أضواء البيان قال

اإلسالمي،  باالقتصاد  اآلن  يسمى  ما  ركني  أحد  بينت  قد  الكريمة  اآلية  هذه   -
وإيضاح ذلك أن مجيع مسائل االقتصاد عىل كثرهتا واختالف أنواعها راجعة إىل أصلني 

ال ثالث هلام وال فائدة ىف واحد منهام دون اآلخر ومها:

عىل  دلت  أخر  آيات  يف  موضًحا  جاء  قد  وهذا  املــال:  اكتساب  األول:  الركن 
أن اهلل تعاىل قد فتح األبواب إىل اكتساب املال باألوجه الالئقة به كالتجارات وغريها 
كقوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ[. وقوله 
]ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃڃ     چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ[  تعاىل: 

ۅ     ۋ     ]ۋ       تعاىل:  قوله  يف  الرشكات  أنواع  إىل  وأشار  ]املزمل:0)[. 

ۅ    ۉ    ۉ[ ]الكهف:9)[. وغري ذلك من اآليات الدالة عىل هذا املعنى. 

ول بد هلذا الركن من أمرين ضرورين هما:
1- معرفة حكم اهلل فيه: ألن اهلل تعاىل مل يبح اكتساب املال بجميع الطرق بل أباح 
بعضها وحرم بعضها كام قال تعاىل: ]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ فمعرفة حكم اهلل 

))( أضواء البيان )37/6) و38)).
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أمر رضوري ألن من مل يعلم ذلك قد يكتسب املال من وجه حرام، واملال احلرام ال خري 

فيه البتة، كام قال تعاىل: ]ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ ]البقرة:76)[. 

هذه  أن  مثال  اإلنسان  يعلم  فقد  املــال:  باكتساب  الكفيلة  الطريق  معرفة   -2

التجارة يف النوع الفالين مباحا رشعا، ولكنه ال يعلم أوجه الترصف باملصلحة الكفيلة 

بتحصيل املال، فال بد له إذن من دراسة مرشوعه التجاري من مجيع النواحي اهلامة كأن 

يتعلق  مما  ذلك  إىل  وما  املناسب  واملوسم  التجاري  املحل  لفتح  املناسب  املوقع  يعرف 

بذلك املرشوع، وهكذا يقال يف كل مرشوع فيه اكتساب للامل، ألنه من مل يترصف ترصفا 

يريد الربح فيعود عليه ترصفه باخلرسان، لعدم معرفته باألوجه التي حيصل هبا الربح، إن 

هذا اإلنسان قد يضيع كثريا من األموال واجلهود واألوقات بسبب جهله، هذا اذا كان 

يسعى ملصلحة نفسه، فكيف إن كان ضمن رشكة أو بنك إسالمي وُسلِّمت اليه أموال 

الناس، فيقع اخلرسان عىل كل مشارك يف ذلك البنك أو تلك الرشكة. 

الركن الثاني: صرف املال يف مصارفه: ألن اإلنسان لو كان حسن النظر يف مجع 

جهده  أضاع  قد  ويكون  للامل،  مجعه  من  إذن  فائدة  فال  رصفه،  بمواضع  وجاهل  املال 

ووقته يف مجع ذلك املال، وكذلك لو كان حسن النظر يف رصفه ولكنه جاهل باكتسابه 

الكسب،  يف  النظر  حسن  الركنني:  هذين  حصول  من  بد  فال  إذن  فائدة،  هناك  تكن  مل 

]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    ی     الكريمة  اآليـة  فجاءت  رصفه،  يف  النظر  وحسن 

ی    ی    ی    جئ    حئ[ جاءت لبيان هذا األصل، ألن األخرق يف رصفه 
يبدد األموال والبخيل يقرت عىل نفسه، فيصبح املال عنده كالعدم، إذن فال بد من الوسطية 

واالعتدال يف رصف املال، وهذا الرصف يعتمد عىل شيئني ال بد منهام حتى يكون مقبواًل 

يف رشع اهلل متاًما كام بينا يف الكسب، فهام:
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1- معرفة حكم اهلل يف اجلهة اليت يصرف إليها املال: اعلم أنه تعاىل مل يبح رصف 

املال ىف كل يشء بل أحل بعض الرصف وحرم بعضه، فقال C: ]چ    ڇ    ڇ    
]البقرة:)6)[، فهذا يف جانب  ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ[ 

الرصف احلالل، وقال تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ            چ       چ    چ    چ    ڇ    
ڇڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎڈ    ڈ    ژ            ژ         ڑ     
معرفة  من  بد  ال  كان  وهلذا  احلرام،  الرصف  جانب  يف  فهذا  ]األنفال:36[،  ڑ[ 
حكم اهلل يف رصف املال حتى يميز بني الواجب كالزكاة والنفقة عىل الزوجة واألوالد، 
وبني املندوب كمطلق الصدقات، وبني الرصف احلرام كالدخول يف رشكات تتاجر يف 
أمور حرمها اهلل كاملتاجرة يف اخلمر وآالت الغناء وغريها، وهكذا يأخذ الرصف مجيع 

األحكام الرشعية.

2- معرفة كيفية الصرف يف اجملالت املشروعة: وهذا تتبني أمهيته من جهة أن 
اإلنسان قد يعلم أن الرصف يف بناء مسجد مثاًل عمل صالح ولكن قد ال حيسن اختيار 
املكان املناسب لبناء هذا املسجد وهبذا ُيضيِّع أمواله، ألنه كان يف اإلمكان أن يتصدق 

هبذا املال عىل بعض املحتاجني إذا مل جيد املكان املناسب. 

اخلاصة: إن االقتصاد اإلسالمي يقوم عىل أربعة أسس هامة وهي:
)- معرفة حكم اهلل ىف الوجه الذى يكتسب به املال، فيرتك إن كان حمرًما.

)- حسن النظر يف اكتساب املال بعد التأكد من إباحته رشًعا.
3- معرفة حكم اهلل يف األوجه التي يرصف فيها املال، فيجتنبه إن كان حمرًما. 

4- حسن النظر يف أوجه الرصف، واجتناب ما ال يفيد منها. 
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املبحث الرابع 

 ƞǢǞǲǩƗ ǧǸƜǢǩ ǋƸƢǂǽ
 ƚǾǍ ǧȆƭ ƚƾǥ ǰǭ ǯǸǦơ ǯƍ

مندوبة  أو  واجبة  كانت  سواًءا  الصدقات  أجور  ذكر  الثاين  املبحث  يف  تقدم  لقد 

ولكن هذه الصدقات لكى تكون مقبولة عند اهلل تعاىل فالبد أن تكون من املال احلالل، 

املعنى  هذا  عىل  يدل  ما  هنا  أذكر  أن  أحببت  وهلذا  الطيب،  إال  يتقبل  ال  تعاىل  اهلل  ألن 

من الكتاب والسنة حرًصا عىل أن يكون إنفاق عباد الرمحن مقبواًل عند اهلل تعاىل، ولقد 

حرص السلف حرًصا شديًدا عىل الكسب احلالل والبعد عن املحرم بل واملشتبه فيه كل 

ذلك خوفا من أن ُتَردَّ عليهم صدقاهتم، فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول:

:ƘǶǩǸƜǡ ǫƴǕǷ ƟƘǡƴǆǩƗ ǧǸƜǡ ǯƘǾƛ Ǽǝ ƝƳƷƗǸǩƗ ƟƘǽǿƗ : ăȅǷƍ

ڱ     ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ      ]گ     تعاىل:  اهلل  قال   

ڱ     ڱ    ں    ںڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    

ھھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ[ ]البقرة:67)[.

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

- قال ابن اجلوزي: يف سبب نزوهلا قوالن:

رجل  كل  – جاء  حصدوه  – أي  النخل  جذوا  إذا  كانوا  األنصار  »أن  أحدهما: 

بيشء من ذلك فعلقه يف املسجد فيأكل منه فقراء املهاجرين، وكان أناس ممن ال يرغب يف 

اخلري – جييء أحدهم بالقنو – هي العزق التام بشامرخيه ورطبه – فيه احلشف والشيص 

.(((»I رديء التمر – فيعلقه، فنزلت هذه اآلية، هذا قول الرباء بن عازب -

))( رواية اإلمام الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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فنزلت  بتمر رديء،  الفطر، فجاء رجل  بزكاة  أمر   H النبي  »أن  الثاني: 
هذه اآلية، هذا قول جابر بن عبد اهلل«))). 

قال ابن اجلوزي: ويف املراد بالطيب هاهنا قوالن: أحدمها: أنه اجليد األنفس وهو 
قول ابن عباس L. والثاين: أنه احلالل، وىف اخلبيث أيًضا قوالن يف مقابل الطيب 

فهو إما الرديء أو احلرام، واألول هو قول األكثر، والثاين قاله ابن يزيد«))). 

 :L وقال ابن كثري: قال تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ قال ابن عباس
أمرهم باإلنفاق من أطيب املال وأجوده وأنفسه، وهناهم عن التصدق برذالة املال ودنيئه 
وهو خبيثه فإن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيًبا، وهلذا قال: ]ڻ    ڻ    ڻ[ أي 
ال تقصدوا اخلبيث ]ۀ    ۀ[ وقيل معناه: وال تعدلوا عن املال احلالل وتقصدوا 
إىل احلرام فتجعلوا نفقتكم منه، ويذكر ها هنا احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن عبداهلل 
بن مسعود قال: قال رسول اهلل H: »إن اهلل قسم بينكم أخاقكم«، إىل قوله: »ول 

يتصدق فيقبل منه«، وسيأيت بتاممه إن شاء اهلل)3). 

قال الطاهر بن عاشور: املراد بالطيبات: خيار األموال، فيطلق الطيب عىل األحسن 
يف صنفه، والكسب ما يناله املرء بسعيه، التجارة والغنيمة والصيد، ويطلق الطيب عىل 
املال املكتسب بوجه حالل ال خيالطه غش وال ظلم، وهو الطيب عند اهلل كقول النبي 
تلقاها   - طيباًا  إل  اهلل  يقبل  ول   - طيب  كسب  من  بصدقة  تصدق  »من   :H

الرمحن بيمينه«، ويف احلديث اآلخر: »إن اهلل تعاىل طيب ل يقبل إل طيباًا«. 

وقوله: ]ڻ    ڻ    ڻ[ أي اخلبيث الشديد السوء يف صنفه فلذلك يطلق 
]األعراف:57)[،  ]ڈ    ڈ     ژ[  عىل احلرام وعىل املستقذر، قال اهلل تعاىل: 

))( رواه احلاكم، وقال: صحيح عىل رشط مسلم.
))( زاد املسري )64)( بترصف. 
)3( تفسري ابن كثري ))/0)3).
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وهو الضد األقىص للطيب فال يطلق عىل الرديء إال عىل وجه املبالغة ووقوع لفظه يف 

سياق النهى يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ. 

املال  اآلية  من  املراد  أن  املفرسين وهو  قويل  من  األول  بالقول  أخذنا  لو  قلت:   -
الرديء أو الصنف الرديء حتى ولو كان حالاًل كام تقدم يف أسباب النزول، فيقال: إذا 
كان اهلل تعاىل ال يقبل احلالل الرديء فكيف يقبل احلرام اخلبيث فإنه من باب أوىل أن 
يكون أقرب إىل رده وعدم قبوله من صاحبه.. ثم ننبه عىل أمر هام وهو أن الذي ينفق 
من احلالل الرديء غالًبا غري طيب النفس بام ينفق وليس يف قلبه الوصول إىل مرضاة اهلل 
تعاىل، بل قد خيرجه حياًءا من الناس أو ردا لصفة البخل أو كفا لبعض األلسنة عنه فهذا 
بخل باجليد األنفس من املال وجاء بالرديء وذلك ألنه ليس مهه الصدقة املقبولة، وإنام 
مهه أن يقال تصدق فالن، فكان أجدر بأال يقبل منه، فكيف بالذي ينفق من كسب حرام 
ال شك أنه أبعد من ذلك بكثري، وهذا املعنى يزداد وضوًحا من خالل األحاديث التي 

سيأيت ذكرها.

:ǫƗƸƭ ƚƾǥ ƘǶǪǅƍ ǼƢǩƗ ƞǡƴǆǩƗ ǧǸƜǡ ǫƴǕ ǯƘǾƛ Ǽǝ ƝƳƷƗǸǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ :Ƙ ăǾǱƘƥ

)- عن ابن مسعود I قال: قال رسول اهلل H: »إن اهلل قسم بينكم 
أخاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ل حيب، ول يعطي 

الدين إل من حيب، فمن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه، ول والذي نفسي بيده ل يسلم –أو 

ال تسلم– عبد حتى يسلم –أو يسلم– قلبه ولسانه ول يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه« 
ا فيتصدق به فيقبل  قالوا: وما بوائقه؟ قال: »غشمه وظلمه«، »ول يكسب عبد مالاً حراماً
منه، ول ينفق منه فيبارك له فيه، ول يرتكه خلف ظهره إل كان زاده إىل النار، إن اهلل ل 

ميحو السيء بالسيء ولكن ميحو السيء باحلسن، إن اخلبيث ل ميحو اخلبيث«))). 

))( قال املنذري: رواه أمحد وقد حسنه بعضهم، الرتغيب والرتهيب )347). 



149

)- عن ابن عباس L قال: قال رسول اهلل H: »ل تغبطن جامع املال 
من غري حله، -أو قال- من غري حقه، فإنه إن تصدق مل يقبل منه وما بقى كان زاده إىل 

النار«))). 

3- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »إن اهلل تعاىل طيب ل 
يقبل إل طيباًا«))). 

- يقول ابن رجب احلنبيل V: »واملراد أن اهلل تعاىل ال يقبل من الصدقات إال 
ما كان طيًبا حالاًل، وقد قيل إن املراد أعم من ذلك، وهو أال يقبل من األعامل إال ما كان 

طيًبا طاهًرا من املفسدات كلها كالرياء والعجب، ومن األموال إال ما كان حالاًل«)3).

- يقول ابن دقيق العيد V: »وفيه احلث عىل اإلنفاق من احلالل، والنهى عن 
حالاًل  يكون  أن  ينبغي  ونحوها  وامللبوس  واملرشوب  املأكول  وأن  غريه،  من  اإلنفاق 

خالًصا«. 

:ǧȆƮǩƗ ƚƾǦǩƗ M ǜǪƾǩƗ ǻƸƮơ ǺǪǕ ǧƴơ ǼƢǩƗ ƷƘƥǿƗ ǈǖƛ :Ƙ ăƦǩƘƥ

)- مما حيكى من يونس بن عبيد أنه جاءه رجل من الشام فقال له: عندك مطرف 
بأربعامئة؟ فقال: »عندنا بامئتني« وبينام هم كذلك نادى املنادى للصالة، فانطلق يونس 
بأربعامئة درهم  الشامي  املطرف من  أخته  ابن  باع  ليصىل هبم، فجاء وقد  بني قشري  إىل 
فقال له: ما هذه الدراهم؟ قال: ثمن ذلك املطرف، فانطلق حتى حلق بالشامي، وقال له: 
»يا عبداهلل هذا املطرف الذى عرضته عليك بامئتي درهم، فإن شئت فخذه وخذ مائتني، 
وإن شئت فدعه«، قال الشامي: من أنت؟ قال: »رجل من املسلمني«، قال: أسألك باهلل 

))( رواه احلاكم وصححه. 
))( رواه مسلم وهذا جزء منه. 

)3( جامع العلوم واحلكم.
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من أنت؟ ما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد، قال: »فواهلل إنا لنكون يف نحر العدو، فإذا 
اشتد األمر علينا، قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبه هذا«، فقال يونس: سبحان 

اهلل، سبحان اهلل. 

)- قال اجلنيد: اجتاز احلارث املحاسبي يوًما يب، فرأيت يف وجهه الرض من اجلوع 
فدعوته فقدمت له ألوانا من الطعام، فأخذ اللقمة فرأيته يلوكها فوثب وخرج، ولفظ 
اللقمة، فأتيته فعاتبته، فقال: »أما الفاقة فشديدة، ولكن إذا مل يكن الطعام مرضيا، ارتفع 

إىل انفي منه زفرة فلم أقبله«. 

3- يقول اإلمام أمحد بن حنبل V: »دخلت عىل أيب احلسن –والد البخاري– 
أمحد:  قال  درمًها من حرام، وال درمها من شبهة«،  مايل  أعلم من  فقال: »ال  موته  عند 
»فتصاغرت إيّل نفيس عند ذلك«، ثم قال: »أصدق ما يكون الرجل عند املوت«، ولعل 

يف هذه اآلثار كفاية واهلل أعلم. 



الصفة السادسة:

]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[

إخالص العبودية هلل وحده
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J

آله  وعىل  حممد  سيدنا  املرسلني  أرشف  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

وبعـد: هذه اآلية فيها بيان للصفة السادسة من صفات عباد الرمحن – جعلنا اهلل 
وإياكم منهم بمنِّه وكرمه - أال وهي: إخالص العبودية هلل وحده، وإن شئت قل: التربؤ 
التفسري  أهل  قاله  ما  بيان  وقبل  واخلفي؛  واألصغر  األكرب  صوره؛  بجميع  الرشك  من 
الصفة  هذه  حول  هامَّني  سؤالني  عن  فيه  أجيب  مبحًثا  سأذكر  الكريمة  اآلية  معنى  يف 
من صفات عباد الرمحن ثم أذكر بعد ذلك أقوال املفرسين حول اآلية الكريمة ثم أذكر 
ثالثة مباحث هامة فيام يتعلق باإلخالص وفوائد وعالماته وصوًرا من إخالص السلف 
يكون  إىل اإلخالص وعليه  املوصلة  أال وهو األسباب  بمبحث هام  اختم  ثم   M

نظام عقد هذه الصفة يف مخسة مباحث عىل النحو اآليت:
املبحث األول: سؤاالن هامان حول اآلية الكريمة واجلواب عنهام.

املبحث الثاني: أقوال املفرسين يف قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     
پ[.

املبحث الثالث: اإلخالص: معناه وفوائده وعالماته.
.M املبحث الرابع: صور من إخالص السلف
املبحث اخلامس: األسباب املوصلة إىل اإلخالص.
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املبحث األول 

 ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ ǧǸƭ ǯƘǭƘǵ ǯȅƗƐƽ

 ƘǮǶǲǕ ƙƗǸƪǩƗǷ

السؤال األول: قد يقول قائل: لقد ُعلم مما تقدم من صفات عباد الرمحن أهنم يف 
أعىل درجات املتقني فكيف يوصفون مع هذا بالتربيء من عبادة غري اهلل تعاىل؟ 

اجلواب: اإلجابة عن هذا السؤال من ثالثة أوجه:-
الوجه األول: ملا كان التوحيد هو أساس كل عمل صالح وبدونه ال يقبل اهلل من 
عبد رصًفا وال عداًل - فرًضا وال نفاًل - وملا كان اإلخالص هو املوصل الوحيد إىل تقبل 
طاعات العبد إذ ال يقبل اهلل ِمْن أحد عبادة مامل خيلص فيها هلل تعاىل، أقول: ملا كان ذلك 
كذلك كان ال بدَّ من بيان أن ما تقدم ذكره من صفات عباد الرمحن: من تواضٍع وحلم 
ونفقة وقيام ليل إنام هي صفات وعبادات مبنية عىل توحيد اهلل واإلخالص له يف ذلك 
بيانه إن شاء اهلل  كله، فهذه اآلية نفت عنهم الرشك األكرب والرشك األصغر كام سيأيت 

تعاىل.

قوله  مـن  األنعام  نبيًّا ورسواًل يف سورة  اهلل سبعة عرش  ذكر  لقد  الثاني:  الوجه 
تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ       ٺ[ ]األنعام:83[، إىل قوله تـعـاىل: ]ک    
گ    گ    گگ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ[  ]األنعام:86[، ثم عقب تعاىل بقوله: 

]ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ                 ۇ[ ]األنعام:88[، وال شك أن هؤالء الصفوة من 
البرش هم أبعد عن الرشك من غريهم ومع ذلك بني اهلل خطورة الرشك به تعاىل، فمن باب 
أوىل أن يبني C أن من صفات عباد الرمحن أهنم ]ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[ 
]ڤ    ڤ     ڤ    ڦ    ڦ[   :S ثم تأمـل أخي الكـريم قـول إبراهيم 
]إبراهيم:35[. فإذا كان أبو األنبياء إبراهيم S يسأُل اهللَ أن جينِّبه وبنيه عبادة األصنام، 
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فامذا يقول غريه، ومن هنا كان إبراهيم التيمي يقول يف وعظه للنـاس: مـن يأمـن البالء 
]إبراهيم:35[، كام عبدها  ]ڤ    ڤ     ڤ    ڦ    ڦ[  بعـد اخلليل حني يقول: 

أيب وقومي. 

الوجه الثالث: لو مل تذكر هذه الصفة لظن بعض الناس أنه يف إمكانه أن يكون من 
عباد الرمحن ولو عبد مع اهلل إهلا آخر وذلك ألن أهل الرشك كانوا يتحلون ببعض مجيل 
اخلصال التي تعطيهم مكانة اجتامعية وال يعلم الناس ما يف قلبه من رشك أكرب أو أصغر، 
فأراد اهلل تعاىل أن يبني لعباده أن الرشك مفسد لكل خصلة مجيلة وال ينفع العبَد عمٌل إذا 
كان من أهل الرياء والسمعة، والفرق بني هذا الوجه والوجه األول أن هذا للتنبيه عىل 
أن عباد الرمحن قد صلح ظاهرهم وباطنهم والوجه األول لبيان ارتكاز تلك األعامل عىل 

اإلخالص فيها وقبل هذا وذاك توحيد اهلل جل يف عاله.... واهلل أعلم.

املذكورة  وهي  التخيل  صفات  بذكر  يبدأ  أن  املفرتض  من  كـان  الثاني:  السؤال 
يف هذه اآلية: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    
ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[ ]الفرقان:68[. ثم يعقب بذكر صفات التحيل وهى آنفة الذكر، 
ولكن جاء ذلك معكوًسا، ومعلوم أن صفات التخيل مقدمة عىل صفات التحيل، فام هي 

احلكمة يف ذلك؟ 

اجلواب: واإلجابة عن هذا السؤال من ثالثة أوجه:
األصل  التخيل هو  صفات  التحيل عىل  صفات  تقديم  أن  يقال  إن  األول:  الوجه 
يف اكتساب الصفات وبيانه: أن التخيل عن الصفات الذميمة كسوء اخللق والزنا ليس 
وغريها  والعفة  اخللق  كحسن  التحيل  لصفات  املجال  إلفساح  وإنام هو  لذاته  مقصودا 
أواًل  التخيل  من  بد  ال  فكان  واحد،  قلب  يف  املتناقضات  هذه  جتتمع  أن  يمكن  ال  ألنه 



155
عن صفات الذم ثم التحيل بصفات املدح ومن هنا نعلم أن صفات التحيل هي املقصود 

األسنى واملطلب األعىل. 

الوسيلة؛  هي  التخيل  وصفات  الغاية  هي  التحيل  صفات  إن  نقول:  عليه  وبناًءا 
والغاية أرشف من الوسيلة، فقد م اهلل تعاىل الغاية عىل الوسيلة لرشفها.

املذمومة  الصفات  بنفي  اإلنسان  مدح  نبدأ  أن  املناسب  من  ليس  الثاني:  الوجه 
عنه، ألن ذلك يستوي فيه اجلميع أعنى أنه ليس من املناسب أن تأيت لرجل سيد يف قومه 
لتقول له: لست زانيا وال سارقا وال.... فهذا مذموم عند العرب بل مذموم بالفطرة، 
ومن هنا كان ال بد أن يقدم اهلل صفات املدح عىل نفي صفات الذم ألن صفات املدح 
ليست معلومة بينام صفات الذم معلومة، ثم التخيل عنها ليس مما يمدح به اإلنسان بل 
هو من األمور التي يستوي فيها أكثر املؤمنني كام سبق ذكره، وهلذا قدمت صفات التحيل 

عىل صفات التخيل.

الوجه الثالث: إن صفات التحيل صفات دائمة وصفات التخيل صفات عارضة 
فقدم الدائم عىل العارض حلسنه. 

تنبيه: ما يقال هنا يف الصفتني اآلتيتني بعد ذلك ومها العفة يف قوله تعاىل: ]ٺ     
]پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ        النفس بغري حق  ٺ[ واالبتعاد عن قتل 
ٺ[ بل ويدخل فيه قوله: ]ک    ک    ک      ک[ ]الفرقان:)7[ واهلل أعلم.
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املبحث الثاني 

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧǸǡƍ

]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[

- قال ابن اجلوزي: قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[ اآلية يف 
سبب نزوهلا ثالثة أقوال:

سـألت  قال:   I مسعود  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  األول: 
ا وهو خلقك«، قلت: ثم  رسول اهلل H: أيُّ الذنب أعظم؟ قال: »أن جتعل هلل ندًّ
أّي؟ قال: »أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك«، قلت: ثم أّي؟ قال: »أن تزاني حليلة 

جارك«، فأنزل اهلل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[ اآلية. 

الثاني: »أن ناًسا من أهل الرشك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول اهلل 
H فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن لو ختربنا أن ملا عملنا كفارة، فنزلت 

اآلية إىل قوله: ]ڇ     ڍ[«))).

يا حممد  فقال:   H النبي  أتى   - I – قاتل محزة  أن وحشيًّا  الثالث: 
أتيتك مستجرًيا فأجرين حتى أسمع كالم اهلل، فقال رسول اهلل H: »قد كنُت 
ُأِحبُّ أن أراك على غري جوار، فأما إذ أتيت مستجرياًا فأنت يف جواري حتى تسمع كام 

اهلل«، قال: فإين قد أرشكت باهلل وقتلت النفس التي حرم اهلل وزنيت، فهل يقبل اهلل مني 

توبة، فصمت رسول اهلل H حتى نزلت هذه اآلية: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    
پ     پ[ فتالها عليه فقال: أرى رشًطا فلعيل ال أعمل صاحلًا، أنا يف جوارك حتى 
أسمع كالم اهلل، فنزلت: ]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[ 
]النساء:48[، فدعاه فتالها عليه، فقال: ولعيل ممن ال يشاء اهلل، أنا يف جوارك حتى أسمع 

 .L أخرجه مسلم من حديث ابن عباس )((
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كالم اهلل، فنزلت: ]ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ      ھ    ےے    ۓ    ۓ    
ڭ       ڭ         ڭ[ ]الزمر:53[. فقال: نعم ال أرى رشًطا فأسلم«))). قال ابن اجلوزي: 

وهذا وحيش قاتل محزة ويف هذا احلديث املذكور نظر؛ وقلت: وقد ذكر هذه القصة غري 
واحد من املفرسين.

إىل  ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ[،  تعاىل:  قوله  ابن عاشور:  قال   -
قوله: ]ڦ[ وهذا قسم آخر من صفات عباد الرمحن، وهو قسم التخيل عن املفاسد 
التي كانت مالزمة لقومهم من املرشكني، فتنزه عباد الرمحن عنها بسبب إيامهنم، وذكر 
عىل  غالبة  كانت  الثالث  القبائح  وهذه  والزنا،  النفس  وقتل  الرشك  عن  تنزههم  هنا 

املرشكني. 

- وقد مجع التخيل عن هذه اجلرائم الثالث يف صلة موصول واحد، ومل يكرر اسم 
أقلعوا عن الرشك  ملا  إىل أهنم  املوصول )والذين( كام كرر يف صفات حتليهم، لإلشارة 
ومل يدعوا مع اهلل إهلا آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالرشك وذلك قتل النفس 

والزنا، فجعل ذلك شبيه خصلة واحدة وُجِعل يف صلة موصول واحد.

قال ابن القيم: أصول املعايص كلها كبارها وصغارها ثالثة؛ تعليق القلب بغري   -
فغاية  والفواحش،  والظلم  الرشك  وهي  الشهوانية،  والقوة  الغضبية،  القوة  وطاعة  اهلل 
التعليق بغري اهلل رشك وأن يدعى مع إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية 

]ٱ    ٻ      تعاىل:  قوله  يف  الثالثة  هذه  بني  اهلل  مجع  وهلذا  الزنا،  الشهوانية  القوة  طاعة 
ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[. 
أن  كام  والفواحش،  الظلم  إىل  يدعو  فالرشك  بعض،  إىل  بعضها  يدعو  الثالثة  وهذه 

]ڃ    ڃ    چ    چ        اإلخالص والتوحيد يرصفها عن صاحبه قال تعاىل: 

))( رواه عطاء عن ابن عباس.
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چچ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ[ ]يوسف:4)[، فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا، 
وكذلك الظلم يدعو إىل الرشك والفحشاء، فإن الرشك أظلم الظلم، كام أن أعدل العدل 

التوحيد، فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الرشك، وهلذا مجع اهلل سبحانه بينهام.

قال امليداين: وعباد الرمحن من أوصافهم أهنم ال يعبدون مع اهلل إهلا آخر، بأي   -
لون من ألوان العبادة وىف مقدمتها السؤال والطلب عىل سبيل الترضع والتذلل واعتقاد 
إهلا  اهلل  مع  ُأخراهم  أو  دنياهم  ملطالب  يسألون  فال  الغيبيات  يف  الترصف  عىل  القدرة 

آخر. 

وهذه الصفة اإليامنية التي يتحىل هبا عباد الرمحن قد أعلنها مـن قـبـل إبراهيم   -

]ک    ک     ک    گ        گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      :D اهلل  قـال   O

ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ      ہ...[ 
إىل قـولـه تعاىل ﴿ ىئ    ىئ    ی    ی      ی    ی    جئ    حئ﴾ ]الشعراء:69-)8[، فأعلن 

إبراهيم S أن اهلل D هو اخلالق، وهو اهلادي وهو الذي يطعم ويسقي وهو الذي 

فائدة من  فأي  إذن  يغفر اخلطايا،  الذي  الذي حييى ويميت وهو  يداوي ويشفي، وهو 

دعاء غري اهلل تعاىل وكل ما سواه ال ينفع عنده وال يرض.

وهذه الصفة اإليامنية قد علَّمها رسول اهلل H أمته يف روائع بياناته حيث   -

قال البن عباس L: »يا غام إني أعلمك كلمات: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل 

جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، وأعلم أن األمة لو اجتمعت 

على أن ينفعوك مل ينفعوك إل بشيء قد كتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك 

بشيء مل يضروك إل بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقام وجفت الصحف«))). 

))( رواه الرتمذي وقال: هو حديث حسن صحيح.
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وقال الطربي V: والذين ال يعبدون مع اهلل إهلا آخر فيرشكون ىف عبادهتم   -
إياه، ولكنهم خيلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة. 

اخلالصة: نخلص من مجيع ما تقدم من قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ      -
پ     پ[ هي صفة إخالص العبودية هلل تعاىل. ومن هنا كام قلت يف بداية حديثي 
سأذكر مبحثا حول معنى اإلخالص وما يتعلق به ثم أذكر مبحًثا آخر حول صور من 

إخالص الصحابة وغريهم.
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املبحث الثالث

ǴơƘǭȆǕǷ ǳƴƕƗǸǝǷ ǃȆƱȃƗ Ǻǲǖǭ ǯƘǾƛ Ǽǝ
اإلخالص(  حديث  برشح  األنفاس  )تعطري  كتاب:  من  ملخًصا  املبحث  هذا 

للدكتور سيد العفاين ما عدا تفسري اآليات.

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ǃȆƱȃƗ Ǻǲǖǭ :ȅǷƍ

1- اإلخاص لغة: مصدر أخلص خيلص، وهو مأخوذ من مادة »خ ل ص » الدالة 
عىل تنقية اليشء وهتذيبه، وأخلص اليشء أي اختاره.

معنى  بيان  يف  العلم  ألهل  كثرية  عبارات  وردت  لقد  ــا:  شــرعاً اإلخـــاص   -2
بالعمل  وحده  تعاىل  اهلل  وجه  إرادة  هو:  واحد  معنى  حول  تدور  وكلها  اإلخالص 
قال  معنى اإلخالص حيث  التسرتي يف  قاله سهل  ما  بذكر  هنا  اكتفى  الصالح، وهلذا 
V: »نظر األكياس يف تفسري اإلخالص فلم جيدوا غري هذا: أن تكون حركته – أي 
العبد – وسكونه يف رسه وعالنيته هلل تعاىل وحده ال يامزجه يشء ال نفس وال هوى وال 

دنيا«. قال الغزايل V: وهذه كلمة جامعة حميطة بالغرض. 

 :ǳƴƕƗǸǝǷ ǃȆƱȃƗ ǨƕƘǊǝ :Ƙ ăǾǱƘƥ

يتبني فضل اإلخالص وما فيه من فوائد دينية ودنيوية وأخروية من خالل النقاط 
اآلتية:

1- اإلخاص ينقى القلب من اخليانة والغش:
ا  ر اهلل عبداً H: »نضَّ I قال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري 
مسع مقاليت فوعاها وحفظها ثم أداها إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه غري فقيه، ورب 

حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ثاثة ل يِغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخاص العمل هلل، 

والنصح ألئمة املسلمني ولزوم مجاعتهم، فإن دعوتهم حتيط من ورائهم«))). 

))( رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم.
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قال ابن القيم يف رشح قوله H: »ثالثة ال يغل... الخ«: أي ال يبقى فيه 
غل مع هذه الثالثة بل تنفى عنه غله وتنقيه منه وخترجه عنه، فإن القلب يغل عىل الرشك 
أعظم غل، وكذلك يغل عىل الغش وعىل خروجه عىل مجاعة املسلمني بالبدعة والضاللة، 
فهذه الثالث متلؤه غال ودخال، ودواء هذا الغل واستخراج أخالطه بتجريد اإلخالص 

والنصح ومتابعة السنة » وقوله يغل: من اإلغالل وهو اخليانة يف كل يشء.

ا له: 2- اإلخاص وصية اهلل تعاىل للنيب H وألمته تبعاً
قال اهلل تعاىل خماطًبا نبيه H: ]چ    چ    چ         ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڍ    ڍ    ڌ[ ]الزمر:)[، قال السعدي V: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[: أي 
أخلص هلل تعاىل مجيع دينك، من الرشائع الظاهرة والرشائع الباطنة: اإلسالم واإليامن 

واإلحسان بأن تفرد اهلل وحده هبا وتقصد هبا وجهه ال غري ذلك من املقاصد. 

]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ     قال اهلل تعاىل: 
ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ ]األنعام:)6)-63)[.

وقال تعاىل خماطًبا هذه األمة: ]ۓ    ۓ     ڭ    ڭ       ڭ          ڭ      ۇ     ۇ    ۆ       
ۆ[ ]غافر:65[. 

املسألة  ودعاء  العبادة  لدعاء  شامل  وهذا  ]ۇ[   :V السعدي  قال 
]ۇ    ۆ       ۆ[ أي أقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه اهلل تعاىل.

3- اإلخاص هو التوحيد العملي وهو خاصة الدعوة النبوية:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: »إخالص الدين هلل هو الدين الذي ال يقبل 
اهلل سواه، وهو الذي بعث به األولني واآلخرين من الرسل، وأنزل به مجيع الكتب واتفق 
عليه أئمة أهل اإليامن، وهذا هو خالصة الدعوة النبوية، وقد أخرب سبحانه أن األولني 
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واآلخرين إنام أمروا بذلك ىف غري موضع فقال تعاىل: ]ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک       
گ     گ    گ    گ    ڳ      ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     

ڻ    ۀۀ    ہ    ہ     ہ[ ]البينة: 5-4[.

4- اإلخاص سبب يف حفظ األمة ونصرها:
قال رسول اهلل H: »إمنا ينصر اهلل هذه األمة بضعيفها بدعوتهم وصاتهم 

وإخاصهم«))). 

األمة  هــذه  ر  »بشِّ  :H اهلل  رسول  قال  قال:   I كعب  بن  ُأيّب  وعن   
بالسناء والدين والرفعة والتمكني يف األرض فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا مل يكن 

له يف اآلخرة من نصيب«))). 

وعن جابر I قال: قال رسول اهلل H: »لصوت أبي طلحة يف اجليش 
خري من ألف رجل«)3). 

وعن أنس بن مالك I قال: قال رسول اهلل H: »كم من أشعث أغرب 
ذي طـمرين ل يؤبه له، لو أقسم على اهلل ألبره، منهم الرباء بن مالك«)4). 

5- اإلخاص سبب يف مغفرة الذنوب والنجاة من النار:
جاء يف حديث عمرو بن عبسة – الطويل –: »فإن هو قام فصلى فحمد اهلل وأثنى 
عليه وجمده بالذي هو أهله وفرَّغ قلبه هلل إل انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته 

أمه«، وحمل الشاهد قوله: »فرغ قلبه هلل«، أي أْخَلَص هلل تعاىل، والثواب: »انرصف من 

خطيئته..« الخ.

))( رواه النسائي وإسناده صحيح. 
))( رواه أمحد واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد. 

)3( أخرجه احلاكم وإسناده صحيح.
)4( أخرجه الرتمذي وقال: حسن صحيح. 
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إمياناًا  الــقــدر  ليلة  قــام  »من  قال:   H النبي  أن   I هريرة  أيب  وعن 
واحتساباًا غفر له ما تقدم من ذنبه«))). وكذا ورد يف صيام رمضان وقيامه، وحمل الشاهد 

قوله: »احتساًبا« أي خملًصا هلل تعاىل. 

ا دخل اجلنة« قيل: وما إخالصها؟   وقال H: »من قال ل إله إل اهلل خملصاً
قال: »أن حتجزه عن حمارم اهلل«))).

وهكذا جتد أنَّ األحاديث الدالة عىل أن مغفرة الذنوب والنجاة من النار متوقفة 
عىل اإلخالص كثريه ولكن فيام سبق ذكره كفاية للتنبيه عىل بقيتها واهلل تعاىل أعلم.

6- اإلخاص طريق اجلنة:
]ھ     ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ        ڭ       قال اهلل تعاىل: 
ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ     ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    
قرأ  فقد  وفتحها،  الالم  بكرس  قراءتان  فيها  املخلصني  وكلمة  ]الصافات:43-38[،  ى[ 
نافع وابن كثري وأبو عمر وابن عامر بكرس الآلم، وقرأ الباقون بالفتح، واالستدالل هبذه 

اآلية عىل قراءة املخلصني بالكرس. 

قال السعدي V: يقول اهلل تعاىل: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[ فإهنم غري ذائقوا 
عليهم  وجاد  برمحته  واختصهم  فأخلصهم  األعامل  هلل  أخلصوا  ألهنم  األليم  العذاب 

بلطفه.

وقال تعاىل: ]ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    
ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     ڦ         ڄ...[ إىل أن قال: ]ی    ی    ی          ی    جئ    حئ    مئ    ىئ[ 

]اإلنسان:8-))[.

))( متفق عليه.
))( رواه الطرباين يف الوسط والكبري.
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بألسنتهم  يقولون  ]ٹ    ڤ    ڤ     ڤ[ أي  تعاىل:  V: »قوله  القرطبي  قال 
]ٹ    ڤ[ يف اهلل جل ثناؤه، فزًعا من عذابه وطمًعا يف  للمسكني واليتيم واألسري 
ثوابه ]ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     ڦ         ڄ[ أي مكافأة ]ڦ         ڄ[ أي وال أن تثنوا علينا بذلك، 
ثناؤه منهم  وعن سامل عن جماهد قال: )أما إهنم مـا تكلموا بـه ولـكن علمه اهلل جـل 
فأثنى به عليهم لريغب يف ذلك الراغب( أهـ وقول جماهد هو األقرب لبيان حـالـهـم إذ 

ليس مـن اإلخـالص التكلـم بام ُذكر يف اآلية ]ٹ    ڤ    ڤ     ڤ[.

فيام سبق  اإلطالة، ولعل  تركتها خشية  أخرى لإلخالص  فوائد وفضائل  وهناك 
ذكره كفاية واهلل أعلم.

:ǃȆƱȃƗ ƟƘǭȆǕ :Ƙ ăƦǩƘƥ

زمرة  يدخل يف  نفسه حتى  أن يالحظها يف  املؤمن  هناك عدة عالمات جيب عىل 
العون  أرجو  اهلل  ومن  فأقول  بعضها  بذكر  هنا  أكتفي  ا،  جدًّ كثرية  وهي  املخلصني، 

والقبول:
العامة األوىل: إخفاء العمل الصاحل:

واملقصود من إخفاء العمل هنا: العمل الصالح الذي ال تطلب فيه اجلامعة كتالوة 
القرآن والذكر والصدقة وصلة الرحم وقيام الليل وغريها، وأما ما يطلب فيه اجلامعة 
أداءها  يعنى  إخفاؤها  بل  أخفاؤها  يمكن  فال  الرتاويح  وصالة  اخلمس  كالصلوات 

بانفراد وىف ذلك خمالفة للسنة. 

فاملقصود أن املخلص إذا عمل عماًل صاحلًا من األعامل التي ال ُتطَلُب فيه اجلامعة 
وكان يف إمكانه إخفاءه فاألوىل به أال يعمله أمام الناس وال يتكلم به، وينبغي أن يستحرض 

أنه يعمل هلل تعاىل واهلل ال ختفى عليه خافية.
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M عىل إخفاء العمل وأوصوا بذلك، وأكتفي هنا بذكر  ولقد حث السلف 
كالم ثالثة منهم فقط:

قال سفيان الثوري: »كل يشء أظهرته من عميل فال أعده شيًئا، لعجز أمثالنا عن 
اإلخالص إذا رآه الناس«، وقال برش احلايف: »أكتم حسناتك كام تكتم سيئاتك«.

وقال الشافعي: »ينبغي للعامل أن تكون له خبيئة من عمل صالح فيام بينه وبني اهلل 
تعاىل، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع يف اآلخرة«. 

العامة الثانية: اتهام النفس ومقتها:
ومن عالمات اإلخالص أن يتَّهم املخلص نفسه بالتقصري فيجعله جنب اهلل تعاىل 
أعامله  كانت  مهام  فضل  أي  لنفسه  اإلنسان  يرى  فال  تعاىل،  اهلل  بعبودية  قيامها  وعدم 
بكر  أيب  عن  ورد  ما  ذلك  فمن  أنفسهم  يتهمون  وغريهم  الصحابة  كان  وقد  عظيمة، 
I أنه كان يمسك لسانه ويقول »هذا الذي أوردين املهالك«، وهذا عمر بن اخلطاب 
H: يا حذيفة هل أنا منهم؟  I كاتم رس رسول اهلل  I يقول حلذيفة 
يعنى املنافقني، هل سامين لك رسول اهلل H؟« فإذا عمر يتهم نفسه بالنفاق فامذا 

نحن قائلون؟.

حممد  أصحاب  من  ثالثني  »أدركت  قال:  مليكة  أيب  ابن  عن  البخاري  وروى 
H كلهم خياف عىل نفسه النفاق ما منهم من أحد يقول إيامنه كإيامن جربيل«.

العامة الثالثة: عدم الغرتار مبدح الناس:
املخلص ال يغرت إذا مدحه الناس وال حيزن إذا ذموه ألنه إنام يعمل هلل وحده وال 
ا  يعمل ألحد من الناس، وأما إذا كان يتأثر سلًبا أو إجياًبا بام يسمعه من الناس مدًحا وذمًّ
فهو ليس بمخلص، وهلذا ملا سئل حييى بن معاذ متى يكون العبد خملًصا؟ قال: »إذا صار 
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ُخُلُقه كخلق الرضيع ال يبايل من َمْدحِه أو ذّمه«، وقال حممد بن شاذان: »إياك والطمع يف 

املنزلة عند اهلل، وأنت حتب املنزلة عند الناس«. 

V: »ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع  قال ابن القيم 
املاء والنار، والضب واحلوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب  الناس إال كام جيتمع  فيام عند 
اليأس وأقبل عىل املدح والثناء فازهد  اإلخالص فأقبل عىل الطمع أواًل فأذبحه بسكني 
فيهام زهد عشاق الدنيا يف الآلخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح 
املرح  يف  والزهد  الطمع  ذبح  عيلَّ  هل  يسِّ الذي  وما  قلَت:  فإْن  اإلخالص،  عليك  سُهل 
 D اهلل  وبيد  إال  فيه  يطمع  يشء  من  ليس  أنه  يقينًا  علمك  عليك  والثناء؟قلُت:يسهله 
وحده خزائنه ال يملكها غريه، وال يؤتى العبد منها شيًئا سواه، وأما الزهد يف الثناء واملدح 
فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويرض ذمه ويشني إال اهلل وحده كام 
.»D إن مدحي زين وذمي شني: فقال: ذاك اهلل« :H قال ذلك األعرايب للنبي

العامة الرابعة: اخلوف من الشهرة:
وإنام كان خوف الشهرة من عالمات اإلخالص ألن الذي حيب الشهرة قلَّام يراعي 
قلبه وإخالص عمله هلل وإنام يكون مهه أن تزداد مكانته يف قلوب الناس فيظل أكرب مهه: 
ماذا قال الناس عني؟ هل هم راضون أم ال؟ ألنه خيشى من سقوط منزلته عندهم فهو 
يراعيهم يف كل قول وعمل وهلذا قيل:حب الظهور يقصم الظهور، وقيل: طقطقة النعال 

قطعت أعناق الرجال. 

ومن هنا كان السلف يوصون دائاًم باالبتعاد عن الشهرة، وأكتفي هنا بذكر بعض 
عباراهتم:

ل وال تشتِهْر، وال ترفْع شخَصك فُتذَكْر، وتعلَّم واكتْم،  هذا عيل I يقول: »تبذَّ
واصمت تسلم، ُترسُّ األبرار وَتغيُظ الفجار«.
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البيوت،  العلم، مصابيح اهلدى أحالس  ينابيع  I:»كونوا  ابن مسعود  وقال 

جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون يف أهل السامء وختفون عىل أهل األرض«.

قلت:  بخري«  الناُس  يذكره  أن  أحبَّ  َمْن  اهلل  اتقى  »ما  أدهم:  بن  إبراهيم  وقال 
الرش  نفسه  يعلم من  الناس بخري وهو  يذكره  أن  يتطلع اإلنسان  لقد صدق واهلل كيف 

والذنوب. 

واختم هنا بكالم للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حول الشهرة حيث قال يف 
كتابه )النية واإلخالص( ما نصه: »والشهرة يف ذاهتا ليست مذمومة فليس هناك أشهر 
الشهرة  طلب  هو  املذموم  ولكن  املجتهدين  واألئمة  الراشدين،  واخللفاء  األنبياء  من 
فال  واحلرص  التكلف  هذا  غري  من  وجودها  فأما  عليها،  واحلرص  واجلاه  والزعامة 
يشء فيه، وان كان فيه - كام قال الغزايل فتنة عىل الضعفاء دون األقوياء، ويف هذا املعنى 
جاء حديث أيب ذر عن النبي H أنه ُسئل عن الرجل يعمل العمل هلل من اخلري 
ماجه وعنده:  ابن  املؤمن«)))، وخرجه  بشرى  عاجل  »تلك  فقال:  عليه،  الناس  وحيمده 
بن راهوية  الناس«، وهبذا فرسه اإلمام أمحد وإسحاق  العمل هلل فيحبه  يعمل  »الرجل 

وابن جرير الطربي وغريهم« اهـ. 

ا وإن كانت لذة النفس  العامة اخلامسة: احلرص على العمل األكثر نفعاً
يف غريه:

من املعلوم أن األعامل نوعان: قارصة ومتعدية، أي قارصة من حيث األجر واملنفعة 
عىل العامل وذلك كنوافل الصلوات والصيام وتالوة القرآن أو متعدية أي نفعها متعد 
للغري كتعليم العلم والدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهى عن املنكر، وال شك أن ما 

يا كان أعظم أجًرا: »لئن هيدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري لك من محر النعم«. كان متعدِّ

))( خرجه مسلم.
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فمن هنا كان من عالمات اإلخالص: احلرص عىل العمل األجدى نفًعا واألعظم 
– يف وقته واألقرب إىل اهلل تعاىل، وليس األرىض للنفس، وغالبا ما يظهر هذا يف  أثًرا 
بعض األثرياء الذين اعتادوا عىل أداء احلج كل عام أو العمرة يف رمضان، وإذا قيل له 
يف سنة من السنوات تصدق بامل احلج لبعض املرىض أو الفقراء من أهلك وأقاربك أبى 
إال أن يذهب ليحج أو يعتمر، وهذا داء قديم فقد ورد أن رجاًل جاء إىل اإلمام أمحد بن 
حنبل V فقال له: أريد احلج هذا العام؟ فقال له اإلمام أمحد: أحججت؟ أي حجة 
اإلسالم، فقال: »نعم«، إذن تصدق عىل الفقراء فقال: ولكني أريد احلج: فقال له اإلمام 
أمحد: تريد األجر فتصدق فقال: بل أريد احلج، حينها قال له اإلمام مغضًبا: »تريد أن 

تركب وتذهب وجتيء ليقول الناس حج فالن«، أي أنك لست من طالب األجر. 

دقة  هي  اإلخالص  عالمات  من  العالمة  هذه  يف  اإلنسان  تواجه  مشكلة  وأكرب 
األجر  يريد  أنه  يظن  فهو  األجر،  طلب  وبني  الشهرة،  وحب  النفس  لذة  بني  التفريق 
والواقع يبحث عن لذة النفس بتلك العبادة مع ما حيصل له من ثناء الناس عىل مواظبته 

عىل احلج أو العمرة لسنوات طوال، نسأل اهلل البصرية يف الدين، آمني. 

واختم هذه العالمات بقويل: إن هناك عالمات أخرى تركتها ألهنا قد ال تكون 
مطلوبة من عامة الناس بل من العلامء والدعاة ومن ذلك: البعد عن التقرب إىل السلطان، 
واستواء العمل يف القيادة واجلندية والفرح بام يظهر من دعوة عىل يدي غريه من الدعاة 

فهذه جيب أن ينتبه هلا الدعاة والعاملون يف حقل اإلصالح واهلل تعاىل أعلم. 
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املبحث الرابع 

M ƬǩƘǆǩƗ ǜǪƾǩƗ ǃȆƱƑ ǰǭ ƷǸǅ

:I ǠǽƴǆǩƗ ƸǦƛ Ǽƛƍ ǃȆƱƑ -Č

 I ما سأذكره هنا فقط نامذج حيتذي هبا القاري الكريم وإال فحياة الصديق 
كانت كلها باهلل وهلل كيف ال وهو الذي مدحه اهلل بقوله: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ      ٹ     ٹ    
ٹ    ٹ     ڤ      ڤ    ڤ      ڤ[ ]الليل:9)-0)[، ومن هنا أقول: أليس أبو بكر هو الذي بذل 

جهده وماله ونفسه لرسول اهلل H عندما أرادا اهلجرة للمدينة املنورة. 

عام يدل ذلك؟
أليس هو الذي أسلم عىل يديه مخسة من املبرشين باجلنة يف أول الدعوة اإلسالمية 
وهم: الزبري بن العوام، وعثامن بن عفان،وسعد بن أيب وقاص، وأبو عبيدة بن اجلراح 
أمثال:  الصحابة من  يديه عدد كبري من أجالء  بل وأسلم عىل  بن عوف  الرمحن  وعبد 

عثامن بن مظعون، وأبو سلمة بن عبد األسد واألرقم بن أيب األرقم، عالم يدل ذلك.

لواًءا  عرش  أحد  وَعَقَد  الصحابة  وَثبََّت  املرتدين  وجوه  يف  ثبت  الذي  هو  أليس 
حال  لكان  لواله  ثباتا  وثبت  اإلسالم،  عن  املارقني  من  وغريهم  الزكاة  مانعي  ملحاربة 

األمة اإلسالمية غري ما ترى... عىل أي يشء يدل ذلك، وغري ذلك كثري بل كثري جدا. 

:I ƙƘǎƲǩƗ ǰƛ ƸǮǕ ǃȆƱƑ -č

ا سلك الشيطان  من ذا الذي يبحث يف إخالص عمر I وهو الذي إذا سلك فجًّ
ا آخر، وهو الذي إذا قال لليشء أظنه كذا كان كام قال وهو الذي وافقه الوحي يف أكثر  فجًّ
من موضع، إن إخالص عمر ال حيتاج إىل بحث ولكن ملا كان القصد هو إعطاء القاري 
صورة حيتذى هبا عن هؤالء األجالء الكرام من أصحاب النبي H كان ال بد من 

ذكر يشء من إخالص عمر I فمن ذلك:
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الدولة اإلسالمية، وإقامة طاعة اهلل يف األرض حتى  بناء  لقد كان عمر أكرب مهه 
»متنوا«،  مرة:  ذات  ألصحابه  قال  أنه  ورد  وهلذا  خياله  تفارق  ال  أمنيته  تلك  أصبحت 
فقال بعضهم: أمتنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقته يف سبيل اهلل وأتصدق به، وقال 
رجل، أمتنى لو أنام مملوءة زبرجدا وجواهر فأنفقه يف سبيل اهلل وأتصدق، ثم قال عمر: 
متنوا، فقالوا: ما ندرى يا أمري املؤمنني، فقال: أمتنى لو أهنا مملوءة رجااًل مثل أيب عبيدة 
ابن اجلراح، ومعاذ بن جبل، وسامل موىل أيب حذيفة، وحذيفة بن اليامن، فأستعملهم يف 

طاعة اهلل«. 

وهناك حادث أخرى تدل عىل أن عمر كان مهه إرضاء اهلل والعمل لإلسالم ال 
شيئا آخر: حرض عند باب بيته مجع من سادات قريش عىل رأسهم سهيل بن عمرو بن 
احلارث، وأبو سفيان بن حرب وبعض عبيد قريش السابقني من أمثال صهيب الرومي 
وبالل احلبيش فأذن عمر يف الدخول للعبيد قبل السادة من قريش، فغضب السادة وقال 
أبو سفيان: مل أر كاليوم قط يأذن هلؤالء العبيد ويرتكنا عىل بابه؟ وقال سـهيل يرد عليه: 
أنفسكم  عىل  فاغضبوا  غضاًبا،  كنتم  إن  وجوهكم،  يف  الذي  أرى  واهلل  إين  القوم  )أهيا 
دعي القوم – إىل اإلسالم – ودعيتم فأرسعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة 

وتركتم. 

املال  يقسم   I عمر  كان  عمر:  إخالص  من  اجلميلة  الصورة  هذه  وأختم 
ويفضل بني الناس عىل السابقة والنسب، ففرض ألسامة بن زيد أربعة أالف، وفرض 
أربعة أالف وفرضت يل  أبت فرضت ألسامة  يا  فقال:  ثالثة أالف،  بن عمر  اهلل  لعبد 
ثالثة آالف؟ فام كان ألبيه من الفضل ما مل يكن لك، وما كان له من الفضل مـا مل يكن 
يل، فـقال عمر: »إن أباه كان أحب إىل رسول اهلل H من أبيك، وهو كان أحب 

إىل رسول اهلل H منك«. 
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:I ƴǾǩǸǩƗ ǰƛ ƴǩƘƱ ǃȆƱƑ -Ď

خالد بن الوليد الذي غزا مع رسول اهلل H وقهر أصحاب الردة وسوى 
والداين،  القايص  يعلم ذلك  والشام  العراق  فاتح  الروم وفارس، وهو  بالرتاب عريش 
وهذا مما يدل عىل إخالصه هلل تعاىل، وكفى بذلك دلياًل، ولكن سأذكر هنا نموذجا من 
إخالصه I. يقول املؤرخون: لقد جاء األمر من عمر بن اخلطاب بعد فتح الشام 
بعزل خالد بن الوليد من قيادة اجليوش، فامذا كانت ردة فعله، لقد قال له رجل: أصرب 
ا وابن اخلطاب حي فال«، وهذا الكالم يدل عىل  أهيا األمري فإهنا الفتنة، فقال خالد: »أمَّ
امتثاله ألمر عمر بطيب نفس ألنه تضمن الشهادة لعمر باإلخالص وعدم إرادته الفتنة، 
ثم ملا جاء أمر عمر خلالد بالرجوع إىل املدينة سافر راجعا إىل املدينة مبارشة فلام وصل 

استقبله عمر وهو يرجتز:
فــــاهلل صـانعصنـعت فـلم يـصنع كصنعك صـانع الــقـــــوم  يـــــصـــــنــع  ومـــــــا 

ثم كتب عمر إىل األمصار: »إين مل أعزل خالد عن سخطة وال خيانة ولكن الناس 
إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن اهلل هو الصانع، وأال  فتنوا به، فخفت أن يوكلوا 

يكونوا بعرض فتنة«.

:I ǔǝƘǱ ǰƛ ƞƜǢǕ ǃȆƱƑ -ď

ملا أراد عقبة اخلروج من القريوان للجهاد يف بقية أرجاء املغرب دعا أوالده وقال 
هلم: »إين بعت نفيس من اهلل D فال أزال أجاهد من كفر باهلل«، ثم وعظهم ووصاهم 
قال:  ثم  يومكم هذا«،  بعد  تروين  أظنكم- ال  وأراكم -أي  اهلل،  وقال: »عليكم سالم 
إىل  سار  ثم  عندك«،  كرامتي  ودار  رمحتي  اجلهاد  واجعل  رضاك  يف  نفيس  تقبل  »اللهم 
وقتل  عنه  فاهنزموا  وشاماًل  يمينًا  طريقه  يف  هيربون  والروم  أحد  يدافعه  ال  باغية  مدينة 
فيهم قتاًل ذريًعا، وغنم مغانم كثرية.. وانتهى إىل السوس األدنى؛ وسار حتى وصل إىل 
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مالبان أقىص املغرب ورأى البحر املحيط،فقال: »يا رب لوال هذا البحر ملضيت جماهًدا 
املبحر ملضيت يف  املجهود ولوال هذا  بلغت  »اللهم اشهد أين قد  قال:  ثم  يف سبيلك«، 
البالد أقاتل من كفر بك حتى ال يعبَد أحُد دونك«، وسقط شهيًدا يف هتوزة عىل يد الرببر 

I وأحلقنا به..آمني.

:I ƼǾǡ ǰƛ ƸǭƘǕ ƙƸǖǩƗ ƚǵƗƷ ǃȆƱƑ -Đ

يـأخـذ  أن عامرا كان  الشخري  بن  اهلل  الزهد عن عبد  املبارك يف  وابن  روى أمحد 
–راتبه الشهري- فيجعله يف طرف ردائه فال يلقى أحدا من املساكني يسأله إال  عطاءه 
أي  ُأعطَيها؛  كام  سواء  فيجدوهنا  فيعدوهنا  إليهم  به  رمى  أهله  عىل  دخل  فإذا  أعطاه، 

جيدوهنا كاملة.

قال ابن جرير الطربي يف تارخيه يف حوادث سنة 6) هجرية: »ملا هبط املسلمون 
املدائن ومجعوا األقباض – الغنائم – أقبل رجل بُحقِّ – وعاء – مملوء من اجلوهر والتحف 
فدفعه إىل صاحب األقباض، فقال صاحب األقباض والذين معه: ما رأينا مثل هذا قط 
ما يعدله ما عندنا؛ أي ال يساوي هذا الوعاء ما مجعنا نحن ثم قالوا له: »هل أخذت منه 
شيًئا؟ فقال: واهلل لو ال اهلل ما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأًنا، فقالوا: من أنت؟ فقال: 
ال واهلل، ال أخربكم فتحمدوين وال غريكم ليقرظوين، ولكني أمحد اهلل وأرىض ثوابه«، 

فأمروا رجاًل بأن يتابعه حتى انتهى إىل أصحابه فسأل عنه فقيل: هذا عامر بن قيس. 

:I ǼǝƘƮǩƗ ƣƷƘƮǩƗ ǰƛ Ƹǂƛ ƸǆǱ Ǹƛƍ ǃȆƱƑ -đ

قال احلسني بن حممد البغدادي سمعت أيب يقول: زرت برش بن احلارث فقعدت 
معه مليًّا –طويال– فام زادين عىل كلمة قال: »ما اتقى اهلل من أحب الشهرة«، وكان بشـر 
حالوة  جيد  »ال  وقال:  عظيمة«،  فمصيبته  الناس  ومعرفة  بالشهرة  ابتيل  »من  يـقول: 
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وإخفاء  عنه  الناس  غفلة  املؤمن  »غنيمة  وقال:  الناس«،  يعرفه  أن  حيب  رجل  اآلخرة 

مكانه عنهم«. 

قال أبو نرص منصور الصياد: مر يب برش احلايف يف يوم اجلمعة وهو منرصف من 
الصالة، فقال: مايل أراك يف هذا الوقت؟ قلت: ما يف البيت دقيق وال يشء يباع، فقال: 
»اهلل املستعان، أمحل شبكتك وتعال إىل اخلندق –أي الساحل–«، فحملتها وذهبت معه، 
فلام انتهينا إىل اخلندق قال يل: توضأ وصل ركعتني » ففعلت فقال:سم اهلل وألق الشبكة، 
فسميت وألقيتها، فوقع فيها يشء ثقيل، فجعلت أجره فشق عيل، فقلت له: ساعدين فإين 
أخاف أن تنقطع الشبكة فجرها معي، فخرجت سمكة عظيمة مل أر مثلها سمنًا وعظاًم 
رجل  فلقيني  فحملتها  عيالك،  يصلح  ما  بثمنها  واشرت  وبعها  خذها  فقال:  وفراهة، 
فقلت:  الشيخ  ذكرت  وأكلوا،  أكلت  فلام  حيتاجونه،  ما  ألهيل  فابتعت  منى،  فاشرتاها 
الباب،  فطرقت  وأتيت  احللوى،  من  عليهام  وجعلت  رقاقتني  فأخذت  له شيئا،  أهدى 
فقال: من؟ قلت: أبو نرص، قال: أفتح وضع ما معك عىل الدهليز وادخل، فدخلت، 
وحدثته بام صنعت، فقال: احلمد هلل عىل ذلك، فقلت: إين هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا 
وأكلت ومعي رقاقتان فيهام حلوى، قال: »يا منصور لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت 
السكمة اذهب وكله أنت وعيالك«. قلت: أبى أن يأخذ منه شيًئا ألنه عندما أعانه فيام 

سبق ذكره أعانه لوجه اهلل تعاىل.

:I ŻƗ ǨǾƜƽ Ǽǝ ǳƳƘǶǂƢƽƗǷ ƣƷƘƮǩƗ ǰƛ ƴǾǖƽ ǃȆƱƑ -đ

عن رافع بن عبد اهلل قال: قال يل هشام بن حييى الكناين: »ألحدثنك حديًثا رأيته 
بعيني وشهدته بنفيس فنفعني اهلل به فعسى اهلل أن ينفعك به كام نفعني.... غزونا أرض 
الروم سنة ثامن وثامنني وعلينا –قائدنا– مسلمة بن عبد امللك وعبد اهلل بن الوليد بن عبد 
امللك وهي الغزوة التي فتح اهلل فيها الطوانة، وكنا رفقة من أهل البرصة وأهل اجلزيرة 
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يف موضع واحد نتناوب اخلدمة واحلراسة، وطلب الزاد والعلوفات، وكان معنا رجل 

يقال له سعيد بن احلارث ذو حظ من عبادة يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص أن 

نخفف عنه من نوبته، ونتوىل ذلك فيأبى إال أن يكون يف مجيع األمور بحيث ال يرتك شيئا 

من عبادته، وما رأيته يف ليل وال هنار إال يف حال اجتهاد فإن مل يكن وقت الصالة أو كنا 

يف سري مل يفرت عن ذكر اهلل ومدارسة القرآن«.

ثم قال هشام: »فأدركني وإياه ذات ليلة النوبة، يف احلراسة ونحن حمارِصين حصنا 

من حصون الروم، وقد استصعب علينا أمره فرأينا من سعيد تلك الليلة من شدة الصرب 

عىل العبادة ما احتقرت معه نفيس وعجبت من قوة جسمه عىل ذلك... وأصبح كاال من 

ا، وقد علمت أنَّ  ا ولعينك عليك حقًّ التعب فقلت له:«يرمحك اهلل، إن لنفسك عليك حقًّ

رسول اهلل H قال: »أْكَلفوا من العمل ما تطيقون«، وذكرت له شبه هذا من 

األحاديث، فقال يل: »يا أخي إنام هي أنفاس تعد، وعمر يفنى وأيام تنقيض وأنا رجل 

أرتقب املوت وأبادر خروج نفيس«، فأبكاين جوابه، ودعوت اهلل له بالعون والتثبيت، 

ثم قلت له: »نم لتسرتيح«، فنام يف اخلباء، وتفرق أصحابنا، وأقمت ىف مكاين أحرس 

رحاهلم، وأصلح طعامهم فبينام أنا كذلك إذ سمعت كالما ىف اخلباء، وعجبت مع أنه 

ليس فيه غري سعيد نائاًم، وظننت أن أحًدا دخله ومل أره فدخلت فلم أجد أحدا غريه وهو 

ما  إليه وحفظت من كالمه  نومه، فأصغيت  يتكلم وهو يضحك ىف  أنه  إال  نائم بحاله 

أحب، ومهمت أن أرجع ثم مد يده اليمنى كأنه يأخذ شيئا، ثم ردها بلطف وهو يضحك 

ثم قال: فالليلة، ثم وثب من نومه وثبة استيقظ هلا وهو يرتعد، فاحتضنته إىل صدري 

مدة وهو يلتفت يمينا وشامال حتى سكن ثم عاد إليه فهمه، وجعل هيلل ويكرب وحيمد 

اهلل تعاىل، فقلت له يا أخي: ما شأنك؟ فقال: خرًيا يا أبا الوليد قلت: إين رأيت منك شيًئا 
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وسمعت منك كالًما يف نومك هذا، فحدثني بام رأيت، قال: أخربك لعل اهلل أن جيعل 

لك يف ذلك عظة وخرًيا. 

ثم أخربه بالرؤيا التي رأى: رأيت رجلني مل ير قط أحسن منهام صورة وكاماًل فقاال 
يل انطلق معنا حتى نريك ما أعده اهلل لك من النعيم. 

وظل سعيد يرسد ما رأى من القصور واحلور وترحيبهن به، واجلواري حتى انتهى 
إىل رسير عليه واحدة من احلور العني كأهنا اللؤلؤ املكنون فقالت له: قد طال انتظارنا 
أنا زوجتك  املأوى، فقلت: ومن أنت؟ قالت:  أنا، قالت: يف جنة  أين  لك، فقلت هلا: 
اليوم فال، إنك راجع إىل  أما  إليها فردهتا بلطف، وقالت:  اخلالدة، قال: فمددت يدي 
الدنيا، فقلت: ما أحب أن أرجع، فقالت: ال بد من ذلك، وستقيم ثالثا ثم تفطر عندنا 
يف الليلة الثالثة إن شاء اهلل تعاىل، فقلت: فالليلة الليلة، قالت: إنه كان أمًرا مقضيًّا، ثم 

هنضت عن جملسها، ووثبت لقيامها، فإذا أنا قد استيقظت.

يا أخي أحدث هلل شكًرا فقد كشف لك عن ثواب عملك  له:  قال هشام فقلت 
 D فقال يل: هل رأى أحد غريك مثل ما رأيت مني؟ فقلت: ال، فقال: أسألك باهلل 
فقلت: بعضهم  ما فعل أصحابنا،  قال:  ثم  نعم،  فقلت:  ما دمُت حيًّا،  إال سرتت عيلَّ 
القتال وبعضهم يف احلوائج، فقام فتطهر واغتسل ومس طيًبا، وأخذ سالحه وسار  يف 
إىل موضع القتال وهو صائم فلم يزل يقاتل حتى الليل، وانرصف أصحابه وهو فيهم، 
فقالوا يل: يا أبا الوليد لقد صنع هذا الرجل شيًئا ما رأيناه صنع مثله قط، ولقد حرص 
عىل الشهادة وطرح نفسه حتت سهام العدو وحجارهتم، وكل ذلك ينبو عنه، فقلت يف 
نفيس لو تعلمون شأنه لتنافستم يف مثل صنيعه، قال هشام: وأفطر عىل يشء من الطعام، 
الثالث  اليوم  إذا كان  باألمس، حتى  قائاًم وأصبح صائاًم ففعل مثل صنيعه  ليلته  وبات 
وقد مضت ليلتان، انطلقت معه وقلت ال بد أن أشهد أمره وما يكون منه، فلم يزل يلقى 
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نفسه حتت مكائد العدو هناره كله وال يصل إليه يشء وهو يؤثر فيهم اإليثار وأنا أرعاه 
من بعيد ال أستطيع الدنو منه، حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا 
رجل من فوق حائط احلصن قد تعمده بسهم فوقع يف نحره فخر رصيعا وأنا أنظر إليه، 
فصحت بالناس فابتدروه واجتذبوه وبه رمق، وجاءوا به حيملونه، فلام رأيته قلت له: 
هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك، فعض شفته السفىل وأومأ إيلَّ ببرصه 

وهو يضحك، يعنى أكتم أمري حتى أموت.

قىض  ثم  غريها،  بيشء  تكلم  ما  اهلل  فو  وعده،  صدقنا  الذي  هلل  احلمد  قال:  ثم 
–توىف– رمحة اهلل عليه. 

قال هشام: »فقلت بأعىل صويت، يا عباد اهلل ملثل هذا فليعمل العاملون، اسمعوا 
ما أخربكم به عن أخيكم هذا، فاجتمع الناس فحدثتهم باحلديث عىل وجهه فام رأيت 
قط أكثر من تلك الساعة باكًيا، ثم كربوا تكبرية اضطرب هلا العسكر، وأقبلوا للصالة 
عليه، وبلغ ذلك مسلمة بن عبد امللك فقال: يصىل عليه صاحبه الذي عرف من أمره ما 
ض  عرف، قال هشام: فصليت عليه ودفناه ىف موضعه وبات الناس يذكرون حديثه وحُيرِّ
بعضهم بعًضا، ثم أصبحوا فنهضوا إىل احلصن بنيات متجددة، وقلوب مشتاقة إىل لقاء 

اهلل D، فام أضحى النهار حتى فتح اهلل احلصن بربكته V« اهـ. 

:V ǣƷƘƜǮǩƗ ǰƛ ŻƗ ƴƜǕ ǃȆƱƑ -ē

ليلة ونحن يف غزاة  املبارك ذات  ابن  قال صاحبه يف أسفاره حممد بن أعني: كان 
الروم، ذهب ليضع رأسه لرييني أنه نائم، فقبضت رحمي عىل يدي ووضعت رأيس عىل 
الرمح كأين أنام كذلك، فظن أين قد نمت فقام فأخذ يف الصالة فلم يزل كذلك حتى 
طلع الفجر، وأنا أرمقه، فلام طلع الفجر أيقظني وظن أين نائم، وقال: يا حممد،فقلت: إين 
مل أنم، قال: فلام سمعها منى ما رأيته بعد ذلك يكلمني وال ينبسط إيلَّ يف يشء من غزاته 
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كلها، كأنه مل يعجبه ذلك مني، ملا فطنت له من عمله، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ومل 

أر رجال أرس باخلري منه. 

الدار نحو مخسني  املبارك بمرو كبرية صحن  V: كانت دار ابن  وقال احلسن 
ذراعا، كنت ال حتب أن ترى يف داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجال له مروءة 
ابن  خرج  إذا  حتى  يتذاكرون  حلًقا  يوم  كل  يف  جيتمعون  داره  يف  رايته  إال  بمرو  وقدر 

املبارك انضموا إليه.

فلام صار ابن املبارك بالكوفة نزل يف دار صغرية وكان خيرج إىل الصالة ثم يرجع إىل 
منزله ال يكاد خيرج منه، وال يأتيه أحد كثرًيا، فقلت له: يا أبا عبد الرمحن إال تستوحش 
الذي تراك حتبه،  إنام فررت من مرو من ذلك  فيه بمرو؟ فقال:  الذي كنت  ها هنا مع 
وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكرهه يل، فكنت بمرو ال يكون أمر إال أتوين فيه، وال 

مسألة إال قالوا: اسألوا ابن املبارك وأنا ها هنا يف عافية من ذلك. 

:I ǼǱȅǸƲǩƗ ǬǪƾǭ Ǹƛƍ ƸǾƜǦǩƗ ǼǩǸǩƗ ǃȆƱƑ -Ĕ

هو أبو مسلم عبد اهلل بن ثوب اخلوالنى من سادات التابعني، قال فيه كعب: »إن 
حكيم هذه األمة أبو مسلم اخلوالين« وهاك قصته مع النار:

روى احلافظ السلفي بإسناده عن رشحبيل بن مسلم أن األسود بن قيس العنيس 
الكذاب ملا ادعى النبوة باليمن بعث إىل أيب مسلم اخلوالين فلام جاءه، قال: أتشهد أنى 
ذلك  فردد  نعم،  قال:  اهلل؟  رسول  حممًدا  أن  أتشهد  قال:  أسمع،  ما  قال:  اهلل؟  رسول 
عنك  انِفِه  له:  فقيل  ترضه،  فلم  مسلم  أبا  فيها  فألقى  َجْت  فُأجِّ عظيمة  بنار  فأمر  عليه، 
وإال أفسد عليك من تبعك فأمره بالرحيل من اليمن، فجاء أبو مسلم املدينة وقد تويف 
رسول اهلل H واسُتخِلَف أبو بكر فأناخ أبو مسلم راحلته بباب املسجد ثم دخل 
فصىل إىل سارية، فبرص به عمر، فقام إليه وقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن، قال: 
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فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد اهلل بن ثوب، قال: نشدتك باهلل أأنت 
هو؟ قال: اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى، ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبني أيب بكر فقال: 
»احلمد هلل الذي مل يمتني حتى أراين يف أمة حممد H من فعل به كام فعل بإبراهيم 

O خليل الرمحن«. اهـ. 

قال النووي: هذا من أجلِّ الكرامات، وأنفس األحوال الباهرات. 

قلت: إن الكالم حول صور اإلخالص عند الصحابة والتابعني ال هناية له، وذلك 
ألن قصصهم يف ذلك كثرية ولكن لعل هؤالء التسعة الذين ذكرنا شيئا من إخالصهم 
يكون دافًعا لكل مؤمن التشوق إىل أن يكون من عباد اهلل املخلصني، وهلذا سأختم الكالم 

عىل هذه الصفة ببيان أسباب ذلك.
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املبحث اخلامس

ǃȆƱȃƗ ǺǩƑ ƞǪǅǸǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ ǯƘǾƛ Ǽǝ

هناك بواعث وأسباب إن أخذ هبا املؤمن وصل بإذن اهلل إىل اإلخالص فال يؤدي 
عماًل إال إذا أراد وجه اهلل تعاىل، وإليك بعًضا من تلك األسباب:

:ƘǶƛ Ǵǩ ƴƜǖƢǩƗǷ ǴơƘǞǅǷ ǺǩƘǖơ ŻƗ ƊƘǮƽƍ ƞǝƸǖǭ -Č

قلوب  كله،  األمر  وبيده  كله،  احلمد  وله  امللك،  له  ا،  ربًّ له  أن  العبد  ما علم  متى 
العباد إليه مفضية، والرس عنده عالنية، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما مل 
يكن لو كان كيف يكون، يعلم الرس وأخفى؛ راَقَبه واستَحى منه، وهذا اإلحساس كان 

ال يفارق السلف واليك بعض من أقواهلم يف ذلك:
قال عامر بن عبد قيس: »ما نظرت إىل يشء إال رأيت اهلل أقرب إليه مني«، ]ڦ    

ڦ    ڦ    ڦ    ڄ[.
D يقرب من قلوب عباده عىل حسب ما يرى من  وقال اجلنيد: »اعلم أن اهلل 

قرب قلوب عباده منه، فانظر ما يقرب من قلبك«.
وقال سيد العفاين: »وأمام نداوة التوحيد وحالوة اإليامن وأريج األسامء والصفات 

تبدد ظلامت الرياء وحجبه وغشاوته«.

:ƘǶƕƘǲǝ ƞǕƸƽǷ ƘǾǱƴǩƗ ǧƗǷƹ Ǽǝ ƸǦǞƢǩƗ -č

إذا علم العبد أن الدنيا إىل زوال فلامذا يعمل هلا إذن؟ وإذا علم أن أهلها إىل موت 
وفناء فلامذا حيسب هلم ألف حساب؟ إن هذا لعمري سعيه يف تباب، وإليك أحاديث 

تبني لك حقيقة الدنيا:

عن جابر أن رسول اهلل H مرَّ بالسوق والناس كنفتيه –أي عىل جانبيه- 
فمر بجدي أسك –صغري األذنني– ميت فتناوله فأخذ بإذنه ثم قال: »أيكم حيب أن يكون 
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هذا له بدرهم؟« فقالوا: ما نحب أنه لنا بيشء، وما نصنع به؟ ثم قال: »أحتبون أنه لكم؟«، 

قالوا: واهلل لو كان حيًّا كان عيًبا إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: »فواهلل للدنيا أهون  
على اهلل من هذا عليكم«))).

، وضرب مطعم ابن آدم  وقال H: »إن اهلل ضرب للدنيا ملطعم ابن آدم مثااً
للدنيا وإن قزَّحه وملحه«)))، ومعناه أن الدنيا ما هي إال كام خيرج من جوف ابن ادم. 

وعن أنس I قال: قال رسول اهلل H: »يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة واحدة، ثم يقال: يا بن آدم هل رأيت خرياًا 
ا يف الدنيا من  قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ل واهلل يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً
ا قط؟ هل مر بك  أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال له: يا ابن آدم على رأيت بؤساً

شدة قط؟ فيقول: ل واهلل ما مر بي بؤس قط ول رأيت شدة قط«)3).

:ƘǶǾǝ ǰǾǆǪƲǮǩƗ ƞǖǝƷǷ ƞǲƪǩƗ ǬǾǖǱ Ǽǝ ƸǦǞƢǩƗ -Ď

منها  أعامله وفتش وطرد  دقق يف  فيها  املخلصني  رفعة  اجلنة وعلو  نعيم  من علم 
النار، وينال هذا بإخالص هتليلة واحدة،  الرياء، فأي يشء يعدل أن حيرم الرجل عىل 

أفريغب عاقل عن جوار رب العاملني إىل جوار املرائني الكذابني.
نعيم ما خطر عىل قلب برش من أجل إرضاء فالًنا  ثم كيف يرغب اإلنسان عن 

وفالًنا، واستمع إىل بعض ما ورد من األحاديث يف وصف اجلنة:
قال رسول اهلل H: »اجلنة مائة درجة ما بني الدرجتني كما بني السماء 
واألرض، والفردوس أعلى اجلنة وأوسطها، وفوقه عرش الرمحن، ومنها يتفجر أنهار اجلنة، 

فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس األعلى«)4). 

))( رواه أمحد وغريه بإسناد حسن. 
))( رواه ابن املبارك والبيهقي يف الشعب بإسناد حسن عن ُأيب بن كعب. 

)3( رواه مسلم.
.L 4( رواه احلاكم بإسناد صحيح عن معاذ وأيب هريرة(
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لبنة  بناؤها  »اجلنة   :H اهلل  رسول  قال:قال   I هريرة  أيب  وعن   -
من فضة ولبنة من ذهب، ومـاطـها املسـك األذفر وحصـباؤهـا اللؤلؤ والياقوت، وتـربـتـها 

يفنى  ول  ثيابه  تبلى  ل  ميــوت،  ول  وخيلد  يبأس،  ول  يـنـعـم  يـدخلـها  مـن  الزعـفـران، 

شبابه«))). 

و أنت أهيا القاري الكريم ال خيفى عليك ما جاء يف وصف اجلنة يف القرآن الكريم 
فداوم عىل التأمل يف أوصافها من خالل اآليات حتى ترتفع مهتك لتخلص العمل هلل 

ر يف حتصيل اإلخالص.  ر بأثر هذا التفكُّ تعاىل، وإنام أحببت هنا أن ُأذكِّ

:ƷƗǸƜǩƗǷ ƊƘǽƸǩƗ Ǩǵƍ ƸǾǆǭ Ƹǥƶơ -ď

ال شك أن الرياء من أكرب الكبائر بل هو من الرشك األصغر وسيأيت املرائي يوم 
لتأخذ أجرك ممن عملت هلم ال أجر لك  له: اذهب  فيقال  بأعامل صاحلة كثرية  القيامة 
عندنا، فال تسأل عن حرسته وندامته حيث اكتشف أن عمله ضاع بال فائدة، ولك أن 
الناس أعاماًل إال إهنم فقدوا  أكثر  القيامة هم من  يوم  النار  تعلم أن أول من تسعر هبم 

اإلخالص فكان مصريهم النار ويئس القرار.

- عن أيب هريرة I قال: »إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد 
حتى  فيك  قاتلت  قــال:  فيها؟  عملت  فما  قــال:  فعرفها،  نعمه   – اهلل   - فعرَّفه  بــه،  فُأتي 

استشهدت، قال:كذبت،ولكنك قاتلت ألن يقال فان جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب 

على وجهه حتى ألقي به يف النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فُأتَي به، فعرفه 

نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها،قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: 

كذبت ولكنك تعلمت ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به 

فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار، ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف املال، فُأتي 

))( رواه أمحد والرتمذي. 
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به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها، قال: ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها 

إل أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكن فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب 

على وجهه حتى ألقي يف النار«))).

أعظم  احلديث  هذا  أن  شك  ال  له؟  يقال  ماذا  بعمله  املؤمن  يرائي  هذا  بعد  هل 
حديث زاجر عن الرياء واهلل املوفق.

:ǰǾǆǪƲǮǩƗ ƞƜƮǅ -Đ

اإلنسان أي يشء كان  تعلم  السبب ألن األسوة واملحاكاة هلا دور كبري يف  وهذا 
اإلخالص وغريه، ثم إن مصاحبة املخلصني تكشف لإلنسان حقيقة نفسه، وال شك أنه 

يف أمس احلاجة إىل ذلك. 

قال جعفر بن سليامن: »كنت إذا وجدت يف قلبي قسوة غدوت فنظرت إىل وجه 
حممد بن واسع، كان كأنه ثكىل«.

د يل احلزن ومقتُّ نفيس ثم بكى«.  وقال ابن املبارك: »إذا نظرت إىل الفضيل َجدَّ
هذا هو ابن املبارك حيتاج إىل الفضيل وهو من هو يف الزهد والتقى لقد كان ابن املبارك 

حيج عاًما ويغزو عاًما.

مما  الكثري  فيها  فإن  ترامجهم وسريهم  االطالع عىل  املخلصني  ويدخل يف صحبة 
يذكر اإلنسان بآخرته ويعلمه كيف خيلص العمل إىل ربه.... واهلل تعاىل أعلم. 

))( أخرجه مسلم والنسائي وأمحد. 



الصفة السابعة:

]پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ[ 

اجتناب قتل النفس 
بغري الــــــق
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني. 

وبعد: فهذه هي اخلَْصلة السابعة من خصال عباد الرمحن وهى من صفات التخيلِّ 
التي جيب عىل العبد أن يتخىلَّ عنها إذ الوقوع فيها حيول بني العبد وبني الوصول إىل الرب 

B وتلكم اخلصلة هي قتل النفس بغري حق فقال تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    
پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺٿ    ٿ    ٿ      ٿ    ٹ      

ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ        ڦ[ ]الفرقان:69-68[.

التي ال  النكراء  الرمحن عن هذه اجلريمة  بينت ختيل عباد  التي  ومع أن هذه اآلية 
فيه  وهذا  اخلرب،  بصيغة  جاءت  إهنا  إال  األرضية  القوانني  وال  الساموية  الرشائع  تقرها 
دالله عىل شدة بعدهم عنها ألن اللفظ حني يكون هنيا يبقى معه احتامل ارتكابه لكن ملا 
جاء خربا دل ذلك عىل أن وقوعهم مستبعد، ومعلوم أن حفظ النفس هو أحد الكليات 
أو الرضوريات التي جاء اإلسالم بل ومجيع الرشائع الساموية حلفظها وهي: حفظ الدين، 
َدت العقوبة عىل  وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ املال، وهلذا ُشدِّ
التي  اآلية  بجانب  بآيتني  سأكتفى  وهنا  تعاىل  اهلل  كتاب  من  آية  ما  غري  يف  النفس  قاتل 
حقٍّ  بغري  معصومًة  نفًسا  قتل  من  حيث  عظيمة  عقوبة  من  القاتل  يلحق  ما  لبيان  معنا 
رشعي، وسأجعل احلديث عىل اآلية التي معنا يف آخر املبحث ثم ُأَثنِّى بذكر ما ورد من 
األحاديث يف عقوبة القاتل ثم يأيت احلديث بعد ذلك عىل النفس التي جيوز قتلها باحلق، 
د من توبة، ثم أختم الكالم عىل حكم االنتحار وعقوبة املنتحر  ثم بيان هل للقاتل امُلَتَعمِّ

يف اآلخرة،وهبذا تكتمل لدينا مخسة مباحث عىل النحو التايل: 
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املبحث األول: اآليات القرآنية التي بينت عقوبة القاتل مع ذكر تفسريها.

املبحث الثاني: ما ورد من األحاديث يف عقوبة القاتل ورشح بعضها.
ٺ        ڀ     ڀ     ڀ       ڀ        پ     ]پ         تعاىل:  قوله  تفسري  الــثــالــث:  املبحث 

ٺ[.
املبحث الرابع: هل للقاتل املتعمد توبة.

املبحث اخلامس: بيان حكم قتل اإلنسان نفسه أو متني املوت.
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املبحث األول 

 ǨơƘǢǩƗ ƞƛǸǢǕ ƠǲǾƛ ǼƢǩƗ ƞǾǱƋƸǢǩƗ ƟƘǽǿƗ
ƘǵƸǾƾǞơ ƸǥƵ ǔǭ

]گ    گ    گ     ڳ    ڳ     تعاىل:  اهلل  قال  األوىل:  اآلية   -1
ڻ[  ڻ     ڻ        ں     ں     ڱ     ڱ     ڱ      ڱ     ڳ     ڳ    

]النساء:93[.

قال ابن كثري: هذا هتديد شديد ووعيد أكيد ملن تعاطى هذا الذنب العظيم الذى 
هو مقرون بالرشك باهلل يف غري ما آية من كتاب اهلل حيث يقول E: ]ٱ    ٻ     
ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ[ ]الفرقان:68[، 

وقال تعاىل: ]ۓ      ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ     ۈ       ٴۇۋ    ۋ    
ۅۅ    ۉ    ۉ    ې    ې      ېې    ى    ى    ائ[ ]األنعام:)5)[ اآلية، 

ا))).  واآليات واألحاديث يف حتريم القتل كثرية جدًّ

كان  أنه  وذلك  ُضبابة،  بن  ِمْقَيس  يف  نزلت  اآلية  أن  أمجعوا  قد  القرطبي:  قال   -
النبي  فُأْخرِبَ  النجار،  بني  قتياًل يف  فُوجَد هشاًما  بن ضبابة،  أسلم هو وأخوه هشام  قد 
H بذلك فكتب له إليهم أن أدفعوا اليه قاتل أخيه، وأرسل معه رجاًل من بنى 
فهر، فقال بنو النجار واهلل ما نعلم له قاتال ولكنا نؤدي الدية، فأعطوه مائة من اإلبل؛ ثم 
انرصفا راجعني إىل املدينة فعدا مقيس عىل الفهري – أي الرجل الذى أرسله معه النبي 

ا وجعل ينشد: H –فقتله بأخيه وأخذ اإلبل، وانرصف إىل مكة كافًرا مرتدًّ
ــلــت عقلـه ــراًا ومحـــ ــهـــ فـــ ــه  بـــ ـــاب فـارعقــتـــــلـــــت  ــــ أرب الـــــنـــــجـــــار  بــنــى  ســـــــراة 

ثورتي ــت  وأدركـــ ــرى  ِوتـــ بـه  راجـــعحـللـت  أول  ـــان  ــــ األوث إىل  وكـــــنـــــت 

))( تفسري ابن كثري ))/47).
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ُنه يف حلٍّ ول حرم« وأمر بقتله يوم فتح مكة   فقال رسول اهلل H: »ل ُأؤمِّ
وهو متعلق بأستار الكعبة. 

واخللود قد يطلق عىل غري معنى الدوام وبناءا عليه فال يقتىض الدوام وال التأبيد   *
ومن ذلك قول زهري:

بـاقـياًا الـــــحـــــوادث  عـلـى  أرى  ل  الرواسـيـاأل  الـجـبـال  إل  ا  خـالـداً ول 

وكذلك تقول العرب: ألُخلَِّدنَّ فالنا يف السجن، والسجن ينقطع ويفنى وكذلك 
لد اهلل ملكه وأبدَّ أيامه، وقال تعاىل: ]ڤ    ڤ     املسجون، ومثله قوهلم ىف الدعاء: خَّ
ڦ    ڦ[ ]اهلمزة:3[. وقال تعاىل: ]وئ    وئ    ۇئ         ۇئ    ۆئ     ۆئ[، فهذا كله يدل 
عىل أن قوله تعاىل: ]گ    گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ[ ال 
يعني اخللود الذي هو للكفار بل هو بحسب اجلرم الذى ارتكبه، وكل ذلك إن مات عىل 

غري توبة))). 

وقال الطاهر بن عاشور: املتعمد: القاصد للقتل، مشتق من َعَمَد إىل كذا بمعنى 
قصد وذهب، واألفعال كلها ال خترج عن حالتي عمد وخطأ، ويعرف التعمد بأن يكون 
فعال ال يفعله أحد بأحد إال وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بام تزهق به األرواح يف 
متعارف الناس، وذلك ال خيفى عىل احد من العقالء. ومن أجل ذلك قال اجلمهور من 
الفقهاء: القتل نوعان: عمد وخطأ، وهو اجلاري عىل وفق اآلية، ومن الفقهاء من جعل 
نوًعا ثالًثا سامه شبه العمد واستندوا يف ذلك إىل آثار مروية؛ إن صحت فتأويلها متعني 

وحتمل عىل خصوص وما وردت فيه. 

النار  املكث يف  قول  السنة عىل  ]ڳ    ڱ[ حممله عند مجهور علامء  وقوله: 
ألجل قتل املؤمن عمًدا، ألن قتل النفس ليس كفًرا باهلل ورسوله، وال خلود يف النار إال 

))( القرطبي بترصف )333/5 – 335).
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لكافر، عىل قول علامئنا من أهل السنة فتعني تأويل اخللود باملبالغة يف طول املكث وهو 

استعامل عريب، قال النابغة يف مرض النعامن بن منذر:
ُخـلـَْده  اهلل  ــأُل  نــســـ لـــــديـــــه  عـامـرا)))ونـــــحـــــن  ـــأرض  ــــ ول ــا  مـــــلـــــكاً ـــردُّ  يــــ

وقال اخلطيب الرشبينى: واملراد من اآلية التغليظ كقوله تعاىل: ]ھ    ھ    ے     
ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ           ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]آل عمران:97[، إذ 
ليس بتارك احلج بكافر، وكقوله H: »ل تقتله فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن 
 ،I تقتله، وإنك مبنزلته قبل أن يقول الكلمة اليت قال«، هذا الكالم قاله للمقداد

الدالئل متظاهرة عىل أن عصاة املسلمني ال يدوم  الطويل فإن  املراد باخللود املكث  أو 
عذاهبم، وهلذا مل يذكر يف اآلية »أبدا«.

النار  يف  خيلد  ال  العمد  قاتل  أن  األعالم  هؤالء  كالم  من  يتلخص  ماحظة: 
وأن اآلية جاءت عىل سبيل التهديد الشديد والوعيد األكيد كام قرره السعدى أيًضا، 
حيث قال V: »ذكر هنا وعيد القاتل عمًدا، وعيًدا ترجف له القلوب، وتنصدع له 
األفئدة، وينزعج منه أولوا العقل، فلم يرد يف أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل 
وال مثله، أال وهو اإلخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده 
أن جيازي صاحبه بجهنم، بام فيها من العذاب العظيم، واخلزي املهني، وسخط اجلبار، 
وفوات الفوز والفالح، وحصول اخليبة واخلسار، فعياذا باهلل من كل سبب يبعد من 

رمحته« اهـ))). 

2- اآلية الثانية: قـولـه تعـاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ    ڀ     ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    

))( التحرير والتنوير )4/)))، 3))( باختصار.
))( تفسري السعدي ))4)). 
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ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ                   

ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]املائدة:)3[.

ٿ     ٿ      ]ٿ      :L عباس  ابن  عن  العويف:  قال  كثري:  ابن  قال 

ٿ﴾ يقول: من قتل نفًسا واحدة حرمها اهلل فهو مثل من قتل الناس مجيعـًا، وقـال 
سعيد بن جبري: »من استحل دم مسلم فكأنام استحل دماء الناس مجيًعا، ومن حرم دم 

مسلم فكأنام حرم دم الناس مجيًعا«، قال ابن كثري: هذا قول وهو األظهر... وقال احلسن 

وقتادة: »هذا تعظيم لتعاطى القتل«، قال قتادة: »عظيم واهلل وزرها وعظيم واهلل أجرها«، 

وقال سلامن الربعي: »قلت للحسن: هذه اآلية لنا يا أبا سعيد كام كانت لبني إرسائيل؟ 

فقال: إي واهلل الذي ال إله غريه، وما جعل دماء بنى إرسائيل أكرم عىل اهلل من دمائنا«، 

وقال احلسن: »قتل الناس مجيًعا أي وزًرا، ومن أحياها أي أجًرا«))). 

الظلم والفساد  أنواع  النفس عند اهلل تعاىل من أعىل  القيم: ملا كان قتل  ابن  وقال 

يف األرض وخم أمره وعظم شأنه، وجعل إثمه أعظم من إثم غريه، ونَّزَل َقْتَل النفِس 

وقالوا:  هذا  فهم  الناس  من  كثري  عىل  أشكل  وقد  كلها؛  األنفس  قاتل  منزلة  الواحدِة 

أتوا من ظنهم  إثاًم عند اهلل من قاتل نفس واحدة، وإنام  إثم قاتل مائة أعظم  معلوم أن 

أن التشبيه يف مقدار اإلثم والعقوبة، والقول مل يدل عىل هذا، وال يلزم من تشبيه اليشء 

باليشء أخذه بجميع أحكامه وقال اهلل تعاىل: ]ۈئ          ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی       

ی    ی    ی[ ]األحقاف:35[، وذلك ال يوجب أن لبثهم يف الدنيا إنام كان هبذا املقدار... 

وأرصح من هذا قوله H: »من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال فكأمنا صام 

فكأمنا قرأ ثلث القرآن«، ومعلوم أن  ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[  الدهر«، وقوله: »من قرأ 

))( تفسري ابن كثري ))/47).
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ثواب هذه األشياء مل يبلغ ثواب املشبه به فيكون قدرها سواًءا... فإن قيل: ففي أي يشء 

وقع التشبيه بني قاتل النفس الواحدة وبني قاتل الناس مجيًعا؟ قيل من وجوه متعددة:

األول: أن كـل واحد منهام عاص هلل ولرسوله H خمالف ألمره متعرض  

لعقوبته، وكل منهام قد باء بغضب اهلل ولعنته واستحقاق اخللود يف نار جهنم، وأعد هلم 

عذاًبا عظياًم، وإن تفاوتت درجات العذاب، فليس إثم من قتل نبيا أو إماما أو عاملا يأمر 

بالقسط كمن قتل من ال مزية له من آحاد الناس. 

الـثاني: إهنام سواء يف إزهاق النفس التي حرم اهلل قتلها بغري احلق.

بغري  نفسا  قتل  من  فإن  احلرام،  الدم  سفك  عىل  اجلراءة  يف  سواء  إهنام  الثالث: 

استحقاق بل ملجرد الفساد يف األرض فهو معاد للنوع اإلنساين. 

الرابع: أنه يسمى قاتاًل، أو فاسًقا، أو ظامًلا، أو عاصًيا بقتله واحًدا كام يسمى كذلك 

بقتله الناس مجيًعا. 

اخلامس: أن اهلل سبحانه جعل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم وتواصلهم 

كاجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر، فإذا اتلف 

آذى  فمن  أعضائه،  مجيع  وآمل  اجلسد  سائر  أتلف  فكأنام  اجلسد  ذلك  من  عضوا  القاتل 

مؤمنا واحدا فقد آذى مجيع املؤمنني، وىف أذى مجيع املؤمنني أذى مجيع الناس كلهم، فإن 

اهلل إنام يدافع عىل الناس باملؤمنني الذين بينهم. 

ا بغري حق إل كان على  السادس: قد قال النبي H: »ل تقتل نفس ظلماً

ابن آدم األول كفل منها، ألنه أول من سن القتل«)))، ومل جييء الوعيد يف أول زان وال 

أول سارق وال أول شارب مسكر، وإن كان أول املرشكني قد يكون أوىل بذلك من أول 

))( أخرجه الشيخان.
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اخلزاعي  بن حليى  H عمر  النبي  الرشك وهلذا رأى  أول من سن  القاتل، ألنه 
 .(((»S يعذب أعظم العذاب يف النار، ألنه أول من غريَّ دين إبراهيم

مجيع  من  يطرد  ال  الكل  وقاتل  النفس  قاتل  بني  التشبيه  »إن  عطية:  ابن  قال   -
اجلهات، لكن الشبه قد حيصل من ثالث جهات: إحداها: القود فإنه واحد، والثانية: 
الوعيد، والثالثة: انتهاك احلرمة، فإن نفسا واحدة يف ذلك ومجيع األنفس سواء«))) اهـ. 

3- اآلية الثالثة: قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    
ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺٿ    ٿ    ٿ      ٿ    ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      

ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ        ڦ[ ]الفرقان:69-68[. 

اآليتني  هاتني  يف  املفرسين  كالم  نقل  يف  الرشوع  قبل  الكريمتني:  اآليتني  تفسري 
الكريمتني أقول: فيهام مبحثان:

األول: يف قوله تعاىل: ]ٺ       ٺ[ فام هي النفس التي تقتل باحلق؟ وهذا سأؤجل 
الكالم عليه للمبحث التايل. 

والثاني: ما حتتويه من الوعيد للقاتل وهذا هو موضوعنا اآلن ولذا سينصب النقل 
من أقوال املفرسين حول اآلية الثانية، فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول:-

قال الفخر الرازي: يف معنى اآلثام ثالثة أقوال)3):
)- األثام جزاء اإلثم بوزن الوبال والنكال.

)-  قول أيب مسلم: إن األثام واإلثم واحد واملراد هنا جزاء اآلثام فأطلق اسم اليشء 
عىل جزائه. 

))( الضوء املنري ))/373 و374). 
))( تفسري ابن عطية.

)3( تفسري الفخر الرازي.
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3- قال احلسن: األثام اسم من أسامء جهنم وقال جماهد أثاًما واد يف جهنم. 

أما قوله تعاىل: ]ٹ    ڤ      ڤ[ سبب التضعيف هو أن املرشك ارتكب 
َب عىل الرشك وعىل املعايص مجيًعا، فُتضاَعُف العقوبُة ملضاعفِة  املعايص مع الرشك فُعذِّ

املعاَقِب عليه، وهذا يدل عىل أن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة. 

وقال ابن كثري: )وقوله تعاىل: ]ٿ    ٿ      ٿ    ٹ      ٹ[ روى عن عبد اهلل بن 
عمرو بن العاص أنه قال: »أثاما واد يف جهنم«، وقال عكرمة: »]ٹ      ٹ[ أودية يف 
جهنم يعذب فيها الزناة«، وكذا روى عن سعيد بن جبري وجماهد، وقد ورد يف احلديث 
الذي رواه ابن جرير وغريه عن أيب أمامة الباهيل مرفوًعا وموقوًفا أن »)غيا وأثاما( بئران 

يف قعر جهنم«))). يشري بقوله »غيا« إىل قوله تعاىل يف سورة مريم: ]ہ    ہ    ہ       ھ    
ھ    ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ[ ]مريم:59[. 

قال السعدي: »وأما خلود القاتل والزاين يف العذاب، فإنه ال يتناوله اخللود ألنه قد 
دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية، أن مجيع املؤمنني سيخرجون من النار، وال خيلد 
فيها مؤمن ولو فعل من املعايص ما فعل، ونص تعاىل عىل هذه الثالثة ألهنا أكرب الكبائر 

فالرشك فيه فساد األديان، والقتل فيه فساد األبدان، والزنا فيه فساد األعراض«))). 

قال امليداين:قوله تعاىل: ]ٹ    ڤ      ڤ    ڤ    ڤ[ ضعف اليشء مثله، 
فمضاعفة العدد تكون بإضافة مثله إليه، فام احلكمة من مضاعفة العذاب ملن سقط من 

عباد الرمحن يف بعض كبائر كالرشك والقتل والزنا؟.

أقول: إن اجلزاء بالعدل عىل السيئات املبني يف نصوص القرآن والسنة هو أن من 
جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها … فينبغي أن نفهم أن مضاعفة العذاب يف هذا النص 

))( تفسري ابن كثري )7/3)3).
))( تفسري السعدي )6)8).



193
األبرار  مرتبة  أهل  من  وصاروا  املتقني،  مرتبة  فوق  ارتقوا  الذين  الرمحن  بعباد  خاص 
أو من أهل مرتبة اإلحسان … وصاروا يف نظر العامة قدوة وأسوة حسنة فكان جزاء 
كبائرهم املساوى هلا مضاعفا بقدر مثلني ملن هم دوهنم يف املرتبة، وىف مقابل أجورهم 

عىل صاحلات أعامهلم مضاعفة أيًضا، ونظري هذا ما جاء يف اهلل تعاىل: ]ائ    ەئ    ەئ    
وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ      ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    
ی     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    

ٺ[ ]األحزاب:30-)3[. 
الذى  الكبائر  هذه  مرتكب  مات  إذا  القيامة  يوم  يكون  املضاعف  العذاب  وهذا 

ارتقى إىل مرتبة عباد الرمحن دون توبة صحيحة صادقة مما سقط فيه. 

قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ        ڦ[ إما خلود يف العذاب فبسبب موته وهو مرشك مل 
يتب من رشكه، وإما إهانته فهو أنه قابل تكريم اهلل له إذا كان من عباد الرمحن باالنتكاس 

الذي انتكسه فكفر إذ ارشك، وارتكب أقبح الكبائر: القتل والزنا. 

 :ǴƛƗǸƩǷ ǧƗƐƽ

أما السؤال: كيف يسقط من وصل مرتبة »عباد الرمحن« يف الكبائر القتل والرشك 
والزنا، ولو كان رشكه أخف دركات الرشك وأوهلا انحداًرا؟.

دينية  التفوق يكونون مرشحني ملناصب  مَحَلَة جائزة  إنَّ  يقال:  بأن  وأما اجلواب: 
رفيعة، فإذا قبلوها كانوا عرضة لضغوط كثري سلطانية وغري سلطانية، وهذه الضغوط 
لسلطان  مداراة  آخر،  إهلًا  اهلل  مع  فيدعون  الكبائر،  هذه  ارتكاب  يف  يسقطون  جتعلهم 
ظامل طاغ، أو خوًفا عىل مناصبهم …. وقد جتعلهم الضغوط يفتون بإهدار دم معارض 
للسلطان معارضة ال تقتيض إهدار دمه فتكون فتواهم مشاركة منهم يف القتل الذي حرمه 

اهلل وقد يفتنهم ما هم فيه من سلطان فيقتلون منافسيهم بغري حق ليسلم هلم سلطاهنم. 
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وقد يتعرضون وهم يف مناصبهم لفتنة قوية من قبل بعض النساء احلسناوات وقد 
جيد بعضهم نفسه منهار املقاومة فيقع يف كبرية الزنا، فكان من احلكمة التنبيه عىل احتامل 

سقوط بعض عباد الرمحن يف هذه الكبائر ضمن بيان مجلة صفاهتم«))). 

ٿ[  ٿ       ]ٿ     تعاىل:  قوله  يف  بذلك  »واإلشارة  عاشور:  بن  الطاهر  وقال 
املتبادر من اإلشارة أهنا إىل املجموع؛ أي من يفعل جمموع الثالث، ويعلم أن جزاء من 
البعض  وأن  مجيعها،  يفعل  من  جزاء  دون  اإلرشاك  عدا  بعضها  ويرتك  بعضها  يفعل 
أيًضا مراتب، وليس املراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلق أثاما ألن لقى األثام بني هنا 
بمضاعفة العذاب واخللود فيه، وقد هنضت أدلة متظافرة من الكتاب والسنة عىل أن ما 

عدا الكفر من املعايص ال يوجب اخللود، مما يقتيض تأويل ظاهر اآلية.

فأما مضاعفة العذاب فهي أن يعذب عىل كل جرم مما ذكر عذاًبا مناسًبا ال يكتفي 
ينجي صاحبه  الرشك ال  أن  تنبيًها عىل  الرشك،  اجلرائم وهو  أكرب  األكرب عن  بالعذاب 
الكفار  بأن  العلامء  قال من  تبعة اجلرائم واملفاسد األخرى... وهذا معنى قول من  من 

خماطبون بفروع الرشيعة، يعنون خطاب املؤاخذة عليه يف اآلخرة«))). 

))( معارج التفكر )643/6–644( باختصار وترصف يسري. 
))( التحرير والتنوير )9)/93 و94( بترصف.



195
املبحث الثاني 

 ƘǶǊǖƛ ƫƸǁǷ ǨơƘǢǩƗ ƞƛǸǢǕ Ǻǝ ƤǽƳƘƭȁƗ ǰǭ ƳƷǷ Ƙǭ

هذا املبحث يدور حول أمرين اثنني أحدمها رسد األحاديث التى فيها بيان لعظم 
من  النفس  قتل  ىف  ما  لبيان  األحاديث  تلك  بعض  رشح  والثاين:  النفس،  قتل  جريمة 

اخلطورة. 

:Ǡƭ ƸǾǚƛ ƼǞǲǩƗ ǨƢǡ ǰǭ ƷƶƮơ ǼƢǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ : ăȅǷƍ

)- عن الرباء بن عازب I قال: قال رسول اهلل H: »لزوال الدنيا 
أهل  أن  »ولو  فيه:  زاد  للبيهقي  رواية  بغري حق«)))، ويف  مؤمن  قتل  من  اهلل  على  أهــون 

مساواته وأهل أرضه اشرتكوا يف دم مؤمن ألدخلهم اهلل النار«، ويف رواية ملسلم مرفوًعا 

وموقوًفا عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L: »لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل 
رجل مسلم«. 

)- عن ابن عباس L قال قتل قتيل باملدينة عىل عهد رسول اهلل H مل 
يعلم من قتله، فصعد رسول اهلل H املنرب فقال: »يا أيها الناس، يقتل قتيل وأنا 
فيكم، ول يعلم من قتله، لو اجتمع أهل السماء وأهل األرض على قتل امريء لعذبهم اهلل 

إل أن يفعل ما يشاء«)))، وعند الرتمذي من حديث أيب سعيد وأيب هريرة مرفوًعا: »لو 

أن أهل السماء وأهل األرض اشرتكوا يف دم امريء مؤمن ألكبهم اهلل يف النار«)3). 

3- وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة لقى اهلل مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل«)4). وعند البيهقي من 

))( رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
))( رواه البيهقي يف السنن الكربى.

)3( قال الرتمذي: حديث حسن غريب.
)4( رواه ابن ماجه.
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حديث ابن عمر مرفوًعا: »من أعان على دم امريء مسلم بشطر كلمة كتب بني عينيه 
يوم القيامة آيس من رمحة اهلل«، قال سفيان ابن عيينة: شطر كلمة هو أن يقول »أق« 

يعني ال يكمل كلمة »أقتل«. 

السبع  »اجتنبوا   :H اهلل  رسول  قال  قال:   I هريرة  أيب  عن   -4
؟ قال: »الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت  املوبقات«، قيل: يا رسول اهلل، وما ُهنَّ

حرم اهلل إل باحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف وقذف احملصنات 

الغافات املؤمنات«))). 

5- عن ابن عمر L أن رسول اهلل H قال: »من محل علينا الساح 
فليس منا«))). 

6-  عن أيب هريرة I أن النبي H قال: »ل يشري أحدكم إىل أخيه 
النار«)3)، وعند  يديه فيقع يف حفرة من  ينزع يف  الشيطان  لعل  يدري  فإنه ل  بالساح 

مسلم: »من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه«. 

استدار  قد  الزمان  »إن  قال:  أنه   H النبي  I عن  بكرة  أيب  7-  عن 
أربعة حرم، ثاث  كهيئته يوم خلق اهلل السموات واألرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها 

متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، شهر مضر، الذي بني مجادى وشعبان« ثم 

قال: »أي شهر هذا؟« قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغري اسمه.. 
قال: »أليس ذا احلجة؟« قلنا: بىل، قال: »فأيُّ بلد هذا؟« قلنا: اهلل ورسوله أعلم، قال: 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغري اسمه... قال: »أليست البلدة؟« قلنا: بىل، قال: »فأي 

))( متفق عليه.
))( رواه البخاري.
)3( رواه الشيخان.
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يوم هذا؟« قلنا: اهلل ورسوله أعلم.. قال: »أليس يوم النحر؟«، قلنا: بىل يا رسول اهلل... 

قال: »فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم 
هذا، يف شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فا ترجعوا بعدي كفاراًا، أو 

ضالاً يضرب بعضكم رقاب بعض.. أل ليبلِّغ الشاهُد الغائَب فلعل بعض من ُيَبلََّغُه يكون 

أوعى له من بعض من مسعه«، ثم قال: »أل هل بلغت؟«))). 

 H قال: رأيت رسول اهلل L 8-  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
يطوف بالكعبة ويقول: »ما أطيبك، وما أطيب رحيك وما أعظمك، وما أعظم حرمتك، 

والذي نفس حممد بيده حلرمة املؤمن عند اهلل أعظم من حرمتك: ماله ودمه«))). 

9-  عن عبد اهلل بن عمر L قال: قال رسول اهلل H: »لن يزال املؤمن 
ا«، وكان ابن عمر يقول: »من ورطات األمور  ا حراماً يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً

التي ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله«)3)، »لقد كان ابن عمر يرى 
أن القاتل ال توبة له«)4).

0)- عن أسامة بن زيد L قال: بعثنا رسول اهلل H إىل احلرقة من 
جهينة قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من األنصار رجاًل منهم، فلام 
غشيناه قال: ال إله إال اهلل، قال: فكفَّ األنصاري، فطعنته برحمي حتى قتلته، فلام قدمنا 
املدينة بلغ ذلك النبي H فقال يل: »يا أسامة أقتلته بعد ما قال ل إله إل اهلل؟«، 
قال: قلت: يا رسول اهلل، إنام كان متعوًذا، قال: »أقتلته بعد ما قال ل إله إل اهلل؟«، فام 

زال يكررها حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

))( رواه البخاري ومسلم. 
))( رواه ابن ماجه. 
)3( رواه البخاري.

)4( ذكره القرطبي وغريه يف التفسري، وكذا ذكره ابن حجر يف الفتح.
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))- عن أيب بكرة I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »إذا التقى 

املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار«، قلت: يا رسول اهلل، هذا القاتل، فام بال 

ا على قتل صاحبه«)))، قال اخلطايب: »هذا ملن قاتل عىل  املقتول؟ قال: »إنه كان حريصاً

عداوة دنيوية فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فال يدخل يف الوعيد ألنـه مأذون 

له يف القتال رشًعا«))). 

))- عن ابن عباس L أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من 

فقال: ماذا  فأعاد عليه مسألته  ماذا تقول؟  ابن عباس كاملعجب من شأنه:  فقال  توبة؟ 

تقول؟ مرتني أو ثالثا، قال ابن عباس: سمعت نبيكم H يقول: »يأتي املقتول 

يأتي  ــا حتى  دماً أوداجــه  تشخب  األخــرى  باليد  قاتله  متلبباًا  يديه  بإحدى  رأســه  ا  متعلقاً

العرش، فيقول املقتول لرب العاملني: هذا قتلين، فيقول اهلل D للقاتل: تعست، ويذهب 

ا عند  ا قاتله وأوداجه تشخب دماً به إىل النار«)3)، ويف رواية الطرباين: »جييء املقتول آخذاً

D: فيم قتلته؟ قال: قتلته  ذي العزة، فيقول: يا رب، سل هذا فيم قتلين، فيقول اهلل 

لتكون العزة لفان، قيل: هي هلل«. 

 :H قال: قال رسول اهلل L 3)- عن عبداهلل بن عمرو بن العاص

ا«)4). ويف  ا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً »من قتل معاهداً

رواية للنسائي: »من قتل رجااً من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة، وإن رحيها ليوجد من 

ا«، وعند ابن حبان: »وإن ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام«.  مسرية سبعني عاماً

))( رواه البخاري.
))( الفتح )4)/79)).

)3( رواه الرتمذي وحسنه.
)4( رواه البخاري.
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هذه األحاديث يف قتل املسلم غريه وأما قتل املسلم لنفسه فجاءت فيها أحاديث 

منها ما ييل:

4)- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »من تردَّى من جبل 

–جترع–  ا، ومن حتس  ا فيها أبداً لَّداً ا خُمَ فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى فيها خالداً

ا، ومن قتل  ا فيها أبداً ا خملداً ا فقتل نفسه، فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً مسًّ

ا«))).  ا فيها أبداً ا خملداً نفسه حبديدة، فحديدته يف يده جيأ بها بطنه يف نار جهنم خالداً

قال يف الفتح: هذا حممول عىل من استحل ذلك أو هو من باب الوعيد الشديد. 

5)- عن جندب بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل H: »كان فيما كان 

الدم حتى مات؛ قال اهلل  رقأ  به يده، فما  قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكيناًا فحز 

تعاىل: بادرني عبدى بنفسه: حرَّمُت عليه اجلنة«))). 

فقال  H خيرب،  اهلل  قال: شهدنا مع رسول   I أيب هريرة  6)- عن 

قتااًل  الرجل  قاتل  القتال  حرض  فلام  النار«،  أهل  من  »هذا  اإلسالم:  عي  يدَّ ممن  لرجل 

قد  فإنه  النار  أهل  إنه من  الذي قلت  إن  اهلل  يا رسول  فقيل:  فأصابته جراحة،  شديًدا، 

مات، فقال: »إىل النار«، فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينام هم كذلك قيل: إنه مل يمت 

 H ولكن به جراًحا شديًدا، فلام كان من الليل، مل يصرب فقتل نفسه، فُأِخرَب النبي

بذلك فقال: »اهلل أكرب أشهد أني عبداهلل ورسوله«، ثم أمر بالاًل فنادى يف الناس: »أنه ل 

يدخل اجلنة إل نفس مسلمة، وإن اهلل َلُيَؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر«)3). 

))( متفق عليه.

))( متفق عليه.
)3( متفق عليه. 
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:ǫƴǢơ ƘǮǭ ƤǽƳƘƭƍ ƞƾǮƲǩ ƸǆƢƲǭ ƫƸǁ :Ƙ ăǾǱƘƥ

احلديث األول: حديث أسامة بن زيد قال ابن حجر V يف الفتح )4)/77)) 
وقع عند مسلم من حديث جندب بن عبداهلل يف هذه القصة زيادات ولفظه »بعث بعًثا 
من املسلمني إىل قوم من املرشكني فالتقوا فأوجع رجل من املرشكني فيهم فأبلغ، فقصد 
رجل من املسلمني غيلته - كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد - فلام رفع عليه السيف، قال 
»ال إله إال اهلل » فقتله، وفيه أن النبي H قال له: »كيف تصنع با إله إل اهلل إذا 
اتتك يوم القيامة؟« قال: يا رسول اهلل: استغفر يل، قال: »كيف تصنع با إله إل اهلل؟«، 

فجعل ال يزيد عىل ذلك«. 

هذه الرسية تسمى رسية غالب بن عبيد اهلل الليثي، وكانت يف رمضان سنة سبع 
وكان غالب هو أمريها، بعثت إىل احلرقة من جهينة ـ قوله »فصبحنا القوم » أي هجموا 

]ں    ڻ    ڻ     تـعـاىل:  قـولـه  ومنـه  بـهـم  يشـعـروا  أن  قـبـل  عليهم صباًحا 
ڻ    ڻ[ ]القمر:38[.

قوله: )قلت يا رسول اهلل: واهلل إنام كان متعوًذا( كذا أعاد االعتذار، وأعيد عليه 
إنام  أم ل« ومعناه:  متعوذاًا  أقاهلا  تعلم  قلبه حتى  عن  »أفا شققت  رواية:  اإلنكار ويف 
كلفت من العمل بالظاهر وما ينطق به، وأما القلب فليس لك طريق إىل ما فيه... وقوله 

»أفا شققت عن قلبه« لتنظر هل كانت فيه حني قاهلا واعتقدها أو ال؟

 واملعنى: إنك إذا كنت لست قادًرا عىل ذلك فاكتفى منه باللسان. 

اليوم: أي أن إسالمي كان ذلك  قوله: حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم ألن اإلسالم جيبُّ ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله لإلسالم ليأمن 

جريرة تلك الفعلة، ومل يرد أنه متنى أن ال يكون مسلاًم قبل ذلك. 
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قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح 
املبالغة  سبيل  عىل  ذلك  أورد  وإنام  الشديد،  اإلنكار  من  ملا سمع  الفعلة  هذه  مقابلة  يف 

ويبني ذلك رواية: »حتى متنيت أين أسلمت يومئذ«.

واألموال  الدماء  املذكورة  الثالث  دماءكم..الخ«  »إن  حديث:  الثاني:  احلديث 
واألعراض هي إحدى الكليات اخلمس املتفق عليها يف كل امللل وهي: حفظ النفوس، 
الدماء.  وحفظ  األعراض،  وحفظ  العقول،  وحفظ  األموال،  وحفظ  األنساب،  وحفظ 
أشهر  يف  وحيرموهنا  احلرم،  األشهر  غري  اجلاهلية  يف  وأمواهلم  دماءهم  يستبيحون  فكانوا 
متأكدة  ألهنا   – احلرام   - والبلد  احلجة  وبذي  عرفة  بيوم  التحريم  يف  لشبهها  التحريم 
التحريم عندهم ال يستبيحون منها شيًئا، وىف تشبيهه هذا مع بيان حرمة الدماء، وما عطف 

عليها تأكيد بحرمة تلك األشياء املشبه هبا من حيث إنه جعلها أصاًل يف تشبيه ذلك())).
قوهلم: »اهلل وسوله أعلم« جواًبا عىل كل سؤال وجهه إليهم النبي H إنام 

 .O جاء عىل سبيل األدب معه

وقوله: »فا ترجعوا بعدي كفاراًا« أي ال تكون أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار يف 
بالباطل »أو ضال« فإن هذه األفعال من  رضب رقاب املسلمني، وال تأخذوا أمواهلم 

الضاللة والعدول عن احلق إىل الباطل«))). 

بن  بكر  أبو  قال  دينه«،  من  املؤمن يف فسحة  يــزال  »ولن  قوله:  الثالث:  احلديث 
العريب: »الفسحة يف الدين سعة األعامل الصاحلة حتى إذا جاء القتل ضاقت ألهنا ال تفي 
بوزره، والفسحة يف الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول«؛ قال 

ابن حجر: »وحاصله أنه فرسه عىل رأي ابن عمر يف عدم قبول التوبة«)3). 

))( رشح مسلم )6/)))).
))( رشح مسلم )6/)))). 

)3( الفتح )4)/67)). 
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احلديث الرابع: قوله: »من أشار إىل أخيه حبديدة« قال يف رشح مسلم )586/8): 
ا أو هزاًل، فإن كانت جدا فقد قصد إىل قتله أو جرحه  »ظاهره سواء كانت اإلشارة َجدًّ
دخول  ودليل  حرام،  املسلم  وترويع  ترويعه  قصد  فقد  هزال  كانت  وإن  كبرية،  وذلك 

اهلزل قوله: »وإن كان أخاه ألبيه وأمه« ألنه ال يتهم ففي أخيه«. 
قوله: »فإن املالئكة تعلنه« لعن املالئكة له دليل عىل حرمة هذا الفعل، وقد ورد 
I مرفوًعا:  يف الصحيحني ما يدل عىل حرمة ترويع املسلم من حديث أيب هريرة 
»ل يشري أحدكم إىل أخيه بالساح فإنه ل يدرى لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف 
حفرة من النار«. قال القايض عياض: »ينزع رويناه بالعني املهملة ومعناه يرمى من يده 

أي يدفع يف يده ويتحقق رضبته، ومن رواه بالغني املعجمة معناه: إن الشيطان يزين له 
الرضب ال سيام عند تغري احلال واهلزل قد يفىض إىل اجلد« اهـ. بترصف. 

النار«، هو كناية عن وقوعه يف املعصية  قال يف الفتح: قوله: »فيقع يف حفرة من 
التي تفىض إىل دخول النار.. وإنام يستحق اللعن إذا كانت إشارته هتديدا سواء كان جادا 

أم ال عبا، وإنام أوخذ الالعب ملا أدخله عىل أخيه من الروع))).
قلُت: وال شك أن مما يشبه اإلشارة بالسالح ما يفعله بـعض الشباب مـن حماولة 
أحياًنا  وهذه  بالسيارات  األلعاب  بعض  من  حيصل  ما  أو  بصاحبه  بسيارته  االصطدام 
تؤدي إىل القتل، ولقد أصبح بعض الشباب اليوم ال يبالون بعواقب مثل هذه األلعاب 
التي تروع املسلمني يف طرقاهتم وال أظن أن هؤالء خارجني من لعن املالئكة هلم واهلل 

تعاىل أعلم. اللهم اهد شبابنا. 

 :H احلديث اخلامس: وهو نص يف التحذير من قتل الذمي أو املعاهد وهو قوله
ا«))).  ا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً »من قتل معاهداً

))( املرجع )4)/9)5( خمترًصا.
))( رواه البخاري. 
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تعاىل  الثالث إن شاء اهلل  املبحث  املعصومة يف  النفس  بيان  شرح احلديث: سيأيت 
ومها نفس املسلم واملعاهد والذمي واخرتت هذا احلديث لبيان شدة عقوبة من خيفر ذمة 
نه  نَه وعصم دَمَه بمقتىض معاهدات دولية أو غريها أو قد يكون أمَّ احلاكم فيقتل من أمَّ
مسلم من عامة املسلمني ليقيض له مصلحة أو يؤدي له عمال، فيأيت بعض َمْن ال علم له 

فيأخذه احلامس فيقول هذا أمريكي أو أورويب أو غريب - مثاًل – كافر جيوز قتله ]ڄ    
ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]املجادلة:)[.

واآلن إليك ملخص ما جاء يف فتح الباري )4)/ 56)( يف رشح هذا احلديث:
املراد باملعاهد: من له عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان 
أو أمان من مسلم، ولذا جاء عند النسائي: »من قتل قتياًل من أهل الذمة، مل جيد رائحة 
اجلنة«، فقال: »من أهل الذمة« ومل يقل »معاهًدا« وهو باملعنى وجاء عند الرتمذي: »من 
الروايات تؤدي معنى  نفًسا معاهًدا له ذمة اهلل وذمة رسوله« إىل الخ. أي إن هذه  قتل 

واحًدا وهو كل من له األمان فعقوبته كذا. 

اجلنة »وإن رحيها توجد من مسرية  رائحة  أي مل جيد  اجلنة«  رائحة  يرح  »مل  قوله: 
أربعني عاًما« وجاء عند أمحد: »سيكون قوم هلم عهد فمن قتل منهم رجاًل مل يرح رائحة 
عام«،  مائة  »مسرية  الطرباين:  وعند  عاًما«،  سبعني  مسرية  من  ليوجد  رحيها  وإن  اجلنة 
وىف املوطأ يف حديث آخر – أي يف غري هذا املوضوع - »وإن رحيها ليوجد من مسرية 
خسمائة عام«، ويف الطرباين الصغري: »إن ريح اجلنة ليدرك من مسرية ألف عام«، وهذا 

اختالف شديد... والذي يظهر يل يف اجلمع – الكالم البن حجر V – أن يقال إن 
األربعني سنة أقل زمن يدرك به ريح اجلنة من املوقف، والسبعني فوق ذلك أو ذكرت 
للمبالغة، واخلمسامئة ثم األلف أكثر من ذلك وخيتلف باختالف األشخاص واألعامل، 
فمن أدركه – أي ريح اجلنة – من املسافة البعدي أفضل ممن أدركه من املسافة القربى، 
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أن ذلك  الروايات  فقال: اجلمع بني هذه  الرتمذي  إىل ذلك شيخنا يف رشح  أشار  وقد 
ابن  كالم  يف  نحوه  رأيت  ثم  ودرجاهتم  منازهلم  بتفاوت  األشخاص  باختالف  خيتلف 
العريب فقال: ريح اجلنة ال يدرك بطبيعة وال عادة وإنام يدرك بام خيلق اهلل من إدراكه – أي 

الريح – فتارة يدركه من شاء من مسرية سبعني وتارة من مسرية مخسامئة - اهـ. 

قلت: ومن الصحابة من أدرك ريح اجلنة وهو يف هذه الدنيا فضال عن إدراكه يف 
اآلخرة - وهو أنس بن النرض وقصته يف غزوة أحد مشهورة واهلل تعاىل أعلم. 

:ǴƭƸǁǷ ǫƴǢƢǮǩƗ ƤǽƴƮǩƗ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ƸƱƋ Ƥǽƴƭ

ا له ذمة  ا معاهداً عن أيب هريرة I عن النبي H قال: »أل من قتل نفساً
اهلل وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهلل، فا يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية 

ا«))). سبعني خريفاً

واألمان  العهد  بمعنى  ومها  والذمام  الذمة  املجمع:  يف  قال  احلــديــث:  شــرح 
والضامن واحلرمة واحلق، وسمى أهل الذمة هبذه التسمية –لدخوهلم يف عهد املسلمني 

وأماهنم-. اهـ. 

وقال القايض: »يريد باملعاهد من كان له مع املسلمني عهد« اهـ.

قوله: »فقد أخفر ذمة اهلل« قال يف املجمع: خفرته أي أجرته، وحفظته واخلفارة 
الذمام، وأخفرته إذا نفضت عهده وذمامه. اهـ. 

قوله: »فال يرح رائحة اجلنة«، أي مل يشم رحيها، واملراد هبذا النفي أي نفى أن يشم 
هذا القاتل رائحة اجلنة وإن كان عاما التخصيص بزمان، أي أنه لن جيد رائحة اجلنة يف 
وقت من األوقات ثم بعد ذلك يدخلها، والدليل عىل ذلك هو ما تعاضدت عليه األدلة 

))( رواه ابن ماجه والرتمذي وقال: حسن صحيح.
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من الكتاب والسنة عىل أن من مات مسلاًم ولو كان من أهل الكبائر فهو حمكوم بإسالمه 

غري خملد يف النار ومآله اجلنة ولو عذب قبل ذلك«))). اهـ. 

وسيأيت بيان ذلك يف املبحث الرابع إن شاء اهلل.

:ƷǸǭƍ ƞǖƛƷƍ ƘǶǲǭ ƫƸǁ ƘǭǷ ƤǽƳƘƭȁƗ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ ƞǅȆƱ

)- إن قتل املؤمن من أعظم الكبائر وأن اهلل تعاىل قد توعد القاتل املتعمد بوعيد 
عظيم مل يرد يف غريه من الكبائر غري الرشك باهلل تعاىل.

)- قتل النفس -االنتحار- أيًضا من كبائر الذنوب وسيأيت مزيد من البيان حول 
قتل النفس يف املبحث األخري ولكن يؤخذ من األحاديث أن قاتل نفسه يعذب بام قتل 
به نفسه ولو كان ذلك القاتل لنفسه رجاًل صاحلًا بل وجماهًدا يف سبيل اهلل كام يف احلديث 

األخري رقم )6)). 

3- ال جيوز للمسلم أن يقتل الذمي الذي أمنه احلاكم ولو فعل ما فعل وذلك ملا 
يف هذا القتل من الفتنة العظيمة وقد يشعل حروًبا بني الدول وال يعلم أحد مدى رشها 
وعظيم رضرها عىل املسلمني إال اهلل، وهلذا كان الوعيد الشديد ملن قتل ذميًّا بعدم دخوله 
اجلنة ابتداًءا ألن من مل جيد رائحة اجلنة فهو لن يدخلها، واحلديث جاء بنفي إجياد رائحة 

اجلنة كناية عن بعده عنها. 

4- مكانة املؤمن عظيمة عند اهلل تعاىل بل أعظم من الكعبة فلهذا وجب احلذر من 
أن يناله أحد بسوء يف نفسه أو عرضه أو ماله، أو دمه، وينبغي أن يكون الدم أعم من 

القتل بل ولو بجرحه أو قطع عضو من أعضائه واهلل تعاىل أعلم. 

))( حتفة األحوذي ))/8)3)).
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املبحث الثالث 

ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ ƸǾƾǞơ: ]ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ[

لقد جاء يف اآلية التي وصف اهلل فيها عباد الرمحن باجتناب قتل النفس بغري حق، 
اآلية  من  اجلزء  هذا  لبيان  هنا  وسنقف  ٺ[  و]ٺ        ڀ[  ]ڀ     للنفس  قسامن 

الكريمة. 

 :ŻƗ ǫƸƭ ǼƢǩƗ ƼǞǲǩƗ :ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

هي النفس املعصومة الدم والعرض والتي حرم اهلل التعرض هلا بأي نوع من أنواع 
األذى وهي التي تقدم بيان ما ورد يف منتهكها من العقوبات من اآليات واألحاديث، 
ولكن هنا إشارة خفيفة، إىل ذكر ما ورد يف القرآن والسنة من تعريف النفس املعصومة 

وهى التي حرم اهلل قتلها، واكتفى هنا بآية واحدة وحديث. 

فأما اآلية فهي ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں    ڻڻ    
رشكهم  من  املرشكون  تاب  فإن  واملراد  ]التوبة:))[،  ۀ[  ۀ        ڻ     ڻ    
وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة أصبحوا إخواًنا لنا ىف الدين هلم مالنا وعليهم ما علينا وتتم 

بذلك عصمة الدم وحتصل حرمة النفس. 
 وأما احلديث: فقوله H: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل 
ا رسول اهلل، ويقيموا الصاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين  اهلل، وأن حممداً

دماءهم وأمواهلم إل حبق اإلسام وحسابهم على اهلل تعاىل«))).

ولعل هذا القسم ليس يف حاجة إىل كالم أكثر من هذا فهو يف غاية الوضوح ولكن 
ذكرته هنا مقدمة ملا بعده أال وهو أن هناك ما يعرض إلهدار هذا الدم وجواز سفكه كام 

ورد يف الرشع وهو ما سيتبني من خالل القسم الثاين إن شاء اهلل تعاىل. 

.L رواه الشيخان من حديث ابن عمر )((
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:ǠƮǩƘƛ ƘǶǪƢǡ ƹǸƪǽ ǼƢǩƗ ƼǞǲǩƗ :ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

لقد بني القرآن والسنة األسباب التي هبا جيوز أن تقتل النفس وحينذاك يكون قتلها 
باحلق وهو املقصود باالستثناء الوارد يف آية الفرقان: ]پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    

ٺ       ٺ[ ]الفرقان:68[.

وآية األنعام: ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ       ىئ    ىئ    ىئ        ی[ ]األنعام:)5)[، وآية 
اإلرساء: ]ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہہ    ہ     ھ       

ھ[ ]اإلرساء:33[.
وأما األسباب اليت بها جيوز قتل النفس فقد ذكرها العلماء متفرقة وأمجعها 

هنا:
1- الزنى بعد إحصان: واملقصود أن من يزين بعد أن يتزوج فإنه يقتل رمًجا باحلجارة 
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود I أن النبي H قال: »ل 
حيل دم امرىء مسلم يشهد أل ل إله إل اهلل وأني رسول اهلل إل بإحدى ثاث: الثيب الزاني، 

املتزوج وللرجم  املفارق للجماعة«، والثيب هنا بمعنى  لدينه  والتارك  بالنفس،  والنفس 

أحكام ختصه ليس هذا حملها ومن أرادها فعليه بالرجوع إىل كتب الفقه يف باب احلدود.

2- قتل النفس بالنفس: ودليل هذا احلديث السابق »والنفس بالنفس«، فمن قتل 
مسلاًم قتل به، ويقول اهلل تعاىل: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ             ڑ    ک    ک    کک    گ      
گ    گ    گ    ڳ     ڳ[ ]البقرة:78)[. وهذا فيام لو أبى أهل القتيل إال دمه وأما 

إذا أرادوا العفو أو أخذ الدية فلهم ذلك.

3- الرتداد عن اإلسام: وهذا سبق يف احلديث: »التارك لدينه املفارق للجماعة«، 
ل دينه فاقتلوه«)))، وقد علل العلامء قتل املرتد بأن يف هذا  وجاء يف حديث آخر: »من بدَّ

))( رواه البخاري.
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السم يف  الذين يدسون  املنافقني  املسلم من  التالعب ومحاية للمجتمع  للدين من  محاية 
الدسم، ولقتل املرتد رشوط وأحكام جيب معرفتها ملن كان مشتغال بالقضاء وحمل ذلك 

يف كتب الفقه. 

]چ     چ    چ    ڇ    ڇ     به ما ذكر يف قوله تعاىل:  4- احملــارب: واملراد 
ژ      ژ     ڈ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ      ڍ     ڇ     ڇ    
]املائدة:33[. فذهب مالك ومن وافقه  ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ[ 
إىل أن اإلمام خمري بني هذه الثالث – القتل، القطع من خالف، النفي من األرض – إن 
شاء قتلهم وإن مل يقتلوا ومل يأخذوا مااًل، وإن شاء قطع أيدهيم وأرجلهم من خالف وإن 
مل يقتلوا ومل يأخذوا مااًل، وإن شاء نفاهم من األرض، وعىل هذا فقتل النفس باحلرابة 

جائز. 

5- اخلليفة ُيباَيع له بعد اخلليفة األول: عن أيب سعيد اخلدري I أن النبي 
 O قال: »إذا بويع خللفتني فاقتلوا اآلخر منهما«، هذا نص منه H
عىل أن الناس إن بايعت خليفة ثم جاء واحد آخر فبويع له فإنه يوجب شق العصا وإراقة 
الذى  األول  عىل  املسلمني  كلمة  وتتفق  األمن،  ليستتب  األخري  فيقتل  املسلمني،  دماء 
أتاكم  قال: »من   H النبي  أن  بايعوه، وىف صحيح مسلم من حديث عرفجة 

وأمركم واحد، يريد شق عصاكم، وتفريق مجاعتكم فاقتلوه«.

6- ترك الصاة: ذهب مجهور العلامء ومنهم األئمة الثالثة مالك وأمحد والشافعي 
عىل أن تارك الصالة يقتل وإن تركها كساًل ال جحوًدا ونكراًنا لوجوهبا، ومشهور مذهب 
ا ال كفًرا وأما مذهب أمحد فإنه يقتل كفرا ليس حدا  مالك ومذهب الشافعي أنه يقتل حدًّ
القتل لتارك الصالة بآيات وأحاديث منها قوله  الروايتني عنه، واستدلوا عىل  يف أصح 
فاآلية  ]التوبة:5[،  ۋ[  ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ        ۆ     ۆ     ]ۇ     تعاىل: 
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وبقوله  اآلية،  يف  املذكورة  الثالثة  باألشياء  يأتوا  مل  إن  سبيلهم  خيىل  ال  أهنم  بمفهومها 
H ملا ذكر أئمة السوء قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال: »ل ما أقاموا فيكم الصاة«، 
يف  واحلديث  دمه  حل  تركها  فمن  الصالة  إقامة  هو  قتلهم  من  املانع  أن  بمفهومه  فهذا 

صحيح مسلم. 

7- منع الزكاة: مانع الزكاة يقال له: أخرج الزكاة، فإن أبى أخرجت قرًسا عليه، 
فإن منعها قوتل دوهنا، والقتال غري القتل، وهو الذى فـعـلـه أبـو بكر I - القتال– 
مع مانع الزكاة حيث قاتلهم، فاألصل أن يؤمر بإخراجها فإن أبى أخذت منه قرًسا فإن 

.M جاء دوهنا قوتل حتى يقتل، وهذا احلكم بإمجاع الصحابة

]ڳ     تعاىل:  بقوله  املعنيون  وهم  اإلمام  عىل  خيرجون  الـذين  وهم  البغـــاة:   -8
ڱ     ڱ    ڱ    ڱ    ں    ںڻ    ڻ    ڻ    ڻ        ۀ    ۀ    ہ    ہ     

ہ       ہ    ھ    ھ       ھ    ھ[ ]احلجرات:9[. 

بغيها  املعلوم  الباغية  الفئة  قتال  وجوب  عىل  دليل  اآلية  هذه  »يف  القرطبي:  قال 
عىل اإلمام أو عىل أحد من املسلمني«))) اهـ. ولقتال البغاء أحكام ورشوط فمن أرادها 

فلرياجع كتب الفقه. 

9- السحـــر: للسحر أنواع منها ما يؤدي إىل الكفر ومنها ما هو شعوذة وقد قال 
النووي V: »عمل السحر حرام وهو من الكبائر باإلمجاع«، ولـعـل دليـل ذلك قوله 
تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ[ ]البقرة:03)[ اآلية، وبقوله تعاىل: 
]ڌ     ڎ    ڎ             ڈ    ڈ[ ]طه:69[. وأما قتل الساحر فهو حمل خالف. فقد ذهب 
أنه  ا إن ثبت عليه  تقبل توبته ويقتل حدًّ الزنديق فال  الساحر حكم  مالك إىل أن حكم 
عمل السحر، ووافقه اإلمام أمحد، وقال الشافعي: »ال يقتل إال إذا اعرتف بسحره فيقتل 

))( تفسري القرطبي )6)/7)3).
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به، فإن اعرتف أن سحره قد يقتل وقد ال يقتل وأنـه سـحـر زيًدا ومات، مل جيب عليه 

القصاص ووجبت الدية يف ماله ال عىل عاقلته«))) اهـ. 

:ƟƘǶǾƜǲơ

وليس  احلاكم  حق  من  هي  إنام  باحلق  النفس  لقتل  التسعة  األسباب  هذه  األول: 
ألحد من أفراد الناس أن يقتل من توافر فيه سبب منها وإن فعل فقد يقتل به، ألنه فعل 
شيئا ليس له، فال يقال مادام تارك الصالة – مثاًل – حكمه القتل فأقوم بقتله بل هذا يف 

يد القايض ال بيد غريه واهلل تعاىل أعلم.

الثاني: لإلمام أن حيكم يف بعض اجلرائم التي ليس فيها حد من احلدود الرشعية 
أو  فاعلها  بقتل  إال  اجلريمة  تـلك  مـن  للناس  رادع  ال  أنه  يرى  كان  إذا  وذلك  بالقتل 
التي  التعزيرية  الناس عظيم، وهذا يعترب من األحكام  فاعليها،أو رأى أن رضرها عىل 
يرى فيها اإلمام مصلحة للناس ومما هو مطبق يف وقتنا احلايل يف بعض الدول اإلسالمية 
قتل مروج املخدرات وهؤالء هم التجار الذين يتاجرون يف شتى أنواع املخدرات، ومن 
بل وعىل جمتمعه  له وعىل أرسته  املستعمل  ا عىل  املخدرات عظيم جدًّ أن رضر  املعلوم 

فكيف بمن يتاجر فيه فلذا كان ال حرج يف أن تصل عقوبته إىل القتل. 

الثالث: بوب اإلمام البخاري يف صحيحه حتت كتاب احلدود باب احلدود الكفارة 
ثم أورد حديًثا عن عبادة بن الصامت I قال: كنا عند النبي H يف جملس 
تزنوا«، وقرأ هذه اآلية  أن ل تشركوا باهلل شيئاًا، ول تسرقوا ول  فقال: »بايعوني على 

كلها: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ    پ    پ     ڀ      ڀ    ڀ    ڀ     ٺ    ٺ    
ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ      ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ       ڤ       ڤ    
 :H ڦڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄڄ    ڄ     ڃ    ڃ     ڃ[ ]املمتحنة:))[، ثم قال

))( الفتح )))/)40). 
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»فمن وفى منكم فأجره على اهلل، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن 

أصاب شيئاًا من ذلك فسرته اهلل عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه«. 

قال ابن حجر يف الفتح قال النووي: عموم هذا احلديث – خمصوص بقوله تعاىل: 
]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ[ فاملرتد إذا قتل عىل ارتداده ال يكون القتل كفارة له 
يتناول مجيع ما  بناًءا عىل أن قوله يف احلديث: »من ذلك شيًئا«  ابن حجر: وهذا  » قال 
كفارات  احلدود  أن  إىل  العلم  أهل  أكثر  القايض عياض: ذهب  قال  الظاهر،  ذكر وهو 
واستدلوا هبذا احلديث »فهو كفارته«، قال ابن حجر: »وقوله »فعوقب به« أعم من أن 
تكون العقوبة حدا أو تعزيرا قاله ابن التني، وقال ابن حجر: ويستفاد من احلديث أن 

إقامة احلد كفارة للذنب ولو مل يتب املحدود وهو قول اجلمهور«))) اهـ. 

الرابع: هذه األسباب التي يقتل من تلبس بواحد منها أخذهتا من تفسري القرطبي 
ومن كتاب العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري وكتاب فتح الباري وإنام أنبه 
عىل املراجع ألن هناك من ذكر أسباًبا ُأَخر سوى هذه ولكن لعل األخذ به ضعيف وذلك 
كقتل الفاعل واملفعول من اللوطية وكقتل شارب اخلمر بعد الرابعة وغريها واهلل أعلم. 

))( فتح الباري ))/95-93).
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املبحث الرابع 

 ƞƛǸơ ǰǭ ǨƢǢǪǩ ƴǮǖƢǮǩƗ ǨơƘǢǪǩ Ǩǵ

إن الذي دعاين لكتابة هذا املبحث هو اخلوف من أن يقرأ املؤمن قول اهلل تعاىل: 

ڱ     ڱ      ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ      گ     ]گ    

ڱ    ں    ں    ڻ       ڻ    ڻ[ ]النساء:93[. فيظن أن القاتل خيلد يف نار جهنم 
وال خيرج منها أخًذا بظاهر اآلية، فأحببت أن أبني قول اجلمهور يف اآلية الكريمة وردهم 

عىل من قال بظاهرها من الصحابة والتابعني فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول، يف 

توبة القاتل قوالن:

القول األول: إن للقاتل توبة وهو الذي عليه مجهور األمة من السلف واخللف:

قال ابن كثري: والذي عليه اجلمهور من األمة سلفها وخلفها أن القاتل له توبة فيام 

بينه وبني اهلل تعاىل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عماًل صاحلًا بدل اهلل سيئاته 

حسنات، وعوض املقتول من ظالمته وأرضاه من طالبته: أي من مطالبته. 

واألدلة على ذلك من القرآن الكريم:

)- قول اهلل تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      

ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[، إىل قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    
ڃ     ڃ    چ      چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ[ ]الفرقان:70-68[، 
فهذه اآلية ظاهرة يف قبول توبة من وقع يف يشء من هذه العظائم الثالث، فإن املرشك 

يتوب من رشكه بتحقيق التوحيد والقاتل يتوب بالكف والندم والعزم عىل عدم العود 

وكذلك الزاين، ومما هو جممع عليه أن املرشك إن تاب قبل اهلل توبته فكيف بالقاتل وال 

شك أن املرشك أعظم ذنًبا منه. 
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)- قول اهلل تعاىل: ]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[ 

]النساء:48[.

فهذه اآلية أيًضا عامة يف مجيع الذنوب ما عدا الرشك. 

األدلة على ذلك من السنة الصحيحة:
H قال: »كان فيمن كان  النبي  I أن  )- عن أيب سعيد اخلدري 

قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض، فُدلَّ على راهب فأتاه 

ا فهل له من توبة؟ فقال: ل، فقتله فكمل به املائة. ثم  فقال: إنه قتل تسعة وتسعني نفساً

سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل، فأتاه فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 

ا  توبة؟ فقال: نعم، ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن بها أناساً

يعبدون اهلل تعاىل فاعبد اهلل معهم، ول ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا 

نصف الطريق أتاه املوت فاختصمت فيه مائكة الرمحة ومائكة العذاب، فقالت مائكة 

الرمحة: جاء تائباًا مقبااً إىل اهلل تعاىل، وقالت مائكة العذاب: إنه مل يعمل خرياًا قط، 

ا – فقال: قيسوا ما بني األرضني  فأتاهم ملك يف صورة آدميٍّ فجعلوه بينهم – أي حكماً

فإىل أيَُّتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إىل األرض اليت أراد فقبضته مائكة 

الرمحة«))) إذا كان هذا يف بني إرسائيل ففي هذه األمة أوىل. 

تعاىل  اهلل  »إن  قال:   H النبي  I عن  األشعري  أيب موسى  )- عن 

حتى  الليل  مسيء  ليتوب  بالنهار  يده  ويبسط  النهار،  مسيء  ليتوب  بالليل  يده  يبسط 

تطلع الشمس من مغربها«))).

))( متفق عليه.
))( رواه مسلم.
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 E قال: »يضحك اهلل H أن رسول اهلل I 3- وعن أيب هريرة
إىل رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخان اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل اهلل فيقتل ثم يتوب 

اهلل على القاتل فيسلم فيستشهد«))). 

فهذه األحاديث وغريها تدل عىل أن اهلل يقبل توبة التائب مطلقا دون تقييد لنوعية 
اآلخر  الرجل  أن  ُيعلم  األخـري  احلديث  يف  وبالتأمل  فيها،  وقع  التي  الذنوب  كمية  أو 
الذي دخل اجلنة مجع بني الرشك وقتل النفس ومع ذلك تاب اهلل عليه فتوبته عىل املؤمن 

القاتل تكـون من باب أوىل واهلل أعلم))).

د ل توبة له: القول الثاني: القاتل املتعمِّ
وهذا قول ابن عباس وزيد بن ثابت وأيب هريرة وعبد اهلل بن عمر وأيب سلمة عبد 
الرمحن وعبيد اهلل بن عمري واحلسن وقتادة والضحاك، نقل هذا القول ابن كثري ونسبه إىل 
ابن أيب حاتم، والذي اشتهر هبذا القول ابن عباس وابن عمر: فأما ابن عباس فقد أخرج 
البخاري يف صحيحه عن القاسم بن أيب بزة أنه سأله سعيد بن جبري: هل ملن قتل مؤمنا 
متعمدا من توبة؟ فقرأت ]پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ[ يعنى أن اهلل 
أخرب ]ڄ    ڄ    ڄ[ فقال سعيد: قرأهتا عىل ابن عباس كام قرأهتا عيل فقال: هذه اآلية 

]گ    گ     تعاىل:  إىل قوله  النساء: يشري  آية أخرى مدنية يف سورة  مكية نسختها 
]النساء:93[  گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ[ 
اآلية، لقد جاءت عدة روايات تدل عىل أن رأيه يف آية الفرقان أهنا يف أهل الرشك وأن 

القاتل املتعمد ال توبة له. 
وأما ابن عمر L فقد روى البخاري قوله: »إن من ورطات األمور التي ال 
خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله«، قال ابن حجر: قال ابن العريب 

))( متفق عليه.
))( أصل البحث من تفسري ابن كثري ))/536 و537( مع يشء من الزيادات. 
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ا«،  ا حرماً يف قو ل النبي H: »لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه مامل يسفك دماً
وقال ابن العريب: »الفسحة يف الدين سعة األعامل الصاحلة حتى إذا جاء القتل ضاقت 

ألهنا ال تفي بوزره«. 

قال ابن حجر تعليًقا عىل قول ابن العريب: وحاصله أنه فرسه عىل رأى ابن عمر يف 
عدم قبول توبة القاتل... وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال ملن قتل عامدا بغري حق »تزود 

من املاء البارد فإنك ال تدخل اجلنة«))). 

الرد على هذا القول: رد اجلمهور عىل هذا القول بام ملخصه:
)- لقد ثبت أن هذه اآلية ]گ    گ    گ     ڳ[ نزلت يف ُصبابة 
وهو قد قتل ثم ارتد عن اإلسالم بإمجاع املفرسين فال ينبغي أن حُيمل ظاهر هذه اآلية 

عىل املسلمني.

بظاهر  بأوىل من األخذ  ليس  به  فإن األخذ  بظاهرها  لو فرضنا جواز األخذ   -(
قوله تعاىل: ]ۓ     ڭ    ڭ    ڭ[ ]هود:4))[، وقوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     
]ڑ    ڑ      ک     ]النساء:48[، وقوله تعاىل:  ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[ 
ک            ک    ک[ ]الشورى:5)[، واألخذ بظواهر هذه اآليات بجانب قوله تعاىل: ]گ    
أن  بد من  فال  القاتل  التناقض يف حق  إىل  يؤدى  گ    گ     ڳ[ ظاهره 
َصة آلية النساء، ثم إن اجلمع بني آية النساء وآية الفرقان ممكن  تكون هذه اآليات خُمَصِّ

فال نسخ وال تعارض، وهذا املعنى قد تقدم عند الكالم عىل آية الفـرقان: ]ڄ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ فيقال يف اجلميع أن القاتل جزاؤه ما ورد يف آية النساء: 

]ڄ    ڄ    ڄ[ اآلية. 

))( الفتح )4)/67)و 68)).
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3- قد وردت األخبار الكثرية الدالة عىل قبول التوبة من القاتل فمن ذلك حديث 
يف  به  فعوقب  شيًئا  ذلك  من  أصاب  »فمن  فيه:  جاء  وقد  املتقدم  الصامت  بن  عبادة 
الدنيا فهو كفارته«، وكذلك خرب اإلرسائييل الذي قتل مائة نفس وغريها مما تقدم من 

األحاديث.

4- أمجع املسلمون عىل أن من قتل نفًسا عامًدا وأقر بالقتل فجاء أهل القتيل فقادوه 
إىل السلطان فأقام عليه احلد فهو غري ُمتََّبٍع يف اآلخرة أي ليس هلم أن يطالبوه بيشء يف 
نافذ عليه إمجاًعا بمقتىض حديث  اقتادوه فقتله السلطان، والوعيد غري  اآلخرة بعد أن 
عبادة بن الصامت ألنه قال: »فهو كفارة له« كام يف رواية اإلمام مسلم، وبناء عليه تكون 

آية النساء خمصوصة بآية الفرقان وهبذه األحاديث واهلل أعلم))).

))( انظر القرطبي وابن كثري يف تفسري سورة النساء.
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املبحث اخلامس 

 Ɨ ăƸƮƢǲǭ ǴƾǞǱ ǯƘƾǱȃƗ ǨƢǡ ǬǦƭ ǯƘǾƛ
 ƟǸǮǩƗ ǴǾǲǮơ Ƿƍ

إن عباد الرمحن هم أبعد الناس عن قتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق وذلك ملا 

يعلمون من التحذير الشديد الذي ورد يف الكتاب والسنة - كام تقدم - فإذا كانوا هم 

كذلك مع غريهم كان من األوىل أن يعلموا حق اهلل يف أنفسهم وذلك أن اهلل تعاىل قد 

چچ      چ     ]ڃ     تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  ويدل  نفسه،  يقتل  أن  اإلنسان  عىل  حرم 

چ    ڇ    ڇ           ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ      ڌ    ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    
]ڃ     تفسريها:  يف  الواحدي  وقال  ]النساء:9)-30[،  ک[  ک      ک     ڑ     ڑ    
چ    چ[ أي ال يقتل بعضكم بعًضا ألنكم أهل دين واحد، فأنتم كنفس واحدة، 
نفسه،  اإلنسان  قتل  عن  هنى  هذا  أن  إىل  قوم  وذهب  واألكثرين،  عباس  ابن  قول  هذا 

ويدل عىل صحة هذا ما أخرجه اإلمام أمحد عن عمرو بن العاص I قال: احتلمت 

فتيممت  أن أهلك،  اغتسلت  إن  فأشفقت  السالسل  باردة، وأنا يف غزوة ذات  ليلة  يف 

صليت  عمرو  »يا  فقال:   H للنبي  ذلك  فذكرت  الصبح،  بأصحايب  وصليت 

بأصحابك وأنت جنب؟« فقلت: »يا رسول اهلل، إين احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد 

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول اهلل D: ]ڃ    چ    چچ     چ    ڇ    

ڇ           ڇ    ڇ[ فتيممت ثم صليت، فضحك النبي H ومل يقل شيًئا«، فدل 
هذا احلديث عىل أن عمًرا تأول هذه اآلية هالك نفسه ال نفس غريه ومل ينكر ذلك عليه 

.(((»H النبي

))( الكبائر لإلمام الذهبي )08)و09)( بترصف.
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نفسه  قاتل  أن  تدل عىل  التي  األحاديث  بعض  ذكر  الثاين  املبحث  ولقد مىض يف 
يعذب يف النار باليشء الذي قتل به نفسه، فإن كانت حديدة فهو يطعن هبا نفسه يف النار، 
وان كان سام فهو يتحساه يف النار وهكذا كل يشء يقتل به اإلنسان نفسه، وقد ورد يف 
احلديث الذي أخرجه الرتمذي عن ثابت بن الضحاك أن النبي H قال: »لعن 
املؤمن كقتله، ومن قذف مؤمناًا بكفر فهو كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 

القيامة«. 

:ƟƘøøøøǶǾƜǲơ

األول: أسباب قتل اإلنسان نفسه: هناك أسباب كثرية قد تؤدي إىل أن يفكر اإلنسان 
يف قتل نفسه وليس املقصود الوقوف عندها ولكن املقصود اإلشارة إليها والتنبيه عليها 
لعالجها، من تلكم األسباب؛ أن تضيق باإلنسان سبل العيش فال جيد ما يقيم أوده وأود 
عياله، فيفكر حينئذ يف التخلص من هم احلياة وعبئها الثقيل بأن يقتل نفسه وما درى أن 

املوت أشد مما هو فيه. 

بشتى  فيحاول  إليها  الوصول  يستطيع  ال  امرأة  حب  يف  يقع  أن  األسباب  ومن 
الوسائل أن يصل إليها فال يقدر فيقتل نفسه من أجلها. 

لنفسه  اختاره  الذي  التخصص  أو  الدراسة  مستوى  يف  ليس  طالًبا  جتد  وأحياًنا 
فيعجز عن مواصلة السري فيه فيخشى من القيل والقال فيفكر حينها يف قتل نفسه.

من  واإلكثار  العيش  رغد  هو  احلارض  عرصنا  يف  االنتحار  أسباب  أغرب  ومن 
نفسه قد ملَّ  الروح عن اإليامن، فيجد هذا اإلنسان  ملذات احلياة وشهواهتا مع خواء 

]ۆئ    ۈئ     ۈئ      يقول:  إذ  اهلل  يفعل، وصدق  االنتحار وقد  فيفكر يف  احلياة وملذاهتا 
ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ ]طه:4))[، ومن األسباب: كثرة الديون وعدم وجود 
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ما يسدد به أو يقىض تلك الديون وال جيد من يعينه عىل ذلك وال جيد عفًوا أو لينًا من 
أن  العار االجتامعي وبني  له من  السجن وما جيره  نفسه بني دخول  أصحاهبا وهنا جيد 
يتخلص من احلياة فيفكر يف االنتحار خشية العار... هذه بعض أسباب االنتحار فام هو 

العالج؟. 

إنسان  هو  إنام  االنتحار  يف  يفكر  الذي  أن  شك  ال  النتحار:  يف  التفكري  عــاج 
ضعفت ثقته باهلل وقوى تعلقه بالدنيا فان اجتمع هـذان مع أحـد أسباب االنتحار أقـدم 

حينها هذا الشخص عىل قتل نفسه، وهلذا كان العالج يف معرفة شيئني هامني:
أوهلما: أن الدنيا من شأهنا أن تتقلب بأهلها، وهي مبنية عىل األفراح واألحزان 

:V والعرس واليرس كام قال الشافعي
ســـــــــــروُر  ول  ـــــدوم  يــــــ ـــــزٌن  حــــــ ــــاٌءفـــــــا  رخـــــ ول  عـــــــلـــــــيـــك  ـــــأٌس  بــــــ ول 

الليالي لـــــــحـــــــادثـــــــة  جتـــــــــزع  بقـاٌءفــــا  الـــــــدنـــيـــــــا  ـــــوادث  حلــــــ فـــــمـــــا 

وقال آخر:
تريـدها  ـــت  وأن ــدٍر  كـــ عــلــى  ــــداِرطبـعْت  ــــذار واألكـــــ ــن األقـــــ ــوا مـــ ــفـــ صـــ

طباعـها ضـــــــد  ــــام  ـــــ األي ــلــف  ــكـــ الـناِرومـــ جـــــــذوة  املـــــاء  يف  ــا  ــباً مــتـــــطــلـــ

ثانيهما- أن يعلم أن النبي H قد أخرَبَ بأن كل ما يصيب املؤمن إنام هو 
خري له فقال: »عجباًا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد إل للمؤمن إن 
أصابته سراء شكر فكان خرياًا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياًا له«)))، فهذا احلديث 

أصل يف رضا اإلنسان املؤمن بام جيرى عليه من أقدار اهلل تعاىل، فمن عرف هذين األمرين 
بجانب معرفته بجريمة االنتحار، ال شك أنه سيفكر ألف مرة قبل اإلقدام عىل ذلك واهلل 

تعاىل أعلم. 

))( رواه مسلم.
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ويموت  بغريه  يصطدم  أو  تنقلب  ثم  بسيارته  يرسع  من  حكم  الثاني:  التنبيه 

بسبب ذلك:
السيارة،  يقودون هبا  التي  اهلائلة  بالرسعة  يبالون  الشباب ال  لقد أصبح كثري من 
وأحياًنا من النتائج الوخيمة هلذه الرسعة أن يقع السائق يف حادث ويموت بسببه فهل 

هذا يعترب انتحاًرا أم ال؟ 
اجلواب: للعلامء يف هذه املسألة قوالن: )أعني العلامء املعارصين(:

القول األول: إن الشاب الذي يقود السيارة – أو غريه – برسعة تتجاوز ال 0)) 
باب  من  ذلك  يفعل  بل  الرسعة  أو رضورة هلذه  له حاجة  وليست  الساعة  كيلومرت يف 
الطيش والتهور ثم يموت بسبب انفجار أحد إطاراهتا أو باصطدامه بسيارة أخرى فهو 
V وآخرون من  يعترب منتحًرا ويأثم بذلك إثم االنتحار، وهذا قول الشيخ ابن باز 

علامء اململكة.
القول الثاني: إذا كان هذا املرسع ال رضورة تلجئه إىل ذلك وسيارته ليست مما 
يتحكم فيها مع رسعة ال 0)) كيلومرت يف الساعة فإن أصابه حادث ومات نقول هذا 
آثم إثاًم عظياًم ولكن ال يعد منتحًرا وذلك لسبب وهو أن قائد السيارة عنده غالب نوع 
توكل عندما يرسع ثم هو مل يقصد بذلك االنتحار فلهذا قلنا يأثم بذلك ألنه قد عرض 
نفسه للخطر وكان من واجبه أن حيفظ نفسه من األخطار ال أن يعرضها لألخطار واهلل 

تعاىل أعلم. 
التنبيه الثالث: ما جاء من األحاديث يف النهي عن متنى املوت:

)- عن أنس I قال: قال رسول اهلل H: »ل يتمنني أحدكم املوت 
اللهم أحيين ما كانت احلياة خــرياًا لي  فــإن كــان ل بد متمنياًا فليقل:  بــه،  نــزل  لضر 

وتوفين إذا كانت الوفاة خرياًا لي«))). 

))( متفق عليه.
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)- وعنه أيًضا I قال: قال رسول اهلل H: »ل يتمنني أحدكم املوت 
ول يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه ل يزيد املؤمن عمره 

إل خرياًا«)))، وعند البخاري: »ل يتمنني أحدكم املوت: إما حمسناًا فلعله أن يزداد خرياًا، 

وإما مسيئاًا فلعله أن يستعتب«. 

ويقول القرطبي يف رشحهام: »قال العلامء: املوت ليس بعدم حمض وال فناء رصف 
وإنام هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وتبدل حال، وانتقال من دار إىل دار، وقد 
سامه اهلل مصيبة يف قوله تعاىل: ]ڳ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:06)[، قال علامؤنا: 
فاملوت هو املصيبة العظمى الرزية الكربى وأعظم منه الغفلة عنه واإلعراض عن ذكره، 

وقلة التفكر فيه«. 

وقال أبو الدرداء I: »ما من مؤمن إال واملوت خري له، فمن مل يصدقني«.
تعاىل:  وقال  عمران:98)[،  ]آل  ہ[  ۀ     ۀ     ڻ     ]ڻ     يقول:  تعاىل  اهلل  فإن 

]گ    ڳ    ڳ    ڳ                 ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]آل عمران:78)[.

خوف  به  والدعاء  املوت  متني  جواز  »باب  بعنوان  باًبا   V القرطبي  عقد  ثم 
ذهاب الدين«، ثم قال: قال اهلل D خمرًبا عن يوسف S: ]ۆئ     ۆئ    ۈئ    
ائ    ائ    ەئ     ى      ]ى     قوهلا:  يف   P مريم  وعن  ]يوسف:)0)[،  ۈئ[ 
 H أن رسول اهلل I ەئ    وئ    وئ[ ]مريم:3)[، وعن أيب هريرة

وال  مكانه«)))،  ليتين  يا  فيقول:  الرجل  بقرب  الرجل  مير  حتى  الساعة  تقوم  »ل  قال: 
S فقال  السابقة، فأما يوسف  الباب وبني األحاديث  تعارض بني ما جاء يف هذا 
S حيث تكاملت عليه النعم  قتادة: مل يتمن املوت أحد نبي وال غريه إال يوسف 

))( رواه مسلم.
))( أخرجه الشيخان.
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ومجع له الشمل واشتاق إىل لقاء ربه D، وقيل: إن يوسف S مل يتمن املوت وإنام 
متنى املوافاة عىل اإلسالم، أي إذا جاء أجىل توفني مسلام، وهذا القول هو القول املختار 

يف تأويل هذه اآلية عند التأويل. وأما مريم P فإنام متنت املوت لوجهني:
أحدهما: إهنا خافت أن يظن هبا السوء يف دينها وتعري، فيثنيها ذلك عن دينها.

الثاني: لئال يقع قوم بسببها يف البهتان والزور، والنسبة إىل الزنا وذلك مهلك هلم 
واهلل أعلم.

وأما احلديث فإنام هو خرب: أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس، من فساد احلال 
يف الدين، وضعفه وخوف ذهابه، ال لرض ينزل باملرء يف جسمه أو غري ذلك، من ذهاب 
H يف دعائه:  ماله مما حيط عنه من خطاياه، ومما يوضح هذا املعنى وبينه قوله 
 :I وإذا أردت فتنة يف الناس فاقبضين إليك غري مفتون«)))، ومثل هذا قول عمر«
»اللهم قد ضعفت قويت، وكربت سني، وانترشت رعيتي، فاقبضني إليك غري مفتون وال 

مضيع وال مقرص« فام جاوز الشهر حتى قبض اهلل روحه عليه رضوان اهلل تعاىل. 

وذكر أبو عمر يف التمهيد واالستذكار من حديث زاذان بن عمر عن عليم الكثري 
قال: كنت جالًسا مع عابس الغفاري عىل سطح فرأى ناًسا يتحملون من الطاعون فقال: 
 :H يا طاعون خذين إليك« ثالًثا، فقال عليم: مل تقول هذا؟ أمل يقول رسول اهلل«
»ل يتمنني أحدكم املوت فإنه عند ذلك انقطاع عمله ول يرد فيستعتب«، فقال عابس: 
H يقول: »بادروا باألعمال ستة: إمرة السفهاء، وكثرة  أنا سمعت رسول اهلل 
مزامري  القرآن  يتخذون  نشئا  الرحم،  وقطيعة  بالدم،  واستخفاف  وبيع احلكم،  الشرط، 

ا«))).  يعولون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقهاً

))( رواه أمحد والرتمذي وغريمها.
التذكرة  قاله حمقق  التاريخ وهو صحيح بطرقه وشواهده.  الكبري والبخاري يف  ))( رواه أمحد والطرباين يف 

للقرطبي ومجيع ما تقدم من رشح احلديثني من التذكرة صفحات )))-4)( بترصف يسري. 



الصفة الثامنة:

﴿ ٺ     ٺ ﴾

العحِفَّـــــــة
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني. 

أيًضا من صفات  الرمحن وهي  الثامنة من خصال عباد  اخلَْصلة  وبعـد: فهذه هي 
نا ﴿ ٺ     ٺ﴾ ومعلوٌم  التخيلِّ التي جيب عىل العبد أن يتخىلَّ عنها وهي البعد عن الزِّ
أن حفظ األنساب وحفظ األعراض مما جاءت الرشائع بحفظها ومحايتها وهى إحدى 
يف  الكثرية  واألحاديث  العديدة  اآليات  وردت  وهلذا  تقدم  كام  اخلمس  الرضوريات 
ونكارهتا  بشاعتها  النفس يف  قتل  تيل جريمة  التي  اجلريمة  الوقوع يف هذه  التحذير من 
وعظيم رضرها عىل املجتمع اإلسالمي، وهلذا كان مرتكبها منتهًكا حلد من حدود اهلل 
ا للجلد مائة جلدة إن  – ومستحقًّ – أي متزوًجا  جم إن كان حمصنًا  للرَّ ا  وكان مستحقًّ
َ ما ورد يف الرتهيب من الزنا من اآليات واألحاديث من  كان بكًرا، وهلذا أحببت أن أبنيَّ

خالل املباحث اآلتية:
املبحث األول: اآليات القرآنية الواردة يف حتريم الزنا وأقوال املفرسين فيها.

املبحث الثاني: يف بيان ما ورد من األحاديث املنفرة من الزنا مع رشح بعضها.
املبحث الثالث: أرضار الزنا عىل الفرد واملجتمع.
املبحث الرابع: صور من عفة السابقني عن الزنا.
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املبحث األول

 ƘǱƺǩƗ ǬǽƸƮơ Ǽǝ ƝƳƷƗǸǩƗ ƞǾǱƋƸǢǩƗ ƟƘǽǿƗ
ƘǶǾǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍǷ

اآلية األوىل: قول اهلل تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    
ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[ ]الفرقان:68[. 

الفروج بغري نكاح وال ملك يمني،  القرطبي: »]ٺ     ٺ[ فيستِحلُّون  قال 
ودلت هذه اآلية عىل أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغري حق ثم الزنا، وهلذا 
ثبت يف حد الزنا القتل ملن كان حمصنًا أو أقىص اجللد ملن كان غري حمصن«، قوله: وأقىص 

اجللد أي مائة جلدة. 

وقال ابن القيم: وملا كانت مفسدة الزنا من أعظم املفاسد فهي منافية ملصلحة نظام 
العامل يف حفظ األنساب ومحاية الفروج وصيانة احلرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
بني الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه وىف ذلك خراب العامل، 
كانت – جريمة الزنا – تيل مفسدة القتل يف الكرب، وهلذا قرهنا اهلل E بجريمة القتل 

يف كتابـه فقال: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    
ٺ       ٺ    ٺ     ٺ[ وقال اهلل تعاىل: ]ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ      
الزنا  H جريمة  ]النور:3[، وكذلك قرن رسول اهلل  ڇ    ڍ     ڍ    ڌ     ڌ[ 
بقتل النفس وبالرشك باهلل تعاىل ففي الصحيحني عن ابن مسعود I قال: قلت: يا 
ا، وهو خلقك«، قلت: ثم  رسول اهلل، أيُّ الذنب أعظم عند اهلل؟ قال: »أن جتعل هلل ندًّ
أي؟ قال: »وأن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تزني حبليلة 

جارك«، وقال اإلمام أمحد: »ال أعلم بعد قتل النفس شيًئا أعظم من الزنا« اهـ))).

))( بترصف من الضوء املنري )7/4)4).



226
وقال الشيخ امليداين: ]ٺ     ٺ[ أي من صفات عباد الرمحن أهنم ال يزنون 
ألهنم شديدو احلرص عىل اجتناب كبائر اإلثم، فهم يبتعدون عن املواطن التي جترهم إىل 
السقوط يف كبرية الزنا، ويتخذون الوسائل التي أمر اهلل هبا ليكونوا قادرين عىل اإلمساك 
بحبل العفة، والزنى هو اجلامع بني الرجل املرأة عىل الوجه الطبيعي دون نكاح وال شبهة. 
وإذا كانوا ال يزنون فهم ال يرتكبون من الفواحش ما هو أقبح من الزنا كاللواط وقد 
جاء هذا التوجيه بصيغة اخلرب ال بصيغة النهي لتضمن معنى الثناء عليهم وأن الوصف 

اخلربي يكفى بالنسبة هلم. 
]ژ    ژ    ڑڑ    ک       ک        ک    ک     گ[  الثانية: قوله تعاىل:  اآلية 

]اإلرساء:)3[.

يقل  مل  كبري ألنه  وتعليم  فيه رس عظيم،  »]ژ    ژ[  الشنقيطي:  الشيخ  قال 
»وال تفعلوا«، ألن من قرب من اليشء قد يقع فيه والراتع حول احلمى يوشك أن يقع 
القرب من  الذرائع، ألن  القرآنية عىل وجوب سد  الكريمة من األدلة  فيه، وهذه اآلية 
اليشء ذريعة للوقوع فيه، فإذا هنى عن القرب منه كان ذلك سدا لذريعة الوقوع فيه، وقد 

أمجع العلامء عىل وجوب سد الذرائع يف اجلملة« اهـ ))).
وقال الطاهر بن عاشور: عناية اإلسالم بتحريم الزنا يرجع إىل عدة أسباب:

)- ألن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل لإلمهال، إن كان الزنا بغري متزوجـة وهو 
خلل عظيم يف املجتمع. 

أوليائهن بل وكل من له صلة  النساء عىل أزواجهن، واألبكار عىل  إفساد  فيه  )- ألن 
هبن. 

غري  كانت  إن   - تزوجها  عن  الناس  بإعراض  اإلمهال  إىل  املرأة  تعريض  فيه  ألن   -3
متزوجة - وتعريضها للطالق إن كانت ذات زوج.

))( العذب النمري ))/8)8( بترصف.
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4- ألنه ينشأ من الزنا إثارة الغرية ومنها ما حيصل القتل والتقاتل بني املسلمني، وال شك 

أن ما يؤدي إىل القتل يعتربا أمًرا عظياًم وجريمة نكراء. 

جديًرا  فكان  والتهارج  للتقاتل  ومظنة  األنساب،  إضاعة  يف  سبًبا  الزنا  كان  فلام 
بتغليظ التحريم قصًدا وتوساًل«))).

ک      ک     ک         ک        ڑڑ     ژ     ]ژ     تعاىل:  اهلل  »قال  القيم:  ابن  وقال 
گ[ ]اإلرساء:)3[، فأخرب عن فحشه يف نفسه، وهو القبح الذي قد تناهى قبحه حتى 
استقر فحشه يف العقول حتى عند كثري من احليوانات كام ذكر البخاري يف صحيحه عن 
عمر بن ميمون األزدي قال: »رأيت يف اجلاهلية قرًدا زنى بقردة، فاجتمع القرود عليهام 
فرمجومها حتى ماتا«، ثم أخرب عن غايته بأنه ساء سبياًل، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار 
E فالح العبد عىل  يف الدنيا وسبيل عذاب يف اآلخرة وخزي ونكال... وعلق 
حفظ فرجه منه فال سبيل له إىل العالج بدونه فقال: ]ٱ    ٻ    ٻ...[، إىل قوله 
تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ[ ]املؤمنون:)-7[. وهذا يتضمن ثالثة 
ففاته  العادين،  ومن  امللومني،  من  وأنه  املفلحني،  من  يكن  مل  فرجه  حيفظ  مل  من  أمور؛ 
الفالح واستحق اسم العدوان، ووقع يف اللوم فمقاساة أمل الشهوة ومعاناهتا أيرس من 

بعض ذلك«))).

وقال امليداين: الفاحشة والفحشاء والفحش: يف اللغة كل قبيح من القول والفعل 
ومجعها الفواحش وكل أمر ال يكون موافًقا للحق والقدر املناسب فهو فاحشة، ووصف 
قبح  أي  بأنه ساء سبياًل  كبري كام وصفه  وإثم  ذنب عظيم  أنه  يعنى  فاحشة  بكونه  الزنا 

سبياًل لقضاء وطر الشهوة إىل اجلامع أي فام أسوءه سبياًل. 

))( التحرير والتنوير )4)/)7 و73(. بترصف.
))( الضوء املنري )93/4و94( باختصار. 



228

أما كونه فاحشة: فألن اهلل D شدد النهى عنه، وشدد العقوبة عليه وجعله حمرًما 
S وحتى خاتم األنبياء سيدنا حممد  يف كل ما أنزل من رشائع عىل عباده منذ آدم 

 .H

أما كونه ساء سبياًل: فلام يشتمل عليه من األرضار الصحية واالجتامعية والدينية 
وغريها«))). وسيأيت بيان تلك األرضار إن شاء اهلل تعاىل يف املبحث الثالث. 

ڤ      ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ]ٹ     تعـاىل:  قولـه  الثالثة:  اآليــة 
ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    
چ    چ[. جاءت هذه اآلية يف بيان صفات املؤمنني الذين حازوا الفالح واستحقوا 

الفردوس األعىل وهم الذين اتصفوا بعدة صفات ابتدأها اهلل بقوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    
ژ     ]ژ     فقال:  مآهلم  ببيان  وختمها  پ...[،  پ     پ     پ     ٻ     ٻ    
ڑ    ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    گ[ ]املؤمنون:)-))[، فاآليات التي 
وإليك  الفروج  حفظ  الفردوس  يرثون  هبا  التي  املؤمنني  خصال  من  أن  بينت  قد  معنا 

أقوال املفرسين يف بياهنا:

قوله:  إىل  ٹ...[  ٹ     ٹ     ]ٹ     تعاىل:  »قوله  كثري:  ابن  قال 
عنه  اهلل  فيام هناهم  يقعون  فال  احلرام  من  فروجهم  قد حفظوا  والذين  أي  ]چ[ 
من زنى ولواط، ال يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اهلل هلم أو ما ملكت أيامهنم من 

الرساري، ومن تعاطى ما أحله اهلل له فال لوم عليه وال حرج وهلذا قال: ]ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ أي غري األزواج واإلماء ]چ    چ    چ[ 
باليد هبذه  وافقه عىل حتريم االستمناء  الشافعي ومن  اإلمام  استدل  املعتدون. وقد  أي 

))( معارج التفكري )640/6 و)64( باختصار.
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اآلية الكريم، وقـال: هـذا الصنيع خارج عـن هذين القسمني - يعنى الزوجة وملك 

اليمني - وقد قال اهلل تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ[ اهـ ))). 

وقال أبو حيان األندليس: خيصص ما ذكر يف اآلية من إباحة وطء الزوجات واإلماء 
ما ورد من األدلة الدالة عىل حتريم إتيان احلائض واألمة إذا تزوجت، واملظاهر منها حتى 
يكفر زوجها كفارة الظهار، ويشمل قوله: ]ڃ    ڃ[ الزنا واللواط ومواقعة البهائم 
واالستمناء باليد واجلمهور عىل حتريم االستمناء ويسمونه جلد عمرية، كناية عن الذكر، 
وكان أمحد بن حنبل جييز ذلك ألنه فضلة يف البدن فجاز إخراجها عند احلاجة كالفصد 

واحلـجـامـة، وسـأل حرملة بن عبد العزيز مالكا عن ذلك فتىل هذه اآلية ]ڃ    ڃ    
وهو  الشافعي  إليه  ذهب  ما  عىل  واجلمهور  اهـ))).  چ[  چ     چ     ڃ     ڃ    

التحريم. 

:ƸƕƘƜǦǩƗ ǰǭ ƘǱƺǩƗ ǯƍ ǯƘǾƛ Ǽǝ ƝƴƕƘǝ

قال ابن حجر اهليثمي: عد الزنا – أي من الكبائر – هو ما أمجعوا عليه، بل مر يف 
احلديث الصحيح أن الزنا بحليلة اجلار من أكرب الكبائر وقيل الزنا مطلقا أكرب من القتل، 
فهو الذي ييل الرشك، واألصح أن الذي ييل الرشك هو القتل ثم الزنا، وأفحش أنواعه 
الزنا بحليلة اجلار، قال يف اإلحياء: والزنا أكرب من اللواط، ألن الشهوة داعية إليه من 
يـتـرتـب عـلـيـه اختالط  فيكثر وقوعه ويعظم الرضر بكثرته)3)، أي وألنـه  اجلانبني 

األنساب.

وعن أيب موسى I أن النبي H قال: »ثاثة ل يدخلون اجلنة؛ مدمن 
اخلمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن اخلمر سقاه اهلل C من نهر 

))( تفسري ابن كثري )38/3)).
))( البحر املحيط أليب حيان )397/6( بترصف يسري.

)3( الزواجر ))/36)).
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الغوطة«، قيل: وما هنر الغوطة؟ قـال: »نهر جيرى من فروج املومسات يؤذي أهَل النار 

ريح فروجهم«))). 

قال اهليتمي: »وال شك أن الزنا أشد وأعظم عند اهلل من رشب اخلمر، وقد روى 
اخلرائطي وغريه أنه H قال: »املقيم على الزنا كعابد وثن«، وعلم مما ذكر – أي 
من األحاديث – أن الزنا له ثمرات قبيحة؛ منها أنه يورد النار والعذاب الشديد، وأنه 
يورث الفقر، وأنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاين وعلم من ذلك أيًضا أن الزنا له مراتب، 
بامرأة حمرم،  منه  هلا زوج، وأعظم  بأجنبية  منه  هلا عظيم، وأعظم  بأجنبية ال زوج  فهو 
وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختالف حدهيام، وزنا الشيخ لكامل عقله أقبح من زنا 

الشاب واحلر والعامل لكامهلام أقبح من زنا القن – العبد – واجلاهل«))) اهـ بترصف. 

اآليات  أورد  ثم  بعض:  من  أكرب  وبعضه  الزنا  العارشة:  »الكبرية  الذهبي:  وقال 
النار  يف  بفروجهم  معلقون  الزناة  إن  مكتوبا:  الزبور  يف  ورد  كام  قال:  ثم  الذكر  اآلنفة 
يرضبون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث من الرضب نادته الزبانية: أين كان هذا 
الصوت وأنت تضحك ومترح وال تراقب اهلل تعاىل وال تستحي منه... وعن عطاء يف 
ا  ]ھ    ھ    ھ[ قال: أشد تلك األبواب غامًّ وحرًّ تفسري قـولـه تعاىل عن جهنم 

وكرًبا وأنتنها رحًيا للزناة الذين يكثرون الزنا بعد العلم«)3).

))( رواه أمحد وأبو يعىل واحلاكم وصححه. 
))( الزواجر عند اقرتاف الكبائر - للهيتمي ))/37)).

)3( الكبائر )43).
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املبحث الثاني

 ƝƸǞǲǮǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ ǰǭ ƳƷǷ Ƙǭ ǯƘǾƛ Ǽǝ
ƘǶǊǖƛ ƫƸǁ ǔǭ ƘǱƺǩƗ ǰǭ

الزاني حني  يزني  قال: »ل   H اهلل  أن رسول   I أيب هريرة  )- عن 
يزني وهو مؤمن، ول يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، ول يشرب اخلمر حني يشربها 

وهو مؤمن«)))، وزاد النسائي: »فإذا فعل ذلك خلع ربقة اإلسام عن عنقه، فإن تاب تاب 

اهلل عليه«. 

)- عن ابن مسعود I قال: قال رسول اهلل H: »ل حيل دم امريء 
والنفس  الزاني  الثيب  ثــاث:  بإحدى  إل  رســول اهلل  وأنــى  إل اهلل  إله  أن ل  مسلم يشهد 

بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة«))). 

3- عن سمرة بن جندب I عن النبي H قال: »رأيت الليلة رجلني 
أتياني فأخرجاني إىل أرض مقدسة...«، وفيه: »فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاه ضيق 

وأسفله واسع يتوقد حتته نارا، فإذا اقرتب ارتفعوا حتى كادوا خيرجوا، فإذا خدت رجعوا 

فيها وفيه رجال ونساء عراة فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق ثم فسرا هذا املشهد بقوهلما: 

والـذي رأيـتـه يف الثقب فهم الزنـاة«)3)، ويف روايـة له: »فانطلقنا على مثل التنور فإذا 

فيه لغط وأصوات«، قال: »فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم هلب من 

أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا«، ويف آخره: »وأما الرجال والنساء العراة الذين 

هم فى مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني«. 

))( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
))( رواه الشيخان.
)3( رواه البخاري.
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يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قال   I الباهيل  أمامة  أيب  وعن   -4
، فأتياني جبااً وعراًا فقال: اصعد فقلت: إني ل  »بينا أنا نائم أتاني رجان، فأخذا بضبعيَّ
أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت يف سواء اجلبل فإذا أنا بأصوات 

شديدة، فقلت: ما هذه األصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار«، وفيه: »ثم انطلقا بي فإذا أنا 

ا وأنتنه رحيا كأن رحيهم املراحيض، قلت من هؤلء؟ قال: هؤلء  بقوم أشد شيء انتفاخاً

الزانون والزواني«))). 

وتأمل أخي القارئ اجلزاء من جنس العمل ملا كان كل من الزاين والزانية يتطيب 
لصاحبه باحلرام أبدل ذلك الطيب بأنتن ريح وأخبثه ريح املراحيض. 

5- عن أيب هريرة I قـال: قال رسول اهلل H: »إذا زنى الرجل خرج 
منه اإلميان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه اإلميان«)))، لكن تأمل يا أخي كم 

من زان مات قبل أن ُيقِلَع فهل يا ترى مات بال إيامن، ظاهر احلديث يدل عىل ذلك ولكن 
ليس يعنى هذا أنه مات كافًرا ألن العلامء يقولون يف احلديث وأمثاله أن املنفى هنا كامل 

اإليامن وليس أصله واهلل تعاىل أعلم)3).

6- وعنه أيًضا I قال: قال رسول اهلل H: »ثاثة ل يكلمهم اهلل يوم 
القيامة ول يزكيهم، ول ينظر إليهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل 

مستكرب«)4)، قال يف رشح صحيح مسلم ))/357): 

عىل  يدل  عنها  الصارف  وجود  مع  املعصية  ألن  هؤالء  حق  يف  العقوبة  اشتدت 
وكامل  حدته  انكسار  الزنا  عن  للشيخ  فالصارف  واملعاندة،  املعبود  بحق  االستخفاف 

))( رواه ابن خزيمة وابن حبان يف صحيحهام.
))( رواه أبو داود واللفظ للرتمذي والبيهقي يف شعب اإليامن.

)3( انظر رشح صحيح مسلم ))/)7)). 
)4( رواه مسلم والنسائي وغريمها.
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عقله وطول إعذار اهلل إليه، والصارف للملك عن الكذب قدرته عىل نيل اختياره دون 
كذب إذ ال خيشى أحًدا، والصارف للعائل عن االستكبار فقره ألن االستكبار إنام هو 

بالدنيا ومن ليست عنده دنيا فاستكباره عناد. اهـ. 

تزال  »ل  يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قالت:   J ميمونة  عن   -7
أميت خبري ما مل يفُش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم اهلل 

بعذاب«)))، ورواه أبو يعىل ولفظه: »ل تزال أميت خبري متماسك أمرها ما مل يظهر فيهم 

ولد الزنا...« الخ، ورواه احلاكم وقـال: صحيح اإلسناد عـن ابن عباس مرفوًعا: »إذا 

ظهر الزنا والربا يف قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل«.

8- عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب L أن رسول اهلل H قال: »يا 

معشر املهاجرين خصال خس إن ابتليتم بهن ونزلت بكم وأعوذ باهلل أن تدركوهن: 

ما مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا بها، إل فشا فيهم الطاعون واألوجاع   -

اليت مل تكن مضت يف أسافهم الذين مضوا.

السلطان  وجــور  املؤونة  وشــدة  بالسنني  ُأِخـــُذوا  إل  واملــيــزان  املكيال  ينقصوا  ومل   -

عليهم.

ومل مينعوا زكاة أمواهلم إل منعوا القطر من السماء ولو ل البهائم مل ميطروا.  -

ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد الرسول إل سلط اهلل عليهم عدوا من غريهم فأخذوا   -

بعض ما يف أيديهم.

بأسهم  اهلل  إل جعل  اهلل  أنــزل  يتخريوا مما  ومل  اهلل،  بكتاب  أئمتهم  ومل حتكم   -

بينهم«))).

))( رواه أمحد بإسناد حسن.
))( رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي. 
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لقد حتقق هذا احلديث ىف مجيع األمور اخلمس وفيام يتعلق بالزنا ظهرت األمراض 

التي مل تكن معروفة لوقت قريب، فقد ظهر مرض نقص املناعة املكتسبة، وهو املسمى 

باإليدز وظهر مرض الرسطان، والسيالن، واهلل أعلم ما ذا ختفيه األيام مع بداية إعالن 

الزنا ىف بعض الدول التي مل تعهد جمرد التربج إذ تطور األمر إىل ما هو أبعد من التربج 

فأصبح الزنا ىف الفنادق والبيوت وكأنه أمر مباح ال ينكره ذو سلطان وال غريه فـنسأل 

 .H اهلل أن يلطف بأمة حبيبه حممد

فى  يبث جنوده  إبليس  قال: »إن   H النبي  أن   I 9- عن أيب هريرة 

األرض ويقول هلم: أيكم أضلَّ مسلما ألبسته التاج على رأسه، فأعظمهم فتنة أقربهم إليه 

منزلة، فيجيء إليه أحدهم فيقول له:مل أزل بفان حتى طلق امرأته، فيقول ما صنعت 

شيئا، سوف يتزوج غريها، ثم جييء اآلخر فيقول: مل أزل بفان حتى ألقيت بينه وبني 

أزل  اآلخــر فيقول: مل  الــعــداوة، فيقول ما صنعت شيئا سوف يصاحله، ثم جييء  أخيه 

بفان حتى زنى، فيقول أبليس: ِنْعَم ما فعلت، فيدنيه منه ويضع التاج على رأسه«)))، ألن 

جريمة الزنا ثمرهتا تتعدى الفاعل إىل غريه. ثم إنَّ اللعني سمي هذا العمل ضالاًل. 

بين  من  عابد  »تعبد   :H اهلل  رسول  قال  قال:   I ذر  أيب  عن   -(0

ا، فأمطرت األرض فأخضرت، فأشرف الراهب  إسرائيل فعبد اهلل فى صومعته ستني عاماً

أو رغيفان،  فــازددت خــرياًا، فنزل ومعه رغيف  من صومعته فقال: لو نزلت فذكرت اهلل، 

فبينما هو فى األرض لقيته امرأة فما زال يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمى عليه، 

الرغيفني، ثم مات فوزنت عبادة  أن يأخذ  إليه  الغدير يستحم، فجاء سائل فأومأ  فنزل 

مع  الرغيفان  أو  الرغيف  وضــع  ثم  حبسناته،  الزنية  فرجحت  الزنية  بتلك  سنة  ستني 

))( أخرجه الطرباين يف األوسط وذكره الذهبي يف الكبائر.
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حسناته، فرجحت حسناته فغفر له«)))، ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب وأشار إليه 

باحلسن يف ثالثة مواضع من كتابه. 

أبواب  »تفتح   :H اهلل  رسول  قال  قال:  العاص  أيب  بن  عثامن  عن   -((
فيعطى؟  سائل  من  هل  له؟  فيستجاب  داع  من  هل  مناٍد:  فينادى  الليل،  نصف  السماء 

D له إل  هل من مكروب فيفرج عنه؟ فا يبقى مسلم يدعو بدعوة إل استجاب اهلل 

زانية تسعى بفرجها أو عشاراًا«)))، والعشار: هو الذي يأخذ األموال من التجار للدولة 

بالباطل. 

H ألصحابه:  I قال:قال رسول اهلل  ))-  عن املقداد بن األسود 
»ما تقولون يف الزنا؟« قالوا: حرام حرمه اهلل D ورسوله فهو حرام إىل يوم القيامة، 
فقال رسول اهلل H: »ألن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة 

جاره«)3).

3)- وعن أيب هريرة I أنه سمع رسول اهلل H يقول حني نزلت آية 
املالعنة: »أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل فى شيء، ولن يدخلها 
اهلل جنته، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل منه يوم القيامة، وفضحه 

على رؤوس األولني واآلخرين«)4). 

))( رواه ابن حبان يف صحيحه.
))( رواه أمحد والطرباين.

)3( رواه أمحد ورواته ثقات، ورواه الطرباين يف األوسط والكبري.
)4( رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه. 
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املبحث الثالث 

 ǔǮƢƪǮǩƗǷ ƳƸǞǩƗ ǺǪǕ ƘǱƺǩƗ ƷƗƸǉƍ

فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  وعىل  الزاين  عىل  سيئة  وآثار  وخيمة  عواقب  للزنا  إن 
وتلك العواقب السيئة منها ما هو ىف الدنيا ومنها ما هو ىف اآلخرة، وما يرتتب عىل واحدة 
يرتتب عىل متعدده أي ليس له حد أدنى فأردت أن أبني ىف هذا املبحث شيًئا منها من 
كالم العلامء، فسأذكر عواقب الزنا عىل مرتكبه ىف الدنيا واآلخرة ثم عىل املجتمع، وذلك 

من خالل مطلبني فأقول ومن اهلل العون والقبول.

:ƳƸǞǩƗ ǺǪǕ ƘǱƺǩƗ ƷƗƸǉƍ :ǧǷȁƗ ƚǪǎǮǩƗ

ظاهر،  أمرمها  ألن  بينهام  تفريق  دون  واألخروية  الدنيوية  األرضار  تلك  سأرسد 
:V وهذه األرضار مأخوذة بترصف من كالم ابن القيم

الدين  قلة  ذلك  ومن  السيئة  الصفات  من  كثرًيا  الزنا  بسبب  الزاين  يكتسب   -(
وذهاب الورع وفساد املروءة، وقلة الغرية، فال جتد زانًيا معه ورع وال وفاء بعهد، وال 
صدق يف حديث، وال حمافظة عىل صديق، وال غرية تامة عىل أهله، ألنه ال يتوصل إىل 
الزنا إال بعد أن يغدر ويكذب وخيون، وإال بعد أن يقل حياؤه وتذهب مراقتبه لربه إما 

أن تقل وإما أن تنعدم بالكلية. 

)- الزنا يورث سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة واملقت الذي يبدو عليه 
للناظرين، وكذلك يذهب ماء الوجه ووقاره. 

الذي  هو  القلب  نور  وذهاب  نوره،  وطمس  القلب  ظلمة  ىف  يتسبب  الزنا   -3
أوجب ذهاب نور الوجه وغشيانه الظلمة. 

الزنا يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عني اهلل تعاىل ومن أعني عباده جزاًءا   -4
وفاًقا حيث أذهب هو حرمة املسلمني بانتهاك أعراضهم.
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أن كان  بعد  فهو  أقبحها وأسوئها  ويلبسه  الزاين أحسن األسامء  يسلب  الزنا   -5
عفيًفا عداًل أصبح فاسًقا خائًبا فاجًرا إال أن يتوب، وكذلك يسلبه اسم اإليامن »ل يزني 

الزاني حني يزني وهو مؤمن«. 

6- إذا ثبت الزنا عليه وكان بكًرا فإنه يعرض نفسه للجلد مائة جلدة وهذه إهانة 
]ڄ      جسدية جزاء ما قام به من اللذة املحرمة أضف إىل ذلك من اإلهانة املعنوية 

ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[؛ فرؤية الناس له وهو جُيلد إهانة معنوية له وزجًرا لغريه.
7- إن الزاين يفارقه اسم الطيب الذي وصف به املؤمنني ويستبدل به اسم اخلبيث 

]ۈ    ۈ    ٴۇ     تعاىل:  اهلل  قال  الوصفني  يلزم من هذين  ما  وبالتايل 
ۋۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]النور:6)[، وقد حرم اهلل اجلنة عىل كل 

خبيث بل جعلها اهلل مأوى الطيبني وال يدخلها إال طيب، قال اهلل تعاىل: ]ڭ    ڭ     
]النحل:)3[،  ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ       ۅ    ۅ[ 
وقال تعاىل: ]ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې    ى[ ]الزمر:73[، 
وإنام استحق أهل اجلنة سالم املالئكة بعد دخول اجلنة بطيبهم، والزناة من أخبث اخللق، 
وقد جعل اهلل تعاىل جهنم دار اخلبث وأهله فإذا كان يوم القيامة ميز اخلبيث من الطيب، 
وجعل اخلبيث بعضه عىل بعض ثم ألقي أهله يف جهنم فال يدخل النار طيب وال يدخل 

اجلنة خبيث.

8- النبذ االجتامعي للزاين حيث جتده منبوًذا من الناس خصوًصا الصاحلني حيث 
ذهب وجاء، وذلك عقوبة من اهلل ألن القلوب جتد إيناًسا لكل عفيف ووحشة من كل 

زان خائن، فالزاين يتسوحش من نفسه ويستوحش الناس منه.

9- يلقى يف قلب الزاين اخلوف الدائم من أن يفتضح أمره وتنكشف سوءته فهو 
خائف أبًدا لقد تاب أحد الزناة فقال: ال أجد وصًفا للزاين إال قوله تعاىل: ]ەئ    وئ                  
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وئ    ۇئ[ ]املنافقون:4[، الزاين ال ينظر اهلل إليه وال يكلمه يوم القيامة وال يزكيه إذا زنا 
يف حال كربه كام سبق يف احلديث: »شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب«، وله عذاب 

أليم. 

H كام سبق  النبي  الذي وصفه  التنور  لسكن  نفسه  يعرض  الزاين   -(0
اختلطت  أي  ضوضوا«،  أتاهم  فــإذا  منهم  أسفل  من  اللهب  »يأتيهم  الرؤيا:  حديث  يف 

أصواهتم لشدة رصاخهم من العذاب. 

))- ورد عن عيل ابن أيب طالب I أنه قال جللسائه يوًما: »هل تدرون أي 
الزنا أعظم؟ قالوا: يا أمري املؤمنني كله عظيم، قال: ولكن سأخربكم بأعظم الزنا عند 
اهلل، هو أن يزين الرجل بزوجة جاره املسلم فيصري زانًيا، وقد أفسد عىل الرجل زوجته، 
بر وفاجر  يتأذى منها كل  القيامة ريح منتنة حتى  الناس يرسل عليهم يوم  إن  ثم قال: 
بأنفاس  أن متسك  واملت  مبلغ  منهم كل  بلغت  إذا  املوقف– حتى  أن هذا يف  -الظاهر 
التي  الريح  ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هلم: هل تدرون ما هذه  األمم كلهم 
قد آذتكم؟ فيقولون: ال ندري واهلل، إال أهنا قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال: إال إهنا ريح 
فروج الزناة الذين لقوا اهلل بزناهم ومل يتوبوا منه، ثم رصف هبم، فلم يذكر –عىل– عند 

الرصف هبم جنة وال ناًرا«. 

* روى اخلرائطي عن حذيفة I أن النبي H قال: »يا معشر املسلمني 
يف  اليت  فأما  اآلخــرة:  فى  وثاثة  الدنيا،  فى  ثاثة  فيه ست خصال؛  فإن  والزنا  إياكم 

اللواتي يف اآلخــرة؛ فسخط اهلل،  وأما  العمر،  الفقر، وقصر  البهاء، ودوام  الدنيا؛ فذهاب 

وسوء احلساب، ودخول النار«، وهذه الست كلها دلت عليها األدلة إما يف الزنا بخصوصه 

واهلل  املسلمني..  أعراض  ومحى  اهلل...  محانا  الكبائر  من  والزنا  املعايص  بعض  يف  وإما 
أعلم.
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:ǔǮƢƪǮǩƗ ǺǪǕ ƘǱƺǩƗ ƷƗƸǉƍ :ǼǱƘƦǩƗ ƚǪǎǮǩƗ

إن ما سبق ذكره من أرضار خاصة بالفرد أظن أهنا كافية ىف ردع كل من تسول له 

نفسه بالوقوع ىف هذه اجلريمة النكراء، ولكن ال بد من بيان األرضار الوخيمة واآلثار 

اجلسيمة ىف املجتمع بل وىف الدول أحيانا من جراء الزنا، وما سأذكره هنا إنام هو انطالًقا 

ونزلن  بهن  ابتليتم  إن  املهاجرين خصال خس  معشر  »يا   :H النبي  قول  من 

بكم وأعوذ باهلل أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا بها إل فشا فيهم 

H: »إذا  اليت مل تكن يف أسافهم... اخل«، وقد تقدم قوله  واألوجــاع  الطاعون 

ظهر الزنا والربا يف قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل«)))، وقد قال اهلل تعاىل: ]ک       

ک        ک    ک     گ[ ]اإلرساء:)3[.

وأما أضرار الزنا على اجملتمع فهي:

- الزنا سبب فى انتشار األمراض اخلطرية القاتلة: أولاً

D انتشار طائفة من األمراض اخلطرية املؤملة واألوبئة  قال امليداين: »جعل اهلل 

القاتلة، منوًطا بانتشار فاحشة الزنا ىف املجتمع، وهذه حقيقة أثبتتها الدراسات الطبية، 

واملؤسسات الصحية العاملية، وال جيادل يف هذا جمادل لديه إطالع عىل ما يقرره الطب يف 

هذا املجال«))).

وسأذكر هاهنا بعًضا من تلك األمراض التي تسمى باألمراض اجلنسية املتعددة 

الناجتة من االتصال اجلنيس اخلاطئ اخلارج عن دائرة الرشع اإلسالمي سواء كان زنا أو 

لواًطا ومن أخطر تلك األمراض ثالثة:

.L رواه احلاكم وصححه من حديث ابن عباس )((
))( معارج التفكر )6/)64).
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الزنا: وهو مرض السلفس: هو من أخطر األمراض اجلنسية، ويعرف  1- أفعى 
الشكل واحلركة  الشاحبة وهي جرثومة تشبه األفعى يف  اللولبية  الذي تسببه  بالزهري 
املتكسب، وإما  بالسفلس  املبارشة ويسمى  بالعدوى  إما  واخلبث، وحتدث اإلصابة هبا 

عن طريق األم احلامل إىل اجلنني وهو يف بـطـنها ويسمى بالسفلس الوالدي،

 وحديثنا سيقترص عىل األول:
يقول األطباء: املصدر الرئييس للعدوى بالسفلس املكتسب هو الدعارة، وتدخل 
جرثومة األفعى يف صمت عىل عكس أي جرثومة أخرى ألن املتعارف عليه أن دخول 
فإهنا  األفعى  إال هذه  كله  اخلطر يف اجلسم  ناقوس  يدق  أي جرثومة عىل اجلسم جيعله 
تنسل إىل اجلسم متسرتة، ولو عرب قبلة بسيطة، ألهنا تدخل إىل اجلسم من خالل الغشاء 
املخاطي ومنه تنسل إىل األوعية اللمفاوية وبكل هدوء تنتقل إىل العقد اللمفاوية فتعربها 
إىل األوردة ثم إىل الرشايني وخالل أربع وعرشين ساعة تكون قد انترشت ىف البدن كله، 
وال يظهر هلا أي أثر حتى إذا متزقت األوردة والرشايني بدأت ثورة التدمري ثم ظهرت 

األعراض وهي متر بثالث مراحل:

) أ ( السلفس اأَلوَّلّي: ويتميز بعالمات ثالث: القرح: وغالًبا ما يكون يف األعضاء 
التناسلية )90 % من حاالته يف اجلنسني( ثم ضخامة العقد البلغمية ثم وجود اللولبيات 

يف القرح والعقد البلغمية. 

)ب(  السلفس الثانوي: يدخل املرض دوًرا خطرًيا بسبب تعميم اإلصابة وانتشارها 
اللوحات  املخاطية، وكذلك  بتظاهرات مرضية يف: اآلفات اجللدية  الدور  ويتميز هذا 
املخاطية عىل الشفتني واللسان واألعضاء التناسلية، ومن اإلصابات اهلامة الطالء عىل 
اللسان الذي يمكن أن يتحول إىل رسطان اللسان ثم تأتى اإلصابات احلشوية كإصابة 
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الطحال والكلية والكبد ومها إصابات صامتة ال تنكشف إال بالتحريات الدقيقة، وهنا 

يكمن اخلطر إذ ال تلبث أن تتحول إىل أمراض خمربة. 

والصداع  املرتفعة  العامة كاحلرارة  املرحلة اإلضطرابات  األعراض ىف هذه  ومن 
الشديد واألالم العظمية. 

)جـ( السلفس املتأخر – الثالث: وهذه تظهر بعد فرتة من سنة إىل 0) سنة وهى 
الكبد  وخترب  صلبة  محضية  درنات  إىل  واألحشاء  اجللد  حتول  وهى  الرعب:  مرحلة 
والقلب واألهبر والكليتني واملعدة واخلصيتني كام يصاب هبا بـشـكل خاص الـدمـاغ 

والسحـايا، وقـد أودى هـذا املرض بحياة املاليني من البرش.

بالتهاب اإلحليل  أيًضا  الزناة ويسمى  به  يبتيل اهلل  السيان: وهو مرض آخر   -2
البني، وسببه املكورات البنية التي تنتقل بشكل رئييس باالتصاالت اجلنسية غري الرشعية 
عندما يتصل مريض بسليمة أو العكس فتنتقل العدوى إليهام، وأعراض هذا املرض متر 

بثالثة مراحل:
بسيالن  ويتصف  احلاد  اإلحليل  التهاب  ويسمى  املنتشر:  التقيح  مرحلة   ) أ   (

قيحى مع حـرقـة بـولـيـة يـزدادان بـشـكـل تـدرجيي حتى يصبحا شديدين.

املهبل  ثنايا  عىل  قيحية  بؤر  ىف  اإللتهاب  فيه  يتوضع  البؤري:  التوضع  دور  )ب( 
وحول عنق الرحم وداخله، وىف اإلحليل، هذه البؤرة تسبب أزمات املرض وحتوله إىل 

التهاب مزمن تتخلله هجامت حادة أثر التعرض للربد أو تناول البرية. 

فهي  الرجل  عند  التناسلية  أما  عامة:  تناسلية  وهي  الختاطات  مرحلة  )جـ( 
عبارة عن التهاب احلشفة، وتضييق القلفة وقد وقى اهلل املسلمني ذلك اخلتان، والتهاب 
وهذه  واخلصية  املنوي  واحلبل  املنوية  احلويصلة  التهاب  أو  عنه،  ينجم  وما  الربوستاتا 
املرأة فهي عبارة عن  التناسلية عند  العقم. وأما االختالطات  إىل  التهابات تؤدى  كلها 
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وامللحقات  الرحم  والتهاب  شائع،  وهو  الرحم،  عنق  والتهاب  بارتوليه  عدة  التهاب 

وهو اختالط خطري قد يؤدى إىل التهاب املبيض وهذا كله يؤدى إىل العقم أيًضا. وأما 

اإلختالطات العامة: فهذه تتسبب ىف إصابة العني أو عني الطفل عند خروجه ويسمى 

هذا االلتهاب التهاب القرنية وبدون العالج الكثيف يؤدى ذلك إىل العمى. كام تتسبب 

أيًضا فيام يسمى بخمج الدم السيالين وهذا خطره ىف وصول اجلراثيم إىل الدم ومنه إىل 

األعضاء املختلفة وبذلك حيصل التهاب اجللد واملفاصل أو القلب وغري ذلك«))). 

املناعي أي فشل جهاز  الفشل  العرص، وهو عبارة عن  اإليــدز: ويسمى برسطان 

املناعة عند اإلنسان وهو أخطر من كل أنواع الفشل التي عرفها التاريخ الطبي احلديث، 

فهو أخطر من الفشل الكلوي والكبدي أو فشل جهاز الدورة الدموية أو النفسية. 

حيتمل  ال  شبح  إىل  إصابته  بعد  يتحول  املناعي  بالفشل  يصاب  اإليدز  ومريض 

غريه،  عن  فضال  برد  نزلة  أمام  املوت  رصيع  ويقع  األمراض،  أضعف  أمام  الصمود 

وتقىض عليه بكل سهولة أقل امليكروبات وأضعف الفريوسات. 

ما هي األسباب اليت جعلت اإليدز أخطر األمراض يف هذا العصر؟ يقول سعد 

اهلل عبد الرمحن الغامدي –أخصائي خمترب- يوجد فريوس اإليدز يف سوائل املصاب – 

الدم والسائل املنوي واللعاب وحليب األم والدموع وكثرًيا ما يطلقون عليه )وباء العرص 

أو طاعون العرص أو عدو العرص( وال غرابة يف انتقاء هذه األسامء املفجعة إذا علمنا مدى 

الذعر الذي انتاب الواليات املتحدة وأوروبا أوائل الثامنينات امليالدية عند انتشار هذا 

املرض بصورة مرعبة ومؤرقة... ولقد بلغ األمر بداية ظهور املرض أن مريض اإليدز 

ا آخر خمافة العدوى. ا سلك اآلخرون فجًّ إذا سلك فجًّ
))( ملخًصا من كتاب: نظرات علمية يف أخطار الزنا وآثامه. 
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والتنفري  الرعب  زوابع  من  حوله  أثري  ما  بكل  جدير  اإليدز  مرض  أن  واحلقيقة 

ألسباب عدة لعل أمهها:

)- فريوس اإليدز من أكثر الفريوسات تعقيًدا من الناحية اجلينية، وأقل ما يقال 
ويتلذذ  املهمة  املناعية  اخلاليا  بعض  يستهدف  إنه  إذ  مستهرت  جريء  فريوس  أنه  عنه 

بتحطيمها، وخاصة اخلاليا اللمفاوية التيموسية. 

)- قدرة هذا الفريوس عىل تسخري نوعني آخرين من خاليا املناعة واستخدامهام 
التي  امللتقمة  أو  البلغمية  واخلاليا  النواة،  موحدة  اخلاليا  ومها:  اجلسم  عىل  هجومه  يف 
مهمتها: احتواء والتقام أي جسم غريب وحتليله وإبطال أذاه، وهلذه اخلاليا لدى اجلسم 
من اخلطورة ما ليس لسواها من خاليا املناعة فهي اخلاليا الوحيدة التي تستطيع عبور 
احلاجز الدموي للمخ واجلهاز العصبي، أما مع فريوس اإليدز فاحلالة غري هذه فبداًل من 
أن تكون هذه اخلاليا مقربة للغزاة فإنه هذا الفريوس حيوهلا إىل حاضنة له، بل قوارب 
مصفحة ينتقل هبا لغزو أنسجة اجلسم األخرى، دون أن يكتشف اجلسم أنه يفتح الطريق 
– مستقلة  واملخ  الرئتني  إىل  اخلاليا  هذه  وصلت  إذا  حتى  صديق،  ثياب  ىف  عدو  أمام 
الكثري من  ليبدأ  العدوى إىل املخ  الفريوس وبدا مهمته ىف نقل  ثقة اجلسم هبا - ترجل 

األمراض العصبية والنفسية املصاحبة لإليدز. 

3- رسعة انتقال هذا الفريوس وانتشاره تبًعا لكثرة فئات املجتمع املعرضة لإلصابة 
وهى: الزناة والشاذون جنسيًّا، ومتعاطو املخدرات. 

وإليك ملحة رسيعة حول عدد املصابني باإليدز ىف منتصف عام 995) قدر العدد 
بحواىل 8.5) مليون حالة، وبحلول عام 000) توقع أن يصل العدد من 40 إىل 0)) 

ماليني حالة، إضافة إىل ماليني األطفال اخلدج وغري مكتميل النمو. 
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4- ال يعلم، وربام ال أمل قريب، ىف أن يوجد عالج يؤدي إىل القضاء التام عىل هذا 

الفريوس، واألدوية املرخص هبا حاليا يقترص دورها فقط عىل تثبيط تكاثر الفريوس ىف 

حني أهنا ال ختلو من اآلثار اجلانبية املتعبة جلسم منهك أصاًل. 

5- صعوبة إجياد لقاح يقي من هذا املريض ويرجع ذلك إىل مقدرة الفريوس عىل 

إنتاج  معها  يتعذر  »موديالت«  الرتكيب  ومتشاهبة  رسيعة  طفرات  بتوليد  شكله  تغيري 

لوجود  اإلنسان  عىل  اللقاح  جتريب  صعوبة  أيًضا  املعوقات  ومن  وفعال.  آمن  تطعيم 

املناعة  السؤال عن مدى تطابق استجابة جهاز  بعض اخلطورة ىف ذلك، ىف حني يرتدد 

البرشي وأجهزة مناعة احليوانات املستخدمة ىف جتريب اللقاح. 

6- فريوس اإليدز حيول جسم اإلنسان إىل كأل مباح لكثري من الطامعني اإلنتهازيني 

من الداخل واخلارج واإلصابة به تعنى فعليا اإلصابة بـ»كومة« من األمراض.

7- دخول املريض ىف دوامة األمراض اجلسدية، ويرجع ذلك إىل ثالثة أسباب: 

) أ ( صعوبة املضغ والبلع نتيجة للتقرحات وااللتهابات يف الفم واللسان واحللق 

وتعرس هضم الطعام وامتصاصة. 

)ب(  استنزاف غذاء اجلسم وطاقته من قبل امليكروبات املتطفلة عىل شتى أجزاء 

اجلسم.

وإىل  جهة  من  الشهية  فقدان  إىل  تؤدي  والتي  السوء  البالغة  النفسية  احلالة  )جـ( 

إضعاف القوى من جهة أخرى كيف ال؟ واملريض يدرك أنه أصبح موبوًءا يقذره البعيد 

عىل  أحد  يقدر  وال  يستأجر،  وال  يؤاكل  وال  جيالس  ال  واحلميم،  القريب  عنه  ويتخىل 

إعداد طعامه ورشابه فيزداد غامًّ إىل غم«))).
))( ملخًصا من كتاب: هدايا ال يريدها أحد: اإليدز وهدايا أخرى لعبد اهلل عبد الرمحن الغامدي. 
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:ǰǽƴǩƗǸǩƗ ǟǸǢǕǷ ǫƘƭƷȁƗ ǔǎǡ Ǽǝ ƚƜƽ ƘǱƺǩƗ :Ƙ ăǾǱƘƥ

ال يشك املسلم يف أن الوالدين أواًل ومجيع أرحامه ثانًيا ال يرضون له أن يقع يف هذه 
اجلريمة النكراء فإن حصل من مسلم زنى أدى ذلك إىل غضب والديه عليه ألنه - إن 
– رمى بسمعتهام إىل احلضيض حيث يقال فيهام: مل حيسنا تربيته، وإما إن  التعبري  صح 
أبدا وهبذا تكون هذه  التي زنت فلعله الغضب الذي ال يرضيان بعده  كانت بنت هى 
الزانية قد أغلقت بابا عظيام من أبواب الرمحة، ألن اهلل يسخط بسخط الوالدين ويرىض 
ابنة زانية أحلقت هبم العار والشنار، وال  برضامها، وأنى هلام أن يرضيا عن ابن زان أو 
حيث  األرحام  قطيعة  أسباب  أعظم  ومن  بالوالدين،  العقوق  أعظم  من  هذا  أن  شك 
الرؤوس وشدة  الزانية وهو سبب عظيم ىف تنكيس  أو  الزاين  يلحق هبم ما حلق بأرسة 
اإلحراج أمام الناس حيث علموا أن هذا أحد أقارب فالن أو فالنة الزانية، وكان من 

املمكن اتقاء هذا كله بصرب ساعة فقط عن الوقوع ىف شهوة يقضيها ىف ساعة أو أقل. 

:ǨƢǢǩƗ ƞǮǽƸƩ ƙƘǦơƷƗ ǺǩƑ ǻƳƐǽ ƴǡǷ ƝǷƗƴǖǩƗ ƨǾǾǶơ Ǽǝ ƚƜƽ ƘǱƺǩƗ :Ƙ ăƦǩƘƥ

املزين هبا وعلم  أقارب  أحد  فإذا علم  يغار عىل عرضه  أن كل مسلم  املعلوم  من 
من هو الزاين ال شك أنه سيفكر ىف االنتقام، وإذا اشتدت الغرية قد يفكر يف قتل الزاين 
يرى من  يوقفها شيًئا، كيف ال؟ وهذا  قد ال  تنشأ عداوة  بأهله، وهبذا  إحلاق رضر  أو 
دنس عرضه ونكس رأسه يميش بني الناس كأنه مل يفعل يشء، ولعل القاتل يرمحه الناس 
فيمشون إىل أهل الدم فيشفعون يف القاتل ويذكرونه بعظيم أجر العفو، وقد يتسجيب 
هلم فيعفو عنه ولكن ال أحد يشفع يف قضية الزنا، ويقولون هذه أعراض وجيب محايتها، 
ثم إنه لو حصل ومل يفعل قريب املزين هبا شيًئا للزاين اهتمه الناس بأنه ديوث وما أظن أن 
أحًدا يرىض هبذا الوصف لنفسه، وهلذا كان حد الزاين املحصن أن يرجم خشية أن يفسد 
أعراض  يغر عىل  مل  فهو  الناس  الغرية من  الضغائن ويشجع عىل ذهاب  ويثري  العوائل 
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يرجم  أن  العظيمة  احلكم  من  كان  لعله  أقول  عرضه،وهلذا  عىل  يغار  أال  فلعله  الناس 
ب البكر عاًما كاماًل مع جلده لعل الناس ينسون  املحصن تطهريا للمجتمع منه، وأن يغرَّ

ما وقع فيه.

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƝƘǾƮǩƗǷ ƧƗǷƺǩƗ ǰǭ ƞǾǱƗƺǩƗ ǯƘǭƸƭ :Ƙ ăǖƛƗƷ

يقول أحد العلامء: »إن العار الذي يلحق َمن ُقذف بالزنا أعلق بنفوس الناس من 
العار الذي ينجر من رمى بالكفر، فإن التوبة من الكفر تذهب رجسه رشعا وتغسل عاره 
عادة وال تبقى له ىف قلوب الناس شيًئا بخالف الزنا فإنَّ التوبة من ارتكاب فاحشته وإن 
طهرت صاحبها ورفعت عنه املؤاخذة هبا ىف اآلخرة يبقى هلا األثر ىف النفوس... وانظر 
إىل املرأة التي ينسب إليها الزنا كيف يتجنب األزواج نكاحها وإن ظهرت توبتها مراعاة 
للوصمة التي ألصقت بعرضها سلًفا، ويرغبون أن ينكحوا املرشكة إذا أسلمت رغبتهم 

يف نكاح الناشئة يف اإلسالم«))). 

:ƧƗǷƺǩƗ ǰǭ ǴơƘƜǽƸǡ ǯƘǭƸƭ Ǽǝ ƚƜƾƢǽ ǼǱƗƺǩƗ :Ƙ ăƾǭƘƱ

إن إحساس الناس بأن هذا الشخص – رجاًل كان أو امرأة – ملطخ بالزنا يتسبب 
ىف عزوفهم عن الزواج من تلك األرسة أو العائلة التي أصبحت يف نظر الناس ليست 
من األرس الطاهرة العفيفة التي يترشف كل أحد بمصاهرهتم، وانظر بعد ذلـك إىل حـال 

أخـوات وقريبات الزاين أو الزانية. 

))( العفاف )4))).



247
املبحث الرابع

 ƘǱƺǩƗ ǰǕ ǰǾǢƛƘƾǩƗ ƞǞǕ ǰǭ ƷǸǅ

صور من عفة بعض مممن كان يف األمم السابقة:

:ƘǱƺǩƗ ǰǭ ǴƢƛǸơǷ ǨǞǦǩƗ ǷƵ ƞǆǡ -Č

اهلل  رسول  سمعت  قال:   L عمر  ابن  عن  حسن  بإسناد  الرتمذي  روى 
امرأة  فأتته  عمله،  ذنــب  من  يتورع  ل  إسرائيل  بين  من  الكفل  »كان  قال:   H
فأعطاها ستني ديناراًا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، 

فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: ل، ولكن هذا عمل مل أعمله قط وإمنا محلتين عليه 

– ومل تفعليه قط؟ قال: ثم نزل فقال: اذهيب  – اخلوف  احلاجة، فقال: أفتفعلني هذا 

ا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوباًا على  والدنانري لك، ثم قال: واهلل ل يعصى اهلل الكفل أبداً

بابه، قد غفر اهلل للكفل«، قلت: وليس هذا هو الكفل النبي املذكور يف القرآن ألن ذلك 

اسمه ذو الكفل وهذا اسمه الكفل. 

:ǼǚƜǩƗǷ ƫƘƜǆǮǩƗǷ ƴƛƘǖǩƗ ƞǆǡ -č

يروى أن عابدا من بنى إرسائيل كان يتعبد ىف صومعته، فجاء نفر من الغواة إىل 
امرأة بغي، فقالوا: لعلك أن تزيليه - أي تبعديه عن عبادة اهلل – فجاءته ىف ليلة مطرية 
مظلمة فنادته فأرشف عليها، فقالت: يا عبد اهلل آوين إليك، فرتكها وأقبل عىل صالته 
به  تزل  فلم  واملطر،  الظلمة  ترى  أما  إليك  آوين  اهلل  عبد  يا  فقالت:  ميضء،  ومصباحه 
نفسه  دعته  حتى  خلقها؛  حماسن  تريه  فجعلت  منه  قريًبا  فاضطجعت  إليه،  آواها  حتى 
إليها، فقال: ال واهلل حتى أنظر كيف صربك عىل النار - يعنى نفسه - فتقدم إىل املصباح 
فوضع إصبعا من أصابعه فيه، حتى احرتقت، فلم تزل نفسه تدعوه إىل الزنا وهو يعود 

إىل املصباح حتى احرتقت أصابعه مجعاء، والبغي تنظر إليه فصعقت وماتت« انتهى. 
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:ƘǱƺǩƗ ǰǕ M ƞǭȁƗ ǳƶǵ Ǻǝ ƬǩƘǆǩƗ ǜǪƾǩƗ ƞǞǕ ǰǭ ƷǸǅ

اهلوى ويف »موسوعة أخالق  الواردة ىف ذم  القصص  سأذكر ها هنا جمموعة من 
احلرام،  البعد عن  بلغت مرتبة عالية ىف  األمة  أن هذه  تدل عىل  القرآن«، وهي قصص 
إذا دعتهم نفوسهم إىل هتك  الشباب  وأرجو أن تكون هذه القصص نامذج حيتذي هبا 

األعراض، واآلن إليك تلك الصور املرشفة.

:ǯƗƸǾƪǩƗ ƠǲƛǷ ƙƘǆǢǩƗ ƞǆǡ -Č

الفتاة  بفتاة لبعض اجلريان وبادلته  اًبا هام  أبو بكر بن عبد اهلل املزين إن قصَّ روى 
حبا بحب، ولكنها كانت عفيفة رشيفة، فتبعها ذات يوم وهى عىل خلوة من الطريق عن 
نفسها، فقالت له: ال تفعل، فإين أشد حبا لك منك يل، ولكني أخاف اهلل، فارتدع وقال: 

أنت ختافيه وأنا ال أخافه؟ ثم رجع تائًبا.

:ǴǲƢǞơ ƟƊƘƩ ǰǮǩ ǴƢǒǕǸǭǷ ƞǝǸǦǩƗ ƴƛƘǕ ƞǆǡ -č

ا عابًدا بالكوفة، تعرضت له امرأة يف الطريق، وقالت له:  ومما رواه السف أن شابًّ
أكون  أن  أكره  فقال هلا: هذا موقف هتمة، وأنا  أكلمك هبا،  فتى أسمع منى كلامت،  يا 
للتهمة موضعا، فقالت له: واهلل ما وقفت موقفي هذا جهالة منى بأمرك، ولكن معاذ اهلل 
أن يتشوف العباد إىل مثل هذا منى... ومجلة ما أقوله لك: »إن جوارحي كلها مشغولة 
بك، فاهلل اهلل ىف أمري وأمرك«، ومىض الشاب يف طريقه ثم كتب إليها: بسم اهلل الرمحن 
الرحيم: اعلمي أيتها املرأة أن اهلل D إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إىل املعصية مرة 
أخرى سرته، فإذا لبس هلا مالبسها غضب اهلل تعاىل لنفسه غضبة تضيق منها السموات 
واألرض واجلبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه، فإن كان ما ذكرت باطاًل: 
فإين أذكرك يوًما تكون فيه السامء كاملهل وتصري اجلبال فيه كالعهن، وجتثو األمم لصولة 
اجلبار العظيم، وإين واهلل ضعفت عن إصالح نفيس فكيف بإصالح غريي؟ وإن كان ما 
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ا، فأنا أدلك عىل طبيب هدى يداوي الكلوم املمرضة، واألوجاع املزمنة ذلك  ذكرته حقًّ

]ٺ     هو رب العاملني، فاقصديه بصدق املسألة، فإين مشغول عنك بقوله تعاىل: 
ٿ    ٿ    ٿ        ٿ        ٹ    ٹ    ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ 

]غافر:8)[، فأين املهرب من هذه اآلية.

وبعد أيام تعرضت له، فأراد الرجوع من الطريق فقالت له: يا فتى ال ترجع، فال 
كان امللتقى بعد هذا اليوم أبًدا إال غًدا بني يدي اهلل تعاىل، ثم بكت، وقالت: أسأل اهلل 
الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما عرس من أمرك، وأمنن عيّل بموعظة أمحلها عنك، 
وأوصني بوصية أعمل هبا، فقال هلا: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك بقوله 

تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]األنعام:60[.

:ƞǭȁƗ ǳƶǵ Ǽǝ ǜƽǸǽ ǴǾƜǁ ƞǆǡ -Ď

ذكر ابن اجلوزي هذه القصة بسندها عن حصني بن عبد الرمحن قال: بلغني أن فتى 
من أهل املدينة كان يشهد الصلوات كلها مع عمر بن اخلطاب I، وكان يتفقده إذا 
غاب، قال: فعشقته امرأة فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت هلا: أال أحتال لك يف إدخاله 
عليك؟ قالت: بىل، فقعدت له يف الطريق، فلام مر هبا قالت له: أنا امرأة كبرية يف السن ويل 
يت الثواب ودخلت فحلبتها يل؟ فدخل فلم ير  شاة ولست أستطيع أن أحلبها، فلو تنوَّ
الشاة، فقالت: أدخل البيت حتى آتيك هبا، فدخل فإذا امرأة وراء الباب، فأغلقت عليه 
الباب، فلام رأى ذلك عمد إىل حمراب يف البيت فقعد فيه، فأرادته عن نفسه فأبى، وقال: 
اتقي اهلل أيتها املرأة، فجعلت ال تكف عنه، وال تلتفت إىل قوله، فلام أبى عليها صاحت 
فجاءوا فدخلوا عليها، وقالت: إن هذا دخل عيلَّ يريدين عن نفيس، فوثبوا عليه وجعلوا 
يرضبونه وأوثقوه، فلام صىل عمر الصبح فقده فبينام هو كذلك إذ جاءوا به يف وثاق، فلام 
رآه عمر قال: »اللهم ال ختلف ظني فيه«، قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة يف الليل 
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فأخربه  اصدقني،  عمر:  له  فقال  وأوثقناه،  فرضبناه  عندها،  الغالم  هذا  فوجدنا  فجئنا 

القصة وما قالت العجوز، فقال له عمر: أتعرفها؟ قال: إن رأيتها؟ فأرسل عمر إىل نساء 

العجوز،  به  فُعِرْضن عليه، فجعل ال يعرف حتى مرت  جرياهنا وعجائزها، فجاء هبن 

فقال: هذه يا أمري املؤمنني، فرفع عمر عليها الدرة، وقال: أصدقيني، فقصت عليه كام 

قص الفتى، فقال عمر: احلمد هلل الذي فينا شبيه يوسف. 

:ƨƮǩƗ ǠǽƸǍ Ǻǝ ƝƍƸǮǩƗ ǔǭ ƷƘƾǽ ǰƛ ƊƘǎǕ ǨǾǪƪǩƗ ǼǖƛƘƢǩƗ ƞǆǡ -ď

سيار  بن  وسليامن  يسار  بن  عطاء  خرج  قال:  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  عن 

فانطلق  نزلوا منزال،  باألبواء  إذا كانوا  املدينة، ومعهم أصحاب هلم، حتى  حاجني من 

سليامن وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقى عطاء قائام ىف املنزل يصىل، فدخلت عليه امرأة 

ألك  قال:  ثم  فأوجز ىف صالته،  أن هلا حاجة  فلام رآها عطاء ظن  من األعراب مجيلة، 

حاجة؟ قالت: نعم، قال: وما هي؟ قال: قم فأصب مني، فإين قد ودقت – أي شبقت 

واحتجت للرجال - وال بعل يل، فقال: إليك عني ال حترقيني ونفسك بالنار، ونظر فإذا 

هى امرأة مجيلة، فجعلت تراوده عن نفسه وتأبى إال ما تريد، فجعل عطاء يبكى، ويقول 

وما دخله من  إليه  املرأة  نظرت  فلام  بكاؤه  واشتد  قال:  إليك عني،  إليك عني،  وحيك 

البكاء واجلزع بكت املرأة لبكائه فجعل يبكي واملرأة تبكي بني يديه، فبينام هو كذلك جاء 

سليامن من حاجته، فلام نظر إىل عطاء واملرأة بني يديه تبكى ىف ناحية البيت بكى لبكائهام، 

ال يدرى ما أبكامها، وجعل أصحاهبام يأتون رجاًل رجاًل كلام أتاهم رجل فرآهم يبكون 

جلس يبكى لبكائهم، ال يسأهلم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعال الصوت، فلام رأت 

األعرابية ذلك قامت فخرجت، وقام القوم فدخلوا فلبث سليامن بعد ذلك وهو ال يسأل 

أخاه عن قصة املرأة إجالاًل له وهيبة منه وكان أسن منه. 
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– أي سليامن وعطاء ابني يسار - قدما مرص لبعض حاجتهام، فلبثا فيها  ثم إهنام 
ما شاء اهلل، فبينام عطاء ذات ليلة نائام أستيقظ وهو يبكى، فقال له سليامن: ما يبكيك يا 
أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة، قال: وما هي؟ قال: ال خترب هبا أحدا ما دمت حيا، رأيت 
يوسف النبي S ىف النوم، فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه، فلام رأيت حسنه بكيت 
، فقال: ما يبكيك أهيا الرجل؟ قلت: بأيب أنت وأمي يا نبي اهلل ذكرتك  فنظر الناس إيلَّ
ابتليت به من أمرها، وما لقيت من السجن، وفرقة الشيخ يعقوب،  وامرأة العزيز وما 
H: »فهال تعجبت من  فبكيت من ذلك، وجعلت أتعجب منه، فقال يوسف 
فقال  باكًيا،  واستيقظت  فبكيت  أراد،  الذي  فعرفت  باألبواء«؛  البدوية  املرأة  صاحب 
هبا  أخرب  فام  القصة  عطاء  عليه  فقص  املرأة،  تلك  حال  من  كان  وما  أخي  أي  سليامن: 
سليامن أحًدا حتى مات عطاء، فحدث هبا امرأة من أهله وما شاع هذا احلديث إال بعد 

موت عطاء وسليامن رمحهام اهلل تعاىل. 

:(ǨǾǪƪǩƗ ǼǖƛƘƢǩƗ ƞǦǭ ƴƛƘǕ) I ƸǾǮǕ ǰƛ ƴǾƜǕ ƴƛƘǖǩƗ ƞǆǡ -Đ

عن عبد اهلل بن مسلم العجيل قال: كانت امرأة مجيلة بمكة؛ وكان هلا زوج فنظرت 
يوًما إىل وجهها يف املرآة فقالت لزوجها: أترى أحًدا يرى هذا الوجه وال يفتن به؟ فقال: 
نعم، قالت: ومن؟ قال: عبيد بن عمري، قالت: فأذن يل فيه فألفتننه، قال: قد أذنت لك، 
وقال: فأتته كاملستفتية، فخال معها يف ناحية من املسجد احلرام، قال: فأسفرت عن مثل 
فأنظر يف أمري، قال:  فتنت بك  اتق اهلل قالت: إين قد  أمة اهلل  يا  القمر، فقال هلا:  فلقة 
إين سائلك عن يشء فإن أنت صدقت نظرت يف أمرك، قالت: ال تسألني عن يشء إال 
صدقتك، قال: أخربيني لو أن ملك املوت أتاك ليقبض روحك، أكان يرسك أين قضيت 
لك هذه احلاجة؟ قالت: اللهم ال، قال: صدقِت، فلو ُأدخلِت قربك وأُجلسِت للمساءلة 
الناس  أكان يرسك أين قضيت لك هذه احلاجة؟ قالت: ال، قال صدقِت، قال: فلو أن 
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ُأعُطوا ُكُتَبهم وال تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشاملك، أكان يرسك أين قضيت لك 
أكان  للمساءلة  اهلل  يدي  فلو وقفت بني  قال: صدقِت،  اللهم ال،  قالت:  هذه احلاجة؟ 
يرسك أين قضيت لك هذه احلاجة، قالت: اللهم ال، قال: صدقِت، اتقي اهلل يا أمة اهلل، 
فقد أنعم اهلل عليك وأحسن إليك، قال: فرجعت إىل زوجها، فقال: ما صنعت؟ قالت: 
زوجها  فكان  قال:  والعبادة،  والصوم  الصالة  عىل  فأقبلت  بطالون،  ونحن  بطال  أنت 

يقول: ما يل ولعبيد بن عمري، أفسد عيّل امرأة كانت يف كل ليلة عروًسا فصريها راهبة. 



الصفة التاسعة:

]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ    
ڈ    ڈ    ژ        ژ     ڑ[

التوبـــــة
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني. 

وبعـد: فهذه هي الصفة التاسعة مـن صفات عباد الرمحن وهى التوبة حيث قـال 
تعاىل: ]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ     ڑ[ ومعلوم أن التوبة من أجل 
مقامات السائرين إىل اهلل رب العاملني، وهي رضورية للسالك يف أول الطريق وأوسطه 
وآخره، بل ال بد منها يف كل وقت وحني، وال يعفى منها عبد من عباد اهلل مهام بلغت 

منزلته وعال مقامه، خال األنبياء واملرسلني ملا ناهلم من عصمة اهلل هلم.

وبناًءا عليه ال بد لكل إنسان أن يعرف التوبة ومجيع ما يتعلق هبا من خالل هذه 
اآلية الكريمة وغريها من آيات القرآن الكريم وسيكون حديثي ضمن ثالثة مباحث: 

املبحث األول: يف بيان أقوال املفرسين حول اآلية الكريمة. 
املبحث الثاني: يف بيان معنى التوبة ورشوطها وفضائلها. 

.M املبحث الثالث: يف ذكر صور من توبة السلف الصالح
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املبحث األول

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ     ڑ[

قال القرطبي: قوله تعاىل: ]ڌ    ڌ[ الخ ال يقال: من قام فإنه يقوم، فكيف 
ومل  وهاجر  مكة  أهل  من  آمن  من  املعنى:  عباس  ابن  فقال  يتوب؟  فإنه  تاب  من  قال: 
يكن قتل وزنى بل عمل صاحلًا وأدى الفرائض فإنه يتوب إىل اهلل متاًبا، أي فإين قدمتهم 

وفضلتهم عىل من قاتل النبي H واستحل املحارم. 

وقيل:أي من تاب بلسانه، ومل حيقق ذلك بفعله فليست تلك التوبة نافعة بل من 
تاب وعمل صاحلا فحقق توبته باألعامل الصاحلة، فهو الذي تاب إىل اهلل متابا، أي تاب 
حق التوبة وهى النصوح، ولذا أكد باملصدر، فـ]ڑ[ مصدر معناه التأكيد، كقوله 

ا. ا فيقبل اهلل توبته حقًّ تعاىل: ]ڃ    چ    چ     چ[ أي فأنه يتوب إىل اهلل حقًّ

]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ[ اآلية: دفع اإلخبار  وقال ابن عاشور: قوله تعاىل: 
عن التائب بأنه تائب إذ املتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة، فيتعني أن يرصف إىل معنى 

مفيد:

فيجوز أن يكون املقصود ]ژ        ژ[ فيكون كناية عن عظيم الثواب. 

أي  التجدد  الداللة عىل  – من  – يتوب  املضارع  ما يف  املقصود  يكون  أن  وجيوز 
فإنه يستمر عىل توبته وال يرتد عىل عقبيه، فيكون وعًدا من اهلل تعاىل أن يثبته عىل القول 

الثابت إذا كان قد تاب وأيد توبته بالعمل الصالح.

وجيوز أن يكون املقصود ما للمفعول املطلق – متابا – من معنى التأكيد أي من تاب 
 :H وعمل صاحلًا فإنه توبته هي التوبة الكاملة اخلالصة هلل عىل حد قول النبي
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اآلية  معنى  فيكون  احلديث،  آخر  إىل  نوى«  ما  امــرئ  لكل  وإمنــا  بالنيات  األعمال  »إمنا 
الكريمة كقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]التحريم:8[ اهـ. 

ذكر  ما  غري  ذنوبه  عن  أي  ڌ[  ]ڌ     تعاىل:  قوله  الرشبيني:  اخلطيب  وقال 
التوبة  الدعائه  تصديقا  ]ڎ[  النفس  وقتل  والرشك  الزنى  من  السابقة  اآلية  يف 
]ڎ[ ولو كان من نيته وعمله ضعيًفا، ورغب سبحانه يف ذلك بقوله تعاىل – معلاًم 
]ژ        ژ[ أي الذي له صفات  – ]ڈ    ڈ[ أي يرجع واصاًل  أنه يصل إىل اهلل 
الكامل فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ]ڑ[ أي رجوعا مرضيا عند 
اهلل بأن يرغبه تعاىل يف األعامل الصاحلة فال يزال كل يوم يف زيادة بنيته وعمله فيخف عليه 
ما كان ثقيال ويتيرس له ما كان عسرًيا، ويسهل عليه ما كان صعًبا كام مر يف قوله تعاىل: 
]ٹ    ٹ    ڤ     ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[، وال يزال كذلك 
حتى حيبه اهلل تعاىل فيكون سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش 

هبا ورجله التي يميش هبا بأن يوفقه للخري فال يسمع إال ما يرضيه وهكذا. 

قال ابن القيم: يف تفسري قوله تعاىل: ]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ[: فيه أربع تأويالت:
التوبة هلا مبدأ ومنتهى، فمبدؤها الرجوع إىل اهلل بسلوك رصاطه  التأويل األول: 
تعاىل:  قوله  يف  بسلوكه  وأمرهم  رضوانه،  إىل  موصاًل  لعباده،  نصبه  الذي  املستقيم 
]چ    چ    چ    چ    ڇڇ    ڇ    ڇ    ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[ 

]األنعام:53)[، وبقوله تعاىل: ]ٹ    ڤ    ڤ       ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    

ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]الشورى:)53-5[. 

ونهايتها: الرجوع إىل اهلل يف املـعـاد، وسلوك رصاطه الذي نصبه موصاًل إىل جنته، 
فمن رجع إىل اهلل يف هذه الدار بالتوبة: رجع إليه يف املعاد بالثواب وهذا أحد تأويالت 

قوله تعاىل: ]ڌ    ڌ      ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ     ڑ[.
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التأويل الثاني: إن اجلزاء املذكور يف قوله تعاىل: ]ڈ    ڈ    ژ        ژ[. متضمن 

وحده،  اهلل  إىل  توبته  فليجعل  وأرادها  التوبة  عىل  عزم  ومن  واملعنى:  األوامر،  معنى 

ولوجهه خالًصا ال لغريه. 

التأويل الثالث: إن املراد ال زم هذا املعنى وهو إشعار التائب وإعالمه بمن تاب 

إليه ورجع إليه، 

واملعنى: فليعلم توبته إىل من؟ ورجوعه إىل من؟ فإهنا إىل اهلل ال إىل غريه، ونظري هذا 

قوله تعاىل: ]چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇڍ    ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ 

]املائدة:67[ أي اعلم ما يرتتب عىل من عىص أوامره ومل يبلغ رسالته. 

التأويل الرابع: إن التوبة تكون أواًل بالقصد والعزم عىل فعلها، ثم إذا قوي العزم 

وصار حازما: وجد به فعل التوبة، فالتوبة األوىل: بالعزم والقصد إىل فعلها، والثانية: 

بنفس إيقاع التوبة وإجيادها، فاملعنى: فمن تاب إىل اهلل قصًدا بنيته عزًما، فتوبته إىل اهلل 

عماًل وفعاًل، وهذا نظري قوله H: »فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته 

إىل اهلل ورسوله« احلديث. 

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǅȆƱ

: البد لكل إنسان من التوبة إىل اهلل وترك املعايص والبعد عنها وهذا ال يكفى  أولاً

بل ال بد من أن يتبع ذلك بعمل صالح بل باملواظبة عىل العمل الصالح.

ثانياًا: التوبة إىل اهلل تعاىل هلا أجر عظيم وثواب كبري وهذا ما أشار إليه ابن عاشور 

كام سبق ذكره، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل: ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ[ 

]البقرة:)))[. 
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الصالح  العمل  يزداد يف كل يوم من  فإنه  توبته إىل اهلل تعاىل  ثالثاًا: من صدق يف 
ويسهل اهلل له سبيل اخلريات واألعامل الصاحلات، كام أنه يبتعد بصدقه يف التوبة عن كل 
عمل يسء كان يفعله قبل التوبة، فهو يف ترقٍّ دائم يف التقرب من اهلل، وهذا ما أشار إليه 

اخلطيب الرشبيني. 

ا: ومن آثار الصدق يف التوبة االستمرار عىل ذلك فال يرتد عىل عقبيه، وأما  رابعاً
غري الصادق يف توبته فإنه ال يكاد يصرب عىل الطريق اجلديد الذي أراد سلوكه، فمن مل 

يصدق فال خري يف توبته.

ا: ال بد يف التوبة من اإلخالص ألن كل عمل ال إخالص فيه فهو غري مقبول  خامساً
عند اهلل تعاىل وذلك ما أشار إليه ابن القيم يف التأويل الثاين لآلية. 
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املبحث الثاني 

 ƘǶǪƕƘǊǝǷ ƘǶǍǷƸǁǷ ƘǶǮǦƭǷ ƞƛǸƢǩƗ Ǻǲǖǭ ǯƘǾƛ

:Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ƞƛǸƢǩƗ ǜǽƸǖơ : ăȅǷƍ

1- التوبة لغة: من تاب يتوب توًبا وتوبة ومتاًبا ومتابة: بمعنى رجع وعاد، فالتوبة 
العودة والرجوع وتأيت بمعنى اإلنابة والندم. 

ا: قال الراغب: التوبة يف الرشع: ترك الذنب لقبحه والندم عىل ما  2- التوبة شرعاً
فرط منه والعزيمة عىل ترك املعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من األعامل باإلعادة. 

قلت: وهذا التعريف قد اشتمل عىل رشوط التوبة وسوف يأيت ذكرها مفصلة بعد 
قليل إن شـاء اهلل. 

وجوه  أبلغ  وهو  الوجوه،  أمجل  عىل  الذنوب  ترك  هي  التوبة  األصفهاين:  قال 
االعتذار، فإن االعتذار عىل ثالثة أوجه: إما أن يقول املعتذر مل أفعل، أو أن يقول: فعلت 
ألجل كذا؟ أو يقول: فعلت وأسأت وقد أقلعت، وال رابع هلا، وهذا األخري هو التوبة. 

والتائب هو العبد إذا بذل التوبة فيقال تاب إىل اهلل فهو تائب واهلل تائب إذا تاب 
عىل العبد أي قبل منه توبته.

:ƝƴƽƘǝ ƞƛǸơǷ ƫǸǆǱ ƞƛǸơ ǣƘǲǵ

أما التوبة النصوح: فقد ذكر ابن القيم يف تفسري قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    
ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]التحريم:8[، أقوال عن السلف يف بيان معنى التوبة النصوح، 

فقال V: قد اختلفت عبارات السلف فيها ومرجعها إىل يشء واحد:

فقال عمر بن اخلطاب وُأيب ابن كعب: التوبة النصوح: »أن يتوب من الذنوب ثم 
ال يعود إليها كام ال يعود اللبن إىل الرضع«.
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وقال احلسن البرصي: »هي أن يكون العبد نادًما عىل ما مىض جممًعا عىل أال يعود 

فيه«.

وقال سعيد بن املسيب: توبة نصوًحا تنصحون هبا أنفسكم، قال ابن القيم: جعلها 
بمعنى ناصحة للتائب – أي كأن التوبة اسم فاعل - وأما أصحاب القول األول فجعلوا 
بمعنى باملفعول أي قد نصح فيها التائب ومل يشبها بغش،فهي إما بمعنى نصوح فيها أو 

بمعنى ناصحة. 

وقال حممد بن كعب القرظي: »جيمعها أربعة أشياء: االستغفار باللسان، واإلقالع 
باألبدان، وإضامر ترك العود باجلنان، ومهاجرة سيئ اإلخوان«.

قال ابن القيم: »النصح يف التوبة يتضمن ثالثة أشياء:
األول: تعميم مجيع الذنوب واستغراقها هبا بحيث ال تدع ذنًبا إال تناولته.

الثاني: إمجاع العزم والصدق بكليته عليها بحيث ال يبقى عنده تردد وال تلوم وال 
انتظار، بل جيمع عليها بكل إرادته وعزمه مبادًرا هبا.

الثالث: ختليصها من الشوائب والعلل القادحة يف إخالصها، ووقوعها بمحض 
اخلوف من اهلل وخشيته والرغبة فيام لديه والرهبة مما عنده ال كمن يتوب حلفظ جاهه 
وحرمته، أو حلفظ قوته وماله، أو استدعاء محد الناس أو غري ذلك من األغراض« اهـ. 

عن  القلب  تنزيه  تعني  وهي  القلوب،  أعامل  من  النصوح  التوبة  التهاوين:  وقال 
الذنوب وعالمتها أن يكره العبد املعصية، ويستقبحها فال ختطر له عىل بال، وال ترد يف 

خاطره أصاًل.

وأما التوبة الفاسدة: فهي أن يتوب العبد بلسانه فقط، وال يعزم عىل الرتك بقلبه 
وال يعزم عىل عدم العود فيام لو ترك بل يعزم عىل العودة إليه، بل قد تبقى لذة املعصية يف 
خاطره إىل أن يعود إليها وهذا ليس بتائب يف احلقيقة بل هو كاملستهزئ بربه عياًذا باهلل. 
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الذنب كمن ل  H قال: »التائب من  النبي  I عن  ابن مسعود  عن 

ذنب له«))). 

:ƞƛǸƢǩƗ ǬǦƭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

قال القرطبى: واتفقت األمة عىل أن التوبة فرض متعني عىل املؤمنني لقوله تعاىل: 

]ىئ     ی      ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ[ ]النور:)3[، والتوبة واجبة 

من كل ذنب كام ذكره النووي V، وإذا تاب العبد من ذنب دون آخر فإن توبته من 

ذلك الذنب مقبولة، وجيب عليه التوبة من بقية ذنوبه، كام قرره العلامء، ويتلخص من 

هذا أنه ال يشرتط يف حتقيق وجوب التوبة أن تكون عامة من كل الذنوب واهلل أعلم. 

:ƞƮǾƮǆǩƗ ƞƛǸƢǩƗ ǋǷƸǁ

لقد ذكر العلامء عدًدا من الرشوط لصحة التوبة ولتكون مقبولة عند اهلل تعاىل يف 

مواضع متفرقة وسأحاول مجعها هنا بإذن اهلل، فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول:-

الشرط األول: أن يقلع عن الذنب يف احلال: وهذا يعنى أن من أراد التوبة وهو 

متلبس بالذنب فأول خطوة جتب عليه أن يرتك الذنب ويقلع عنه يف احلال، ألنه ال يصح 

منه أن يقول: إين قد تبت إىل اهلل وهو ال يزال يامرس الذنب، فعىل سبيل املثال: من كان 

بيده كأس مخر وأراد أن يتوب فعليه أن يريق ما يف الكأس مبارشة كام حصل من الصحابة 

الذين كانوا يرشبون اخلمر يف بيت أيب طلحة األنصاري إذ قاموا بإراقة ما يف الكؤوس 

دون تردد، وعىل هذا يقاس كل ذنب. 

))( رواه ابن ماجه والطرباين بإسناد رواته موثوقون، ورواه ابن أيب الدنيا والبيهقي مرفوًعا عن ابن عباس 
وزاد فيه: »واملستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كاملستهزئ بربه«، وروى موقوًفا هبذه الزيادة وهو أشبه 

أي كون هذه الزيادة من كالم ابن عباس أشبه بالصواب واهلل أعلم.
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أهم  الذنوب: لعل هذا الرشط من  منه من  بدر  ما  يندم عىل  أن  الثاني:  الشرط 
هنا  ومـن  الذنوب  ارتكاب  عىل  بالندم  العبد  استشعار  عن  عبارة  وهو  التوبة  رشوط 
جاء يف احلديث: »الندم توبة«، وهلذا قال بعض أهل العلم: إن شجرة التوبة تسقى بامء 

الندم.

 ،B ومن أحس بالندم فإنه ستصدق توبته، وندمه يدل عىل معرفته بعظمة ربه
ثم  أبيك  أخطأت يف حق  إذا  إنك  التوبة:  من  الندم  مكانة  يتضح  به  مثال  وهنا أرضب 
أحسست بندمك من هذا اخلطأ تستحي من مواجهته فرتة طويلة حتى يزول إحساسك 
باحلياء حتى ولو علمت أنه عفا عنك، وأما إذا أخطأت يف حق زميلك يف العمل أو أحد 
جريانك ثم ندمت فإنك تكره مواجهته إما حياءا منه وإما أنفة من االعرتاف بالذنب، 
والفرق بني واضح بني هذا وذاك... فالندم يف حق التائب هو الذي يصحبه احلياء من 

اهلل أشد من حيائه من والده، واهلل أعلم.

الشرط الثالث: أن يعزم عىل أن ال يعود إىل الذنب أبًدا: وهذا يعنى أال ينطوي 
القلب – حلظة التوبة – عىل اإلرصار عىل الذنب، وال يناىف ذلك وقوعه يف الذنب بعد 
إىل  العود  عدم  عىل  التوبة  حلظة  األكيد  والعزم  الصادقة  النية  هو  املطلوب  ألن  ذلك، 

الذنب أبًدا.

قال النووي بعد ذكره هذه الرشوط الثالث: »فإن فقد أحد هذه الثالثة مل تصح 
توبته«. 

قلت: هذه الرشوط الثالث ال بد منها يف كل ذنب سواء كان بني العبد وبني ربه أو 
بني العبد وبني أحد من الناس، ولكن هناك رشط آخر يزاد يف التوبة من حقوق الناس 

وهو:

الشرط الرابع: إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي أن يربأ من حق صاحبه:
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النحو  عىل  تفصيل  إىل  حيتاج  وذلك  بحسبه  احلق  هذا  من  اإلبراء  يكون  وإنام 

اآليت))): 
1- احلقوق يف األموال: فإنه عليه رده إىل صاحبه إن وجده –أعني صاحب املال- 
»اللهم  يقول:  أي  عنه  بالنيابة  تصدق  ورثة  له  يعرف  مل  فإن  للورثة  أعطاه  جيده  مل  فإن 
هذه صدقة عن فالن«. وقد يكون التحلل عن طريق طلب العفو من صاحب املال بعد 

إخباره بامله عنده من احلق.

2- احلقوق يف األبدان: واملراد من ذلك أن يكون قد جرح إنساًنا أو رضبه أو ما 
أشبه ذلك من أنواع األذى البدين، ويكون التحلل من ذلك: إما أن يمكن صاحب احلق 
من أن يقتص منه بقدر ما أساء إليه، وإما أن يدفع له ماال يف مقابل ذلك وهو ما يسمى 

باألْرش عند الفقهاء، فإن مل يتمكن من لقاء صاحب احلق تصدق عنه ودعا له بخري.

3- احلقوق يف األعراض: وهذه تعني أن يقع اإلنسان يف الغيبة أو النميمة أو القذف 
لبعض الناس ثم يتوب إىل اهلل تعاىل فيكون رد هذه احلقوق ألصحاهبا بطريقني:

الطريق األول: أن يعلم أن إخبار املغتاب –مثال– ال يغضبه وال يؤدي إىل غمه أو 
إلقاء الشحناء بني الصدور، ففي هذه احلالة جيب عليه أن خيربهم ويطلب العفو عنه.

الطريق الثاني: أن خيشى من إيغار الصدور أو إثارة الشحناء ففي هذه احلالة ال 
خيربهم بل يدعو هلم ويتوب فيام بينه وبني اهلل وأن يثنى عىل من ذمهم يف املجالس التي 

ذمهم فيها، ومصلحة عدم اإلخبار أكرب من مصلحة اإلخبار بام كان منه. 

4- املظامل العامة: وذلك كأن يكون صحفيًّا بث سمومه وأكاذيبه بني الناس أو 
كان مغنًيا أو مغنية أو ممثاًل أو ممثلة مألوا الدنيا باألفالم اخلليعة واملسلسالت واألفالم 
التي تنايف القيم واألخالق بل وأحياًنا تنايف العقيدة، ومن املظامل العامة ما ينرشه املبتدع 

))( الطريق إىل التوبة للشيخ آل محد.
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املظامل  للناس بقلمه ونحو ذلك من  الرذيلة  أديًبا زين  أو  الناس أو كاتًبا  من بدعته بني 

العامة.

فهؤالء جيب عليهم أن يتوبوا إىل اهلل وأن يندموا عىل ما فعلوه وأن يعلنوا توبتهم 
وبراءهتم مما كان منهم أيام فسقهم وفجورهم لئال يتأسى الناس هبم، فيام سبق من حياهتم، 

كام عليهم أن يكثروا من الطاعات ونوافل اخلريات ليتداركوا ما فاهتم أيام غفلتهم. 

كل هذه املظامل تدخل يف قول النبي H: »مـن كان ألخيه عنده مظلمة من 
مال أو عرض، فليتحلله اليوم قبل أن ل يكون دينار ول درهم إل احلسنات والسيئات«. 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة قبل الغرغرة:
واملراد بالغرغرة: وصول روحه إىل احللقوم، ومن وصل إىل هذه احلال فمعناه أنه 

قد عاين املوت، ودليل هذا الرشط قوله تعاىل: ]ک    ک    گ        گ    
گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ        ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]النساء:8)[. 

قال القرطبي: قوله تعاىل: ]ک    ک[ نفى سبحانه أن يدخل يف حكم 
التائبني من حرضه املوت وصار يف حني اليأس، كام كان فرعون حني صار يف غمرة املاء 
والغرق فلم ينفعه ما أظهر من اإليامن، ألن التوبة يف ذلك الوقت ال تنفع ألهنا حال زوال 

التكليف، وهبذا قال ابن عباس وابن زيد ومجهور املفرسين.

وعن ابن عمر L عن النبي H قال: »إن اهلل D يقبل توبة العبد 
ما مل يغرغر«))). 

ومن هذا احلديث وهذه اآلية قبله نقول: جيب عىل اإلنسان أن يعجل التوبة ألنه ال 
يدرى متى ينزل به املوت، وقد يموت فجأة وما أكثر املوت فجأة يف هذا الزمان فكم هم 

))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.
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الذين ماتوا يف حوادث السيارات وكم هم الذين ماتوا بالسكتة القلبية وأسباب خفية، 

املهم ال يعلم اإلنسان متى يموت فعليه أن يعجل التوبة. 

الشرط السادس: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها:
I قال: قال  يدل عىل هذا الرشط ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 

رسول اهلل H: »من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اهلل عليه«. 

وعن أيب موسى األشعري I عن النبي H قال: »إن اهلل يبسـط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 

من مغربها«))). 

وقال القرطبي يف تفسري قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ          ٹ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ    ڦ      ڄ[ ]األنعام:58)[، عن صفوان بن عسال قال: 
للتوبة مسرية سبعني  ا  باباًا مفتوحاً باملغرب  يقول: »إن   H اهلل  )سمعت رسول 

سنة ل يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها«))). 

قال القرطبي: »قال العلامء: وإنام ال ينفع نفسا إيامهنا عند طلوعها من مغرهبا ألنه 
خلص إىل قلوهبم من الفزع ما ختمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفرت كل قوة 
من قوى البدن، فيصري الناس كلهم إليقاهنم بدنو القيامة يف حال من حرضه املوت يف 
أبداهنم، فمن تاب يف مثل هذه  املعايص عنهم وبطالهنا من  أنواع  الدواعي إىل  انقطاع 
احلال مل تقبل توبته، كام ال تقبل ممن حرضه املوت، قال H: »إن اهلل يقبل توبة 
فيه  يرى  الذي  املعاينة  تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت  أي  يغرغر«.  ما مل  العبد 

مقعده من اجلنة أو مقعده من النار، فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله« اهـ. 

))( رواه مسـلم.
))( أخرجه الدارقطني والدارمي والرتمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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الشرط السابع: اإلخاص هلل يف توبته:

وهذا معلوم من أن اهلل تعاىل ال يقبل من األعامل الصاحلة إال ما كان خالًصا لوجهه 

D، قال اهلل تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں[ ]البينة:5[. وقال النبي 

بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى«))). وهلذا من تاب ألجل  H: »إمنا األعمال 

الوصول إىل قلوب الناس وعلو املنزلة عندهم ومل يكن يف خاطره قبح الذنب وال سخط 

V يف هذا عند احلديث حول  القيم  ابن  الرب فهذا ال تقبل توبته، وقد تقدم كالم 

التوبة النصوح وألن اإلخالص معلوم ال حاجة إىل اإلطالة يف احلديث عنه. 

تنبيه: وأخرًيا أقول إذا اجتمعت هذه الرشوط السبعة يف التائب فإن توبته صحيحة 

مقبولة عند اهلل تعاىل كام أخرب بذلك D: ]ڑ    ڑ      ک    ک            ک    ک    گ    گ    

اهلل  كرم  من  هو  إنام  للتوبة  القبول  وهذا  ]الشورى:5)[.  گ    گ    ڳ    ڳ[ 
عىل العباد وإال فإن اهلل تعاىل ال جيب عليه يشء وإنام هذا وعد منه C وهو ال خيلف 

امليعاد.

قال النووي: »ال جيب عىل اهلل تعاىل قبول التوبة إذا وجدت برشوطها عقال عند 

أهل السنة لكنه سبحانه يقبلها تكرما منه وفضال، وقد عرفنا قبوهلا بالرشع واإلمجاع، 

أم  به  التوبة هل مقطوع  أنواع  بقبوهلا وما سواها من  الكفر مقطوع  الكافر من  ثم توبة 

مظنون؟ فيه خالف ألهل السنة، اختار إمام احلرمني أنه مظنون وهو األصح«))).

قلت: ولعلهم ذهبوا إىل أن القبول مظنون به لئال يأمن اإلنسان من مكر اهلل واهلل 

أعلم. 

))( متفق عليه.
))( دليل الفاحلني ))/00)). 
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:ƞƛǸƢǩƗ ǨƕƘǊǝ :Ƙ ăǖƛƗƷ

سأذكر هنا بعض النصوص الدالة عىل فضل التوبة إىل اهلل تعاىل:
1- اهلل تعاىل يفرح بتوبة العبد حني يتوب إليه:

ا بتوبة عبده حني يتوب  عن أنس I عن النبي H قال: »هلُل أشدُّ فرحاً
وشرابه  طعامه  وعليها  منه،  فانفلتت  فاة،  بأرض  راحلته  على  كان  أحدكم  من  إليه 

فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا 

هو بها قائمة عنده، فأخذ خبطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك، 

أخطأ من شدة الفرح«))). 

2- اهلل تعاىل حيب التوابني:
أنه حيب  تعاىل  اهلل  أخربنا  منزلة  الدين وأعالها  مقامات  أهم  التوبة من  كانت  ملا 

التوابني فقال تعاىل: ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ[ ]البقرة:)))[. 
وألفت نظر أخي القارئ الكريم إىل صيغة التوابني فإهنا جاءت بصيغة املبالغة التي 
تدل عىل حصول التوبة منهم بكثرة، وذلك ألنه ال خيلو اإلنسان من وقوع يف الذنب فإذا 

كان كلام أذنب تاب سمي تواًبا وهبذا ينال حمبة اهلل تعاىل.

3- التوبة دليل على اإلميان:
وذلك ألن املنافق ال يأبه بذنوبه وال هيمه تاب أو مل يتب، ولكن املؤمن يتأمل ويأسف 
إذا وقع يف ذنب فيسارع إىل التوبة، يدل عىل هذا املعنى ما ورد عن أيب سعيد اخلدري 
I عن النبي H قال: »مثُل املؤمن ومثُل اإلميان كمثِل الفرس يف آخيَّته، 
أولو  األتقياء  يرجع فأطعموا طعامكم  ثم  املؤمن يسهو  وإن  آخيته  إىل  يرجع  ثم  جيول 

معروفكم املؤمنني«))). 

))( رواه مسلم.
))( رواه ابن حبان يف صحيحه.
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بالنسبة  اإليامن  أن  احلديث  من  واملراد  الدابة،  به  تشد  الذي  العود  هي  اآلخية: 
للمؤمن كاآلخية للدابة، فكام أن اآلخية ترد الدابة كلام ابتعد عنها، فكذلك املؤمن يرده 

اإليامن كلام أذنب يتوب. 

4- التوبة سبب الفاح يف الدنيا واآلخرة:

مئ[   حئ     جئ     ی     ی     ی     ی       ]ىئ      تعاىل:  اهلل  قال 
]النور:)3[، قال ابن القيم V: »وهذه اآلية يف سورة مدنية خاطب اهلل هبا أهل اإليامن 

وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيامهنم وصربهم، وهجرهتم وجهادهم، ثم علق الفالح 
بالتوبة تعليق املسبب بسببه، وأتى بأداة »لعل« املشعرة بالرتجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم 

عىل رجاء الفالح، فال يرجو الفالح إال التائبني.. جعلنا اهلل منهم آمني« اهـ. 

5- حصول مقامات يف الدين مل تكن حتصل للعبد لول التوبة:
قال ابن القيم: »ومن موجبات التوبة الصحيحة: َكرْسٌة خاصة حتصل للقلب ال 
يشبهها يشء، وال تكون لغري املذنب، ال حتصل بجوع وال بحب جمرد، وإنام هي أمر وراء 
القلب بني يدي اهلل تعاىل َكرْسة قد أحاطت به من مجيع جهاته وألقته  هذا كله، تَكرسُّ 
بني يدي ربه طرحًيا ذلياًل خاشًعا«. فليس يشء أحب إىل اهلل من هذه الكرسة واخلضوع 
هـذه  يف  قوله  أحىل  ما  فلله  له،  واالستسالم  يديه  بني  واإلنطراح  واإلخبات  والتذلل 
احلـال: »أسألك بعزك وذيل إال رمحتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري 
إليك، هذه ناصيتي الكاذبة اخلاطئة بني يديك، عبيدك سواي كثري وليس يل سواك سيد، 
ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، أسألك مسألة املسكني، وأبتهل إليك ابتهال اخلاضع 
الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الرضير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه، 

وفاضت لك عيناه، وذلك لك قلبه«. 
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6- التوبة تكفر السيئات وتكون سبباًا يف دخول اجلنة:

قال اهلل تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ       
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    

ڤ    ڤ     ڤ[ ]التحريم:8[. 

قال القرطبي: كأنه قيل: توبوا يوجب تكفري سيئاتكم ويدخلكم جنات جترى من 
حتتها األهنار » وقد وردت أحاديث كثرية تدل عىل أن التوبة سبب يف تكفري السيئات منها 
ما رواه أبو داود عن ابن مسعود I عن النبي H قال: »من قال استغفر اهلل 
العظيم الذي ل إله إل هو احلي القيوم وأتوب إليه ثاثا غفر له وإن كان فر من الزحف«، 

ا فكثر فيه  وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »من جلس جملساً
لغطه، فقام قبل أن يقوم من جملسه ذلك: سبحانك اهلل وحبمدك أشهد أن ل إله إل أنت 

أستغفرك وأتوب إليك إل غفر له ما كان يف جملسه ذلك«))).

))( رواه أبو داود والرتمذي. 
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املبحث الثالث 

 M ǜǪƾǩƗ ƞƛǸơ ǰǭ ƷǸǅ

:I ǤǩƘǭ ǰƛ ƚǖǥ ƞƛǸơ -Č

I قصة طويلة مشهورة رواها البخاري ومسلم  فقصة توبة كعب بن مالك 
وغريمها، وسأذكر هنا مقتطفات هي حمل الشاهد من القصة يف املوضوع، ومن أرادها 
 H النبي  – للنووي. قال كعب: دخل  مطولة فلرياجعها يف رياض الصاحلني 
املسجد فصىل فيه ركعتني ثم جلس فجعل يأتيه من ختلَّف فيحلفون له ويعتذرون إليه 
فإذا هو جالس، فلام  D، فدخلت املسجد  ويقبل عالنيتهم، وَيِكُل رسائرهم إىل اهلل 
م املغضب، فجئت فجلست بني يديه، فقال: »أمل تكن ابتعت ظهرك؟«  م تبسُّ رآين تبسَّ
فقلت: بىل يا نبي اهلل، فقال: »فما خلفك؟« فقلت: واهلل لو بني يدي أحٍد من الناس غرُيَك 
جلسُت خلرجُت من سخطه عيّل بعذر، ولقد أوتيت جداًل، ولكن قد علمت يا نبي اهلل 
إين إن أخربتك اليوم بقول جتد عيلَّ – أي تغضب عيل – فيه، وهو حق، فإين أرجو فيه 
ُيطلَعك  اليوم حديًثا ترىض عيّل فيه وهو كذب أوشك اهلل أن  عقبى اهلل، وإن حدثتك 
عيّل، واهلل يا نبي اهلل ما كنت قط أيرُس وال أخفُّ حاًذا – أي حااًل - مني حني ختلفت 

عنك، قال: »أما هذا فقد صدقكم اهلل فقم حتى يقضي اهلل فيك«.

مضت  حتى  معه،  الكالم  عن  الناس  هنى   H النبي  أن  كعب  ذكر  ثم 
أربعون ليلة ثم هناه عن إتيان زوجته حتى انتهت عرشة أيام بعد األربعني ثم أنزل اهلل 
توبته، ولنكمل القصة مع كعب حيث يقول: حتى إذا مضت مخسون ليلة من حني هنى 
النبي H الناس عن كالمنا صليت عىل ظهر بيت لنا صالة الفجر، ثم جلست 
وأنا يف املنزلة التي قال اهلل D قد ضاقت عيّل نفيس، وضاقت عيّل األرض بام رحبت إذ 
سمعُت نداًءا من ذروة سلع – قمة جبل باملدينة اسمه سلع -: »أبرش يا كعب بن مالك«، 
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فخررت ساجًدا، وعرفت أن اهلل قد جاء بالفرج... فانطلقت إىل النبي H فإذا 
هو جالس يف املسجد وحوله املسلمون، فقال: »أبشر يا كعب بن مالك خبري يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك«، قلت: يا نبي اهلل أمن عندك أم من عند اهلل؟ قال: »بل هو من عند 

]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ     ٴۇ    ۋ...[ إىل قوله:  اهلل«، ثم تال قوله تعاىل: 

َث إال صدًقا وأن أنخلع  ]ڃ     ڃ[ فقلت: يا نبي اهلل، إن من توبتي أن ال ُأحدِّ
من مايل إىل اهلل وإىل رسوله، فقال: »أمسك بعض مالك فهو خري لك«.

:ƝǸƜǲǩƗ ǺǕƳƗ ƴǡ ǯƘǥ ǻƶǩƗ ǻƴƽȁƗ ƴǪǽǸƱ ǰƛ ƞƮǾǪǍ ƞƛǸơ ƞǆǡ č

ذكر الواقدي بسنده عن حممد بن إبراهيم التميمي قال: »ملا رأى طليحة أن الناس 
امرأته  – أعد فرسه وهيأ  أيدي جيش خالد  أتباعه عىل  – يعنى من  يقتلون ويؤرسون 
فعلت  كام  يفعل  أن  منكم  استطاع  من  وقال:  هبا،  فنجا  امرأته  ومحل  فرسه  عىل  فوثب 
فليفعل، ثم هرب حتى قدم الشام فأقام عند بني جفنة الغسانيني، حتى فتح اهلل أجنادين 

وتوىف أبو بكر. 

ثم قدم مكة يف خالفة عمر بن اخلطاب حمرما، فلام رآه عمر قال: يا طليحة ال أحبك 
بعد قتلك الرجلني الصاحلني: عكاشة وثابت بن أقرم - قتال يف املعركة التي كانت ضد 
كل  وما  بأيدهيام،  هيني  ومل  بيدي  اهلل  أكرمهام  رجالن  املؤمنني،  أمري  يا  قال:   - املرتدين 
البيوت بنيت عىل احلب ولكن صفحة مجيلة، فإن الناس يتصافحون عىل الشنان – أي 
يتصافحون رغم ما يف قلوهبم من البغض لبعضهم – وأسلم إسالًما صحيًحا، وقال يف 

توبته مما جناه من ادعاء النبوة وقتل الصحابة:
ثابت قتل  مـا كــان من  ــن معـبـدندمت على  ـــ اب ثـــم  الــغــنــمــي  وعــكــاشــة 

مصيبـة عــنــدي  هـاتني  مــن  التعمدوأعــظــم  فعـل  اإلســـام  عـن  رجــوعــي 

جـمـة واحلـــــــوادث  بــــادي  طـــــريــدا وقـــــدمــا كــنــت غـــــري مطردوتـــركـــي 
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مـراجـع أنـــى  الــصــديــق  يقـبل  يديفــهــل  حــدث  مـن  أحدثت  مبا  ومـعط 

شـاهـد ــالــة  الــضـــ بـــــعــد  مـــن  فــيــهــا مبلـحـدوإنـــــي  لــســت  ــق  حـــ شـــــهــادة 

ـــى وأنــــين ــــ ــــ ــــه الــــنـــــــــاس رب ــــأن الـــــ حمــمـدبـــــ ديــــن  الـــــــديـــن  وإن  ـــــيــل  ذل

:I ǻƷƘǆǱȁƗ ƞƛƘƜǩ Ǽƛƍ ƞƛǸơ -Ď

قال الزهري: وكان أبو لبابة ممن ختلف عن النبي H يف غزوة تبوك، فربط 
نفسه بسارية ثم قال: واهلل ال أحل نفيس منها وال أذوق طعاًما وال رشاًبا حتى أموت أو 
يتوب اهلل عيّل، فمكث سبعة أيام ال يذوق فيها طعاًما وال رشاًبا حتى كاد خير مغشيًّا عليه 
ثم تاب اهلل عليه فقيل: له قد تيب عليك، قال: واهلل ال أحل نفيس حتى يكون رسول 
H فحله بيده، ثم قال  النبي  H هو الذي حيلني بيده، قال: فجاء  اهلل 
أبو لبابة: يا رسول اهلل، إن من توبتي أهجر دار قومي التي أصبت فيها هذا الذنب، وأن 

أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل رسوله، قال: »جيزيك الثلث يا أبا لبابة«. 

وقد ذكرت بعض كتب السرية أن الذي محل أبا لبابة عىل فعل هذا بنفسه هو ما كان 
منه يف شأن بنى قريظة من اليهود حيث استشاروه هل ينزلون عىل حكم سعد بن عبادة أم 

ال؟ فقال: نعم وأشار إىل حلقه يعني الذبح ثم قال: »فندمت واسرتجعت«. 

:I ƷƘǲǽƳ ǰƛ ǤǩƘǭ ƴƛƘǖǩƗ ƴǵƗƺǩƗ ƞƛǸơ -ď

ُسِئل مالك بن دينار عن سبب توبته فقال: كنت رشطيًّا، وكنت منهمًكا يف رشب 
اخلمر، ثم إنني اشرتيت جارية نفيسة، ووقعت مني أحسن موقع فولدت يل بنًتا، فشغفت 
هبا فلام دبت عىل األرض ازداد حبي هلا وألَِفْتني وألِْفُتها، فكنت إذا وضعت املسكر بني 
يدي جاءت إيّل وجاذبتني عليه وهرقته عىل ثويب، فلام تم هلا سنتان ماتت فأكمدين حزهنا. 
فلام كانت لية النصف من شعبان، وكانت ليلة اجلمعة بت ثماًل من اخلمر ومل أصل فيها 
العشاء، فرأيت فيام يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ يف الصور وبعثرت القبور، 
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ا من ورائي فلتفت فإذا بتنِّني أعظم ما يكون  وحرشت اخلالئق، وانا معهم، فسمعت ِحسًّ
أسود أزرق قد فتح فاه مرسعا نحوى فمررت بني يديه هارًبا فزًعا مرعوًبا، فمررت يف 
طريقي عىل شيخ نقي الثوب، طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد عيّل السالم، فقلت: أهيا 
الشيخ أجرين من هذا التنني، أجارك اهلل، فبكى الشيخ وقال يل: أنا ضعيف وهذا أقوى 

مني، وما أقدر عليه، ولكن ُمرَّ وأرسع فلعل اهلل أن يتيح لك ما ينجيك منه. 

القيامة، فأرشفت عىل  هارًبا عىل وجهي، فصعدت عىل رشف من رشف  فوليت 
طبقات النريان، فنظرت إىل هوهلا وكدت أهوى فيها من فزع التنني، فصاح يب صائح: 
ارجع فلست من أهلها فاطمأننت إىل قوله ورجعت ورجع التنني يف طلبي، فأتيت الشيخ 
إين  الشيخ وقال:  فبكى  َتفعْل،  فِلَم ال  التنني  أن جتريين من هذا  أسألك  يا شيخ  فقلت: 
ضعيف ولكن رس إىل هذا اجلبل فإن فيه ودائع املسلمني فإن كان لك فيه وديعة فستنرصك، 
قال: فنظرت إىل جبل مستدير من فضة وفيه كوى خمرمة، وستور معلقة، عىل كل خوخة 
بالدر عىل كل مرصاع  باليواقيت، مكوكية  الذهب األمحر، مفصلة  وكوة مرصاعان من 
سرت من احلرير، فلام نظرت إىل اجلبل وليت إليه هاربا والتنني من ورائي، حتى إذا قربت 
البائس  هلذا  لعل  وأرشفوا  املصاريع  وافتحوا  الستور،  ارفعوا  املالئكة:  بعض  صاح  منه 
فيكم وديعة، فأرشف عيل من تلك املخرمات أطفال بوجوه كاألقامر؛ وقرب التنني منى 
فتحريت يف أمري، فصاح بعض األطفال: وحيكم أرشفوا كلكم فقد قرب منه عدوه - 
فأرشفوا فوجا بعد فوج وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أرشفت عيل معهم فلام رأتني بكت، 
وقالت: أبى واهلل، ثم وثبت يف كفة من نور كرمية السهم، حتى مثلت بني يدي، فمدت 

يدها الشامل إىل يدي اليمنى فتعلقت هبا، ومدت يدها إىل التنني فوىل هارًبا. 

ثم جلست وقعدت يف حجري ورضبت بيدها اليمنى إىل حليتي وقالت: يا أبت 
]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ[ ]احلديد:6)[ فبكيت، وقلت: يا بنية، 
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وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي نحن أعرف به منكم، فقلت: فأخربيني عن التنني 
الذي أراد أن هيلكني، قالت: ذلك عملك السوء قويته فأراد أن يغرقك يف نار جهنم، 
الصالح  عملك  ذلك  قالت:  طريقي،  يف  به  مررت  الذي  الشيخ  عن  فأخربيني  قلت: 
أضعفته حتى مل يكن له طاقة بعملك السوء، قلت: يا بنية، وما تصنعون يف هذا اجلبل؟ 
ننتظركم تقدمون علينا  الساعة  قالت: نحن أطفال املسلمني قد أسكنا فيه إىل أن تقوم 
فنشفع لكم، قال مالك: فانتبهت فزعا وأصبحت فأرقت املسكر وكرست اآلنية وتبت 

إىل اهلل D، وهذا كان سبب توبتي. 

:I ǇƘǾǕ ǰƛ ǨǾǊǞǩƗ ƴǵƗƺǩƗ ƴƛƘǖǩƗ ƞƛǸơ -Đ

ذكر بن حجر يف التهذيب سبب توبة الفضيل فقال: قال الفضل بن موسى: »كان 
الفضيل بن عياض شاطًرا يقطع الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينام هو 

يرتقي اجلدران إليها إذ سمع تالًيا يتلو ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ     
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]احلديد:6)[، فلام سمع بذلك قال: بىل يا رب قد آن، فرجع مما أراد من 
اجلارية، فآواه الليل إىل خربة، فإذا قوم مسافرون فقال بعضهم: نرحتل، وقال بعضهم: 
بالليل يف  أنا أسعى  الطريق يقطع علينا، ففكرت، قلت:  فإن فضياًل عىل  حتى نصبح، 
املعايص وقوم من املسلمني خيافونني ها هنا، وما أرى اهلل ساقني إليهم إال ألرتدع: اللهم 

إين قد تبت إليك وجعلت توبتي جماورة البيت احلرام.
وهناك روايات أخرى يف توبته قريبة من هذا، ذكرها ابن قدامة يف كتاب التوابني. 

:I ǼǝƘƮǩƗ ƣƷƘƮǩƗ ǰƛ Ƹǂƛ ƞƛǸơ -đ

قال حممد بن الصلت: سمعت برش احلايف وقد ُسِئل: ما كان بدء أمرك ألن اسمك 
عياًرا  رجاًل  كنت  لكم،  أقول  وما  اهلل،  فضل  من  هذا  قال:  نبي؟  اسم  كأنه  الناس  بني 
–العيار كثري احلركة، ذكى – صاحب عصبية، فجزت يوًما – مررت – فإذا أنا بقرطاس 
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يف الطريق فرفعته فإذا فيه )بسم اهلل الرمحن الرحيم( فمسحته وجعلته يف جيبي، وكان 
عندي درمهان، ما كنت أملك غريمها، فذهبت إىل العطارين فاشرتيت هبام غالية – نوع 
من الطيب – ومسحته يف القرطاس، فنمت تلك الليل، فرأيت يف املنام كأن قائاًل يقول: 
يا برش بن احلارث، رفعت أسمنا عن الطريق وطيبته ألطيبن اسمك يف الدنيا واآلخرة، 

ثم كان ما كان.

داره وعنده رفقاؤه، يرشبون  برًشا كان يف زمن هلوه يف  إن  تقول:  ورواية أخري 
ويطربون فمر هبم رجل صالح فدق الباب فخرجت اجلارية فقال: صاحب هذه الدار 
حر أم عبد؟ فقالت: بل حر، فقال: صدقت لو كان عبًدا الستعمل أدب العبودية وترك 

اللهو والطرب. 

فسمع برش احلوار الذي دار بينهام، فسارع إىل الباب حافًيا حارًسا وقد وىل الرجل، 
فقال:  حلقه،  حتى  برش  فتبعه  ناحية  إىل  فأشارت  إليها،  ذهب  التي  الناحية  عن  فسأهلا 
الكالم  عيل  أعد  قال:  تعم،  قال:  اجلارية؟  وخاطبت  بالباب  وقفت  الذي  أنت  سيدي 
فأعاده عليه، فمرغ برش خديه عىل األرض وقال: بل عبد، عبد، ثم هام عىل وجهه حافًيا 

حارًسا حتى عرف باحلفاء.

وقيل له ذات يوم: مل ال تلبس نعاًل؟ قال: ألين ما صاحلت موالي إال وأنا حاف، 
فال أزول عن هذه احلالة حتى املامت. 





الصفة العاشرة:

]ک    ک    ک      ک[

البعد عن كل باطـل
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني. 

الصفة  إىل  تشري  ک[  ک       ک     ]ک     الكريمة  اآلية  فهذه  وبعـد: 
ـ  ـ كام سيأيت  األمهية وذلك ألنه  غاية  الرمحن وهي صفة يف  عباد  العارشة من صفات 
املراد من الزور كل باطل ال يرضاه اهلل تعاىل فعباد الرمحن هم أبعد الناس عن جمالس 
الزور وتكمن أمهية هذه الصفة يف كون شهود الزور فيه إضاعة للدين واملروءة والوقت، 

وهلذا سأحتدث حول هذه الصفة من خالل أربعة مباحث:
املبحث األول: حول أقوال املفرسين يف اآلية.

املبحث الثاني: يف التحذير من شهود املنكرات.
املبحث الثالث: يف التحذير من شهادة الزور والكذب.
املبحث الرابع: يف أقوال السلف يف ذم الكذب وأهله.
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املبحث األول 

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ ǧǸƭ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ک    ک    ک      ک[

قال البقاعي: وملا وصف عباده سبحانه بأهنم حتلوا بأصول الفضائل، وختلوا عن 
ب يف التوبة، ألن اإلنسان لعجزه ال ينفك عن النقص، وكان قد  أمهات الرذائل، ورغَّ
مدحهم بعد األوىل من صفاهتم باحللم عن اجلهل مدحهم قبل األخرى من أمداحهم 
فقال:  الزنا  مقدمات  أعظم  هو  الذي  اللغو  عن  أصاًل  باإلعراض  الزنا  تركهم  وعقب 
]ک    ک    ک[ أي حيرضون انحراًفا مع اهلوى كام تفعل النار التي الشيطان 
أن  عن  فضاًل  له  مقارًبا  أو  كان  كذًبا  الصدق  عن  املنحرف  القول  أي  ]ک[  فيها 

يتفوهوا به ويقروا عليه.

هؤالء  به  اهلل  وصف  الذي  الزور  معنى  يف  التأويل  أهل  اختلف  الطربي:  وقال 
به  ُعنِي  بل  آخرون:  وقال  باهلل،  الرشك  معناه  بعضهم:  فقال  يشهدونه،  ال  بأهنم  القوم 

الغناء، وقال آخرون: هو قول الكذب.

الزور حتسني اليشء ووصفه بخالف صنعته حتى خييَّل  أبو جعفر: وأصل  وقال 
ن ألهله  إىل من يسمعه أو يره أنه خالف ما هو به، والرشك قد يدخل يف ذلك ألنه حمسَّ
حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل ويدخل فيه الغناء ألنه أيًضا مما حيسنه ترجيع الصوت 
حتى يستحىل سامعه سامعه، والكذب أيًضا قد يدخل فيه لتحسني صاحبه إياه حتى يظن 

صاحبه أنه حق، فكل ذلك يدخل يف معنى الزور.

قال الطربي: »فإذا كان ذلك كذلك فأوىل األقوال بالصواب يف تأويله أن يقال: 
الذين ال يشهدون شيًئا من الباطل ال رشًكا وال غناء وال كذًبا وال غريه، وكل ما لزمه 
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اسم الزور، ألن اهلل عم ِمن وصفه إياهم أهنم ال يشهدون الزور فال ينبغي أن خُيصَّ من 

ذلك يشء إال بحجة جيب التسليم هلا من خرب يعني آية أو حديًثا – أو عقل«.

حيرضون  ال  أي  ک[  ک       ک     ]ک     تعاىل:  قوله  القرطبي:  وقال 
الرشك  وأعظمه  وزخرف  ر  ُزوِّ باطل  كـل  والزور  يشاهدونـه،  وال  والباطل  الكذب 
وتعظيم األنداد، وبه فرسَّ الضحاك وابن زيد وبن عباس ويف رواية عن ابن عباس أنه 

أعياد املرشكني. 

وقال عكرمة: لعب كان يف اجلاهلية يسمى بالزور، وقال جماهد: الغناء وقاله حممد 
ابن احلنفية أيًضا.

وروي عن ابن جرير وجماهد أن الزور هو الكذب، وقال عيل ابن أيب طلحة وحممد 
بن عيل: املعنى: ال يشهدون بالزور من الشهادة ال من املشاهدة.

قال القرطبي: كان عمر بن اخلطاب جيلد شاهد الزور أربعني جلدة ويسخن وجهه 
وحيلق رأسه، ويطوف به يف األسواق، وقال أكثر أهل العلم: وال ُتقبل له شهادة أبًدا وإن 

تاب وحسنت حاله، فأمره إىل اهلل. أهـ.

قال امليداين: ]ک    ک      ک[: فعل )شهد يشهد شهوًدا( يأيت بمعنى حرض، 
يقال: شهد اجلمعة إذا حرضها فهو شاهد، وهم شهود أي حضور، وشهد املشاهد أي 

حرضها. 
وفعل )شهد يشهد شهادة( يأيت بمعنى اإلخبار بأنه يعلم بأنَّ الواقع هو ما يقدمه 

يف شهادته من خرب.
الزور: الباطل، والكذب، وشهادة الباطل، ولعل أصله من االزورار، وهو العدول 
رة عن رصاط  عن اليشء، وامليل عنه، والكذب والباطل وشهادة الباطل كلها مائلة ومزوَّ

احلق والصدق. 
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تعاىل:  قوله  من  املراد  يكون  حرض:  بمعنى  شهد  للفعل  األول:  املعنى  فعلى 
]ک    ک    ک      ک[ إن من صفات عباد الرمحن أهنم ال حيرضون الباطل 
باطلة وأكاذيُب ومعايٍص، فهم  التي يكون فيها أمور  كمجالس أهل الرشك والضالل 
شهودها  جمرد  ألن  فيها،  يشاركوا  مل  ولو  ومشاهدهتا  حضورها  عن  أنفسهم  ينزهون 

معصية.

وعلى املعنى اآلخر: للفعل شهد بمعنى أخرب بأنه يعلم بأن الواقع هو ما يقدمه يف 
شهادته من خرب، يكون املراد: أن من صفات عباد الرمحن أهنم ال خيربون يف شهادهتم إال 

دعني أنه احلق الذي يعلمونه. اهـ. بام يعلمون، فال يشهدون بالباطل وال بالكذب مَّ

قال األلويس: جيوز أن يراد بالزور ما يعم كل يشء باطل مائل عن جهة احلق، من 
الرشك والكذب والغناء والنياحة ونحوها، فكأنه قيل: ال يشهدون جمالس الباطل ملا يف 

ذلك من اإلشعار بالرضا به، وأيًضا من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه. اهـ.
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املبحث الثاني 

 ƟƗƸǦǲǮǩƗ ƳǸǶǁ ǰǭ ƸǽƶƮƢǩƗ Ǽǝ

االبتعاد عن  املؤمن عىل  آيات وأحاديث حتث  ما ورد من  املبحث  سأبني يف هذا 
يرتاد  أنه  أعني  العكس من ذلك  أن يكون عىل  املؤمن  املنكرات ألن األصل يف  أماكن 
أماكن اخلريات من شهود لصالة اجلامعة وخطب اجلمعة وحلقات العلم وزيارة اإلخوان 

.C وصلة األرحام وما إىل ذلك من أعامل اخلري التي تزيد يف إيامنه وتقربه من ربه

وأكتفي هنا يف بيان خطورة اجللوس مع أصحاب املنكرات وأهل الباطل وإن مل 
يفعل مثل فعلهم بآية واحدة وبضعة أحاديث:

ڦ     ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ         ]ٹ     تعاىل:  قوله  فهي  اآلية  أما 
ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چ    چ    

ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ[ ]املائدة:79-78[.

قال السعدي: قوله تعاىل: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ[ أي 
الذي  وغريه،  املبارش  ذلك  يف  فيشرتك  بعضا،  بعضهم  ينهي  وال  املنكر،  يفعلون  كانوا 

سكت عن املنكر مع قدرته.
وذلك يدل عىل هتاوهنم بأمر اهلل تعاىل وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لدهيم 
مع   – املنكر  عن  السكوت  كان  وإنام  لغضبه،  ولغضبوا  ملحارمه،  لغاروا  لرهبم  تعظيم 

القدرة – موجًبا للعقوبة ملا فيه من املفاسد العظيمة: 

منها: أن جمرد السكوت يعترب معصية، وإن مل يبارشها فإنه كام جيب اجتناب املعصية 
جيب اإلنكار عىل من فعل املعصية.

ومنها: أن ذلك جيِّرئ العصاة والفسقة عىل اإلكثار من املعايص إذا مل ُيرَدعوا عنها، 
بعد  ثم  الشوكة والظهور،  الدينية والدنيوية، ويكون هلم  املصيبة  فيزَداد الرش، وتعظيم 
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ذلك يضعف أهل اخلري عن مقاومة أهل الرش، حتى ال يقدرون عىل ما كانوا يقدرون 

عليه أواًل.

اجتناب  جيب  كام  فإنه  يبارشها  مل  وإن  معصية،  يعترب  السكوت  جمرد  أن  ومنها: 

املعصية جيب اإلنكار عىل من فعل املعصية.

ومنها: أن ذلك جيَّرئ العصاة والفسقة عىل اإلكثار من املعايص إذا مل ُيَردعوا عنها 

بعد  ثم  والظهور،  الشوكة  هلم  ويكون  والدنيوية،  الدينية  املصيبة  وتعظم  الرش،  فيزداد 

ذلك يضعف أهل اخلري عن مقاومة أهل الرش، حتى ال يقدورن عىل ما كانوا يقدرون 

عليه أواًل.

ومنها: أنه برتك اإلنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر اجلهل حتى ُيظن أهنا ليست 

بمعصية وربام ظن اجلاهل أهنا عبادة مستحسنة وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم اهلل 

ا. حالاًل، وانقالب احلقائق عىل النفوس ورؤية الباطل حقًّ

ومنها: أن بالسكوت عىل معصية العاصني ربام تزينت املعصية يف صدور الناس 

واقتدى بعضهم ببعض، فاإلنسان مولع باالقتداء بإرضابه وبني جنسه.

]ک    ک    ک      ک[ ألن  قلت: وهلذا ُوصف عباد الرمحن يف اآلية: 

شهود الزور أو املنكر يعني تشجيع الفاعلني عىل استمرائه فضاًل عن التفكري يف التوبة 

منه، ومن املنكرات التي انترشت يف هذا الزمان بسبب سكوت الصاحلني عن إنكارها، 

ومن ذلك أكل الربا وإقامة احلفالت الراقصة هنا وهناك بأسباب وبغري أسباب وانتشار 

الغناء يف سائر البلدان بغري نكري حتى أصبح الذي ُينكره هو الذي ُينكر عليه بداًل من أن 

يسمع له ونسأل اهلل أن يلطف بنا وباملسلمني.
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وأما األحاديث فمنها:

اِئيَل  )- َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللِ H مَلَّا َوَقَعْت َبنُو إرِْسَ

َوَشاَرُبوُهْم  َوَواَكُلوُهْم  جَمَالِِسِهْم  يِف  َفَجاَلُسوُهْم  َينَْتُهوا  َفَلْم  ُعَلاَمُؤُهْم  هَنَْتُهْم  امَلَعايِص  يِف 

باَِم  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُوَد  لَِساِن  َعىَل  َوَلَعنَُهْم  بَِبْعٍض  َبْعِضِهْم  ُقُلوَب  اهللُ  َب  َفرَضَ

H َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفَقاَل: »َل َوالَِّذي  َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن َقاَل َفَجَلَس َرُسوُل اهللِ 

.(((» قِّ َنْفِسي ِبَيِدِه َحتَّى َتْأُطُروُهْم َعَلى احْلَ

 D َيُقوُل: »ِإنَّ اهلَل H ِعن َعِديَّ ْبَن عمرية يقال: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل -(

ِة َحتَّى َيَرْوا امْلُْنَكَر َبنْيَ َظْهَراَنْيِهْم َوُهْم َقاِدُروَن َعَلى َأْن ُيْنِكُروُه  اصَّ َة ِبَعَمِل اخْلَ ُب اْلَعامَّ َل ُيَعذِّ

َة«))). َة َواْلَعامَّ اصَّ َب اهلُل اخْلَ َفَا ُيْنِكُروُه َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعذَّ

ِطيَئُة  3- َعْن اْلُعْرِس اْبِن َعِمرَيَة اْلِكنِْديِّ َعْن النَّبِيِّ H َقاَل: »ِإَذا ُعِمَلْت اخْلَ

يِف اأْلَْرِض َكاَن َمْن َشِهَدَها َفَكِرَهَها َوَقاَل َمرَّةاً َأْنَكَرَها َكاَن َكَمْن َغاَب َعْنَها َوَمْن َغاَب َعْنَها 

َفَرِضَيَها َكاَن َكَمْن َشِهَدَها«)3).

4- َعْن َجِريٍر َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ H َيـُقوُل: »َما ِمْن َرُجٍل َيُكوُن يِف َقْوٍم 

ُوا ِإلَّ َأَصـابـَـهـُْم اهلُل ِبـعـََذاٍب  َلى َأْن ُيغـرّيُوا َعلْيِه َفَا يـُغـَـريِّ ُيعمُل ِفيهْم ِبـامْلَعـَاِصي َيقـِْدُروَن عََ

ِمـْن َقـبـِْل َأْن مَيُوُتوا«)4).

ففي هذه األحاديث وغريها تدل عىل أنَّ املؤمن ال يرىض أن يرى شيًئا من املعايص 

بل إنه يقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر خوًفا من أن يصاب بام يصاب به أهل 

))( رواه أمحد والرتمذي، وقوله: تأطروهم أي حتملوهم عليه.
))( رواه أمحد.

)3( رواه أبو داود.
)4( رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه.
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املعايص من موت القلوب واالستخفاف بأوامر اهلل، ولعله من املعلوم أن الذنب تكرر 

يف الناس خفَّ وقعه عىل القلوب فال يكادون يستنكروه كام مر يف األحاديث.

الوقوع  عن  فضاًل  املنكرات  أماكن  يشهدون  ال  الرمحن  عباد  نقول  هنا  من  إذن 
فيها.
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املبحث الثالث

 ƷǷƺǩƗ ƝƳƘǶǁ ǰǭ ƸǽƶƮƢǩƗ Ǽǝ
ƙƶǦǩƗǷ ƷǷƺǩƗ ǧǸǡǷ

وبناء عىل بعض املفرسين من أن املراد من اآلية هو قول الزور سأذكر هنا بعض 
النصوص الدالة عىل خطورة قول الزور وعىل شهادة الزور واملراد به الكذب، فمن ذلك 

ما ييل:

: قال تعاىل: ]ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ[  أولاً
]احلج:30[.

قال القرطبي: هذه اآلية تضمنت الوعيد عىل الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا 
اعثر عىل الشاهد بالزور أن يغرره -أي يعاقبه عقوبة تزجره وتزجر أمثاله إما إما بالسجن 

أو الغرامة أو اجللد- وينادي عليه ليعرف لئال يغري شهادته أحد.

قال اخلازن يف تفسريه: ]ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    
عن  ورُوي  الزور«،  شهادة  »هي  عباس:  ابن  وقال  والبهتان،  الكذب  يعني  وئ[ 
الناس عدلت شهادة  »أيها  فقال:  قام خطيًبا   H النبي  أن  قال:  بن خريم  أيمن 

الزور اإلشراك باهلل« ثم قرأ: ]ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    

وئ[))).

قال الشنقيطي يف أضواء البيان: قوله تعاىل: ]ەئ    وئ    وئ[ أمر يف 
هذه اآلية الكريمة باجتناب قول الزور وهو الكذب والباطل كقوهلم: إن اهلل حرم البحرية 
والسائبة ونحو ذلك، وكل قول مائل عن احلق فهو زور، ألن أصل املادة هي الزور من 
االزورار بمعنى امليل واالعوجاج وقوله تعاىل هنا: ]ەئ    وئ    وئ[ صيغة 

))( أخرجه الرتمذي وأبو داود.
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عامة بنيَّ يف بعض املواضع بعض إفراد قول الزور املنهي عنه كقوله تعاىل يف الكفار الذي 

كذبوا النبي H: ]ٹ    ٹ      ڤ              ڤ    ڤ    ڤ          ڦ         ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    
ڄڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ[ ]الفرقان:4[.

:ǼơƎǽ Ƙǭ ƤǽƳƘƭȁƗ ǰǭ ƷǷƺǩƗ ǧǸǡ ǰǭ ƸǽƶƮƢǩƗ Ǽǝ ƳƷǷ ƘǮǭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

عن أيب بكرة I قال: كنا عند رسول اهلل H فقال: »أل أنبئكم بأكرب 
الكبائر -ثاثاًا- اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين أل وشهادة الزور وقول الزور« وكان متكًئا 

فجلس، فام زال يكررها حتى قلنا ليته سكت))).
وعن ُخريم بن فاتك I قال: صىل رسول اهلل H صالة الصبح فلام 
قرأ:  ثم  باهلل ثالث مرات«)))،  الزور اإلرشاك  فقال: »عدلت شهادة  قائاًم  قام  انرصف 

ٻ     ٻ     ٱ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ     ائ     ائ     ]ى     
ٻ    ٻ[ ]احلج:30-)3[.

وعن ابن عمر L قال: قال رسول اهلل H: »لن تزول قدم شاهد الزور 
حتى يوجب اهلل له النار«)3).

وعن أيب هريرة I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »من شهد على 
مسلم شهادة ليس هلا بأهل، فليتبوأ مقعده من النار«)4).

وعن أنس بن مالك I قال: ذكر رسول اهلل H الكبائر أو ُسِئل عن 
الكبائر فقال: »الشرك باهلل، وقتل النفس وعقوق الوالدين«، فقال: »أل أنبئكم بأكرب 

الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور«)5).

))( رواه الشيخان والرتمذي.
))( رواه أبو داود واللفظ له ورواه الرتمذي.

)3( رواه ابن ماجه واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد.
)4( رواه أمحد.

)5( متفق عليه.
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وقفة مع قوله H: »أل وشهادة الزور وقول الزور«:
الزور  وقول  »أال  املجموعة:  األول من هذه  احلديث  ابن حجر وهو يرشح  قال 
وشهادة الزور«: ثالث مرات، »قال ابن دقيق العيد: اهتاممه H بشهادة الزور 
ألن  وقوًعا،  أيرس  ومفسدهتا  أكثر،  هبا  والتهاون  الناس  عىل  وقوًعا  أسهل  ألهنا  حيتمل 
الرشك ينبو عنه املسلم والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما قول الزور فان احلوامل ـ الدوافع ـ 
عليه كثرية فحسن االهتامم هبا، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إىل ما ذكر معها، وأما عطف 
الشهادة عىل القول فينبغي أن يكون تأكيًدا للشهادة ألنا لو محلناه عىل اإلطالق لزم أن 
الواحدة مطلًقا كبرية وليس كذلك ألن مراتب الكذب متفاوتة بحسب  الكذبة  تكون 

تفاوت مفاسده.

قال ابن حجر: وضابط الزور: وصف اليشء عىل خالف ما هو به، وقد يضاف إىل 
القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إىل الشهادة ـ شهادة الزور ـ فيختص هبا، 
وقد يضاف إىل الفعل ومنه حديث: »إال البيس ثويب زور«، ومنه تسمية الشعر املوصول 

زوًرا.

:ƙƶǦǩƗ ǰǭ ƸǽƶƮƢǩƗ Ǽǝ ƤǽƳƘƭȁƗ ǰǭ ƳƷǷ Ƙǭ ǯƘǾƛ :Ƙ ăƦǩƘƥ

معلوم لدى كل مسلم أن اهلل تعاىل حرم الكذب وجعله من الكبائر، وممن عدها يف 
الكبائر اإلمام الذهبي V، وذلك ملا ورد يف الكتاب والسنة من ذم الكذب والكذابني 
الرمحن  عباد  أن  إىل  إشارة  ک[  ک       ک     ]ک     تعاىل:  قوله  يف  كان  وملا 
منزهون عن الكذب بل وعن شهود جمالس الكذابني أحببت أن أذكر هنا بعض ما ورد 

من األحاديث يف التحذير من الكذب يف األقوال، فأقول واسأل اهلل العون والقبول.

1- الكذب سبب يف عذاب القرب: جاء يف صحيح البخاري عن سمرة بن جنب ـ يف 
منام النبي H وهو حديث طويل، قال النبي H: »فأتينا -هو وامللكان 
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اللذان كان معه يف الرؤيا- على رجل مضطجع لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد 
يشرشر شدقه إىل قفاه وعيناه إىل قفاه، ثم يذهب إىل اجلانب اآلخر فيفعل مثل ما فعل 

يف اجلانب األول، فما يرجع حتى يصبح مثل ما كان فيفعل به كذلك إىل يوم القيامة، 

فقلت هلما: من هذا؟ فقال: إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق«.

2- الكذب ينايف اإلميان: عن صفوان بن سليم قال: قيل: يا رسول اهلل، أيكون 
املؤمن جباًنا؟ قال: »نعم«، قيل له: أيكون املؤمن بخياًل؟ قال: »نعم«، قيل له: أيكون 

املؤمن كذاًبا؟ قال: »ل«))).
شيء  كل  على  املؤمن  »يطبع   :H النبي  قال  قال   I أمامة  أيب  عن 
ليست اخليانة والكذب«، ويف رواية عند البزار وأيب يعىل: »يطبع املؤمن على كل خلة 

غري اخليانة والكذب«))).

3- الكذب من عامات النفاق العملي: عن أنس I قال: سمعت رسول اهلل 
H يقول: »ثاث من كنَّ فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر، وقال إني 

مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان«)3).

وعن عبداهلل بن عمرو L أن النبي H قال: »أربع من ُكنَّ فيه كان 
ا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:  ا خالصاً منافقاً

إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«)4).

4- الكذب من أكرب أنواع اخليانة: عن النواس بن سمعان I قال رسول اهلل 
H: »كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثاًا هو لك مصدق وأنت له كاذب«)5).

))( رواه مالك يف املوطأ مرساًل.
))( رواه أمحد.

)3( رواه أبو يعىل.
)4( متفق عليه.

)5( رواه أمحد وعند أيب داود بلفظ: »... وأنت له كاذب«.
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5- الكذب أبغض ُخُلق للنيب H: عن عائشة قالت: »ما كان خلق أبغض 
إىل رسول اهلل H من الكذب ما اطلع عىل أحد من ذاك بيشء فيخرج من قبله 

حتى يعلم أنه قد أحدث توبة«))).

6- الكذب على رسول اهلل H يؤدي إىل النار وهو أقبح الكذب:
عن املغرية بن شعبة I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »إن كذباًا 

عّلي ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ فليلج النار«))).

7- الكذب ميحق بركة التجارة: عن حكيم بن حزام I قال: قال رسول اهلل 
H: »البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن 

كتما كذبا حمقت بركة بيعهما«)3).

8- امللك الكذاب ل ينظر اهلل إليه يوم القيامة وله عذاب أليم: عن أيب هريرة 
ول  يزكيهم  ول  القيامة  يوم  اهلل  يكلمهم  ل  »ثاثة   :H اهلل  قال رسول  قال: 

ينظر إليهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكرب«)4).

))( رواه أمحد وابن حبان واحلاكم بلفظ: »... فيخرج من نفسه حتى جيدد توبة«.
))( متفق عليه.
)3( متفق عليه.

)4( رواه مسلم.
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املبحث الرابع 

ǴǪǵƍǷ ƙƶǦǩƗ ǫƵ Ǽǝ M ǜǪƾǩƗ ǧƗǸǡƍ

)- قال عمر بن اخلطاب: »ألن يضعني الصدق وقلاًم يضع أحب إيلَّ من أن يرفعني 
الكذب وقلاًم يرفع«.

)- قال عيل بن أيب طالب: »إذا حدثتكم عن رسول اهلل H فألْن ُأخرَّ من 
السامء أحبُّ إيلَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيام بيني وبينكم فإن احلرب خدعة«.

3- دعاء سعد بن أبي وقاص على رجل كذب عليه:
I، فعزله ووىّل  عن جابر بن سحرة قال: »شكا أهل الكوفة سعًدا إىل عمر 
عليهم عامًرا، وأرسل مع سعد رجاًل يسأل عنه يف مساجد الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة 
ومل يدع مسجًدا إال سأل عنه، ويثنون عليه معرووًفا، حتى دخل مسجًدا لبني عبس فقام 
فإن سعًدا كان  نشدتنا  إذ  أَما  قال  أبا سعدة،  يكنى  قتادة  بن  أسامة  له  يقال  منهم  رجل 
ال يسري بالرسية، وال يقسم بالسوية وال يعدل يف القضية، قال سعد: أما واهلل ألدعون 
بثالث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذًبا قام رياًءا وسمعة، فأطل عمره، طل فقره، وعرضه 
دعوة  أصابتني  مفتون  كبري  شيخ  يقول  سئل  إذا  ذلك  بعد  »كان  الراوي:  قال  للفتن«، 
سعد، قال عبد امللك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عىل عينيه من الِكرَب وإنه ليتعرض 

للجواري يف الطرق يغمز هنا«))).

4- قال مطرق بن عبد اهلل العمري V: ما يرسين أين كذبت كذبة وأن يل الدنيا 
وما فيها.

5- عن أصيغ بن خليل قال سمعت الغازي يقول: واهلل ما كذبت كذبة قط منذ 
اغتسلت ولوال عمر بن عبد العزيز قاله ما قلته.

))( رواه البخاري.
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6- قال حممد بن يونس الكديمي: سمعت عبد اهلل بن داود يقول: ما كذبت قط 
إال مرة واحدة، قال يل أيب: قرأت عىل املعلم؟ قلت: نعم وما كنت قرأت عليه، قلت: 

وهذا فيام يبدو أيام صباه.

التاريخ أن امللك حسني  7- أختم هذا املبحث هبذه القصة: جاء يف بعض كتب 
مريزا  يعقوب  السلطان  إىل  ورد  أيب  حسني  األمري  ابنه  أرسله  خراسان  ملك  مريزاي 
بالعراق، وأرسل معه هدايا كثرية ومعها عدة كتب ومنها كتاب كان ُألِّف حديًثا وكان 
مرغوًبا إال أن صاحب املكتبة أعطاه خطأ كتاب آخر يف حجمه، ومل يتأكد األمري حسني 
السلطان  فأحسن  يعقوب،  السلطان  عىل  اهلدايا  جمموع  مع  ودخل  معه  الكتاب  فأخذ 
استقباله وسؤاله عن حاله وقال له: لقد عاينت الكثري لطول السفر، فقال له األمري حسني: 
لقد كان معي عىل الطريق رفيق يؤنسني ويدفع امللل عني وهو كتاب كذاـ  للكتاب الذي 
ظهر حديًثا ـ وقد أرسله لك أيب هدية، فأمر السلطان وهو يف أشد االشتياق إىل الكتاب 
ـ حيث  آخر  كتاب  إذا هو  به  فلام جاءوا  الكتاب،  األمري من حُيرض  فأرسل  به  باإلتيان 
وضعه صاحب املكتبة خطأ ـ وافتضح األمري حسني يف كذبه حيث قال بأين كنت مأنوًسا 
بمطالعة الكتاب يف الطريق فقال له السلطان: أما تستحي من مثل هذا الكذب، فخجل 
األمري حسني ومل حير جواًبا، وخرج من البالط خجاًل وعاد بال توقف إىل خراسان، ومل 
ينتظر جواب الرسالة من السلطان، وقال: وددت حيث افتضح أمري وأنكشف كذيب 

لو مت يف مكاين ومل يكن ما كان.

قلت: فانظر أخي الكريم عىل هذه األحاديث واآلثار التي تبني مفاسد الكذب يف 
الدين والدنيا واآلخرة، فلو مل يكن من مفاسده سوى أنه ينايف اإليامن كام سبق يف احلديث 

لكان حرًيا باملؤمن أن يتجنبه حمافظة عىل إيامنه من الزوال واهلل أعلم.



الصفة احلادية عشر:

]گ    گ    گ        گ    ڳ[

تنـزيه النفس عن اللغو 
قواًل واستماًعا



294

J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني سيدنا حممد وعىل اله 
وصحبه أمجعني وبعد:

فقوله تعاىل: ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ ]الفرقان:)7[، فيه بيان للصفة احلادية 
خصاهلم  من  أن  تبني  واآلية  األتقياء  أفضل  هم  الذين  الرمحن  عباد  صفات  من  عرش 
أهنم يتنزهون عن اللغو قواًل واستامًعا واللغو يندرج حتته كثري من ساقط القول وسيئ 
الكالم كالغيبة والنميمة وبعض أنواع الغناء واللهو، فعباد الرمحن أبعد الناس عن ذلك 
صيانة لدينهم من أن يصيبه عيب أو تشويه، خوًفا من رهبم أن يراهم يف مكان ال يرضاه، 
اآلية  هذه  من  اخلصلة  هذه  ولبيان  فيه،  فائدة  ال  فيام  تضيع  أن  من  ألوقاهتم  وحفاًظا 

الكريمة سأحتدث يف أربعة مباحث:
املبحث األول: أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة.

املبحث الثاني: االبتعاد عن الساقط من األقوال واألفعال.
املبحث الثالث: نبذه يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

املبحث الرابع: أمهية حفظ الوقت.
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املبحث األول

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]گ    گ    گ گ ڳ[
قال القرطبي: »]گ    گ    گ[ واللغو هو كل سقط من أقوال أو فعل، فيدخل 
فيه الغناء، واللهو وغري ذلك مما قاربه، ويدخل فيه سفه املرشكني وأذاهم املؤمنني، وذكر 
النساء وغري ذلك من املنكرات وقال احلسن البرصي: اللغو املعايص كلها، وهذا القول 

جامع. 

وال  عليه،  ياملئون  وال  يرضونه،  ال  منكرين  معرضني  معناه  ]ڳ[  قوله: 
جيالسون أهله أي مروا مر الكرام الذين ال يدخلون يف الباطل يقال: تكرم فالن عام يشينه 
أي تنـزه وأكرم نفسه، وروي أن ابن مسعود سمع غناء فأرسع وذهب إليه، فبلغ رسول 
اهلل H ذلك فقال: »لقد أصبح ابن مسعود وأمسي كرمياًا« وقيل: املرور باللغو 

كرياًم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر« اهـ.

تفسري  ال  كثري  ابن  تفسري  يف  الوارد  باللفظ  مسعود  ابن  عن  املذكور  واحلديث 
القرطبي.

قال ابن عاشور: واللغو: الكالم العبث والسفه الذي ال خري فيه، ومعنى املرور 
بأصحابه الالغني يف حال لغوهم، فجعل املرور بنفس اللغو لإلشارة إىل أن أصحاب 

اللغو متلبسون به وقت املرور. 

متلبسني  غري  أي  كرامة  حال  يف  وهم  يمرون  إهنم  ڳ[  ]گ     ومعنى 
باملشاركة يف اللغو فيه، فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو وقفوا عليهم وشاركوهم 

يف لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا يف غري حال كرامة.
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أهنا  الكرامة  والسفالة وأصل  اللؤم  اخلالل، وضدها  النزاهة وحماسن  والكرامة: 

نفاسة اليشء يف نوعه قال تعاىل: ]ڌ    ڎ    ڎ    ڈ           ڈ      ژ[ ]الشعراء:7[. وهذا ثناء عىل 

املؤمنني برتفعهم عام كان عليه أهل اجلاهلية كقوله تعاىل: ]ٺ    ٺ        ٺ    ٿ    

]ڇ    ڇ    ڇ        ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ]األنعام:70[، وقوله:  ٿ[ 
ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ[ ]القصص:55[.

وقال اخلطيب الرشبيني: قوله تعاىل: ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ أي آمرين 

باملعروف ناهني عن املنكر إن تعلق هبم أمر أو هني سواء كان ذلك باإلشارة أو العبارة 

عىل حسب ما يرون نافًعا، فإن مل يتعلق هبم ذلك كانوا معرضني عنه مكرمني أنفسهم 

ڍ[  ڍ     ڇ         ڇ     ]ڇ     تعاىل:  لقوله  فيه  واخلوض  عليه  الوقوف  عن 

الذنوب  الفواحش والصفح عن  اللغو اإلغضاء عن  ]القصص:55[، ومن اإلعراض عن 

والكناية عام يستهجن الترصيح بـه، وعن احلسن: مل تشقهم املعايص وقيل: إذا سمعوا 

من الكفار األذى أعرضوا عنه. اهـ. 

هلم  ما  رأس  هي  التي  الثمينة  ألوقاهتم  يسمحوا  مل  الرمحن  وعباد  امليداين:  وقال 

النبي  بوصية  عماًل  يعنيهم  ال  بام  يشتغلون  وال  سدي  اللغو  يف  تضيع  بأن  حياهتم  يف 

H قال: »من حسن إسام  H كام يف حديث أيب هريرة أن رسول اهلل 

املرء تركه ما ل يعنيه«))) اهـ. 

 :ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǅȆƱǷ

موصوفون  الرمحن  عباد  إن  نقول:  أن  يمكننا  املفرسين  أقوال  من  ذكره  سبق  مما 

بثالثة أشياء بسبب إعراضهم عن اللغو: 
))( رواه مالك وأمحد وابن ماجه وإسناده صحيح. 
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)- االبتعاد عن سامع أو مشاهدة أو قول الساقط من األقوال واألفعال، ويندرج 
حتت ذلك ما كان معصية أو مسقًطا للمروءة وأن مل يكن حراًما وسيأيت بيانه يف املبحث 

الثاين. 

انرصفوا  وإال  إمكاهنم  يف  ذلك  كان  إذا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر   -(
راشدين دون إثارة الفتن والغالغل، وسيأيت بيانه. 

3- احلرص عىل االنتفاع من الوقت ورصفه فيام فيه فائدة إما دينية أو دنيوية، ومل 
خيرس من خرس يف دينه أو دنياه إال بسبب إضاعة األوقات، وسيأيت بيانه بتوسع إن شاء 
اهلل وبناء عليه سأذكر ثالثة مباحث أرشح فيها هذه الفوائد الثالثة املأخوذة من أقوال 

املفرسين، وأسأل اهلل أن يعينني عىل ذلك فأقول ومن اهلل أرجو القبول:
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املبحث الثاني

ǧƘǖǝȁƗǷ ǧƗǸǡȁƗ ǰǭ ǌǡƘƾǩƗ ǰǕ ƳƘǖƢƛȅƗ

اإليامن  يف  أثره  بل  اإلنسان  حياة  يف  وأثره  اللسان  بخطورة  يعني  املبحث  هذا 
والكفران، فـهـو كام قـيل: »سالح ذو حدين«، فيه يكمن أن يرقي اإلنسان اعيل درجات 
اجلنان وبه يدخل أعىل اجلنان وبه يمكن أن يسقط يف أسفل دركات النريان، ومن هنا 
أقول يدخل يف اآلية الكريمة ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ كل كالم ال يرضاه الرشع 
فكان ال بد من بيان ما حرم من الكالم، وسأقترص عىل ذكر أكثر ما يفرط فيه الكثري من 
املسلمني ويتهاونون فيه من الكالم أو االستامع إليه وهي مخسة أشياء: الغيبة والنميمة 

والكذب واالستهزاء والغناء. 

 :ƘǶƛ ǠǪǖƢǽ ƘǭǷ ƞƜǾǚǩƗ :ǧǷȁƗ

ا: وهي ذكر أخاك بام يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقًصا يف  ) أ ( تعريف الغيبة شرعاً
بدنه أو نسبه أو ثوبه أو يف دينه أو مجيع ما يتعلق به ولنذكر بعض األمثلة: 

فذكر البدن كأن تقول هو أعور أو أعرج أو طويل طوال فارعا أو يميش بطيئا أو 
هو بطني أو قصري أو ما شابه ذلك.

ساللة  من  به  يعني  عبد  هو  أو  هندية  أمه  أو  هندي  أبوه  يقال  أن  النسب  وذكر   
العبيد، أو يقال أبوه قصاًبا، أو كناًفا أو عاماًل من عامل البلدية أو تقول أبوه أمي جاهل.

وذكر الدين أن تقول فالن صالته خفيفة ال يكاد حيسن الركوع والسجود أو تقول: 
هو من أهل السكر والعربدة – إن مل يكن معروًفا بذلك – أو تقول فالن ال دين له، أو 

بناته متربجات أو أوالده ال يصلون أو نحو ذلك.
القامش  اختيار  حيسن  ال  هو  أو  قديمة  ثيابه  أو  مسبل  هو  تقول  كأن  ثوبه  وذكر 

املناسب أو لون ثوبه غري مناسب أو ال حيسن لف العاممة أو ما شابه ذلك. 
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تقـول  كأن  أيًضا  العرض  من  هذا  ويعترب  به  تتعلق  أخرى  أشياء  ذكر  وكذلك 
سيارتــه كثرية األعطال، أو ال حيسن القيادة أو تقول فالن سيئ اخللق مع موظفيه أو 
سيئ اخللق مع أوالده وزوجته أو تقول: فالن ما رأيت أجبن منه، أو تقول: هذا غبي 
ما يفهم يشء أو ما شابه ذلك مما يكرهه املسلم بلغه املسلم أن قيل فيه كذا وكذا مما سبق 

ذكره وهذه أمثلة وإال فالواقع أكثر من ذلك بكثري.

)ب(حكم الغيبة: قال القرطبي: ال خالف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب 
أحدا عليه أن يتوب إىل اهلل D. اهـ.

والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    
ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]احلجرات:))[، وعن أيب هريرة I أن ماعًزا األسلمي جاء 
إىل النبي H فشهد عىل نفسه بالزنا، فرمجه رسول اهلل H، فسمع نبي اهلل 
H رجلني من أصحابه يقول أحدمها لألخر: انظر إىل هذا الذي سرت اهلل عليه 
فلم تدعه نفسه حتى ُرِجَم َرْجَم الكلب، فسكت عنهام، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة 
محار شائل برجله – أي انتفخ حتى ارتفعت رجله – فقال: »أين فان وفان؟«، فقاال: 
نحن ذا يا رسول اهلل، قال: »انزل فكا من جيفة هذا احلمار«، فقاال: يا نبي اهلل، من يأكل 
من هذا؟ قال: »فما نلتما من عرض أخيكما أشد من األكل منه، والذي نفسه بيده إنه 

اآلن لفي أنهار اجلنة ينغمس فيها«))).

 :ƞƜǾǚǩƗ ǰǭ ƷƶƮơ ǼƢǩƗ ƞǞǽƸǂǩƗ ƞǽǸƜǲǩƗ ƤǽƳƘƭȁƗ

الناس سوى احلديث  الوقوع يف أعراض  املؤمنني من  هناك أحاديث كثرية حتذر 
السابق، وسأذكر هنا بعًضا منها: 

 H عرض املسلم يف احلرمة كالبلد احلرام: ورد يف صحيح مسلم أن النبي -(
قال يف خطبة يوم النحر بمني يف حجة الوداع: »إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

))( رواه ابن حيان يف صحيحه، وذكره القرطبي يف تفسريه.
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حرام، كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أل هل بلغت«)))، قال ابن 

وَلْلمؤمن  حرمتك،  وأعظم  أعظمك  ما  فقال:  الكعبة  إىل  يوًما  عمر  ابن  »ونظر  كثري: 
أعظم حرمة عند اهلل منك«. 

 :H عن النبي L الغيبة أعظم إثاًم من أكل الربا: عن ابن عباس -(
»إنَّ الربا نيف وسبعون باباًا، أهونها باباًا من الربا مثل من أتى أمه يف اإلسام، ودرهم من 
انتهاك عرض  الربا  وأخبث  الربا  وأربــى  الربا  وأشــد  زنية،  أشــدَّ من خس وثاثني  الربا 

الدنيا  أيب  البن  وعزاه  والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  ذكره  حرمته«،  وانتهاك  املسلم 

والبيهقي والطرباين. 

وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »من أربى الربا استطالة 
املرء يف عرض أخيه«))).

وعن عائشة قالت: قال رسول اهلل H ألصحابه: »تدرون أربى الربا عند 
امرئ  عرض  استحال  اهلل  عند  الربا  أربــي  »فإن  قال:  أعلم،  ورسوله  اهلل  قالوا:  اهلل؟« 

]ک    ک    گ    گ     گ    گ    ڳ    ڳ     مسلم«، ثم قرأ: 

ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]األحزاب:58[)3).
4- الغيبة سبب يف تلويث اجلو والبحر من عفونتها: عن جابر قال: كنا مع النبي 
الريح؟  ما هذه  H: »أتدرون  اهلل  فقال رسول  منتنة  فارتفعت ريح   H
ا من  ا من املنافقني اغتابوا أناساً هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني«)4)، ويف رواية: »إن ناساً

 :H قالت: قلت للنبي J املسلمني فلذلك بعثت هذه الريح«، وعن عائشة

))( متفق عليه.
))( قال املنذري: رواه البزار بإسنادين أحدمها قوي.

)3( رواه أبو يعىل ورواته رواة الصحيح.
)4( رواه أمحد يف مسنده.
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حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصرية، فقال: »لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر 
ملزجته«)))، وجاء يف رواية الرتمذي: فقلت: يا رسول اهلل، إن صفية، وقالت بيدها هكذا 

كأهنا تعني قصرية، قال مال عيل قاري يف رشح »لو مزجت مباء البحر ملزجته«: »واملعنى 
أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغريته عن حاله مع كثرته وغزارته« اهـ. 

القيامة: ال شك أن  5- الغيبة سبب يف خرسان العبد حلسناته وضياعها منه يوم 
اكتسبها  التي  حسناته  خيرس  قد  ولكنه  القيامة،  يوم  حسناته  إىل  يكون  ما  أحوج  العبد 
بسبب أكله للحوم الناس والوقوع يف أعراضهم، ورد يف ذلك حديثان مها: عن أيب هريرة 
I قال أن رسول اهلل H قال: »أتدرون من املفلس؟« قالوا: املفلس فينا من 
ال درهم له وال متاع؛ فقال: »املفلس من أميت من يأتي يوم القامة بصاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فُيعَطى هذا من حسناته، 

وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن ينقضي ما عليه، ُأِخَذ من خطاياهم فٌطرَحْت 

عليه ثم طرح يف النار«))).

كتابه  ليؤتَى  الــرجــل  »إن   :H اهلل  رسول  قال   I أمامة  أيب  وعن 
منشوراًا، فيقول: يا رب فأين حسنات كذا وكذا، عملتها ليست يف صحيفيت؟ فيقول: 

حميت باغتيابك الناس«)3). 

تلك بعض األحاديث التي حتذر حتذيًرا شديًدا من الغيبة ولكن مع علم املسلمني 
بأن الغيبة حمرمة إال أن هناك هتاوًنا شديًدا فأصبحت أعراض الناس كأًل مباًحا، ومن مل 

ينتبه إىل لسانه بعد سامعه أو قراءته هذه اآليات واألحاديث فلرياجع إسالمه وإيامنه. 

))( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.
))( رواه مسلم والرتمذي وغريمها.

)3( رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب وعزاه لألصبهاين وهو يف معنى احلديث السابق.
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سأذكر ها هنا بعًضا من أسباب وقوع املسلم يف اغتياب أخيه املسـلـم حتى حياول 
اجتناهبا حرًصا عىل حسناته من الضياع، ومن تلك األسباب ما ييل: 

)- أن يتشفى من غيظ يكتمه يف صدره جتاه من يغتابه وسواء كان غيظه لدنيا أو 
لدين، فتجده كلام وجد فرصة للوقوع يف أخيه هذا ذكره معاييبه ليشفي ما يف صدره من 

الغيظ.

الدائر  الناس من ال حيب أن يقطع احلديث  الناس يف املجالس إذ من  )- جماملة 
يف املجلس ولو كان وقوعا يف أعراض الناس فتجده يساعدهم بذكر ما ال يعلمون من 

عيوب فالن أو فالن.

3-  احلسد وهذا من أكثر األسباب انتشاًرا وذلك لكثرة احلسد يف الناس إال من 
رحم ربك، فال يزال احلاسد يذكر املحسود بأسوأ ما يعلمه عنه بل قد خيرجه ذلك إىل 
املسلم  أخاه  يذكر  أن  أراد  إذا  املسلم  براء، وهلذا عىل  منه  بام هو  أن يصفه  البهتان وهو 
ما  بخري  أخاه  وليذكر  عنه  سكت  حسد  عن  وجده  فان  للكالم،  له  الدافع  يف  فليتأمل 

استطاع إىل ذلك سبياًل كبًتا للحسد وحماربة لنفسه األمارة بالسوء.

4- أن يغتاب فالًنا من الناس لريفع نفسه عليه وغالًبا من يكون ذلك بني املوظفني 
يف إدارة واحدة أو أصحاب املهنة الواحدة فتجد عىل سبيل املثال: املدرس يغتاب مدرًسا 
آخر، ليظهر أنه أفضل منه أو كذلك الطبيب يغتاب طبيًبا آخر، وقد يكون يف قرارة نفسه 
حتذر  أن  املوظف  أخي  عليك  هنا  ومن  جماله،  يف  خربة  منه  وأكثر  منه  أفضل  أنه  يعلم 
الوقوع يف أعراض زمالئك، وتذكر أن ذلك لن يزيد يف رزقك ولن ينقصه، بل قد ينقصه 
ألن النبي H قال: »أن الرجل ليحرم الرزق من الذنب يصيبه«، والغيبة من كبائر 

الذنوب كام سبق بيانه.



303
5- ومن الناس من يغتاب إخوانه بحجة بيان حاله وال يقصد الغيبة وهذا من جهله 
ألن األخبار بحال فالن إذا كان مما فيه منقصة يف دينه أو عرضه فال شك أهنا غيبة، وقد 
يظن ظان أن اخلرب إذا كان حقيقيًّا فإنه ال يدخل يف الغيبة، وقد ورد يف احلديث ما يصحح 
هذا االعتقاد فعن أيب هريرة I أن رسول هلل H قال: »أتدرون ما الغيبة؟« 
قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: »ذكر أخاك مبا يكره«، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما 

أقول؟ قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد بهته«))). 

6- وقد تظهر الغيبة بصور متعددة يظن أصحاهبا أهنا ليست غيبة أو هكذا يريدون 
إحلاق  يريد  نفسه  يف  وهو  غيبة  ليست  أهنا  السامع  فيظن  أفواههم  من  خيرجوهنا  أعني 
تربية  حيسن  ال  مسكني،  هذا  فالن  واهلل  بقول  كالمه  يبدأ  ذلك:  فمن  بإخوانه:  العيب 
أوالده مثال أو ال حيسن أن يؤدي عمله أو يف حاجة إىل من يعلمه، أو ال يعرف كيف 

يتعامل يف السوق، وهكذا يذكر عيًبا أو مجلة من العيوب بعد قوله فالن هذا مسكني. 

أن يبدأ كالمه بقوله: »إن فالًنا هذا شأنه عجيب«، أو يبدأ كالمه بأي صيغة تدل 
الواقع هو  يتعجب ويف  أنه  السامع  التعجب ثم يرسد مجلة من عيوب فالن فيظن  عىل 

مغتاب وليس متعجًبا. 

أن يبدأ كالمه بذكر املنكرات الواقعة يف حمل عمله أو حيه أو لدي بعض أقاربه ثم 
يذكر بعض الناس بأسامئهم وقد يضيف إىل املنكر أشياء أخرى، فيقول: ال بد أن ننكر 
هذا املنكر عىل فالن وهو يف قرارة نفسه يعلم أنه لن يقدر عىل ذلك، فيكون قد وقع يف 

اغتياب إخوانه بقصد أو بغري قصد. 

أن يتحدث عن املشاهري من احلكام والوزراء واألثرياء وأحياًنا العلامء ويظن أن 
ذكر منكرات هؤالء جائز أو يظن أن ذكر عيوهبم نوع من األخبار اجلديدة التي يتحف 

))( رواه مسلم.
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هبا اجللساء وما علم املسكني أن هذا كله من الغيبة املحرمة، ولألسف الشديد استوي يف 

الوقوع يف هذا الصالح وغريه من املسلمني. 

) أ ( ما يباح من الغيبة: هناك ستة أحوال أباح العلامء فيها أن يتكلم اإلنسان فيها 
يف عرض أخيه، والضابط يف ذلك أن تكون هناك مصلحة رشعية بحسب ما سيأيت بيانه، 

فإن وافق كالمك أخي الكريم هذه األحوال جازت لك الغيبة وإال فهي حرام: 

انه  يعلم  أخر  شخص  أي  أو  القايض  إىل  املظلوم  يذهب  أن  وهو  التظلم:   -1
سينصفه من ظامله، فيقول ظلمني فالن بكذا وكذا، وال جيوز له أن يزيد الكالم عىل ما 
وقع به من ظلم، فقد ترى من الناس من يتجاوز حد الظلم الواقع عليه ويذكر أشياء 
أخرى عن الظامل فيقول وهو كام فعل معي كذا، قد فعل مع فالن وفالن أشد من هذا... 

وهذا ال جيوز.

2- الستعانة على تغيري املنكر: فإذا علم أن هناك من يقدر عىل تغيري املنكر الذي 
وقع فيه فالن فيجوز أن يذهب إليه وحيكي له ما رأي من ذلك املنكر، وها هنا ال بد من 
هذا الرشط وهو أن حيكي ملن يقدر عىل تغيري املنكر فقط، وال جيوز له أن يذيع ذلك بني 

مجيع الناس.

ما  له  العلم وحيكي  أهل  من  واحد  إىل  يذهب  أن  واملقصود هبذا  الستفتاء:   -3
الرشعي،  احلكم  عن  يسأل  ثم  جار  أو  ولد  أو  كزوجة  الناس  من  فالن  وبني  بينه  كان 
وأيًضا ال يتعدى بكالمه موضع السؤال، وإذا كان يف إمكانه أن حيكي املسالة دون حتديد 
األسامء فهو أفضل فيقول: »ما تقول يف رجل كان منه كذا وكذا«، أي جيعل املسألة وكأهنا 

افرتاضية وليست واقعة.

4- حتذير املسلمني من الشر ونصحهم: وهذا غالًبا ما يكون يف حال املشاورة 
وذلك بأن يأتيك إنسان ويقول لك: لو خطب فالن ابنتي فامذا ترى؟ فهنا جيب عليك أن 
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تذكر ما تعرف يف اخلاطب من العيوب اخللقية والدينية وال جيوز لك كتامهنا الن املستشار 

مؤمتن، فإذا كتمت فقد خنت وهذا ما ال حيل لك. 

وهناك حالة أخرى وهي التحذير من رش إنسان تعلم مثاًل أن فالًنا من الناس يريد 
أن يشرتك مع آخر يف جتارة وأنت تعلم أن هذا اآلخر كذوب أو ال يتورع عن أكل أموال 
الناس بالباطل فيجوز أن تأتى إىل الرشيك وتقول له ال تدخل يف هذه الرشكة ألن فالنا 

هذا فيه كذا وكذا، وعليك أن تبحث عن رشيك آخر.

5- التعريف: وهذا يف حالة ما لو كان الشخص ال يعرف إال بعيب فيه مثال نقول 
رأيت فالًنا األعمش أو األعور أو األعمى، وإذا كان يف إمكانك أن تعرفه للجالسني 

بغري ذكر هذه العيوب فهو أفضل.

غيبة  الباب  هذا  من  »ليس  القرطبي:  قال  ببدعته:  أو  بفسقه  اجملاهر  غيبة   -6
وقال  له«،  غيبة  فال  احلياء  جلباب  ألقي  من  اخلرب  يف  فإن  املجاهر،  به  املعلن  الفاسق 
الذي  املرء  إذن يف  فالغيبة  الناس«،  فيه كي حيذره  الفاجر مبا  »اذكروا   :H
يسرت نفسه، وُروي عن احلسن أنه قال: »ثالثة ليست هلم حرمة: صاحب اهلوى والفاسق 

املعلن واإلمام اجلائر«، وعنه أيًضا: »ليس ألهل البدع غيبة« اهـ. 

اجلائر  اإلمام  غيبة هلم وهم  البرصي ال  الذين ذكرهم احلسن  الثالثة  إذن هؤالء 
األهواء  أهل  يسمون  كانوا  البدع  أهل  ألن  املبتدع  يقصد  ولعله   – اهلوى  وصاحب 
-والفاسق املعلن، ولكن هذا األخري قال فيه العلامء ال يذكر إال بام جاهر به، فعىل سبيل 

املثال إذا كان جياهر بالتدخني أو رشب اخلمر، فال جيوز أن يذكر بغري ذلك واهلل أعلم.

الغيبة  اهلل:  أوجه كلها يف كتاب  الغيبة ثالثة  »قال احلسن:  القرطبي:  قال  فائـدة: 
واإلفك والبهتان، فأما الغيبة فهو أن تقول يف أخيك ما هو فيه، وأما اإلفك فأن تقول فيه 

ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ليس ما فيه« اهـ. 
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ا: تطلق النميمة غالًبا عىل نقل الكالم من إنسان آلخر  ) أ ( تعريف النميمة شرعاً
فمثاًل: يأتيك إنسان ويقول لك: قال فيك فالن كذا وكذا، وقال بعض العلامء: حقيقة 
النميمة كشف ما يكره كشفه من أرسار الناس سواء كان يف األموال أو يف األعراض أو 

األعامل حتى لو رآه يدفن مااًل لنفسه فذكره فهو نميمة.

)ب( ما ورد من األحاديث الشريفة يف التحذير من النميمة: 
 :H قال: قال رسول اهلل I النمام ل يدخل اجلنة: عن حذيفة : أولاً

»ل يدخل اجلنة منام«، ويف رواية: »قتات«))).

قوله  نظائره،  يف  كام  وهلة  يف  أي  اجلنة(  يدخل  »)ال  رشحه:  يف  حجر  ابن  وقال 
)قتات( هو النامم؛ وقيل الفرق بني القتات والنامم أن النامم الذي حيرض فينقلها، والقتات 

الذي يسمع من حديث ال يعلم به ثم ينقل ما سمعه« اهـ.

ابن عباس  باهلل منه: عن  نعوذ  القرب  أسباب عذاب  النميمة من أعظم  ثانياًا: 
L أن رسول اهلل H مر بقربين يعذبان، فقال: »إنهما يعذبان، وما يعذبان 
يف كبري، بلى إنه كبري، أما أحدهما فكان ميشي بالنميمة، وأما اآلخر فكان ل يسترت من 

بوله«)))، ذكر ابن حجر عدة أقوال يف معنى قوله H: »بلى إنه كبري« وأقرهبا 

إىل الصواب كام رجحه أهل العلم أن يقال: ليس الذنب الذي يعذبان فيه كبري يف مشقة 
االحرتاز منه، وهو عند اهلل تعاىل كبري كقوله: ]ہ       ھ    ھ     ھ    ھ    ے[. 

وقيل املعنى: »إن هذا العمل أعني النميمة وترك االستتار من البول- ليس بكبري 
يف الصورة ألن تعاطي ذلك يدل عىل الدناءة واحلقارة وهو كبري الذنب« اهـ.

))( رواه البخاري ومسلم.
))( رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وغريمها. 



307
ومن هذا احلديث يعلم أن الوقوع يف النميمة من أسباب عذاب القرب، وقد جاء يف 
 H قال: سمعت رسول اهلل I حديث آخر ما يدل عىل رصاحة فعن أيب تززة

يقول: »أل إن الكذب يسود الوجه والنميمة من عذاب القرب«))). 
ثالثاًا: النمامون من شرار اخللق عند اهلل تعاىل: 

إذا  الــذيــن  اهلل  عباد  »خيار   :H النبي  به  يبلغ  غنم  بن  الرمحن  عبد  عن 
الباغون للربآء  املفرقون بني األحبة  بالنميمة  املتشاؤون  رؤوا ذكر اهلل، وشرار عباد اهلل 

العنت«))). 

قلت: وقد ذكر العلامء قصة تدل عىل خطورة النميمة وأهنا فعاًل تؤدي إىل التفريق 
بني األحبة بل العداوة التي قد تصل إىل درجة االقتتال بني الناس، والقصة كام ذكرها 
غري واحد من أهل العلم: »باع رجل عبًدا وقال للمشرتى ما فيه من عيب إال النميمة 
قال املشرتى قد رضيت، فاشرتاه، فمكث الغالم أياًما ثم قال لزوجة مواله: إن سيدي 
ال حيبك وهو يريد أن يرّسي عليك – يعني يريد أن يشرتي أمًة ليطأها- فخذي املوسى 
واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك، ثم قال للزوج: إن 
امرأتك اختذت خلياًل وتريد أن تقتلك فتناوم هلا حتى تعرف ذلك، فلام كان الليل تناوم 
الزوج وجاءت املرأة باملوسى فظن أهنا تريد أن تقتله، فقام إليها فقتلها، فجاء أهل املرأة 

فقتلوا الزوج، ووقع القتال بني القبيلتني«.
)جـ( كيف تتصرف مع النمام الذي ينقل إليك كام الناس فيك: 

لقد ذكر الغزايل يف اإلحياء الترصف الرشعي مع النامم حتى ال يعود إىل هذا القول 
الشنيع وحتى يتوب؛ وملخص ذلك يف ست نقاط: 

))( رواه أبو يعىل والطرباين وابن حيان يف صحيحه.
))( قال املنذرى: رواه أمحد عن شهر عن عبد الرمحن وبقية إسناده حمتج به يف الصحيح، ورواه أبو بكر بن أيب 
شيبة، وابن الدنيا يف كتاب الصمت عن أيب هريرة مرفوًعا وحديث عبد الرمحن – يعني ابن غنم – أصح 

وقد قيل: إن له صحبة.
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)- أن ال تصدقه ألن النامم فاسق والفاسق مردود الشهادة ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ       

ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]احلجرات:6[.

)- أن تنهاه عن نقل الكالم إليك مرة أخرى، وتنصحه وتبني له قبح هذا الفعل 
الشنيع، وتذكر له احلديث السابق: »ل يدخل اجلنة منام«. 

اهلل  إىل  يتوب  حتى  نميمته  عىل  تبغضه  بأنك  وختربه  تعاىل  اهلل  يف  تبغضه  أن   -3
تعاىل.

4- أن حتسن الظن بأخيك الغائب الذي نقل إليك هذا النامم ما قاله عنك.
5- أن ال تفكر يف البحث عن صحة ما نقله إليك النامم ألن ذلك يدخل يف التجسس 

وهو حرام فال تعالج حراًما بحرام قال تعاىل: ]ڀ     ٺ[ ]احلجرات:))[.
6- أن ال تنقل ما قاله لك النامم فتكون قد أصبحت نامًما مثله ووقعت فيام هنيته 

عنه. 

)د ( أقوال السلف يف ذم النميمة والنمامني: كان سليامن بن عبد امللك جالًسا 

وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليامن: بلغني أنك وقعت يف وقلت كذا وكذا، فقال 

الرجل: ما فعلت وال قلت، فقال سليامن: إن الذي أخربين صادق، فقال له الزهري: ال 

يكون النامم صادًقا، فقال سليامن: صدقت، ثم قال للرجل: اذهب بسالم. 

قلت: لقد نجا هذا الرجل من بطش سليامن بن عبد امللك وهو أمري املؤمنني بسبب 

فقه اإلمام الزهري وهو من أئمة احلديث وكاد أن هيلك بسبب النامم. 

وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجٍل شيًئا، 

]ٿ        فقال له عمر: إن شئت نظرنا يف أمرك، فإن كنت كاذًبا فأنت من أهل هذه اآلية 

ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]احلجرات:6[، وإن كنت صادًقا فأنت من أهل هذه اآلية ]ۉ    
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ۉ    ې[ ]القلم:))[، وإْن شئت عفونا عنك؟ فقال: العفو يا أمري املؤمنني، ال أعود 

أبًدا. 

يعمل  ال  ما  ساعة  يف  النامم  ويعمل  الساحر،  من  رش  »النامم  أكتم:  بن  حييى  قال 
الساحر يف شهر«، وقال الشافعي: من نمَّ لك َنمَّ عليك. وقال مصعب بن الزبري: نحن 
والقول  السعاية داللة،  السعاية، ألن  – رش من  النميمة  – يعني  السعاية  أن قول  نرى 
إجازة، فاتقوا الساعي – النامم ـ فلو كان صادًقا يف قوله وكان لئيام يف صدقه، حيث مل 

حيفظ احلرمة ومل يسرت العورة. 

وقال بعضهم: لو صح ما نقله النامم إليك لكان هو املجرتئ بالشتم عليك، واملنقول 
عنه أوىل بحلمك، ألنه مل يقابلك بشتمك. وقد ذكر أن حكياًم زاره بعض إخوانه، فأخربه 
بخرب عن بعض أصدقائه فقال له احلكيم: قد أبطأت يف الزيارة، وأتيت بثالث جنايات 

بغضت إيلَّ أخي، وشغلت قلبي الفارغ، واهتمت نفسك األمينة. 

وقيل: إن عمل النامم أرض من عمل الشيطان ألن عمل الشيطان باخليال والوسوسة 
وعمل النامم باملواجهة واملعاينة، وروى عن عىل I أن رجاًل سعي إليه برجل فقال 
له: يا هذا نحن نسألك عام قلت فإن كنت صادًقا مقتناك وإن كنت كاذًبا عاقبناك، وإن 
شئت أن نقيلك أقلناك قال: أقلني يا أمري املؤمنني، وهذا قريب من موقف عمر بن عبد 

العزيز.

:ƙƶǦǩƗ :ƤǩƘƦǩƗ

وهو من أكابر الذنوب وفواحش العيوب. 
أن من  يعني  املتكلم وهذا  للواقع وملا يف ضمري  القول  ا: خمالفة  تعريفه شرعاً  -1
قال قواًل خمالًفا ملا يعتقده بضمريه فهو كذب وإن كان مطابًقا للواقع، ودليل ذلك قوله 

تعاىل: ]ک     ک    گ    گ    گ    گ     ڳ    ڳڳ    ڳ    ڱ         ڱ       ڱ    ڱ    ں    
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أن  فاملنافقون اخربوا عن حقيقة صادقة وهي  ]املنافقون:)[،  ں       ڻ    ڻ[ 
حممًدا رسول اهلل H ولكن اهلل كذهبم ألن هذا القول الصادق هم ال يعتقدون 

صحته. 

الواقع، وليس اإلخبار مقصوًرا عىل  الكذب: اإلخبار عن اليشء بخالف  وقيل 
القول، بل قد يكون بالفعل كاإلشارة باليد أو هز الرأس وقد يكون بالسكون.

2- بعض ما ورد من األحاديث يف التحذير من الكذب: لقد مر معنا يف الصفــة 
العارشة ]ک    ک    ک      ک[ ]الفرقان:)7[، يشء من ذلك، ولكن ما سأذكره 

فيه زيادات.
اهلل  رسول  قال  قال:   I هريرة  أيب  عن  النفاق:  عــامــات  مــن  الــكــذب   ) أ   (
H: »آية املنافق ثاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر«))). ويف 
رواية يف الصحيحني وغريمها: عن عبد اهلل بن عمرو L أن النبي H قال: 
ا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من  ا خالصاً »أربع من كن فيه كان منافقاً

النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر«. 

وقال ابن حجر نقاًل عن اإلحياء يف رشح احلديث األول: »ووجه االقتصار عىل 
هذه العالمات الثالث أهنا منبهة عىل ما عداها، إذ أصل الديانة منحرص يف ثالث: القول، 
والفعل، والنية، فنبه عىل فساد القول بالكذب، وعىل فساد الفعل باخليانة، وعىل فساد 
النية بالقول الن خلف الوعد ال يقدح إال إذا كان العزم عليه مقارًنا للوعد، أما لو كان 

عازًما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا مل توجد منه صورة النفاق«.

والنفاق لغة: خمالفة الباطن للظاهر، فان كان يف االعتقاد فهو نفاق الكفر وإال فهو 
نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والرشك وتتفاوت مراتبه.

))( رواه البخاري ومسلم، وزاد يف روايته: »وإن صىل وصام وزعم أنه مسلم«.
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قال املازرى يف رشحه عىل مسلم: ويف تسمية املنافق ثالثة أقوال:

األول: أنه من النفق يف األرض أي الرسب فيها، ألنه يسترت بنفاقه كام يسترت الداخل 
يف الرسب. 

الثاني: من النافقاء وهي إحدى جحري الريبوع، ألنه له جحرين يقال ألحدمها 
النافقاء ولألخر القاصعاء؛ فإذا دخل عليه من إحداها خرج من األخرى، وكذا املنافق 

خيرج من اإليامن من غري الوجه الذي دخل فيه. 
خيرق  الريبوع  أن  هو  أخر،  وجه  من  لكن  بالريبوع  املنافق  تشبه  وقيل  الثالث: 
األرض من أسفل حتى إذا قارب وجهها رفق الرتاب فإذا رابه يشء دفع الرتاب برأسه، 
وخرج فظاهر جحره الرتاب وباطنه حفرة، وكذا املنافق ظاهره إيامن وباطنه كفر. قال 
القايض عياض يف رشح احلديث: »واألظهر يف احلديث محله عىل التشبيه أي كان شبه 
منافق لتخلقه بأخالقهم – أي أخالق املنافقني، ويكون معنى خالًصا أي أنه خالص يف 
ائتمنه  أو  نفاقه مع من حدثه، فكذب عليه،  النفاق حقيقة، ويكون  هذه اخلصال ال يف 

فخانه أو وعده فأخلفه أو عاهده فغدر به وليس مع الناس عموًما«. 
)ب( الكذب ينايف اإلميان: عن صفوان بن سليم قال: قيل: يا رسول اهلل، أيكون 
املؤمن  أيكون  له:  قيل  »نعم«،  قال:  ؟«  خبيااً »أيكون  قيل:  »نعم«،  قال:  جباًنا؟  املؤمن 
كذاًبا؟ قال: »ل« رواه مالك مرساًل، وقال ابن عبد الرب: حديث حسن مرسل، وعن أيب 

بكر الصديق I أن النبي H قال: »الكذب جمانب اإلميان«))).
قال أبو عمر يف االستذكار يف رشح احلديث األول: »ومعناه ال يكون املؤمن كذاًبا، 
والكذب يف لسان العرب من غلب عليه الكذب، ومن شأنه الكذب فيام أبيح له ويف ما 
مل يبح له، وهو أكثر من الكاذب ألن الكاذب يكون ملرة واحدة، والكذاب ال يكون إال 

للمبالغة والتكرار وليست هذه صفة املؤمن«.

.I رواه البيهقي يف الشعب وقال: »الصحيح أنه موقوف«، يعني من كالم أيب بكر الصديق )((
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إىل  أبغض  »ما كان يشء  قالت:   J عائشة  بسنده عن  V حديًثا  ذكر  ثم 
بيشء  أحد  عىل   H اهلل  رسول  اطلع  وما  الكذب،  من   H اهلل  رسول 
رج له من نفسه حتى حيدث توبة« اهـ. واحلديث رواه احلاكم  من الكذب وإن قل فتحَّ

وصححه.

)جـ( الوعيد الشديد ملن يكذب ألجل أن يضحك الناس: عن هبز بن حكيم عن 
باحلديث  للذي حيدث  يقول: »ويل   H اهلل  قال: سمعت رسول  أبيه عن جده 

ليضحك به القوم فيكذب ويل له، ويل له«))).

قال يف حتفة األخوذي: »ويل أي هالك عظيم وود عميق«، قلت أي واد عميق يف 
النار كام دل عليه احلديث اآلخر أن النبي H قال: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة ل 
ا يف النار«)))، وإذا كان هذا ال يري هبا بأًسا بلغت به  ا يهوي بها سبعني خريفاً يري بها بأساً

ما بلغت يف النار فكيف بالذي يعلم أنه يكذب ليضحك الناس. 

) د ( الكذب يؤدي إىل الفجور واإلكثار منه جيعل صاحبه مكتوباًا عند اهلل يف 
الكذابني: عن ابن مسعود I قال: قال رسول اهلل H: »عليكم بالصدق فإنَّ 
الصدق يهدى إىل الرب، والرب يهدى إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 

ا، وإياكم والكذب فان الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي  حتى يكتب عند اهلل صديقاً

إىل النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباًا«)3).

املراد  كذاباًا«  اهلل  عند  يكتب  »حتى   :H قوله  رشح  يف  حجر  ابن  قال 
بالكتابة احلكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقني من املأل األعىل وللقاء ذلك يف قلوب 

))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود والنسائي وغريهم. 
))( رواه الرتمذي وحسنه احلاكم وابن ماجه.

)3( رواه الشيخان.
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أهل األرض، وقد ذكره مالك بالًغا عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه: »ال 
يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت يف قلبه نكته سوداء حتى يسودَّ قلبه فيكتب 

عند اهلل من الكذابني« اهـ. 

عن  املؤمنني  لعامة  زاجًرا  يكون  أن  األحاديث  من  ذكره  مىض  ما  ولعل  قلت: 
الكذب، وأوىل منهم من يظهرون بمظهر االلتزام واهلل اعلم. 

احلمد  الشيخ حممد  ذكر  لقد  املسلمني:  الكذب يف جمتمعات  3- بعض مظاهر 
)الكذب. مظاهرة. عالجه( ذكر  فيها عن  له حتدث  اهلل وجزاه خرًيا يف رسـالة  حفظه 

عرشين مظهًرا من مظاهر الكذب وأنا أذكر هنا أمهها بترصف يسري: 

:H 1- الكذب على اهلل ورسوله
وهذا يقع يف أحد أمرين: إما يف الفتوى بغري عـلـم، وإما يف ذكر أحاديث مكذوبة 

عىل رسوله H أو شديدة الضعف وهلذا عىل املسلم أن حيذر من كال النوعني.

]ھ    ھ    ھ      ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ     أما األول: فلقوله تعاىل: 
ۉ[  ۅ       ۅ      ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ       ۆۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭ     ڭ    

]النحل:6))[.

من  مقعده  فليتبوأ  ا  متعمداً علّي  كــذب  »من   :H فلقوله  الثاني:  وأمــا 
النار«))).

وهذا النوع من الكذب ال يقع فيه عامة الناس بل ولألسف الشديد يقع فيه بعض 
طلبة العلم، وهلم أقول: أما لكم يف علامء األمة أسوة لقد كانوا ال يتحرجون من قول: ال 
أدرى إذا كان أحدهم ال يدرى، وعىل سبيل املثال اإلمام مالك جاءه رجل من املغرب 

))( متفق عليه.
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ومعه ثامن وأربعون مسألة فأجابه عن اثني عرشة مسألة فقط وقال يف البقية: ال أدري، 
وأنت تعلم من هو مالك فأين أنت منه.....! فاخلالص من هذا الداء هو ال أدري ولو 

كان فيها إحراج لك أو للسائل، فهذا أوىل من دخول النار.

:ƊƗƸǂǩƗǷ ǔǾƜǩƗ Ǽǝ ƙƶǦǩƗ

فليس  غــش  »من  فقال:  ورشائه  بيعه  يف  يكذب  ممن   H النبي  تربأ  لقد 
مين«)))، وأخرب أن الكذب يمحق بركة الرزق فقال H: »اليمني الكاذبة منفقة 

للسلعة ممحقة للكسب«)))، فعىل التاجر الذي يريد الربكة يف رزقه أن يتجنب الكذب 

عند إخباره باألسعار، والغش عند امتداحه لسلعة، وليتذكر أن الرزق مكتوب فال زيادة 
فيه وال نقصان. 

4- الكذب إلضحاك السامعني وتشويقهم: 
وهذا النوع يقع ممن اشتهر بالظرافة يف املجالس، فتجده إذا أراد أن حيكي حادثة، 
يزيـد فيها بعض األشياء حتى يزيد من غرابتها، وهـذا  انه  وإن كانت هي حقيقية إال 
األحاديث  يف  ذكـره  سـبق  كام  اهلالك  عليه  خيشى  وصاحبه  مذموم  الكذب  من  النوع 

النبوية يف البند السابق.

5- الكذب للتخلص من املواقف احملرجة: 
وقد خيطئ اإلنسان يف حق بعض من يتعامل معهم كالوالدين أو اجلهات الرسمية 
كاملدرسة أو اجلامعة أو مكان عمله، وهنا بداًل من االعرتاف باخلطأ يلجأ إىل الكذب، 
ويظن ذلك جائز وليس األمر كذلك إال أن يكون فيه هالكه، وال أظن أن األمر يصل 
إىل ذلك ولكن األمر ال يتعدى اخلوف من اإلحراج، ولعله لو صدق الرتفع يف نظر من 

))( رواه مسلم
))( متفق عليه.
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أخطأ بحقهم، وهلذا أقول: ماذا لو اكتشفوا كذبك أهو أشد أم الصدق الذي يصحبه نوع 

إحراج يزول رسيًعا؟

قال: »ومل أسمع يرخص يف يشء من  ابن شهاب  أن  وقد جاء يف صحيح مسلم 
الكذب إال يف ثالث: احلرب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث 

املرأة زوجها«، يف عدا هذه ال جيوز فيها الكذب.

وأكثر كذب األوالد عىل والدهيم أو اآلباء واألمهات عىل أوالدهم ال يدخل يف 
كأنه  الشباب  الكذب حتى أصبح عند بعض  الناشئ عىل  ينشأ  هنا  الثالث، ومن  هذه 

مباح وليس أسهل عنده من الكذب، وذلك ملا رآه يف أرسته واهلل املستعان.

6- الكذب يف دعوى احملبة والصداقة:
وهذا أكثر ما يكون بني من مجعتهم مصالح دنيوية يف الوظائف وغريها فتجد كل 
واحد يسمع اآلخر من عبارات احلب والصداقة ما يظن معها أنه لن يرتكه ولن يتخىل 
عنه ال يف الرساء وال يف الرضاء وهو يف الواقع إنام يقول ما يقول ليصل إىل بعض مصاحله 
وغالبا ما يكون العيار أثقل إذا كان الكالم بني موظف ومدير وإذا تغري احلال انقلبت 
الثناء والود إىل ذم وشتم بل أحياًنا يقول له يف وجهه كالما ويقول من ورائه  عبارات 
كالما آخر؛ إذن أخي الكريم ال خترب إال بام تعلم من نفسك أنك صادق فيه، وال ريب أن 

األحاسيس ال تكذب وإنام األلفة هي التي تكذب، ولقد أحسن الشاعر حني قال: 
خليقتى وتــلــك  كـإعاني  لــيـــــلــي مـــــثــل ضـــوء نهاريفـسـري  وظــلــمـــــة 

7- الكذب على املخالفني لتشويه صورتهم:
إذا خالفك أحد الرأي فإن نفسك تتطلَّع إىل البحث عام يعيبه ويشوه صورته لدي 
الناس فإن مل جتد أمرتك بالكذب، وهذا من أقبح الظلم فإياك ثم إياك أن تطيع نفسك يف 
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هذه األفكار، ومن الناس من ال يكف عن الكذب عىل أعدائه أو خمالفيه يف الرأي وهو 

هبذا يكون قد أضاع دينه وأذهب مروءته.

والكالم هنا يف العداوات التي تنشأ بني املسلمني ألمور دنيوية تافهـة ولألسف 
الشديد، أما عداوة الكفار فال شك أن الكذب جائز الن احلرب خدعة، ولكن أصبح 
أخيه  مع  يصدق  ال  ما  الكافر  مع  – يصدق  الشديد  ولألسف  ـ  املسلمني  بعض  واقع 

املسلم وخصوًصا يف املنافسة عىل الوظائف وغريها.

8-الكذب حبذف بعض احلقيقة من الكام:
املذموم من حذف بعض احلقائق فيام لو كان احلذف لغري مصلحة عامة أو رضورية، 
فتجد من الناس من حيرض واقعة بعينها فإذا طلب منه ذكرها حذف ما ال مصلحة له فيه 
ولو كان يف حذفه إرضار بالغري، فهذا كذب مذموم، بل قد يدخل يف شهادة الزور إذا 

كان فيه إضاعة للحقوق. 

ويزداد هذا النوع من الكذب بني املتحاسدين، ألن كل واحد يريد أن يشفي ما يف 
نفسه جتاه اآلخر ولو كان ذلك عىل حساب دينه والوقوع يف كبرية بل جمموعة من الكبائر 
كالكذب والغيبة والنميمة فنسأل اهلل أن يعافينا واملسلمني من داء احلسد فإنه جير إىل كثري 

من الذنوب واخلطايا. 

جيب  التي  الرشعية  الواجبات  من  بل  الفضائل  من  يعد  اللهجة  صدق  فائــدة: 
معه  يليق  اإلنسان يف حال ال  إذا وقع  مقال، ولكن  االلتزام هبا يف كل حال وعند كل 
أن  له  يفسح  احلالة  هذه  ففي  شيًئا،  ذلك  يف  يقول  أن  بد  يكن  ومل  واقع  بأمر  الترصيح 
يأخذ باملعاريض، واملعاريض: هي ألفاظ حمتملة ملعنيني، يفهم منها السامع معنى، ويريد 

املتكلم منها معنى آخر.
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يقول الشيخ حممد احلمد: »فهذه احلالة - يعني األخذ باملعاريض- ال خترج املرء 
من أهل الصدق وال تلحقه بزمرة الكذابني، وهذا ما يفعله الذين أرشبوا صدق اللهجة 

متي عرفوا أن يف القول الرصيح حرًجا أو خطًرا«.
قلت: ولكن ينبغي أال يتخذ ذلك ديدًنا بل يكون يف نطاق الرضورة، واهلل أعلم.

الرابـع: الستهزاء والسخرية باملسلم: لقد شاع بني بعض املسلمني وخصوًصا 
فئة الشباب االستهزاء والسخرية باآلخرين ويأخذ ذلك صوًرا عديدة: بالكالم حيث 
يسمع أخاه املسلم من الكلامت ما يدل عىل احتقاره له واستهزاءه به، ويف بعض األحيان 
املعنى،  الشخص  يشعر  أن  دون  احلاجب  أو  بالعني  باإلشارة  املزح،  خمرج  ذلك  خيرج 
قبل  عنه  ينرصف  قد  بل  جييبه  فال  املسلم  أخوه  معه  يتحدث  أن  االستهزاء  صور  ومن 
أن يكمل حديثه، وهكذا نجد ذلك يف جمتمعات الشباب وغريهم، وما علم هؤالء أن 

الرشع احلنيف ينهى عن ذلك. ومن النصوص الدالة عىل ذلك قوله تعاىل: ]ى    ى    
ائ    ائ      ەئ     ەئ      وئ    وئ     ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ[ ]احلجرات:))[.

قال السعدي يف تفسريها: »وهذا أيًضا من حقوق املؤمنني بعضهم عىل بعض أن ]ائ      
ەئ     ەئ      وئ    وئ[ بكل كالم وقول وفعل دال عىل حتقري األخ املسلم، فإن ذلك حرام وال 
جيوز، وهو دال عىل إعجاب الساخر بنفسه وعيس أن يكون املسخور به خرًيا من الساخر، 
األخالق،  مساوئ  من  ممتلئ  قلب  من  إال  تقع  ال  السخرية  فإن  الواقع،  يف  الغالب  وهو 
H: »حبسب  متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم، وهلذا قال النبي 
امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم«))) اهـ. وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 

H: »إذا مسعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم«)))، »وفرسه مالك إذ قال 
ذلك معجًبا بنفسه مزدرًيا بغريه، فهو أشد هالًكا منهم ألنه ال يدري رسائر اهلل يف خلقه«. 

))( احلديث رواه مسلم وغريه.
))( رواه مالك ومسلم وأبو داود، قال يف الرتغيب الرتهيب.
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 :ƊƘǲǚǩƗ :ƼǭƘƲǩƗ

واملقصود من الغناء املحرم هنا هو الغناء املتعارف عليه اليوم وهو الذي يشتمل 
عىل الكالم الفاحش واملصحوب بآالت العزف واملوسيقي وهو الذي أصبح باسم الفن 
من األمور املسلمَّ هبا بل أصبح جزًءا من حياة أكثر املسلمني فال يلتفتون إىل من ينهاهم 
هناك  أقول  ذلك  قبل  ولكن  له،  حتريمهم  يف  األربعة  األئمة  كالم  هنا  ها  وسأذكر  عنه 
كثري من الناس يعتقدون أن الغناء بصورته احلالية من النوع املباح من الغناء، ويستندون 
يف ذلك إىل فتوى للدكتور يوسف القرضاوي يف إباحة الغناء، ويف الواقع أن الدكتور 
يوسف القرضاوي بريء من ذلك حيث أوضح بكالم ال لبس فيه أن الغناء احلايل ال 
خيتلف اثنان يف حتريمه، وإليك نص كالمه يف آخر كتاب له يف هذا املوضوع وهو بعنوان: 
)فقه الغناء واملوسيقى يف ضوء القرآن والسنة( حيث قال يف املقدمة: »ولقد أشاع بعض 
الناس عني أين أبيح الغناء بإطالق وهذا حمض افرتاء، وما قلت ذلك قط ال مشافهة وال 
م هبا اليوم يف معظم  حتريًرا...... وهبذا أعلن من أول األمر أن الغناء بصورته التي ُيقدَّ
مثرية  وصور  وخالعة  رقص  من  يصحبه  بام  الفضائية  والقنوات  العربية  التلفزيونات 
لفتيات مائالت مميالت، كاسيات عاريات أو عاريات غري كاسيات، أصبحت مالزمة 
لألغنية احلديثة... الغناء هبذه الصورة قد غدا يف عداد املحرمات بيقني، ال لذاته، ولكن 
ملا يصحبه من هذه املثريات واملضالت، فقد حتول الغناء من يشء ُيسمع إىل يشء ُيرى، 

وبعبارة أخرى: حتول الغناء من غناء إىل رقص خليع« اهـ. 

 :ƙƸǎǩƗ Ɵȅƌƛ ƙǸƮǆǮǩƗ ƊƘǲǚǩƗ Ǽǝ ƞǖƛƷȁƗ ƞǮƕȁƗ ǧǸǡ

من  املشهور  يف  »حيرم  وأدلته(:  اإلسالمي  )الفقه  يف  الزحييل  وهبة  الدكتور  قال 
املذاهب األربعة استعامل اآلالت التي تطرب كالعود والطنبور واملعزفة والطبل واملزمار 
والرباب وغريها من رضب األوتار والنايات واملزامري كلها، فمن أدام استامعها ردت 
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واخلز  واخلنازير  اخلمر  يستحلون  أقوام  أميت  من  »ليكونن   :H لقوله  شهادته 
امسها؛  بغري  يسمونها  اخلمر  أميت  من  ناس  »ليشربنَّ  ماجه:  ابن  وعند  واملعازف«))). 

القردة  منهم  وجيعل  األرض،  بهم  اهلل  خيسف  واملغنيات،  باملعازف  رؤوسهم  على  يعزف 

واخلنازير«.

واستدلوا عىل حتريم املعازف من القرآن بقوله تعاىل: ]ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ      
ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]لقامن:6[، قال ابن عباس: إهنا املالهي. وباملعقول: هو 
أن هذه اآلالت تطرب وتدعو إىل الصد عن ذكر اهلل تعاىل وعن الصالة، وإيل إتالف املال 

فحرمت كاخلمر«. اهـ.

قلت: والواقع أن كل من أستهوى استامع الغناء غالًبا ما يرتك ذكر اهلل تعاىل بل ال 
يكاد يؤدي الصلوات اخلمس وباألخص إذا كان ممن يسمون بالفنانني والفنانات مطريب 
الشعوب، بل إنَّ بعض هؤالء يدمن رشب اخلمر وال يكاد يلتزم بيشء من رشع اهلل تعاىل 
والعجيب أن الناس يعلمون حال هؤالء الذين يستمعون إليهم بل ويفتخرون بذلك... 

هذا حال أكثر الشباب إال من رحم ربك وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 :ƊƘǲǚǩƗ ǧǸƭ ƞǖƛƷȁƗ ƞǮƕȁƗ ǃǸǆǱ

* سئل مالك عن الغناء وعام يرخص فيه أهل املدينة من الغناء؟ فقال: »إنام يفعله 
الفّساق عندنا«.

 وسأله سائل مرة عن الغناء فقال له: »إذا كان يوم القيامة فجئ باحلق والباطل ففي 
أهيام يكون الغناء؟ فقال: يف الباطل، قال: »الباطل يف اجلنة أو يف النار؟ قال: يف النار، قال 

مالك: اذهب فقد أفتيت نفسك«. 
وورد هذا األثر أيًضا عن ابن عباس والقاسم بن حممد أحد الفقهاء السبعة.

))( رواه البخاري.
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* قال الشافعي: »خرجت من بغداد وخلفت ورائي شيًئا أحدثه الزنادقة يسمونه 

التغبري، يصدون به الناس عن القرآن«.
قال ابن القيم معلًقا عىل قول الشافعي: »فإذا كان هذا قوله يف التغبري وتعليله: أنه يصد 
د يف الدنيا يغني به املغني، فيرضب بعض احلارضين  عن القرآن، وهو- التغبري – شعٌر يزهِّ
بقضيب عىل نطع – جلد- أو خمّدة عىل توقيع غنائه، فليت شعري ما يقول يف سامع يشء 

آخر التغبري عنده كتفله يف بحر، قد اشتمل عىل كل مفسدة ومجع كل حمرم« بترصف.

السابق وسمع  الغناء فذكر كالم اإلمام مالك  * سئل اإلمام أمحد بن حنبل عن 
أمحد غناء من بيت فطرق عليهم الباب وهناهم، وقال: »إذا سمع اإلنسان غناء من بيت 

ينبغي أن ينهاهم، فإذا انتهوا فاحلمد هلل، وإال فليجمع اجلريان عليهم وليهول«.

ن يموت ويرتك صبًيا وجارية مغنية – مملوكة – فاحتاج الصبي اليتيم  وسئل عمَّ
إىل بيع اجلارية، وهي تباع مغنية بثالثني ألف دينار، وتباع ساذجة – دون وصفها بالغناء 

– بعرشين دينار، فقال: »ال تباع إال ساذجة«.

* وقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: »سألت أيب عن الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق 
يف القلب، ال يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنام يفعله الفساق عندنا«. 

وأما مذهب أيب حنيفة فيقول أيب يوسف القايض صاحب أيب حنيفة: »إذا سمعت 
الغناء من بيت فإين أدخل عليهم بدون استئذان ألن تغيري املنكر وأجب إذا ظهر؛ وهذا 
الصوت قد ظهر إىل اخلارج وأنا قايض القضاة«، يعني أنه وأجب عليه التغيري باليد إذ 

هو أعيل سلطة يف البلد.

قال ابن القيم يف اإلغاثة: »مذهب أيب حنيفة يف ذلك من أشد املذاهب وقوله فيه 
أغلظ األقوال، وقد رصح أصحابه بتحريم سامع املالهي كلها كاملزمار والدف، حتى 

الرضب بالقضيب، ورصحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة« اهـ.
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:ƊƘǲǚǩƗ ƴƽƘǞǭ

له،  دينًا  وجعله  منه  أكثر  من  حق  يف  اخلصوص  وجه  وعىل  كثرية  مفاسد  للغناء 
وسأكتفي هنا بذكر ثالثة مفاسد فقط وهي: 

األوىل: الغناء يصد القلب عن ذكر اهلل وينبت النفاق يف القلب: 
من الواقع واملشاهدة أنه قل ما جتد من اشتغل بالغناء استامًعا ومجًعا ألرشطته أن 
يكون من الذاكرين هلل تعاىل، وهذا إنام هو نتيجة طبيعية لفساد القلب بسبب الغناء، وقد 
ثبت عن الضحاك أنه قال: »الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب«، وقد يزداد هذا الفساد 
حتى يصل إىل درجة النفاق ويف ذلك يقول ابن مسعود I: »الغناء ينبت النفاق يف 

القلب كام ينبت املاء البصل«.

قلت: وقد رأينا من الشباب من يمر باملسجد أثناء صالة اإلمام وهو رافًعا صوت 
مسجل سيارته باألغاين املاجنة، وال يبايل، فهل يا تري هناك عداًءا لإلسالم وأهله أشد 
من هذا وقد جتد سائق السيارة اسمه حممد أو عبد اهلل، ولكن هذا حاله مع ذكر اهلل ومع 

الذاكرين والسبب إنام هو الغناء الذي مأل عليه جوانح قلبه.

الثانية: الغناء يدفع إىل الزنا: 
ما من يشء يثري الشهوة أكثر من الغناء الذي يسمي اليوم بالغناء العاطفي، حيث 
الشابة يف  تفكري  الغانيات اجلميالت وجيعل جل  الفتيات  الشباب يف  تفكري  جيعل جل 
 :V بن عياض  الفضيل  قال  والوسامة، وهلذا  اجلامل  أعطى شيًئا من  الذي  الشاب 
»الغناء رقية الزنا«، وقال ابن القيم: »من طرق أهله إىل سامع رقية الزنا – أي الغناء- فهو 

أعلم باإلثم الذي يستحقه«.

قلت: بل األمر أشد من كونه يدفع إىل التفكري بالزنا ألنه قد يدفع إىل تطبيق ذلك 
عمليًّا، وهلذا قال بعض الصاحلني: »لو حبلت املرأة بغري مجاع حلبلت من سامع الغناء«، 
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ولعل الغناء هو السبب الرئييس يف تفيش الزنا بني الشباب وعىل وجه اخلصوص الطالب 

والطالبات يف املدارس واجلامعات املختلطة.

يقول ابن حجر اهليتمي: »وأما من يغلب عليه هوى حمرم كعشق أمرد: أو أجنبية 
فهذا هييجه السامع- أي الغناء- إىل السعي يف احلرام وما أدى إىل احلرام حرام« اهـ.

الثالثة: الغناء يؤدي إىل نزول البايا وتسلط األعداء على األمة: 
عن عيل I أن رسول اهلل H قال: »إذا فعلت أميت خس عشرة خصلة 
ا، وأطاع الرجل زوجته،  ا، والزكاة مغرماً ، واألمانة مغنماً حل بها الباء: إذا كان املغنم دولاً

وعق أمه،وبر صديقه وجفا أباه، ارتفعت األصوات يف املساجد، وكان زعيم القوم أرذهلم، 

وأكرم الرجل خمافة شره، ولبس احلرير، واختذت القينات واملعازف، ولعن آخر هذه األمة 

ا«))). ا أو مسخاً ا محراء أو خسفاً أوهلا،فليرتقبوا عند ذلك رحياً

وعن عمران بن حصني أن رسول اهلل H قال: »يف هذه األمة خسف ومسخ 
القينات  ظهرت  »إذا  قال:  ذاك؟  ومتى  اهلل  رسول  يا  املسلمني:  من  رجل  فقال  وقذف« 

وقوله:  قينة،  ومفردها  املغنيات  اإلماء  أي  »القينات«  قوله:  اخلمور«،  وشربت  واملعازف 

أو  عزف  الواحد  والطنبور،  كالعود  واملالهي  »املعازف  القاموس:  يف  قال  »املعازف« 
معزف كمنرب ومكنسة« اهـ.

اللهو  حمرمات  عن  الرعاع  )كف  يف  اهليتمي  حجر  ابن  ذكره  السابق  واحلديث 
والسامع( وقال: »رواه عبد بن محيد واللفظ له وابن ماجة خمترًصا، ومدار مسانيدمها عىل 
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وصح من طرق خالًفا ملا وهم فيه ابن حزم، 
فقد علقه البخاري ووصله اإلسامعييل وأمحد وابن ماجة وأبو نعيم وأبو داود بأسانيد 
أنه  فيها، وصححه مجاعة آخرون من األئمة كام قال بعض احلفاظ  صحيحة ال مطعن 

))( رواه الرتمذي وقال: هذا حديث غريب ال نعرفه عن عيل بن أيب طالب إال من هذا الوجه.
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H قال: »ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف« وهذا 
رصيح ظاهر يف حتريم مجيع آالت اللهو املطربة« اهـ.

قال ابن القيم V: »والذي شاهدنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت املعازف 
وآالت اللهو يف قوم وفشت فيهم واشتغلوا هبا إال سلط اهلل العدو عليهم وبلوا باجلدب 
والقحط ووالة السوء«، قلت: وإذا نظرت يف حال العامل اإلسالمي ال يكاد خيلو بيت من 
بيوت املسلمني إال قلياًل إال وفيه غناء عرب اإلذاعات أو الفضائيات، وقل ما خيلو بيت 
من عاشق للغناء مشتغل به..... وهلذا سلط اهلل علينا األعداء من كل حدب وصوب 
ثم إن هذا الغناء اللعني شغل األمة عن تدبر القرآن الكريم فضاًل عن تالوته أو حفظه 

واهلل املستعان.
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املبحث الثالث

ƸǦǲǮǩƗ ǰǕ ǼǶǲǩƗǷ ǛǷƸǖǮǩƘƛ ƸǭȁƗ

أن من  تقدم  الرمحن:  املنكر قدر اإلمكان لدى عباد  باملعروف والنهي عن  األمر 
أهنم  كراًما  ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ ومعنى كوهنم  أهنم  الرمحن  عباد  صفات 
ينهون عن املنكر الذي يمرون به وهذا حيث كان يف استطاعتهم النهى عن ذلك املنكر، 
وهلذا كان ال بد من بيان بعض األحكام املتعلقة باألمر باملعروف والنهى عن املنكر وملا 
ا وقد ألفت فيها املؤلفات كان البد  كان الكالم حول هذه القضية طويل بل وطويل جدًّ

من االقتصار عىل أهم ما جيب أن يعلم، وذلك من خالل النقاط اآلتية:

 :ƸǦǲǮǩƗ ǰǕ ǺǶǲǩƗǷ ǛǷƸǖǮǩƘƛ ƸǭȁƗ ǬǦƭ ǯƘǾƛ : ăȅǷƍ

قوله  ذلك  ودليل  واجلويني  عطية  وابن  النووي  اإلمجاع  ونقل  باإلمجاع،  واجب 
تعاىل: ]ٹ    ڤ        ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄڄ    
ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    

ڍ     ڌ    ڌ    ڎ[ ]املائدة:79-78[.

يلعن اإلنسان إال عىل  العلامء: فلعنهم اهلل من أجل ترك األمر والنهي وهل  قال 
ترك الواجب. 

ويدل عىل الوجوب أيًضا عدًدا من األحاديث النبوية الرشيفة أكتفي بذكر حديثني 
فقط: 

عن ابن مسعود I قال: قال رسول اهلل H: »إن أول ما دخل النقص 
على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا أتق اهلل ودع ما تصنع به 

فإنه ل حيل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فا مينعه ذلك من أن يكون أكيله 

]ٹ     قرأ:  ثم  ببعض«،  بعضهم  قلوب  اهلل  ضرب  ذلك  فعلوا  فلما  وقعيده،  وشريبه 
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ڤ        ڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ ]املائدة:78[، إىل قوله تعاىل: ]ھ[ ثم قال 
H: »كا، واهلل لتأمرنَّ باملعروف ولتنهونَّ عن املنكر ولتأخذنَّ على يد الظامل 

ولتأطرنَّه على احلق أطراًا«))).

وعن أيب بكر الصديق I قال: يا أهيا الناس إنكم تقرءون هذه اآلية: ]ڤ    
ڤ    ڤ    ڦ    ڦڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]املائدة:05)[، وإين سمعت 
رسول اهلل H يقول: »إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم اهلل بعقاب من عنده«)))، وال يستحق قوم العقاب إال عىل ترك وأجب، فدل هذا 

احلديث والذي قبله عىل وجوب األمر باملعروف والنهى عن املنكر. 
واختلف العلماء يف هذا الواجب: هل هو عيين أم كفائي على ثاثة أقوال: 

القول األول: ذهبت طائفة من أهل العلم إىل أن األمر باملعروف والنهى عن املنكر 
واجب عيني واستدلوا بقوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ        
بيانية، واستدلوا  ]آل عمران:04)[، وجعلوا )من( يف قوله )منكم(  ں    ں    ڻ[ 

ٹ     ٿ     ٿ         ٿ     ٿ     ٺ     ٺ     ٺ     ]ٺ     أيًضا:  بقوله 
ٹ     ٹ    ٹ[ ]آل عمران:0))[. ويقال يف هذا القول ها هنا احتامالت: 

األول: إذا كان املراد به أن كل أحد جيب عليه مطاردة املنكرات والتصدي هلا أينام 
كانت فهذا تكليف بام ال يطاق. 

الثاني: إذا كان املراد من الوجوب أن ينهي عن املنكر الذي تقع عيناه عليه، عىل 
حد قوله H: »من رأى منكم منكراًا فليغريه بيده« الخ... فهذا ال بأس به.

تيمية  العلامء كابن حجر والقرطبي وابن كثري وابن  الثاني: ذهب مجهور  القول 
به  قام  إذا  املنكر واجب كفائي،  والنهي عن  باملعروف  األمر  أن  املفرسين  وغريهم من 

))( رواه أبو داود واللفظ له، والرتمذي.
))( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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البعض سقط عن الباقني، واستدلوا بقوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ[ 

يكونوا  أن  جيب  اآلمرين  أن  معناه  للتبعيض  ]ڳ[  قـوله:  يف  ومن  القرطبي:  قال 

علامء، وليس كل الناس علامء، وقيل )من( لبيان اجلنس، واملعنى كونوا كلكم كذلك. 

املنكر  عن  والنهى  باملعروف  األمر  أن  عىل  يدل  فانه  أصح،  األول  القول  قلت: 

واجب كفائي. 

أن  إىل  العلامء  القيم وابن حزم ومجع من  الثالث: ذهب اإلمام أمحد وابن  القول 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل قدر االستطاعة، قال اخلالل: »سئل اإلمام 

أمحد: هل جيب عيلَّ األمر والنهي؟ قال: نعم إال أن خياف السلطان، خياف سيفه وعصاه«، 

I قال: قال رسول اهلل  ودليل هذا القول ما ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

H: »من رأى منكم منكراًا فليغريه بيده، فان مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«، ويف رواية: »وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل«.

قلت: وال شك أن من االستطاعة أن يأمر الرجل باملعروف وينهى عن املنكر يف 

]التحريم:6[، وقال  ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ[  تعاىل:  قال  بيته، وهلذا 

بيته  أهــل  يف  راع  فالرجل  رعيته،  عــن  مسئول  وكلكم  راع  »كلكم   :H النبي 

ومسئول عن رعيته«، وبناًءا عليه جيب عىل الرجل إال يرتك بنًتا وال ولًدا وال زوجة إال 

املشاهد  لألسف  ولكن  الواجب،  هذا  أقول  املنكر،  عن  وينهاهم  باملعروف  ويأمرهم 

املنكرات  عىل  األرسة  يف  أحًدا  حياسبون  ال  واآلباء  باملنكرات  مليئة  املسلمني  بيوت  يف 

أين هؤالء من صفات عباد  اللهم ال،  الواقعة منهم، فهل هذا مما يرىض اهلل،  الرشعية 

الرمحن.
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:ƸǦǲǮǩƗ ǰǕ ǼǵƘǲǩƗǷ ǛǷƸǖǮǩƘƛ ƸǭǿƗ ǋǷƸǁ :Ƙ ăǾǱƘƥ

ال بد فيمن ينهي عن املنكر أن تتوافر فيه  رشوط ذكرها أهل العلم وقد اتفقوا عىل 
بعضها واختلفوا يف البعض اآلخر وإليك بياناهتا باختصار: 

املنكر نوع والية، وال  باملعروف والنهى عن  ا: ألن األمر  أن يكون مسلماً األول: 
]ڦ    ڦ      ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ[  تعاىل:  لقوله  املسلم  للكافر عىل  والية 

]النساء:)4)[، وألن الكافر كله منكر، قال تعاىل: ]ٿ    ٿ     ٿ[ ]التوبة:8)[.

النبى  قول  ذلك  ودليل  عاقاًل  بالًغا  يكون  أن  ويقصد  ا:  مكلفاً يكون  أن  والثاني: 
H: »رفع القلم عن ثاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصيب حتى يكرب، 
املنكر أجر عىل  باملعروف أو هنى عن  الصبي  أمر  إذا  وعن اجملنون حتى يفيق«، ولكن 

ذلك. 

الثالث: القدرة: فإن كان غري قادر عىل األمر وال النهى ألي سبب من األسباب 
سقط عنه، ودليل ذلك قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ    ھ[، وقوله تعاىل: ]ۇ    ۇ     
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[، لكن إذا قدر عىل األمر أو النهي عن البعض وعجز عن البعض 

فانه جيب عليه قدر استطاعته لقول ابن رجب يف القاعدة الثامنة من قواعده: »من قدر 
عىل بعض العبادة وعجز عن باقيها: هل يلزمه اإلتيان بام قدر عليه منها أم ال؟«، ثم ذكر 
أربعة أقسام لتوضيح هذه القاعدة، والذي هيمنا هنا هو القسم الرابع حيث قال: »ما هو 
جزء من العبادة وهو عبادة مرشوعة يف نفسه فيجب عليه فعله عند تعزر فعل اجلميع 

بغري خالف« اهـ.

البعض وجب عليه  املنكرات دون  النهى عن بعض  يعني أن من قدر عىل  وهذا 
ذلك.. واهلل أعلم.
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الصالح  العمل  لقبول  اشرتط  تعاىل  اهلل  أن  معلوم  هو  مما  اإلخـــاص:  الــرابــع: 
]البينة:5[،  ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ[  اإلخالص كام قال تعاىل: 
وقال: ]يت    جث              مث      ىث     يث    حج      مج    جح    مح    جخ    حخ      مخ    جس[ ]الكهف:0))[، 
وال شك أن األمر باملعروف والنهى من أجل األعامل الصاحلة فيتأكد فيها اإلخالص 

وذلك ألن اآلمر أو الناهي قد يداخله شئ من العجب فيحبط بذلك عمله.

اخلامس: العلم: املقصود بام يشرتط من العلم هنا هو أن يكون عامًلا بام يأمر عامًلا 
بام ينهى، قال النووي: »إنام يأمر وينهى من كان عامًلا بام يأمر به وينهى عنه، وذلك خيتلف 
باختالف اليشء، فان كان من الواجبات الظاهرة واملحرمات املشهورة كالصالة والصيام 
والزنا واخلمر ونحومها فكل املسلمني علامء هبا، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال 
ومما يتعلق باالجتهاد ومل يكن للعوام مدخل فيه وال هلم إنكاره بل ذلك للعلامء«. اهـ من 

رشح مسلم.

يدل عىل ذلك قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ       ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    
ژ[ ]يوسف:08)[، قال أهل التفسري ]ڎ    ڈ[ أي عىل علم ويقني.

تنبيه: هناك أشياء أخرى قد يظن البعض أهنا من رشوط األمر باملعروف والنهى 
عن املنكر وهي ليست كذلك فوجب التنبيه عليها: 

أهل  عند  عداًل  يكون  أن  الناهي  رشط  من  »وليس  القرطبي:  قال  العدالة:   -1
السنة، خالًفا للمبتدعة حيث تقول: ال يغريه -أي املنكر- إال العدل، وهذا ساقط،فإن 
العدالة حمصورة يف القليل من اخللق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عام يف مجيع 

الناس. فإن تشبثوا – أي القائلني باشرتاط العدالة- بـقوله تعاىل: ]ۀ    ۀ    ہ     
ہ    ہ[ ]البقرة:44[، وقـولـه تـعاىل: ]ۀ      ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    

ھ[ ]الصف:3[، ونحوه.
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قيل هلم: إنام وقع الذم ها هنا عىل ارتكاب ما هنى عنه، ال عىل هنيه عن املنكر، وال 
شك يف أن النهى عنه مما يأتيه أقبح ممن ال يأتيه ولذلك، يدور يف جهنم كام يدور احلامر 

يف الرحى« اهـ.

والنهى  األمر  حيال  مطالب  املؤمن  أقول:   V القرطبي  كالم  ولتوضيح 
بشيئني: 

أحدهما: أن يفعل ما أمره اهلل به ويرتك ما هناه اهلل عنه.
ثانيهما: أن يأمر باملعروف وينهي عن املنكر. 

فإذا قرصَّ يف فعل املأمور وترك املنهي مل جيز له أن يضيف إىل هذا التقصري يف األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وبناًءا عليه قال احلسن البرصي عندما سئل عن هذه املسألة 
)ود الشيطان لو ظفر هبذه( يعنى أن يرتك املؤمن النهى عن املنكر بحجة أنه عنده بعض 

املخالفات الرشعية.

وقال عمر بن عبد العزيز V: »لو أن املرء ال يعظ أخاه حتى حيكم أمر نفسه، 
ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه، إذا لتواكل الناس اخلري إذا لرفع األمر باملعروف 

والنهى عن املنكر، وقل الواعظون والساعون هلل بالنصيحة يف األرض«.

وقال  والنهى  األمر  يف  اإلمام  إذن  يشرتط  العلامء  بعض  قال  احلاكم:  إذن   -2
ابن مفلح وابن  املسألة تفصيل كام ذكر ذلك  بعضهم بل ال يشرتط ذلك، واحلقيقة يف 
اجلوزي وخالصة ذلك أن يقال: - إذا كان األمر باملعروف والنهى حيتاج إىل قوة ورضب 
وحبس ونحوه فال بد من إذن احلاكم، ألن هذه األحكام من اختصاصات احلاكم وليس 

لغريه أن يأمر وينهى بيده. 

- وإذا كان النهى باللسان والوعظ والتذكري فهذا ال حيتاج إىل إذن، وكذا إذا كان 
الرجل يأمر وينهى يف بيته ولو بيده فإنه ال حيتاج إذن واهلل أعلم. 
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أن  أي  الذكورة  املنكر  والنهى عن  باملعروف  األمر  يشرتط يف  الذكورية: ال   -3
املرأة هلا احلق يف األمر باملعروف والنهى عن املنكر بل هي مكلفة كالرجل سواًء بسواء 
ولكن جيب أن يكون من الرجال وليس هلا أن تأمر أو تنهى من هو أجنبي عليها أمرها 
املرأة باألمر والنهى قوله  لبنات جنسها وكذلك حمارمها، ومما يدل عىل تكليف  وهنيها 

]ک    گ    گ     گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     تعاىل: 
ڱ[ ]التوبة:)7[. قال ابن النحاس: »ويف ذكره تعاىل املؤمنات هنا دليل عىل أن األمر 

وجدت  حيث  الرجال  عىل  كوجوبه  النساء  عىل  وأجب  املنكر  عن  والنهى  باملعروف 
االستطاعة«.

علـى  مقـدم  أبنائها  وتربية  بيتها  بشئون  قيامها  أن  إىل  هنا  املرأة  تنتبه  أن  وينبغي 
قيامها بالدعوة إىل اهلل تعاىل، وكام ذكرنا أن اشتغاهلا بالدعوة إنام يكون بعيًدا عن الرجال 

األجانب لئال تّعرض نفسها وال غريها إىل الفتنة واهلل أعلم. 

 :ǴƢǾǮǵƍǷ ƸǦǲǮǩƗ ǰǕ ǺǶǲǩƗǷ ǛǷƸǖǮǩƘƛ ƸǭȁƗ ƞǪǾǊǝ :Ƙ ăƦǩƘƥ

األمر  منزلة  عظيم  عىل  تدل  والسنة  الكتاب  من  عديدة  نصوص  وردت  لقد 
باملعروف والنهى عن املنكر من الدين، وعظيم أجر وثواب من يقوم هبذا العمل اهلام 
اهلل  ومن  فأقول  ذلك  عىل  الدالة  واألحاديث  اآليات  بعض  بذكر  هنا  وأكتفي  العظيم 

أرجو العون القبول: 

)- قال تعاىل: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ       ڎ    
ڈ[ ]فصلت:33[.

املتقرر أي ال أحد  النفي  V يف تفسريها: »هذا استفهام بمعنى  السعدي  قال 
أحسن قواًل: أي كالًما وطريقة وحالة ممن دعا إىل اهلل بتعليم اجلاهلني، ووعظ الغافلني 
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أنواعها واحلث عليها، وحتسينها  اهلل بجميع  بعبادة  باألمر  املبطلني  واملعرضني وجمادلة 

مهام أمكن والزجر عام هنى اهلل عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه« اهـ.

)- قال تعاىل: ]ک    گ    گ     گ    گڳ    ڳ    ڳ    
ڳ    ڱ    ڱ[ ]التوبة:)7[.

قال ابن كثري: »ملا ذكر تعاىل صفات املنافقني الذميمة عطف بذكر صفات املؤمنني 
املحمودة فقال: ]ک    گ    گ     گ    گ[« الخ.

النفاق  أهل  صفات  من  ويتربأ  اإليامن  أهل  بصفات  يتصف  أن  أراد  فمن  قلت: 
واخلرسان فعليه أن يكون من أهل األمر والنهى مع إخالص النية وطهارة الطوية.

]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ        ٿ     3- قال تعاىل: 
ٹ    ٹ     ٹ    ٹ[ ]آل عمران:0))[، قال ابن كثري )خيرب تعاىل عن هذه األمة 
املحمدية بأهنم خري األمم، فقال تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ قال البخاري 
يف  السالسل  يف  هبم  تأتون  للناس  الناس  »خري  قال   I هريرة  أيب  عن  -بسنده- 

أعناقهم حتى يدخلوا يف اإلسالم« وهكذا قال ابن عباس وجماهد- وغريهم.

ويف املسند عن درة بنت أيب هلب قالت: قام رجل إىل النبي H وهو عىل 
املنرب، فقال: يا رسول اهلل، أيُّ الناس خري؟ قال: »خري الناس أقراهم وأتقاهم هلل وآمرهم 

باملعروف وأنهاهم عن املنكر وأوصلهم للرحم«)))، قال القرطبي: »قوله تعاىل: ]ٿ    

ٿ        ٿ    ٹ    ٹ[ مدح هلذه األمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا 
تركوا التغيري وتواطئوا عىل املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم الذم، وكان ذلك 

سبًبا يف هالكهم« اهـ.

))( رواه أمحد والنسائي واحلاكم عن ابن عباس.
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حالة  عىل  وجدتم  ]ٺ    ٺ    ٺ[  فمعنى   ..( تفسريها:  يف  عاشور  ابن  قال 
األخريية بحصول أسباهبا ووسائلها، ألهنم اتصفوا باإليامن، والدعوة لإلسالم، وإقامته 

عىل وجهه، والذب عنه« اهـ.

قلت: ومن يتأمل هذه اآليات الثالث يعلم األمهية الكربى هلذه العبادة يف حياة 
األمة، ويعلم كذلك املنزلة الرفيعة ملن يترشف بالقيام هبا.

وأما األحاديث فمنها: 
إىل هدي  دعــا  »من   :H اهلل  قال رسول  قال:   I أيب هريرة  )- عن 
َمــّن تبعه ل ينقص ذلك من أجورهم شيئاًا، ومن دعا إىل  كان له من األجــر مثل أجــور 

ضالة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ل ينقص ذلك من آثامهم شيئاًا«))).

جاء يف رشح مسلم ما نصه: »وسواء كان ذلك اهلدي علاًم أو أدًبا أو عبادة أو غري 
ذلك، وسواء كان اهلدي هو أول من أبتدأ به أو كان مسبوق به«، انتهى املقصود منه.

)- عن النعامن بن بشري I عن النبي H قال: »مثل القائم يف حدود 
اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعاها وبعضهم أسفلها 

فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على َمْن فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا يف 

ا، وإن أخذوا على  ا ومل نؤذ َمْن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً نصيبنا خرقاً

ا«))). وا وجَنْوا مجيعاً أيديهم جَنَ

يف هذا احلديث بيان ملا قد يؤدي إىل هالك األمة أال وهو كثرة املعايص ]ڭ    
ڭ[ وال سبيل إىل النجاة من هذا اهلالك إال بالقيام بواجب األمر باملعروف والنهى 
املعصية  فاعلوا  أقسام:  ثالثة  إىل  ينقسمون  املعصية  وقوع  حني  الناس  الن  املنكر،  عن 

))( رواه مسلم وغريه.
))( رواه البخاري والرتمذي. 
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والراضون هبا وإن مل يفعلوها، ثم الكارهون هلا الناهون عنها الساعون يف إزالتها، وإذا 

فقد هذا الصنف استحقت األمة اهلالك وتسليط األعداء واهلل أعلم. 

3- عن عبد اهلل بن عمر L عن النبي H قال: »إذا رأيـت أمـيت تهاب 
أن تقول للظامل: يا ظامل، فقد تودع منهم«))). 

ر اهلل أمرءاًا مسع منا حديثاًا  4- عن زيد بن ثابت أن النبي H قال: »نضَّ
فبلَّغه غريه، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه«)))، أثبتُّ 

 H النبي  لكالم  تبليغ  فيه  إذ  باملعروف  األمر  عىل  حيث  ألنه  هنا  احلديث  هذا 
للناس، والذي يعمل هبذا احلديث له أجران: 

تبليغ حديثه، وهذا فيه من األجر ما ذكر  H يف  النبي  امتثال أمر  األول: 
 H النبي  دعاء  أن  شك  وال  ا«،  امـــــرءاً اهلل  ر  »نضَّ  :H النبي  قول  يف 

مستجاب.

الثاني: إذا حصلت االستجابة ملا بلغه املسلم إلخوانه من العمل بام سمعوه منه من 
األحاديث النبوية الرشيفة حصل األمر والنهي وكثرة الثواب، ويدل عىل هذا احلديث 

السابق: »من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه«. 

املادي  ا« املقصود منه: الدعاء باحلُْسن  قال العلامء يف معنى قوله: »نّضر اهلل امرءاً
ن اهلل وجه اإلنسان الذي يبلغ دين اهلل،وأن يزينه –أي املسلم–  واملعنوي، وذلك بأن حيسِّ

باحلسن املعنوي، وبذلك يكون من الفائزين السعداء يف الدنيا واآلخرة.

وهذا التنضري قد يكون يف الدنيا بحسن السمعة وطيب الذكر وخالص الثناء، وقد 
يستمر الذكر احلسن بعد موت اإلنسان لقرون متطاولة كام هو حال املحدثني والفقهاء 

))( رواه احلاكم وقال: صحيح اإلسناد.
))( رواه أمحد واحلاكم وغريمها. 



334
ذاكر،  ما ذكرهم  يقرءون كتبهم ويرتمحون عليهم كل  الناس  يزال  الذين ال  واملفرسين 
والقراء  الستة  الكتب  وأصحاب  األربعة  األئمة  ذكرهم  اهلل  خلد  الذين  أولئك  ومن 

السبعة وغريهم كثري.

كام أن التنضري يكون يف اآلخرة بالفوز باجلنة والنظر إىل وجه اهلل تعاىل ]پ    ڀ      
ڀ      ڀ     ڀ        ٺ    ٺ[ ]القيامة:))-3)[.

5- وعن عائشة J قالت: دخل عيّل النبي H فعرفت يف وجهه أن 
قد حرضه يشء، فتوضأ وما كلم أحًدا، فلصقت باحلجرة أستمع ما يقول، فقعد عىل املنرب 
ومحد اهلل وأثنى عليه، وقال: »يا أيها الناس، إن اهلل يقول لكم: مروا باملعروف وانهوا عن 
املنكر، قبل أن تدعوا فا أجيب لكم، وتسألوني فا أعطيكم وتستنصروني فا أنصركم« 

فام زاد عليهن حتى نزل)))، ولعل هذا احلديث يبني السبب يف كثرة دعاء املسلمني اليوم 
بالنرص وال يرون نرًصا، وذلك لرتك األمر باملعروف والنهى أحياًنا حتى يف نطاق األرسة 

فضاًل عن غريها واهلل املستعان.

 

))( رواه ابن ماجه وابن حيان يف صحيحه.



335
املبحث الرابع

ǰǮƭƸǩƗ ƳƘƜǕ ǹƴǩ ƠǡǸǩƗ ƞǾǮǵƍ

لقد مر معنا عند ذكر خالصة أقوال املفرسين أن عباد الرمحن ال يضيعون شيئا من 
أوقاهتم يف غري فائدة فضاًل عن أن يضيع يف املشاركة يف لغو الكالم أو حمرمة، من هنا 
كان ال بد من بيان أمهية الوقت وأمهية املحافظة عليه من أن يضيع يف غري فائدة وهذا 
مما  شيًئا  وإليك  الرمحن،  عباد  املقدمة  ويف  اهلل  إىل  عىل  الطريق  عرف  مؤمن  كل  حيتاجه 

يتعلق بالوقت عرب النقاط التالية: 

 :ƠǡǸǩƗ ƞǾǮǵƍ ǺǪǕ ǧƴǽ ƘǮǭ ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ƳƷǷ Ƙǭ ǯƘǾƛ : ăȅǷƍ

قال تعاىل: ]ېئ    ېئ     ىئ    ىئ      ىئی    ی    ی    ی    جئ[ 
والقمر  الشمس  تسخري  ذكر  تعاىل  اهلل  أن  الكريمة  اآلية  يف  الداللة  ووجه  ]إبراهيم:33[، 

والليل والنهار يف مجلة ما ذكره من جالئل النعم وذلك عىل سبيل االمتنان حيث قال 
ې     ې      ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ     ٴۇ      ۈ     ]ۈ     تعاىل: 
ۈئ     ۆئ       ۇئۆئ     ۇئ        وئ     وئ      ەئ     ەئ     ائ     ىائ     ى     ې     ې    

ۈئ[ ]إبراهيم:)3[.

يشء  العباد  عىل  اهلل  نعم  أصناف  من  اآليات  هذه  »ففي   :V السعدي  قال 
عظيم، جممل ومفصل، مما يدعو اهلل به العباد إىل القيام بشكره، وذكره وحيثهم عىل ذلك 
مجيع  يف  عليهم  تتكرر  اهلل  نعمة  أن  كام  والنهار،  الليل  آناء  ودعائه  سؤاله  يف  ويرغبهم 

األوقات« اهـ.

وقد أقسم اهلل تعاىل يف كتابه بعدد من األوقات ليبني عظيم فضلها وأمهيتها ومن 
ذلك.
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قوله تعاىل: ]ٱ[ قال الرازي: »أقسم اهلل تعاىل بالعرص، الذي هو من الزمن 

األعاجيب، ألنه حيصل فيه الرساء والرضاء،  من  فيه  ملا   – العموم  وجه  عىل  يعني   –

والصحة والسقم والغني والفقر، وألن العمر ال يقوم بيشء نفاسة وعالًء«. اهـ.

وقد ذكر القرطبي عدة أقوال يف املراد من العرص املقسم به هنا: فقيل الدهر وهذا 

إىل  العرص  صالة  وقت  أي  النهار،  ساعات  من  ساعة  آخر  هو  وقيل  عباس،  ابن  قول 

مغيب الشمس، وهذا قول قتادة. وقوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ فها هنا 

أقسم اهلل تعاىل بالنهار والليل كام بينه القرطبي يف تفسريه وإليك ما قاله ملخًصا: 

»أقسم بالضحى واملراد به النهار لقوله تعاىل ]ڄ    ڄ    ڃ[ فقابله بالليل ويف 

سورة األعراف: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ      ڤ     ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    

ڦ    ڦ    ڄ    ڄ         ڄ    ڄ    ڃ[ ]األعراف:97-98[، وقوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    
ڃ[ ]الضحى:)[، معناه سكن، يقال ليلة ساجية أي ساكنة.

يقول الراجز:
الــنـسـاجيـــــا حـــــبـــــذا الــقـــــمـــــراء والــلــيــل سـاج مـــــــــاء  ــل  ـــ ــث مـــ ــــرق  وطـــــ

وقال الضحاك: سجا: غطي كل يشء، قال األصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، 

مثلام يسجى الرجل الثوب« اهـ.

وكام أقسم اهلل تعاىل بالعرص والضحى والليل أقسم كذلك بالفجر وأقسم ببعض 

األيام من السنة فقال تعاىل: ]ٱ          ٻ    ٻ    ٻ[ ]الفجر:)-)[.

ولعله تبني لك أهيا القارئ الكريم من خالل هذه اآليات عظمة الوقت وأمهيته إذ 

الرب B ال يقسم إال بيشء عظيم لينبه عبادة إىل عظمة ذلك اليشء واهلل أعلم.
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 :ǴƢǾǮǵƍǷ ƠǡǸǩƗ ƞǮǾǡ ǺǪǕ ǧƴǽ ƘǮǭ ƞǞǽƸǂǩƗ ƞǽǸƜǲǩƗ ƞǲƾǩƗ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ ǯƘǾƛ :Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد وردت عدت أحاديث تبني أمهية الوقت يف حياة املسلم وأكتفي هنا بذكر ثالثة 
أحاديث فقط فيها النفع والفائدة: 

)- عن ابن عباس L قال: قال رسول اهلل H: »نعمتان مغبون فيهما 
كثري من الناس الصحة والفراغ«)))، يف هذا احلديث إشارة إىل فائدة عظيمة ينبغي أن 

الناس تضيع األوقات والسنوات  الكاثرة من  الكثرة  املؤمن أال وهي: أن  إليها  يلتفت 
دون فائدة يف دنيا أو دين، وأن القلة هم الذين يعمرون أوقاهتم بام يعود عليهم بالنفع يف 
دينهم ودنياهم،فيا ترى أنت من أي الفريقني...... وال شك أن عباد الرمحن من أولئك 
القليل ألهنم ال يرضون الغبن ألنفسهم، والغبن هنا بمعنى دفع الثمن يف مقابل األمر 
احلقري، فالوقت هو اثمن ما لدهيم فال يمكن أن ينفقوه يف لعب أو هلو أو حتى كالم ال 

يرجى منه النفع يف دين أو دنيا.

باألعمال  »بادروا   :H اهلل  رسول  قال  قال:   I هريرة  أيب  وعن   -(
ا، أو  ا منفداً ا، أو هرماً ا مفسداً ا: هل تنتظرون إل فقراًا منسياًا أو غنى مطغياًا، أو مرضاً سبعاً

موتاًا جمهزاًا، أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر«))).

H يأمر ها هنا كل مسلم أن يبادر باغتنام األوقات قبل حصول  فالنبي 
واحد من هذه اآلفات التي يتقلب فيها اإلنسان وهذا مما يدل عىل أمهية اغتنام الفرص يف 

احلياة باألعامل الصاحلة وما يقرب إىل اهلل تعاىل واهلل أعلم. 

3- وعن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »أعذر اهلل D إىل 
امرئ آخر عمره حتى بلغه ستني سنة«)3)، ومعنى »أعذر اهلل إليه«: أي أزال عذره ومل 

))( رواه البخاري والرتمذي وغريمها. 
))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.

)3( رواه البخاري.
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يرتك له موضًعا لالعتذار إذ أمهله اهلل طول هذه املدة املديدة من العمر، وهذا كله يعني 
يرجع  ومل  تعاىل  اهلل  مع  حاله  إصالح  إىل  يلتفت  ومل  بقليل  قبلها  أو  الستني  بلغ  من  أن 
إىل حتكيم رشيعته يف حياته فإنه قد استحق العذاب وذلك لشدة تفريطه وإمهاله وعدم 

اعتباره طوال هذه السنوات واهلل أعلم. 

 :ƠǡǸǩƗ ǺǪǕ ǃƸƮǩƗ Ǽǝ ǬǶǩƗǸƭƍǷ ǜǪƾǩƗ ǧƗǸǡƍ ǰǭ ǳƶƜǱ :Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة V آثاًرا كثرية يف حرص السلف والعلامء 
الذين جاءوا من بعدهم يف االهتامم بالوقت وعدم التفريط يف يشء منه مهام قل، وسأذكر 
هنا طرًفا من تلك اآلثار، وهي من كتابه )قيمة الزمن عند العلامء( مع العلم بأنني علقت 

عىل بعض تلك اآلثار: 
)- نقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعني الزهاد: أن رجاًل قال له كلمني، فقال 
له عامر: أمسك الشمس، يعني أوقف يل الشمس عن املسري حتى أكلمك، يعني ال وقت 

للسوالف. 

)- وقال عبد اهلل بن مسعود I: »ما ندمت عىل يشء ندمي عىل يوم غربت 
شمسه، نقص فيه أجىل ومل يزد فيه عميل«. 

فيك  يعمالن  والنهار  الليل  »إن  العزيز:  عبد  بن  عمر  للزاهد  اخلليفة  وقال   -3
فاعمل فيهام«. 

بن  حلامد  قيل  »لو  سلمة:  بن  محاد  شيخه  عن  مهدى  بن  الرمحن  عبد  وقال   -4
عن  تعبري  هناك  ليس  وأقول:  شيًئا«،  العمل  يف  يزيد  أن  قدر  ما  غًدا  متوت  إنك  سلمة 
شدة االجتهاد يف العمل الصالح بأوضح من هذا، وهلذا ورد أن محاًدا هذا مات وهو يف 

الصالة رمحة اهلل. 
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الوقت  أبو يوسف صاحب أيب حنيفة فأمره كان عجًبا يف احلرص عىل  5- وأما 

فاستمع إىل حادثتني من أخباره: 

األوىل: كان أبو يوسف شديد املالزمة أليب حنيفة ال يكاد يفارقه حتى يف يوم العيد 
قال V: مات ابٌن يل، فلم أحرض ِجهاَزه وال دفنه، وتركُته عىل جرياين وأقربائي،خمافة 

أن يفوتني من أيب حنيفة يشء ال تذهب حرسته عني. 

العلم يف عرصنا احلارض حيث عرف عنهم كثرة  لطلبة  ولعل يف هذا اخلرب عربة 
االعتذار عن الدروس أو املحارضات – إذا كان يف اجلامعة – وعرف عنهم ما هو أسوأ 
من ذلك وهو إضاعة الوقت يف السوالف واجللوس يف املطاعم لتناول الطعام أو الشاي 
وال يدري أحدهم كم مىض من الوقت وهو جالس يتحدث مع إخوانه بزعم األخوة يف 

اهلل، وهلـذا قلام يفلح طالب علم كان هذا دأبه واهلل املستعان.

الثانية: قال تلميذه القايض إبراهيم بن اجلراح الكويف: »مرض أبو يوسف فأتيته 
أعوده، فوجدته مغمي عليه، فلام أفاق قال يل: يا إبراهيم، ما تقول يف مسألة؟ قلت: يف 
مثل هذه احلالة؟ قال: وال بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج.... ثم قال: يا إبراهيم: 
أيام أفضل يف رمي اجلامر، أن يرميها ماشًيا أو راكًبا؟ قلت: راكًبا، قال أخطأت، قلت: 
عنده  يوقف  كان  ما  أما  قال:  عنك،  اهلل  يرىض  فيها  قل  قلت:  أخطأت،  قال:  ماشًيا، 
للدعاء، فاألفضل أن يرميه ماشًيا وأما ما كان ال يوقف عنده فاألفضل أن يرميه راكًبا، 
ثم قمت من عنده فام بلغت باب داره حتى سمعت الرصاخ عليه، وإذا هو قد مات رمحة 

اهلل عليه« اهـ. 

:ǯƘƢǪǾǪƩ ǯƘơƴƕƘǝ ƸƥȁƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ǐƭȆǽ

إحداهما: احلرص الشديد عىل الوقت مهام كان حال اإلنسان... فهذا أبو يوسف 
V كان قد أفاق من اإلغامء لتوه فلم ينتظر حتى تتحسن حاله بل بدأ باملناقشة العلمية 
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مع تلميذه، وإنا نشكوا إىل اهلل حالنا إذ أصبح أحدنا يعجز عن االستفادة من الوقت وهو 

يف متام الصحة والعافية، فنسأل اهلل تعاىل أال يكون ذلك دليل عىل اخلذالن. 

الثانية: إخالص أيب يوسف يف تعليمه للعلم أو مناقشته للمسائل الفقهية وذلك 
أبقي اهلل ذكرهم وعلمهم إىل  به ناج«، وهبذا اإلخالص  أوضح من قوله: »لعله ينجو 
املسائل  يناقشون  الذين  من  هذا  فأين  )8)هـ،  سنة  يوسف  أبو  مات  وقد  هذا،  يومنا 

إلظهار علمهم وإبداء جهل غريهم واهلل املستعان. 

6-جاء يف ترتيب املدارك للقايض عياض يف ترمجة الفقيه املالكي املحدث اإلمام 
– أي  املالكي: كان ملحمد بن سحنون رسية  »قال  ما ييل:  القريواين  حممد بن سحنون 
إىل  كتاب  تأليف  يف  شغل  وقد  يوًما،  عندها  فكان  مرام،  أم  هلا:  – يقال  مملوكة  جارية 
أي   – عليها  طال  فلام  الساعة،  مشغول  أنا  هلا:  فقال  فاستأذنته  الطعام،  الليل،فحرض 
االنتظار – جعلت تلقمه الطعام حتى أيت عليه – أي أكله كله – ومتادي عىل ما هو فيه 
إىل أن أذن لصالة الصبح، فقال: شغلنا عنك الليلة يا أم مرام، هات ما عندك، فقالت: 

قد- واهلل يا سيدي – ألقمته لك، فقال: ما شعرت بذلك«.

قلت: لقد أصبح للطعام عندنا شأن عظيم ابتداًءا من رشائه وإىل وضعه يف املائدة 
واجللوس لتناوله واحلديث قبله وبعده، وهبذا ضاعت األعامر.

7- جاء يف كتاب )عيون األنباء يف طبقات األطباء( يف ترمجة الفخر الرازي: »حكى 
لنا القايض شمس الدين اخلوئي عن الشيخ الفخر الرازي أنه قال: واهلل إنني أتأسف يف 

الفوات عن االشتغال بالعلم يف وقت األكل، فإن الوقت والزمان عزيز«.

قلت: هذه القصة وإن كانت شبيهة بسابقتها إال أنني أردت أن أقول بإيرادها أن 
ما كان من ابن سحنون ليس هو يشء غريب شاذ بل كان ذلك مشرتًكا بني أهل العلم 

احلريصني عىل اغتنام سائر األوقات يف حتصيل العلم أو تعليمه.
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املفرس  الفقيه  الطربي  جرير  ابن  من شأن  كان  بام  املباركة  اآلثار  هذه  وأختم   -8

املؤرخ املشهور، فإليك مقتطفات من ترمجته:
بن  القاسم  السمسار وأيب  أيب عمر  القايض  اللغوي عن  اهلل  بن عبيد  دَث عيل  حَّ
عقيل الوراق: أن أبا جعفر الطربي قال ألصحابه: أتنشطون لتفسري القرآن؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ قال: ثالثون ألف ورقة فقالوا: هذا مما تفنى فيه األعامر قبل متامه، فاخترصه 

يف نحو ثالثة آالف ورقة، وأماله عىل طالبه يف سبع سنني. 

ثم قال هلم: أتنشطون لتاريخ العامل، من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر 
نحو ما ذكر يف تفسريه فأجابوه بمثل ذلك فقال: إنا هلل، ماتت اهلمم، فاخترصه يف نحو 
مما اخترص التفسري وفرغ من تصنيفه ومن عرضه-أي قراءته-عليه يوم األربعاء لثالث 

بقني من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وثالث مائة.

سنة  أربعني  مكث  جرير  ابن  أن  حيكي  السمسمي  سمعت  »وقد  اخلطيب:  قال 
يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة« ويعني ما بني تصنيف وحتصيل.

قال أبو غدة V: وقد ولد ابن جرير سنة 4))، وتويف سنة 0)3 هـ فعاش 86 
ابن  بقي  قد  بأربع عرشة سنة، يكون  البلوغ وقدرناها  قبل  سنة، وإذا طرحنا منها سنَّة 
جرير ثنيتني وسبعني سنة يكتب كل يوم 4) ورقة، فإذا حسبنا أيام االثنتني وسبعني سنة 
وجعلنا لكل يوم 4) ورقة تصنيًفا، وكان جمموع ما صنفه اإلمام ابن جرير نحو )35 

ألف.

الكتابات  فيكون  ورقة  آالف  ثالثة  نحو  و)تفسريه(  تارخيه  من  كاًل  اعتربوا  وقد 
جمموعها نحو سبعة آالف ورقة أو ثامنية آالف ورقة، فاحسب الباقي من أوراق مصنفاته 

وهو )35 ألف ورقة« اهـ خمترًصا.
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قلت: واليوم ال يكاد طالب العلم يتمكن من جمرد اإلطالع عىل تفسري ابن جرير 
املقرصين  العلم  وبطالب  بنفيس  أهيب  أقول  وهلذا  كاماًل،  جرير  ابن  تاريخ  أو  كاماًل 
أمثايل أن يرجعوا إىل كتاب ابن عدة لينظروا كيف كانت مهم العلامء يف التعلم والتعليم 

والتأليف لعلنا نبلغ عرش معشار ما كانوا عليه واهلل أعلم. 

 :ǴøøøøǾƜǲơ

واستامًعا(  قواًل  اللغو  النفس عن  )تنزيه  بيان صفة  وفقت يف  قد  أكون  أن  أرجو 
من قوله تعاىل: ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ إذ تلك من أعظم صفات عباد الرمحن 
كام  اخلصلة  هذه  شملت  إذ  الصفات،  بقية  حتصيل  من  التمكن  هلم  يتم  هبا  وبالتزامهم 
سبق عىل: البعد عن كل باطل مبعد عن احلق شاغل للوقت بغري فائدة، إذ الوقت هو 
رأس املال أو قل هو املظروف الذي توضع بداخله األعامل – حسنها وسيئها – فإذا أراد 
املؤمن أن يكون من عباد الرمحن فلينظر بم يمأل مظروفه هذا، وال شك أنه سيجد أن من 
أول ما جيب أن يوضع يف ذلك املظروف هي صفات عباد الرمحن ما تقدم رشحه منها وما 

سيأيت بإذن اهلل تعاىل. واهلل أعـلم.



الصفة الثانية عشرة:

]ڳ    ڳ      ڱ    ڱ     ڱ     
ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ[

التأثر بآيات القرآن



344

J

النبيني  وخاتم  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
سـيدنـا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وهي  أال  الرمحن  عباد  صفات  من  عرشة  الثانية  الصفة  بـيـان  فـمـع  بعد:  أمــا 
ڻ[  ڻ     ں     ں     ڱ     ڱ      ڱ      ڱ     ڳ       ]ڳ     تعاىل:  قوله 

]الفرقان:73[.

عباد  يذكر هبا  الكريم عندما  القرآن  بآيات  التأثر  الصفة:  نسمي هذه  أن  ويمكن 
لدرجة  التأثر  هبم  ويصل  سامعه،  وعند  تالوته  عند  بالقرآن  يتأثرون  وهم  الرمحن، 
السجود لعظمة اهلل وكربيائه، وليس ذلك إال نتيجة لرقة قلوهبم وخشوعهم عند سامع 

القرآن العظيم.

النفاق  وأهل  األوثان  عباد  صفات  باينوا  الرمحن  عباد  أن  إىل  إشارة  اآلية  ويف 
والكفران ألن هؤالء ال يتأثرون بكالم اهلل تعاىل أبًدا.

ومن هنا سيكون الكالم حول هذه اآلية ضمن مخسة مباحث: 
املبحث األول: أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة.

املبحث الثاني: يف بيان أمهية تدبر القرآن وكيفته وفوائده.
املبحث الثالث: أقسام الناس عند تذكريهم بآيات اهلل تعاىل.

املبحث الرابع: يف ذكر صور من تأثر السلف وبكائهم عند قراءة القرآن.
املبحث اخلامس: يف ذكر صور من استجابة السلف للعمل بالقرآن الكريم.
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املبحث األول

 :ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ
]ڳ    ڳ      ڱ    ڱ     ڱ     ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ[

]ڳ    ڳ      ڱ[ أي ذكرهم غريهم كائنًا من كان   :V قال اخلطيب 
ألهنم يعرفون احلق بنفسه ال بقائله، ]ڱ     ڱ[ أي الذي وفقهم ليذكروا إحسانه 
إليهم يف حسن تربيته هلم باالعتبار باآليات املرئية واملسموعة ]ڱ    ں[ أي مل يسقطوا 
]ں    ڻ[ أي غري واعني هلا ]ڻ[ أي غري مبرصين بام فيها، كمن ال يسمع 

وال يبرص، بل خروا سامعني بآذان واعية وبعيون راعية، فاملراد بالنفي نفي احلال ]ڻ    
ڻ[ دون الفعل وهو اخلرور كام تقول ال يلقاين زيد إال مسلاًم، فاملراد نفي السالم 

دون اللقاء. اهـ. بترصف.

وقال الشنقيطي: »وال خيفى أن هلذه اآلية الكريمة داللتني: داللة باملنطوق وداللة 
باملفهوم، فقد دلت بمنطوقها عىل أن من صفات عباد الرمحن إهنم إذا ذكروا بآيات رهبم 
مل خيروا عليها، أي مل يبكوا عليها يف حال كوهنم صاًم عن سامع ما فيها من احلق وعمياًنا 

عن أبصاره، بل هم يبكون عليها سامعني ما فيها من احلق مبرصين له. 

وهذا املعنى دلت عليه آيات ُأخر من كتاب اهلل كقوله تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ    
فزادته  القرآن،  آيات هذا  تليت عليه  أن من  ]األنفال:)[، ومعلوم  ڄ     ڄ    ڄ[ 

]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     إيامًنا انه مل خير عليها أصم أعمى كقوله تعاىل: 
ڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڤڦ     ڤ      ڤ     ڤ    

ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ 

]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ    ڦ     ]التوبة:4))-5))[، وقوله تعاىل: 

ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ[ ]الزمر:3)[.
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الرمحن  لعباد  املخالفني  الكفرة  أن  بمفهومها:  أيًضا  املذكورة  اآلية  دلت  وقـد 
املوصوفني يف هذه اآليات إذا ذكروا بآيات رهبم خروا عليها صامًّ وعمياًنا أي ال يسمعون 

ما فيها من احلق، وال يبرصون حتى كأهنم ال يسمعوها أصاًل.

وهذا املعنى الذي دلت عليه اآلية الكريمة بمفهومها جاء موضًحا يف آيات أخر 
من كتاب اهلل تعاىل كقوله يف سورة لقامن: ]ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ژ       ژ    

ڑ    ڑ         ک    ک    کک    گ    گ    گ[ ]لقامن:7[ وغريها من اآليات. 

وقال امليداين: من صفات عباد الرمحن أهنم أهل حضور مع رهبم يف عباداهتم له، 
فمن خالئقهم الدائمة التي تتكرر يف حياهتم أهنم إذا ذكروا بآيات رهبم تذكروا وتدبروا، 
وخروا له سجًدا، يسبحون بحمده وهم ال يستكربون، وحينام خيرون عند التذكري بآيات 

اهلل فهم خيرون تعظياًم هلا واحرتاما يدل عىل ذلك أيًضا قوله تعاىل: ]ڍ    ڌ     ڌ    
ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    

ں[  ڱ      ڱ     ڱ     ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ      گ    

]السجدة:5)-6)[.

ثم قال V: »ونالحظ روائع البيان القرآين من آية السجدة وآية الفرقان ما ييل: 
أن الذي يف الفرقان نفي عن عباد الرمحن صفة اخلرور الشكيل الذي ال يفارقه حضور 
فكري وقلبي لدي تذكريهم بآيات رهبم، وهذا املنفي عنهم وهو من صفات أهل الغفلة 

واملرائني واملنافقني.

وأنَّ الذي يف السجدة قد حرص كامل اإليامن يف الذين إذا ذكروا بآيات اهلل خروا 
سجًدا وسبحوا بحمد رهبم غري مستكربين، فاثبت اخلرور والسجود والتسبيح بحمد 
اهلل لذوى اإليامن الكامل بآيات اهلل وهذه صفات أهل احلضور الفكري والقلبي لدى 

تذكريهم بآيات اهلل« اهـ بترصف. 
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 :ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ ǧǸƭ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǅȆƱ

: من صفات عباد الرمحن حسن اإلصغاء آليـات اهلل القرآنية حينام تتيل عليهم  أولاً
وينتج من ذلك خشوع القلب وزيادة األيامن وقوة التأثر بالقرآن. 

ثانياًا: أن الكافر أو املنافق إذا سمع آيات اهلل تعاىل اعرض عنها أو إذا كان منافًقا 
تـظـاهر باخلشوع وهو ليس كذلك.

ثالثاًا: من نتائج حسن اإلصغاء واخلشوع عند تالوة القرآن أو االستامع إليه-لدي 
عبد الرمحن أن يسارعوا يف طاعة اهلل تعاىل، وهذا يعني أن يكون القرآن الكريم هو منهج 
حياهتم وهو الذي حيكم ترصفاهتم، وهذا بعكس سامع املنافقني والكافرين للقران حيث 

ال يغري شيًئا يف حياهتم.
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املبحث الثاني

ǳƴƕƗǸǝǷ ǴƢǾǞǾǥǷ ǯƋƸǢǩƗ Ƹƛƴơ ƞǾǮǵƍ ǯƘǾƛ

إن الكالم حول تدبر القرآن له عالقة وطيدة باآلية التي نحن بصددها: ]ڳ    
ڳ      ڱ    ڱ     ڱ[ ]الفرقان:73[؛ ألن التذكري ال حيصل إال ممن فهم القرآن وتدبره، 

وال يكون التأثر به إال من أصحاب القلوب احلية التي تأثرت بالقرآن الكريم.

ومن هنا سوف أحتدث يف هذا املبحث حول ثالثة أمور هامة: أال وهي بيان ما ورد 
من النصوص وآثار السلف حول أمهية تدبر القرآن ثم بيان كيفية الوصول إىل التدبر ثم 

فوائد التدبر:

: أهمية تدبر القرآن الكريم: لقد وردت آيات كريمة من كتاب اهلل تعاىل حتث  أولاً
عىل تدبر القرآن الكريم ويف نفس الوقت تذم من ال يتدبره، كام وردت أحاديث نبوية 
H القرآن الكريم كام وردت آثار عن السلف وتوضح  النبي  تبني كيف يتدبر 
مدي اهتاممهم بالقرآن وبفهمه وتدبره، وسوف أقترص عىل ذكر يشء منها يف الصفحات 

القليلة اآلتية، فأقول ومن اهلل أرجو العون وأسأله القبول: 
تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  التدبر:  عىل  حتدث  التي  القرآنية  اآليات  بعض  ذكر   ) أ   (

]ک    گ    گ     گ     گ    ڳ    ڳ[ ]حممد:4)[.

]ک    گ    گ[ أي يتفهمونه فيعلمون ما  قال القرطبي: قوله تعاىل: 
أعد اهلل للذين مل يتولوا عن اإلسالم ]گ     گ    ڳ    ڳ[ أي بل عىل قلوب أقفال 
أقفلها اهلل D فهم ال يعقلون ففي حديث مرفوع أن النبي H قال: »إن عليها 
ارجتاج  إىل  إشارة  هنا  ها  فاألقفال  يفتحها«،  اهلل  يكون  حتى  احلديد  كأقفال  أقفالاً 

القلب وخلوه عن اإليامن، أي ال يدخل قلوهبم إيامن وال خيرج منها الكفر، الن اهلل طبع 
عىل قلوهبم. 
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ڃ      ڃ      ڃ     ڃ      ڄ     ڄ     ڄ     ]ڄ     تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 

چ[ ]ص:9)[.
كل  فيه  غزير  وعلم  كثري  خري  فيه  ڄ[  ڄ     ڄ     »]ڄ     السعدي:  قال 
هدي من ضاللة وشفاء من داء، ونور يستضاء به يف الظلامت، قوله: ]ڃ     ڃ[ 
أرسارها  ويتأملوا  علمها  فيستخرجوا  آياته.  الناس  ليتدبر  إنزاله،  من  احلكمة  هذه  أي 
بركته  تدرك  مرة  بعد  مرة  فيها  الفكرة  وإعادة  ملعانيه  والتأمل  فيه  بالتدبر  فانه  وحكمها 

وخريه.

وهذا يدل عىل احلث عىل تدبر القرآن، وأنه من أفضل األعامل وأن القراءة املشتملة 
عىل التدبر أفضل من رسعة التالوة التي ال حيصل هبذا هذا املقصود« اهـ.

)ب( بعض ما ورد من األحاديث يف احلث على تدبر القرآن الكريم: 
اهلل  رسول  فتحدث  ميمونة  خالتي  عند  »بت  قال:   L عباس  ابن  عن   -(

H مع أهله ساعة ثم رقد فلام كان ثلث الليل اآلخر قعد فنظر السامء فقال: ]ٱ    
قام فتوضأ واستن  ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[ اآليات إىل آخر سورة آل عمران، ثم 

–استعمل السواك– فصىل إحدى عرشة ركعة ثم أذَّن بالل فصىل ركعتني ثم خرج فصىل 
الصبح«))).

J: أخربينا بأعجب ما رأيت من  أنه قال لعائشة   L )- عن ابن عمر 
ليلتي حتى مس  أتاين يف  أمره كان عجًبا  H؟ فبكت وقالت: »كل  رسول اهلل 
جلده جلدي ثم قال: »ذريين أتعبد لربي D«، قالت: فقلت يا رسول اهلل، إين أحب 
قربك وإين أحب أْن تعبد اهلل ربك، فقام إىل القربة فتوضأ ومل يكثر صب املاء، ثم قام 
يصيل فبكى حتى بلَّ حليته ثم سجد فبكى حتى بلَّ األرض ثم اضطجع عىل جنبه فبكى 

))( متفق عليه.



350
حتى بل حليته ثم سجد حتى بل األرض ثم اضطجع عىل جنبه فبكى حتى إذا أتى بالل 
يؤذنه بصالة الصبح، قال: يا رسول اهلل ما يبكيك وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك 

وما تأخر؟ فقال: »وحيك يا بال وما مينعين أن أبكي وقد أنزل اهلل عليَّ هذه الليلة ]ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[« ثم قال: »ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها«، احلديث ذكره 

ابن كثري يف تفسريه وعزاه إىل ابن أيب حاتم وعبد بن محيد وابن مردويه وابن حيان يف 
صحيحه.

فافتتح  ليلة،  ذات   H النبي  مع  »صليت  قال:   I حذيفة  وعن   -3
البقرة، فقلت: يركع عند املائة، ثم مىض فقلت يصىل هبا يف ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها 
بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال  افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مرتساًل، إذا مر  ثم 

سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ«))).

)جـ( مجلة من اآلثار اليت توضح اهتمام السلف بتدبر القرآن الكريم:
 L األشعري  موسى  أيب  إىل  عمر  كتب  الرب:  عبد  البن  االستيعاب  يف  جاء 
–وكان أمرًيا عىل الكوفة– يكلفه أن يسأل الشعراء من قبله، هل ما زالوا يقولون الشعر 

أم امتنعوا عنه؟ فجمع أبو موسى الشعراء، وفيهم لبيد بن ربيعه- صاحب املعلقة – فقال 
هلم: هل الزلتم تقولون الشعر؟ فقال لبيد: »واهلل ما كنت ألقول الشعر بعد أن أكرمني 

اهلل بسورة البقرة«، وقيل: إن لبيد مل يقل شعًرا بعد إسالمه إال بيًتا واحًدا وهو:
أجلـي يــأتـــــين  مْل  إذ  هلل  ــد  ــمـــ حتى اكتسـيت مـن اإلسام سـر بالاحلـــ

وقال احلسن: »قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله، حفظوا حروفه 
وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: واهلل لقد قرأت القرآن فام أسقطت منه حرًفا، 
بحفظ  ما هو  واهلل  أثر يف خلق وال عمل،  عليه  للقرآن  ُيرى  ما  كله،  أسقطه  واهلل  وقد 

))( رواه مسلم. 
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حروفه وإضاعة حدوده، واهلل ما هؤالء باحلكامء وال الورعة، ال كثر اهلل يف الناس مثل 

هؤالء«))). 

بإذا زلزلت،  ليلتي حتى أصبح  أقرأ يف  قال: »ألن  القرظي  بن كعب  وعن حممد 
ا- أي  والقارعة ال أزيـد عليهام، وأتردد فيهام وأتفكر، أحب إىل ِمْن َأْن أهذَّ القرآن هذًّ

أقرُأه برسعة – أو قـال انثره نثًرا«.

الناس قراءته  V: »إنام أنزل القرآن ليعمل به فاختذ  وقال الفضيل بن عياض 
عماًل« قيل: كيف العمل به؟ قال: »ليحلوا حالله وحيرموا حرامه ويأمتروا بأمره وينتهوا 

عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه«. 

والنظر  واالعتبار  التدبر  عىل  اهلل  كتاب  يف  احلث  »كثر   :V الغزايل  وقال 
واالفتكار وال خيفي أن الفكر هو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العلوم 
حقيقته  جهلوا  لكن  ورتبته  فضله  عرفوا  قد  الناس  وأكثر  والفهوم  املعارف  ومصيدة 

وثمرته ومصدره«. 

وقال ابن القيم V: »فليس يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده وأقرب إىل نجاته 
من تدبر القرآن، وإطالة التأمل ومجع الفكر عىل معاين آياته، فإهنا تطلع العبد عىل معامل 

اخلري والرش بحذافريمها« اهـ.

 :ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ ƸƛƴƢơ ǜǾǥ :Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد ذكر اإلمام الغزايل يف إحيائه بعًضا من اآلداب التي من التزم هبا كانت له عوًنا 
بإذن اهلل عىل تفهم القرآن وتدبره، وإال فإهنا ال تزال هناك عوائق حتول بني العبد وبني 
ا ذكر هذه اآلداب حتى يرزق  تدبره لكالم العيل احلكيم، ومن هنا كان من الرضوري جدًّ

))( تفسري القاسمي )56/8)). 
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العبد نعمة التدبر، وما سأذكر هنا خمترص من األحياء بيشء من الترصف، فأقول ومن اهلل 

أرجو القبول:

1- التعظيم لكام اهلل العلي احلكيم: جيب أن يلتفت القارئ للقرآن الكريم إىل 
عظمة هذا الكالم وعلوه، ثم إىل فضل اهلل E ولطفه بخلقه يف نزوله عن عرش 
جالله إىل درجه إفهام خلقه فلينظر كيف لطف بخلقه يف إيصال معاين كالمه الذي هو 
صفة قديمة قائمة بذاته إىل إفهام خلقه؟ ولوال استتار هلل جاللة الكالم بكسوة احلروف ملا 

ثبت لسامع الكالم عرش وال كريس، قال تعاىل: ]ڈ    ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    
ڱ[  ڳ    ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     گگ     گ        ک    گ     ک    

]احلرش:))[، وقال تعاىل: ]ڑ    ڑ    ک    ک    ک     ک      گ[ ]الزخرف:4[.

القراءة  يف  رشوعه  قبل  الكريم  للقرآن  القارئ  عىل  جيب  للمتكلم:  التعظيم   -2

أن حيرض يف قلبه عظمة للمتكلم B ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البرش بل هو 

كالم العيل الكبري، وهو القائل: ]پ    ڀ    ڀ          ڀ[ ]الواقعة:79[، فكام أن ظاهر 

فكذلك  متطهًرا،  كان  إذا  إال  الالمس  برشة  ظاهر  عن  حمروس  وورقه  املصحف  جلد 

معناه – أي القرآن حكم اهلل D بأنه حمجوب عن القلب- أي قلب القارئ- إال إذا 

كان متطهرا عن كل رجس، ومستنرًيا بنور التعظيم والتوقري.

وكام ال يصلح ملس جلد املصحف عن كل يد، فال يصلح لتالوة حروفه كل لسان 

وال لنيل معانيه كل قلب، قال تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ    چ    

چ     ڇ[ ]األعراف:46)[، وملثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أيب جهل إذا نرش املصحف 

غيش عليه ويقول هو كالم ريب هو كالم ريب، فمن تعظيم املتكلم ينتج تعظيم الكالم ولن 

حترض عظمة املتكلم ما مل يتفكر يف صفاته وجالله.
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3- حضور القلب وترك حديث النفس:

قيل يف تفسري قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ أي بجد واجتهاد، وأخذه 
باجلد يعني أن يكون متجرًدا له عن قراءته منرصف اهلمة إليه عن غريه، وقيل لبعضهم: 
القرآن حتى  من  إيلَّ  أحبُّ  أو يٌشء  فقال:  نفسك بيشء؟  القرآن هل حتدثك  قرأت  إذا 

َث نفيس به؟ أحدِّ

وكان بعض السلف إذا قرأ آية مل يكن قلبه حارًضا عندها أعادها ثانية.

وهذه الصفة إنام هي نتيجة ملا قبلها من تعظيم الكالم واملتكلم، ألن الذي يتلوه 
ويستبرش به ويستأنس به ال يغفل عنه، ففي القرآن ما يستأنس به القلب إْن كان التايل 

أهاًل له فكيف يطلب األنس يف غريه.

4- التدبر: وهو يشء آخر وراء حضور القلب، فإنه قد ال يتفكر يف غري القرآن، 
هو  القراءة  من  واملقصود  يتدبره،  ال  وهو  نفسه  من  القرآن  سامع  عىل  يقترص  ولكنه 

التدبر.

ولذلك سن لنا من الرتتيل ألن الرتتيل يف الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن، قال 
عيل I: »ال خري يف عبادة ال فقه فيها وال يف قراءة ال تدبر فيها«.

 H وإذا مل يتكمن من التدبر إال برتديد فلريدد، وقد وردت آثار عن النبي
وعن بعض السلف M أهنم كانوا يرددون آيات من كتاب اهلل. 

ومن ذلك ما روى أن النبي H قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله 
تعاىل: ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئۆئ     ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئ    ېئ    ىئ     ىئ[ ]املائدة:8))[، وقام 

متيم الداري ليلة يردد قوله تعاىل: ]ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې                
ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئوئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]اجلاثية:))[.
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وقام سعيد بن جبري ليلة يردد قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ      ڦ    ڦ[ ]يس:59[، 
وقال بعض السلف: »يل يف كل مجعة ختمة ويف كل شهر ختمة، ويف كل سنة ختمة ويل 
والتفسري  التدبر  األخرية هي ختمة  بعد«. وهذه  منها  فرغت  ما  ثالثني سنة  منذ  ختمة 

للقرآن الكريم. 

5- التخلي عن موانع الفهم:
أن أكثر الناس منعوا عن فهم معاين القرآن ألسباب وحجب أسدهلا الشيطان عىل 

قلوهبم وهي أربعة: 
) أ ( أن يكون اهلمُّ منرصًفا إىل حتقيق احلروف بإخراجها من خمارجها فيأيت الشيطان 
ليرصفهم عن فهم معاين القرآن فال يزال حيملهم عىل ترديد احلروف خييل إليهم انه مل 
يفكرِّ يف  أن  له  فَأنىَّ  القارئ فكره مقصوًرا عىل خمارج احلروف  فهنا  خيرج من خمرجه، 

معانيه.

)ب( أن يكون مقلًدا ملذهب سمعه بالتقليد ومجد عليه وثبت يف نفسه التعصب له 
بمجرد االتباع للمسموع من غري وصول إليه ببصرية ومشاهدة.

فهذا شخص قد قيده معتقده عن أن جياوزه فال يمكن أن خيطر ببالـه غري معتقده، 
ا فيكون مانًعا من الفهم والتدبر للحق  فصار نظره موقوًفا عىل مسموعه وقد ال يكون حقًّ

الذي أمرنا به.

ا عىل ذنب أو متصًفا بكرب أو مبتيل يف اجلملة هبوي يف الدنيا  )جـ( أن يكون مرصًّ
مطاع، فان ذلك يسبب ظلمة القلب وصدئه، وكلام كانت الشهوات أشد تراكمت كانت 
معاين الكالم أشد احتجاجا، وكذلك بالعكس كلام ختفف العبد أثقال الدنيا جتىل املعنى 
هيبة  منها  ــِزَع  ُن والــدرهــم،  الدنيا  أميت  َمْت  عظَّ »إذا   :H النبي  قال  ولذلك  فيه 

اإلسام، وإذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر حرموا بركة الوحي«. 
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قال الفضيل: »يعني حرموا فهم القرآن«.

تعاىل:  قـال  اإلنابة  فيه  بام  واالعتبار  والتذكري  القرآن  لفهم   D اهلل  رشط  وقد 
]ڳ    ڱ    ڱ    ڱ     ڱ[ ]ق:8[، قال تعاىل: ]ھ    ھ    ے     ے    ۓ[ 

]غافر:3)[.

) د ( من املوانع للفهم أن يكون القارئ قد قرأ تفسرًيا ظاهًرا واعتقد أنه ال معنى 
النقل عن ابن عباس وجماهد وغريمها، وأن ما وراء ذلك  لكلامت القرآن إال ما تناوله 
أ مقعده من النار فهذا أيًضا من احلجب  تفسري بالرأي وأنَّ َمْن فرس القرآن برأيه فقد تبؤَّ

العظيمة.

6- التخصيص: وهو أن يقدر القارئ انه هو املقصود بكل خطاب يف القران فان 
سمع أمًرا أو هنًيا، وان سمع وعدا ووعيدا فكذلك، فإن فعل ذلك قرأ القرآن قراءة العبد 

املأمور 

:ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ƹƛƴơ ƴƕƗǸǝ :Ƙ ăƦǩƘƥ

لتدبر القرآن فوائد عظيمة وكثرية وما سأذكره هنا هو غيض من فيض وقليل من 
كثري: 

1- تدبر القرآن: مفتاح للعلوم واملعارف وبه يستنتج كل خري ويستخرج منه مجيع 
العارف ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]األنعام:38[.

2- تدبر القرآن: ُيثبِّت اإليامن يف القلب ويشيد بنيانه ويوطد أركانه ]چ     چ    
چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ[ ]النساء:36)[ اآلية. 

وما  تعاىل  حيبه  وبام  وأفعاله  وصفاته  بأسامئه   D باهلل  يعرفك  القرآن:  تدبر   -3
يرضيه وما يغضبه، والرصاط املوصل إليه.
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4- تدبر القرآن: يريك طريق أهل اجلنة وأهل النار وأعامهلم وأحواهلم وسيامهم 
ومراتبهم وحركاهتم، وكذا أهل السعادة وأهل الشقاوة، وال شك أن هذا من أهم ما 

ينبغي عىل املسلم أن هيتم به، وال ُيعَفى من ذلك العامة فضاًل عن اخلاصة.

أهلها  بأخالق  والتخلق  اجلنة  طريق  بسلوك  إال  واآلخرة  الدنيا  يف  سعادة  فال 
وكذلك اجتناب طريق النار وأهلها. 

5- يطِّلُع املتدبر للقرآن عىل أحوال األمم املاضية وأيام اهلل فيهم، من نجي منهم 
ومن أهلك ]ڱ     ڱ     ڱ[ ]احلجر:83[، ]ائ    ەئ          ەئ    وئ    وئ    

ۇئ    ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ                ۈئ    ېئ[ ]يوسف:)))[.
يراه  ألنه  اهلل،  كالم  بأنه  والعلم  اليقني،  درجة  إىل  العبد  يصل  القرآن:  تدبر   -6
فيه يف عدة  احِلَكم والقصة واألخبار  بعًضا، فريى  بعًضا ويوافق بعضها  يصدق بعضه 
العليم  القرآن وأنه من عند احلكيم  يعلم كامل  فبذلك  مواضع كلها متوافقة متصادقة، 
وال شك أن كل مؤمن يصدق بأنَّ القرآن ال تناقض فيه وال تعارض بني أحكامه، ولكن 

املتدبر يرى ذلك عن قرب بتدبره آلياته فيكون يقينه أعظم وعلمه أشد واهلل أعلم.

7- التدبر: يعرف اإلنسان بمسالك الشيطان يف اإلغواء وقبل ذلك يعرفه بعداوة 
الشيطان لإلنسان، فيتخذه عدًوا ومن ثم يأخذ حذره منه ومن اتباع خطوات الشيطان، 
وبذلك حيفظه اهلل تعاىل من الشقاء يف الدنيا واآلخرة، ألن الشيطان هو السبب يف كل 

شقاء يصيب اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
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املبحث الثالث 

 ǺǩƘǖơ ŻƗ ƟƘǽƌƛ ǬǵƸǾǥƶơ ƴǲǕ ƻƘǲǩƗ ǫƘƾǡƍ

عند  الناس  أقسام  التفكري  معارج  كتابه  يف  امليداين  الرمحن  عبد  الشيخ  ذكر  لقد 

]ڳ    ڳ      ڱ    ڱ      بآيات اهلل تعاىل وذلك يف تفسريه هذه اآلية:  تذكريهم 

ڱ     ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ[ ]الفرقان:73[، فرأيت أن أثبتها هنا وذلك ملا فيها من 
الفائدة وليحذر املؤمن من أن يدخل يف أحد األقسام التي مل تنتفع بالقرآن الكريم، وليس 

نقيل هلا من الكتاب بنصها املذكور بل بيشء من الترصف وإضافة بعض األمور اهلامة، 

فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول: الناس عند تذكريهم بآيات اهلل املتلوة أو املنظورة 

ينقسمون إىل ستة أقسام:

القسم األول: قسم يعرض عنها مباشرة دون أن يعطيها من نفسه عاطفة ول 

ا ول بصراًا:  فكراًا ول مسعاً

الناس قد جعل يف نفسه حاجًزا منيًعا عن آيات اهلل تعاىل فهو ال  هذا القسم من 

يريد سامعها أصاًل، وذلك احلاجز أو احلاجب ألنه منشغل بأهوائه وشهواته وملذاته، 

فهو خيشى أن متنعه تلك اآليات فلهذا يسارع باإلعراض عن سامع اآليات وإذا سمعها 

ال يعطيها شيًئا من فكره أو عقله، وهؤالء هم املعنيون بقـوله تـعاىل: ]ژ     ژ     ڑ    

ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گڳ     ڳ      ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    
ں    ں    ڻڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ ]الكهف:57[. فهؤالء قد 

رون هبا،  جعل اهلل عىل قلوهبم أكنه فال ينتفعون باآليات املتلوة التي يذكَّ

قال السعدي: »]ڳ      ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ أي أغطية حمكمة متنعه أن يفقه 

اآليات وان سمعها، فليس يف إمكانه الفقه الذي يصل إىل القلب، ]ں    ں    ڻ[ 
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هبذه  كانوا  وان  االنتفاع  وجه  عىل  سامعها  ومن  اآليات  وصول  من  يمنعهم  صماًم  أي 

احلالة فليس هلدايتهم سبيل«.

القسم الثاني: قسم يذكر بآيات اهلل فيسمعها ويتفكر فيها وقد ينتفع بها، 
لكن تغلبه بعد ذلك شهواته وأهواء نفسه فيعرض عنها: 

وهذا القسم من الناس يصطرع يف داخله الفكر واهلوى، والضمري الرشيد والشهوات 
اجلانحات، ثم تكون أهواؤه وشهواته بعد مرحلة رصاع قد تطول وقد تقرص هي الغالبة، 

فتخضع إرادته للهوى فيكون اإلعراض عن آيات اهلل واالهنامك يف الشهوات.

وقد جاءت اإلشارة إىل هذا القسم يف قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ        ٺ    
ٺ     ٺ     ٿ    ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ      ٹ[ ]السجدة:))[.

لالستفهام  مَتِتُّ  اآلية:  ڀ[  ]ڀ     تعاىل:  »قوله  عاشور:  ابن  الطاهر  قال 
نفعه، وظلم  فيام  التأمل  نفسه بحرماهنا من  منه ألنه ظلم  اظلم  أحد  أي ال  اإلنكاري، 
اآليات بتعطيل االنتفاع هبا وظلم الرسول H بتكذيبه واإلعراض عنه، وظلم 

حق ربه إذ مل يمتثل ما أراد منه« اهـ بترصف.

احتامل  أن  إال  األول،  كالقسم  الناس قسم جمرم  القسم من  إنَّ هذا  امليداين:  قال 
أرجي من إصالح القسم األول، ولذلك جاء يف بيان حال القسم األول قول اهلل: ]ڻ    
ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ ]الكهف:57[، ومل يأت مثل هذا الوصف يف بيان 

القسم الثاين.

مظهر  يف  املؤمنني  فيشارك  ربــه  بــآيــات  يذكر  منافق  قسم  الثالث:  القسم 
الستجابة هلا:

ام  فيخر ساجًدا سجود اجلسد فقط، ولكنه يف قلبه كافًرا فُأُذُنه صامء وعينُه عمياء عَّ
يدعو إليه التذكري، وحاله كحال القسمني السابقني يف عدم االنتفاع باآليات ويف عدم 
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التذكري هبا قال تعاىل يف املنافقني: ]ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ     ڇ      

ڇ    ڇ[ ]البقرة:9[.

بينهم  فيام  وأعامهلم  إيامهنم  يفسدون  أي  ڃ[  ]ڃ      :V القرطبي  قال 
وبني اهلل تعاىل بالرياء كام قال تعاىل: ]ڌ    ڌ[ وقال النبي H: »ل ختادع 
اهلل فإن من خيادع اهلل، خيدعه اهلل، ونفسه خيدع لو يشعر«، قالوا: يا رسول اهلل، وكيف 

خيادع اهلل؟ قال: »تعمل مبا أمرك اهلل به، وتطلب غريه«.

ألن  صحيح  وهذا  نفسه،  خيدع  وإنام  خُيَدع  ال  فإنه  اهلل  خدع  »من  كالمهم:  ومن 
اخلداع إنام يكون مع من ال يعرف البواطن« اهـ بترصف.

فاملقصود أن هذا القسم من الناس يتظاهر بالتأثر بآيات اهلل وهو يف باطنه مكذب هبا 
وغري متأثر هبا وهو رش الناس عافانا اهلل واملسلمني من مجيع األمراض القلبية والبدنية.

القسم الرابع: قسم مراء من املؤمنني: 
والفرق بني هذا القسم والقسم السابق، أن هذا مؤمن باهلل مصدق بآياته، ولكنه 
حال سامعها مل يتأثر ومل يرد وجه اهلل بسجوده عند سامع اآليات ولكن خيش من القيل 
والقال، بينام القسم السابق من املنافقني فهم مل يؤمنوا بآيات اهلل أصاًل ويشرتك االثنان يف 
عدم حصول األجر، فذاك حبط أجره بنفاقه وهذا بريائه. ثم إن من املرائني من خيلص 

تارة ويرائي أخرى بحسب ما يف قلبه من إيامن باهلل تعاىل، فعىل العموم قد يتأثر أحياًنا.

القسم اخلامس: قسم غافل من املؤمنني:
وهذا يسجد سجود عادة ال عبادة، ففكره وقلبه منرصف إىل ما هو مشغول به من 
أمور الدنيا، ولكن هؤالء هلم من األجر بقدر حضورهم يف ذلك السجود أو عند سامع 
تلك اآليات، هم ليسوا من عباد الرمحن الذين سبق ذكرهم لنقص عملهم، وألهنم مل 

يصلوا إىل الغاية املرجوة من التأثر بآيات اهلل تعاىل.
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وهذا القسم قد ال يكون يف عمله متخًذا املنهاج اإلهلي يف كل صغرية وكبرية من 
ألهنم  أخرى  تارة  الغفلة  عليه  وتغلب  تارة  يطيع  بل  ذكرنا  كام  حضوره  لنقصان  أمره 
]ژ    ژ    ڑ     ڑ      ک    ک    ک    ک    گ    گگ    گ    ڳ    ڳ     ڳ[ ]التوبة:)0)[.

القسم السادس: قسم حاضر القلب والفكر ويسجد سجود املتدبر آليات اهلل 
تعاىل: 

وهذا القسم منهم مؤمنون يف درجة األتقياء وآخرون يف درجة األبرار املحسنني 
وهم الذين قال اهلل فيهم: ]ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    
ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ     ڳ    ڳ[ ]السجدة:5)-

6)[ اآلية.

فانظر كيف َبنيَّ خمافتهم من رهبم C حيث اتبع السجود وبذكر قيامهم يف ظالم 
الليل يدعون رهبم خوًفا وطمًعا فهؤالء هم املعنيون يف آية الفرقان التي نحن بصدد بياهنا 

واهلل أعلم. 
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املبحث الرابع 

 ǬǶƕƘǦƛǷ ǜǪƾǩƗ ƸƥƎơ ǰǭ ƷǸǅ
ǴǕƘǮƽǷ ǯƋƸǢǩƗ ƝƊƗƸǡ ƴǲǕ

إن من نتائج التدبر للقرآن التأثر والبكاء عند تالوة القرآن أو عند استامعه، وقد 

M إذ كانوا كثرًيا ما يبكون عند االستامع إىل القرآن أو  كان هذا هو حال السلف 

عندما يتلونه بألسنتهم ليس كحالنا اليوم، نشكو إىل اهلل حالنا ونسأله أن يغريه إىل احلال 

الذي يرضيه.

وأكثر الناس إال من رحم اهلل متر عليه الشهور وال يتذكر أنه بكى يوًما من األيام 

عند سامعه لكالم اهلل تعاىل، ومن هنا كانت الرضورة ملحة لذكر يشء من بكاء السلف 

عند سامعهم للقرآن ويشتمل هذا املبحث عىل أمرين هامني: 

:ǯƋƸǢǩƗ ǓƘǮƽ ƴǲǕ ǰǽƊƘǦƜǩƗ ǺǪǕ ŻƗ ƊƘǲƥ :ǧǷȁƗ ƸǭȁƗ

لقد امتدح اهلل D يف كتابه البكاءين عند سامع القرآن أو تالوته يف آيات عديدة من 

كتابه: فمن ذلك قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     

ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]املائدة:83[، جاء يف سبب نزوهلا انه ملا قدم جعفر من احلبشة 

H وفيهم  النبي  إىل  النجايش وفًدا  بعثهم  هو وأصحابه ومعهم سبعون رجاًل 

عليهم  فقرأ  واتباعهم،  وائمن  وذر  ومتام  وارشف  وإدريس  أهلية  وابر  الراهب  بحريا 

رسول اهلل H سورة يس إىل آخرها فبكوا حني سمعوا القرآن آمنوا، وقالوا: ما 

أشبه هذا بام كان ينزل عىل عيسى، فأنزل اهلل فيهم هذه اآليات. وقال تعاىل: ]ڤ    ڦ    

ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ    ڃ        ڃ        ڃ      ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ        
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ     ڎ[ ]اإلرساء:07)-09)[.
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]ڍ    ڌ    ڌ[ هذه مبالغة يف صفتهم  القرطبي: قوله تعاىل:  قال 
املرتبة،  هذه  إىل  يصل  أن  شيًئا  منه  وحصل  بالعلم  توسم  من  لكل  وحق  ومدحـهم، 

فيخشع عند استامع القرآن ويتواضع ويذل.

يف مسند الدرامي عن التميمي قال: »من أوتى من العلم ما مل يبكه خلليق أال يكون 
أوتى علاًم، ألن اهلل نعت العلامء ثم تال هذه اآلية« اهـ.

وقد ورد أن النبي H قال: »إن القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن 
مل تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن مل يتغن به فليس منا«))).

كيفية  – أي  طريقة  وعندها  القراءة  مع  مستحب  »البكاء  النووي:  قال  هنا  ومن 
حتصيله-بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد واملواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصريه 

يف ذلك فإن مل حيرضه حزن وبكاء فليبك عىل فقد ذلك فإنه من أعظم املصائب«.

:ǯƋƸǢǩƗ ǓƘǮƽ ƴǲǕ ǜǪƾǩƗ ǈǖƛ ƊƘǦƛ ƸǥƵ :ǼǱƘƦǩƗ ƸǭȁƗ

إن اآلثار الواردة عنهم يف ذلك كثرية وسأقترص عىل يشء يسري منها لعل اهلل جيعله 
سبًبا يف أن ينتبه املسلم إىل فقدانه هلذا األثر العظيم من آثار القرآن عىل القلوب.

 :I ƙƘǎƲǩƗ ǰƛ ƸǮǕ ƊƘǦƛ

املدثر فلام وصل  I سمع قارًئا يقرأ سورة  القرطبي يف تفسريه أن عمر  ذكر 
إىل قوله تعاىل: ]ۉ    ې      ې    ې      ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ     وئ    ۇئ[ 
]املدثر:8-0)[، استند إىل جدار وظل يبكى فلام انرصف إىل بيته مرض شهًرا يعوده الناس 

ال يدرون ما مرضه.
وذكر اإلمام أمحد يف الزهد: أن عمر بن اخلطاب I كان يمر باآلية يف ورده فتحنقه 

العربة فيبكي حتى يسقط ويلزم بيته إىل اليوم واليومني حتى يعاد حيسبونه مريًضا.

.I رواه ابن ماجه عن سعد بن أيب وقاص )((
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:L ƻƘƜǕ ǰƛƗ ƊƘǦƛ

عن عبد اهلل بن أيب ملكية قال صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة، ومن املدينة 
إىل مكة، وكان يصىل ركعتني – أي يقرص الفريضة – فإذا نزل قام شطر الليل، ويرتل 
القرآن، يقرأ حرًفا حرفا ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب( ذكره البيهقي يف الشعب.

 :L ƙƘǎƲǩƗ ǰƛ ƸǮǕ ǰƛ ŻƗ ƴƜǕ ƊƘǦƛ 

عن نافع موىل ابن عمر قال: »كان ابن عمر يصيل بالليل فيمر باآلية فيها ذكر اجلنة 
فيقف عندها يدعوا اهلل تعاىل ويسأله اجلنة وربام بكي، ويمر باآلية فيها ذكر الناس فيقف 

ويتعوذ باهلل ويدعو وربام بكى، وكان إذا مر هبذه اآلية: ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    
ڭ    ۇ        ۇ[ ]احلديد:6)[، بكى وقال: بىل يا رب، بىل يا رب«.

 :J ƞǂƕƘǕ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ǫƍ ƊƘǦƛ

 J ببيت عائشة  القاسم بن حممد بن أيب بكر مر  الرتاجم أن  يذكر أصحاب 
وهي تقرأ قوله تعاىل: ]ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    
ائ     ەئەئ    وئ     وئ    ۇئ      ۇئ[ ]الطور:7)-8)[، جعلت ترددها وهي تبكي وتقول: رب 

مّن عيل وقني عذاب السموم.
وذكر اإلمام أمحد يف الزهد أن عائشة J كانت إذا قرأت قوله تعاىل: ]ڃ     

ڃ    ڃ[ ]األحزاب:33[، تبكي حتى تبل مخارها.
 :I ǼǱƘǲƜǩƗ ƠƛƘƥ ƊƘǦƛ

قال محاد بن سلمة: قرأ ثابت البناين: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    
ڃ    ڃ    چ[ ]الكهف:37[، وهو يصىل بالليل، فجعل يرددها وينتحب. 

عن  الكحال  فنهاه  تذهب،  عينه  كادت  حتى  ثابت  بكى  سليامن:  بن  جعفر  قال 
البكاء، فقال ثابت: ما خريمها إذا مل يبكيا، وأبى أن يعالج عينيه.
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 :I ƷƴǦǲǮǩƗ ǰƛ ƴǮƮǭ ƊƘǦƛ

جاء يف سري أعالم النبالء: بينام حممد بن املنكدر ذات ليلة قائم يصىل إذ استبكى 
إىل  فأرسلوا  البكاء،  يف  ومتادى  عليهم  فاستعجم  وسألوه  أهله،  فزع  حتى  بكاؤه  فكثر 

صاحبه أيب حازم، فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قـال: مرت يب آية ]ىئ    ی    ی    
ی    ی    جئ    حئ    مئ[ ]الزمر:47[ فبكى أبو حازم معه فأشتد بكاؤمها.

:I ƼǱƍ ǰƛ ǤǩƘǭ ǫƘǭȃƗ ƊƘǦƛ

قال أشهب بن عبد العزيز: خرجت ذات ليلة بعد ما رقد الناس حلاجة فمررت 
]ژ     ابتدأ  الفاحتة،  قراءة  من  فرغ  فلام  قائم يصىل،  فإذا هو  أنس  بن  مالك  بمنزل 
جعل  ثم  طوياًل،  بكاء  فبكى  ھ[  ھ     ھ     ھ     ]ہ     بلغ  حتى  ڑ[ 
يرددها ويبكى، وشغلني ما اسمع من كثرة بكائه عن التوجه إىل حاجتي، ومل أزل قائاًم 

وهو يرددها ويبكي حتى طلع الفجر.
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املبحث اخلامس 

ǯƋƸǢǩƘƛ ǨǮǖǪǩ ǜǪƾǩƗ ƞƛƘƪƢƽƗ ǰǭ ƷǸǅ ƸǥƵ

أن  الكريمة  أقوال املفرسين حول اآلية  املبحث األول يف خالصة  لقد ذكرت يف 
القرآن يصبح منهج حياة لعباد الرمحن الذين تأثروا به ]ڱ    ں[ عند سامعه ]ڻ    
حياة  يف  النظر  العملية  الناحية  أعني  ذلك  عىل  به  يستدل  ما  أفضل  ومن  ڻ[؛ 
الصحابة الذين رضبوا لنا أروع األمثلة يف االستجابة لكالم اهلل تعاىل والقيام بتطبيقه يف 
كل صغرية وكبرية من شؤون حياهتم وهلذا سأكتفي هنا بذكر بعض األمثلة الدالة عىل 

ذلك:

ی       ىئ        ىئ      ىئ     ېئ     ]ېئ     تــعــاىل:  بقوله  الصحابة  عمل   : أولاً
ی[: 

قال القرطبي: يف تفسريه: »عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم الريموك اطلب 
ابن عم يل، ومعي يشء من املاء، وأنا أقول إن كان له رمق سقيته، فإذا أنا به – عىل قيد 
احلياة – فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا برجل يقول آْهـ... آْهـ، فأشار إيلَّ 
ابن عمى أن انطلق إليه فإذا هو هشام ابن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار نعم فسمع 
رجل آخر يقول آه.... آه، فأشار هشام انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إىل 

هشام فإذا هو قد مات، ورجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات«.

– أي شديد  وعن أنس قال: ُأهِدَي لرجل من الصحابة رأس شاة وكان جمهوًدا 
]ېئ     – فوجه به إىل جار له، فتداوله سبعة أبيات ثم عاد لألول فنزلت  الفقر 

ېئ    ىئ    ىئ     ىئ       ی      ی[. 

ثانياًا: حرص الصحابة على العمل بقوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    
ۀ     ہ    ہ    ہ[ اآلية.
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قال:  قيس  بن  ثابت  بن  حممد  عن   – له  واللفظ  جرير-  وابن  أمحد  اإلمام  روى 
أباه-  -يعني  ثابت  قعد  ہ[  ہ     ہ     ۀ      ۀ     ]ڻ     اآلية:  هذه  نزلت  ملا 
اآلية:  قال: هذه  ثابت؟  يا  يبكيك  ما  فقال:  بن عدي  به عاصم  فمر  يبكي،  الطريق  يف 
رسول  إىل  عاصم  فمىض  قال  الصوت،  رفيع  صيِّت،  وأنا   ، يفَّ نزلت  تكون  أن  أختوف 
غرفت   – فريش  بيت  دخلت  إذا  هلا:  فقال  امرأته،  إىل  ثابت  ومىض   ،H اهلل 
نومي- فشدي عيلَّ الضبة بمسامر ففعلت قال: ال أخرج حتى يتوفاين اهلل أو يرىض عني 

 

رسول اهلل H، قال: وأخرب عاصم رسول اهلل H بخربه، فقال: »ادعه 
لي«، فجاء إىل املكان الذي تركه فيه فلم جيده، فجاء إىل أهله فوجده يف بيت الفراش، 

فخرجا فأتيا إىل رسول اهلل H، فقال له: »ما يبكيك يا ثابت؟« فقال: أنا صيت 
ا، وتدخل اجلنة«،  ا، وتقتل شهيداً وأختوف هذه اآلية، فقال: »أما ترضى أن تعيش محيداً
فقال: رضيت ببرشى اهلل وبرشى رسوله H، وال أرفع صويت أبًدا عىل صوت 
H. وجاء عند أمحد: »قال أنس فكنا نراه يميش بني أظهرنا ونحن  رسول اهلل 

نعلم أنه من أهل اجلنة«، واستشهد I يوم الياممة.

وأخرج البزار يف مسنده عن أيب بكر الصديق I أنه قال: ملا نزلت هـذه اآلية 
]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ[ قلت: »يا رسول اهلل، واهلل ال 
ا، وهكذا جاءت الرواية عن عمر  أكلمك إال كأخي الرسار«، أي يكلمه كأنه يقول له رسًّ

 

ابن اخلطاب I يف تفسري ابن كثري.

ثالثاًا: عمل الصحابة بقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    
پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]املائدة:90[. 

قال أنس بن مالك I: »بينام كنت أدير الكأس عىل أيب طلحة وأيب عبيدة بن 
اجلراح وأيب دجانة، ومعاذ بن جبل وسهل بن بيضاء، حتى مالت رؤوسهم من اخلمر، 



367
مت قال: فام دخل علينا داخل، وال خرج  إذ سمعت مناديا ينادي: أال إّنَّ اخلمر قد ٌحرِّ
منا خارج حتى اهر قنا الرشاب وكرسنا القالل، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا 

من طيب أم سلمة ثم خرجنا إىل املسجد«))).

ا: عمل الصحابيات بآية ]ں    ڻ    ڻ    ڻ[ ]النور:31[. رابعاً
J: ذكرت نساء قريش  »بينام نحن عند عائشة  قالت:  بنت شيبة  عن صفية 
نساء  أفضل من  ما رأيت  لفضاًل وإين واهلل  لنساء قريش  إن  فقالت عائشة:  وفضلهن، 

األنصار، أشدُّ تصديًقا لكتاب اهلل إيامًنا بالتنزيل، ملا نزل قول اهلل تعاىل ﴿ں    ڻ    
عىل  الرجل  يتلو  فيها،  اهلل  انزل  ما  عليهن  يتلون  إليهن  رجاهلن  انقلب  ڻ﴾.  ڻ    
ل  زوجته وابنته وأخته، وعىل كل ذي قرابته، فام منهن امرأة إال قامت إىل مرطها املرجَّ
 H فاعتجرت به تصديًقا وإيامًنا بام أنزل اهلل من كتابه، فأصبْحَن وراء رسول اهلل

معتجرات كان رؤوسهن الغربان«))).

))( رواه ابن جرير الطربي.
))( رواه أبو داود. 





الصفة الثالثة عشرة:

﴿ ڻ    ۀ    ۀ       ہ    ہ    
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ﴾ 

الدعــــاء 
بصالح األزواج والذرية
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 J

احلمد هلل رب العاملني أصىل وأسلِّم عىل خاتم النبيني وإمام املرسلني سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بـعد: ففي قوله تعاىل – حكاية عن عباد الرمحن أو إخباًرا بام جيب عليهم أن 
]ڻ    ۀ    ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ     به-:  يدعو رهبم 
]الفرقان:74[، ثالث دعوات هي أكرب مههم: األويل: صالح  ھ     ے      ے[ 
الذرية واألزواج، والثانية: اإلمامة يف الدين، والثالثة: الرسوخ يف صفة التقوى، ألنه ال 

ينال اإلمامة يف الدين إال َمْن رسخ يف التقوى. 

وبناًءا عليه أقول تضمنت اآلية هذه اخلصال الثالث وكل واحدة منها حتتاج إىل 
بحث مستقل وهو ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.

وأما ما يتعلق بسؤال عباد الرمحن رهبم أن يصلح هلم أزواجهم وذرياهتم فسوف 
أتناوله يف ثالث مباحث:

املبحث األول: أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة. 
املبحث الثاني: فضل تربية األوالد وأمهيتها. 

املبحث الثالث: صفات املريب الناجح.
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املبحث األول

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

[Ēď:ǯƘǡƸǞǩƗ] ]ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[

قال ابن كثري V: وقوله تعاىل: ]ڻ    ۀ    ۀ[ الخ اآلية يعني الذين 
يسألون اهلل أن خيرج من أصالهبم من ذرياهتم من يطيعه ويعبده وحده ال رشيك له، قال 

ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة اهلل فتقر به أعينهم يف الدنيا واآلخرة.

وُسِئل احلسن البرصي عن هذه اآلية فقال: »أن ُيِرَي اهللُ العبَد املسلَم من زوجته 
ومن أخيه ومن محيمه طاعة اهلل... ال واهلل ال يشء أقر لعني املسلم من أن يرى ولًدا، أو 

.»D والًدا، أو أًخا، أو محياًم مطيًعا هلل

وأخرج اإلمام أمحد بسنده عن جبري بن نضري قال: جلسنا إىل املقداد ابن األسود 
يوًما فمر به رجل فقال: طوبى هلاتني العينني اللتني رأتا رسول اهلل H، لو ددنا 
لو أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب املقداد، فجعلت أعجب ألنه ما قال 
يتمنى حمرًضا غيبة اهلل عنه ال  الرجل عىل أن  إليه فقال: »ما حيمل  أقـبـل  إال خرًيا، ثم 
يدري لو شهده كيف يكون فيه، واهلل لقد حرض رسول اهلل H أقوام أكبهم اهلل 
عىل مناخرهم يف جهنم مل جييبوه ومل يصدقوه، أوال حتمدون اهلل إذ أخرجكم من بطون 
لقد  البالء بغريكم،  قد كفيتم  نبيكم  به  بام جاء  إال ربكم مصدقني  تعرفون  أمهاتكم ال 
األنبياء يف فرتة جاهلية،  نبًيا من  H عىل أرش حال بعث عليها  النبي  اهلل  بعث 
وفرق  والباطل  احلق  بني  به  فرق  بفرقان  فجاء  األوثان  عبادة  من  أفضل  دينًا  يرون  ما 
بني الوالد وولده، إن كان الرجل لريى والده وولده وأخاه كافًرا وقد فتح اهلل قفل قلبه 
لإليامن يعلم أنه إن هلك دخل النار فال تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه يف النار، وإهنا التي 
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]ڻ    ۀ    ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[  تعاىل:  قال اهلل 

]الفرقان:74[، قال ابن كثري: وهذا إسناد صحيح ومل خيرجوه«))) أهـ.

قال  اآلية  ہ[  ہ     ۀ        ۀ     ]ڻ     تعاىل:  قوله   :V القرطبي  قال 
 :S ذكريا  دعاء  يف  كام  بالولد  الدعاء  جواز  وفيه  لك«،  مطيعني  »أي  الضـحاك: 
 O قوله  نحو  وهذا  عمران:38[،  ]آل  ڀ[  ڀ       ڀ     ڀ     پ     پ     ]پ    
ألنس: »اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه«. وذلك أن اإلنسان إذا بورك له يف ماله 
وولده قرت عينه بأهله وعياله حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من 
ذرية  عنده  وكانت   – أمرها  يف  احتياط  أي   – وحوطة   – عقل  ونظر-أي  وعفة  مجال 
حمافظون عىل الطاعة معاونون له عىل وظائف الدين والدنيا مل يلتفت إىل زوج أحد وال 
إىل ولده، فتسكن عينه عن املالحظة، وال متتد عينه إىل ما ترى، فذلك حني قرة العني، 

وسكون النفس.
وقرة العني حيتمل أن تكون من القرار وحيتمل أن تكون من القر –وهو األشهر– 
الرسور  دمع  فان  وأيًضا  الربد،  إىل  باحلر وتسرتيح  تتأذى  العرب  الربد، ألن  هو  والقر 
بارد ودمع احلزن سخن، فمن هذا يقال: أقر اهلل عينك، أي أسخن اهلل عني العدو؛ وقال 

الشاعر: 
قريرة عــني  بـاألمس  سـخـنت  وقرت عـيـون دمعها اليوم سـاكب)))فـكـم 

قال امليداين V: قوله تعاىل: ]ڻ    ۀ    ۀ       ہ    ہ[ اآلية. 
ومن صفات عباد الرمحن أهنم يتمنون أن تكون أزواجهم وذرياهتم من أهل اإليامن 
والتقوى والعمل الصالح، حتى تكون أرسهم معينة هلم عىل مرضاة اهلل ونرش الدين، 

أسوة حسنة بني الناس وبذلك تكون قرة أعني هلم يف الدنيا ويف اآلخرة.

))( باختصار من تفسري ابن كثري. 
))( تفسري القرطبي - سورة الفرقان.
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يكن  حتى  جماهدهتن  وعىل  الصاحلات  الزوجات  اختيار  عىل  حيرصون  ولذلك 
أمثلة  ملجتمعاهتم  يقدموهنا  صاحلة  ذرية  تربية  عىل  وحيرصون  للزوجات،  حسنة  قدوة 

فاضلة وأسوة حسنة. 
 فالزوجة املالئمة الصاحلة هي خري متاع الدنيا، روى مسلم عن عبد اهلل ابن عمرو 

ابن العاص أن رسول اهلل H قال: »الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة«.
سأل  وهلـــذا  الرشيدة  النجيبة  الصاحلة  الذرية  الدنيا  سعادة  أعظم  من  إنه  ثم 

]ۈئ     له فقال:  ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ واستجاب اهلل  S ربه:  إبراهيم 
ېئ      ېئ[ ]الصافات:00)-)0)[«))) اهـ.

:ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǅȆƱ

يؤخذ من أقوال املفسرين ما يأتي: 
)- أن عباد الرمحن يتوجهون إىل اهلل تعاىل بالدعاء للوصول إىل غاياهتم وقضاء 

مآرهبم مع بذل األسباب، ألن من أراد الذرية الصاحلة ال بد له من الزوجة الصاحلة.
)- أن عباد الرمحن جعلوا أكرب مههم طاعة اهلل تعاىل ابتداًءا من إصالح نفوسهم 
تعليم  يسعون يف  بكل مسلم وغريه، وهلذا  وانتهاء  ذرياهتم وزوجاهتم  بإصالح  مروًرا 

الناس وإرشادهم.
3- ال سعادة وال هناء يف احلياة الدنيا إال بالدين وااللتزام بأوامر الرشع ألن عباد 
الرمحن سألوا اهلل قرة العني وال تكون إال بصالح الذرية والزوجات، فرجع األمر إىل أن 

السعادة يف الدين ال غريه.
الفرائض وهذا يعني أن املسلم  4-هذه اآلية مكية قبل أن تفرض عىل املسلمني 
جيب عليه أن هيتم اهتامًما بالًغا بذريته وال تقر عينه حتى يراهم صاحلني طائعني خشية أن 

.I يكونوا من أهل النار كام أشار إىل ذلك قول املقداد بن األسود

))( بترصف من معارج التفكر. 
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املبحث الثاني 

ƘǶƢǾǮǵƍǷ ƳȅǷȁƗ ƞǾƛƸơ ǨǊǝ

األب  مهامت  أعظم  من  يعترب  والصالح  واهلدى  الفضيلة  عىل  األوالد  تربية  إن   
املسلم يف هذه احلياة، وهي – الرتبية – لعظيم خطرها احتاج عباد الرمحن أن يسألوا رهبم 
]ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[ فاألمر حيتاج إىل دعاء، وبجانب الدعاء 
ال بد من العلم والعمل لنصل إىل املطلوب من اإلحسان إىل األوالد وتأديبهم ومن هنا 
أحببت أن أبني فضل الرتبية وأمهيتها يف دين اهلل تعاىل ويتضح ذلك من مخس نقاط عىل 

النحو اآليت:

: قال تعاىل: ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ    ۉ    ۉ     ې     أولاً
ې    ې    ې    ى     ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ[ ]التحريم:6[. قال 
ابن كثري يف تفسريها: عن ابن عباس ]ۋ    ۋ     ۅ     ۅ[ يقول اعملوا بطاعة اهلل 
واتقوا معايص اهلل، وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم اهلل من النار( وقال قتادة: »تأمرهم 

به، وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية هلل قذعتهم عنها وزجرهتم عنها«.

ثم قال ابن كثري V: »ويف معنى هذه اآلية احلديث الذي رواه أمحد وأبو داود 
والرتمذي أن النبي H قال: »مروا الصيب بالصاة إذا بلغ سبع سنني، فإذا بلغ 
عشر سنني فاضربوه عليها«، وأخذ به الفقهاء، وهكذا يف الصوم ليكون ذلك مترينًا له 

عىل العبادة لكي يبلغ وهو مستمر عىل العبادة والطاعة وجمانبة املعايص وترك املنكر واهلل 
املوفق« اهـ.

قال ابن القيم V: »قال شيخنا – يعني ابن تيمية- وإذا ترك أحد األبوين تعليم 
الصبي وأمره الذي أوجبه اهلل عليه: فهو عاص، وال والية له عليه، بل كل من مل يقم 

بالواجب يف واليته فال والية له« اهـ.
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وذكر حادثة شهدها شيخ اإلسالم ابن تيميه أمام القايض يـقـول: »تنازع أبوان 
صبًيا عند بعض احلكام فخريه بينهام، فاختار أباهـ، فقالت له أمه: اسأله ألي يشء خيتار 
أباه؟ فسأله: فقال: أمي تبعثني إىل الكتاب كل يوم، والفقيه- يعني املحفظ – يرضبني 

وأيب يرتكني ألعب مع الصبيان، فقىض به لألم، وقال أنِت أحقُّ به« اهـ.

ثانياًا: ]ٺ    ٺ       ٺ       ٺ     ٿ    ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ        ڤ    
ڤ     ڤ     ڦڦ    ڦ      ڦ    ڄ       ڄ    ڄ    ڄ[ ]القصص:7[.

وإنام كانت هذه اآلية مما يدل عىل أمهية الرتبية وفضلها ألن اهلل تعاىل ذكر قبلها: 
]ې    ې    ې    ې    ى    ى        ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    
ببني إرسائيل من  تعاىل  اهلل  أراده  ما  هنا  ها  فذكر  اآلية  ٱ    ٻ    ٻ    ٻ...[  ۇئ     
يف  التمكني  أن  يعنى  فهذا   S موسى  برتبية  بعدها  عقب  ثم  األرض  يف  التمكني 
األرض ال يتم إال برتبية جيل صالح، وتبدأ هذه الرتبية الصاحلة منذ أيام الرضاعة فقال 

تعاىل: ]ٺ    ٺ       ٺ       ٺ     ٿ    ٿ[.

يذكر الذهبي يف ترمجة أيب املعايل اجلويني – وكذا السبكي يف طبقات الشافعية – 
وكان اإلمام أبو املعايل إذا تكلم صوته كالرعد القاصف، ويسرتسل يف الكالم كاملوج 
اهلادر وعلمه كالبحر الواسع، وبينام هو ذات يوم يف جملسه فبدا احلديث فتلجلج وانقطع 
الكالم، فسكت وبكي ثم قال: »أنا أعرف سبب هذه اللجلجة، قيل: ما سببها؟ قال: 
املصة، قيل: وما خرب املصة: قال حدثني أيب أنني حني كنت رضيًعا انشغلت أمي عني 
ببعض أمور البيت، فبكيت من شدة اجلوع، فدخلت أمة جلارنا، فرأتني أبكي فحملتني 
والقمتني ثدهيا فرضعت منه، فدخل أيب فخطفني منها وقال: أنت أمة جلارنا وال حيل 
لبنك البني إال بإذنه، وال أطعم ابني إال حالاًل ثم وضع إصبعه يف فمي فتقيأت كل ما 

رشبت إال مصة، فهذه املصة سبب اللجلجة«. 
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فهذه القصة تبني ما يف قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ[ فال بد أن تبدأ الرتبية من سن 
األم من  تأكل  أن  ينبني عىل  لبنها احلالل وهذا  إال من  األم ولدها  ترضع  فال  الرضاع 

احلالل حتى ترضع طفلها لبنًا حالاًل.

ثالثاًا: قال تعاىل: ]ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ     ڤ...[ ]لقامن:3)-9)[، لقد سمى 
اهلل تعاىل هذه السورة باسم لقامن S ألنه كان رجاًل حكياًم، ووضع يف وصاياه أسس 
الرتبية الصاحلة، مما يبني فضل الرتبية وأمهيتها، ولقامن S يعترب النموذج األمثل يف 
النافعة لألوالد، وسأذكر نصائحه جمملة من كالم السعدي يف تفسريه  النصائح  إسداء 
لآليات )3)-9)( من سورة لقامن قال V: »هذه الوصايا التي وىص هبا لقامن ابنه 
جتمع أمهات احِلَكم وتستلزم ما مل يذكر منها، فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، وهناه عن 

الرشك وبني له املوجب لرتكه.

وشكر  اهلل  بشكر  وأمره  لربمها،  املوجب  السبب  له  وبني  الوالدين،  برب  وأمره 
الوالدين، وأمره بمراقبة اهلل، وخوف القدوم عليه، وأنه تعاىل ال يغادر صغرية وال كبرية 

من اخلري والرش إال أيت هبا. 

وهناه عن التكرب، وأمره بالتواضع، وهناهـ عن األرش والبطر واملرح وأمره بالسكون 
يف احلركات واألصوات وهناه عن ضد ذلك.

اللذين  بإقامة الصالة وبالصرب  املنكر، وأمره  وأمره باألمر باملعروف والنهى عن 
يسهل هلام كل أمر، كام قال تعاىل: ]ۓ    ۓ    ڭ[ ]البقرة:45[.

فحقيق بمن أوىص هبذه الوصايا أن يكون خمصوًصا باحلكمة مشهوًرا هبا، وهلذا 
من منه اهلل عىل عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون هلم به أسوة حسنة« اهـ. 

قلت: لو أن اآلباء تدبروا هذه الوصايا من لقامن S وفهموها حق الفهم ثم 
أوصوا هبا أبناءهم قبل أن يشتد عودهم ألن الولد إنام يقبل النصح ما دام يف زمن الصبي 
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حيث يستمع إىل أبيه بكل شوق وحمبة فحينها ال تزال نصائح والده تعلق بأذنه وعقله ال 

تكاد تفارقه وهبذا يكون االنتفاع إن شاء اهلل تعاىل.

األولد  تربية  على  حتث  الــيت  الشريفة  النبوية  األحــاديــث  من  مجلة  ــا:  رابــعاً
والهتمام بشأنهم وبيان فضيلة ذلك:

)- روى أهل السنن أن النبي H قال: »يؤتى بالرجل يوم القيامة فريفع يف 
اجلنة درجات فيقول يا رب مب رفعتين هذا ومل يبلِّغين إياه عملي، فيقال: باستغفار ولدك 

اجلبال من احلسنات،  أمثال  ميزانه  فيجد يف  القيامة  يوم  الرجل  »يأيت  لك«، ويف رواية: 

فيقول: يا رب بم هذا؟ ومل يبلغه عميل، فيقال: باستغفار ولدك لك؟ فانظر أخي األب 
رفع  يستحق  أال  لولدك  الناجحة  تربيتك  مقابل  يف  الرحيم  الرمحن  عند  لك  ما  املربى: 
خريي  فيه  ما  إىل  وإرشادهم  وتعليمهم  األوالد  تأديب  عىل  الصرب  اجلنة  يف  الدرجات 
الدنيا واآلخرة، وقد تبلغ درجة يف اجلنة ما كنت لتصل إليها لوال أن رزقك اهلل أوالًدا 

.C فأحسنت تربيتهم وأديت دورك جتاههم عىل الوجه الذي يرىض ربك

آدم  ابــن  مــات  »إذا   :H اهلل  قال رسول  قال:   I أيب هريرة  )- وعن 
انقطع عمله إل من ثاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«))).

ا أن  3- وعن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل H: »كفى باملرء إمثاً
يضيع من يقوت«))).

قلت: هذا احلديث جاء يف تعظيم إثم من يضيع الرتبية البدنية وذلك بتضييع قوهتم 
فكيف بالذي يضيع تربيتهم الروحية، ويا لألسف لقد كثر يف هذا الزمان اهتامم اآلباء 
بتوفري الطعام والرشاب واللباس ولكن ضيعوا الدين واألدب من حياة أبنائهم، وهبذا 

))( رواه مسلم.
))( رواه أبو داود والنسائي وغريمها.
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أصبحت حياة األرس يف جحيم ال يطاق، وذلك لقلة االهتامم بدين األوالد، فال يكاد 
األب يسأُل أبناءه عن صالهتم أو حفظ كالم اهلل تعاىل أو القيم التي جيب أن يتخلقوا هبا 
بينام يشتد السؤال عن مذاكرة الدروس املدرسية أو اجلامعية إىل درجة العقاب والثواب، 

فهل يا ترى هذا األب حفظ أم ضيع؟ 

وأيًضا بعض اآلباء امللتزمني يظنون أنه بمجرد اختيار اسم ولده، ثم إذا كرب دفعه 
إىل اخللوة أو مركز حتفيظ وانتهت مهمته إىل هذا احلد، ثم ال يسأل عن أدبه وخلقه، وهذا 
أيًضا تقصري كبري، بل ال بد من املتابعة املستمرة يف الرتبية إىل سن البلوغ وبعدها تكون 

الصداقة وحسن الصحبة والرفق يف التأديب واإلرشاد. 

ويدل عىل ما نبهنا عليه قول النبي H: »إن اهلل سائل كل راع عما اسرتعاه 
حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته«)))، وورد يف البخاري ومسلم من حديث 

ابن عمران أن النبي H قال: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واإلمام راع 
راعية يف بيت زوجها  واملــرأة  أهله ومسؤول عن رعيته،  راع يف  ومسؤول عن رعيته واجلــل 

ومسؤولة عن رعيتها«. 

4- وعن عائشة J أن النبي H قال: »من ابتلي من هذه البنات من 
شيء فأحسن إليهن كن له سرتاًا من النار«))). 

وعن جابر I قال: قال رسول اهلل H: »من كن له ثاث بنات يؤدبهنَّ 
ويرمحهن ويكفلهن وجبت له اجلنة البتة«، قيل: يا رسول اهلل فإن كانتا اثنني؟ قال: »وإن 

كانتا اثنني«، قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال لواحدة)3).

.I رواه ابن حبان يف صحيحه من حديث احلسن )((
))( رواه الشيخان.

)3( رواه أمحد بإسناد جيد.
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وعن أيب هريرة I عن النبي H قال: »مـن كن له ثاث بنات فصرب 
على ألوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله اهلل اجلنة برمحته إياهن«، فقال رجل: واثنتان يا 

رسول؟ قال: »واثنتان«، قال رجل: يـا رسـول اهلل، وواحـدة، قـال: »وواحدة«))).

وما  االهتامم  من  بمزيد  البنات  تربية   H النبي  خيص  األحاديث  هذه  يف 
ذلك إال ألهنم كانوا يف اجلاهلية يقتلوهنن وهنَّ أحياء بل كانوا يرون من العيب والعار أن 

يرزق الرجل ببنت كام قال اهلل تعاىل: ]ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    
ڃ                 چ    چ    چ    چ        ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍڍ    ڌ     ڌ    ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    

ڑ    ڑ    ک    ک[ ]النحل:59-58[.

قال ابن حجر يف رشح قول النبي H: »فأحسن إليهن« ورشط اإلحسان 
أن يوافق الرشع ال ما خالفه، والظاهر أن الثواب املذكور إنام حيصل لفاعله إذا استمر إىل 

أن حيصل استغناؤهن عنه بزوج.

بمصالح  القيام  من  غالًبا  الضعف  من  فيهن  ملا  البنات  حق  تأكيد  احلديث  ويف 
يف  الترصف  وإمكان  الرأي  وجزالة  البدن  قوة  من  فيهم  ملا  الذكور  بخالف  أنفسهن، 

األمور املحتاج إليها يف أكثر األحوال.

قال النووي تبًعا البن بطال: »إنام االبتالء – يف قوله H: »من ابتلي من 
هذه البنات«؛ ألن الناس يكرهون البنات، فجاء الرشع بزجرهم عن ذلك، ورغب يف 

نفسه يف  إليهن وجاهد  به ملن أحسن  املوعود  الثواب  بام ذكر من  قتلهن  إبقائهن وترك 
الصرب عليهن«))) اهـ. 

))( رواه احلاكم وقال: صحيح اإلسناد.
))( من الفتح )))/39( بترصف.
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املبحث الثالث

ƬƩƘǲǩƗ ǼƛƸǮǩƗ ƟƘǞǅ

ملا كانت الرتبية بتلك األمهية يف اإلسالم كام أسلفنا مل يكن يف وسع كل أحد أن 
ا(. ينجح يف تربية أوالده، ومن ثم كان ال بد من معرفة املريب الناجح )أًبا كان أو أمًّ

وهذه الصفات استخلصها من كتاب: )كيف تربى ولدك( لألخت الفاضلة ليىل 
مرحلة  يف  الولد  تربية  يف  املسلم  األب  )مسئولية  وكتاب  اهلل،  أثاهبا  الرمحن  عبد  بنت 
الطفولة( لألخ الفاضل: عدنان باحاراث أثابه اهلل عىل ما قدم يف كتابه الرائع، وليعلم 

القارئ أن نقىل من هذين الكتابني فيه نوع ترصف ويشء من الزيادات:

 :ǬǪǖǩƗ :ǺǩǷȁƗ ƞǞǆǩƗ

العلم هو عدة املريب يف العملية الرتبوية إذ ال بد ملن أراد أن خيرج للبرشية إنساًنا 
صاحلًا نافًعا لألمة أن يكون عنده من العلم ما يمكنه من القيام بتلك الرتبية املنشودة، 
وليس املطلوب أن يكون عامًلا بالكتاب والسنة وكل ما يتعلق هبام بل املطلوب كام حدده 
يريد  التي  املعاملة  أو  أداءها  يريد  التي  العبادة  يتوقف عليه معرفة  الذي  )القدر  العلامء 
القيام هبا( فيجب عليه أن يتعلم العبادات وما يتعلق هبا، واملقصود باملعامالت أبواب 

النكاح والبيوع ونحوها، لكن هذا العلم متوقف عىل ما حيتاجه من هذه املعامالت.

وقبل هذا كله ينبغي أن يتعلم املريب ما تصح به عقيدته والبعد عن البدع واخلرافات 
التي تقدح يف العقيدة.

إنام  والتعبدية  العقدية  األخطار  جل  أن  لوجد  الناس  أحوال  يف  املتأمل  نظر  ولو 
اخلري  يعلمهم  من  هلم  اهلل  يقيض  أن  إىل  عليها  ويظلون  وأمهاهتم،  آبائهم  عن  ورثوها 

ويرشدهم إليه من العلامء والدعاء، أو يموتون عىل جهلهم. 
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ومن حماذير جهل املريب أنه حيول بني أبنائه وبني احلق بجهله، وقد يعاديه ملخالفته 
إياه، كمن ينهى ولده عن طلب العلم أو عن األمر باملعروف والنهى عن املنكر والدعوة 

ل حياة الولد إىل جحيم بسبب قيامه بأمر اهلل.  إىل اهلل، وحيوِّ

ومن العلم الذي حيتاجه املريب: أساليب الرتبية اإلسالمية ويدرس عامل الطفولة، 
القدرات  تلك  حسب  وعىل  وجسدية  نفسية  واستعدادات  قدرات  مرحلة  لكل  ألن 
خيتار املربى الوسائل املناسبة العقيدة والقيم ومحاية الفطرة السليمة، ولذا نجد اختالف 
يعني  العمر ال  االتفاق يف  إن  بل  اختلفت أعامرهم،  إذا  الرتبوية بني األطفال  الوسائل 
تطابق الوسائل الرتبوية إذ قد ختتلف باختالف الطبائع واختالف البئة أيًضا له دور كبري 

يف هذا املجال.

ومما ينبغي أن يتعلمه املريب: أن يعرف ما يف عرصه من مذاهب هدامة، وتيارات 
فكرية منحرفة، فيعرف ما ينترش بني الشباب واملراهقني من املخالفات الرشعية كالتدخني 
واملخدرات والشذوذ اجلنيس يف بعض الدول، ليكون أقدر عىل مواجهتها وتربية األبناء 

عىل اآلداب الرشعية. 

 :ƞǱƘǭȁƗ :ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

ې     ۉ       ۉ     ۅ     ۅ     ]ۋ     تعاىل:  قوله  تفسري  يف  السعدي  قال 
ۇئ[  ۇئ     وئ            وئ     ەئەئ     ائ      ائ     ى     ى     ې     ې     ې    

]األحزاب:)7[، قال V: يعظم تعاىل شأن األمانة التي أئتمن اهلل عليها املكلفني، التي 

تعاىل  وأنه  العالنية  كحال  واخلفية  الرس  حال  يف  املحارم  واجتناب  األوامر  امتثال  هي 
عرضها عىل السموات واألرض واجلبال عرض ختيري ال حتتيم وأنك إن قمت هبا وأديتها 

عىل وجهها فلك الثواب، وإن مل تقم هبا ومل تؤدهيا فعليك العقاب ]ې    ې    ى    
ى    ائ[.
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ظلمه  مع  ومحلها  فقبلها  املذكور،  الرشط  ذلك  عىل  اإلنسان،  عىل  اهلل  وعرضها 

وجهله، فانقسم الناس إىل ثالثة أقسام:
منافقون: قائمون هبا ظاهـًرا وباطنًا، ومرشكون: تركوها ظاهًرا وباطنًا، ومؤمنون: 
قائمون هبا ظاهًرا وباطنًا. إنام نقلت هذا الكالم يف تفسري اآلية ليعلم املربى أن من مجلة 
األمانة التي كلفه اهلل هبا تربية أوالده تربية صاحلة ومن مظاهر األمانة أن يكون املربى 
الباطن،  الظاهر ويف  بالرشع يف شكله  ملتزًما  آمًرا هبا أوالده،  العبادة  أداء  حريًصا عىل 
يسلك يف حياته سلوًكا حسنًا وخلًقا فاضاًل مع القريب والبعيد يف كل مكان، ألن خلقه 

هذا حرًصا منه عىل محل األمانة بمعناها الشامل.

 :ƝǷƴǢǩƗ :ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

تعترب القدوة من أهم الوسائل الرتبوية أن مل تكن أمهها عىل اإلطالق، وذلك لوجود 
تلك الغريزة الفطرية يف الطفل أال وهي غريزة املحاكاة والتقليد وهي تدفع الطفل دفًعا 

نحو تقليد الوالدين.

ويبدأ التقليد عند األطفال عادة منذ السنة الثانية تقريًبا، ويبلغ التقليد غايته يف سن 
التقليد  أن هذا  املتأخرة، وال شك  الطفولة  معتداًل حتى  ويستمر  السادسة  أو  اخلامسة 

دليل عىل حمبة األوالد آلبائهم وليس نابًعا من خوف وخشية. 

ٌد األطفال عىل فعل اخلري بالقدوة الصاحلة يف أول األمر  وبناء عىل هذا يكوُن تعوُّ
أن تكون يف  العقيدة اإلسالمية ال يكفي  إن  إذ  للرتبية اإلسالمية،  الصحيح  املنهج  هو 
قلب املسلم دون أن يكون هلا واقع عميل يرتجم عنها يف السلوك اإلسالمي الصحيح يف 
مجيع جماالت احلياة فالطفل يف حوايل السنة السادسة من عمره تقريًبا يمكن أن حيدد مدي 
التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه هبا، فالتلقني ال يثمر مع الولد وإن استعملت معه 
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مجيع أنواع ووسائل الرتبية إن مل توجد القدوة الصاحلة التي تكون بمثابة ترمجة عملية 

للمعاين املجردة. 

فهذا عمرو  وأمهيته،  األمر  هذا  إىل  عليهم  اهلل  الصالح رضوان  السلف  تنبه   وقد 
أول إصالحك لولدي إصالحك  فيقول: »ليكون  ينبه معلم ولده هلذا األمر  ابن عتبة 
ما  عندهم  والقبيح  صنعت،  ما  عندهم  فاحلسن  بعينك،  معقودة  عيوهنم  فإنَّ  لنفسك، 
تركت«، فاألطفال ال يدركون املعاين املجردة بسهولة، وال يقتنعون هبا بمجرد سامعها 

من املريب بل ال بد من املثال الواقعي املشاهد.

 :ƚƮǩƗǷ ƞǮƭƸǩƗ :ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǞǆǩƗ

يكاد جيمع الرتبويون عىل أن احلب والعطف واحلنان من أهم أساسيات ودعائم 
الرتبية، فإن احلب يتمثل يف احلنو عىل الولد وتقبيله واحتضانه وإظهار حمبته، والعطف 
عليه والطفل وإن كان صغرًيا ضعيف اإلدراك قليل الفهم إال انه يعي البسمة احلانية، 

ويدرك الغضب.

وقد استفاضت السنة املطهرة بروايات عديدة تظهر أمهية هذا اجلانب يف الرتبية 
والتوجيه ومن ذلك: 

عن عبد اهلل بن عمر L قال: قال رسول اهلل H: »ليس منا من مل 
يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا«))).

وعن أنس بن مالك I قال: »ما رأيت أحًدا كان أرحم بالعيال من رسول اهلل 
 .(((»H

))( رواه احلاكم بسند صحيح.
))( أخرجه مسلم.
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وعن أيب هريرة I أن األقرع بن حابس دخل عىل رسول اهلل H فرآه 
 :H يقبل صبيانه فقال: إن يل عرشة من الولد ما قبلت واحًدا منهم، فقال النبي

»من ل يرحم ل يرحم«))). 

ُيقبِّل احلسن واحلسني ويالعبهام، ودخل عليه عمر فرآه   H النبي  وكان 
 :I جاثًيا عىل ركبتيه وقد ارحتله احلسن واحلسني، أي ركبا عىل ظهره، فقال عمر 

نعم اجلمل مجلكام، فقال النبي H: »ونعم الفارسان هما«.

قال باحارث: »ال بد لألب املسلم أن ينتهجه – إظهار احلب – مقتدًيا برسول اهلل 
H فيفيض عىل أوالده من حبه وحنانه وال يبخل عليهم بذلك، خاصة وأن هذه 

القضية فطرية يف قلوب اآلباء فليس يف إظهارها تكلف بل إن التكلف يف كتامهنا«.

 :ǴǾƩǸƢǩƗ Ǽǝ ƞǮǦƮǩƗ :ƞƾǭƘƲǩƗ ƞǞǆǩƗ

واحلكمة وضع اليشء يف موضعه أو بمعنى آخر: حتكيم العقل وضبط االنفعال، 
ضبط  عىل  قادًرا  األب  يكون  أن  يكفي  ال  ولكن  الرتبية،  بمقام  خاص  املعنى  وهذا 
االنفعال واتباع األساليب الرتبوية فحسب، بل ال بد من استقرار منهج تربوي واضح 
يكون متفًقا عليه بني األب واألم واجلد واجلدة، وبني البيت واملدرسة والشارع واملسجد 
وغريها من األماكن التي يرتادها الولد، لئال حيصل تناقض بينها فيؤدي ذلك إىل تعرض 

الطفل عىل مشاكل نفسية.

وعىل هذا ينبغي أن يتعاون الوالدان عىل تنفيذ األسلوب الرتبوي املناسب، وإذا 
حدث أن أمر األب ولده بأمر ال تراه األم مناسًبا فعليها أال تعرتض عىل األب وال تسفه 
ا دون أن يشعر الولد  رأيه بحرضة الولد بل تطيع وتنقاد ثم يتم احلوار معه فيام بعد رسًّ

بيشء غري طبيعي.

))( أخرجه الرتمذي بسند صحيح.
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:ǰǽǸƛȁƗ ƫȆǅ :ƞƽƳƘƾǩƗ ƞǞǆǩƗ

لعل فيام سبق ذكره من صفتي األمانة والقدوة دلياًل واضًحا عىل رضورة صالح 
الصاحلة،  الرتبية  يف  أثرها  لبيان  ولكن  لذاهتا  الصالح  بيان  هنا  املقصود  وليس  األب، 
ذلك  ودليل  مماهتم  وبعد  آبائهم  حياة  يف  األوالد  استقامة  يف  كبري  أثر  اآلباء  لصالح  إذ 
قوله: ]ې    ې    ى[ ]الكهف:)8[ جاءت هذه اآلية يف قصة موسى مع اخلرض 

R عندما رفعا جدار اليتيمني.

أنه  اللفظ  ظاهر  ]ې    ې    ى[:  تعاىل:  قوله  تفسريه:  يف  القرطبي  قال 
والدمها األدنى أي األب األقرب – وقيل هو األب السابع قاله جعفر بن حممد، وقيل 
هو األب السابع قاله جعفر بن حممد، وقيل العارش: فحفظا – أي اليتيمني – فيه، ففيه 
ما يدل عىل أن اهلل تعاىل حيفظ الصالح يف نفسه ويف ولده، وان بعدوا عنه – أي كانوا من 
أحفاده – وقد ُروي أن اهلل تعاىل حيفظ الصالح يف سبعة من ذريته، ودليل هذا قوله تعاىل: 

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پپ    پ    پ    ڀ[ ]األعراف:96)[.

قال السعدي: وهو يذكر فوائد قصة موسى مع اخلرض R: »ومنها أن العبد 
الصالح حيفظه اهلل يف نفسه ويف ذريته«.

اخلري  أعامل  وزيادة  النفس  إصالح  عىل  حيرصون   M السلف  كان  هنا  ومن 
حتى يدخلوا يف زمرة الصاحلني، ورد عن سعيد ابن املسبب I أنه قال البنته )إنى 

ال أزيد يف صاليت رجاء أْن ٌأحفَظ فيك ثم يقرأ ]ې    ې    ى[.

ولعل صالح األبناء بسبب صالح اآلباء مما هو معروف من قديم الزمان فالناظر 
يف سري سلفنا M جيد كيف أنَّ األبناء يصلحون بسبب صالح آبائهم، وإْن وجد ما 
خيالف هذه القاعدة لدى بعض الدعاة والصاحلني يف هذا الزمان فليس ذلك بحجة عىل 
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أنه هو الغالب، ثم إن هذه الشبهة أدت ببعض الناس إىل التشكيك يف صدق وإخالص 

أولئك الدعاة الذين انحرف أبناؤهم عن اجلادة.

ونحن نردُّ عىل هؤالء بأن نقول هلم اذكروا موقف ابن نوح من نوح S لقد 
 S أبى أن يركب يف السفينة وآثر الكفر والغرق عىل اإليامن والنجاة، فهل قرص نوح
صالح  يف  يشككون  الذين  هؤالء  إن  نقول  وهلذا  ال؛  حتاًم  اجلواب  ودعوته  تربيته  يف 
بعض الدعاة الذين انحرف أبناؤهم ليس هلم حجة يف ذلك وهم يعلمون ذلك ولكنهم 
يلتمسون العيب والنقص أو يريدون بذلك الصد عن سبيل اهلل وال حول وال قوة إال 

باهلل.

 :ƳȅǷȁƗ ǰǾƛ ǧƴǖǩƗ :ƞǖƛƘƾǩƗ ƞǞǆǩƗ

جاءت الرشيعة اإلسالمية املباركة باألمر بالعدل بني األوالد والتسوية بينهم وذلك 
تفادًيا للتحاسد والتحاقد بينهم، فقد حيقدون أحياًنا عىل أبيهم نفسه، واألب مأمور برتك 

األسباب التي تثري العقوق يف نفس ولده. 

والعدل يتأكد عىل وجه اخلصوص يف العطايا املادية كأن هيب أحد أوالده مااًل أو 
عقاًرا دون اآلخرين، فقد ورد يف احلديث النهي عن التفريق بني األوالد يف اهلبة والعطية 

ومن ذلك. 

وعن النعامن بن بشري I قال: أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رواحة- أم 
اهلل  رسول  إىل  –بشري-  فأتى   ،H اهلل  رسول  ُتْشِهَد  حتى  أرىض  ال   – النعامن 
يا  أشهدك  أن  فأمرتني  رواحة  بنت  عمرة  من  هذا  ابني  أعطيت  إين  فقال:   H
رسـول اهلل، قـال: »أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟«، قال: ال، قال: »فاتقوا اهلل واعدلوا 

بني أولدكم«، قال: فرجع فرد عطيته))).

))( رواه البخاري.
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قال ابن حجر يف الفتح: ملسلم- أي يف صحيح مسلم-: »ل تشهدني على جور«، 

ويف رواية: »اعدلوا بني أولدكم يف النحل كما حتبون أن يعدلوا بينكم يف الرب«.

ثم بني العدل بني األوالد ويف العطية فقال ]بترصف[: 
بني  العدل  أن  املالكية  بعض  قال  وبه  وإسحاق  والثوري  وأمحد  طاووس  ذهب 
بعض  ويف  جور«،  على  تشهدني  »ل  مسلم:  رواية  ذلك  عىل  ودليلهم  واجب،  األوالد 

الروايات: »ل أشهد إل على احلق«.

كره  بعض  عىل  بعضهم  ل  فضَّ فإن  مستحبة  التسوية  أن  إىل  اجلمهور  وذهب 
 H ذلك،واستدلوا عىل بذلك أدلة من أمهها أن التسوية لو كانت واجبة ملا أمره
بإشهاد غريه حيث قـال لـه: »َأشِهْد على هذا غريي«، إال أنَّ هذا استدالل ضعيف لوجود 

رواية أخرى: »إني ل أشهد إل على احلق« اهـ.

لقد ذهب النبي H إىل أبعد من احلث عىل العدل يف العطية إىل احلث عىل 
التسوية بينهم حتى يف الُقَبل حيث ورد أن النبي H كان يف جملس ومعه رجل 
فجاء ابن الرجل فأخذه فقبله ووضعه حجره، وملا جاءت بنته أجلسها إىل جنبه، فقال له 
O: »أل سويت بينهما«، ويف رواية: »فما عدلت بينهما«))). وال يعني العدل 
تطابق أساليب املعاملة بني اجلميع إذ ال بد أن يتميز الصغري والطفل والعاجز واملريض 

عىل عكسهم، وذلك حلاجة أولئك للعناية. 

العمل  أو  للدراسة  أيام األسبوع  الوالدين بعض  الذي يغيب عن  الولد  وكذلك 
أو العالج والبد أن يبني الوالدان لبقية األوالد سبب متيز املعاملة بلطف وإشفاق، ويف 

الغالب أن بقية اإلخوة يتساحمون يف مثل التفريق. 

))( أخرجه ابن عدي يف الكامل.
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وأخرًيا جيب أن ينتبه الوالدان إىل أن هناك أشياء تثري يف نفوس األوالد التحاسد 
جمال  يف  سواء  ذاك  ويذم  هذا  فيمدح  بينهم،  املقارنات  عقد  ذلك:  ومن  والتباغض، 
الدراسة أو جمال حسن الترصف وحسن اخللق، أو يقارن بينهم يف الرب وعدمه ويزداد 

األمر سوًءا إذا كانت تلك املقارنات يف حضور األقارب واألصدقاء واهلل أعلم.

 :ƞǎǩƘƲǮǩƗ :ƞǲǭƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

يميل األوالد-خاصة بعد الثامنة – إىل اجللوس واحلديث إىل آبائهم وحيلمون أن 
يكونوا عىل شاكلتهم، ويرغبون يف السامع إىل توجيهاهتم. 

فينبغي لألب املسلم أن يستغل هذه الفرصة فيخاطبه ويوجهه التوجيه الصحيح 
 H املثمر، وال ينبغي االنشغال عن األوالد بالكلية بأي أمر كان، فإن رسول اهلل
رغم انشغاله بأمور املسلمني واجلهاد وسياسة الدولة، مل يمنعه ذلك من خمالطة األوالد، 
 O هلام  جلس  وربام  احلسني،  مع  فيجدوه  الصحابة  عليه  يدخل  ما  كثرًيا  إذ 
– أعني  بناته  أو  يمتطيان ظهره الرشيف، وربام صىل وهو حيمل أحد أوالده  كالفرس 

أحفاده – فهذا شأنه مع الصغار.

وأما األطفال املميزون فقد كان H يامزحهم بام يعقلون فيقول ألحدهم: 
وجه  يف  مج  وربام  النغري«،  فعل  ما  عمري  أبا  »يا  ألحدهم:  قال  وربام  األذنني«،  ذا  »يا 

أحدهم املاء يامزحه بذلك، وهؤالء مل ينسوا تلك املواقف منه H طيلة حياته.

فاألب املسلم مدعو لالقتداء بالنبي H يف هذا املجال الرتبوي اهلام، فان 
مع  فيه  جيلس  والليلة  اليوم  يف  معينًا  وقًتا  لذلك  خصص  دائاًم  خمالطتهم  من  يتمكن  مل 
أوالدهـ يتحدث إليهم ويتبسط معهم ويدخل عليهم الرسور مستعماًل يف ذلك الكلامت 
اجلميلة،والنظرات املشفقة احلانية والعناق والقبل، حتى وأن بلغ سن التمييز فال مانع 
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كان  فإن  عرًفا،  مستنكًرا  يكون  ال  أن  رشيطة  لكن  الناس  من  مشهد  يف  ولو  ذلك  من 

العرف يستنكر تقبيل الولد بعد سن التمييز فعىل األب أن جيعل ذلك خاًصا بالبيت.

البيت وعدم غيابه  تقتيض وجود األب يف  إليها  التي أرشنا  املخالطة  تنبيه: هذه 
فرتة طويلة بعيًدا عن أوالده، فان اقتضت الرضورة السفر مثاًل لسنوات قد تطول فها 

هنا جيب عليه أن يالحظ أمرين هامني:
األول: أن تكون األم صاحبة شخصية قوية مطاعة من قبل األوالد فإن انتفت هذه 
األوالد  ينحرف  قد  إذ  النتائج  األوالد ستصبح غري مضمونة  تربية  فإن  األم  الصفة يف 

لعدم طاعتهم ألمهم.

وكأنه  توجيهاته هلم  ويسأل عنهم ويصدر  تلفونيًّا  االتصال  يكثر من  أن  الثاني: 
التي  باهلدايا  البدين، وال ينيس أن يعدهم  الغياب  موجود معهم، فلعل هذا أن يعوض 

حيبوهنا عند عودته.... واهلل أعلم.

 :ƊƘǕƴǩƗ :ƞǖƽƘƢǩƗ ƞǞǆǩƗ 

عىل  واستقامتهم  األوالد  إصالح  يف  كبري  دور  له  تعاىل  اهلل  إىل  واللجوء  الدعاء 
لولده  الوالد  دعوة  أن  املعروف  تعاىل ومن  اهلل  أكرم يشء عىل  والدعاء  تعاىل،  اهلل  دين 
مستجابة، ولذا حذر رسول اهلل H الوالدين من الدعاء عىل أوالدهم فقد توافق 

ساعة إجابة. 

وقد كان األنبياء يدعون ألوالدهم، فهذا إبراهيم S يقول يف دعائه: ]ٹ    
]إبراهيم:35[، وهذا ذكريا  ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤ    ڦ    ڦ[ 
S يقول: ]پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ      ڀٺ    ٺ          ٺ    ٺ[ ]آل عمران:38[. 

هلذا ال ينبغي للوالدين أبًدا أن يرتكا الدعاء أو أن يقرصا فيه، قال تعاىل: ]ۆ    ۆ    
ۈۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]األعراف:56[.
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كثرًيا من  الغضب، وهذا حيصل  الدعاء برش عند  أو  اللعن  منه  ينبغي احلذر  ومما 
األمهات، جتد إحداهن إذا سخطت عىل ولدها قالت: لعنك اهلل؛ أو ال وفقك اهلل وغري 
ذلك، نقول هلذه األم أرأيت لو لعنه اهلل، ما هو موقفك وإذا مل يوفقه اهلل فهذا يعني تدمري 
املبارك أنه جاءه  ُنِقل عن ابن  دنياه وأخرته، وهل ترىض أم شيًئا من هذا لولدها، وقد 

رجل يشكوا إليه عقوق ولده، فسأله ابن املبارك: 
هل دعوت عليه أم ال؟ فأجاب قد دعوت عليه، فقال له: )أنت أفسدته(.

وبناء عليه أقول للوالدين اللذين تعود لساهنم عىل الدعاء عىل األوالد أن يستبدلوا 
)اهلل  يلعنك(  )اهلل  من  بداًل  مثاًل  فيقول  باخلري،  بالرش  والدعاء  والشتم  اللعن  كلامت 
يسهل  لألوالد  برمحتهام  ومها  ذلك،  وغري  اجلنة(  يعطيك  )اهلل  هيديك(  )اهلل  يصلحك( 

عليهام استبدال الرش باخلري وكلامت السب بالدعاء الصالح.

:ǫƺƮǩƗ :ƝƸǁƘǖǩƗ ƞǞǆǩƗ

يتساهل يف  الذي يضع األمور يف مواضعها، فال  الرتبية، واحلازم هو  احلزم قوام 
حالة تستوجب الشدة وال يتشدد يف حالة تستوجب اللني والرفق.

وضابط احلزم: أن يلزم األب ولده بام حيفظ دينه وعقله وبدنه وماله، وأن حيول 
بينه وبني ما يرضه يف دينه ودنياه.

ومثال  الرشع،  تعارض  مامل  بلده  يف  املرعية  االجتامعية  بالتقاليد  يلزمه  أن  وعليه 
التقاليد املرعية: ما هو معلوم يف كيفية استقبال الضيف والقيام عىل خدمته، فيجب عىل 
األب أْن يلزم الولد بذلك بعد تعليمه برفق.. ومن املالحظ يف هذه اآلونة األخرية أن 
تذهب لزيارة بعض الناس فتجد رب األرسة هو الذي يقوم بخدمة الضيوف وأوالده 
يلعبون أو متشاغلون عن الضيوف... هذا من التقصري يف الرتبية ألنه يعود الولد عىل 

الفوضوية يف العالقات االجتامعية فيام بعد. 
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وجيب عىل األب أن حيزم كل احلزم يف تعويد األوالد عىل الصالة وعىل اآلداب 
قال  ذلك،  من  يشء  يف  يتساهل  وال  واألمانة  كالصدق  اإلسالمية  واألخالق  الرشعية 
ابن اجلوزي V: »فإنك إن رمحت بكاءه مل تقدر عىل فطامه، ومل يمكنك تأديبه، فيبلغ 

–الولد– جاهاًل فقرًيا«.
ومن مظاهر احلزم كذلك عدم تلبية مجيع طلبات الولد، ألن بعضها ترف مفسد، 
كام ينبغي أن ال ينقاد املريب للطفل إذا بكى أو غضب ليدرك الطفل أن الغضب والصياح 
ال يساعده عىل حتقيق رغباته، وليعلم أن الطلب أقرب إىل اإلجابة إذا كان هبدوء وأدب 

واحرتام.
النوم  املنزيل فيحافظ عىل أوقات  النظام  الوالدان:  ومن أهم ما جيب أن حيزم فيه 
البيت، ألنَّه هبذا يسهل ضبط أخالق األوالد، وبعض  واألكل واخلروج والرجوع إىل 
األوالد يأكل متي يشاء وينام متي يشاء ويتسبب يف السهر ومضيعة أوقات األرسة، كام 
يؤدي عدم ضبط وقت األكل إىل إدخال الطعام عىل الطعام، وهذه الفوضوية تتسبب يف 
تفكك الروابط واستهالك اجلهود واألوقات، وتنمي عدم االنضباط يف النفوس، فيجب 

ضبط هذه األمور خوًفا من املحاذير املذكورة. 

 :ǴøøøøǾƜǲơ

مما ابتىل به كثرًيا من املربيني: احلزم يف األمور الدنيوية دون الدينية، فعىل سبيل املثال 
جتد هذا املريب يرضب الولد ويسخط عليه إذا قرص يف واجباته املدرسية، وال حيرك ساكنًا 
الرشع، وهذا  آداب  بأدب من  أو أخل  الكريم  القرآن  أو تالوة  الصالة  رآه قرص يف  إذا 
احلزم يف األمور املدرسية وإن كان مطلوًبا إال أنه جيب أال يزيد يف حده ومقداره عىل احلزم 
يف األمور الدينية، ألن الولد متى عرف ذلك من أبيه تربى عىل حب الدنيا وإمهال الدين 

وذلك كرس ال يمكن جربه، ومصيبة ال يكمن تداركها إذا كرب الولد عليها واهلل أعلم. 





الصفة الرابعة عشر:

]ھ     ے      ے[

التقـــوى
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وخاتم النبيني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

جاءت  الصفة  وهذه  الرمحن  عباد  صفات  من  عرشة  الرابعة  الصفة  فمع  وبعد: 
ضمن السؤال الثاين الذي ورد يف دعاء عباد الرمحن لرهبم وذلك يف قوله تعاىل: ]ڻ    
ے[  ھ      ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ        ۀ    
]الفرقان:74[، فبعد أن سألوا رهبم أن يصلح هلم الذرية والزوجات، سألوا أن جيعلهم أئمة 

للمتقني، وال يمكن أن يصبحوا أئمة للمتقني إال إذا حققوا التقوى يف حياهتم، ومن هنا 
كان قوله تعاىل: ]ھ     ے      ے[، متضمنًا لصفتني من صفات عباد الرمحن 

مها: التقوى، واإلمامة يف الدين.

ومن هنا كان البد من بيان صفة التقوى وما يتعلق هبا يف ستة مباحث:
املبحث األول: أقوال املفرسين حول قوله تعاىل: ]ھ     ے      ے[.

املبحث الثاني: تعريف التقوى وبيان فضلها وأمهيتها.
املبحث الثالث: مراتب التقوى ومقاماهتا.

املبحث الرابع: ثمرات التقوى يف الدنيا واآلخرة.
املبحث اخلامس: األسباب املعينة عىل تقوى اهلل تعاىل.

املبحث السادس: صفات املتقني.
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املبحث األول

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ ǧǸƭ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ھ     ے      ے[

بنا يف  يقتدي  قدوة  أي  ]ھ     ے      ے[  تعاىل:  قوله  القرطبي:  قال 
اخلري، وهذا ال يكون إال أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي.

للمتقني هو سؤال أن هيدهيم ويوفقهم  أئمة  القيم: وسؤاهلم أن جيعلهم  ابن  قال 
إال  اإلمامة  تتم  ال  التي  وباطنًا  ظاهًرا  الصاحلة  واألعامل  النافعة  بالعلوم  عليهم  ويمن 

هبا.

قال السعدي: ومعلوم أن الدعاء ببلوغ يش دعاء بام ال يتم إال به، وهذه الدرجة 
درجة اإلمامة يف الدين وال تتم إال بالصرب واليقني كام قال تعاىل: ]چ    چ    چ    

چ      ڇ    ڇ    ڇڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ ]السجدة:4)[.
قلت: يضاف إىل ما ذكره السعدي من األخذ بأسباب الوصول إىل اإلمامة: سبب 
هام أشارت إليه أال وهو الوصول إىل درجة التقوى وهذا ما أشار إليه ابن القيم كام مىض 

قريًبا.
قال ابن اجلوزي: قوله تعاىل: ]ھ     ے      ے[ فيه قوالن: أحدمها: 

.L اجعلنا أئمة يقتدي بنا، وهذا قول ابن عباس

يكون  V، وعىل هذا  قاله جماهد  مقتدين هبم،  باملتقني  اجعلنا مؤمتني  الثاني: 
الكالم من املقلوب، فيكون املعنى: واجعل املتقني لنا إماًما«.

قال ابن عاشور: سألوا ألنفسهم بعد أن وفقهم اهلل لإليامن أن جيعلهم قدوة يقتدي 
هبم املتقون، وهذا يقتىض أهنم يسألون ألنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى، 

فإن القدوة جيب أن يكون بالًغا أقىص غاية العمل الذي يرغب املهتمون به الكامل فيه.
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:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ǺǪǕ ǠǾǪǖơ

من الواضح أن أكثر املفرسين انصب اهتاممهم عىل الكالم عىل كلمة ]ے[ يف 
]ے[ والسبب يف هذا هو أنَّ  التقوى يف قوله:  اآلية الكريمة ومل يتكلموا عىل 

التقوى قد تكرر ذكرها كثرًيا يف القرآن قبل هذه اآلية.

ثم إن عباد الرمحن هم يف درجة أعىل من درجة التقوى وهلذا مل يكن املقصود من 
الدعاء هو حتصيل درجة التقوى كال بل املقصود أن يقتدي هبم األتقياء، فإذا كان هذا 
هو مطلوهبم فإنه يعني أنَّ التقوى بالنسبة هلم مرحلة قد انتهوا منها، وهلذا السبب أيًضا مل 
أجد من املفرسين من عد التقوى من صفات )عباد الرمحن( بل جيعلون هذه اآلية حتتوي 

عىل خصلة واحدة وهي )اإلمامة يف الدين(.

ولكني جعلت هذه اخلصلة من خصال عباد الرمحن ألننا يف عرص غاب فيه معنى 
التقوى إال من القلة من الناس، وال شك أنَّ التقوى من أعظم ما ينبغي أْن يتصف به 
أهل اإليامن للوصول إىل الدرجات العىل يف اآلخرة واألوىل وهلذا فصلت القول فيها من 

خالل املباحث التالية:
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املبحث الثاني 

ƘǶƢǾǮǵƍǷ ƘǶǪǊǝ ǯƘǾƛǷ ǹǸǢƢǩƗ ǜǽƸǖơ

 :Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ǹǸǢƢǩƗ ǜǽƸǖơ : ăȅǷƍ

أما يف اللغة: فالتقوى مأخوذة من مادة )و ق ى( التي تدل عىل حفظ يشء بغريه، 
قال الراغب ما خالصته: »الوقاية حفظ اليشء مما يؤذيه ويرضه، وهي هبذا املعنى مصدر 

]ۆ        مثل الوقاء، ويقال: وقيت اليشء أقيه وقاية ووقاء، وعىل ذلك قوله تعاىل: 
ۈ    ۈ[ ]الدخان:56[«.

التقوى  تعريف  يف  العلم  أهل  عن  كثرية  عبارات  وردت  فـقـد  الشرع:  يف  أمــا 
اجتزئ بعضها هنا.

ُسِئل طلق بن حبيب فقيل له: صف لنا التقوى؟ فقال العمل بطاعة اهلل عىل نور من 
اهلل رجاء ثواب اهلل، وترك معايص اهلل عىل نور من اهلل خمافة عذاب اهلل.

قال ابن القيم: هي العمل بطاعة اهلل. إيامًنا واحتساًبا أمًرا وهنًيا فيفعل ما أمر اهلل به 
إيامنا باألمر وتصديًقا بوعده، ويرتك ما هنى اهلل عنه إيامنا بـالنهى وخوًفا مـن وعيده.

مـن  ربه  من  خيشاه  ما  وبني  بينه  العبد  جيعل  أن  التقوى  أصل  رجب:  ابن  وقال 
غضـبـه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته.

التقوى يف القرآن الكريم: وردت التقوى يف القران الكريم عىل مخسة معان هي:
1- اخلوف واخلشية: كام يف قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻٻ    پ    پ    

پ    پ     ڀ[ ]احلج:)[.
2- العبــادة: كام يف قوله: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ      ڱ    ڱ     

ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ     ڻ         ڻ    ۀ[ ]النحل:)[.
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3- ترك املعصية: قال تعاىل: ]ې    ې    ې    ىى    ائ    ائ    ەئ     
ەئ[ ]البقرة:89)[ أي ال تعصوه، وقال تعاىل: ]ىئ     ىئ    ىئ    ی           ی    

ی    ی[ ]النور:)5[.

ې[  ۉ     ۉ      ۅ     ۅ     ]ۋ     تعاىل:  قوله  يف  كام  التوحيد:   -4
]احلجرات:3[ أي التوحيد.

5- اإلخــاص: كام يف قوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     
]احلج:)3[، التقوى خيتلف حملها باختالف ما أضيفت إليه: التقوى تعني اتقاء  ڦ[ 

سخط اهلل وغضبه إذا أضيفت إىل اهلل كام يف قـوله تـعـاىل: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    
ٹ    ڤ[ ]آل عمران:)0)[.

ی[  ی        ىئ     ىئ     ىئ     ]ېئ     قوله:  يف  كام  العذاب  زمن  اتقاء  وتعني 
]البقرة:)8)[، وتعني اتقاء مكان العذاب وهي النار كام يف قوله تعاىل: ]ېئ    ېئ     ېئ    

ىئ    ىئ[ ]آل عمران:)3)[. 

اآليات  من  عديدة  نصوص  وردت  لقد  وفضلها:  التقوى  أمهية  بيان  ــا:  ثــانــياً
واألحاديث يف بيان فضل التقوى وأمهيتها، سأذكر طرًفا منها فيام ييل: 

1- التقوى هي وصية اهلل لأولني واآلخرين كما أنها وصيته هلذه األمة:
أما وصية اهلل لألولني واآلخرين بالتقوى فقد ورد يف آية واحدة من القران الكريم 
وهو قوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ[ 

]النساء:)3)[، ويدخل فيه وصية اهلل هلذه األمة بالتقوى وذلك لقوله: ]ہ[.

وأما وصية اهلل هلذه األمة بالتقوى فقد جاءت يف آيات كثرية املتأمل فيها جيد أهنا 
تنقسم إىل قسمني:
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أحدهما: الوصية بالتقوى مطلًقا ويكون يف هذه احلالة املراد أن يعـمل اإلنسان 

بالتقوى يف مجيع أموره، ومن هذا القسم قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

وقوله تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ    
ٹڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ ]احلرش:8)[.

الثاني: أن تأيت الوصية بالتقوى مقرونة بأمر اهلل أي أن يكون املقصود تقوى اهلل يف 
فعل ذلك األمر أو تقوى اهلل يف ترك ذلك النهى،ومن األمر قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    
املسلم يف  من  املطلوب  فليس  ]التوبة:9))[.  ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ 
هذه اآلية التقوى بل أن يتقى اهلل يف الصدق ويف صحبة الصادقني، ولكن اهلل جل شأنه 
قدم التذكري بالتقوى زيادة يف االهتامم باملأمور به وهو الصدق يف مجيع األحوال وصحبة 

الصادقني.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ومن النهي قوله تعاىل: 
بالتقوى ال عىل سبيل  الوصية  ]البقرة:78)[، ففي هذه اآلية جاءت  ے     ۓ               ۓ[ 

اإلطالق وإنام تقوى اهلل يف ترك الربا وهذا فيه بيان خطورة الربا يف الدنيا واآلخر. 

وهكذا جتد أن اهلل تعاىل من رمحته هبذه األمة أكثر من إيصائها بالتقوى ونوع هذه 
الوصية فأطلقها تارة وقيدها باألمر تارة وقيدها بالنهي تارة أخرى.

هلذه   H النيب  وصية  وهــي  ألقوامهم  األنبياء  وصية  هي  2-التقوى 
األمة:

أما وصية األنبياء Q ألقوامهم فقد ورد يف آيات عديدة منها ما ورد يف سورة 
الشعراء عىل السنة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب حيث قال كل واحد منهم لقومه: 
تعاىل:  قال  حيث   S نوح  عن  السورة  هذه  يف  ورد  بام  هنا  واكتفى  ىئ[  ]ىئ    
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]ۇئ         ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی     ی        ی     ی    جئ     

]الشعراء:05)-08)[، فتأمل أخي الكريم إىل تكرار الوصية من  حئ    مئ    ىئ    يئ[ 
]مئ    ىئ    يئ[، فهذا أن دل عىل  ]ىئ    ىئ[  بالتقوى  S إىل قومه  نوح 

يشء فإنام يدل عىل أمهية هذه الوصية ورضورة االلتزام هبا، وهكذا بنفس هذه العبارات 

وردت اآليات عن األنبياء اآلخرين الذين سبق ذكرهم.

وأما وصية النبي H هلذه األمة فقد صدرت منه يف مواقف خمتلفة، وأوىص 

هبا األمة مجاعات وأفراًدا وأكتفي هنا بذكر بعض تلك املواقف: 

H ذات  بنا رسول اهلل  I قال: صىل  العرباض بن سارية  أ ( عن   (

يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال 

قائل: يا رسول اهلل، كأن هذه موعظة مودع فامذا تعهد إلينا؟ قال: »أوصيكم بتقوى اهلل 

ا حبشيًّا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسريى اختافاًا كثرياًا،  والسمع والطاعة وإن عبداً

بالنواجذ،  بها وعضوا عليها  والراشدين متسكوا  املهديني  فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء 

وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وإن كل بدعة ضالة«))).

خيطب   H اهلل  رسول  سمعت  قال:   I الباهيل  أمامة  أيب  وعن   -(

يف حجة الوداع فقال: »اتقوا اهلل وصلوا خسكم وصوموا شهركم وأدوا ذكاه أموالكم 

أطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم«))). 

عامة،  لألمة  بالتقوى   H النبي  من  الوصية  جاءت  احلديثني  هذين  ففي 

فيدخل كل فرد من أفراد األمة أبتدأ من الصحابة سأكتفي هنا بذكر بعضها.

))( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حسن صحيح.

))( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حسن صحيح.
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)- عن أيب ذر I قال: قال يل رسول اهلل H: »اتق اهلل حيثما كنت 
الرواية عن  الناس خبلق حسن«))). وكذا جاءت  السيئة احلسنة متحها وخالق  وأتبع 

معاذ I عندما أراد أن يبعثه إىل اليمن.

أبو  له  فقال  أوصني،  فقال:  أن رجاًل جاءه   I اخلدري  أيب سعيد  3- وعن 
بتـقوى  H من قبل، فقال: »أوصيك  سعيد: سألتني عام سألت عنه رسول اهلل 
اهلل،فإنه رأس كل شيء وعليك باجلهاد فإنه رهبانية اإلسام، وعليك بذكر اهلل وتاوة 

القران فإنه روحك يف السماء وذكرك يف األرض«))).

4- وعن أيب هريرة I أن رجاًل قال: يا رسول اهلل، إين أريد أن أسافر فأوصني، 
قال: »عليك بتقوى اهلل والتكبري على كل شرف«)3)؛ أي التكبري عند املرتفعات.

الوصية يف  يتعهد أصحابه هبذه  كان   H اهلل  أن رسول  نجد  5- وهكذا 
خمتلف املواقف واألوقات ومن أعظم ما ورد يف ذلك -أعني يف االهتامم بالتقوى- ما 
أقــول لك  ذر اعقل ما  أبا  H: »يا  I قال: قال رسول اهلل  ورد عن أيب ذر 
بعد«، فلام كان اليوم الثاين قال: »يا أباذر اعقل ما أقول لك بعد«، وهكذا حتى مضت ستة 

أيام فلام كان اليوم السابع قال: »يا أباذر أوصيك بتقوى اهلل يف سر أمرك وعانيته«)4).

:ǹǸǢƢǩƘƛ ƞǭȁƗ ǳƶǶǩ H ǼƜǲǩƗ ƞǾǅǷ ǰǭ Ɨ ăƶƱƍ ƞǚǾǪƛ ƞǒǕǸǭ

من املعلوم لدي كل مسلم أن كل من مات أبوه وترك له وصية فإنه يسعى جاهًدا يف 
تنفيذها، ومن املشاهد أنه يستوي يف ذلك الرب والفاجر، وما ذلك إال الحرتامه وتوقريه 
أم سيدنا  أبوك  وصيته  تنفذ  بأن  وأوىل  عندك  قدًرا  أعظم  أهيام  نقول:  هنا  لوالده، ومن 

))( رواه الرتمذي وقال حسن صحيح.
))( قال اهليثمي: رواه أمحد وأبو يعىل ورجال أمحد ثقات.

)3( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي.
)4( رواه أمحد يف املسند.
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رسول اهلل H، بال شك أن اجلواب أن الرسول H أعظم قدًرا وأحب 
دعوى  واالحرتام  التوقري  وذاك  املحبة  تكون  ال  وحتى  أبويه،  من  مؤمن  كل  قلب  إىل 
بال برهان جيب أن تسعى جاهدا يف تطبيق وصية رسول اهلل H بالتقوى وعىل 
وجه األخص وصيتة أليب ذر I: »أوصيك بتقوى اهلل يف سر أمرك وعانيته«، فمن 

جعـل هذه الوصية بني عينيه، نال السعادة كلها يف الدنيا واآلخرة، وإنام املوفق هو اهلل.

3- التقوى هي الوصية اليت كان السلف يوصون بها من استوصاهم: 
أوىص عمر بن اخلطاب ابنه عبد اهلل بن عمر: »أما بعد: فإين أوصيك بتقوى اهلل، 
فإنـه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينك 

وجالء قلبك«.

وملا وىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة خطب يف الناس وقال: »أوصيكم بتقوى اهلل 
D فإن تقوى اهلل خلف من كل يشء، وليس من تقوى اهلل خلف«.

كتب عمر بن عبد العزيز إىل رجل: »أوصيك بتقوى اهلل D التي ال يقبل غريها 
وال يرحم إال أهلها وال يثيب إال عليها، فإن الواعظني هبا كثري والعاملني هبا قليل جعلنا 

اهلل وإياك من القليل«.

قال رجل ليونس بن عبيد: أوصني؟ قال: »أوصيك بتقوى اهلل واإلحسان فإن اهلل 
مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون«.

وكتب رجل من السلف إىل أخيه فقال: »أوصيك بالتقوى فإهنا خري زاد يف اآلخرة 
واألوىل واجعلها إىل كل خري سبيلك ومن كل رش مهربك فقد توكل اهلل ألهلها بالنجاة 

مما حيذرون والرزق من حيث ال حيتسبون«.

وكتب ابن السامك الواعظ لرجل: »أما بعد أوصيك بتقوى اهلل الذي هو نجيك يف 
رسيرتك ورقيبك يف عالنيتك، فاجعل اهلل من بالك عىل كل حال يف ليلك هنار،وخف 
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اهلل القدر قربه منك وقدرته عليك واعلم انك ليس خترج من سلطانه إىل سلطان غريه 

وال من ملكه إىل ملك غريه، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك..... والسالم«. 

لن  الناس  اتقيت  وان  الناس  كفاك  اهلل  اتقيت  »إن  ذئب:  أيب  البن  الثوري  وقال 
يغنوا عنك من اهلل شيًئا«.

وقال أبو العتاهية: 
كاسـي إذا املـرء مل يـلـبس لباسا مـن الـتقي كــان  ولـــــو  عـريـانا  تـقـلب 

ربــه ــاعــة  ـــرء طـــ املــــ ــبــاس  ـــ ل ــر  ــيـــ عـاصـيـاوخـــ هلل  كـــــان  فـيمن  خـري  ول 

:D 4- أهل التقوى هم أكرم الناس عند اهلل
أنه ما من أحد إال ويسعى لرفعة نفسه والعمل عىل حتصيل ما يرشفها ويكون سببا 
متنوعة،  طرق  الغاية  تلك  إىل  للوصول  الناس  اختذ  وقد  اهلل،  عند  كرامتها  حصول  يف 
فمنهم من ظن ذلك يف النسب ومنهم من ظن ذلك يف املال وكثرة العقار، ومنهم من ظن 

ذلك يف اجلاه وغري ذلك كثري، ولكن اهلل تعاىل حسم األمر وبني احلكم فقال: ]ڄ    
ڌ     ڍ     ڍ     ڇ       ڇڇ     ڇ     چ     چ      چ     چ     ڃ     ڃ     ڃ        ڃ    
ڌڎ    ڎ    ڈ     ڈ    ژ[ ]احلجرات:3)[، وقد ذكر ابن كثري يف سبب نزوهلا ما ورد عن ابن 
عباس L، قال: نزلت يف ثابت بن قيس وقوله يف الرجل الذي أبى أن يفسح له يف 
املجلس ابن فالنة؟ فقال رسول اهلل H: »من الذاكر فانه«، فقال ثابت: أنا 
يا رسول اهلل، فقال: »انظر يف وجوه القوم« فنظر، فقال: »ما رأيت يا ثابت؟« فقال رأيت 

أبيض وأمحر وأسود، فقال: »فإنك ل تفضلهم إل يف الدين والتقوى«.

وذكر القرطبي يف رواية أخرى يف سبب نزوهلا هي أبلغ من األوىل وهي أيًضا عن 
ابن عباس حيث قال: »ملا كان يوم فتح مكة أمر النبي H بالاًل حتى عال عىل 
َن، فقال عتَّاب بن أسيد بن أيب العيص: أمحد اهلل الذي قبض أيب حتى ال  سطح الكعبة فأذَّ
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يرى هذا اليوم، وقال احلارث بن هشام: ما وجد حممد غـري هـذا الغراب األسود مؤذًنا. 
وقال سهيل بن عمرو: إن يرد اهلل شيًئا يغريه، وقال أبو سفيان: إين ال أقول شيًئا أخاف 
أن خيرب به رب السامء، فأتى جربيل النبي H وأخربه بام قالوا، فدعاهم وسأهلم 

عام قالوا فأقروا، فأنزل اهلل هذه اآلية«.

واالزدراء  باألموال،  والتكاثر  باألنساب،  التفاخر  عن  زجرهم  القرطبي:  قال 
بالفقراء، فإن املدار عىل التقوى أي أن اجلميع من آدم وحواء، والفضل بالتقوى.

كرامة  ال  ڌ[  ڌ     ڍ     ڍ     ]ڇ       تعاىل:  قوله  »معنى  القاشاين:  قال 
بالنسب لتساوي الكل يف البرشية املنتسبة إىل ذكر وأنثى، واالمتياز بالشعوب والقبائل 
الرذائل،  التفاخر، من  فإنه أي ذلك  للتفاخر،  باألنساب ال  التعارف  إنام يكون ألجـل 
التقوى  التقوى،ثم كلام كانت  الذي هو أصل  الرذائل  باجتناب  والكرامة ال تكون إال 

أزيد كان صاحبها أكرم عند اهلل وأجل قدًرا«.

خ رسول اهلل H هذا املعنى يف أحاديث كثرية أذكر طرًفا منها:  وقد رسَّ
)- عن أيب هريرة I قال: ُسِئل رسول اهلل H: أيُّ الناس أكرم؟ قال: 
الناس يوسف  قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: »فأكرم  أتقاهم«،  »أكرمهم عند اهلل 
نيب اهلل ابن بين اهلل ابن بين اهلل ابن خليل اهلل«. قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: »فعن 

معادن العرب تسألوني؟«، قالوا: نعم، قال: »خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسام 

إذا فـقـهـوا«))).

وعن ابن عمر قال: طاف رسول اهلل H يوم فتح مكة عىل ناقته القصواء 
يستلم األركان بمحجن يف يده، ثم إنه خطب عىل راحلته فحمد اهلل واثني عليه بام هو 
أهل ثم قال: »يا أهيا الناس إن اهلل تعاىل قد أذهب عنكم ُعبِّيََّة اجلاهلية وتعظُّمها بآبائها 

))( رواه البخاري.
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فالناس رجالن: رجل بٌر تقٌي كريٌم عىل اهلل تعاىل، ورجل فاجٌر شقٌي هنٌي عىل اهلل تعاىل، 
إن اهلل D يقول: ]ڄ    ڃ    ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ[ أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 
يل ولكم«)))، وروي بلفظ: »قد أذهب اهلل عنكم ُعبِّيَّة اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن 
تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب«، معنى قوله ُعبِّيَّة، بضم العني والباء 
والياء املشددتني: املراد به الكرب، ألن املتكرب ذو تكلف وتعبية، خالف من يسرتسل عىل 
سجيته وعن حبيب بن خراش I أنه سمع رسول اهلل H يقول: »املسلمون 

أخوة ل فضل ألحد على أحد إل بالتقوى«))). 

5- األتقياء هم أولياء اهلل تعاىل على احلقيقة: 
إذا كان أهل التقوى هم أكرم اخللق عىل اهلل تعاىل، كام سبق بيانه فإنَّ أهل التقوى 
هم أولياء اهلل تعاىل حقيقة، ونعني هبم الذين يتقون اهلل تعاىل يف ظاهر أمرهم وباطنه، ولو 
مل حتصل هلم كرامات أو أمور خارقة للعادة، عىل ما يظن كثري من العامة من أن الويل البد 

له من كرامة؛ مما يدل عىل أن األتقياء هم أولياء اهلل آيتان يف كتاب اهلل تعاىل.
اآلية األوىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    

ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]يونس:)63-6[.
قال ابن كثري يف تفسريها: »خيرب تعاىل أن أولياء اهلل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، 

كام فرسهم رهبم، فكل من كان تقيًّا كان هلل وليًّا« اهـ. 
قال القاسمي يف تفسريه ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ مجع ويل، وهو يف األصل ضد 

العدو، بمعنى املحب، وحتتمل هنا معنيان.
ۈئ      ۈئ      ]ۆئ     تعاىل:  كقوله  وذلك  بالطاعة،  يتولونه  الذين  أولياؤه:  أحدهما: 

ېئ    ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی[ فتكون الوالية هنا من اسم الفاعل.

))( احلديث رواه ابن أيب حاتم هبذا اللفظ كام رواه أبو داود والرتمذي خمترًصا.
))( رواه الطرباين.
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الثاني: أولياؤه: الذين يتوالهم باإلكرام، وذلك كقوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ     
وكال  املفعول  اسم  من  فيكون  ]البقرة:57)[،  پ[  پ     پ     پ     ٻ     ٻ    

املعنيني متالزمان، أي ال حيصل أحدمها إال بوجود اآلخر. واهلل أعلم.

]ٻ     ٻ[ أي بكل ما جاء من عند اهلل تـعـاىل: ]ٺ    ٺ[.
 أي خيافون رهبم، فيفعلون أوامره وجيتنبون مناهيه، من الرشك والكفر والفواحش، 

وكأنه قيل: من أولئك وما سبب فوزهم بذاك اإلكرام؟.
فقيل: هم الذين مجعوا بني اإليامن والتقوى.

اآلية الثانية: قوله تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ[ ]اجلاثية:9)[. قال الشيخ الشنقيطي 
يف األضواء ذكر C يف هذه اآلية أنه ويل املتقني وهم الذين يمتثلون أمره وجيتنبون هنيه، 
وذكر يف موضع آخر أن املتقني أولياؤه، فهو وليهم، وهم أولياؤه ألهنم يوالونه بالطاعة 

واإليامن، وهـو يواليهم بالرمحة واجلزاء وذلك يف قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ    پ    پ    ڀ[ ]يونس:)6[. اهـ. من األضواء.

 Ǻǲǖǭ  Ǽǝ  ǼǦǩƘǮǩƗ  ǼƾǩƴǱȁƗ  ǨǾǪƪǩƗ  ƴƜǕ  ƴǮƮǭ  Ǽƛƍ  ƞǭȆǖǪǩ  ƼǾǞǱ  ǫȆǥ

:ǹǸǢƢǩƘƛ ǫƸǦǩƗ

الكرم  هو  ]احلجرات:3)[  ڌ[  ڌ     ڍ     ڍ     ]ڇ       ومعنى:   :V قال 
الذايت، وهو أفضل من الكرم الفعيل الذي هو السخاء، كام ورد عن أمري املؤمنني عيل 
بن أيب طالب I )سادة الناس يف الدنيا األسخياء، وسادة الناس يف اآلخرة األتقياء، 
وبني السادتني من التفاوت مثل ما بني الدنيا واآلخرة( هذا يبني لك ما بني الكرمني من 
 :O تفاوت الفضيلة والكرم الذايت من قولك )فالن عيلَّ كريم( وقال النبي 

»إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه«))).

))( أخرجه احلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري وغريمها.
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قال األندليس: »كريم قوم هو السيد النسيب الذي يرفع لعظم قدره ونزاهته عن 
الرذائل ومنه كرائم امللك وهن الوجيهات املرفعات األقدار عنده ليس ذلك بأهنن يعطني 
امللك شيئا لكن لعظم أقدارهن عنده، ومنه قوهلم: من كرم عليه ما يطلب هان عليه ما 

يبذل.

وكذلك املتقي الذي ترك الذنوب ظاهًرا وباطنًا كرم عند اهلل لسالمته من دنيئات األفعال 
ألن الذنب جتريح يف فاعله والتجريح مسقط للقدر عند املجرح واملعدل فافهم«. اهـ.

التقي  ما معنى كون  بيان  V يف  األندليس  أبو حممد  لقد أحسن وأجاد  قلت: 
كريم عند اهلل تعاىل، ولعل كالمه هذا يكون سبًبا يف رفع مهة املؤمن للوصول إىل هذا 
املقام الرفيع، وأنا سأذكر ها هنا مثاًل من واقع الناس اليوم لعل اهلل ينفع به أال وهو أن 
املوظف إذا كان ملفه نظيًفا يف الوزارة التي يعمل هبا -مثاًل- فإنه حيرص عىل ذلك وال 
يرىض لنفسه أن تقع فيام يشينها عند مسؤوليه ألنه قد وصل إىل مقام )املوظف املثايل(، 
الكبائر أن حيرص عىل إرضاء اهلل  التقي الذي مل يرتكب  وهكذا جيب أن يكون املؤمن 

تعاىل وهلل املثل األعىل.

اخلاصة: التقوى هي أعىل مقامات الدين وأمهها عىل اإلطالق بل هي املقصد 
األعىل من وجود اإلنسان ألن اهلل تعاىل قال: ]ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[، 
فبنيَّ يف هذه اآلية أن الغاية من وجود اإلنس واجلن عبادة اهلل، ولكنه C بني يف سورة 

]ڱ    ڱ    ں    ں     تعاىل:  فقال  التقوى  حصول  العبادة  من  الغاية  أن  البقرة 
الشيخ عطية حممد سامل  أفاده  ما  ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[، هذا 

V يف تتمة األضواء.
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املبحث الثالث

ƘǶơƘǭƘǢǭǷ ǹǸǢƢǩƗ ƚơƗƸǭ

:ǹǸǢƢǩƗ ƚơƗƸǭ : ăȅǷƍ

ذكر البيضاوى يف أول تفسريه لسورة البقرة أن التقوى عىل ثالث مراتب، سأذكرها 
هنا بيشء من الترصف فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول: 

لد يف النار وذلك بالتربي من الرشك، وهذا  املرتبة األوىل: التوقي من العذاب املخِّ
املعنى ورد يف قوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ۀ[ ]الفتح:6)[ وهي كلمة التوحيد.

أصحاب هذه املرتبة حتصلوا عىل توحيد اهلل C ولكنهم عندهم تفريط يف أداء 
الواجبات والوقوع يف املحرمات، ويف احلقيقة هؤالء عىل خطر جسيم ألهنم ال يأمنون 
من عدم الثبات عىل اإلسالم عند املوت، وإذا ماتوا عىل اإليامن فهم ال يأمنون من دخول 
اسم  يف  هلم  حظ  ال  هؤالء  أمثال  هنا  ومن  اهلل،  جنب  يف  تفريطهم  عىل  هلم  عقابا  النار 
وما  ]ڇ      ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[،  قوله:  يف  يدخلون  وال  اإلطالق،  عىل  التقوى 

شاكلها من اآليات التي تشيد بأهـل الـتقوى مـن درجاهتم. 

ثم من فعل أو ترك حتى الصغائر  يتنـزه املؤمن عن كل ما يؤِّ الثانية: أن  املرتبة 
وهؤالء  اإلطالق،  عند  التقوى  هبا  يراد  التي  هي  املرتبة  وهذه  العلم،  أهل  بعض  عن 
وتركوا  الطاعات،  ونوافل  الواجبات  أدوا  الذين  – هم  املرتبة  هذه  أصحاب  أعني   –

تعاىل:  قوله  يف  يدخلون  الذين  وهم  والشبهات،  املكروهات  عن  وابتعدوا  املحرمات 
]ڇ      ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[. وهم املوعودون بثامر التقوى يف الدنيا واآلخرة، قال 
ڱ[  ڱ     ڱ      ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ     گ        گ     ]ک      تعاىل: 

]آل عمران:98)[، وقال تعاىل: ]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    

ڀ[ ]األعراف:96[. 
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املرتبة الثالثة: أن يتنـزه عام يشغل قلبه عن اهلل تعاىل ويتبتل إليه، أي ينقطع إليه 
وإىل عبادته عن كل يشء، وأهل هذه املرتبة هم الذين أدوا الواجبات واجتهدوا يف نوافل 
السابقة،  املرتبة  كأهل  واملكروهات  الشبهات  وسائر  املحرمات  وابتعدوا عن  اخلريات 
وزادوا عليهم باالبتعاد عن فضول املباحات التي تشغلهم عن ذكر اهلل تعاىل، وهؤالء 
]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[  أقل من القليل، وهم الذين قال اهلل فيهم: 
]آل عمران:)0)[، وقد ورد يف تفسريها عن ابن مسعود: »أن يطاع فال يعىص ويشكر فال 

الدرجات وأصعبها وهلذا  الدرجة كام ذكرت من أعىل  يكفر ويذكر فال ينسى«، وهذه 
ورد أن الصحابة سألوا النبي H بعد نزول هذه اآلية فقالوا: يا رسول اهلل ومن 
العموم  ]التغابن:6)[، وعىل  ]ہ    ہ    ہ    ھ[  يقوى عىل هذا؟ فنزل قوله تعاىل: 
أهل هذه املرتبة هلم اخلريات وأعىل الدرجات يف الدنيا واآلخرة، فنسأل اهلل أن يرزقنا 

التقوى ظاهرا وباطنا وأن ال حيرمنا األجر واملثوبة إنه جواد كريم. 

أبا حممد  العالمة  إال  التقوى  مقامات  نبه عىل  أر من  التقوى: ومل  مقامات  ثانياًا: 
املالكي يف كتابه )شعب اإليامن( واملراد هنا باملقامات مراتب اإلسالم الثالثة الواردة يف 
حديث جربيل وهي اإلسالم واإليامن واإلحسان وإليك مقامات التقوى من كالم أيب 

.V حممد

مع رشح عبارته بعون اهلل تعاىل ألنه أشار إشارة فقط إىل التقوى يف كل مقام دون 
إسهاب.

: التقوى يف مقام اإلسام: هنا يعني هبا حفظ اجلوارح عن املنهيات وعن نقص  أولاً
الطاعات وتركها، وهذا معناه إال خيل العبد بيشء مما أوجبه اهلل عليه من األمور الظاهرة، 
ومسنونات  واجبات  من  أنواعها  اختالف  عىل  الطاعات  بفعل  مشغول  وقته  فيكون 
إنام  اإلسالم  مقام  ألن  ظاهرة،  كلها  األعامل  أن  املقام  هذا  يف  ويالحظ  ومستحبات، 
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اله إال اهلل وأن حممد   هو مقام الظاهر كام يف حديث جربيل اإلسالم: »أن تشهد أن ال 

رسول اهلل وتقيم الصالة«، فهذه كلها ظاهرة. 

وبناء عليه فمن أخل بيشء من طاعة اهلل أو وقع يف يشء مما حرمه اهلل تعاىل عليه 

فإنه يكون قد أخل بالتقوى يف مقام اإلسالم ومن مل يقدر عىل ضبط جوارحه فأين له أن 

يضبط خواطره املهلكة. 

 :ǯƘǮǽȃƗ ǫƘǢǭ Ǽǝ ǹǸǢƢǩƗ :Ƙ ăǾǱƘƥ

]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ     تعاىل:  قال  اتقاء اآلخرة وشدائدها وأهواهلا كام  أي 

ی       ی[ وهي أيًضا اتقاء النفس وخواطرها الداعية إىل ما حرم اهلل تعاىل وإىل الصفات 
املهلكة ]ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ      ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ وهي 

أيًضا اتقاء الشيطان يف وساوسه وأنواع خطراته التي يدعو هبا العبد إىل خمالفة أمر ربه. 

فالتقوى يف مقام اإليامن- إذن- تشتمل عىل ثالثة أشياء كلها غيبية ال تشاهد وهي: 

اليوم اآلخر، والنفس والشيطان. 

فاتقاء اليوم اآلخر: يعني أن العبد ال يقع يف معصية ال ظاهرة وال باطنة، فيتقى 

اهلل يف خلواته كام يتقيه يف جلواته. 

واتقاء النفس: احلذر من وساوسها املستمرة واملتكررة إىل هوى أو شهوة يكون 

فيها هالك العبد.

تزين  التي  وساوسه  إىل  االستجابة  من  باحلذر  كذلك  يكون  الشيطان:  واتقاء 

من  حيذر  فاملتقي  أحياًنا،  املصلحة  وثوب  أحياًنا  الطاعة  ثوب  وتلبسها  املعصية،  للعبد 

تلك الوساوس كلها.
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:ǯƘƾƭȃƗ ǫƘǢǭ Ǽǝ ǹǸǢƢǩƗ :ƘƦǩƘƥ

قال أبو حممد املالكي V: »والتقوى يف مقام اإلحسان: تقوى اهلل وحده وهو 
حقيقة التقوى ألن تقوى ما سواه من املخلوقات جماز، وتقواه هو احلقيقة«.

V يشري هبذا الكالم إىل أن املقام السابق الذي فيه تقوى النفس وتقوى  كأنه 
الشيطان ليس مقصوًدا لذاته وإنام املقصود به غريه أي الوصول إىل تقوى اهلل تعاىل، وال 
يمكن أن يصل اإلنسان إىل تقوى اهلل يف مقام اإلحسان إال إذا عرب املرحلتني السابقتني 
وجاهد نفسه، حتى يصبح مهه اهلل وحده، وهذا املقام يقابل من مراتب التقوى السابقة 

املرتبة الثالثة حيث قال البيضاوي – كام سبق ذكره: »أن يتنـزه عام يشغل قلبه عن اهلل«.

إذن التقوى يف مقام اإلحسان وهو أجل مقامات التقوى بأعىل مراتبها، وهذا مقام 
ال يرتقي إليه إال الصديقني كام ذكره أبو حممد V، فنسأل اهلل أن يبلغنا أعىل مراتب 

املتقني. آمني.
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املبحث الرابع

ƝƸƱǿƗǷ ƘǾǱƴǩƗ Ǽǝ ǹǸǢƢǩƗ ƟƗƸǮƥ

الدنيا  التقوى فذكروا هلا ثمرات عديدة يف  العلامء حول ثمرات  لقد كتب بعض 
واآلخرة، وسأحاول هنا تسطري أهم تلك الثمرات وذلك من خالل هذين القسمني مع 

يشء من التوسع.

 :ƘǾǱƴǩƗ Ǽǝ ǹǸǢƢǩƗ ƟƗƸǮƥ :ǧǷȁƗ ǬƾǢǩƗ

قبل الرشوع يف بيان ثمرات التقوى يف الدنيا أنبه إىل أن األعامل الصاحلة – وعىل 
رأسها التقوى – له ثواب يف الدنيا كام أن هلا ثواب يف اآلخرة – وهذا عىل خالف مـا 
يظنه البعض أن ثواب األعامل الصاحلة فقط مقترص عىل الثواب األخروي، وما سأذكره 
اآلخرة  يف  جزاؤه  ثم  الدنيوي  الثواب  من  جزء  وهو  الدنيا  يف  التقوى  ثمرات  من  هنا 

أعظم، وآن اآلن أوان الرشوع يف املقصود.

1- املخرج من كل ضيق والرزق من حيث ل حيتسب:
]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ      ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ۀ[ ]الطالق:)-3[.

قال أهل التفسري: نزلت هذه اآلية يف عوف بن مالك األشجعي، وذلك أن املرشكني 
ابني  أرس  العدو  إن  وقال:  الفاقة،  إليه  وشكا   H اهلل  رسول  فأتى  ابنه  أرسوا 
وجزعت األم، فام تأمرين؟ فقال نبي اهلل H: »اتق اهلل واصرب، وآمرك وإياها أن 
 تكثر من قول: ل حول ول قوة إل باهلل«، فعاد إىل بيته وذكر المرأته ما أمرمها به رسول اهلل 

H فقالت: نِْعَم ما أمرنا به فجعال يقوالن: ال حول وال قوة إال باهلل، فغفل العدو 
عن ابنه، فساق غنمهم وجاء هبا إىل أبيه وهي أربعة آالف شاه، فنزلت هذه اآلية.
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العالية:  أبو  الناس، وقال  له خمرًجا مما ضاق عىل  الربيع بن خثيم: جيعل اهلل  قال 
خمرًجا من كل شدة وهذا جامع لشدائد الدنيا واآلخرة، ومضايق الدنيا واآلخرة وقال 

قتادة: »أي من شبهات األمور والكرب عند املوت«، هذا يف تفسري قوله تعاىل: ]ڱ    
ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں[، وأما معنى ]ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[ أي من حيث ال 
يأمل وال يرجو وروى ابن أيب حاتم بسنده – كام عند ابن كثري – عن عمران بن حصني 

I قال: رسول اهلل H: »من انقطع إىل الدنيا وكله اهلل إليها«.

2- السهولة واليسر يف كل األمور: 
ودليل ذلك قوله تعاىل: ]ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ[ ]الطالق:4[.

وخمرًجا  قريًبا  فرًجا  له  وجيعل  عليه  وييرسه  أمره  له  يسهل  »أي  كثري:  ابن  قال 
عاجاًل«.

وقال سيد قطب: »واليرس يف األمر غاية ما يرجوه اإلنسان وإهنا لنعمة كربى أن 
جيعل اهلل األمور ميرسة لعبد من عباده فال عنت وال مشقة وال عرس وال ضيق، فهو يأخذ 

األمور بيرس يف شعوره وتقديره« اهـ.

3- نصرة اهلل للمتقني وتأييده هلم وذلك ألنه أخرب أنه معهم:
السعدي:  قال  ]البقرة:94)[،  ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں[  تعاىل:  قال 
له  معه حصلت  اهلل  كان  والتوفيق، ومن  والتأييد  والنرص  بالعون  أي  »]ڱ     ں[ 

السعادة األبدية« اهـ. 

وال شك أن املؤمن يف حاجة إىل هذا النرص والتأييد وخصوًصا عندما يكثر األعداء 
من الكفار واملنافقني، ومهام كانت األسباب التي يملكها املؤمن يف حماربة هؤالء األعداء 
فأهنا لن تنفع شيًئا ولن ترد عنه كيًدا ما مل جيمع بني األسباب وبني تقوى اهلل تعاىل وهلذا 
من  خوفكم  »ليكن  قائاًل:  اهلل  سبيل  يف  الغازية  اجليوش  يوىص  اخلطاب  بن  عمر  كان 
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I بالسنن  ذنوبكم أشد من خوفكم من عدوكم«، وال شك أن هذا من فقه عمر 
اإلهلية، فإنَّ من ارتكب املعايص فقد فارق التقوى ومن فارق التقوى فقد ختلت عنه معية 

.B اهلل تعاىل وختىل عنه النرص والتأييد من قبل اهلل

اإلرسائييل  لالحتالل  معاداهتا  يف  اإلسالمية  األمة  ظلت  لقد  أقول:  هنا  ومن 
لفلسطني أرض املسجد األقىص، ومىض عىل تلك العداوة أكثر من نصف قرن وال تزال 
األمة تتلقى اهلزائم من حفنة من اليهود ال يتجاوز عددهم مخسة ماليني يف مقابل أضعاف 
املاليني يف الدول اإلسالمية، وما من سبب الستمرار االحتالل وتواىل اهلزائم إال املعايص 
التي تعج هبا الدول اإلسالمية ابتداء من إقصاء الرشيعة اإلسالمية من القوانني ومرورا 
بام ٌيعَرض يف اإلعالم من فسوق وانحالل وتدمري للدين واخللق والعادات الطيبة النافعة 

من نفوس املشاهدين الكرام.

يف  وعدوكم  أنتم  استويتم  اهلل  عصيتم  إن  »فإنكم  السابق:  عمر  لكالم  وتكملة 
املعصية فكانت هلم الغلبة عليهم«، هذا هو واقع األمة اليوم حيث غلبنا األعداء بسبب 
 :C معاصينا، فهل من توبة؟ ثم إن اهلل تعاىل قد ذكر معيته للمتقني يف آية أخرى فقال

]ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب[ ]النحل:8))[.

فاآلية تبني أن معية اهلل مع املتقني سواء كانوا أفراًدا أو مجاعات فعىل العبد أن يتقى 
اهلل ولو رأى املعصية من مجيع اخللق فانه سيحصل له النرص والتأييد من اهلل تعاىل«.

وهلذا بدأ صالح الدين األيويب يف حروبه مع الصليبيني مل يلتفت إىل حال األمة بل 
اتقى اهلل تعاىل واستعان به فأعانه وانترص بتأييد اهلل له. 

4- احلفظ من كيد األعداء ومكرهم:
هذه الثمرة من ثمرات التقوى ال بد هلا من يشء آخر حتى تتم لألمة اإلسالمية 

]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې      تعاىل:  لقوله  الصرب  وهو  أال 
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 ېى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ         وئۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[ 

]آل عمران:0))[.

فقد ختفى عليه مكائد  النرص  إىل  للوصول  احتياطات  املحارب مهام فعل من  إن 
عدوه، فيباغته من جهة ال يعلمها وهلذا أمر اهلل املؤمنني بالتزام الصرب والتقوى، ووعدهم 
بإبطال كيد األعداء وتعترب هذه الثمرة من ثامر التقوى مكملة للثمرة السابقة فتلك يف 

النرص عىل األعداء وهذه يف إبطال كيد األعداء، وال بد من التقوى يف كال األمرين.

وهـذا احلفظ من األعداء يشمل التقى املفرد ويشمل اجلامعة من األتقياء ويشمل 
األمة مجعاء، فال نرص وال حفظ من كيد األعداء إال تتقى األمة – يف مجلتها – اهلل تعاىل 

يف سائر أمورها.

خدعوهم  األعداء  أن  جيد  األعداء  مع  اإلسالمية  األمة  ألحوال  املتابع  ولعل 
من  جولة  كل  يف  يكسب  فالعدو  وغريمها،  واالقتصاد  السياسة  يف  املرات  عرشات 
اجلوالت يف احلرب ويف السلم ومل تسلم األمة من كيد األعداء وذلك يرجع إىل انعدام 
التي  التقوى يف شتي املجاالت وها هنا اذكر فقط بعض املعايص التي هي من الكبائر 
يستحق صاحبها اللعن ومع ذلك ال تكاد ختلو منها مدينة من املدن يف العامل اإلسالمي: 
اإلسالمية  الدول  م  حترِّ مل  فام  ذلك،  من  وإياكم  اهلل  عافانا  والزنا،  اخلمر  ورشب  كالربا 
الكبائر- وغريها فإهنا ستظل يف قبضة األعداء، وستظل مستضعفة ال يؤبه هلا يف  هذه 

املجتمعات الدولية حتى تتقي اهلل تعاىل يف سائر أمورها.

5- كثرة الربكات من السماء واألرض على أهل التقوى:
]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ     تعاىل:  قال 
ڀ    ڀ    ٺ  ٺ    ٺ    ٺ     ٿ[ ]األعراف:96[، قال السعدي: ذكر 
القرى لو آمنوا بقلوهبم إيامًنا صادًقا، صدقته األعامل واستعملوا تقوى  – تعاىل أن أهل 
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اهلل تعاىل ظاهًرا وباطنًا برتك مجيع ما حرم اهلل لفتح عليهم بركات من السامء، مآبه يعيشون 
وتعيش هبائمهم يف أخصب عيش وأغزر رزق من غري عناء وال تعب، وال كد وال نصب 
بالعقوبات والباليا،ونزع  ]ٺ    ٺ    ٺ     ٿ[  ولكنهم مل يؤمنوا ويتقوا 
الربكات وكثرة اآلفات،وهي بعض جزاء أعامهلم وإال فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما 

ترك عىل ظهرها من)دابة( اهـ.

وينبغي أن نالحظ أن اآلية عربت عن السعة بالربكات ال بالكثرة يف األموال أو 
األرزاق إذ الربكة هي التي هبا ينتفع العبد فكم من صاحب أموال طائلة هو هبا شقي، 

ېئ      ېئ     ېئ     ۈئ      ]ۆئ    ۈئ      تعاىل:  قوله  يف  وذلك  التقوى  أهل  من  ليس  ألنه 
الضنك والضيق،  املال هو سبب  أو  الرزق  قلة  أن  يقل  ]طه:4))[، ومل  ىئ    ىئ[ 
وهذا عىل خالف ما هيتم أكثر العامة اليوم إذ يظنون أن قلة األموال واألرزاق مها السبب 

يف الشقاء وليس األمر كذلك واهلل أعـلم.

6- حفظ الذرية الضعاف بعناية اهلل هلم من مثرات التقوى:
ما من أحد من الناس إال وهو حيب أن يسلم أوالده من بعد موته من الذل واهلوان 
ومـن الفقر والضياع، وذلك األمر إنام هو فطرة فطر اهلل الناس عليها، ولكن من الناس 
مـن يسلك طرقا حيسب أن فيها إسعاد ذريته من بعده وهى يف احلقيقة سبب يف شقائه 
وشقائهم، وخلطورة هذا األمر أرشد اهلل تعاىل عباده املؤمنني إىل سلوك السبل املؤدية إىل 

حفظ ذريته من بعده فقال C: ]ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     
چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]النساء:9[. 

قال القاسمي: »يف اآلية أشار إىل اآلباء الذين خيشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى يف 
سائر شئوهنم حتى حتفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعاىل، ويكون يف إشعارها هتديد 
بضياع أوالدهم أن فقدوا تقوى اهلل تعاىل، ويف اآلية أشار إىل أن تقوى األصول – اآلباء 
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يف  حيفظون  الصاحلني  الرجال  – وان  واألحفاد  األبناء  – أي  الفروع  حتفظ  واألجداد 

ذريتهم الضعاف، كام يف قوله تعاىل: ]ۈ    ۈ         ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ      
صالح  بربكة  حفظا  الغالمني  فإن  ]الكهف:)8[.  ى[  ې     ې     ې     ې   ۉ    

أبيهام يف أنفسهام وماهلام«. 

السبب األول يف حفظ  أهنا  الكريمة  اآلية  الصاحلون واألتقياء من هذه  لقد فهم 
 الذرية بعد وفاهتم وهلـذا اسـتعملوا التقوى يف حياهتم ومن أولئك اإلمام العادل عمر 

ابن عبد العزيز وإليك هذا اخلرب: 

قال سفيان: سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ما آخر ما تكلم به أبوك عند 
موته؟ قال كنا أغليمة فجئنا إليه كاملسلمني عليه واملودعون له، فقيل له: تركت ولدك 
هؤالء وليس هلم مال، ومل توهلم ألحد، قال: ما كنت ألعطيهم شيًئا ليس هلم، وما كنت 
ألخذ منهم حقا هو هلم، إن ولتي فيهم اهلل الذي يتوىل الصاحلني، إنام هؤالء أحد رجلني: 

رجل أطاع اهلل ورجل ترك أمر اهلل وضيعه فام أنا بالذي أعينه عىل معصية اهلل«.

وكالم عمر بن عبد العزيز I يوضح بجالء مدى ثقته باهلل تعاىل أنه سيحفظ 
مجيًعا  أبناءه  أن  روى  ولقد  نسوه  وستة  ذكًرا  عرش  اثني  ترك  ولقد  بعده،  من  ذريته 

 

أغناهم اهلل من بعدهم ومن عجائب األمور أن أبناء عبد امللك كانوا يستقرضون من أبناء 
.I عمر بن عبد العزيز

7- البشرى بالرؤيا الصاحلة: 
ڀ     ڀ      پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     تعاىل:  قال 
ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ 

]يونس:)63-6[.
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 H قال ابن كثري: »قال اإلمام أمحد – بسنده – عن أيب الدرداء عن النبي
يف قوله تعاىل: ]ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ[ قال: »الرؤيا الصاحلة يراها الرجل أو 

ترى له«.
 قال ابن كثري: وهكذا روى عن ابن مسعود وأيب هريرة وابن عباس وجماهد وعروة 
ابن الزبري وحييى بن أيب كثري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب رباح وغريهم أهنم فرسوا 

ذلك بالرؤيا الصاحلة. 
كقوله:  واملغفرة  باجلنة  احتضاره  عند  للمؤمن  املالئكة  برشى  بذلك  املراد  وقيل 

ڀ     ڀ     ڀ     پ       پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]فصلت:30-)3[، إىل قوله: ]ڃ    ڃ    ڃ      چ[ ويف 
الثياب  بيض  الوجوه  بيض  املـوت جـاءه مالئكة  إذا حرض  املؤمن  »أن  الرباء:  حديث 
فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إىل روح ورحيان ورب غري غضبان فتخرج من فمه 

كام تسيل القطرة من فم السقاء«.

8- من مثرات التقوى تيسري العلم:
أن طالب العلم املخلص يف طلبه إذا أراد أن يؤتيه اهلل فهام وان يبارك له يف وقته فال 
يضيع وقت منه بال فائدة فعليه أن يتقى اهلل تعاىل ظاهره وباطنه، ويدل عىل هذا املعنى 
وعد  هذا  القرطبي  قال  ]البقرة:)8)[،  ی[  ىئ     ىئىئ     ]ېئ      تعاىل:   قوله 

من اهلل بأن من اتقاه علمه أي جيعل يف قلبه نوًرا يفهم به ما يلقى إليه.
وقال الطاهر بن عاشور: يف عطفه – العلم يف قوله يعلمكم – عىل األمر بالتقوى 

إيامء إىل أن التقوى سبب إفاضة العلوم.
أقول: العكس بالعكس فمن ترك التقوى حرم من العلم النافع والعياذ باهلل، كام 
ورد ذلك يف قوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ     ڇ[ 

]األعراف:46)[.
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قال السعدي: أي يتكربون عىل عبادة اهلل وعىل احلق، وعىل من جاء به، فمن كان 
هبذه الصفة حرمه اهلل خرًيا كثرًيا، وخذله، ومل يفقه من آيات اهلل ما ينفع به بل ربام انقلبت 

عليه احلقائق واستحسن القبيح« اهـ.

9- إطاق نور البصرية:
كان  فإذا  آخر،  يشء  والبصرية  يشء  فالعلم  العلم،  تيسري  عىل  زائدة  ثمرة  وهذه 

العلم نور فالبصرية نور زائد عىل العلم، والدليل عىل هذه الثمرة قوله تعاىل: ]چ    
]األنفال:9)[، قال العالمة حممد رشيد  چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ 

رضا: »الفرقان يف اللغة: هو الصبح الذي يفرق بني الليل والنهار، ويسمى القرآن فرقاًنا 
ألنه كالصبح يفرق بني احلق والباطل، وتقوى اهلل يف األمور كلها تعطى صاحبها نوًرا 
يفرق بني دقائق الشبهات التي ال يعلمها كثري من الناس وهي تفيده علام خاصا مل يكن 
ليهتدي إليه لوالها – أي التقوى – وهذا العلم هو غري العلم الذي يتوقف عىل التلقني 
فعاًل  العمل  عن  عبارة  ألنه  بدونه  التقوى  تتحقق  ال  ما  وهو  وفروعه  أصوله  كالرشع 

وترًكا بعلم« اهـ.

وقال مالك للشافعي L يف أول لقاء بينهام: »إين أرى اهلل قد ألقى عىل قلبك 
نوًرا فال تطفئه بظلمة املعصية«.

ۓ     ۓ     ے      ے     ھ     ھ     ]ھ     تعاىل:  قوله  يف  كثري  ابن  وقال 
ڭ    ڭ         ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆ[ ]احلديد:8)[، قوله: ]ۇ    ۇ     
]چ     كقوله:  اآلية  وهذه  واجلهالة،  العمى  من  به  يتبرص  هذى  يعني  ۆ[  ۆ    

چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[.

الذي  وتقلبهم  ترصفهم  بأنَّ  إعالم  ۈ[  ]ۆ     قوله:  »ويف  القيم:  ابن  قال 
رضره  بل  هلم،  نافع  وال  عنهم  جمد  غري  النور  بغري  مشيهم  وأن  النور،  هو  إنام  ينفعهم 
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الزمانة  أهل  سواهم  ومن  الناس  يف  امليش  أهل  هم  النور  أهل  أن  وفيه  نفعه،  من  أكثر 
واالنقطاع، فال ميش لقلوهبم وال ألحواهلم وال ألقواهلم، وال ألقدامهم إىل الطاعات، 

وكذلك ال متشى عىل الرصاط إذا مشت بأهل النور أقدامهم«.

10- حمبة اهلل ومائكته واملؤمنني لأتقياء من أعظم مثرات التقوى:
أما الدليل عىل حمبة اهلل لعباده املتقني فقوله تعاىل: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    
ى    ائ    ائ[ ]آل عمران:76[، وأما حمبة املالئكة واملؤمنني لعباد اهلل املتقني فقد ورد 
ذلك يف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة I عن النبي H قال: »إذا أحب 
ب فانا فأحبهُّ، فيحبُّه جربيل فينادي يف أهل  اهلل تعاىل العبد نادي جربيل: إنَّ اهلل حيَّ

السماء: أن اهلل حيب فاناًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول يف األرض«. 

قال النووي: »وسبب حبه إياه كونه مطيًعا ملواله حمبًّا له« اهـ. قال ابن عالن: »املراد 
بالقبول احلب يف قلوب أهل الدين واخلري له والرضا به وأستطابة ذكره يف حال غيبته كام 

أجرى اهلل تعاىل عادته بذلك يف حق الصاحلني من سلف هذه األمة ومشاهري األئمة«.

وقال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ    پ[ 
]مريم:96[.

قال ابن كثري: »خيرب تعاىل أنه يغرس لعباده املؤمنني الذين يعملون الصاحلات وهي 
األعامل التي تريض اهلل ملتابعتها للرشيعة املحمدية، يغرس هلم يف قلوب عباده الصاحلني 
حمبة ومودة وهذا أمر ال بد منه، وال حميد عنه وقد وردت بذلك األحاديث الصحيحة، 
بن حيان  لنا هرم  قال: »ذكر  ثم  السابق وأحاديث أخرى  V احلديث  ثم ذكر  اهـ. 
يرزقه مودهتم  املؤمنني حتى  بقلوب  اهلل  أقبل  إال  اهلل  إىل  بقلبه  أقبل عبد  ما  يقول:  كان 

ورمحتهم« اهـ.
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قلت: وأهل التقوى هم أوىل من يدخل يف هـذه اآليـة الكريمة ويف احلديث الذي قبلها، 

وإنام تعني من يأيت بالتقوى عىل وجهها من أداء الواجبات وترك املحرمات واهلل أعلم. 

11- من مثرات التقوى أنها سبب يف النجاة من عذاب الدنيا:
ۈ[  ۆ     ۆ        ۇ     ]ۇ     تعـاىل:  قوله  ذلك  عىل  ويدل 
]النمل:53[، جاءت هذه اآلية بعد أن اخرب اهلل تعاىل عن إهالك قوم صالح، قال ابن عاشور: 

»ويف تأخري مجلة ]ۇ    ۇ    ۆ       ۆ    ۈ[ عن مجلة ]ے        ۓ    ۓ     
ڭ    ڭ       ڭ[، طمأنة لقلوب املؤمنني بان اهلل ينجيهم مما توعد به املرشكني، 
كام نجي الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمود وهم صالح ومن آمن معه، وقيل: كان الذين 
آمنوا مع صالح أربعة آالف، فلام أراد اهلل إهالك ثمود أوحى اهلل إىل صالح أن خيرج هو 
ومن معه فخرجوا ونزلوا يف موضع الرس، فكان أصحاب الرس من ذرياهتم وقيل انزلوا 

شاطئ اليمن وبنوا مدينة حرضموت، وكلها أخبار غري موثوق هبا« اهـ.

فال  كالمه  عن  يعرض  من  كل  أن  احلكيم  الذكر  يف  تعاىل  اهلل  أخربنا  وقد  قلت: 
يعمل به فسوف يعيش معيشة ضنًكا كام قال تعاىل: ]ې    ى    ى    ائ     ائ    
ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ 

]طه:3))-4))[.

القرب،  الدنيا،  أقوال:  ثالثة  عىل  أنه  الضنك  املعيشة  مكان  يف  اجلوزي  ابن  وذكر 
وشدهتا  املعيشة  ضيق  بالضنك  واملراد  بالتقوى،  إال  الثالث  هذه  من  نجاة  وال  جهنم، 

عافانا اهلل واملسلمني من ذلك.

ثم أنه قد تقدم يف الثمرة األوىل من ثامر التقوى أن جيعل للمتقي خمرجا من ضيق: 
]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[ ]الطالق:)-3[، فآية العمل 

التي معنا فيها وعد من اهلل بإنجاء املتقني عند نزول العذاب العام واهلل أعلم. 
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12- من مثرات التقوى قبول األعمال الصاحلة: 

قبول العمل وإن كانت ال تظهر إال يف اآلخرة إال أن لقبول العمل عالمات هنا يف 
الدنيا ومن ثم جعلنا اهلل من ثمرات الدنيا، وذلك حتى جياهد العبد عىل تقوى اهلل تعاىل.

]ڳ       تعاىل:  فقوله  الصاحلة  األعامل  قبول  يف  سبب  التقوى  أن  عىل  الدليل  أما 
ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:7)[.

قال ابن كثري: »ومعنى قوله: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[. أي ممن اتقى اهلل يف فعله 
ذلك«، قـال ابن أيب حاتم بسنده عن أيب الدرداء أنه قال: »ألن استيقن أن اهلل تقبل يل صالة 

واحدة أحب أيل من الدنيا وما فيها، أن اهلل يقول: ]ڳ      ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[«.

قال القرطبي: قال ابن عطية: »املراد بالتقوى هنا اتقاء الرشك بإمجاع أهل السنة، 
فمن اتقاه وهو موحد فأعامله التي تصدق فيها نيته مقبولة وأما املتقي الرشك واملعايص 
فله الدرجة العليا من القبول واخلتم بالرمحة، ُعلم ذلك بإخبار اهلل تعاىل ال أن ذلك جيب 

عىل اهلل تعاىل عقاًل« اهـ.

قال ابن رجب: »وهلذا كانت هذه اآلية يشتد منها خوف السلف عىل نفوسهم، 
عىل  عالمة  التقوى  كون  وأما  منهم.  اهلل  يتقبل  الذين  املتقني  من  يكونوا  ال  أن  وخافوا 
قبول العمل فالن العبد إذا وفق لألعامل الصاحلة والثبات عليها دل ذلك عىل أن عمله 
مقبواًل«، قال ابن رجب: »إن اهلل تعاىل إذا تقبل عمل عبده وفقه لعمل صالح بعده كام 
قال بعضهم ثواب احلسنة احلسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم اتبعها حسنة بعدها كان 
ذلك عالمة عىل قبول احلسنة األوىل، كام أن من عمل حسنة ثم أتبعها سيئة كان ذلك 

عالمة رد احلسنة وعدم قبوهلا«.

وقال يف موضع آخر: »من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعالمة قبوهلا أن 
يصلها بطاعة أخرى، وعالمة ردها أن تعقب تلك الطاعة بمعصية ما أحسن احلسنة بعد 
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احلسنة  بعد  السيئة  أقبح  وما  تتلوها،  احلسنة  بعد  احلسنة  منها  السيئة متحوها، وأحسن 

متحقها- أي متحو أثرها« اهـ. 

:ƝƸƱǿƗ Ǽǝ ǹǸǢƢǩƗ ƟƗƸǮƥ :ǼǱƘƦǩƗ ǬƾǢǩƗ

لقد ورد يف القران الكريم آيات كثرية تبني ما للمتقني عند رهبم من الفوز الكبري 
والنعيم املقيم وما نجوا منه من العذاب األليم وسوف أمجل هذه الثمرات األخروية يف 

النقاط اآلتية: 
: تكفري السيئات والنجاة من عذاب النار: أما تكفري السيئات فقد ورد يف قوله  أولاً
تعـاىل: ]جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ         جب    حب    خب    مب[ ]الطالق:5[، وأما النجاة من 

النار ففي قوله تعاىل: ]ک    ک    گ     گگ    گ              ڳ    ڳ        ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    
ڱ    ں      ں      ڻ       ڻ     ڻ[.

قال ابن كثري: »عن عمرو قال: أخربين من سمع ابن عباس خياصم نافع بن األزرق 
فـقـال ابن عباس: الورود: الدخول فقال نافع: ال، فقرأ ابن عباس: ]ڻ    ڻ    
ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ[ ]األنبياء:98[. وردوا أم 
ال؟ وقال: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ ]هود:98[ أوردوها أم ال؟ - يعني 
أن قوله تعاىل: ]ک    ک    گ     گ[ أي انه لن يبقى أحد من الناس إال وسيدخل 
النار – ثم قال ابن عباس لنافع: أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل خترج منها أم ال؟ وما 

أرى اهلل خمرجك منها بتكذيبك، فضحك نافع« اهـ.
وأخرج اإلمام أمحد سنده عن سليامن بن مره I قال )صمتا – يعني أذنيه – إن 
مل أكن سمعت رسول اهلل H يقول: »ل يبقى بر ول فاجر إل دخلها فتكون على 
ا كما كانت على إبراهيم حتى إنَّ للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي  املؤمن برداًا وساماً

اهلل الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثيًّا«))) اهـ.

))( غريب ومل خيرجوه.
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ثانياًا: عز الفوقية يف اآلخرة خاص باملتقني: قال تعاىل: ]ٹ    ٹ      ٹ    ڤ    

ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦڦ    ڦ      ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]البقرة:)))[.

قال ابن عاشور يف قوله: ]ڦ      ڄ    ڄ[: »أريد من الذين اتقوا املؤمنون 
الذين سخر منهم الذين كفروا، ألنَّ أولئك املؤمنني كانوا متقني ولكنه مل يقل )والذين 
آمنوا فوقهم( لقصد التنبيه عىل مزية التقوى وكوهنا سبب عظيام يف هذه الفوقية عىل عادة 
القرآن يف انتهاز فرص اهلدى واإلرشاد ليفيد فضل املؤمنني عىل الكافرين، وينبه املؤمنني 
عىل وجوب التقوى لتكون سبًبا يف تفوقهم عىل الذين كفروا يوم القيامة، وأما املؤمنون 
غري املتقني فليس من غرض القران أن يعبأ بذكر حاهلم ليكونوا دوًما بني شدة اخلوف 

وقليل الرجاء.

والفوقية هنا فوقية ترشيف وهي جماز يف تناهى الفضل والسيادة كام استعرب حتت 
ذلك  دوامها، ألن  تنصيصا عىل  القيامة  بيوم  وقيدت  واململوك  واملسخر  املفعول  حلالة 

اليوم هو مبدأ احلياة األبدية«. اهـ.

اخلازن:  قال  التفسري،  أهل  ذلك  ذكر  كام  حقيقية  فوقية  الفوقية  هذه  بل  قلت: 
يف  واملنافقني  والكفار  عليني  يف  األتقياء  ألن  ڄ[.  ڄ     ڄ     ڄ     »]ڦ      

أسفل سافلني«. اهـ.

 :Ǵƛ ƻƘǲǩƗ Ǡƭƍ ǬǶǝ ǹǸǢƢǩƗ Ǩǵȁ ƞǲƪǩƗ ƣƗƸǾǭ :Ƙ ăƦǩƘƥ

قال تعاىل: ]ی    ی        ی    ی    جئ     حئ    مئ    ىئ           يئ[ ]مريم:63[، وقال تعاىل: 
]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ[ 

]آل عمران:33)[.

قال أهل التفسري يف اآلية األوىل: »أي نورثها للمتقني، ونجعلها منزهلم الدائم الذي 
ال يظعنون عنه، وال يبغون عنها حواًل، كام قال تعاىل: ]ٻ    ٻ    ٻ[ اآلية«.
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مب                    خب     حب     جب     يئ     ىئ     ]مئ     اجلنة:  أهل  عن  متحدًثا  تعاىل  قال 
املنازل  واقتسموا  اهلل  برمحة  النار  من  نجوا  اجلنة  أهل  السلف:  بعض  قال  ىب[ 
أنوا ع رمحته وقال تعاىل:  وورثوها باألعامل الصاحلة، وهي من رمحة اهلل، بل من أعىل 

]ڱ    ڱ     ں    ں      ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ     ہ    ہ    
ہ    ھ     ھ[ إىل أن قال: ]ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ                 ۆئ[ 

]الزخرف:67-)7[.

واالمتنان  التفضيل  وجه  عىل   – اجلنة  ألهل  أي  هلم-  قيل  »ثم  كثري:  ابن  قال 
كانت  الصاحلة  أعاملكم  أي  ۆئ[  ۇئ                  ۇئ     وئ     وئ     ەئ     ]ەئ    
وفضله  اهلل  برمحة  ولكن  اجلنة،  أحًدا عمُله  ُيدِخُل  فانه ال  إياكم  اهلل  لشمول رمحة  سببا 
وإنام الدرجات ٌينال تفاوهُتا بحسب األعامل الصاحلات، وقال ابن أيب حاتم -بسنده- 
عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »كل أهل النار يرى منزله من 
اجلنة حسرة فيقول: لو أن اهلل هداني لكنت من املتقني، وكل أهل اجلنة منزله من النار 
 :H فيقول: وما كنا لنهتدي لول أن هدانا اهلل فيكون له شكراًا«، قال رسول اهلل
»ما من أحد إل له منزل يف اجلنة، ومنزل يف النار، فالكافر يرث املؤمن منزله من النار، 

]يئ    جب    حب    خب     تعاىل:  قوله  وذلك  الكافر منزله من اجلنة،  يرث  واملؤمن 
مب                   ىب[« ]األعراف:43[«. اهـ.

إليها  بل حيشرون  األقــدام  على  ا  ســرياً اجلنة  إىل  األتقياء ل حيشرون  ا:  رابعاً
ركباناًا: مكرمني معززين جعلنا اهلل منهم، قال تعاىل: ]ڳ     ڳ    ڳ    ڱ     ڱ    

ڱ[ ]مريم:85[.
]ى      الرمحن ودار كرامته، كقوله:  القرطبي: »يف الكالم حذف أي إىل جنة  قال 
ائ    ائ      ەئ    ەئ[ وكام يف اخلرب: »من كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل 

ورسوله«.
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والوفد اسم للوافدين، قال اجلوهري: »يقال: وفد فالن عىل األمر أي ورد رسواًل 

فهو وافد«.

وقال عيل: ملا نزلت هذه اآلية قلت يا رسول اهلل، إين رأيت امللوك ووفودهم فلم 

ت املالئكة املؤمنني  أر وفًدا إال ركباًنا، قال يا عيل، إذا كان املنرصف من بني يدي اهلل تلقَّ

بنوق بيض، رحاهلا وأزمتها الذهب، عىل كل مركب حلة ال تساوهيا الدنيا، فيلبس كل 

مؤمن حلة ثم تسري هبم مراكبهم فتهوى هبم النوق حتى تنتهى هبم إىل اجلنة، فتتلقاهم 

املالئكة ]ې    ې    ې    ې    ى[.

قال القرطبي: وهذا اخلرب ينص عىل أهنم ال يركبون وال يلبسون إال من املوقف، 

وأما إذا خرجوا من القبور فمشاة حفاة عراة ُغْراًل إىل املوقف بدليل حديث ابن عباس 

إىل  إنكم حتشرون  الناس  أيها  »يا  فقال:  بموعظة   H اهلل  فينا رسول  قام  قال: 

اهلل حفاة عراة ُغْرل«)))، قال ابن عباس ركباًنا يؤتون بنوق من اجلنة عليها رحائل من 

تها من الزبرجد فيحرشون عليها. الذهب ورسوجها وأزمَّ

وقال عيل: »ما حيرشون واهلل عىل أرجلهم، ولكن عىل نوق رحاهلا من ذهب ونجب 

رسوجها يواقيت، إن مهوا هبا سارت وإن حركوها طارت«، وقيل: »إنام قال )وفًدا( ألن 

من شأن الوفود عند العرب أن يقدموا بالشبارات وينتظرون اجلوائز، فاملتقون ينتظرون 

العطاء والثواب«))) اهـ. 

قال الشنقيطي يف أضواء البيان: »ذكر C يف هذه اآلية الكريمة أن املتقني الذين 

القيامة يف حال  يوم  إليه  أمره واجتناب هنيه حيرشون  بامتثال  الدنيا  يتقونه يف دار  كانوا 

))( أخرجه البخاري ومسلم.
))( من القرطبي )))/)5)).
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كونه وفًدا، الوفد عىل التحقيق مجع وافد كصاحب وصحب، راكب وركب... والوفد 
أي  وفد  قوله  معنى  أن  عىل  املفرسين  ومجهور  شأن،  له  أمر  إىل  مثاًل  امللك  إىل  يأيت  من 

ركباًنا، وبعضهم يقول: حيرشون ركبانا عىل صور من أعامهلم الصاحلة يف الدنيا يف غاية 

احلسن وطيب الرائحة« اهـ.

:ƞǲƪǩƗ Ǽǝ ƘǶǪǵƍ ǰǾƛ ǔǮƪơ ǹǸǢƢǩƗ :ƘƾǭƘƱ

]ڱ    ڱ     ں    ں      ڻ    ڻ    ڻ     تعاىل:  قوله  ودليل ذلك 

ڻ    ۀ    ۀ     ہ     ہ    ہ    ہ    ھ     ھ[ ]الزخرف:67-68[، قال ابن كثري: 
عن عيل I ]ڱ    ڱ     ں    ں      ڻ    ڻ    ڻ[ قال: »خليالن 

اللهم إن  فقال:  باجلنة فذكر خليله  املؤمنني وُبرشَّ  فتويفِّ أحد  مؤمنان وخليالن كافران 

الرش  عن  وينهاين  باخلري  ويأمرين  رسولك،  وطاعة  بطاعتك  يأمرين  كان  خلييل  فالًنا 

كام  عنه  وترىض  أريتني  ما  تريه  حتى  بعدى  من  تضله  فال  اللهم  مالقيك  أين  وينبئني 

رضيت عني«، فيقال له: اذهب، فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثرًيا وبكيت قلياًل«، 

كل  فيقول  صاحبه،  عىل  أحدكام  ليثن  فيقال:  أرواحهام  فتجمع  اآلخر  يموت  ثم  قال: 

وأحد منهام لصاحبه: نعم األخ ونعم الصاحب ونعم اخلليل؛ وإذا مات أحد الكافرين، 

يأمرين بمعصيتك ومعصية  بالنار ذكر خليله فيقول: »اللهم إن خلييل فالًنا كان  وبرش 

اللهم فال هتده  بالرش وينهاين عن اخلري، وخيربين أين لست مالقيك،  رسولك ويأمرين 

«، قال: »فيموت الكافر  بعدى حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كام سخطت عيلَّ

اآلخر، فيجمع بني أرواحهام فيقال ليثن كل وأحد منكام عىل صاحبه، فيقول كل وأحد 

منهام لصاحبه: بئس األخ وبئس الصاحب وبئس اخلليل«))). 

))( رواه ابن أيب حاتم.
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 :ƙƗǸƛȁƗ ǬǶǩ ƬƢǞơǷ ƙƌǭ ƞǲƪǩƗ Ǽǝ ǬǶǩ ǹǸǢƢǩƗ Ǩǵƍ :ƘƽƳƘƽ

قال تعاىل: ]ڑ    کک     ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ[ 
]ص:50-49[. 

قال اخلطيب الرشبيني: ]ک    ک    گ    گ[ أي مرجع، ملا شوق سبحانه 
إىل هذا اجلزاء بينه بقوله تعاىل: جنات عدن أي أقامه يف رسور وطيب عيش ثم إنه تعاىل 

وصف أهل اجلنة بأشياء: 
]ڳ    ڳ    ڳ[ أي أن املالئكة يفتحون هلم أبواب اجلنة  أوهلا: قوله تعاىل: 

وحييوهنم بالسالم كام قال تعاىل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    
ې    ې    ې[. 

ثانيها: قوله تعاىل: ]ڭ     ڭ[ وقد ذكر يف آيات أخرى كيفية ذلك االتكاء 
فـقـال تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ[ قال تعاىل: ]چ    چ    چ    چ    ڇ      

ڇ[ ]الرمحن:76[.

كثري،  رشاب  أي  ڻ[  ڻ     ں         ں     ]ڱ     تعاىل:  قوله  ثالثها: 
فيدعون فيها بألوان الفاكهة وألوان الرشاب.

بقوله  للنعمة  تتميام  املنكوح  أمر  ذكر  واملرشوب  واملأكول  املسكن  بني  ملا  ا:  رابعاً
سبحانه: ]ۀ    ۀ    ہ    ہ[ أي حابسات الطرف أي العني عىل أزواجهن، 
مجع  وأتراب  سنة،  وثالثني  ثالث  بنات  وهي  وأحده  أسناهنن  أي  ]ہ[:  ومعنى 

ترب. اهـ.

ۆ[  ۆ     ۇ      ۇ     ڭ     ڭ     ]ڭ     تعاىل:  قوله  يف  كثري  ابن  وقال 
اجلنة  إىل  وفًدا  النجائب  عىل  يساقون  حني  السعداء  حال  عن  إخبار  »وهذا  ]الزمر:73[: 
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]ۆ[ أي مجاعة بعد مجاعة، املقربون ثم األبرار ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم، 
كل طائفة مع من يناسبهم: األنبياء مع األنبياء والصديقون مع أشكاهلم، والشهداء مع 
أرضاهبم والعلامء مع أقراهنم ]ۈ    ٴۇ    ۋ[ أي وصلوا أبواب اجلنة بعد جماوزة 
الرصاط املستقيم عىل قنطرة بني اجلنة والنار، فأقتص هلم مظامل كانت بينهم يف الدنيا حتى 
إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة، وقد ورد يف حديث الصور أن املؤمنني إذا انتهوا 
إىل أبواب اجلنة تشاوروا فيمن يستأذن هلم يف الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم 
H وعليهم أمجعني كام فعلوا يف العرصات عند  ثم موسى ثم عيسى ثم حممد 
استشفاعهم إىل اهلل D أن يأيت لفصل القضاء ليظهر رشف حممد H عىل سائر 
البرش يف املواطن كلها، وقد ثبت يف صحيح مسلم عن أنس I قال: قال رسول اهلل 

H: »أنا أول شفيع يف اجلنة«، ويف لفظ ملسلم: »أنا أول من يقرع باب اجلنة«.

وعن أنس أيًضا أن النبي H قال: »آتي باب اجلنة يوم القيامة أستفتح، 
فيقـول اخلازن من أنت؟ فأقول: حممد، قال: بك أمرت أن ل أفتح ألحد قبلك«))). 

ثم ذكر ابن كثري V يف سعة أبواب اجلنة أكتفي بذكر حديث وأحد وهو ما ورد 
تعاىل:  اهلل  »فيقول  الطويل:  الشفاعة  I يف حديث  أيب هريرة  الصحيحني عن  يف 
الناس  وهــم شركاء  األميــن  الباب  أمتك من  أدخــل من ل حساب عليهم من  يا حممد 

يف سائر األبــواب، والــذي نفس حممد بيده إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة ما 

عضادتي الباب كما بني مكة وهجر« ويف رواية: »مكة وبصرى«، ويف رواية ملسلم: »ما 

بني مصراعني من مصا ريع اجلنة مسرية أربعني سنة، وليأتني عليه يوم هو كظيط من 

الزحام«.

))( رواه أمحد ومسلم.



430
املبحث اخلامس 

ǺǩƘǖơ ŻƗ ǹǸǢơ ǺǪǕ ƞǲǾǖǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ

الشك أن كل من عرف التقوى وقدرها وثامرها متنى أن يكون من املتقني فنطرح 
ها هنا سؤال: كيف يمكن الوصول إىل حتصيل التقوى؟ جييب عن ذلك احلجة أبو حامد 

الغزايل V يف كتاب )منهاج العابدين(.

من أراد أن يتقي اهلل تعاىل فلرياع األعضاء اخلمسة، فإهنن األصول وهي: العني 
واألذن واللسان والقلب والبطن، فيحرص عليها بالصيانة هلا من كل ما خياف منه رضًرا 
يف أمر الدين من معصية وحرام وفـضول وإرساف من حالل وأما كيف تـصون هذه 
األعضاء اخلمسة من املعايص فإن ذلك يتم بخمسة أمور ذكرها بعض العلامء اذكرها هنا 

بإجياز:

:D ŻƗ ƞƜƮǭ : ăȅǷƍ

H: »ثاث من  النبي  ألن من أحب اهلل أطاعه بل تلذذ بطاعته وقد قال 
كن فيه وجد بهن حاوة اإلميان أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما وان حيب 

املرء ل حيبه إل هلل وان يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف 

يف النار«.

]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃ[   وقال تعاىل: 
]آل عمران:)3[، فيؤخذ من اآلية واحلديث أن العبد إذا أحب اهلل تعاىل سهلت عليه متابعة 

إىل  رفعه  اهلل  أحبه  ومن  تعاىل،  اهلل  حب  ينال  وبمتابعته   H حممد  سيدنا  حبيبه 
درجة األتقياء وذلك بإعانته عىل فعل الطاعات وترك املحرمات، يدل عىل ذلك احلديث 
القديس الشهري: »من أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت 

يبطش بها ورجله اليت ميشي بها ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذ بي ألعيذنه«.
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ومن أراد أن حيب اهلل تعاىل فعليه أن يتأمل يف نعمة اهلل التي أنعم هبا عليه وإحسانه 

الذي أسداه إليه، وقد قيل اإلنسان أسري اإلحسان، وقد أحسن الشاعر بقوله:
قلوبهم تستعبد  النـاس  إىل  إحـساُنأحسـن  اإلنـــــســاَن  اسـتعبد  فـطـاملا 

بالذي  فكيف  بباق  ليس  وإحسانه  ضعيف  إنسان  إحسان  شأن  يف  هذا  كان  فإن 
حتبه  بأن  إليك  بإحسانه  يأرسك  أفال  أمك  بطن  يف  جنينًا  كنت  أن  منذ  إليك  أحسن 
ا ولكن ليس هذا مقامه  وتؤثره عىل غريه اجلواب نعم، والكالم عىل حمبة اهلل طويل جدًّ
العلامء يف كتب األخالق  املزيد فلرياجع ما كتب  أراد  املقصود اإلشارة فقط، ومن  بل 

والسلوك والرتبية.

:D ŻƗ ƞƜǡƗƸǭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

باملراقبة أن تشعر نفسك بأن اهلل تعاىل مطلع عىل رسك وعىل عالنيتك،  املقصود 
فاهلل تعاىل ال ختفي عليه خافيه ]ک    ک    ک    ک    گ    گ     گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    

ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ     ں    ں    ڻ          ڻ[ ]طه:7-6[.

وأنت ال شك تؤمن بأن اهلل سميع بصري عليم خبري فهو يسمع كل كلامتك ويرى 
كل حركاتك وسكناتك ويعلم كل يشء من أمرك ال ختفي عليه خافية، فمن استحرض 

هـذه الـمعـاين صعب عليه أن يقع يف معصية اهلل تعاىل.

حاول أعرايب أن يراود جارية عن نفسها فقالت أال تستحي، فقال: واهلل ما يرانا إال 
الكواكب، فقالت: فأين مكوكبها.

ومر عبد اهلل بن عمر براع فطلب منه شاه فقال: هي لسيدي وليس يل فيها يشء، 
فقال له ابن عمر وأراد أن خيتربه، قل له أكلها الذئب؟ قال الراعي: فأين اهلل؟ فذهب 
ابن عمر إىل سيده واشرتاه وأعتقه، ووهب الغنم التي كان يرعاها وقال له: »تقوى اهلل 

نجتك من العبودية يف الدنيا وأرجو أن تنجيك من عذاب اهلل يف اآلخرة«.
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فاملقصود أن مراقبة اهلل تعاىل من أعظم األسباب املعينة عىل تقوى اهلل تعاىل وما 
سبق من الصاحلني والزهاد إال بسبب مراقبتهم لرب العباد، واملراقبة أيًضا مما ينبغي أن 

يفرد بالبحث وقد كتب حوهلا عدد من علامء السلوك واألخالق.

:ƝƸƱǿƗǷ ƘǾǱƴǩƗ Ǽǝ ǼǅƘǖǮǩƗ ǺǪǕ ƞƜơƸƢǮǩƗ ƷƗƸǉȁƗ ǬǪǖơ ǯƍ :Ƙ ăƦǩƘƥ

أن اإلنسان إذا كان عاقاًل فانه يسعى يف هذه احلياة الدنيا إىل ما فيه نفعه ويبتعد مما فيه 
رضر عليه وان املعايص واملحرمات مل حيرمها اهلل علينا إال ملا فيها من أرضار ورشور.

فعىل سبيل املثال حرم اهلل علينا الزنا ملا فيه من خلط لألنساب وضياع لألوالد وملا 
فيه من فقر وما يتسبب فيه من أمراض خطرية كاإليدز والزهري وغريمها، فالعاقل يبتعد 
عن الزنا خوًفا عىل نفسه من هذه األرضار كلها وإذا عقله هيديه إىل البعد عن املعايص 
خوًفا من األرضار الدنيوية فإن اإليامن يرشده إىل االبتعاد عنها خوًفا من العقبة السيئة 

يوم القيامة.

ومن هنا كان من األسباب املعينة عىل الوصول إىل درجة املتقني أن يطلع اإلنسان 
عيل أرضار املعايص الدنيوية واألخروية فلعل ذلك أن يكون سبًبا يف كف مجاح نـفـسه 

ورد هواه عن معصية مواله.

وليس هذا جمال ذكر أرضار املعايص، ألن املقصود هو التنبيه إىل أمهية معرفة ذلك 
.B حتى تكون مـن عباد اهلل املتقني واهلل وحده هو املوفق

:ǣƗǸǵ ƚǩƘǚơ ǜǾǥ ǬǪǖƢơ ǯƍ :Ƙ ăǖƛƗƷ

]ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ      :C وقد أرشدنا اهلل تعاىل إىل مغالبة اهلوى يف قوله 
وئ    ۇئ      ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]النازعات:40-)4[.

قال ابن عاشور: »املراد بـ ]ۆئ[ ما هتواه النفس وهو ما ترغب فيه قوي النفس 
الشهوية والغضبية مما خيالف احلق والنفع الكامل، وشاع اهلوى يف املرغوب الذميم«. اهـ.
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قال القرطبي: ]وئ    ۇئ      ۇئ    ۆئ[: »أي زجرها عن املعايص واملحارم«.

وقال سهل: ترك اهلوى مفتاح اجلنة لقوله تعاىل: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    
ۇئ      ۇئ    ۆئ[.

قال عبد اهلل بن مسعود: »أنتم يف زمان يقود احلق اهلوى، وسيأيت زمان يقود اهلوى 
احلق، فنعوذ باهلل من ذلك الزمان« اهـ.

قال سهل يف تفسريه: »ال يسلم من اهلوى إال نبي وبعض الصديقني وليس كلهم، 
عليهم  لألنبياء  إال  األدب  يصفو  وليس  األدب،  نفسه  الزم  من  اهلوى  من  يسلم  وإنام 
الصالة والسالم أمجعني وبعض الصديقني وكذلك األخالق، وخرج ابن السامك يوما 
إىل أصحابه وقد اجتمعوا فقال هلم: قد كثرت عظايت لكم، تريدون دوائي لكم، قالوا: 

نعم، قال: خالفوا أهواءكم«. اهـ.

قال بعض أهل العلم يف بيان كيفية حماربة اهلوى: »إذا مهت نفسك باملعصية فذكرها 
باهلل فإذا مل ترجع فذكرها بأخالق الرجال فإذا مل ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم الناس 

هبا، فإذا مل ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إىل حيوان«.

ا ملا جئت به«،  وقد قال النبي H: »ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً
الكتاب  عىل  عمله  يعرض  أن  عليه  جيب  الشخص  أن  »يعني  رشحه:  يف  النووي  قال 

والسنة، وخياف هواه ويتبع ما جاء به النبي H وهذا نظري قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ           
ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]األحزاب:36[« 

اهـ. رشح األربعني النووي.

:ƘǶƛƘǲƢƩƗǷ ƘǶǲǭ ƷƶƮǪǩ ǯƘǎǾǂǩƗ ƴƕƘǦǭ ƞǝƸǖǭ :Ƙ ăƾǭƘƱ

لقد أخربنا اهلل تعاىل بعداوة الشيطان فقال: ]ڦ    ڦ    ڦ      ڄ    ڄ     ڄڄ    
ڃ    ڃ    ڃ    ڃ      چ    چ    چ[ ]فاطر:6[.
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فالشيطان غايته ومقصده من اإلنسان أن جيعله من أصحاب السعري ومن هنا وجبت 
عداوته، وكل عدو ال يمكنك أن تنترص عليه إال إذا عرفت ما هي أساليبه يف احلرب وما 
هي األسلحة التي يمكنك القضاء عليه هبا أو يمكن هو أن يقىض عليك هبا، وقد بني اهلل 
تعاىل أن كيد الشيطان إنام هو تزيني املعصية لإلنسان عن طريق الوسوسة، فهو ال يملك 

شيئا غري التزيني والوسوسة قال تعاىل حاكًيا قول الشيطان: ]ڌ    ڌ    ڎ        ڎ    ڈ    
ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک     ک      ک    ک    گ[ ]احلجر:40-39[، 
وعندما يدخل الشيطان وأتباعه ومن كان يطيعه يف وساوسه تلك نار جهنم، والعياذ باهلل، 

يتربأ الشيطان من أولئك األتباع كام حكي ذلك ربنا يف سورة إبراهيم ]ڑ    ڑ     
ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ       ڳ     ڳڳ    ڳ    ڱ           ڱ    ڱ    
ڱ    ں    ں      ڻ    ڻ     ڻ    ڻۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ[ ]إبراهيم:))[.

يعرف  أن  املؤمن  عىل  وجب  والوسوسة،  التزيني  سالحه:  هو  هذا  دام  ما  إذن 
السالح الذي به يدفع سالح الشيطان وكيد مكره وقد بنيَّ اهلل تعاىل لنا يف ذلك يف كتابه، 

كام بينه النبي H يف سنته واذكر ذلك يف النقاط اآلتية:

)- االستعاذة ومعناها قول اإلنسان أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم وذلك عندما 
جيد نفسه ما يدعوه إىل املعصية فهذا غالبا ما يكون من وساوس الشيطان، ودليل ذلك 
ڎ[  ڎ     ڌ     ڍڌ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ       ڇ     ]چ     تعـاىل:  قولـه 

]األعراف:00)[.

ومعنى استعذ باهلل أي احتمي بحامه والتجئ إليه E فهو القادر عىل أبعاد 
الشيطان عنك، قال بعض املفرسين يف ختام اآلية ]ڌ    ڎ    ڎ[. ليس هنا السمع 
الشيطان  من  بحامه  حتتمي  عندما  لك  يستجيب  تعاىل  فاهلل  أي  اإلجابة  سمع  بل  العام 

الرجيم.
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 H ويف صحيح البخاري عن سليامن بن رصد قال: كنت جالًسا مع النبي
ورجالن يستبان، فاحدمها امحر وجهه، وانتفخت أوداجه فقال النبي H: »إنيِّ 
ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد، لو قال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ذهب عنه 

ما جيد«.

)- قراءة سوريت العلق والناس ومها املعوذتان ويكون هبام عن طريق املواظبة عىل 
قرأهتام كل صباح ومساء ووقت النوم إذ مها من األوراد الصباحية واملسائية، وقد ورد يف 
احلديث عن عبد اهلل بن خبيب قال: كنت مع النبي H فدنوت منه فقال: »قل«، 
قلت: ما أقول: قال: ]ڇ    ڇ     ڍ    ڍ[ حتى ختمها، ثم قال: »ما تعوذ املتعوذون 

بأفضل منهما«))).

وإذا أضيف إليهام قراءة اإلخالص فان ذلك خري كثري وذلك ملا ورد يف احلديث: »من 
– ثاث مرات حني يصبح وحني ميسي كفته من كل شيء«))).  قاهلا – هذه السور الثالث 

3- قراءة آية الكريس: وهذه اآلية هلا فضل عظيم وهلذا عىل كل مسلم أن حيرص 
عىل حفظها، والتعوذ هبا يكون أيًضا بقراءهتا يف الصباح واملساء كام جاء يف احلديث: »من 
قاهلا حني يصبح أجري من اجلن حتى ميسي ومن قاهلا حني ميسي أجري من اجلن حتى 

يصبح«)3).

ويف البخاري من حديث أيب هريرة قال: وكلني رسول اهلل H بحفظ زكاة 
 ،H رمضان، فأتى آت حيثو من الطعام فأخذته فقلت: ألرفعنك إىل رسول اهلل
آية الكريس فانه  إذا آويت إىل فراشك فاقرأ  فذكر احلديث إىل أن قال له هذا السارق: 

))( أخرجه النسائي. 
))( أخرجه أبو داود والرتمذي.

)3( أخرجه احلاكم والطرباين وإسناده جيد.
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 :H ال يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي

»صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان«.

:ǰǾǶǾƜǲƢƛ ƤƮƜǮǩƗ Ɨƶǵ ǬƢƱƗ

األول: ليست هذه الثالث فقط هي التي هبا يستعيذ اإلنسان هبا من رش الشيطان 
بل هناك أشياء ُأَخَر كثرية، وذلك بقراءة سورة البقرة كاملة، وكذلك اآليتني األخريتني 
احلمد وهو عىل كل يشء  له  له،  اهلل وحده ال رشيك  إال  اله  والتهليل بصيغة ال  منها، 

قدير( مائة مرة أو عرش مرات، صباًحا ومساًء، كام جاء يف األحاديث.
ومما حيفظ من الشيطان اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل عىل كل حال فإن الشيطان إنام 
الطعام  فضول  من  التخفيف  ينبغي  فلذلك  الشديدة  غفلته  حال  اإلنسان  عىل  يسلط 
ا هي السبب األساس يف شدة الغفلة عن اهلل تعاىل، محانا اهلل  واملنام وسائر املباحات ألهنَّ

وإياك من كيد الشيطان ونفخه وإضالله ووساوسه.
الشيطان وكيده كان عىل سبيل األمجال وإال  الثاني: ما سبق ذكره من وساوس 
من  اللهفان  إغاثة  كتاب  ذلك  ومن  مؤلفات  فيه  ُألِّفت  إنه  حتى  ا  جدًّ يطول  فتضليله 
مصايد الشيطان البن القيم، ولكن ال بد لنا من اإلشارة إىل يشء من الطرق التي يسلكها 
الشيطان يف إضالل العبد أو إبعاده قلياًل أو كثرًيا عن العبادة، يقول ابن مفلح V: »إن 
الشيطان يقف للمؤمنني يف سبع عقبات عقبة الكفر، فإن سلم منها، فالبدعة فإن سلم 
منها، فعقبة الكبائر فإن سلم منها فعمل املباحات وليشغله هبا عن الطاعات، فإن سلم 
العبد من ذلك  فإن سلم  الفاضلة،  املفضولة عن األعامل  باألعامل  من ذلك كله شغله 
أيًضا، وقف له يف العقبة السابعة وهذه ال يسلم منها مؤمن الن الرسول H مل 
يسلم منها: وهي تسليط األعداء والفجرة عىل املؤمن بأنواع األذى« اهـ. وال شك أن 
كالم ابن مفلح هذا حيتاج إىل تفصيل كثري ولكن قد يكون بمثابة اإلشارة الضوئية ليفهم 

املؤمن عداوة الشيطان له، واهلل أعلم. 
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املبحث السادس 

ǰǾǢƢǮǩƗ ƟƘǞǅ

مما ال شك فيه أن كل من يسمع بمنزلة التقوى وما ألهلها من الكرامة يف الدنيا 
واآلخرة يتمنى أن يكون منهم ويسلك السبل التي تعني إىل الوصول إىل التقوى – عىل 
معرفة  من  البد  فإنه  ذلك  عليك  يسهل  ولكي   – اخلامس  املبحث  يف  سبق  ما  حسب 
تلك  أهم  أذكر  أن  أحببت  ثم  ومن  الكريم،  القرآن  يف  مذكورة  هي  كام  املتقني  صفات 

الصفات حتى يعلم العبد هل هو من املتقني أم ال؟.

فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول: من أهم صفات املتقني ما ييل:
فقال  البقرة  سورة  أول  يف  الصفة  هذه  وردت  بالغيب:  اإليامن  األوىل:  الصفة 
تعاىل: ]ٻ    ٻ    ٻ     پپ    پپ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ...[ ]البقرة:)-3[ 

الخ ولتوضيح هذه الصفة أقول: 

 :ƚǾǚǩƘƛ ǯƘǮǽȃƗ Ǻǲǖǭ : ăȅǷƍ

قال القرطبي ]ٺ[: يصدقون، واأليامن يف اللغة: التصديق، ويف التنزيل: وما 
أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وبتعدي بالباء والالم كام قال تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ    

ڦ     ڄ    ڄ[ ]آل عمران:73[، ]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ          ڍ[ ]يونس:83[.

جربيل  حديث  يف  ورد  ما  هو  املراد  أن  القرطبي  رجح  فقد  الغيب  من  املراد  أما 
خريه  بالقدر  وتــؤمــن  اآلخــر  والــيــوم  ورســلــه  وكتبه  ومائكته  بــاهلل  تؤمن  »أن   :S

وشره«.

والغيب يف حقيقته هو كل ما غاب عنك، قال الراغب: »الغيب: مصدر، غابت 
]ې    ې     الشمس وغريها إذا استرتت عن العني، يقال: غاب عني كذا، قال تعاىل: 
علم  عن  يغيب  وعام  احلاسة  عن  غائب  كل  يف  واستعمل  ]النمل:0)[،  ې     ې[ 



438
اإلنسان قال تعاىل: ]ىئ    ىئ       ی         ی    ی    ی    جئ     حئ    مئ        ىئ[، والغيب يف 
قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ[ وما ال يقع حتت احلواس وال تقتضيه بـدايـة العـقول وإنام 

ُيعَلم بخرب األنـبـياء Q، وعدم اإليامن به يوقع اإلنسان يف اإلحلاد«))).

تنبيه: يقول تعاىل يف اآلية التي معنا: ]ٺ    ٺ[ هكذا جاءت باملضارع مما 
يدل عىل استمرارهم، فإيامهنم بالغيب حارض ال يغيب عنهم وال يفقدونه يف حلظة من 

اللحظات. 

 :ŻƗ ȅƑ ƚǾǚǩƗ ǬǪǖǽ ȅ :Ƙ ăǾǱƘƥ

ورد  ما  كثرية ولكن  آيات  والشهادة يف  الغيب  لنفسه علم  أثبت  قد  تعاىل  اهلل  إن 
يف علمه تعاىل بالغيب ومتدحه به B أكثر، فمن ذلك قوله تعاىل: ]ەئ    ەئ    
وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئ[ ]األنعام:59[، وقوله تعاىل: ]ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ     ڦ[ ]النمل:65[، وقوله تـعـاىل: ]ھ    ے     ے    ۓ[ ]النحل:77[، 

وغريها من اآليات.

وقد بسط العالمة الشنقيطي V القول حول اختصاص اهلل تعاىل بعلم الغيب 
 :C اهلل  »يقول   :V قال  قوله،  خالصته  هنا  وسأذكر  النمري(  )العذب  كتابه  يف 

]ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ       ېئ    ېئ[ اآلية.

ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه اآلية الكريمة أن النبي H جاءه 
بدوي فقال له: إين تركت امرأيت حبىل، وتركت قومي يف جدب، فأخربين عام يف بطن 
امرأيت، أذكًرا هو أم أنثى؟ وأخربين عن الوقت الذي يأيت فيه الغيث لقومي ثم قال له: 
ت فيه، فأخربين عن الوقت الذي أموت فيه، فأنزل اهلل تعاىل  لو عرفت الوقت الذي ُولدُّ
]ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئ[. ومفاتح الغيب يف هذه اآلية هي املذكورة 

))( انتهى بترصف من املفردات )ص367).
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ۇئ      ۇئ     وئ     وئ     ەئ       ەئ     ]ائ     تعاىل:  قوله  يف  لقامن  سورة  أخريات  يف 
ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    یی     ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ[ 

]لقامن:34[.

اهلل  رسول  سمعت  قال:  بريده  عن  أمحد  رواه  الذي  احلديث  إىل  يشري  قلت: 
H يقول: »خس ل يعلمهن إل اهلل D: ]ائ    ەئ    ەئ      وئ    وئ[ إىل 

آخر اآلية.

ثم قال الشنقيطي V: وقد بنيَّ C يف آية عامة أن الغيب كله ال يعلمه إال 
]ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦڦ    ڄ    ڄ        ڄ     تعاىل:  قال  كام  اهلل 

ڄ[ ]النمل:65[. 

وأعظم اخللق هم املالئكة والرسل ال يعلمون الغيب.

أما املالئكة فإهنم كام قال اهلل هلم: ]ڃ    چ    چ[، أجابوا بأن قالوا: 
]ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ومعنى قوهلم: ]ڍ    ڍ    ڌ[ إهنم ال يعلمون 

من الغيب إال ما علمهم اهلل.

العالية  املكانة  من  اهلل  أعطاهم  ما  مع  فهم  والسالم:  الصالة  عليهم  الرسل  وأما 
.D واملنزلة الرفيعة فإهنم ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم اهلل

فهذا سيدهم وخامتهم حممد H أمره اهلل بقوله: ]ں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    
ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ    ھھ     ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ[ ]األنعام:50[، 

ٺ    ٺ     ٺ       ڀ     ڀڀ     ڀ     پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ       ]ٱ     وبقوله: 
عائشة  زوجه  رميت  وملا  ــراف:88)[،  ]األع ٹ[  ٿ     ٿ     ٿ     ٿ     ٺ    
J بأعظم فرية، كان H ال يدري أحق ما قالوا يف زوجته أم كذب؟ وقال 
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هلا: »يا عائشة إن كنت أملمت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيربئك اهلل«، ومل يعلم 
نوح  هذا  ٻ[،  ٻ    ٻ     ]ٱ          والشهادة:  الغيب  عامل  أخربه  حتى  األمر  بحقيقة 

S يقول: ]ں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ      ہ    ھ    ھ    
ھ...[ اآلية. ومل يعلم بحال ولده فسأل اهلل له النجاة.

وهذا إبراهيم S يقول أتته املالئكة فلم يعلم أنه مالئكة فتعب يف ذبح العجل 
تعاىل:  اهلل  أخرب  كام  يأكلوا  أن  وأبو  إليهم  قدمه  فلام  طباخته  يف  زوجه  وتعبت  وسلخه 
لقد خـاف منهم وما  ]ې     ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ[ 

دري أهنم مالئكة حتى ]ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ         ېئ    ېئ       ېئ     ىئ[.

وملا جاءت املالئكة إىل لوط S مل يعلم أهنم مالئكة وخاف عليهم من قومه 
وساءه أن يأيت هؤالء الشباب املرد إىل قريته ملا يعلم من حال قومه، وقال هلم: ]وئ    وئ     
ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ       ېئ    ېئ[ فقالت له املالئكة: ]ىئ    ی        ی    ی    ی    

جئ    حئ[.

وهذا يعقوب S بكى واشتد حزنه عىل يوسف S ألنه ال يعلم ما حاله 
وقد كان يوسف يف مرص وأصبح ملًكا عليهم، وكم بني الشام ومرص إهنا مسافة قصرية، 

ولو علم يعقوب بحال يوسف ملا بكى عليه قال تعاىل: ]ې    ې    ې    ې    
ى    ى[.

وهذا نبي اهلل سليامن S الذي سخر له ربه الريح عدوها شهر ورواحها شهر 
مل يعلم بقصة بلقيس وما حاهلا حتى جاءه اهلدهد وأخربه باخلرب ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    
ىئ       ی    ی      ی    ی    جئ    حئ     ٱ      ٻ    ٻ      ٻ    ٻ    پ    پ    پ    

پ     ڀ    ڀ[.
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تنبيه: إن اهلل تعاىل يطلع من شاء من الرسل عىل ما شاء من الغيب وذلك ألهنم 

مكلفون بتبليغ رساالته قال تعاىل: ]ۈئ    ېئ    ېئ     ېئ          ىئ    ىئ    ىئ     ی    ی     
ی    ی    جئ    حئ    مئ       ىئ    يئ    جب    حب      خب    مب    ىب    يب    جت        حت    خت    مت     

ىت    يت[ ]اجلن:6)-8)[.

قال القرطبي: ]ی     ی    ی    جئ    حئ[ فإنه يظهره عىل ما يشاء من غيبه ألن 
الرسل مؤيدون باملعجزات ومنها اإلخبار عن بعض الغائبات ويف التنزيل: ]ڱ    

ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں    ڻ[.

ذلك  ومن  بعده،  وقعت  كثرية  بأشياء   H النـبي  إخبار  هذا  ومن  قلت: 
إخباره عن الفتنه التي وقعت بني الصحابة، وإخباره عن أدعياء النبوة، وأرشاط الساعة 

وغري ذلك. 

 :Ǵǡƴ űǅ Ċǰ Ćǭ ǬǦƭǷ ƚǾǚǩƗ ǬǪǕ ǼǕűƳƗ Ċǰ Ćǭ ǬǦƭ :Ƙ ăƦǩƘƥ

قال القرطبي: »قال العلامء رمحة اهلل عليهم: ملا متدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر 
ارتضاه  استثنى من  ثم  الغيب أحد سواه،  يعلم  أنه ال  فيه دليل عىل  به دون خلقه كان 
من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة هلم وداللة 
صادقة عىل نبوهتم، وليس املنجم- ومن ضاهاه – ممن يرضب باحلىص وينظر يف الكتب 
ويزجر الطري ممن ارتضاه من رسول فيطلعه عىل ما شاء من غيبه بل هو كافر باهلل مفقر 

عليه بحدسه وختمينه وكذبه.

وقد قال بعض املنجمني لعيل I يف معركة النهروان ال ترس إىل العدو يف ساعة 
أمرتك هبا ظفرت  التي  الساعة  فإنك إن رست يف  إليهم يف ساعة كذا،  كذا ولكن رس 
وظهرت وأصبت ما طلبت فقال عيل I: ما كان ملحمد H منجم وال لنا 
من بعده، ثم قال للمنجم: »من يصدقك يف هذا القول مل آمن عليه أن يكون كمن اختذ 
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ا، اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال ضري إال ضريك«  ا أو ضدًّ من دون اهلل ندًّ
ثم خالف قول املنجم وسار يف الساعة التي هناه عنها وقال للناس: »يا أهيا الناس، إياكم 
وتعلم النجوم إال ما هتتدون به يف ظلامت الرب والبحر، وإنام املنجم كالساحر، والساحر 
يف  رسنا  »لو  قـال:  ثم  عليه،  وانترص  العدو  ولقي  سار  ثم  النار«،  يف  والكافر  كالكافر 

الساعة التي أمرنا هبا وظهرنا، لقال قائل ساروا يف السـاعة الـتي أمـر هبا املنجم«))).

تنبيه: ال جيوز تصديق ما يكتب عىل صفحات اجلرائد حتت عنوان )حظك اليوم(
وما يف معناها من العبارات ألن هذا يدخل يف باب تصديق الكاهن، وقد جاء يف أعالم 
السنة املنشورة: »الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطني الذين يوحون إليهم كام 

قـال تعاىل: ]ژ    ڑ    ڑ    ک          ک[ ]األنعام:)))[.

وينزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذبة كام قال 
تعاىل: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ     ے       ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ      

ڭ    ڭ[ ]الشعراء:)))-3))[. 
الطرق  وكذا  الرمل،  رضب  يسمونه  الذي  باألرض  اخلّط  ذلك  ومن  قال:  ثم 

باحلىص ونحوه«.

 :ƝȆǆǩƗ ǯǸǮǾǢǽ :ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

هذه الصفة وردت يف سورة البقرة بعد قوله تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     
ٿ    ٿ    ٿ[ ]البقرة:3[، ويالحظ يف هذه الصفة أن اهلل تعاىل ﴿ ٺ ﴾ قال ومل يقـل 

)يصلون(، ولذلك ألن الفرق كبري بني من يصىل ومن يقيم الصالة كام سيأيت.

قال البيضاوي V: »أي يعدلون أركاهنا وحيفظوهنا من أن يقع زيغ يف أفعاهلا، من 
أقام العود إذا قومه أي عدله – أو معناه أهنم يواظبون عليها، من قامت السوق إذا نفقت 

))( تفسري القرطبي بترصف )9)/9)).
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– أي كانت السلعة رائجة فيها فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق – الرائج الذي يرغب 
فيه وإذا ضيعت كانت كالكاسد املرغوب عنه أو يتشمرون ألدائها من غري فتور وال توان 

من قوهلم: قام باألمر أقامه إذا جد فيه وجتلد، وضده قعد عن األمر وتقاعد« اهـ.

وقال السعدي V: »]ٺ    ٺ[ مل يقل يفعلون الصالة، أو يأتون الصالة، 
بإمتام  ظاهًرا  إقامتها  الصالة  فإقامة  الظاهرة  بصورهتا  اإلتيان  جمرد  فيها  يكفي  ال  ألنه 
فيها  القلب  حضور  وهو  روحها  بإقامة  باطنًا  وإقامتها  ورشوطها،  وواجباهتا  أركاهنا 

]ۉ    ې     فيها:  اهلل  قال  التي  الصالة  فهذه هي  منها،  ويفعله  يقوله  ما  وتدبر 
ې    ې    ې       ى[ وهي التي يرتتب عليها الثواب، فال ثواب لإلنسان 

من صالته إال ما عقل منها، ويدخل يف الصالة فرائضها ونوافلها« اهـ.

وبإمكاننا القول بأن هناك عدة فروق بني أداء الصالة وإقامة الصالة، ومن ذلك:
)- يكفي يف األداء أن يؤدى اإلنسان الصالة ولو كانت ناقصة األركان والواجبات، 

وال يكفي ذلك يف إقامة الصالة.

)- قد يعترب مؤدًيا للصالة من مل خيشع فيها، وليس األمر كذلك يف حق َمْن يقيم 
الصالة، ألنه ال يمتدح بإقامة الصالة إال من خشع قلبه فيها.

الذي  الفرض  املسلم الصالة بعد خروج وقتها ويعترب هبذا أسقط  3- قد يؤدي 
عليه، ولكن ليس هو ممن يقيم الصالة وال يستحق املدح عىل أدائه للصالة، ألن مقيمي 

الصالة حيرصون عىل أوقاهتا.

4- هناك من يصىل أحياًنا ويرتك أحياًنا فأيام صالة صالها يقال له قد أداها، ولكنه 
ليس ممن يقيمون الصالة، ألن اسم إقامة الصالة ال يطلق إال عىل من واظب عليها. 

بناًءا عىل ما سبق ذكره قسم بعض العلامء الناس يف شأن الصالة إىل مخسة أقسام 
هي: 
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ومواقيتها  وضوئها  من  ينتقص  ألنه  فيها  املفرط  هو  وهذا  لنفسه  الظامل  األول: 

وحدودها وأركاهنا، وهذا معاقب عىل هذه الصالة لشدة تقصريه فيها.

الثاني: من حيافظ عىل مواقيتها وحدودها وأركاهنا الظاهرة ولكنه قد ضيع جماهدة 
فهذا حماسب  فيها،  فقل خشوعه  الوساوس واألفكار،  الوسوسة، فذهب مع  نفسه يف 

فليس له أجر عىل صالته إال بقدر حضور قلبه فيها. 

الثالث: َمْن حيافظ عىل مواقيتها وحدودها وأركاهنا الظاهرة ثم جياهد نفسه يف دفع 
الوساوس واألفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه الشيطان لئال يرسق صالته، فهذا يف 

صالة وجهاد، فهذا مكفر عنه ملجاهدته لعدوه.

الرابع: َمْن إذا قام إىل الصالة أكمل حقوقها وأركاهنا وحدودها، واستغرق قلبه 
يف مراعاة حدودها وحقوقها لئال يضيع منها يشء بل مهه كله مرصوف إىل إقامتها كام 
ينبغي وقد استغرق قلبه شأن الصالة وعبودية ربه F فهذا مثاب عىل صالته هذه.

اخلامس: َمْن إذا قام إىل الصالة كان كالسابق وهو مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بني يدي ربه ناظًرا بقلبه إليه مراقًبا له، ممتلًئا من حمبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد 
اضمحلت تلك الوساوس واخلطرات وارتفعت، فهو مشغول بربه D قرير العني به، 
فهذا مقرب من ربه له نصيب ممن جعلت قرة عينه يف الصالة، فمن قرت عينه بالصالة 

يف الدنيا قرت عينه بربه يف اآلخرة بل ويف الدنيا أيًضا، ألن اهلل سيعينه وينرصه. 

 :ƝȆǆǩƗ ƞǭƘǡƑ ƟƗƸǮƥ Ǽǝ ǴǾƜǲơ

ألنه قد علم مما سبق أن أهل التقوى هم أهل القسم اخلامس من أقسام الناس يف 
الصالة، فهم الذين قرت عيوهنم بالصالة وال بد هلذه الصالة املقامة من ثمرات أذكر 

منها: 
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)- إهنا مطردة للداء من اجلسد فكم ممن فشلت العقاقري الطبية يف عالج أمراضهم 

 :V فلام توجهوا إىل اهلل تعاىل بالصالة برئت عللهم وشفيت أمراضهم قال ابن القيم

»لعل هذه احلركات من قيام وركوع وسجود حتليل للمواد وتقوية للجسد فالصالة من 

أكرب األدوية«.

قلت: ويف اخلشوع يف الصالة من القوة النفسية ما يعني املريض عىل إعادة توازنه 

ولعله أن يبكي يف دعائه يف الصالة فيستجيب اهلل له فيشفي.

)- إهنا سبب يف رفع الدرجات يوم القيامة يف جنة عرضها السموات واألرض 

قال رسول اهلل H: »إنك لن تسجد هلل سجدة إل رفعك بها درجة«.

3- وأهل إقامة الصالة هم املحظوظون بالتمكن من السجود يوم القيامة عندما 

يمتاز املؤمنون عن املنافقني، فمن سجد يف الدنيا وحافظ عىل الصالة، وسجد هلل رغبة 

ورهبة سجد يوم القيامة وإال أصبح ظهره يوم القيامة طبقة واحدة كلام أراد السجود خّر 

عىل قفاه.

قال تعاىل: ]حس    خس    مس    حص    مص    جض    حض    خض    مض    حط     ٱ    ٻ    

ٻ    ٻٻ    پ    پ          پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ[ ]القلم:)43-4[.

4- من أعظم ثمرات الصالة املـوصـوفـة باإلقـامـة واخلشوع أهنا سبب يف أن 

يذكر اهلل صاحبها عنده يف املال األعىل قـال تـعـاىل: ]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    

ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئ[ ]العنكبوت:45[، ذكر ابن القيم أربعة 
أقوال يف تفسريها الناس فيها أن املعنى أنكم إذا ذكرمتوه فكان ذكركم، فكان ذكره لكم 

أكرب من ذكركم له.



446

 :ƟƗǸǪǆǩƗ ǨǝƗǸǱ ǺǪǕ ǃƸƮǩƗ ǰǾǢƢǮǩƗ ƟƘǞǅ ǰǭ ǯƍ ǯƘǾƛ Ǽǝ :ƸƱƋ ǴǾƜǲơ

إطالة  إىل  يتطلع  سوف  أنه  ذكرنا  التي  الصفة  عىل  الفريضة  أقام  من  أن  شك  ال 
مناجاة اهلل تعاىل وذلك عن طريق أداء النوافل، والنوافل عىل نوعني.

القبلية  الرواتب  بالسنن  ما تسمي  بالصلوات اخلمس وهي  نوافل مقيدة:   ) أ   (
والبعدية، وهذه رشعت جلرب ما كان من نقص يف وأهل التقوى هم من أحرص الناس 

عىل أدائها كام سيأيت بيانه.

الليل، واهلل  )ب( نوافل مطلقة: وهذه ليست مقيدة بوقت، ومن أفضلها صالة 
]چ    چ    چ     الليل، قال:  الناس عىل قيام  تعاىل قد وصف املتقني بأهنم من أحرص 
ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌڌ    ڎ    ڎ        ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      

ک    ک[ ]الذاريات:5)-7)[، فهذا حال املتقني يف الليل أهنم يطيلون فيه القيام بني يدي 

اهلل امللك وقد سبق الكالم عىل قيام الليل يف الصفة الثالثة من صفات عباد الرمحن عند 
قوله تعاىل: ]ۋ     ۅ    ۅ        ۉ    ۉ[ وتأمل معي موافقة هذه اآلية.. 

اآلية السابقة ]ۅ    ۅ        ۉ[ ]ڑ    ک    ک      ک    ک[ ]الذاريات:7)[.

ما  عىل  بناًءا  الرواتب  السنن  عىل  الناس  أحرص  هم  املتقني  إنَّ  سابًقا  قلت  وقد 
ذكره اهلل هنا من حرصهم عىل قيام الليل، وقيام الليل أقل مرتبة من السنن الرواتب، كام 
حقق ذلك ابن رجب V، فمن كان حريًصا عىل األدنى كان حرصه عىل األعىل أشد 

أعلم. 

:ǺǩƘǖơ ŻƗ ǬǶǡƹƷ ƘǮǭ ǟƘǞǱȃƗ :ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

ٺ     ٺ     ٺ     ]ڀ     البقرة:  سورة  أول  يف  الواردة  الصفات  من  الصفة  هذه 
ٺ     ٿ    ٿ    ٿ[ ]البقرة:3[. وقد سبق الكالم عىل اإلنفاق ضمن هذا الكتاب عند 

الكالم عىل الصفة اخلامسة من صفات عباد الرمحن: ]ېئ    ېئ          ىئ     ىئ    ىئ    ی    
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ی    ی    ی    جئ    حئ[، وهلذا أكتفي هنا بذكر ما قال السعدي يف تفسري 

آية البقرة. 

الزوجات  عىل  والنفقة  كالزكاة،  الواجبة  النفقات  فيه:  »يدخل   :V قال 
واألقارب، ونحو ذلك، ويدخل فيه النفقات املستحبة يف مجيع طرق اخلري.

ومل يذكر املنفق عليهم، لكثرة أسبابه وتنوع أهله، وألن النفقة من حيث هي قربة 
إىل اهلل تعاىل.

وأتى بـ )ِمن( الدالة عىل التبعيض لينبههم إىل أنه مل ُيِرْد منهم إال جزًءا يسرًيا من 
أمواهلم، وهم مع ذلك منفقون هبذا اإلنفاق.

ويف قوله تعاىل: ]ٿ[ إشارة إىل أن هذه األموال التي بني أيدهيم ليست حاصلة 
وتكم، وال هي ملًكا لكم، وإنام هي رزق اهلل الذي خولكم وأنعم به عليكم«))). اهـ. بقَّ

 :ƟƘøøøǶǾƜǲơ 

األول: جاء التعبري باملضارع يف قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ[ إشارة إىل أن إنفاقهم 
مستمر، ال يتوقف، فاملتقي ينفق عىل أهله وعىل املساكني وغريهم قدر استطاعته، عن 
أيب هريرة I أن النبي H قال: »دينار أنفقته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقته يف 
رقبه، ودينار تصدقت به على مسكني، ودينار أنفقته عـلى أهلك، أعظمها أجراًا الذي أنفقته 

على أهلك«))).

ذلك  ومن  ذكرنا،  عام  عدا  باإلنفاق  املتقني  وصف  يف  ُأَخَر  آيات  وردت  الثاني: 
ڀ     پ     پ      پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ     تعاىل:  قوله 
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ[ ]آل عمران:33)-34)[، ويف هذه 

))( تفسري السعدي )ص30).
))( رواه مسلم. 



448
أو اعرسوا، وورد  أيرسوا  إن  األنفاق هو ديدهنم يف مجيع األحوال  أن  اآلية داللة عىل 

أيًضا وصف املتقني باألنفاق يف سورة الذاريات يف قوله تعاىل: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    
ڱ[ وغري ذلك من اآليات.

 :ƘǶǲǭ ǟƘǞǁȃƗǷ ƝƸƱǿƗ ƷƗƴǩƘƛ ǰǾǢǾǩƗ :ƞǖƛƗƸǩƗ ƞǞǆǩƗ

يشمل  أنه  ذكرنا  وقد  بالغيب  اإليامن  املتقني:  صفات  من  األوىل  الصفة  يف  تقدم 
املتقني  صفات  من  أن  لنا  تعاىل  اهلل  ذكر  ولكن  املعروفة،  الستة  األيامن  بأركان  األيامن 
وقد  التفسري:  أهل  قال  ٺ[  ٺ     ]ڀ     قوله:  بعد  وهذا  ڦ[  ڦ     ]ڦ    
خص اهلل تعاىل اإليامن اآلخرة بالذكر بعد العموم ألنه –أي اليوم اآلخر– أعظم باعث 

عىل الرغبة والرهبة والعمل، وقد ورد األيامن باليوم اآلخر يف قوله تعاىل: ]ٻ    ٻ     ٻ    
ٻ    پ[ اآلية.

ومما ينبغي أن يعلم أن اهلل تعاىل وصف إيامن املتقني باليوم اآلخر بوصفني ينبغي 
الوقوف عندمها:

أحدهما: اليقني: حيث قال تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ[ بني العالمة ابن عاشور 
هذا الوصف بقوله: »واليقني هو العلم باليشء عن نظر واستدالل أو بعد شك سابق، 
وال يكون شك إال يف أمر ذي نظر، فيكون اليقني ـ أخص من األيامن ومن العلم، وقيل 

اليقني: هو العلم ـ الذي ال يقبل االحتامل.
فالتعبري عن إيامهنم باآلخرة بامدة اإليقان، ألن هذه املادة تشعر بأنه علم حاصل 
عن  غائبة  حياة  كانت  ملا  اآلخرة  ألن  االستدالل،  طرق  يف  الفكر  وغوص  تأمل  عن 
املشاهدة غريبة بحسب املتعارف كان اإليامن هبا جديًرا بامدة اإليقان. بناًءا عىل أنه أخصَّ 

من اإليامن« اهـ. 
)اإلمامة يف  اخلامسة عرش  الصفة  الكالم عىل  عند  اليقني  هذا  فائدة  بيان  وسيأيت 

الدين(.
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ثانيهما: اإلشفاق: وهذا الوصف جاء يف قوله تعاىل: ]ڎ     ڈ     ڈ    ژ    
ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک      ک[ ]األنبياء:48-49[، قال تعاىل: ]ڤ    
ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ     ڃڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    
اليقني  بسبب  إال  اإلشفاق  هذا  منهم  ]الشورى:7)-8)[،ومل حيصل  چ    چ    ڇ[ 

الذي وصلوا إليه فأصبحت اآلخرة يف حسهم كأهنا رأى عني«.

»أي  ک[:  ک       ک      ]ک     اإلشفاق  بيان  يف   V السعدي  قال 
خائفون وجلون، لكامل معرفتهم برهبم، فجمعوا بني اإلحسان واخلوف« اهـ.

التوقع  وهذا  الرجاء،  ضد  وهو  املكروه  توقع  »اإلشفاق:  عاشور:  ابن  وقال 
متفاوت عند املتسائلني بحسب تفاوت ما يوجيه من التقصري يف أداء حق التكليف أو 

من العصيان« اهـ. 

وهذا اخلوف يورثهم أمنًا يوم القيامة فيكونوا من أهل اجلنة برمحة اهلل تعاىل، فإذا 
أدخلوا اجلنة تذكروا إشفاقهم هذا كام قال تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ           ۇ    
ې[  ې     ې     ۉ     ۉ      ۅ     ۅ     ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈ     ۈ     ۆ        ۆ    

]الطور:5)-7)[.

اجلنة  أهل  أن  الكريمة  اآلية  هذه  يف   C »ذكر   :V الشنقيطي  العالمة  قال 
دار  أي يف  ]ۆ       ۈ    ۈ[  للسائل:  يقول  املسؤول عنهم  وأن  بعًضا  بعضهم  يسأل 
الدنيا ]ۋ    ۋ[ أي خائفني من عذاب اهلل، ونحن بني أهلنا أحياء فمن اهلل علينا 
أي أكرمنا، وتفضل علينا بسبب اخلوف منه يف دار الدنيا فهدانا ووفقنا يف الدنيا ووقانا 

يف اآلخرة من عذاب السموم.

الفاء يف قوله: ]ۅ    ۉ     ۉ[ تدل عىل أن علة ذلك هي اخلوف من عذاب 
اهلل يف دار الدنيا سبب السالمة يف اآلخرة يفهم منه أن من مل خيف من عذاب اهلل يف الدنيا 
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الدنيا وعدم اخلوف منـه تعاىل  مل ينج منه يف اآلخرة، وقد ذكر اهلل تعاىل أن الرسور يف 

سبب العـذاب يف اآلخـرة، قال تعاىل: ]ژ    ژ    ڑ    ڑ            ک    ک    ک    ک     گ    
گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ            ڱ    ڱ      ڱ[ ]االنشقاق:0)-3)[«))) اهـ. 

 :ƟƘǭȆǕ ƝƸƱǿƗ ƙƗƶǕ ǰǭ ǟƘǞǁȄǩ :ǴǾƜǲơ

هبا  عالمات  هلم  مشفقون  الساعة  من  بأهنم  اهلل  وصفهم  الذين  التقوى  أهل  إن 
يعرفون وخالل هبا يتصفون: اذكر منها: 

1- قصر األمل: قال احلسن البرصى I )ما أطال عبد األمل إال أساء العمل( 
الرتاخي  ويورث  العمل  عن  يكسل  فاألمل   ،I وصدق  معلًقا:  القرطبى  قال 
والتواين، وهذا أمر قد شوهد بالعيان فال حيتاج إىل بيان وال يطلب صاحبه بربهان، كام 

أن قرص األمل يبعث عىل العمل، وحييل عىل املبادرة، وحيث عىل السابقة(. 
فأما  اتباع اهلوى وطول األمل،  ما أخاف عليكم  »إنَّ أخوف   :I وقال عيل 

اتباع اهلوى فيصد عن احلق، وأما طول األمل فينيس اآلخرة«. 
ويف األثر: أربعة من الشقاء: مجود العني، وقسوة القلب، وطول األمل، واحلرص 

عىل الدنيا. 
وعن هشام بن حيي الغساين عن أبيه انه قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفيس أنى 

استيقظ منه.
وقال أبو زرعة الشامي إلبراهيم بن نشيط: »ألقولّن لك قواًل ما قلته ألحد سواك، 

ما خرجت من املسجد منذ عرشين سنة فحدثت نفيس أن أرجع إليه«.
الدنيا  مؤمل  أضحكتني،  ثم  أعجبتني  »ثالثة  قال:   I الفاريس  سلامن  وعن 
اساخط رب  يدرى  فيه وال  بمغفول عنه، وضاحك مل  يطلبه، وغافل وليس  واملوت 

العاملني عليه أم رايض عنه.

))( أضواء البيان )455/7( باختصار.
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وهول  واألحبة،  وحزبه   H حممد  فراق  أبكتني:  حتى  أحزنتني  وثالثة 
املطلع، والوقوف بني يدي ريب، ال أدرى إىل اجلنة يؤمر يب أو إىل النار«.

بعضها  هنا  ها  نقلت  ولكن  جًدا  كثرية  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة  وأقوال 
خشية اإلطالة: 

2-الستعداد للموت قبل نزوله: وهذه نتيجة حتمية لليقني باآلخرة ولقرص األمل، 
ومن هنا كان السلف M يستعدون للموت قبل نزوله، وقصصهم وأقواهلم يف ذلك 
I: »ارحتلت اآلخرة مقبلة، وارحتلت  كثري ال حتىص، واليك بعًضا منها: قال عيل 
اليوم عمل وال  فإن  الدنيا،  أبناء  أبناء اآلخرة، وال تكونا من  الدنيا مدبرة، فكونوا من 

حساب وغًدا حساب وال عمل«.

شيًئا  أر  فلم   H اهلل  رأيت رسول  الصحابة–:  -وهو يصف  أيًضا  وقال 
يشبههم، كانوا يصبحون شعًثا صفًرا غرًبا بني أعينهم أمثال ركب املاعز، قد باتوا سجًدا 
وقياًما، يراوحون بني جباهم وأقدامهم، فإذا اصبحوا متادوا كام يميد الشجر يوم الريح 
ومهلت أعينهم بالدموع، فو اهلل لكأين بالقوم باتوا غافلني القيام وذلك السجود والبكاء، 
ويف هنارهم يعملون بأسباب الدنيا أو جياهدون يف سبيل اهلل أو تعليم الناس أمور دينهم، 

فريض اهلل عنهم وأرضاهم وحرشنا يف زمرهتم. 

أجل  يف  »أصبحت  فقال:  أصبحت؟  كيف  البشكري:  عيسى  بن  إلبراهيم  قيل 
منقوص وعمل حمفوظ واملوت يف رقابنا والقيامة من ورائنا وال ندري ما يفعله اهلل بنا«.

وعن سلمة بن بشري أن أبا هريرة I بكى يف مرضه فقيل: ما يبكيك؟ فقال: 
نار فال  أو  لبعد سفري، وقلة زادي، وأنى أصبحت يف صعود مهبطة عىل جنة  »أبكي 

أدري أيتها يسلك يب«.
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وقال احلسن البرصي: »حقيٌق عىل من كان املوت موعده، والقرب مورده، واحلساب 

مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه«.
وعن عبد الواحد بن صفوان قال: »كنا مع احلسن يف جنازة فقال: رحم اهلل امرًءا 
عمل ملثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون عىل ما ال يقدر عليه إخوانكم هؤالء من أهل 

القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزعة واحلساب«.

3- اخلوف من العواقب الوخيمة للمعاصي والسيئات: إن من أعظم عالمات 
هبا  يـعـاقـب  أن  مـن  ومعاصيه  ذنوبه  من  خائًفا  العبد  يكون  أن  اآلخرة  من  اإلشفاق 

فـتكـون سبًبا يف هالكه.
I: »إنكم لتعملون أعاماًل هي أدق يف أعينكم من  وهلذا قال أنس بن مالك 
الشعر، وان كنا لنعدها عىل عهد رسول اهلل H من املوبقات«، أي من الكبائر، 

وقال بالل بن سعد V: »ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت«.

ا يهوى  وقد قال رسول اهلل H: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة ل يرى بها بأساً
ا يف النار«))). بها سبعني خريفاً

قال ابن القيم وهو يعلق عىل كالم أنس I: »ها هنا نكتة رقيقة يغلط فيها الناس 
يف أمر الذنب وهي أهنم ال يرون تأثريه يف احلال وقد يتأخر تأثريه فينيس، وسبحان اهلل كم 

أهلكت هذه النكتة من اخللق؟ وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟« اهـ.

عن جرب بن نفري قال: ملا فتحت قربص فرق أهلها فبكى بعضهم إىل بعض رأيت 
أبا الدرداء جالًسا وحده يبكى فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك يف يوم أعز اهلل فيه اإلسالم 
أهله؟ قال: »وحيك يا جبري، ما أهون اخللق عىل اهلل D – إذا أضاعوا أمره، بينام هي 

أمة قاهرة ظاهرة هلم امللك تركوا أمر اهلل فصاروا إىل ما ترى«.

))( رواه الرتمذي عن أيب هريرة.
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وينبغي أن يذكر يف هذا املقام أن السيئات هلا عواقب وخيمة يف الدنيا واآلخرة، 
التي  املصائب والباليا  )الداء والدواء( كثرًيا من  V يف  القيم  ابن  العالمة  وقد ذكر 
L: »إن للسيئة  ابن عباس  الدنيا واآلخرة، ويكفي هنا قول  املعايص يف  تنتج عن 

ظلمة يف الوجه ووحشة يف القلب وضعًفا يف البدن وبغضًة يف قلوب اخللق«.

ويكفي املؤمن زجًرا عن السيئة علمه بأن اهلل تعاىل يراه ]ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ[، ]ں    
ں    ڻ          ڻ[.

4- الدعاء والتضرع إىل اهلل أن ينجيه من عذاب اآلخرة: هذه العالمة وردت 
يف قوله تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ           ۇ    ۆ    ۆ       ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    
ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ     ەئەئ    وئ     وئ    

ۇئ      ۇئ[ ]الطور:5)-8)[.

قال ابن كثري V: ]ى    ى    ائ    ائ     ەئ[ أي نتفرغ إليه فـاستجاب 
لنا واعطانا سؤالنا ]وئ     وئ    ۇئ      ۇئ[ وقد ورد يف هذا املقام حديث رواه احلافظ 
أبو بكر البزار بسنده – عن أنس قال: قال رسول اهلل H: »إذا دخل أهل اجلنة.. 
اجلنة اشتاقوا إىل اإلخوان فيجيء سرير هذا حتى حياذى سرير هذا، فيتحدثان فيتكئ 

هذا ويتكئ هذا فيتحدثان مبا كان يف الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه: يا فان تدري أي 

يوم غفر لنا؟ يوم كنا يف موضع كذا وكذا فغفر لنا«.

وقال ابن أيب حاتم بسنده عن مرسوق عن عائشة أهنا قرأت هذه اآلية ]ۅ    ۉ     
ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ     ەئەئ    وئ     وئ    ۇئ      ۇئ[.

 فقالت: »اللهم ُمنَّ علينا وقنا عذاب السموم انك أنت الرب الرحيم«، قيل لألعشى 
أحد الرواة – يف الصالة؟ قال: نعم. اهـ.
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دعاء  هذا  ەئ[  ائ      ائ     ى     ]ى     تعاىل:  »قوله   :V القيم  ابن  قال 
العبادة املتضمن للسؤال رغبة ورهبة، واملعنى: أنا كنا من قبل نخلص له العبادة، وهبذا 
استحقوا أن وقاهم عذاب السموم ال بمجرد السؤال املشرتك بني الناجي – من العذاب 
وغريه، فإن اهلل يسأله من يف السموات ومن يف األرض، والفوز والنجاة إنام هي بإخالص 

العبادة ال بمجرد الطلب والسؤال« اهـ. 
قلت: وأكثر أهل التفسري عىل ما ذهب إليه ابن كثري من الدعاء هنا سؤال اهلل تعاىل 

أن يغفر هلم وأن ينجيهم من العذاب. واهلل أعلم. 

:ǬǶǾǩƑ ǯƘƾƭȃƗǷ ƻƘǲøǩƗ ǰøǕ ǸǞǖǩƗǷ ǐǾǚǩƗ Ǭǒǥ :ƞƾǭƘƲǩƗ ƞǞǆǩƗ

ٻ     ]ٻ     تـعـاىل:  قـولـه  يف  عمران  آل  سـورة  يف  جـاءت  الصـفة  هـذه 
ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ     پ      پ     پ     ٻ     ٻ    

ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ     ٿ    ٿ    ٿ      ٿ     ٺ          ٺ    ٺ    

الثالثة، وأما  الصفة  األنفاق يف  الكالم عىل  ]آل عمران:33)-34)[، وتقدم  ڤ[ 

الغضب،  الغيظ هو أشد حاالت  الغيظ( واملراد من  تتحدث عن كظم  اآلية فهي  بقية 
أذية  غري  من  الغيظ  من  هلم  حصل  إذا  أي  »]ٿ    ٿ[  السعدي:  قال 
توجب غيظهم، وهو امتالء قلوهبم من احلنق املوجب لالنتقام بالقول أو الفعل، هؤالء 
ال يعلمون بمقتىض الطباع البرشية، بل يكظمون ما يف قلوهبم من الغيظ، ويصربون عن 

مقابلة امليسء إليهم بمثله« اهـ.
I غاظتها يوًما، فقالت: »هلل در التقوى ما  ولذلك يروى أن خادمة لعائشة 

تركت لذي غيظ شفاء«.
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن النبي H قال: »ليس الشديد بالصرعة، 

وإمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب«))).

))( رواه البخاري ومسلم.
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H: »من أنظر  L قال: قال رسول اهلل  وروى أمحد عن ابن عباس 
معسراًا أو وضع عنه وقاه اهلل من قبح جهنم، إل إن عمل اجلنة حزن بربوة ثاثاًا. أن عمل 

النار سهل بشهوة، والسعيد من وقي الفنت، وما من جرعة أحب إىل اهلل من جرعة غيظ 

يكظمها عبد، ما كظمها عبد اهلل إل مأ اهلل جوفه إمياناًا«))).

»من   :H اهلل  رسول  قال  قال:  الصحابة  من  رجل  عن  داود  أبو  وروى 
ا وهو قادر على أن ينفذه مأ اهلل جوفه أمناًا وإمياناًا«، وروى أمحد عن أنس  كظم غيظاً

بن مالك أن النبي H قال: »من كظم غيظ وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهلل 
على رؤوس اخلائق حتى خيريه من أي احلور العني شاء«.

تلك هي مرتبة أوىل يف معاملة املتقني للخالئق أال وهي كظم الغيظ، وكم نحن يف 
حاجة إىل التعامل هبا لتاليف كثرًيا من املشاكل التي تنتج عن الغضب، وكم من الناس 

كادت حياته أن تذهب سدي بسبب عدم كظمه لغيظه أو بسبب جماراته لغضبه.

وأما يف املرتبة الثانية فهي أعىل من كظم الغيظ أال وهي أن تعفو عمن أساء إليك، 
وقد أشارت اآلية الكريمة إىل هذا ]ٿ     ٹ    ٹ[.

وإنام كان العفو أعىل منزلة ألنه يقتيض املساحمة وعدم مؤاخذة امليسء وقد وردت 
أحاديث كثرية تبني ما للعافني عن الناس من األجر واملثوبة ومن ذلك: 

عن أيب بن كعب قال: قال رسول اهلل H: »من سره أن يسرع له البنيان 
ويصل من قطعه«))). وعن  ويعط من حرمه،  فليعف عمن ظلمه،  الدرجات،  له  وترفع 

ابن عباس أن النبي H قال: »إذا كان يوم القيامة ناد مناٍد يقول: أين العافون 

))( قال ابن كثري: »انفرد به أمحد وإسناده حسن، وليس فيهم جمروح ومتنه حسن«.
))( رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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عن الناس، هلموا إىل ربكم وخذوا أجوركم وحق على كل امرئ مسلم عفا أن يدخل 

اجلنة«))). 

وجاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة I أن رسول اهلل H قـال: »ما نقصت 
.»D ا بعفو إل عزًّا، وما تواضع أحد هلل إل رفعه اهلل صدقة من مال، وما زاد اهلل عبداً

أن  وهو  املسلمني  بعض  أذهان  يف  رسخ  خاطًئا  مفهوًما  يصحح  احلديث  وهذا 
الذي يعفوا إنسان ضعيف أو جبان أو مسكني ال يستطيع رد السيئة بمثلها أو ال يستطيع 
– ومن هنا انترشت ثقافة العنف واالنتقام بني الغالبية  – هكذا يقولون  أن يأخذ حقه 
العظمى من املسلمني وبخاصة الشباب بينام هذا احلديث يبنيِّ عكس هذه املعاين متاًما، 
ونحن نعلم يقينًا أن النبي H ال ينطق عن اهلوى فهو هنا يبني لنا أن الذي يعفو 
يف  تكون  وقد  الدنيا  يف  تكون  قد  العزة  وهذه  تعاىل  اهلل  يعزه  فسوف  إليه  املسيئني  عن 
اآلخرة، والدليل عىل أهنا يف اآلخرة أيًضا ما جاء يف احلديث اآلخر: »ما من شيء أثقل 
يف ميزان العبد املؤمن يوم القيامة من ُحسن اخللق، وإن اهلل يبغض الفاحش البذيء«))). 

وال شك أن من مل يعف عن امليسء ال يعترب من أصحاب اخللق احلسن.

والعفو عن الناس من أخالق األنبياء فهذا سيدنا رسول اهلل H يعفو عن 
أهل مكة يوم أن دخلها فاحًتا، لقد عفا عن قوم آذوه أشد اإليذاء وحاربوه ما يقرب من 

عرشين سنة، ومع ذلك يقول هلم: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«. 

ثم تأيت مرتبة اإلحسان وهي أعىل من كظم الغيظ والعفو ألن املحسن ال يكتفي 
بالعفو بل حيسن إىل من أساء إليه، وهذا هو اخللق الذي وصف به النبي H يف 

الكتب السابقة. 

))( رواه ابن مردويه كام ذكره ابن كثري.
))( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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له  القصة: »أن ميمون بن مهران جاءته جارية  الغزاىل هذه  املقام يروى  ويف هذا 
بطعام حار فسقط اإلناء من يدها فأصاب ميموًنا منه يشء، فقال هلا مغضًبا: أحرقتني، 
قال  وماذا  فقال:  تعاىل،  اهلل  قال  ما  إىل  ارجع  الناس،  ومؤدب  اخلري،  معلم  فأجابته:يا 
قالت:  غيظي،  كظمت  فقال:  ٿ[  ]ٿ     قال:  لقد  قالت:  تعاىل؟  اهلل 
ڤ[،  ڤ     ]ٹ     قالت:  عنك،  عفوت  قال  ٹ[،  ٹ     ]ٿ     

قال: أنت حرة لوجه اهلل«.

الناس،  إىل  والدنيوي  الديني  النفع  إيصال  »هو  العلامء:  عرفه  كام  واإلحسان 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  ذلك:  يف  ويدخل  عنهم«،  والدنيوي  الديني  الرش  ودفع 
املنكر وتعليم اجلاهل وتذكري الغافل، والصدقة وإسداء املعروف وغري ذلك من أنواع 

اإلحسان، ويرحم اهلل القائل:
قلوبهم تـستعبد  الـناس  إىل  إحسانأحـسن  اإلنــســان  اسـتـعبد  فـطـاملـا 

الدار اآلخرة  يتخلق هبا إال من جعل  أن  الثالث ال يمكن  املراتب  وأخــرياًا: هذه 
تدريب  إىل  حاجة  يف  هذا  مع  وهو  نيته،  هلل  واخلص  نفسه،  حق  وهضم  عينيه،  نصب 

وترويض هلذه النفس لعلها أن تطاوعه يف هذه األخالق الكريمة.... واهلل املستعان. 

 :ǜǽǸƾơ Ƿƍ ƸƱƎơ ǯǷƳ ƷƘǞǚƢƽȅƗ ǺǩƑ ƞǕƷƘƾǮǩƗ :ƞƽƳƘƾǩƗ ƞǞǆǩƗ

هذه الصفة تدل عىل خوف املتقني من رب العاملني، وإذا كان الواحد منا يسارع 
بطلب السامح إن أساء إىل إنسان يعظم يف عينه، أفال يكون اهلل أعظم يف نفوسنا من كل 
عظيم، وبدون وقوع العظمة هلل يف القلب ال يمكن أن يعظم الذنب، ولن تكون هناك 

مسارعة إىل االستغفار ما دام املذنب وال يتلفت يف حق من أذنب. 

أن اهلل تعاىل قد مدح املتقني بأهنم يسارعون إىل االستغفار وصور حاهلم يف آيتني 
من كتابه العظيم: 



458
ڃ       ڄ    ڄ     ]ڤ    ڦ           ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     األوىل: 
ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ ]آل 

]ڀ     تعاىل:  قوله  من  ابتداء  السابقة  الصفات  عىل  معطوفة  اآلية  هذه  عمران:35)[، 

ٿ    ٿ    ٿ     ٹ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    

ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ إىل أن قال: ]ڤ    ڦ           ڦ    ڦ...[ الخ. 

قال ابن كثري يف تفسريها: »إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة واالستغفار«. 
وقال القرطبي: الفاحشة تطلق عىل كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى 
فرس جابر بن عبد اهلل والسدى هذه اآلية بالزنا ]ڦ    ڄ    ڄ[ أو بمعنى الواو، 

واملراد ما دون الكبائر.
الضحاك:  قال  منه،  واحلياء  عقابه  من  باخلوف  أي  ڄ[  ]ڄ     تعاىل:  وقوله 

»ذكروا العرض األكرب عىل اهلل تعاىل«.

وقوله تعاىل: ]ڃ      ڃ[ أي طلبوا الغفران لذنوهبم، وكل دعاء فيه 
H أنه قال: »من  هذا املعنى أو لفظه فهو استغفار، وروى الرتمذي عن النبي 
قــال: استغفر اهلل الــذي ل إله إل هو احلي القيوم وأتــوب إليه غفر له وإن كان فر من 

الزحف«.

 :ǰǭƐǮǪǩ ǴƢǾǮǵƍǷ ƷƘǞǚƢƽȅƗ ǨǊǝ Ǽǝ ƤǽƳƘƭƍ

)- عن ابن عباس: قال: قال رسول اهلل H: »من لزم الستغفار جعل اهلل 
ا، ورزقه من حيث ل حيتسب«))). ا، ومن كل هم فرجاً له من كل ضيق خمرجاً

)- عن شداد بن أوس أن النبي H قال: »سيد الستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي ل إله إل أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 

))( رواه أبو داود.
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أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنيب فاغفر لي، فإنه ل يغفر 

الذنوب إل أنت، من قاهلا يف النهار فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن 

قاهلا من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة«))).

3- عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »قال اهلل تعاىل: 
ابن  يا  أبالي،  ول  لك  استغفرتين غفرت  ثم  السماء  ذنوبك عن  بلغت  لو  إنك  آدم  ابن  يا 

بقرابها  بي شيئاًا ألتيتك  تشرك  لقيتين ل  ثم  األرض خطايا  بقراب  أتيتين  لو  إنك  آدم 

مغفرة«))).

4- عن الزبري بن العوام أن النبي H قال: »من أحب أن تسره صحيفته 
فليكثر من الستغفار«)3).

5- وعن أيب بكر I قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »ما من عبد 
يذنب ذنباًا فيحسن الطهور –الوضوء– ثم يقوم فيصلي ركعتني ثم يستغفر اهلل إل غفر 

له«، ثم قرأ هذه اآلية: ]ڤ    ڦ           ڦ    ڦ...[ الخ.

الذي  املطلوب هو  االستغفار  قـال علامؤنا:  القرطبي:  قال  املطلوب:  الستغفار 
بلسانه:  قال  فأما من  باللسان،  التلفظ  اجلنان، ال  معناه يف  ويثبت  حيل عقدة اإلرصار، 
ال  وصغريته  استغفار،  إىل  حيتاج  ذلك  فاستغفاره  معصيته  عىل  مرص  وقلبه  اهلل  استغفر 

حقه بالكبائر.

وروى عن احلسن البرصي أنه قال: »استغفارنا حيتاج إىل استغفار، قال القرطبي: 
هذا بقوله يف زمانه فكيف يف زماننا هذا الذي يرى فيه الرجل مكبًّا عىل الظلم حريًصا 

))( رواه البخاري.
))( رواه الرتمذي وحسنه.

)3( قال املنذري: رواه البيهقي بإسناد ال بأس به.
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استهزاء  وذلك  ذنبه،  من  اهلل  يستغفر  أنه  زاعاًم  يده  يف  والسبحة  عنه،  يقلع  ال  عليه، 

واستخفاف«.

االستغفار  فيه  غاب  الذي  الزمان  هبذا  فكيف   V القرطبي  زمان  هذا  قلت: 
عن ألسنة الصاحلني إال من رمحهم اهلل فضاًل عن الظاملني ويا ليتنا نستغفر بألسنتنا، ألن 

اللسان قد يكون سبًبا يف تنبيه القلب فيورث توبة إنابة.

 :M ǜǪƾǩƗ ƴǲǕ ƷƘǞǚƢƽȅƗ

ملا علموه من فضل  M حريصني كل احلرص عىل االستغفار  السلف  لقد كان 
االستغفار من أحاديث النبي H بل وملا علموه يف كتاب اهلل من ترغيب يف االستغفار، 

وإليك طائفة من أقواهلم يف هذا الشأن، وكلها مأخوذة من سري أعالم النبالء للذهبي:

ألف  مائة  ذنب  لكل  استغفرت  قد  ذنًبا،  وأربعون  نيف  »يل  القبسى:  رياح  يقول 
مرة«، قلت فيكون قد استغفر أربعامئة ألف مرة من هذه األربعني ذنًبا، سأل رجل ابن 
اجلوزي: أهيام أفضل أسبح أم استغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إىل الصابون من إىل 
البخور. هذه إشارة لطيفة إىل حاجة السائل بل وكل مسلم إىل االستغفار، ولكن هذا ال 

يعني أن يرتك التسبيح ألن التسبيح أيًضا من مكفرات الذنوب.

أحدمها  العذاب، وذهب  من  أمانان  لنا  »كان   :I األشعرى  أبو موسى  قال 
H حي بني أظهرنا وهو قد مات. وبقي االستغفار معنا  وهو كون رسول اهلل 

فإن ذهب هلكنا«. 

وئ        ەئ     ەئ     ]ائ     تـعاىل:  قـوله  إىل   I موسى  أبو  يشري  قلت: 
»استغفار   :V الفضيل  قال  وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ  ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[، 

بال إقالع توبة الكذابني«، وهذا كقول احلسن البرصي ونسب إىل رابعة العدوية أيًضا: 
»استغفارنا حيتاج إىل استغفار«.
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عن بعض األعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: »اللهم إنَّ استغفاري مع 
إرصاري لؤم، وإنَّ ترك االستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إيلََّ بالنعم 
مع غناك عنى، وأتبغض إليك باملعايص مع فقري إليك، يا من إذا وعد وىفَّ وإذا توعد 

جتاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي يف عظيم عفوك يا أرحم الرامحني«.

قال القرطبي: قال ابن صبيح: شكا رجل إىل احلسن اجلدوبة، فقال له: استغفر اهلل، 
وشكا آخر إليه الفقر، فقال له استغفر اهلل، وقال له آخر: ادع اهلل أن يرزقني ولًدا، فقال 
ابن صبيح:  قال  استغفر اهلل،  له:  فقال  بستانه،  إليه آخر جفاف  استغفر اهلل، وشكا  له: 
فقلنا له يف ذلك، أي كيف وجهتهم مجيًعا إىل االستغفار مع اختالف حوائجهم، فقال 

احلسن: ما قلت من عندي شيًئا أن اهلل تعاىل يقول يف سورة نوح: ]ی     ی    ی         
جئ  حئ    مئ     ٱ      ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ            ڀ    ڀ    

ڀ       ٺ[.

االستغفار  »أول  فقال:  الذنوب  يكفر  الذي  االستغفار  عن  التسرتي  سهل  ُسِئل 
القلوب،  أعامل  واإلنابة  اجلوارح،  أعامل  فاالستجابة  التوبة،  ثم  اإلنابة  ثم  االستجابة 

والتوبة: إقبال عىل مواله بأن يرتك اخللق ثم يستغفر اهلل من تقصريه الذي هو فيه«.

]ڈ      تعاىل:  قوله  الذنب  الوقوع يف  املتقني عند  الثانية: يف وصف حال  اآلية 
ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     گ    گ    گ    گ    ڳ    

ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     ڱ    ڱ[ ]األعراف:)0)-)0)[.

قال السعدي V: »وملا كان العبد ال بد من أن يغفل وينال منه الشيطان الذي 
ال يزال مرابًطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعاىل عالمة املتقني من الغاوين، وأن املتقي إذا 
أحس بالذنب، ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل حمرم أو ترك واجب، تذكر من 
أي باب أيت؟ ومن أي مدخل دخل عليه، وتـذكر ما أوجب عليه مـن لـوازم اإليامن 
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فأبرص واستغفر اهلل تعاىل واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح واحلسنات الكثرية، فرد 

شيطانه خاسًئا حسرًيا، وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه.

وأما أخوان الشياطني وأولياؤهم، فإهنم إذا وقعوا يف الذنوب ال يزالون يمدوهنم 

يف الغي ذنًبا بعد ذنب، وال يقرصون عن ذلك، أي ال يكفون عن ذلك فالشياطني ال 

تقترص عنهم باإلغواء ألهنا طمعت فيهم حني رأهتم سليس القياد هلا، وهم يقرصون عن 

فعل الرش«))) اهـ. 

 :ƞǽǿƗ ǳƶǶƛ L ǺǪǕ ǰƛ ǰƾƮǩƗ ǨǮǕ ǜǾǥ :ƞǞǾǎǩ ƞǆǡ

قال القرطبي: قال عصام بن املطلق: دخلت املدينة فرأيت احلسن بن عيل بن أيب 

 – – أي يسرته  ما كان جينه  فأثار مني احلسد  – فأعجبني سمته وحسن روائه،  طالب 

صدري ألبيه من البغض، فقلت: أنت ابن أيب طالب، قال نعم فبالغت يف شتمه وشتم 

اهلل  بسم  الرجيم  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  قال  ثم  رءوف،  عاطف  نظرة  إيلَّ  فنظر  أبيه، 

الرمحن الرحيم ]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ      

ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    

ک    ک    ک     گ    گ    گ[ ]األعراف:99)-)0)[.

ثم قال يل: »خفض عليك – هون عليك- استغفر اهلل يل ولك، إنك لو استعنتنا 

أعناك، ولو اسرتفدتنا أرفدناك، ولو أسرتشدتنا أرشدناك«، فتوسم يّف الندم عىل ما فرط 

الشام  أمن أهل  الرامحني  يغفر اهلل لكم وهو أرحم  اليوم  تثريب عليكم  مني، فقال: ال 

أنت؟ قلت: نعم، قال: »شنشه نعرفها ِمن أخزم حياك اهلل وبياك، وعافاك وآداك – قواك 

وأعانك – انبسط إلينا يف حوائجك وما يعرض لك جتدنا عند أفضل ظنك إن شاء اهلل«، 
))( تيسري الكريم الرمحن للسعدي )0)4).
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قال عصام: فضاقت عىل األرض بام رحبت وددت لو أهنا ساخت يب، ثم سللت لو اًذا، 

وما عىل وجه األرض أحٌد أحبُّ إيّل منه ومن أبيه«))).

 :ƷƘǞǚƢƽȅƗ ƴƕƗǸǝ Ǽǝ ƞǮơƘƱ

1- أمان من العذاب: قال أبو موسى األشعري: »كان لنا أمانان – أي من العذاب– 
ذهب أحدمها وهو كون رسول اهلل H بيننا، وقد تويف، وبقى االستغفار معنا، 

فإن ذهب هلكنا«، قلت: يشري إىل قوله تعاىل: ]ائ    ەئ    ەئ    وئ       وئ    ۇئۇئ    
ۆئ    ۆئ              ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]األنفال:33[، وهذا كله تقدم قبل قليل.

2- سبب يف دخول اجلنة: والدليل حديث سيد االستغفار املتقدم، كام انه سبب يف 
رسور العبد يوم القيامة بصحيفته حلديث الزبري بن العوام السابق. 

3- سبب نزول الرمحة: هذا مما ذكره اهلل من قول صالح: ]ٹ    ٹ    ٹ    
ڤ      ڤ[ فاالستغفار فيه انكسار القلب بني يدي الرب وهو سبب الرمحة. 

الصفة السابعة: عدم اإلرصار عىل املعايص والذنوب: إن املتقني إنام تقع منهم 
املعصية عىل حني غفلة- كام هو واضح من الصفة السابقة – ولذا ال تقع منهم املعصية 

عىل وجه اإلرصار أبًدا يدل ذلك عىل رسعة رجوعهم وتوبتهم إىل اهلل تعاىل.

]چ    ڇ    ڇ     ڇ     وهذه الصفة -أعني عدم اإلرصار- وردت يف قوله تعاىل: 
ڇ    ڍ    ڍ[ ]آل عمران:35)[.

قال ابن كثري: »]چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ[ أي تابوا من ذنوهبم ورجعوا إىل اهلل 
عن قريب ومل يستمروا عىل املعصية ومل يرصوا عليها غري مقلعني عنها، ولو تكرر منهم 

الذنب تابوا منه«.

))( القرطبي )350/7-)35). 
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وعدم اإلرصار يعني أن جيدد املذنب التوبة واالستغفار ولو تكرر منه الذنب يدل 
ذلك عىل قول النبي H: »ما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مرة«)))، 
ابن كثري: »وهم يعلمون أن من تاب تاب  فيه  قال  ]ڍ    ڍ[  وقوله تعاىل: 
اهلل عليه، وهذا كقوله تعاىل: ]ھ    ے       ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ      ڭ    ڭ[، وكقوله 
تعاىل: ]گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں     ڻ[«. 

 :ƚǱƶǩƗ ǺǪǕ ƷƗƸǅȃƗ ƸǎƱ

قال ابن القيم V: »اإلرصار: هو االستقرار عىل املخالفة والعزم عىل املعاودة، 
وذلك ذنب آخر، لعله أعظم من الذنب األول بكثري وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب 

ذنًبا أكرب منه، ثم الذنب الثاين كذلك ثم الثالث كذلك يستحكم اهلالك.
املعصية  من  الفارط  تدارك  عن  والقعود  أخرى،  معصية  املعصية  عىل  فاإلرصار 

إرصار ورضا هبا وطمئانية إليها، وذلك عالمة اهلالك«))) اهـ. 
نائم–  -والنايس  ميت  اجلاهل  اهلل:  عبد  بن  سهل  »قال   :V القرطبي  وقال 
– والتسويف أن يقول:  – واإلرصار هو التسويف  والعايص سكران - واملرص هالك 

أتوب غًدا، وهذه دعوى النفس، كيف يتوب غًدا، وغًدا ال يملكه« )4/)))).
إًذا خطورة اإلرصار تكمن يف أن الذنب سيصبح جزء من حياة اإلنسان كالطعام 
والرشاب ال يملك أن يتخىل عنه وهذا مما يؤدي إىل سؤ اخلامتة حيث إنه قد يأتيه املوت 
وهو يفعل ذلك الذنب الذي ألفه، ومن وصل به احلال إىل اإلرصار صعبت عليه التوبة 

أكثر من غريه.
ومن أعظم األسباب التي تؤدي إىل إرصار بعض املذنبني عىل الذنب هو البحث 
عن ما يربر هلم الوقوع فيه، فنجد أحدهم يأكل الربا وال يعرتف بأنه وقع يف كبرية من 

))( رواه أبو داود والرتمذي، وحسنه ابن كثري يف تفسريه.
))( الضوء املنري))/99).
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الكبائر بل يربر ذلك بأنه حمتاج أو انه فعله من باب الرضورة فإن ملثل هذا أن حيل عقدة 

اإلرصار وأن يتوب إىل اهلل الواحد الغفار.

ومن أعظم املصائب التي حتل بالعبد عدم اعرتافه بالذنب وهذا من احب الناس 
يبلغ منه ما فعله هو بنفسه، نعوذ باهلل من  إىل عدوه الشيطان إذ ال يمكن للشيطان أن 

اخلذالن، ومن تالعب الشيطان.

 :ƷƗƸǅȃƗ ƧȆǕ Ǹǵ Ƙǭ

الفكر  التوبة وحل عقدة اإلرصار إدامة  الباعث عىل  القرطبي: قال علامؤنا:  قال 
يف كتاب اهلل العزيز الغفار، وما ذكره سبحانه من تفاصيل اجلنة ووعد به املطيعني، وما 
وصفه من عذاب النار وهتود به العاصني، ودوام عىل ذلك حتى قوى خوفه ورجاؤه، 
ويرجو  العقاب  خياف  والرجاء،  اخلوف  ثمرة  والرهبة  والرغبة  ورهًبا،  رغًبا  اهلل  فدعا 

الثواب، واهلل املوفق للصواب.

وقيل: إن الباعث عىل ذلك تنبيه إهلي- عن طريق اإلهلام – ينبه به من أراد سعادته 
لقبح الذنوب ورضرها، إذ هي سموم مهلكة« )4/)))).

قلت: ذكر القرطبي ها هنا طريقان للبعد عن الذنوب وحل عقدة اإلرصار:
أراد اهلل سعادته. والطريق  تنبيه إهلي ملن  الكريم، والثاين:  القرآن  تدبر  أحدهما: 
وعرب  آياته  يف  والناظرون  اهلل  لكتاب  اليوم  املتدبرون  أين  ولكن  إنسان  كل  بيد  األول 
إذ لو عمل بوصية  تدبر  ينظر يف كتاب اهلل نظر  عظاته، ولعله من شقاء اإلنسان أن ال 

القرطبي ال نحلت عنه عقدة اإلرصار.

يقرأ  من  بعض  ولعل  الناس،  من  للقلة  إال  قد ال حيصل  فهو  الثاين  الطريق  وأما 
هذا احلل ملشكلة اإلرصار يقول أنا انتظر اإلهلام اإلهلي وأقول هذا خداع للنفس واتباع 
اهلوى ألن الذي كلفنا اهلل به هو تدبر القرآن، والعمل به، وبذلك تكون النجاة، وهلذا 
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ذكر القرطبي الطريق الثاين بصيغة التضعيف أال تراه قال: وقيل: »أن الباعث... الخ«، 
إذن ال حيل عقدة اإلرصار إال النظر يف القرآن الكريم، وثمة طريق آخر لعله ينفع أال وهو 
النظر يف عاقبة الذنب يف الدنيا واآلخرة والتفكر يف ذلك زمنًا طويل وليس تفكرًيا عابًرا 

ألن العابر ال جيدي شيًئا واهلل أعلم.

:ƞǪǮƩ ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ƝƳƷƗǸǩƗ ǰǾǢƢǮǩƗ ƟƘǞǅ Ƹǥƶƛ :ƞǮơƘƱ

إن هذه الصفات التي سبق تفصيلها هي ما تيرس يل الكالم عليه وبحثه من كالم 
أهل العلم بام يليق بحجم هذا الكتاب وإال فصفات املتقني كثرية يف كتاب اهلل وسأحاول 
هنا عدها كلها ابتًدا مما ورد يف أوائل سورة البقرة، وسأجعل أمام كل صفة آية أو آيتني 
غالًبا كدليل عليها، وسوف أقترص عىل موضع الدليل من اآلية وعىل القارئ الرجوع إىل 

سورة ورقم اآلية إذا أحب أن يقرأ اآلية بتاممها: 
1- اإلميان بالغيب: ]ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]البقرة:)-3[.

2- إقامة الصاة: ]ٺ    ٺ[ ]البقرة:3[، ]ڳ    ڳ[ ]البقرة:77)[.

3- مما رزقناهم ينفقون وإيتاء الزكاة: ]ٿ    ٿ    ٿ[ ]البقرة:3[، ﴿ ڳ    
ڳ﴾ ]البقرة:77)[، ﴿ ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ..﴾ 

الخ.

انزل عىل  بام  القرآن واإليامن  H: وهو  النيب  أنزل على  4- اإلميان مبا 
ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ      ٹ      ٹ     ]ٹ     الساموية:  الكتب  مجيع  أي  السابقني  األنبياء 
ٿ      ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ]ڀ      ]البقرة:4[،  ڦ[ 

ٿ[ ]البقرة:77)[، الشاهـد ]ٿ[ قوله اسم جنس يشمل الكتب. 

]ڀ    ڀ     السـابـقة  اآليـة  ]البقرة:4[  ]ڦ    ڦ    ڦ[  باآلخرة:  اليقني   -5
ٺ    ٺ    ٺ[ اآلية.
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]ک    ک     ک      ک[.

6- اإلميان باهلل: ]ڀ    ڀ    ٺ[ وكذلك هو داخل يف اإليامن بالغيب عىل قول 
أهل التفسري يف قـوله: ]ڀ    ٺ    ٺ[.

7- اإلميان باملائكة: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]البقرة:77)[.
8- اإلميان باألنبياء كلهم دون تفريق: يف اآلية السابقة ]ٿ[.

9- الوفاء بالعهد: ]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]البقرة:77)[.
10- الصرب يف مجيع األحوال: ]چ    چ    چ    چ    ڇ[ ]البقرة:77)[، 

وكـذلك يف آل عمران ]ڀ[.
 11- الصدق: ]ڇ    ڍ     ڍ[ ]البقرة:77)[، ]ٺ[ ]آل عمران:7)[، 

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:9))[.
]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ        ٻ     12- اخلوف من النار واإلشفاق من عذابها: 
پ     پ    پ    پ     ڀ    ڀ[ ]آل عمران:6)[، ]ک    ک     ک      ک[ 

]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ           ۇ    ۆ    ۆ       ۈ    ۈ    ٴۇ     ]األنبياء:49[، وقوله تعاىل: 

ۋ    ۋ[ ]الطور:5)-6)[.

تـعاىل:  قـوله  يف  وردت   C له  اخلضوع  مع  هلل  الطاعة  وهو  13-الــقــنــوت: 
]ڀ    ٺ    ٺ[ ]آل عمران:7)[.

14- الستغفار: وردت يف عدة آيات: ]ڤ    ڦ           ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    
ڄ    ڄ    ڄ    ڃ      ڃ[ ]آل عمران:35)[.

15- قيام الليل: ]ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک[ ]الذاريات:7)[.

]چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ     16- عدم اإلصرار على الذنب: يف قوله تعاىل: 
ڍ[ ]آل عمران:35)[، وقد سبق رشح هذه الصفة قبل قليل.
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17- كظم الغيظ والعفو عن املسيء: ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    

ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]آل عمران:33)-34)[.

18- خشية اهلل بالغيب: قوله تعاىل: ]ڎ     ڈ     ڈ    ژ    ژ    ڑ    
ڑ[ ]األنبياء:48-49[، ]مت    ىت    يت    جث[ ]ق:33[.

19- األوبة: وهي الرجوع إىل اهلل تعاىل يف مجيع األوقات بذكره وحبه واالستعانة به 
وخوفه ورجائه قال تعاىل: ]حئ     مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب    مب    ىب    يب    جت    

حت[ ]ق:)3-)3[.

20- حفظ أوامر اهلل وعدم تضييعها: وهذه وردت يف اآلية السابقة: ]يب    جت    
حت[ ]ق:)3[.

21- اإلنابة إىل اهلل تعاىل: قال ابن القيم: وحقيقة اإلنابة: عكوف القلب عىل طاعة 
اهلل وحمبته اإلقبال عليه، ورد ذلك قوله تعاىل: ]مث    ىث     يث[ ]ق:33[، واملقصود أنه 

يبقي عىل هذا احلال إىل املوت.

22- كثرة الدعاء بالنجاة من النار: ]ى    ى    ائ    ائ     ەئەئ    وئ     وئ    ۇئ      
ۇئ[ ]الطور:8)[.

23- اإلحسان: املراد به اإلحسان يف عبادة اهلل واإلحسان إىل خلق اهلل وهو يشمل 
هذه  وردت  ذلك،  ونحو  العلم  وتعليم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الصدقة 

الصفة يف قوله تعاىل: ]چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌڌ    ڎ    ڎ        
ڈ    ڈ    ژ[ ]الذاريات:5)-6)[. 



الصفة اخلامسة عشر:

]ھ     ے      ے[

اإلمامة يف الديـــن
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J

احلمد هلل رب العاملني وأصىل وأسلم عىل خاتم األنبياء وإمام املرسلني سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني: 

لصفتني  بيان  ]الفرقان:74[،  ے[  ]ھ     ے       تعاىل:  قوله  ففي  وبـعد: 
من صفات عباد الرمحن: أوهلام: التقوى وهذه قد مىض الكالم عليها وهي الصفة الرابعة 

عرش. 

الثانية هي اإلمامة يف الدين، وهي حمل بحثنا يف الصفة اخلامسة عرش. 

ومن خالل ما تقدم حول صفة التقوى نعلم أنه ال يمكن ألحد أن يكون إماًما يف 
الدين مامل يكن من املتقني، وهلذا ال بد ملن عَلْت مهته وتطلع إىل هذه الرتبة العالية أن 

يتحقق من الرسوخ يف صفة التقوى.

وفعله  قوله  وجيعل  يتصدر  من  األخرية  اآلونة  يف  ظهر  الشديد  لألسف  ولكن 
حجة يف الدين وهو يعلم من نفسه يقينًا أنه ليس من أهل التقوى، ولكنها شهوة الرئاسة 

والوجاهة، فنسأل العافية. 

ومن هنا رأيت أن أحتدث عن صفة اإلمامة يف الدين يف أربعة مباحث هي: 
املبحث األول: أقوال املفرسين يف اآلية الكريمة. 

املبحث الثاني: يف بيان معنى اإلمامة يف الدين وفضلها وأمهيتها.
املبحث الثالث: صفات املرشح الن يكون إماًما للمتقني. 

واملبحث الرابع: اهتامم الناس بأعامل الداعية املقتدى به.
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املبحث األول

:ƞǮǽƸǦǩƗ ƞǽǿƗ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ھ     ے      ے[

قال القرطبي V: ]ھ     ے      ے[ أي قدوة يقتدى بنا يف اخلري، 
وهذا ال يكون إال أن يكون الداعي مقتديا قدوة، وهذا هو قصد الداعي، ويف املوطأ: 
أئمة  من  اجعلنا  »اللهم  يقول:  عمر  ابن  وكان  بكم«،  يقتدى  أئمة  الرهط  أهيا  »إنكم 

املتقني«. 

وتيسريه  اهلل  بتوفيق  يعني  بالدعوى«،  ال  بالدعاء  »اإلمامة  يقول:  القرشي  وكان 
ومنته ال بام يدعيه كل أحد لنفسه.

قال ابن عباس: واجعلنا أئمة هدى، كام قال تعاىل: ]چ    چ    چ    چ      
ڇ[ وقال مكحول: »اجعلنا أئمة يف التقوى يقتدي بنا املتقون« اهـ. 

وقال ابن كثري V: وقوله تعاىل: ]ھ     ے      ے[ قال ابن عباس 
واحلسن والسدى وقتادة والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا يف اخلري، وقال غريهم: معنى 
أوالدهم  بعبادة  متصلة  عبادهتم  تكون  أن  فأحبوا  اخلري،  إىل  دعاة  مهتدين  هداة  اآلية: 
مآًبا،  ثواًبا وأحسن  أكثر  بالنفع، وذلك  وذرياهتم وأن يكون هداهم متعدًيا إىل غريهم 
وهلذا ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثاث: ولد صاحل يدعو له، أو علم ُينتفع به من بعده، أو 

صدقة جارية«. 

قلت: الفرق بني القول األول والثاين: أن األول املراد منه أن يكون عباد الرمحن 
أن  منه  فاملراد  الثاين  القول  وأما  يشعرون،  أو ال  يشعرون  لإلقتداء هبم من حيث  أهال 
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يصبحوا هم دعاة بأقواهلم وأفعاهلم وهبذا يكون جل مههم تعليم اجلاهل، وإرشاد الضال 

وتبليغ دين اهلل تعاىل.

قال ابن القيم V: »والفرق بني حب الرئاسة وحب اإلمامة للدعوة إىل اهلل هو 
الفرق بني تعظيم أمر اهلل والنصح له وتعظيم النفس والسعي يف حظها، فإن الناصح هلل 
املعظم له املحب له حُيبُّ أن يطاع ربه فال يعىص، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون 
الدين كله هلل، وأن يكون العباد ممتثلني أوامره جمتنبني نواهيه، فقد ناصح اهلل يف عبوديته، 

وناصح خلقه يف الدعوة إىل اهلل فهو حيب اإلمامة يف الدين.

فإذا أحب هذا العبد الداعي إىل اهلل أن يكون يف أعينهم جلياًل ويف قلوهبم مهيًبا، 
 H واليهم حبيًبا، وأن يكون فيهم مطاًعا لكي يأمتوا به ويقتفوا أثر الرسول اهلل
عىل يده مل يرضه ذلك، بل حيمد عليه، ألنه داع إىل اهلل حيب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو 

حيب ما يكون عوًنا عىل ذلك موصاًل إليه« اهـ. 

وقال امليداين V: »إن مطلب اإلمامة مطلب ال يكفي للوصول إليه أن يكون 
اإلنسان من املتقني فقط، فإمام املتقني ال بد أن يكون من األبرار أو من املحسنني، ألن 
الصالة  عليهم  واملرسلني  األنبياء  وظائف  من  وظيفة  إهنا  خطرية،  مرتبة  اإلمامة  مرتبة 

والسالم« اهـ بترصف.

اإلنسان  كامل  غاية  كان  وملا  ے[....  ے       ]ھ      السعدي:  وقال 
أن يكون مطيًعا هلل وأن يكون قرينًا للمطيعني سألوا رهبم أعىل املراتب وأجلها وهى: 
اإلمامة يف الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقني وذلك أن جيعلهم علامء ربانيني راسخني يف 
العلم، جمتهدين يف تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وأن يكون علمهم صحيًحا بحيث أن 
من اقتدى هبم فهو من املتقني، وأن يرزقهم من األعامل الظاهرة والباطنة ما يصريون به 

أئمة املتقني. 
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ومجاع ذلك الصرب عىل حمبوبات اهلل، وثبات النفس عىل ذلك واإليقان بآيات اهلل، 

ومتام العلم هبا، قـال تعاىل: ]چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇڇ    ڍ    

ڍ    ڌ[ ]السجدة:4)[.

مهتدين،  هادين  لغريهم  مكملني  كاملني  يكونوا  أن  رهبم  سألوا  إهنم  فاحلاصل 

وهذه أعىل احلاالت، فلذلك أعد اهلل هلم غرف اجلنان ]ۓ    ڭ     ڭ      

ڭ       ڭ[ اآليات))).

 :ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǅȆƱ

من خالل أقوال املفرسين يمكننا أن نستخلص املراد من اآلية الكريمة يف النقاط 

اآلتية:

بل علت  أنفسهم  يقفوا عند صالح  مل  فهم  عالية  الرمحن أصحاب مهة  عباد   -(

مهتهم إلصالح غريهم وهلذا سالوا رهبم أن جيعلهم أئمة للمتقني، ومن هنا تعلم فضيلة 

اإلمامة يف الدين.

)- الوصول إىل مرتبة اإلمامة يف الدين البد له من إيامن راسخ يصل إىل درجة 

اهلل  قدر  ما  املحرمات وصرب عىل  الواجبات وترك  له من صرب عىل فعل  اليقني، والبد 

عليه مما يكره من البليات، فبالصرب واليقني يصل املؤمن إىل اإلمامة يف الدين، صرب يقهر 

به الشهوات، ويقني يدحض به الشبهات.

ومكان،  زمان  كل  يف  اإلسالمية  األمة  يف  هبم  يقتدى  أئمة  وجود  من  بد  ال   -3

وهلذا كان ال بد من توارث العلم والعمل مًعا من العلامء العاملني والدعاة املخلصني، 

 

))( نقاًل من: املواهب الربانية من اآليات القرآنية )ص33(، بواسطة إحتاف أهل اإليامن بصفات عباد الرمحن 
)ص45)).
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فنسأل اهلل أن ال ختلوا هذه األمة منهم يف هذا العرص، خصوًصا بعد ما كثرت األهواء 
إليه  وإنا  وإنا هلل  الناصحون  وامللذات عىل مرصاعيها، وقل  الشهوات  أبواب  وفتحت 

راجعون.

الدنيا من حمبوبات اهلل تعاىل،  4- رضورة الدعاء للوصول إىل أفضل املراتب يف 
الساعني وعمل  وبدونه يضيع سعي  الدعاء  بد من  إذ ال  اآلخرة،  الدرجات يف  وأعىل 

العاملني ويرحم اهلل القائل:
للفيت اهلل  مـــــن  عـــــون  يــكــن  مل  اجـتـهادهإذا  عــلــيــه  جيـــين  مـــــا  فـــــأول 



475
املبحث الثاني

ƘǶƢǾǮǵƍǷ ƘǶǪǊǝǷ ǰǽƴǩƗ Ǽǝ ƞǭƘǭȃƗ ǯƘǾƛ

 :ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ǫƘǭȃƗ ǺǲǖǭǷ Ƙ ăǕƸǁǷ ƞǚǩ ƞǭƘǭȃƗ Ǻǲǖǭ : ăȅǷƍ

) أ ( اإلمامة لغة: مأخوذة من األّم وهو القصد، قال يف لسان العرب: أمَّ القوم، 
وأمَّ هبم تقدمهم، وهي اإلمامة.

واإلمام: كل من ائتم بـه قـوم كانـوا عىل الرصاط املستقيم أو كانوا ضالني، قال 
اجلوهري: »اإلمام الذي يقتدى به ومجعه أئمة« اهـ.

وقال املازين: »وإمام كل يش: قيُِّمُمه واملصلح له، والقرآن إمام املسلمني وسيدنا 
حممد رسول اهلل H إمام األئمة، واخلليفة: إمام الرعية، وإمام اجليش قائـدهم« 

اهـ. وذكر معان أخر تركتها خشية اإلطالة.

ا: تطلق عىل ثالثة معاٍن:  )ب( اإلمامة شرعاً
1- اإلمامة الكربى: وهى رئاسة الدولة ويسمى باخلليفة، وبالسلطان وغري ذلك، 

قال الكفوي: »عبارة عن رياسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد«.
2- اإلمامة الصغرى: وهى اإلمامة يف الصالة، ومما جاء يف فضلها عن ابن عمر 
أدى  عبد  القيامة:  يــوم  املسك  كثبان  على  »ثاثة  قال:   H النبي  أن   L 
ا وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات اخلمس يف  حق اهلل وحق مواليه، ورجل أم قوماً

كل ليلة«))).

إذا كان عامًلا مقتدى  به فيقال اإلمام فالن  املقتدى  العامل  3- وتطلق اإلمامة عىل 
به، قال الكفوي: »وقال بعضهم اإلمام من يؤتم به أي يقتدي، سواء كان إنساًنا ُيقتدى 

بقوله وفعله، ذكًرا كان أو أنثي أو كتاًبا أو غريمها« اهـ. 

))( رواه الرتمذي وحسنه.
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وهذا املعنى األخري هو حمل بحثنا وبه تكون اإلمامة يف الدين وعليه انصبَّ كالم 
أهل التفسري السابق يف اآلية التي نحن بصددها، ونريد هبا القدوة واألسوة كام مر معك 

قريًبا.

)جـ( اإلمام يف القرآن على خسة معان: 
)- إمام يعني قائد يف اخلري، ومنه قوله تعاىل: ]ھ      ے    ے    ۓ[ ]البقرة:4))[، 
يعني قائًدا يف اخلري يقتدي بمثالك وبسنتك، وقوله تعاىل: ]ھ     ے      ے[ 

يعني قادة يف اخلري يقتدي بنا.

]ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      )- إمام يعني كتاب بني آدم كقوله تعاىل يف اإلرساء: 
ۀ[ ]اإلرساء:)7[. إذ هناك من يقول أن املراد هم الرسل صىل اهلل عليهم. 

3- إمام يعني اللوح املحفوظ ومن ذلك قوله تعاىل: ]ې    ى    ى    ائ    ائ        
ەئ[ ]يس:))[، يعني يف كتاب هو اللوح املحفوظ.

4- إمام يعني التوراة، وذلك قوله تعاىل: ]ڻ    ڻ    ڻ  ۀ    ۀ    ہ[ 
]هود:7)[، يعني التوراة إماًما يقتدي به ورمحة ملن آمن به.

ڌ[  ڌ     ]ڍ     تعاىل:  قوله  وذلك  الواضح،  الطريق  يعني  إمام   -5
]احلجر:79[، يعني الطريق الواضح.

 :ƘǶƢǾǮǵƍǷ ǰǽƴǩƗ Ǽǝ ƞǭƘǭȃƗ ǨǊǝ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

واملقصود هنا بيان فضل من كان قدوة للناس يف علمه وعمله ودعوته وهو الذي 
يصح أن يطلق عليه اإلمام القدوة، وجاء يف ذلك آيات وأحاديث أذكر منها ما يأيت:أما 

اآليات: 

فمنها قوله تعاىل: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ       
ڎ    ڈ[ ]فصلت:33[.
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خصال  بني  مجع  من  قول  األقوال  أحسن  أن  عىل  اآلية  »دلت  الشريازي:  قال 

ثالثة:
أوهلا الدعوة إىل اهلل تعاىل، ثانيها:العمل الصالح، ثالثها: أن يكون من املسلمني.

وال شك أن املوصوف بتلك اخلصال هو أرشف الناس وأفضلهم، وكامل الدرجة 
فيها ليس إال لرسول اهلل H«. اهـ.

]ڍ    ڌ[ أي هو يف نفسه مهتد بام يقوله فنفعه  وقال ابن كثري: »قوله: 
لنفسه ولغريه، الزم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون باملعروف وال يأتونه، وينهون 

عن املنكر ويأتونه بل يأمتر باخلري، ويرتك الرش ويدعو اخللق إىل اخلالق F« اهـ.

وقال السعدي: ثم قال تعاىل: ]ڍ    ڌ[ أي مع دعوته اخللق إىل اهلل بادر 
بنفسه إىل امتثال أمر اهلل بالعمل الصالح الذي يريض ربه ]ڌ      ڎ       ڎ    ڈ[ 
عملوا  الذين  للصديقني  متاًما  املرتبة  وهذه  طريقه،  يف  السالكني  ألمره،  املنقادين  أي 
عىل تكميل أنفسهم، وتكميل غريهم وحصلت هلم الوراثة التامة من األنبياء«)))، اهـ 

واقترصت عىل ملحل املقصود منه.
إىل  املبادرين  أول  هو  الداعية  يكون  أن  الدين  يف  واإلمامة  الصديقية  متام  إذن  قلت: 

العمل الصالح وابعد الناس عن الذنوب واآلثام وقد جاء ذلك موضًحا يف آيات ُأَخَر منها:

قوله تعاىل حكاية شعيب S: ]ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    
ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئېئ    ىئ    ىئ    ىئ    یی    ی    ی    جئ    حئ[ ]هود:88[.

]ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ[ عن  ابن عاشور: ومعنى  قال 
التابعني فمن بعدهم: ما أريد مما هنيتكم عنه أن أمنعكم أفعااًل وأنا  مجيع املفرسين من 

أفعلها، أي مل أكن ألهناكم عن يشء أنا أفعله.

))( تفسري السعدي )05)).
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ويف هذا تنبيه هلم عىل ما يف النهي من املصلحة وعىل أن شأنه S ليس كشأن 

اجلبابرة الذين ينهون عن أعامل وهم يأتوهنا، الن مثل ذلك ينبئ بعدم النصح فيام يأمرون 

وينهون، إذ لو كانوا يريدون النصح واخلري يف ذلك الختاروه ألنفسهم وإىل هذا املعنى 

يرمي التوبيخ يف قوله تعاىل: ]ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھھ    

ھ    ے[ ]البقرة:44[.

ومجلة ]ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئ[ بيان جلملة ]ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    

وئ    وئ    ۇئ[ كأنه قال: ما أريد أن أخالفكم أريد اإلصالح.

وملا بني هلم حقيقة عمله، كان يف بيانه ما جيد الثناء عىل نفسه أعقبه بإرجاع الفضل 

يف ذلك إىل اهلل تعاىل: ]ىئ    ىئ    ىئ    ی[ فسمى إرادته اإلصالح توفيًقا وجعله من 

اهلل ال حيصل يل يف وقت إال باهلل أي بإرادته وهديه. اهـ))).

وأما األحاديث الدالة على فضل اإلمامة يف الدين وأهميتها: 

األعىل يف كل خلق كريم وعمل صالح،  املثل  H هو  الرسول  كان  لقد 

وهلذا كان O من أرسع الناس إىل ما يأمر به ومن أبعد الناس عام ينهى عنه، 

ومن هنا سأذكر مواقف عملية يف حياته H، حتى يتأسى به عباد الرمحن يف األمر 

والنهى، حينها سيكون هلم األثر البالغ والقول النافع يف دعوهتم إىل اهلل تعاىل.

1- رغبة النيب H يف ضيافة احملتاج قبل طلبها من أصحابه: 

 H I قال: جاء رجل إىل رسول اهلل  روى الشيخان عن أيب هريرة 

بعثك  والذي  فقالت:  نسائه،  بعض  إىل   H النبي  فأرسل  ملجهود،  أين  فقال: 

))( التحرير والتنوير )))/ 5)3، 6)3).
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باحلق، ما عندي إال ماء، ثم أرسل إىل أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهنَّ مثل 
ذلك: »ال والذي بعثك باحلق، ما عندي إال ماء«، فقال: »من يضيف هذا الليلة، رمحه 
اهلل«، فقام رجل من األنصار، فقال: »أنا يا رسول اهلل«، فانطلق به إىل رحلة –أي منزله– 

فقال المرأته: هل عندك يشء؟ قالت: ال؛ إال قوت صبياين، قال: فعلليهم بيشء، فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي الرساج واريه أنا نأكل، قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلام أصبح غدا 

عىل النبي H فقال: »قد عجب اهلل من صنيعكم بضيفكما الليلة«.

قلت: والشاهد من هذا احلديث أن النبي H بدأ أواًل بالبحث يف بيوته عن 
طعام يكرم هبذا الضيف املجهول الذي اشتد به احلاجة، فلام مل جيد شيًئا يف بيوت أزواجه 
 H طلب من أصحابه أكرام ضيفه، واملقصود أن هذا عمل صالح فأراد النبي

.M أن يغتنمه فلام عجز طلب العون من أصحابه

)- ابتدأ النبي H بإبطال دم حفيد عمه وربا عمه عندما أراد إبطال دماء 
النبي  فأتى  – قال:  الوداع  – يف حديث حجة  اجلاهلية ورباها: روى مسلم عن جابر 
عليكم  حــرام  وأموالكم  دمائكم  »إن  وقال:  الناس،  فخطب  الوادي،  بطن   H
أمر اجلاهلية  كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أل كل شيء من 

 حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 

ربا  ا يف بين سعد فقتله هزيل، وربا اجلاهلية موضوع، وأول  ابن احلارث كان مسرتضعاً

أضع ربانا ربا عباس عبد املطلب فإنه موضوع كله«. 

ُقتَِل  ربيعه  بن  إياس  بن احلارث( اسمه:  ربيعه  )ابن  قال يف رشح صحيح مسلم 
وهو طفل يف حرب كانت بني بني سعد وبني ليث، وإنام بدأ النبي H يف الوضع 

بأهل بيته ألنه أمكن يف قلوب الناس.
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وقوله: )ربا عباس( يعني الزائد عىل رأس املال، ويعني بالوضع الرد واإلبطال( 

شان  من  كان  ما  إبطال  يف  بيته  بأهل  هنا  بدأ   H النبي  أن  لك  يبني  فهذا  اهـ. 

اجلاهلية.

3- ابتدأ النبي H برد ما كان له ولبني هاشم من سبى هوازن عند حث 

ترغيب   H النبي  وأراد  تائبني  هوازن  وفد  جاء  عليهم:  ذلك  وأثر  الصحابة 

رغب  ثم  هاشم  ولبني  له  كان  ما  برد   H النبي  فبدأ  سبيهم،  رد  يف  املسلمني 

 I املسلمني يف رد ما لدهيم من سبيهم. روى البخاري عن مروان ومسور بن خمرمه

أن رسول اهلل H قام يف املسلمني، فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ثم قال: »أما بعد، 

أن  إليهم سبيهم، فمن أحب منكم  أرد  أن  رأيــت  وإنــي قد  تائبني،  فإن إخوانكم قد جــاءوا 

– أي  فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه   – نفس  بطيب  يعطيه  أي   – يطيب ذلك 

يعطى السبي بعض- حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ اهلل علينا فليفعل«، فقال الناس: 

قد طيبنا ذلك يا رسول اهلل. ويف رواية أن النبي H قال لوفد هوازن: »أما الذي 

لبين هاشم فهو لكم، وسوف اكلم لكم املسلمني، فكلموهم وأظهروا إسامكم«.

فلام صىل رسول اهلل H اهلاجرة، قاموا فتكلم خطباؤهم فابلغوا، ورغبوا 

H حني فرغوا، فشفع هلم، وحضَّ  املسلمني يف رد سبيهم، ثم قام رسول اهلل 

املسلمني عليه، قال: »قد رددت الذي لبين هاشم عليهم«.

ونلحظ أن هذا األمر كان من األمور املستحبة وليس واجبا ولكن مع ذلك حثهم 

النووي:  قال  كام  القول  من  ابلغ  الفعل  قوله، وذلك ألن  قبل  بفعله   H النبي 

»وهو أمكن يف النفس«.
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 H تنبيه: لقد وردت آثار كثرية عىل شاكلة هذه الثالثة اآلثار تبني أن النبي
كان هو املسارع لفعل ما يأمر به، ومن بني ذلك ما كان منه H عند بناء املسجد 
النبوي الرشيف أول قدومه املدينة، وكذلك ما كان منه يف حفر اخلندق، حيث كان حيفر 

مع أصحابه وينشد قائاًل: 
والـمهـاجـرةالــلـــــهــم إن الـــــعـــــيــش عـــــيــش اآلخـــرة ــار  لــأنــصـــ فـــــاغـــــفـــــر 

وكان الصحابة جييبونه بقوهلم:
ا مـحمـداً ــوا  ـــ ــع ـــ ــاي ب الـــــــذيـــن  ــا بـــــقـــــيـــــنــا أبـــداحنـــــــن  ــاد مـــ ــهـــ ــلــى الـــــجـــ عـــ
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املبحث الثالث

Ƙ ăǭƘǭƑ ǰǾǢƢǮǪǩ ǯǸǦǽ ǯȁ ƬǁƸǮǩƗ ƟƘǞǅ

اآليات  خالل  من  بيانه  سبق  كام  جليلة  مرتبة  الدين  يف  اإلمامة  أن  شك  من  ما 
واألحاديث، وليس كل مؤمن مؤهاًل ألن يرتقي إىل هذه املرتبة، ومن ثم كان ال بد من 

بيان الصفات التي هبا يرتقي املؤمن إىل أن يصبح قدوة لغريه يف الدين.
اهلل  إىل  الدعاة  امتدحت  التي  القرآنية  اآليات  بعض  من  مأخوذة  الصفات  وهذه 
املؤمنني  امتدحت  التي  اآليات  ومن  خاصة  املنكر  عن  والنهني  باملعروف  واآلمرين 
بصورة عامة، وسوف اقترص عىل ذكر أمهها يف هذا املبحث أن شاء اهلل، فأقول ومن اهلل 

أرجو العون والقبول: 

:ƸƜǆǩƗ :ǺǩǷȁƗ ƞǞǆǩƗ

وهي مأخوذة من قول اهلل تعاىل: ]چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇڇ    
ڍ    ڍ    ڌ[ ]السجدة:4)[.

قال السعدي: ]چ    چ[ أي من بني إرسائيل ]چ    چ      ڇ[ 
اهلدي،  بذلك  غريهم  وهيدون  أنفسهم  يف  مهتدين  اهلداية،  وطرق  بالرشع،  علامء  أي 

فالكتاب الذي انزل إليهم هدى، واملؤمنون به منهم عىل قسمني:
أحدهما: أئمة هيدون بأمر اهلل، وثانيهام: وأتباع مهتدون هبم.

والقسم األول ارفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقني 
وإنام نالوا هذه الدرجة العالية: »ملا صربوا عىل التعليم والتعلم، والدعوة إىل اهلل تعاىل 
واألذى يف سبيله وكفوا نفوسهم عن مجاحها يف املعايص واسرتساهلا يف الشهوات« اهـ.

هبذا  وأوىل  أحق   H حممد  أصحاب  أن  املعلوم  »ومن  القيم:  ابن  قال 
يقينًا وأعظم صرًبا من مجيع األمم،  S، فهم أكمل  الوصف من أصحاب موسى 
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فهم أوىل بمنصب هذه اإلمامة، وهذا أمر ثابت بال شك بشهادة اهلل وهلم وثنائه عليهم، 

وشهادة الرسول H هلم بأهنم خري القرون وإهنم خرية اهلل وصفوته« اهـ.

قلت: من هنا يعلم أن الوصف املذكور يف اآلية وإن كان مذكوًرا يف بنى إرسائيل 
الدين،  يف  اإلمامة  درجة  إىل  الوصول  أراد  من  لكل  العامة  القواعد  من  يعترب  أنه  إال 
وسأذكر الكالم عىل الصرب بتاممه يف الصفة السادسة عرش من صفات عباد الرمحن من 

هذا الكتاب إن شاء اهلل.

:ǰǾǢǾǩƗ :ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

ودليل هذه الصفة ما تقدم يف اآلية السابقة ]ڇ    ڇڇ    ڍ    ڍ    ڌ[. 
قال القاسمي: ]ڇ    ڇ[ أي – عىل العمل به – الكتاب – واالعتصام بأوامره 
]ڍ    ڍ    ڌ[ أي يصدقون أشد التصديق وأبلغه، واملعنى كذلك لنجعلن 
الكتاب الذي آتيناكه- يا حممد H– هدى ألمتك، ولنجعلن منهم أئمة هيدون 

مثل تلك اهلداية.
ويؤخذ من فحوى اآلية أن بني إرسائيل ملا نبذوا االعتصام بالكتاب ونبذوا الصرب 
عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفقدوا االستيعاب حلقيقة اإليامن، فغريوا وبدلوا 

ُسِلُبوا ذلك املقام، أديل عليهم انتقاًما منهم، وتلك سنته تعاىل: ]ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        
ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]الرعد:))[، ففي طي هذا الرتغيب ترهيب وأي ترهيب« اهـ.

وملا كانت هذه الصفة من أهم الصفات املؤمن املرشح الن يكون للمتقني إماما 
أحببت أن أزيدها وضوحا من خالل النقاط اآلتية: 

 :Ƙ ăƭǸǉǷǷ ƞǚǩ ǰǾǢǾǩƗ Ǻǲǖǭ :ȅǷƍ

) أ ( اليقني لغة: مصدر قوهلم يقن التي تدل عىل زوال الشك، قال ابن منظور: »اليقني 
هو العلم وإزاحة الشك، وحتقيق األمر، يقال من ذلك: أيقن يوقن إيقاًنا فهو موقن«.
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واليقني: نقيض الشك والعلم نقيض اجلهل، نقول: علمته يقينًا – أي علاًم ال شك 

فيه – وربام عربوا عن اليقني بالظن والعكس.

ا: وردت عن أهل العلم عدة عبارات يف رشح معنى اليقني  )ب( اليقني اصطاحاً
إليك بعضها: 

قال الكفوي: اليقني هو أن تعلم اليشء وال تتخيل خالفه؛ وقال يف موضع أخر: 
اليقني: هو االعتقاد اجلازم الثابت املطابق للواقع.

يف  يتغري  وال  حيول،  وال  ينقلب  ال  الذي  العلم  استقرار  هو  اليقني  اجلنيد:  وقال 
القلب.

قال ابن القيم: متي وصل اليقني إىل القلب امتأل نوًرا وإرشاًقا وانتفى عنه كل ريب 
وسخط، وهم وغم، فامتأل حمبة هلل وخوفا منه رضا به وشكرا له، وتوكاًل عليه، وإنابة 

إليه، فهو مادة مجيع املقامات واحلامل هلا.

ثانياًا: فضل اليقني وأهميته: لقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبني فضل 
اليقني وفضل أهله وأمهيته يف الدنيا واآلخرة، أشار ابن القيم أهل التفسري إىل فضل أهل 

اليقني، وهلذا سأذكر شيًئا من كالمهم يف النقاط اآلتية: 

1- أهل اليقني هم املنتفعون باآليات والرباهني: 
قال تعاىل: ]ڱ    ں    ں     ڻ    ڻ    ڻ    ڻۀ    ۀ    ہ[ ]الذاريات:0)-))[. 

قال القرطبي: قوله تعاىل: ]ڱ    ں    ں     ڻ[ ملا ذكر أمر الفريقني أهل 
الكفر واإليامن – بني أن يف األرض عالمات تدل عىل قدرته عىل البعث والنشور.

قواما  فيها  األقوات  قدر  أنه  ومنها  هشياًم،  صار  أن  بعد  النبات  عود  فمنها: 
باألمم  النازل  اهلالك  آثار  فيها  يشاهدون  التي  البلدان  يف  سريهم  ومنها:  للحيوانات، 
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 H املكذبة، واملقونون هم العارفون املحققون وحدانية رهبم وصدق نبوة نبيهم

خصهم اهلل تعاىل بالذكر ألهنم املنتفعون بتلك اآليات وتدبرها.

]ڻ    ڻۀ    ۀ    ہ[ قيل التقدير: ويف األرض ويف أنفسكم آيات  قوله: 
للموقنني.

وقال قتادة: »املعنى من سار يف األرض رأى آيات وعرًبا ومن تفكر يف نفسه عـلم 
أنـَّه ُخِلَق ليعبد اهلل« اهـ.

2- أهل اليقني هم أهل الفاح واهلدي ومن دون مجيع الناس: 
وال أظن أن هناك شيًئا أهم وأفضل من أن يكون عىل اإلنسان هدي يف الدنيا وهـو 

من الفالح يف اآلخرة، ويدل عىل ذلك قوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ٹ     ٹ     ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃڃ    ڃ     چ    چ[ ]البقرة:5-4[.

تعاىل  اهلل  »أن  ڦ[:  ڦ     ]ڦ     تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الرازي  الفخر  قال 
مدحهم عىل كوهنم متيقنني باآلخرة، ومعلوم انه تعاىل ال يمدح املرء بان يتيقن وجود 
فيها من احلساب  ما  تيقن وجود اآلخرة مع  إذا  إال  املدح  بل ال يستحق  فقط،  اآلخرة 

والسؤال، وإدخال املؤمنني اجلنة وإدخال الكافرين النار«.

قال السعدي: »]ڄ[ أي املوصوفون بتلك الصفات احلميدة ]ڄ    ڄ    ڃ    
التنكري للتعظيم، أي هداية أعظم من تلك الصفات  ڃ[ أي عىل هدي عظيم، ألن 
إال  احلقيقة  يف  اهلداية  وهل  املستقيمة  واألعامل  الصحيحة  للعقيدة  املتضمنه  املذكورة 

هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهي ضاللة.

وأيت بـ]ڄ[ يف هذا املوضع الدالة عىل االستعالء، ويف الضاللة يأيت: بـ ]چ[ 
كقوله تعاىل: ]ڃ       ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ[ ألن صاحب اهلدي 

مستعل باهلدي مرتفع به، وصاحب الضاللة منغمس فيه حمتقر.
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من  والنجاة  باملطلوب،  الفوز  هو  والفالح:  چ[  چ     ]ڃ      قال:  ثم 
املرهوب، حرص الفالح فيهم ألنه ال سبيل إىل الفالح إال بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك 

السبيل فهي سبل الشقاء واهلالك واخلسارة التي تفيض سالكها إىل اهلالك« اهـ.

3- أهل اليقني هم أهل الراحة والطمأنينة يف الدنيا: 
إال  الدنيا  أهل  يركض  وهل  وسعادته،  وراحته  القلب  طمأنينة  بذلك  واملراد 
»طلب  الصاحلني:  أحد  قال  كام  ولكن  السعادة،  وهاتيك  الطمأنينة  تلك  إىل  للوصول 

القوم الراحة ولكنهم أخطئوا الطريق«.

فأهل اليقني هم الذين عرفوا الطريق إىل راحة الدنيا وسعادة اآلخرة يدل ذلك عىل 
ا بسخط اهلل، ول  ما ورد عن ابن مسعود I أن النبي H قال: »ل ترضني أحداً
ا ما مل يؤتك اهلل، فإن رزق اهلل ل يسوقه إليك  ا على فضل اهلل، ول تذمن أحداً حتمدن أحداً

حرص حريص، ول يرده عنك كراهية كاره، وإن اهلل بعدله وقسطه جعل الروح والفرح 

والرضا واليقني، وجعل اهلم واحلزن يف اشك والسخط«)))، ولعل هذا احلديث يرشح ما 

ا ساخًطا ازداد جرًيا وراء االستكثار من  خيالج التقوى يف مسالة الرزق إذ من كان شاكًّ
أراح  تعاىل لألرزاق  املال ولكن دون جدوى، وكل من كان راضًيا ومتيقنًا بقسمة اهلل 
نفسه من اهلم واحلزن وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن هنا يتبني أخي القاري الكريم أن 

اليقني هو السبب األول يف اطمئنان القلب وراحته، واهلل أعلم.

4-اليقني من أعظم شعب اإلميان: 
لقد أورد العالمة أيب حممد األندليس املالكي اليقني يف كتاب )شعب اإليامن( فقال: 
»وأما كون اليقني من شعب اإليامن فبني – أي ظاهر- ألن اإليامن ال يثبت إال به فإنه 

حقيقة اإليامن وأساسه«.
))( رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية، وذكره ابن القيم يف مدارج السالكني.
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هذا  وراء  لقيت  فمن  هاتني  بنعلي  »اذهب  هريرة:  أليب   H النبي  وقال 
احلائط يشهد أن ل اله إل اهلل مستيقناًا بها قلبه فبشره باجلنة«))). فذكر يقني القلب 

يف اإليامن.
وقال عيل I: »اإليامن عىل أربعة دعائم: الصرب واليقني والعدل واجلهاد«.

وبزواله  اإليامن،  يثبت  بثباته  ألن  كله؛  اإليامن  »اليقني   :I مسعود  ابن  قال 
يزول اإليامن كله وبه يطمئن القلب ويسكن« اهـ.

قلت: يؤخذ من حديث أيب هريرة I أن غري املستيقن بـ»ال إله إال اهلل« ليس له 
حظ يف اجلنة، ومن هنا جعل العلامء من رشوط ال اله إال اهلل اليقني، واستدلوا عىل قوله: 
]ھ      ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]احلجرات:5)[، والشاهد مـن 

اآليـة ]ڭ    ڭ    ڭ[.

هلم  واثبت  الشك  عنهم  تعاىل  اهلل  فنفي  اليقني،  ضد  وهو  الشك،  هو  والــريــب: 
بمفهوم املخالفة متام اليقني.

:ǰǾǢǾǩƗ ƴƕƗǸǝ :Ƙ ăƦǩƘƥ

صفات  بيان  من  بصدده  نحن  بام  يتعلق  ما  هنا  منها  وسأذكر  كثرية  فوائد  لليقني 
املرشحني لإلمامة يف الدين.

اإليامن  قوة  املؤمن هو  يتمناه  ما  أن أعظم  ما من شك  وزيــادتــه:  اإلميــان  قوة   -1
وزيادته وثباته، قال ابن القيم يف املدارج قال بعضهم: »رأيت اجلنة حقيقة، قيل له: كيف 
ما عندي من  آثر  بعينيه  H، ورؤيتي هلام  اهلل  بعيني رسول  قال: رأيتهام  ذلك؟ 
رؤيتي هلام بعيني، فإن برصي قد يطغي ويزيغ بخالف برصه H«، قـال تعاىل: 

]ڻ    ڻ    ڻ       ڻ      ۀ[ ]النجم:7)[، وتقدم قول ابن مسعود: »اليقني اإليامن كله«.

))( أخرجه مسلم.
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قلت: ونحن يف هذه العصور املتأخرة يف أشد احلاجة إىل زيادة اإليامن وقوته وثباته 
وذلك ملواجه الطغيان الذي ظهر يف مظاهر متنوعة: فقد حصل طغيان يف ملذات األكل 
املرتاب،  قبل  املؤمن  قلب  يستميل  بام  وظهورهن  النساء  تربج  يف  وطغيان  والرشب، 
يف  اإلخالص  منا  الكثري  نيس  حتى  واالشتهار  والظهور  الوجاهة  حب  يف  وطغيان 

األعامل.

كل هذه األنواع من الطغيان وغريها ال يكاد خيلو منه مكان إال قلياًل وذلك النتشار 
الفضائيات وهتافت الناس عىل اقتنائها إال من رحم ربك، ولست أفتى باحلرمة ولكن 
القنوات  ظهرت  حيث  مؤمن  عىل كل  احلجة  إقامة  فيها  جعل  قد  تعاىل  اهلل  أن  إىل  انبه 
اإلسالمية التي تبث الدروس العلمية واملحارضات القيمة دون احلاجة إىل الوقوع فيام 

حرم اهلل تعاىل.

الناس فام مل  الرمحن إىل زيادة اإليامن وذلك ألهنم حمل نظر  أعود إىل حاجة عباد 
يكن عندهم اليقني الذي به يدفعون الشبهات والشهوات فشلوا يف رد الناس إىل دين اهلل 

تعاىل، فكان علمهم وباال عليهم واهلل تعاىل اعلم.

2- قصر األمل والزهد يف الدنيا: 
من قوى يقينه باهلل والدار اآلخرة كان جل مهه العمل ألخرته، واألخذ من الدنيا 
بقدر حاجته منها وبقائه فيها، قال ذو النون املرصي: »اليقني يدعو إىل قرص األمل، وقرص 

األمل يدعو إىل الزهد، والزهد يورث احلكمة، وهي تورث النظر يف العواقب«.

ودعوة  تعاىل  اهلل  عبادة  إىل  والبدن  القلب  يتفرغ  األمل  وقرص  الزهد  وبحصول 
الناس مفرط يف عبادة  اخللق إىل اهلل تعاىل، وإال فباهلل عليك قل يل ما الذي جيعل أكثر 
ربه والذب عن دينه؟ أليس هو العمل للدنيا واالستكثار منها وانشغال القلب هبا؟ بىل 
ليس هناك سبب غري هذا، ومن هنا من عظم يقينه بأنه ال شك راجع إىل ربه وهو حماسب 



489
]ې    ى        ى     ائ     ائ    ەئ     باملباحات وامللذات التي قد علم يقينًا إهنا فانية، 

ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ[ ]القصص:83[.

الناس ال شئ أحب  الناس، ألنَّ  أيدي  فيام يف  يزهد  أن  إىل  الداعية  ما أحوج  ثم 
إليهم من املال فإذا علموا طمع الداعية فيام يف أيدهيم أبغضوه ألنه قد شاركهم يف حمبوهبم 
»ازهد يف الدنيا حيبك الناس وازهد فيما عند الناس حيبك الناس«، هذه وصية حبيبك 

سيدنا حممد H كام هو عند ابن ماجه من حديث سهل. 

خوًفا  املواقف  بعض  يف  املنكر  عن  النهى  يتهيب  الزاهد  غري  أن  هو  أخري  وأمر   
املزا لق  ليتجنَّب هذه  اليقني  أو تفوت عليه، وهلذا كان البد من  عىل مطامعه أن تفسد 

اخلطرية.

3- من أعظم فوائد اليقني األنس بالقران الكريم: 
حيصل  ال  ما  بالقرآن  اإلنس  من  له  حصل  يقينه:  قوي  »ومن  القيم:  ابن  قال 
للضعيف- أي ضعيف اليقني – كام أن األنس ثمرة الطاعة واملحبة، فكل مطيع مستأنس 
وكل عايص مستوحش، فالسالك إذا كان حمبًّا صادًقا طالًبا هلل، عاماًل عىل مرضاته، كان 
قلوبا  وابرها  األمة  هذه  من  العارفني  سادات  غذاء  كان  والذي  القرآين  بالسامع  غذاؤه 

وأصحها أحوااًل وهم الصحابة M«. اهـ.

يكن  مل  إن  منهم  البعض  وجدنا  للدعوة  املتصدرين  حال  إىل  نظرنا  وإذا  قلت: 
أكثرهم قد شغلوا بأشياء هي يف احلقيقة سبب يف ظلمة القلب وطمس نوره، ومن ذلك 
تتبع أخطاء العلامء وزالهتم والرد عليها، وأحياًنا يصل احلال ببعضهم يف الرد إىل حد 
التفكري أو عىل أقل تقدير االنتقال من النقد العلمي إىل الطعن يف األعراض والولوج يف 
سالمة النيات، وكل هذا من نتائج عدم الفهم السليم للمهمة التي اضطلعوا للقيام هبا 

واهلل املستعان.
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ثم إن األنس بالقرآن يدل عىل حب هذا املؤمن لكالم اهلل تعاىل ألن من أحب شيًئا 

أكثر من ذكره.

ولكن للقارئ أن يسأل سؤااًل: ما عالقة اليقني باألنس بالقران؟ أجيبه: بأنَّ أهل 
اليقني – كام تقدم ذكره- هم أهل االنتفاع باآليات وذلك ليقينهم باهلل تعاىل، وال أدل عىل 
صفات اهلل تعاىل وأسامئه وأفعاله، وما يرضاه وما يكرهه من القرآن، وِمْن َثمَّ كانوا أهم 
أهل االنتفاع بالقرآن للوصول إىل معرفة ما سبق ذكره مما يتعلق بأسامء اهلل وصفاته، ومن 
هنا كان انسهم بالقرآن، كام أن أهل الشهوات وامللذات انسهم بغناء الشيطان ومطالعة 
الفاتنات من النسوان، ويف ذلك يقول ابن القيم V: »والقلب يتأثر بالسامع بحسب 
ما فيه من املحبة، فإذا امتأل مـن حمبة اهلل وسمع كالم حمبوب تعاىل كان هذا شأنه -أي 

األنس بالقرآن- ولغريه شأن آخر واهلل أعلم«.

:ƞǮǦƮǩƗ :ƞƦǩƘƦǩƗ ƞǞǆǩƗ

إن املرشح إلمامة املتقني البد أن يكون من أهل احلكمة أي حكياًم يف أقواله وأفعاله 
ومواقفه وإال فإنَّ رضره أعظم من نفعه وكون هذه الصفة ال بد منها للمرشح إلمامة 
إىل اهلل  الدعاة  الرسل عليهم صلوات اهلل وتسليامته، فهو من  بوظيفة  يقوم  املتقني ألنه 

تعاىل وقد امتن اهلل تعاىل عىل رسله بأن آتاهم واحلكمة كام يف قوله تعاىل: ]ۆ    ۆ    
ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ[ ]األنعام:89[.

يف   – بأسامئهم  املعنيون  هم  ]ۆ[  إليهم  »املشار  عاشور:  بن  الطاهر  قال 
سبع  وهم  ]األنعام:83[،  ٿ[  ٺ       ٺ        ٺ     ٺ     ]ڀ     تعاىل:  قـولــه 

ڱ     ]ڱ     قوله:  يف  إمجااًل  واملذكورون   S )لوط(  آخرهم  رسواًل  عرشة 
ڱ    ں[ واآليات ]83-88[ سورة األنعام«.
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ثم قال V: »واحلكم: هو احلكمة أي العلم بطرق اخلري ودفع الرش، قال تعاىل يف 
شأن حييى S: ]پ    پ    پ[ ]مريم:))[، مل يكن حييى حاكاًم أي قاضًيا« اهـ.

وقال تعاىل آمًرا نبيه حممًدا H: ]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    
ھ[ ]النحل:5))[.

ربك  سبيل  إىل  وكافرهم  مسلمهم  للخلق  دعاؤك  ليكن  »أي  السعدي:  قال 
املستقيم، املشتمل عىل العلم النافع والعمل الصالح )باحلكمة( أي لكل أحد عىل حسب 

حاله وفهمه وقبوله وانقياده« اهـ.

وبناء عىل ماسبق ذكره من تفسري اآليتني يتبني أنه ال بد إلمامة املتقني من احلكمة 
فلذا سأذكر بعًضا من مما يتعلق باحلكمة من خالل النقاط اآلتية:

 :ƘǶǪǊǝ Ǽǝ ƊƘƩ Ƙǭ ǯƘǾƛǷ ƞǮǦƮǩƗ ǜǽƸǖơ : ăȅǷƍ

مادة  من  مأخوذ  وهو  حكياًم  صار  أي  حكم  قوهلم  مصدر  لغة:  احلكمة   ) أ   (
)ح.ك.م( التي تدل عىل املنع أو املنع لإلصالح.

ومن هذا األصل أخذ احلكم يف معنى منع الظلم، وحكمة اللجام ألهنا متنع الدابة 
عام ال يريده صاحبها، واحلكمة: ألهنا متنع من اجلهل.

ويقال: حكمت السفينة وأحكمته أي أخذت عىل يده، قال جرير:
سفهاكم احـكـمـوا  حـنيفة  اغـضـبـاابـــين  أن  عـلـيـكـم  أخـــــــاف  إنـــي 

ا: ذكر العلامء عدًدا من التعريفات منها:  )ب( احلكمة اصطاحاً
قيل: هي اإلصابة يف القول والفعل.

وقيل: هي وضع األشياء يف مواضعها، وتنزيل األمور منازهلا، واإلقدام يف حمل 
اإلقدام، واإلحجام يف موضع اإلحجام.
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وقيل: هي معرفة احلق العمل به، واإلصابة يف القول والعمل.

وقيل: هي فعل ما ينبغي عىل الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغي. 
ولعل امجع تعريف ما ذكره ابن القيم يف مدارج السالكني بقوله: أن احلكمة قسامن: 

عملية وعلمية: 

األسباب  ارتباط  ومعرفة  األشياء  بواطن  عىل  االطالع  هي  العملية:  فاحلكمة 
بمسبباهتا خلًقا وأمًرا، قدًرا ورشًعا.

احلكمة العملية: هي وضع اليشء يف موضعه.
مـعـرفة  به  يقصد  الخ«  بمسبباهتا.....  األسباب  ارتباط  »ومعرفة  وقوله:  قلت: 
سنن اهلل الكونية ومعرفة أوامره الرشعية، وبعبارة أخرى الفقه يف السنن الكونية واملسائل 
الرشعية لئال يقع يف خمالفة شئ منها فيخالف مقتىض احلكمة، وهلذا فرس احلكمة العملية 

بقوله وضع اليشء يف موضعه واهلل أعلم.

 :ƘǶƢǾǮǵƍǷ ƞǮǦƮǩƗ ǨǊǝ ǯƘǾƛ :Ƙ ăǾǱƘƥ

لقد وردت آيات يف كتاب اهلل وأحاديث عن رسول اهلل H أثار السلف 
يف بيان فضل احلكمة وأمهيتها سأقترص هنا عىل بعضها بحسب ما يسمح به املقام أقول 

ومن اهلل أرجو العون والقبول: 

)- قال تعاىل: ]ې    ې    ې    ېى    ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ      وئ    
وئۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ    ۈئ[ ]البقرة:69)[.

يشاء  ملن  يعطيها  أي  ې[  ې     ې     ]ې     تعاىل:  قوله  القرطبي:  قال 
فقهه  بالقران  املعرفة  هي  عباس:  ابن  قال  هنا:  احلكمة  يف  العلامء،  واختلف  عباده  من 
ونسخه، وحمكمه، ومتشابه، وغريبه، ومقدمه ومؤخره، وقال جماهد: اإلصابة يف القـول 
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والعـمـل، وقال مالـك بـن أنس: »احلكمة املعرفة بدين اهلل والفقه فيه واالتباع«، وغري 
ذلك ثم قال القرطبي: هذه األقوال كلها قريب من بعضها بعض ألن احلكمة مصدر من 
األحكام وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من احلكمة التي هي حبس.. 
أعطى  من  أن  يقال:  وئ[  وئ     ەئ       ەئ      ائ     ائ     ]ى     تعاىل:  قوله 
احلكمة والقرآن فقد أعطى أفضل ما أعطى من مجيع علم كتب األولني من الصحف 
وغريها ألنه قال ألولئك: ]ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی[ وسمي هذا خرًيا كثرًيا؛ 

ألن هذا هو جوامع الكلم.

وقال بعض العلامء: »من أعطى العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه وال يتواضع 
ألهل الدنيا ألجل دنياهم، فإنام ُأعطَي أفضل مما ُأعطى أصحاب الدنيا، ألن اهلل تعاىل 
سمي الدنيا متاًعا قلياًل فقال: ]ے    ۓ    ۓ      ڭ[ وسمي العلم والقران خرًيا كثرًيا«.

قلت: يكفي احلكمة فضاًل أهنا من صفات اهلل تعاىل، فقد وصف اهلل تعاىل نفسه 
بأنه حكيم يف عدد من كثري من اآليات ومن ذلك قوله تعاىل: ]ہ    ہ    ہ    ہ    ھ         
ھ    ھ         ھے    ے       ۓ    ۓ[ ]الزخرف:84[، وقوله تعاىل: ]چ    ڇ    ڇ      
ڇ        ڇ    ڍ    ڍ[ ]النمل:6[، وقوله تعاىل: ]ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ               

ڍ    ڍ[ ]اإلنسان:30[ وغري ذلك من اآليات.

2- مما ورد من احلديث يف فضل احلكمة وأهميتها: 
يف سنن الرتمذي عن ابن عباس L قال ضمني رسول اهلل H وقال: 

»اللهم علمه احلكمة«، وهو يف البخاري بلفظ: »اللهم علمه القرآن«.

قلت: هذا الدعاء من النبي H يدل عىل فضل احلكمة وأمهيتها يف حياة 
الناس وقد استجاب اهلل دعاءه فكان ابن عباس من أحبار األمة وعلامئها األجالء.
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ويف البخاري ومسلم عن ابن مسعود I أن النبي H قال: »ل حسد 
إل يف اثنني: رجل أتاه اهلل مال فسلط على هلكته يف احلق، ورجل أتاه اهلل احلكمة فهو 

يقضى بها ويعلمها«.

قال ابن حجر: »وأما احلسد املذكور يف احلديث فهو الغبطة – وأطلق احلسد عليها 
جمازا- وهي أن يتمني أن يكون له مثل ما لغريه من غري أن يزول عنه، واحلرص عىل هذا 
يسمي منافسة، ووجه حرص الغبطة يف هذين األمرين: أن الطاعات إما بدنية وإما مالية أو 
مكونه منهام، وقد أشار إىل البدنية بإيتاء احلكمة والقضاء هبا وتعليمها، واحلكمة: املراد 

هبا القرآن، وقيـل: املراد هبا كل ما منع من اجلهل وزجر عن القبيح«))) اهـ باختصار.

ج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء  ويف حديث اإلرساء: »فنزل جربيل ففرَّ
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيامًنا، فافرغه يف صدري ثم أطبقه«))).

3- من أقوال السلف M يف احلكمة: 
قال عبد اهلل بن مسعود I: »نعم جملس تنرش فيه احلكمة وترجي فيه الرمحة«.

وقال وهب بن منبه: »يا بني عليك باحلكمة، فان اخلري يف احلكمة كلها وترشف 
جمالس  الفقري  وجتلس  سؤدًدا  السيد  وتزيد  احلر،  عىل  والعبد  الكبري،  عىل  الصغري 

امللوك«.

وعن مالك بن أنس أنه بلغه أن لقامن قال لولده: »يا بني جالس العلامء وزامحهم 
بركبتيك، فإن اهلل تعاىل حييي القلوب بنور احلكمة كام حييي األرض امليتة بوابل السامء«.

وعن عمر بن عبد العزيز قال: »إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت وهيرب من الناس 
فاقرتبوا منه فإنه يلقي احلكمة«.

))( الفتح ))/ 5))).
))( رواه البخاري ومسلم.



495

 :Ƙ ăǮǾǦƭ ƬƜǆơ ǜǾǥ :Ƙ ăƦǩƘƥ

العقل  وإياك– أن  اهلل  -وفقني  »اعلم  اهلل:  أثابه  الشعال  خري  حممد  الدكتور  قال 
ينقسم إىل قسمني: 

) أ ( قسم وهيب: يتفق فيه مجيع العقالء هبة من اهلل وفضاًل.
اكتساب  عىل  يتمرن  الذي  وهو  التجريبي  بالعقل  يسمى  ما  وهو  كسيب:  وقسم  )ب( 

احلكمة بطرق سنعددها الحًقا، وهذا العقل الكسبي يزداد جتربة وحكمة بأسباب كسبية منها:

انتفاًعا من جتارهبم وعلمهم  1- مازمة احلكماء واألخذ منهم: فإن مالزمتهم 
واكتسابا حلكمتهم، والتاريخ خري شاهد عىل أن كل حكيم عاقل كان وراءه مرب حكيم 

يـدفعه ويـقوى عزائمه، وينهض هبمته.

قال املنصور للمهدي: »يا أبا عبد اهلل ال جتلس جملًسا إال ومعك فيه رجل من أهل 
العلم حيدثك«، وقال الشاعر: 

حكيما تــلــقــي  أن  الـعـيش  املصيبيطـيـب  ــر  ــظـــ ـــ ــن وال ــم  ــلـــ الــعـــ غـــــــذاه 

جهل كـــل  حـــرية  عــنــك  ــــبفـيـكـشـف  ــعــرفــه األدي ــلـــــم يـــ ــعـــ ــل الـــ ــضـــ وفـــ

2- قراءة سري احلكماء: فإن فاتتك جمالسة احلكامء فال تفتك قراءة سريهم، فإن 
التعرف عىل سري أهل العقول إنارة للعقول، وسامع أخبارهم يقوم مقام رؤيتهم، كان 
املأمون يقول: »ال نزهة أطيب من النظر يف عقول الرجال«، ويدخل يف هذا الباب قراءة 
الكتب التي تعلم احلكمة وتنرش قصصها ألن القراءة من أهم إفادة لزيادة العقل، ولذلك 

كانت أول كلمة نزلت يف الكتاب احلكيم )اقرأ(.

3- كثرة التجارب: فكل يشء حيتاج إىل العقل، والعقل حمتاج إىل التجربة، وال 
حكيم إال ذو جتربة، وان التجارب كلها -ثواهبا وخطؤها- تفيد عقاًل أن جرت عىل يد 

عاقل يريد الفائدة.
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ولكن حذار من أن تفهم من هذا الكالم أن جترب كل يشء فمن جرب املجرب 
التجارب  فعقله خمرب، ولكن جرب مامل يستطع غريك أن جيربه واعلم أن من حنكته 

وهذبته املذاهب فهو حكيم، قال الشاعر:
ألهـلـه ــــن  زيـــــ الـــــــعـــــــقـــــــل  إنَّ  التجاربأل  طــول  العقل  تـمام  ولـكن 

تلك هي أهم األسباب التي عن طريقها يصل اإلنسان إىل احلكمة وهي من كتاب 
)نداء إىل اإلسالميني فلنتعلم احلكمة( للدكتور حممد خري الشعال وهو كتاب حري بأن 

يقرأ ويتأمل فيه.

تنبيه: هذه الصفات الثالث التي فصلت احلديث حوهلا من أهم صفات املرشح 
ما  منها:  صفات  عدة  هناك  بقيت  ولكن  – احلكمة،  – اليقني  – الصرب  املتقني  إلمامة 

ميض ذكره من صفات عباد الرمحن مما تم رشحه إىل قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     
ڭ      ڭ       ڭ[ ]الفرقان:75[ وهي التقوى. 

والتحيل  الصاحلات  األعامل  يف  املسارعة  تعني  املتقني  إمامة  أن  القول  وخالصة 
وهلذا  كالمه،  من  أكثر  وصمته  قوله  من  أكثر  عمله  لإلمامة  واملرشح  الصفات،  بأمجل 
تعترب إمامة املتقني من املهامت اجلسام، ولكن مع تذكر أن ثواهبا عظيم أجرها كبري أال 

وهي اجلنة فهل من مشمر؟!.
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املبحث الرابع

Ǵƛ ǹƴƢǢǮǩƗ ƞǾǕƗƴǩƗ ǧƘǮǕƎƛ ƻƘǲǩƗ ǫƘǮƢǵƗ

الناس  قدوة  حمل  ـ  شك  يصبح-بال  الدين  يف  اإلمامة  مرتبة  إىل  يرتقي  الذي  أن 
فمنهم من يأخذ بأقواله ومنهم من يرمق أفعاله وجيعلها هي ما يدين اهلل تعاىل هبا، وهذا 

هو مكمن اخلطورة.

واجب  من  أنَّ  وهو  أال  املبحث  هذا  يف  هام  أمر  إىل  اإلشارة  من  البد  كان  وهلذا 
املرشح إلمامة املتقني أن يعرض أقواله وأفعاله عىل الرشع فال خيالف شيًئا من الكتاب 
يوهم  قد  للرشع ولكن  موافق  أنه  يعلم  قول  أو  فعل  منه  وإن وقع  الصحيحة،  والسنة 
أنه خمالف له، ويوقع الناس يف أشكال فان واجبه أن يوضح للناس ما يزيل األشكال 

ويذهب الشكوك من الصدور، ألنه كام قيل: »زلة عامل بزلة عامل«. 

وهلذا سأبحث يف هذا املبحث قضيتني هامتني مما يتعلق بأثر القدوة يف الناس سلًبا 
وإجياًبا.

 :ǴǾǩƑ ǸǕƴǽ ƘǮǩ ƞǾǕƗƴǩƗ ǰǭ ƞǾǢǾƜǎơ ƞǽƏƷ ƻƘǲǩƗ ǔǡǸơ : ăȅǷƍ

مما هو معلوم أن الناس يتوقعون من الداعية صورة تطبيقية واضحة ملا يقوله، فإذا 
هنى عن يشء كان من ابعد الناس عنه وإذا أمر بيشء كان من أرسع الناس إليه، فإذا وجد 
منه ما خيالف ذلك أو تطرقت الشبهة العامة يف حال الداعية أو يف بعض ترصفاته، فهذا 
يعني اهندام دعوته وإسقاط شخصيته من حساباهتم، ويدل عىل هذا الذي قررناه واقع 
الناس، ولكن من الناس من يكون ذا عقل راجح فيسأل ذلك الداعية ليزيل األشكال 

ومنهم من يكون حاله كام ذكرنا يبدأ بالطعن والسب لشخصية الداعية.
أقوال  حول  التساؤالت  إثارة  عىل  يدل  مما  السلف  سرية  من  شواهد  هنا  وسأذكر 
الداعية أو أفعاله وهي مأخوذه من كتاب )السلوك أثره يف الدعوة إىل اهلل تعاىل( بترصف.
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1- استشكال أم سلمة صاة النيب H بعد صاة العصر:
-أي  عنها  ينهي   H النبي  سمعت  قالت:  سلمة  أم  عن  الشيخان  روى 
الركعتني بعد العرص- ثم دخل عيّل وعندي نسوة، ثم رأيته يصليها فأرسلت إليه اجلارية 
فقلت: قومي بجنبه وقويل: أم سلمة تقول سمعتك تنهي عن هاتني وأراك تصليهام، فإن 
أشـار بيده فاستأخري عنه«، ففعلت فأشار بيده فاستأخرت عنه اجلارية، فلام انرصف 
عن الصالة قال: »يا ابنة أمية، سألت عن الركعتني بعد العصر وإنه أتاني أناس من عبد 

القيس فشغلوني عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتان«.

فإذا كان هذا التعارض بني قول وفعل سيدنا رسول اهلل H أثار تساؤاًل يف 
نفس أم سلمة فكيف بغريه من الدعاة؟!

أزواجه  أمره  بعد  إحرامه   H النيب  استمرار  استشكال حفصة يف   -2
بالتحلل:

 روى الشيخان عن ابن عمر قال حدثتني حفصة J أن النبي H أمر 
أزواجه أن حيللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت ما يمنعك أن حتل؟ قال: »أني 

لبدت رأسي وقلدت هدبي فا أحل حتى أحنر هديي«.

به  تذهب  لئال  عنه  يسأل  شيًئا  استشكل  من  أن  بيان  فيه  كسابقه  احلديث  وهذا 
الظنون، كام أشار إىل ذلك النووي بقوله: »وفيه فائدة أخرى وهي انه بالسؤال يسلم من 

إرسال الظن السيئ بتعارض األفعال أو األقوال، وعدم االرتباط بطريق واحد«.

قلت: وإذا استفهم الناس الداعية عن يشء وجب عليه أن جييبهم ليمحو ما قد 
أو  قوله  يفهموا  مل  الناس  أن  ظن  إذا  عليه  الواجب  بل  نفوسهم،  يف  الشيطان  به  يلقى 

استغربوا فعله أن يبادر هو لبيان احلكم الرشعي وسبب خمالفته له ألنه ليس معصوًما.
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3- استغراب عبد الرمحن بن عوف بكاء النيب H على ابنه لتعارضه 

مع نهيه عن البكاء:
 -H روى البخاري عن أنس بن مالك قال: دخلنا عىل إبراهيم -ابن النبي

بن  الرمحن  عبد  له  فقال  تذرفان،   H الرسول  عينا  بنفسه، فجعلت  وهو جيود 

عوف I: وأنت يا رسول اهلل؟ فقال: »يا ابن عوف إنها رمحة«، ثم قال: »إن العني 

تدمع والقلب حيزن، ل نقول إل ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون«.

معنى  فيه  اهلل(  رسول  يا  )وإنا  عوف  بن  الرمحن  عبد  قول  رشح  يف  الطيبي:  قال 

التعجب، والواو تستدعي معطوًفا عليه أي ال يصربون عىل املعصية وأنت تفعل كفعلهم، 

 H كأنه تعجب منه مع عهده منه أنه حيث عىل الصرب وينهى عنه اجلزع، فأجابه

بقوله: »إنها رمحة« أي احلالة التي شاهدهتا منى هي رقة القلب عىل الولد ال ما تومهت 

من اجلزع( اهـ))).

:ǧǸǢǩƘƛ ƞƛƘƪƢƽȅƗ ǰǭ ƗƸƥƍ ǓƸƽƍǷ ƸƦǥƍ ƝǷƴǢǩƘƛ ƝǸǕƴǪǩ ƞƛƘƪƢƽȅƗ :Ƙ ăǾǱƘƥ

إن مصداقية الداعية متوقفة عىل تطبيقه لكالمه الذي يتحدث به أمام الناس، وكأن 

هذا أمر فطري يف نفوس الناس، فإهنم إذا رأوا الداعية يعمل بام يقول اقتدوا به، ولو كان 

قوله ضعيًفا، وبالعكس لو كان صاحب لسان فصيح وقوله بليغ ولكنه ال يعمل بام يقول 

قال الناس: لو كان مؤمنًا بام يقول لفعل، ولو كان فيام يقوله اخلري لكان أول من يطبقه. 

ومن هنا قال بعض السلف: »فعل رجل يف ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل 

لقوة  وذلك  بعدهم  جاء  من  تأثري  من  أشد  املدعويني  يف  السلف  تأثري  وكان  لرجل«، 

أعامهلم الصاحلة، وإليك بعًضا من القصص الدالة عىل تأثري القدوة يف حياة الناس.

))( الفتح )3/ 6)5).
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 :I 1- إسام اليهودي على يد علي بن أبي طالب

سقطت درع عىل بن أيب طالب يف إحدى املعارك فالتقطها رجل هيودي وملا وجدها 
عىل عنده حتاكام إىل القايض، وكان عىل إذ ذاك أمرًيا للمؤمنني، فلام وقفا بني يدي القايض 
طلب من عيل البينة فقال ابني احلسن يشهد يل بذلك، فقال القايض: أنا أعلم أنك صادق 
أهيا األمري، ولكن ال بينة لك، وال تصح شهادة ابنك، واليهودي هو واضع اليد – أي 

الدرع بيده-وحكم القايض بالدرع لليهودي عماًل بظاهر األمر، فامتثل عيل وخرج.

فقال اليهودي: أنا اشهد أن هذه أخالق األنبياء، وأن هذا الدين حق، وأن الدرع 
درع عيل، وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل H فلام أسلم اليهودي 

وهبه عيل I الدرع.

أهل  يف  وتــأثــريه  عــدي  بــن  ُخَبْيب  مبقتل  احلمصي  عامر  بــن  سعيد  تأثر   -2
محص: 

وىل عمر بن اخلطاب سعيد عامر عىل محيص، فلم يمىض وقت طويل حتى جاءت 
بن  عمر  قال  مأخذ،  أربعة  عليه  هلم  أن  وزعموا  محص،  أهل  من  عمر  إىل  الشكوى 
اخلطاب: فجمعت بينه وبينهم ودعوت اهلل أن خييب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به، 
فلام اصبحوا عندي هم وأمريهم، قلت: ما تشكو من أمريكم، قالوا: ال خيرج إلينا حتى 
يتعاىل النهار، فقلت: وما تقول يف ذلك يا سعيد؟ فسكت قلياًل ثم قال: »واهلل إين كنت 
أكره أن أقول ذلك، أما وإنه ال بد منه، فإنه ليس ألهيل خادم، فأقوم يف كل صباح فأعجن 

هلم عجينهم ثم أتريث قلياًل حتى خيتمر ثم أخبزه هلم ثم أتوضأ وأخرج للناس.

فيغيب  غشيه  أخر  إىل  حني  من  تصيبه  قالوا:  أيًضا؟  منه  تشكون  وما  عمر:  قال 
عمن يف جملسه، قال عمر: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مرصع خبيب بن عدي وأنا 
مرشك، ورأيت قريًشا تقطع جسده وهي تقول: أحتب أن حممد مكانك؟ فيقول، واهلل ما 
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أحب أن أكون آمنًا يف أهيل وولدي وأن حممًدا تشوكه شوكة، ثم رفع برصه إىل السامء 
وقال: »اللهم أحصهم عدًدا واقتلهم بدًدا وال تغادر منهم أحًدا«، قال سعيد: إين واهلل ما 
ذكرت ذلك اليوم، وكيف أين تركت نرصته إال ظننت أن اهلل ال يغفر يل، أصابتني تلك 

الغشية.

عند ذلك قال عمر: احلمد للذي مل خييب ظني به، ثم بعث له بألف دينار ليستعني 
هبا عىل حاجته.

فلام رأهتا زوجته قالت له: احلمد هلل الذي أغنانا عن خدمتك، اشرت لنا مؤنه واستأجر 
لنا خادما، فقال هلا: وهل لك فيام هو خري من ذلك؟ قالت ما ذاك؟ قال:ندفعها إىل من 
يأتينا هبا ونحن أحوج ما نكون إليها قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها اهلل قرًضا حسنًا قال: 
نعم وجزيت خرًيا، فام غادر جملسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانري يف رصر وقال لواحد 

من أهله، انطلق هبا إىل أرملة فالن، وإىل أيتام فالن حتى وزعها كلها.

االنتباه  يلفت  ما  وأول  بالقول،  ال  بالفعل  القدوة  من  القصة  هذه  يف  كم  قلت: 
ا  التي لقنها سعيد إىل أهل محص حيث اشتكوه وظنوا به رشًّ البالغة  هو العظة العملية 
فوجدوه عىل درجة عالية من التقوى والعبادة والزهد والتواضع وكل واحدة من هذه 

اخلصال مقابل شكوى من شكاواهم.

ثم إنك إذا نظرت إىل سعيد كيف تأثر بخبيب بن عدي I حيث رأى صالبته 
يف دين اهلل تعاىل وحبه للنبي H ومع تطاول السنني مل ينس سعيد I موقف 

خبيب هذا، ولعل هذا يغني عن مئات اخلطب واملحارضات.

3- ثابت بن قيس يثري احلمية للقتال يف موقعة اليمامة:
مسيلمة  أتباع  بني  رحاها  دارت  قد  معركة  وهي  الياممة  موقعة  بدأت  أن  يوم 
املعركة يف صالح جيش  أول  الكذاب من جهة واملسلمني من اجلهة األخرى، وكانت 
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الوليد وهو ومهوا  بن  اقتحموا فسطاط خالد  أن  األمر  بلغ هبم  الكذاب حتى  مسيلمة 

بقتل زوجته.

فرأي ثابت بن قيس من تضعضع من املسلمني ما شحن قلبه أسى وكمدا وسمع 
، واملقصود بالتنابذ اهتام بعضهم بعًضا بعدم إحسان  ا وغامًّ من تنابذهم ما مأل صدره مهًّ
القتال، عند ذلك حتط ثابت وتكفن ووقف عىل رؤوس اإلشهاد وقال: يا معرش املسلمني 
ما هكذا كنا نقاتل عىل عهد رسول اهلل H، بئس ما دعوتم أعداءكم من اجلرأة 
عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من االنخذال هلم، ثم رفع طرفه إىل السامء وقال: اللهم 
أنى ابرأ إليك مما جاء به هؤالء من الرشك – يعني مسيلمة وقومه – أبرأ إليك مما يصنع 
هؤالء- يعني املسلمني، ثم هب هبة األسد وقاتل قتااًل عنيًفا مأل قلوب املسلمني محية 
فخر  اجلراح،  أثخنته  حتى  يقاتل  ومازال  ورعًبا،  وهنًا  املرشكني  أفئدة  وشحن  وعزًما، 

رصحيا يف ارض املعركة شهيًدا.

4- موعظة بليغة من عمر بن عبد العزيز يف الكف عن أكل احلرام: 
قال مسلمة: دخلـت عىل عمر بن عبد العزيز يف صالة الفجر وكان يف بيت كان 
خيلو فيه بعد الفجر فال يدخل عليه أحد فجاءته جارية بطبق عليه متر صبحاين – وكان 
يعجبه التمر – فرفع بكفيه منه، فقال: »يا مسلمة أترى لو أن رجاًل أكل هذا ثم رشب 
عليه املاء، فان املاء عىل التمر طيب، أكان جيزيه إىل الليل« فقلت: ال أدرى، فرفع أكثر منه 
وقال: فهذا، فقلت: نعم يا أمري املؤمنني كان كافيه دون هذا حتى ال يبايل يذوق طعاًما 

غريه، قال: فعالم إذا ندخل النار، قال مسلمة: فام وقعت منه موعظة ما وقعت هذه«. 

5- أبو بكر الصديق يبكي خوفاًا من الدنيا: 
روى زيد بن أرقم أن أبا بكر استسقي فأتى بإناء فيه ماء وعسل فلام أدناه من فيه 
بكى وأبكى من حوله، ثم عاد فبكي حتى ظنوا إال يقدروا عىل مساءلته ثم مسح وجهه 
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أفاق، فقالوا: ما هاجك عىل البكاء؟ قال: كنت مع النبي H وجعل يدفع عنه 
يا  فقلت،  أحد،  معه  أر  ومل   – عني  ابتعد  –يعني  عني  إليك  عني،  إليك  ويقول:  شيئا 
رسول اهلل أراك تدفع عنك شيًئا ومل أر معك أحًدا؟ قال: هذه الدنيا متثلت يل بام فيها؟ 
بعدك«  من  مني  ينفلت  مني ال  انفلت  لئن  واهلل  أما  وقالت:  فتنحت  إليك عني  فقلت 

فخشيت أن تكون قد حلقتني، فذاك الذي أبكاين. 

قلت: هذا أبو بكر خيشى عىل نفسه أن تصيبه الدنيا وهو يريد بذلك أال ينقص دينه 
وتقواه، وهو من هو يف إيامنه وخشيته من اهلل تعاىل لعل زيد بن أرقم مل ينس هذا املوقف 

.I طيلة حياته ملا رأى من شدة بكاء الصديق

6- ابن القيم يتأثر بذكر ابن تيميه هلل رمحة اهلل عليهما: 
اهلل  يذكر  الفجر ثم جلس  قال ابن القيم: وحرضته مرة -يعني ابن تيمية– صالة 
هذا  أتغد  مل  ولو  غدويت  هذه  فقال:  إىل  التفت  ثم  النهار،  انتصاف  من  قريب  إىل  تعاىل 

الغداء سقطت قويت.
وقال يل مرة: ال اترك الذكر إال بنية إمجام نفيس إراحتها ألستعد لذكر آخر.

قلت: ال أظن أن خطبة أو حمارضة عن فضل الذكر ستبلغ هذا املشهد من حياة ابن 
 .V تيمية





الصفة السادسة عشر:

]ۓ    ڭ     ڭ      
ڭ       ڭ[

الصــــــرب
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني. وبعد: ففي قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ[ 
– أن  – بعد اهلل تعاىل  بيان ألهم صفاهتم وهبا استطاعوا  يف ختام صفات عباد الرمحن 
يتصفوا بجميع الصفات اخلمسة عرش املتقدمة. أال وهي صفة الصرب، ومن هنا سأذكر 
أقوال املفرسين يف هذه اآلية الكريمة ثم أذكر كالم أهل العلم يف صفة الصرب ويف أنواع 

الصرب وما يتعلق به ويندرج ذلك ضمن ثالثة مباحث:
املبحث األول: يف أقوال املفرسين حول اآلية الكريمة.
املبحث الثاني: تعريف الصرب وبيان حكمه وفضائله. 

.M املبحث الثالث: يف صور من صرب السلف
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املبحث األول

:ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ[

قال القرطبي: قال الضحاك: ]ڭ[ اجلنة ]ڭ       ڭ[ أي بصربهم عىل 
احلسني:  بن  عىل  بن  حممد  وقال  والسالم،  الصالة  أفضل  عليه  نبيهم  وطاعة  أمر رهبم 

]ڭ       ڭ[ عىل الفقر والفاقة يف الدنيا.

وهواها  النفس  لشهوات  ملنافاهتا  التعب  غاية  يف  الغربة  كانت  وملا  البقاعي:  قال 
وا أي أوقعوا الصرب  وطبع البدن، رغب فيها بأن جعلها سبًبا هلذا اجلزاء، فقال باَِم َصرَبُ
عىل أمر رهبم ومرارة غربتهم بني اجلاهلني يف أفعاهلم وأقواهلم وأحواهلم وغري ذلك من 

معاين جالهلم.

قال القاسمي: »]ۓ[ إشارة إىل املتصفني بام ذكر ]ۓ    ڭ     
ڭ      ڭ       ڭ[ أي عىل مشاق املجاهدات يف الدعوة إىل اخلريات والدأب عىل 

اخلريات، واجتناب املحظورات، والغرفة: الدرجة العالية من املنازل«. 

قال السعدي: ملا كانت مهمهم – أي مهم عباد الرمحن - ومطالبهم عالية كان اجلزاء 
من جنس العمل فجازاهم باملنازل العاليات فقال: ]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       
ڭ[ أي باملنازل الرفيعة، واملساكن األنيقة اجلامعة لكل ما يشتهي، وتلذذه األعني، 

وذلك بسبب صربهم نالوا ما نالوا، كام قال تعاىل: ]ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ           ڱ    
]ۇ     هنا  قال  ]الرعد:3)-4)[، وهلذا  ڱ    ں    ں    ڻ    ڻڻ    ڻ    ۀ    ۀ[ 
ۇ    ۆ    ۆ[ ]الفرقان:75[ من رهبم ومن املالئكة الكرام، ومن بعضهم عىل بعض 

ويسلمون من مجيع املنغصات واملكدرات. 
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له  والتواضع  والسكينة،  بالوقار  وصفهم  اهلل  أن  »واحلاصل:   :V قال  ثم 
ولعباده، وحسن األدب واحللم، وسعة اخللق، والعفو عن اجلاهلني واإلعراض عنهم، 
ومقابلة إساءهتم باإلحسان، وقيام الليل، واإلخالص يف ذلك كله، واخلوف من النار، 
والترضع لرهبم أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب واملستحب من النفقات، واالقتصاد 
واإلفراط،  بالتفريط  العادة  به  جرت  الذي  اإلنفاق  يف  مقتصدين  كانوا  وإذا  ذلك،  يف 
فاقتصادهم وتوسطهم يف غريه من باب أوىل، والسالمة من كبائر الذنوب واالتصاف 
باإلخالص هلل يف عبادته، والعفة عن الدماء واألعراض، والتوبة عند صدور يشء من 
ذلك، وأهنم ال حيرضون جمالس املنكر والفسوق القولية والفعلية وال يفعلوهنا بأنفسهم، 
وأهنم يـتنـزهون من اللغو واألفعال الرديئة التي ال خري فيها، وذلك يستلزم مروءهتم 
آيات  يقابلون  قويل وفعيل، وأهنم  أنفسهم عن كل خسيس  وإنسانيتهم وكامهلم ورفعة 
اهلل بالقبول هلا والتفهم ملعانيها والعمل هبا واالجتهاد يف تنفيذ أحكامها وأهنم يدعون 
اهلل تعاىل بأكمل الدعاء يف الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق هبم، وينتفع به 
املسلمون من صالح أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم يف تعليمهم ووعظهم 
فيه، وأهنم  متسبًبا  يكون  أن  بد  فيه، ال  اهلل  ونصحهم، ألن من حرص عىل يشء ودعا 
دعوا اهلل ببلوغ أعىل الدرجات املمكنة هلم، وهى درجة اإلمامة والصديقية، فلله ما أعىل 
وأطهر  النفوس،  هذه  وأزكى  املطالب،  هذه  وأجل  اهلمم،  هذه  وأرفع  الصفات،  هذه 
تلك القلوب، وأصفي هؤالء الصفوة وأنقى هؤالء السادة« انتهى املقصود من كالمه 

 .V
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املبحث الثاني

ǴǪƕƘǊǝǷ ǴǮǦƭ ǯƘǾƛǷ ƸƜǆǩƗ ǜǽƸǖơ

:Ƙ ăǕƸǁǷ ăƞǚǩ ƸƜǆǩƗ ǜǽƸǖơ : ăȅǷƍ

يريده قال  العرب: لو حبس رجل نفسه عىل يشء  لغة: قال يف لسان  1- الصرب 
ُت نفيس، والصرب: َنْصُب اإلنسان للقتل، وكل من حبسته لقتل أو يمني فهو قتل  صربَّ
وصربَّ  أكرهه،  أي  صرًبا،  يمني  عىل  فالنا  احلاكم  صرب  يقال:  اإلكراه،  والصرب:  َصرْب، 
النفس عن  ه: لزمه. والصرب نقيض اجلزع، قال اجلوهري: الصرب: حبس  الرجل ُيصربَّ

اجلزع. اهـ. 

ا: قال الدكتور أمحد الرشبايص: »الصرب يف االصطالح األخالقي  2- الصرب شرعاً
يقتضيان حبسهام عنه،  أو عام  العقل والرشع  يقتضيه  ما  النفس عىل  الديني: هو حبس 

وضد الصرب هو اجلزع ولذلك جاء يف القرآن الكريم ]ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    
ڎ    ڈ    ڈ    ژ[ ]إبراهيم:))[« اهـ. 

عىل  احلبس  والرشع«  العقل  يقتضيه  ما  عىل  النفس  »حبس  قوله:  ومعنى  قلت: 
اليشء أي عىل القيام به، فاملقصود أن حيبس اإلنسان نفسه عىل متطلبات الرشع والعقل، 
أما متطلبات الرشع فهي فعل الطاعات وترك املحرمات والبعد عن الشهوات والرضا 
بالبليات التي قىض هبا رب األرض والساموات وأما متطلبات العقل: فهي القيام بام ال 

خيل باملروءة وال خيالف عادة تؤدى إىل االستهزاء به.

3- الصرب يف القرآن الكريم على خسة أوجه: ذكرها الدامغاني:
ۆئ     ۇئ      ]ۇئ     تعاىل:  قولـه  عليه  ويدل  الصوم:  بمعنى  يأيت  الصرب   -(
ۆئ    ۈئ     ۈئ[ ]البقرة:53)[، يعنى بالصرب الصوم، قلت وقد ورد يف احلديث 
استعامل الصرب بمعنى الصوم كام يف قوله H »من صام شهر الصرب وثاثة أيام 
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من كل شهر ذهب عنه وحر الصدر«. أي ذهب عنه ضيق الصدر وخرجت منه األحقاد 

واألضغان.

)- الصرب يأيت بمعنى اجلرأة: ويدل عليه قوله تعاىل: ]ۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ[ 
أي فام أجرأهم عىل فعل ما يؤدى هبم إىل النار، وما أجرأهم عليها أي عىل النار. 

ص:  سورة  يف  ورد  ما  عـليه  يدل  اليشء:  عىل  اإلرصار  بمعنى  يأيت  الصرب   -3
عبادهتا  عىل  اصربوا  يعني  ]ص:6[،  ڎ[  ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ   ]ڇ    

واثبتوا كقوله تعاىل: ]ۅ      ۅ    ۉ    ۉ[ ]الفرقان:)4[ أي ثبتنا عىل عبادهتا. 

4- الصرب يأيت بمعنى الرضا: ومنه قوله تعاىل: ]ی    جئ         حئ[ ]الطور:48[ 
يعنيى ارض بقضاء ربك، ومثلها ما جاء يف سورة القلم. 

5- الصرب يأيت بمعنى حبس النفس: ويـدل عليه قوله تعـاىل: ]ٿ      ٿ    ٹ[، 
القرآن  ]احلج:35[، قلت: وأكثر ما ورد يف  ]ڱ    ڱ    ڱ    ں[  وقوله تعاىل: 
الكريم من الصرب إنام هو من هذا النوع كقوله تعاىل: ]چ    چ    چ    چ[ 
]البقرة:77)[، وقوله تعاىل: ]ڀڀ    ڀ       ڀ    ٺ    ٺ[ ]األنفال:46[ إىل غري ذلك 

من اآليات. 

:ƸƜǆǩƗ ǬǦƭ :Ƙ ăǾǱƘƥ

ذكر ابن القيم حكم الصرب عىل سبيل اإلمجال فقال: »وهو واجب بإمجاع األمة، 
وهو نصف اإليامن فإن اإليامن نصفان: نصف صرب ونصف شكر«.

ڭ[  ۓ     ]ۓ     تعاىل:  قوله  الصرب  وجوب  عىل  ويدل  قلت 
]البقرة:45[، وقوله تعاىل: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    

ۆئ    ۆئ[ ]آل عمران:00)[.
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ل الغزايل يف اإلحياء حكم الصرب فقال: »واعلم أن الصرب ينقسم باعتبار  وقد فصَّ

حكمه إىل فرض ونفل ومكروه وحمرم« وإليك تفاصليها:

أما الصرب الفرض: فهو الصرب عىل ترك املحظورات ومن باب أوىل الصرب عىل أداء 
الواجبات كأداء الصلوات اخلمس وبر الوالدين ونحو ذلك.

وأما الصرب النفل: فهو الصرب عىل ترك املكروهات والبعد عن الشهوات وكذلك 
الصرب عىل أداء نوافل اخلريات كالسنن الراتبة وتالوة القرآن وغري ذلك من املتطوعات، 

واملراد بقوله الصرب النفل أي املندوب.

يصيبه كمن  الذي  املحرم  األذى  اإلنسان عىل  يصرب  أن  فهو  املحرم:  الصرب  وأما 
فيسكت  بزوجته  ليزين  أحد  يأيت  أن  أو  ولده  يد  قطع  أو  حق  بغري  يده  قطع  عىل  صرب 
ويقول: نصرب عىل األذى فهذا كله صرب حرام، ألنه يف احلقيقة يرتك واجب الدفاع عن 

نفسه وأهله وولده.

وأما الصرب املكروه: فهو أن يصرب عىل أذى يصيبه بجهة مكروهة يف الرشع كمن 
يصرب عىل أكل ما هو مكروه من املأكوالت أو غري ذلك. 

:ƸƜǆǩƗ ǨƕƘǊǝ :Ƙ ăƦǩƘƥ

للصرب فضائل كثرية متنوعة ومن جهات خمتلفة سأذكر بعضها هنا بحسب ما يتيرس 
فأقول ومن اهلل أرجو القبول: 

1- الصرب خلق جامع جلملة من األخاق الكرمية:
لقد تعرض الغزايل لبيان ما يندرج حتت الصرب من أخالق كريمة وخصال مجيلة 
وبني أن مجيع تلك اخلالل هي عبارة عن الصرب ولكنه يأخذ شكاًل آخر فقال V: »إن 

الصرب -املحمود- إن كان عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. 
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وإن كان عن احتامل مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختالف املكروه الذي 

غلب عليه: فإن كان – الصرب – يف مصيبة أقترص عىل اسم الصرب. وتضاده حالة تسمى 

اجلزع واهللع وهو – أي اجلزع – إطالق داعي اهلوى يسرتسل يف رفع الصوت ورضب 

اخلدود وشق اجليوب وغريها. 

وإن كان يف احتامل الغنى سمي ضبط النفس وضده البطر، قلت: واملراد من احتامل 

الغنى أال يكون الغنى سبًبا يف اإلكثار من الشهوات أو الوقوع يف املحرمات حتى يكون 

كام قال اهلل فيهم: ]گ    گ      ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ      ڱ[ وسيأيت إن شاء اهلل بيان إن 

الغنى حيتاج إىل صرب أشد من الفقر.

وإن كان يف كظم الغيظ والغضب سمي حلام ويضاده التذمر، يعني العمل بام يمليه 

عليه الغضب من السب والشتم. 

وإن كان يف نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي ذلك الصرب سعة الصدر ويضاده 

الضجر والتربم وضيق الصدر. 

وإن كان يف إخفاء كالم – أرس إليه به أحد الناس سمي كتامن الرس وسمي صاحبه 

كتوًما. 

وإن كان عن فضول العيش سمي زهًدا ويضاده احلرص، يعنى احلرص عىل مجع 

الدنيا ليتلذذ بام زاد عن حاجته من الشهوات.

واملراد  الرشه،  ويضاده  قناعة  سمي  احلظوظ  من  يسري  قدر  عىل  الصرب  كان  وإن 

باحلظوظ أي حظوظ الدنيا الزائدة عن احلاجة. 

ثم ختم الغزايل ذلك بقوله: فأكثر أخالق اإليامن داخلة يف الصرب« اهـ.
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2- الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد:

األشعري  موسى  أيب  إىل   I اخلطاب  بن  عمر  رسالة  يف  وجد  الغزايل:  قال 
I: »عليك بالصرب: واعلم أن الصرب صربان أحدمها أفضل من اآلخر: الصرب يف 
املصيبات حسن، وأفضل منه الصرب عام حرم اهلل تعاىل، واعلم أن الصرب ِمالك اإليامن، 

وذلك بأن التقوى أفضل الرب والتقوى بالصرب« اهـ. 

بمنزلة  اإليامن  من  »الصرب  قال:  أنه   I طالب  أيب  بن  عىل  سيدنا  عن  وورد 
الرأس من اجلسد، وال إيامن ملن ال صرب له، كام أنه ال جسد ملن ال رأس له«. 

الصرب  إىل  إال وهو يف حاجة  اإليامن  أعامل  ما عمل من  أنه  قلت: وتفسري ذلك: 
مما  باإلنسان  ينزل  وما  إىل صرب  املحرمات حيتاج  وترك  إىل صرب  الطاعات حتتاج  ففعل 
له من أعامل  بقي  فام  الصرب عىل ذلك كله،  فإذا فقد اإلنسان  قدره اهلل حيتاج إىل صرب، 

اإليامن بل ما ذا بقي له من اإليامن. 

 H 3- الصرب خري كله: روى الشيخان عن أيب سعيد اخلدري أن النبي
قال: »ما أعطي أحد عطاءاًا خرياًا وأوسع من الصرب«. 

قال ابن حجر يف الفتح: »قال القرطبي: وإنام جعل الصرب خري العطاء ألنه حيبس 
النفس عن فعل ما حتب وإلزامها بفعل ما تكره يف العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى يف 

اآلجل« اهـ.
وروى البخاري عن عمر بن اخلطاب قوله »وجدنا خري عيشنا بالصرب«، قال ابن 
ى بعن كان يف املعايص، وإن ُعدى بعىل كان يف الطاعات وهو يف  حجر: »الصرب إن ُعدِّ

هذا األثر شامل لألمرين« اهـ.

يعني إن قلت صرب عىل كذا كان يف الطاعة وإن قلت صرب عن كذا كان يف املعصية 
وكالم عمر شامل لألمرين واهلل أعلم. 
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وروى مسلم عن صهيب I عن النبي H أنه قال: »عجباًا ألمر املؤمن 
إن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إل للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خرياًا له، وإن 

أصابته ضراء صرب فكان خرياًا له«. 

- قال ابن عالن يف رشحه لقوله: »صرب فكان خرًيا له« ما نصه: صرب واحتسب 
ذلك عند اهلل تعاىل رجاء ثوابه، وريض به نظرا لكونه فعل مواله وهو أرحم به، »فكان« 
فإنه  أما غري كامل اإليامن  الدارين،  له بذلك خري  له، ألنه حصل  صربه يف الرض خرًيا 
يتضجر ويتسخط من املصيبة فيجتمع عليه نصبها ووزر سخطه وال يعرف للنعمة قدرها 
فال يقوم بحقها، وال يشكرها، فتنقلب النعمة يف حقه نقمة وينعكس عليه احلال نعوذ 

باهلل من النقصان بعد الزيادة«. 

]ى     القرآن ما يدل عىل أن الصرب كله خري قال اهلل تعاىل:  قلت: وقد ورد يف 
ائ     ائ      ەئ    ەئ[ ]النحل:6))[، وقوله تعاىل: ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    

ۉ    ۉ[ ]النساء:5)[. 

4- الصرب سبب يف النصر: 
لقد أوضح اهلل تعاىل يف كتابه أن الصرب إذا اقرتن بالتقوى كان ذلك سبب يف انتصار 

املسلمني عىل أعدائهم مهام كان عددهم يقول اهلل تعاىل: ]ڃچ    چ    چ    چ    ڇ    
عمران:5))[،  ]آل  ڈ[  ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ       ڇ    

L: »واعلم أن النصر مع  H يف وصيته املشهورة البن عباس  وقال النبي 
الصرب«.

نجد أن ابن رجب يعطى هذا احلديث معنى أوسع من النرص يف القتال بل يوضح 
:V لنا أن الصرب سبب يف نرص اإلنسان عىل نفسه فيقول
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قوله H: »واعلم أن النصر مع الصرب« هذا موافق لقوله تعاىل: ]ى    
ۈئ[  ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     وئ      ەئ     ەئ       ائ     ائ    
من  األعداء  عىل  النرص  وهو  املعنى  هذا  يف  التي  اآليات  بعض  ذكر  ثم  ]األنفال:45[... 

الكافرين. 

ثم قال V: »وهذا كله يف جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك يف 
جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس واهلوى، فإن جهادمها من أعظم اجلهاد كام قال 
النبى H: »واجملاهد من جاهد نفسه« وقال عبداهلل بن عمرو لرجل سأله عن 

اجلهاد: »ابدأ بنفسك فجاهدها وأبدأ بنفسـك فاغزها«. 

L حني استخلفه: »إن أول ما أحذرك نفسك التي بني  وقال أبو بكر لعمر 
جنبيك«.

ويروى من حديث أنس عن النبي H: »ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك 
اجلنة، وإذا قتلته كان لك نوراًا، أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك«))). 

قال ابن رجب: فهذا اجلهاد أيًضا حيتاج إىل صرب، فمن صرب علـى جماهدة نفسه 
وهـواه وشيطانه غلب وحصل له النرص، ومن جزع ومل يصرب عىل جماهدة ذلك غلب 
وقهر وأرس، وصار ذلياًل أسرًيا بني يدي شيطانه وهواه. فقوله H: »إن النصر 
الباطن وهو  الظاهر، وجهاده لعدوه  العبد لعدوه  مع الصرب« يشمل الصرب عىل جهاد 

نفسه وهواه، وكان السلف يفضلون هذا الصرب عىل الصرب عىل البالء. اهـ. 

قلت: ولو مل يكن للصرب إال هذه الفضيلة أعنى حصول النرص عىل العدو الظاهر 
والعدو الباطن لكفي به فضاًل عىل غريه من األخالق والصفات ألنه هبذا النرص يصل 

شديد  ضعيف  فهو  عليه  وبناء  موضعني  يف  منقطع  وإسناده  الكبري  يف  الطرباين  أخرجه  حمققه:  قال   )((
الضعف.
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بقية تلك املكارم بل من انترص عىل نفسه وصل إىل رىض اهلل B، وهذا غاية ما يتمناه 

املسلم، إذن فال بد أخي الكريم من التمسك بالصرب وحث الناس عليه، عيس ولعل أن 

تعود األمة اإلسالمية إال كتاب رهبا وسنة نبيها O بذلك الصرب الذي به تتعلم 

العلم النافع وبه تعمل العمل الصالح واهلل أعلم. 

5- جزاء الصابرين أعظم اجلزاء يف الدنيا واآلخرة:

وسأحاول  وأخراهم  دنياهم  يف  الصابرين  جزاء  يف  عديدة  نصوص  وردت  لقد 

عرض بعض تلك النصوص باختصار يف النقاط التالية:

) أ ( الصابرون ينالون معية اهلل تعاىل:

قال اهلل تعاىل: ]ۇئ    ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[ 

]البقرة:53)[.

ٺ     ڀ     ڀ        ڀڀ     پپ      پ     پ     ٻ     ]ٻ     تعاىل:  وقــال 

ٺ[. 

قال السعدي V: »أمر اهلل تعاىل به – أي بالصرب – وأخرب بأنه ]ىئ    ىئ[ 

أي ممن كان الصرب هلم خلًقا وصفة وَمَلَكة – بعونه وتوفيقه وتسديده - فهانت عليهم 

بذلك املشاق واملكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية 

خاصة تقتىض حمبته ومعونته ونرصه وقربه وهذه منقبة عظيمة. 

فضاًل  هبا  لكفى  اهلل  من  املعية  هبذه  فازوا  أهنم  إال  فضيلة  للصابرين  يكن  مل  فلو 

ورشفا، وأما املعية العامة فهي معية العلم والقدرة كام يف قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    

ڄ[ ]احلديد:4[ وهذه عامة للخلق« اهـ. 
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)ب( الصابرون هم أحباب اهلل تعاىل:

قال اهلل تعاىل: ]ھ    ے    ے    ۓ    ۓ       ڭ    ڭ           ڭ    ڭ    ۇ      ۇ    ۆ    
ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]آل عمران:46)[. وهذه اآلية كام قال 
أهل التفسري: ]ۅ    ۉ    ۉ[ أي الصابرين عىل اجلهاد، ألن هذه اجلملة جاءت 
يف تذييل ذكر املجاهدين، وال يعنى هذا أن غري املجاهدين – أعنى من الصابرين – أنه 
ال نصيب هلم يف هذا احلب، كال ألن من أنواع اجلهاد:جهاد النفس والشيطان كام تقدم 

 .V ذلك عن ابن رجب

)جـ( الصابرين هلم البشرى من اهلل تعاىل ويوفون أجرهم بغري حساب:
يدل عىل املعنى األول قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    

ٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ     ڤ[ ]البقرة:55)[. 
مح[  جح     مج     حج     يث      ]ىث      تعاىل:  قوله  الثاين  املعنى  عىل  ويدل 

]الزمر:0)[.

قال القرطبي: ]ىث     يث     حج    مج    جح    مح[ أي بغري تقدير، وقيل: يزاد 
عىل الثواب ألنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب، وقال مالك بن أنس: هو الصرب 

عىل فجائع الدنيا وأحزاهنا. 
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املبحث الثالث 
 ƸƜǆǩƗ ǓƗǸǱƍ ǯƘǾƛ

ذكر العلامء للصرب ثالثة أنواع كلها عىل مرتبتني: »إحدامها واجبة واألخرى مندوبة، 
فأما األنواع الثالثة فهى: الصرب عىل طاعة اهلل، والصرب عن معصية اهلل، والصرب عىل بالء 
الطاعات واجب فالصرب عليها واجب وما كان منها مندوب فالصرب  اهلل، فام كان من 
مكروها  كان  وما  واجب،  عليه  فالصرب  حرام  املخالفات  من  كان  وما  مندوب،  عليها 
الصرب،  من  مرتبة  أعىل  الرضا  ألن  مندوب،  وقدر  اهلل  قىض  بام  والرضا  عليه،  فالصرب 
ويف هذا الكتاب بيان ملنزلة الرضا فمن أراد التوسع فلريجع إليه يف موضعه بالنظر إىل 
الفهارس، وأما اآلين فإليك بيان هذه األنواع الثالثة من الصرب، فأقول ومن اهلل أرجو 

العون والقبول«. 

:ŻƗ ƞǕƘǍ ǺǪǕ ƸƜǆǩƗ :ǧǷȁƗ ǓǸǲǩƗ

واملراد هبذا الصرب أن يواظب اإلنسان عىل أداء ما أوجب اهلل عليه من الطاعات 
اليوم  تكرر يف  الطاعات حيتاج إىل صرب سواء  أكثر  أن  دون ضجر وال تربم، وال شك 
كالصلوات اخلمس أو يف السنة كالصيام والزكاة، أو كان واجًبا يف العمر مرة كاحلج، 
اجلريان  إىل  واإلحسان  األرحام  وصلة  الوالدين  كرب  اإلنسان  حلال  مالزما  كان  ما  أو 
والقيام بحق الزوجة واألوالد من الرتبية والتأديب وغري ذلك مما هو معلوم لدى املسلم 
مندوبة  الطاعات واجب، وهناك طاعات  ما ذكرته لك من هذه  الطاعات، وأكثر  من 
أذكار  من  وغريها  واملسائية،  الصباحية  واألذكار  الكريم  القرآن  تالوة  عىل  كاحلرص 
املناسبات، واالستغفار والصالة والسالم عىل النبي املختار H، وغريها فهذه 
كلها حتتاج إىل صرب ومثابرة عىل أدائها، ومن مل تكن اآلخرة نصب عينيه قل ما يصرب عىل 

يشء من ذلك. 
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هذه الطاعات كلها ظاهرة، وهناك طاعة باطنة أي هي من أعامل القلب حتتاج أيًضا 
إىل الصرب، ومن ذلك اإلخالص هلل تعاىل يف أداء تلك األعامل الظاهرة، ومن طاعات 
القلب اخلوف والرجاء واحلب هلل تعاىل، واخلشية واإلنابة وحب اآلخرة والتطلع إىل ما 

عند اهلل تعاىل والتوكل واليقني وهذه كلها حتتاج إىل صرب. 

الكريم أنك يف حاجة إىل الصرب دوًما وأبًدا فيام تقدم من  القارئ  وال تظن أخي 
طاعات، كال بل إنام أنت يف حاجة إىل الصرب يف بداية سريك إىل اهلل تعاىل، ثم بعد ذلك 
أن  نفسك  ستشعر  بل  هلا  حب  إىل  عليها  الصرب  ويتحول  الطاعات  هذه  نفسك  تألف 
حاجتها إىل هذه الطاعات أشد من حاجتها إىل الطعام والرشاب وامللذات، فمن ثم ال بد 

من الصرب يف البدايات لتفرح يف النهايات.

 :H ومـن األدلـة عىل الصرب عىل الطاعات قول اهلل تعاىل آمًرا نبيه حممًدا
ڀ     ڀ     ڀڀ     پ     پ      پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ    

ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ[ ]الكهف:8)[. 

قال ابن كثري يف تفسريها: »أي اجلس مع الذين يذكرون اهلل وهيللونـه وحيمدونه 
ويسبحونه ويكربونه ويسألونه بكرة وعشيًّا من عباد اهلل سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو 

أقوياء أو ضعفاء«. 

وقال أبو داود الطياليس يف مسنده: قال: قال رسول اهلل H: »ألن أجلس 
مع قوم يذكرون اهلل من صاة الغداة – الصبح – إىل طلوع الشمس أحب إليَّ مما طلعت 

أعتق  إليَّ من  الشمس أحب  العصر إىل غروب  أذكر اهلل من صاة  الشمس، وألن  عليه 

ا«. مثانية من ولد إمساعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً

وقال اهلل تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ     ڀڀ    
ڀ       ڀ    ٺ    ٺ[ ]األنفال:46[. 
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وقال ابن كثري: وقد كان الصحابة M يف باب الشجاعة واالئتامر بام أمرهم اهلل 
ورسوله، وامتثال ما أرشدهم إليه ما مل يكن ألحد من األمم والقرون قبلهم، وال يكون 
ألحد من بعدهم، فإهنم بربكة الرسول H وطاعته فيام أمرهم، فتحوا القلوب 
واألقاليم رشًقا وغرًبا يف املدة اليسرية، مع قلة عددهم بالنسبة للجيوش يف سائر األقاليم 
والقبط  السودان  وأصناف  واحلبوش  والرببر  والصقالبة  والرتك  والفرس  الروم  من 
وطوائف بني آدم، قهروا اجلميع حتى علت كلمة اهلل تعاىل وظهر دينه عىل سائر األديان، 
وامتدت املاملك اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا يف أقل من ثالثني سنة، فريض 

اهلل عنهم وأرضاهم أمجعني« اهـ.
وهبام  تعاىل  اهلل  طاعة  عىل  الصرب  أمهية  عىل  واضحة  داللة  اآليتني  هاتني  يف  لعل 

أكتفي يف بيان املراد. 
وذلك ألنني  تعاىل  اهلل  الصحابة عىل طاعة  صرب  بيان  إىل  حاجة  تنبيه: لست يف 
أقول يكفيك نظرة فيام تقدم ذكره من صربهم عىل قيام الليل وعىل اإلنفاق يف سبيل اهلل 
ولعل  الصحابة هبا،  أتصاف  من  ونامذج  الرمحن  عباد  ذكرنا من صفات  مما  ذلك  وغري 
يف  الصحابة  تبوأها  التي  العالية  املرتبة  بيان  يف  أبلغ  اآلن  املتقدم   V كثري  ابن  كالم 
الصرب عىل طاعة اهلل تعاىل، واآلن أضع بني يدي كل مسلم هذه األسئلة عن حالنا نحن 
اليوم مع طـاعة اهلل لننظر الفرق الشاسع بني ما كان عليه السلف وبني ما رصنا إليه وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون. 
واحد؟  ليوم  ولو  ترتكها  أن  دون  عديدة  عليها سنوات  واظبت  عندك  كم طاعة 

وعىل سبيل املثال: 
بل كم شهر  فرًضا واحًدا؟  تتخلف  أن  كم سنة واظبت عىل صالة اجلامعة دون 
سنة  أربعني  ظل  أنه  املسيب  بن  سعيد  عن  ذكر  لقد  عنها؟  التخلف  دون  عليك  مىض 

يسابق املؤذن يف دخول املسجد. 
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ا دون أن تتخلف عن  وكم سنة واظبت عىل تالوة القرآن وختمه أسبوعيًّا أو شهريًّ

ذلك ولو ملرات يسرية خال عام أو أعوام؟ 

كم سنة أو شهر واظبت عىل قيام الليل؟ واحلرص عىل األذكار املطلقة أو املقيدة؟ 
لقد تقدم يف قيام الليل أن عددا من السلف كانوا حييون الليل ثالثني سنة أو أربعني دون 

انقطاع؟ 

كم عمل من أعامل القلوب رأيت أنه ال بد لك منه فواظبت عىل تدريب نفسك 
عليه كاخلوف من اهلل ورجائه أو حمبته أو حب اخلري للناس كافة، أو التعامل مع الناس 

بالرمحة والوفاء؟، هذه الصفات قل من يلتفت إليها، إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

أظن أننا يف حاجة ماسة إىل الصرب عىل طاعة اهلل تعاىل، ألن الكثري من طاعاتنا قل 
ما نصرب عليها، وهكذا تتواىل األسئلة، هل يا ترى الزمت أخي القارئ حلقة علم حتى 
أرأيت كم نحن يف حاجة إىل  انتهيت من فهم أهم ما جيب عليك فهمه من دين اهلل.. 

الصرب عىل الطاعة. 

:ǺǩƘǖơ ŻƗ ƞǾǆǖǭ ǰǕ ƸƜǆǩƗ :ǼǱƘƦǩƗ ǓǸǲǩƗ

حتى  كبرية  جماهدة  إىل  – حتتاج  – املحرمة  وملذاهتا  النفس  شهوات  أن  شك  ال 
يتغلب عليـهـا املؤمن ]ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ      ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    
ېئ[ ومن هنا كان الصرب عن املعايص بنوعيها الصغائر والكبائر حيتاج إىل صرب كبري 

من املسلم.

وقبل أن أذكر للقارئ بعض املعايص التي حتتاج إىل صرب كبري عنها أورد هنا ما 
قاله أبو حممد القرصى املالكي يف كتاب شعب اإليامن حول هذا املوضوع، حيث قال 
V: »والصرب عن النهى – املعصية – أعظم من الصرب عىل األمر –الطاعة – وما صار 
العبادة وختف  املنهيات فقد جتد اإلنسان يكثر من  بالصرب عن  الصديقون صديقني إال 
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عليه – تصبح عنده سهلة – وجتده عمره كله ال يقدر عىل غض برصه وكف لسانه أو 

مواقعة اليشء اخلفيف من املهنيات« اهـ.

أن   I أبو داود وغريه عن أيب هريرة  الذي رواه  يرد احلديث  املقام  ويف هذا 
النبي H قال: »ملا خلق اهلل اجلنة قال جلربيل؛ اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر 
قال:  ثم  باملكاره  حفها  ثم  دخلها،  إل  أحــد  بها  يسمع  ل  وعزتك  رب  أي  فقال:  جــاء  ثم 

انظر إليها، فذهب فنظر ثم جاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن ل يدخلها أحد، قال: فلما 

خلق النار قال: اذهب فانظر إليها، فذهب وجاء، فقال: إي رب وعزتك ل يسمع بها أحد 

فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فذهب وجاء فقال: أي رب وعزتك 

لقد خشيت أن ل يبقى أحد إل دخلها«. 

النار  H قال: »حفت  I أن رسول اهلل  وروى مسلم عن أيب هريرة 
بالشهوات وحفت اجلنة باملكاره«. 

ومن هنا نقول: من ال يوطن نفسه عىل الصرب يف مواجهة الشهوات والبعد عنها، 
الفتن  فيه  كثرت  الذي  الزمن  هذا  الناس ال يصرب خصوصا يف  أكثر  أن  يقول  والواقع 
وكثرة الواقعني فيها والداعني إليها ومن باب تذكري القارئ الكريم أذكر هنا مجلة من 

املعايص التي عجز عن مقاومتها أكثر الناس إال من رحم ربك:

فمن ذلك اعتياد الناس عىل مشاهدة ما حرم اهلل عرب القنوات الفضائية من املشاهد 
الذي يشتمل عىل كالم  الغناء املحرم  الفاضحة واملناظر اخلليعة، واعتيادهم عىل سامع 
أفحش من الفحش والذي يستحى أن يقوله الرجل إىل زوجته يف غرفة النوم، ولألسف 

الشديد أصبح يسمعه الناس عرب هذه األغاين صباًحا ومساًءا.

الربا وهذه املعصية بمثابة إعالن احلرب عىل اهلل تعاىل:  الناس أكل  ومما وقع فيه 
]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے     ۓ   ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     
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الناس يف هذه  به  ابتيل  ]البقرة:78)-79)[، ومن أعظم ما  ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ[ 
املعصية هو عدم إحساسهم بأهنا كبرية من الكبائر، فأصبحت أيرس عندهم من رشب 
املاء البارد، وأعظم من ذلك كله هو عدم إحساسهم بآثارها أعنى آثار أكل الربا، إذ من 
آثاره موت القلب فال يكاد يتأثر بآية قرآنية وال بموعظة نبوية بل قد يصل احلال ببعضهم 
أنه يرتك الصالة وال يشعر بعظم هذا الذنب والسبب املبارش هو أكله للربا خاصة ولكل 

مال حرام بصورة عامة.

ومن املعايص التي غلبت الناس فعجزوا عن مقاومتها، ما انترش يف األفراح من إقامة 
احلفالت الراقصة التي هي حرام بإمجاع أهل العلم، وال تغرت بمن يقول أن القرضاوي 
الغناء واملوسيقى يف  الغناء فهذا كذب عليه ومن شاء فلرياجع كتابه )فقه  أباح استامع 
ضوء القرآن والسنة( وهو آخر ما كتبه يف املوضوع وأنا أنقل لك هنا ما قاله يف املقدمة 
معظم  يف  اليوم  هبا  يقدم  التي  بصورته  الغناء  أن  األمر  أول  من  أعلن  »وهبذا  )ص8(: 
التلفيزيونات العربية والقنوات الفضائية، بام يصحبه من رقص وخالعة وصورة مثرية 
لفتيات مائالت مميالت، كاسيات عاريات، أو عاريات غري كاسيات، أصبحت مالزمة 
لألغنية احلديثة... الغناء هبذه الصورة قد غدا يف عداد املحرمات بيقني، ال لذاته ولكن 
ملا يصحبه من هذه املثريات واملضالت فقد حتول الغناء من يشء يسمع إىل يشء يرى، 
وبعبارة أخرى حتول من غناء إىل رقص خليع« اهـ. وقد سبق هذا النقل يف موضع آخر 

من الكتاب. 

فانظر أخي القارئ الكريم إىل هذا الرأي السديد من الشيخ جزاه اهلل خرًيا وأطال 
يف عمره، بينام تسمع كل من ابتيل بسامع الغناء يقول لك أنا أعتمد عىل فتوى القرضاوي، 
أقول: لقد نطقت كذًبا وتلفظت هجرا وهو حماسب عىل إلصاق فتوى بالقرضاوي وهو 

منها براء. 
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:ƊȆƜǩƗ ǺǪǕ ƸƜǆǩƗ :ƤǩƘƦǩƗ ǓǸǲǩƗ

كثري من الناس عندما يسمع هذه الكلمة يظن أن املقصود بالبالء هو الفقر وشدة 
احلاجة أو يظنه املرض والعجز عن احلركة وما أشبه ذلك مما يكرهه الناس، وليس األمر 
كذلك، ألن البالء يشمل مجيع ما يتعرض له اإلنسان يف هذه احلياة من أمور حيبها كالعافية 
وكثرة املال والولد واجلاه، ومن أمور أخرى يكرهها كالفقر واملرض وغري ذلك، هذا 
قليل،  بعد  تعاىل سأذكرها  اهلل  آيات من كتاب  تعاىل، يدل عىل ذلك  اهلل  ابتالء من  كله 
فاملقصود أن النعمة حتتاج إىل صرب عىل شكرها، وأن الفقر حيتاج إىل صرب عليه، ويف كال 
األمرين يكون اإلنسان مبتىل إما أن جيتاز االبتالء بنجاح فيثاب وإما أن يسقط ويعجز 
عن الصمود فيعاقب عىل ذلك ويوضح هذا املعنى نصوص من الكتاب والسنة، سأذكر 
ها هنا تفسري آيتني ونامذج من الصرب يف القرآن؛ فأقول ومن اهلل أرجو العون والقبول:-

: قوله تعاىل: ]گ     گ    گ    ڳ    ڳ      ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ      أولاً
ں    ں     ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ        ہ     ھ[ ]الفجر:5)-6)[. 

بالنعمة  ]ڳ[  امتحنه  أي  گ    ڳ    ڳ[  ]گ     گ     تفسريه  يف  اخلازن  قال 
]ڳ[ أي باملال ]ڱ[ أي بام يوسع عليه ]ڱ    ڱ    ڱ[ أي بام أعطاين 
من املال والنعـمة ]ں     ڻ    ڻ    ڻ[ يعني بالفقر ]ڻ    ۀ    ۀ[ أي فيضيق عليه 

]ۀ[ وقد أعطاه ما يكفيه ]ہ    ہ    ہ[ أي أذلني بالفقر.

]ھ[ أي ليس األمر كذلك، أي مل ابتله بالغنى لكرامته، ومل أبتله بالفقر هلوانه، 
فأخرب تعاىل أن اإلكرام واإلهانة ال يدوران عىل املال وسعة الرزق وقلته، ولكن الغنى 
والفقر بتقدير اهلل B وحكمته فقد يوسع عىل الكافر لكرامته، ويضيق عىل املؤمن ال 

هلوانه، لكن األمر اقتضته حكمة اهلل تعاىل، وإنام يكرم املرء بطاعته وهيينه بمعصيته. 
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وقد يوسع عىل اإلنسان من أصناف املال ليختربه أيشكر أم يكفر، وقد يضيق عليه 

ليختربه أيصرب أم يضجر ويقلق. اهـ.

قال الطاهر بن عاشور: واعلم أن من ضالل أهل الرشك ومن فتنة الشيطان لبعض 
جهلة املؤمنني أن خييل إليهم أن ما حيصل ألحدهم من نفع من احلوادث موضع كرامة 
انتقاًما  ا ختيله  املنافع، وإذا صادف أحدهم ما جيلب له رضًّ من اهلل للذي صادقته تلك 
من اهلل قصده به تشاؤما منه، وعلم اهلل واسع وترصفاته شتى وكلها صادرة عن حكمة 
]ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ      وئ      ۇئ[ ]البقرة:55)[، فقد يأيت الرض للعبد من عدة 

أسباب وقد يأيت النفع من أخرى، واملوفق يتيقظ لألمارات قال اهلل تعاىل: ]ېئ     ىئ    
ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ     مئ    ىئ       يئ    جب    حب    خب    مب     ىب    
يب    جت[ ]األنعام:44[. وقال تعاىل: ]ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ          ۈئ    ۈئ    
ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ     ی    ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    

ىئ    يئ      جب    حب     خب    مب    ىب    يب    جت      حت[ ]األعراف:95-94[.

]ہ     النعمة وقوله:  ]ڱ    ڱ[ عند  وحرف كال زجر عن قول اإلنسان: 
دلياًل عىل  الدنيا  احلياة  التقتري واملعنى ليست حالة اإلنسان يف هذه  يناله  ہ[ عندما 
منزلته عند اهلل تعاىل، وإنام يعرف مراد اهلل - من اإلكرام واإلهانة – بالطرق التي أرشد 
الدنيا وهو مسخوط عليه ورب  بواسطة رسله ورشائعه، فرب رجل يف نعمة يف  إليها 

أشعث أغرب مطرود باألبواب لو أقسم عىل اهلل ألبره. 

ثانياًا: قوله تعاىل: ]ىئ    ىئ    ی     یی    ی    جئ    حئ    مئىئ    يئ    
جب[ ]األنبياء:35[.

- قال ابن القيم V: واهلل سبحانه كام هو خالق اخللق فهو خالق ملا به غناهم 
وفقرهم، فخلق الغنى والفقر ليبتيل هبام عباده أهيم أحسن عماًل، وجعلهام سبب للطاعة 
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ابن  قال  كام  مئ[  حئ     جئ     ]ی     تعاىل:  قال  والعقاب  والثواب  واملعصية 
وكلها  واحلرام  واحلالل  والفقر  والغنى  والسقم  والصحة  والرخاء  »بالشدة  عباس: 
بالء«، وقال ابن يزيد: »نبلوكم بام حتبون وتكرهون، لننظر كيف صربكم وشكركم فيام 

حتبون وما تكرهون«.

قال الرشبيني: ]ی[ أي نعاملكم معاملة املبتىل املخترب ليظهر يف عامل الشهادة 
الشاكر والصابر واملؤمن والكافر كام هو عندنا يف عامل الغيب، بإن نخالطكم ]جئ[ 
هو  ]حئ[  باملكلفني  النازلة  الشدائد  وسائر  واألمل  الفقر  من  الدنيوية  املضار  وهو 
نعيم الدنيا من الصحة واللذة والرسور والتمكن من املرادات، وقوله تعاىل: ]مئ[ 
مفعولة له لننظر أتصربون وتشكرون أم ال، كام يفتن الذهب إذا أريد تصفيته بالنار عام 
احلالتني لكي  يرتدد بني هاتني  التكليف  العبد مع  أن  تعاىل  اهلل  فبني  الغش،  خيالطه من 

يشكر عىل املنح ويصرب عىل املحن، فيعظم ثوابه إذا قام بام يلزم« اهـ.

:ǬǵƴǉǷ ǬǽƸǦǩƗ ǯƋƸǢǩƗ Ǽǝ ǰǽƸǥƘǂǩƗǷ ǰǽƸƛƘǆǩƗ ǰǭ ƞǪƦǭƍ ƸǥƵ :Ƙ ăƦǩƘƥ

لعله بام مىض ذكره من تفسري هاتني اآليتني يتبني لنا أن اإلنسان مهام كان حاله فهو 
يف ابتالء دائم ألنه ما بني صرب وشكر يف أمور دنياه وما بني فعل أمر وهنى يف أمور دينه 
السبيل  أنه ليس يف هذا  املؤمن  يعلم  تعاىل، ولكي  وكل هذه مندرجة حتت عبوديته هلل 
ونيس  بالنعمة  بطر  ممن  وأخرى  الصابرين  من  نامذج  عدة  كتابه  يف  لنا  اهلل  ذكر  بأوحد، 

املنعم ومل يشـكر، وإليك بعًضا مما ذكر اهلل من تلك النامذج:

:S فمن أمثلة ممن صرب على الباء سيدنا أيوب
]ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب    خب        مب    ىب     قال اهلل تعاىل: 
يب    جت    حتخت    مت    ىت    يت    جث[ إىل أن قال: ]ٿ      ٿ    ٹٹ     ٹ    ٹڤ    ڤ    

ڤ[.
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بالغنى  االبتالء  أعنى  التجربتني  وخاض  باملرحلتني  مر   S وأيوب  أقول: 
والفقر والصحة واملرض فكان صـابًرا يف الشدة شاكًرا يف الرخاء وهلذا قال تعاىل: ]ٹ    

ٹڤ    ڤ    ڤ[.

والرضاء  الرساء  حال  يف  العبودية  مراتب  كمل  الذي  العبد  نعم  السعدي:  قال 
والشدة والرخاء.

:R وممن صرب على الرخاء داوود وسليمان
امللك  بني  له  اهلل  مجع  من  أول   S داود  وكان  امللك،  تعاىل  اهلل  أعطامها  فقد 

والنبوة يف بني إرسائيل ثم ورثه سليامن وقد مدحهام اهلل تعاىل يف كتابه فقال: ]وئ      
وئ    ۇئ    ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ[ ]سبأ:3)[، وال شك أهنام امتثال أمر اهلل فكانا 

من القليل الشكور. 

وممن ابتلي بالسراء والغنى فلم يشكر قارون عليه اللعنة: 
فقد ذكر اهلل ما أعطاه من املال وبني كثرته بقوله: ]ۓ    ۓ    ڭ      ڭ    ڭ     ڭ    
]ى     ]القصص:76[، ثم بني موقفه عندما قال له قومه:  ۇ     ۇ      ۆ    ۆ[ 

ى       ائ    ائ    ەئ       ەئوئ    وئ    ۇئ      ۇئ    ۆئ    ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ     

ېئ    ىئىئ     ىئ    ی    ی    ی    یجئ    حئ     مئ    ىئ    يئ    جب[ ]القصص:77[، كان رده سيًئا 

يدل عىل نسيانه للمنعم B: ]ٻ        ٻ    ٻ    ٻ       پ[ فلم يشكر اهلل تعاىل عىل 
ما أعطاه فـكان جزاؤه ]ڳ     ڳ     ڳ    ڱ[.

وممن مل يصرب على البتاء بالنعمة أصحاب اجلنة:
قال تعاىل: ]ٻ    پ       پ          پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ[ 

إىل قوله تعاىل: ]ۆ    ۈۈ    ٴۇ     ۋ    ۋۅ    ۅ      ۉ         ۉ[ ]القلم:7)-33[. 
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قال: »قال سعيد بن جبري:  ابن كثري يف تفسريه حيث  ما ذكره  وخالصة قصتهم 
أهل  من  كانوا  وقيل  صفار،  من  أميال  ستة  بعد  عىل  رضوان  هلا  يقال  قرية  من  كانوا 
احلبشة، وكان أبوهم قد خلف هلم هذه اجلنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم 
يسري بسرية حسنة فكان ما يستغل منها – أي حمصول اجلنة – يرد فيها – من البذور – ما 

حتتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفـاضل. 

فلام مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أمحق إذ كان يرصف من هذه شيئا للفقراء 
ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلام عزموا عىل ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب 
تعاىل:  اهلل  قال  يشء  هلم  يبق  فلم  والصدقة،  والربح  املال  رأس  بالكلية  بأيدهيم  ما  اهلل 
]ۆ    ۈ[ ]القلم:33[ أي هكذا عذاب من خالف أمر اهلل وبخل بام آتاه اهلل وأنعم 
]ٴۇ     ۋ    ۋۅ    ۅ      ۉ         ۉ[  كفًرا  اهلل  نعمة  وبدل  املساكني  حق  ومنع  عليه،  به 

]القلم:33[، أي هذه عقوبة الدنيا كام سمعتم، وعذاب اآلخرة أشق«. اهـ. 
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املبحث الرابع

M ƬǩƘǆǩƗ ǜǪƾǩƗ ƸƜǅ ǰǭ ƷǸǅ ƸǥƵ Ǽǝ

:H ŻƗ ǧǸƽƷ ƘǱƴǾƽ ƝƘǝǷ ǺǪǕ J ƊƗƸǵƺǩƗ ƞǮǍƘǝ ƝƴǾƾǩƗ ƸƜǅ -Č

الكرب  يتغشاه  جعل   H النبي  ثقل  ملا  قال:   I مالك  بن  أنس  عن 
فلام  اليوم«،  بعد  أبيك كرب  على  »ليس  فقال:  أبتاه،  وا كرب   :J فاطمة  فقالت 
إىل  أبتاه  يا  مأواه،  الفردوس  جنة  أبتاه  يا  دعاه،  ربا  أجاب  أبتاه  يا  فاطمة:  قالت  مات، 
 H اهلل  رسول  عىل  حتثوا  أن  نفوسكم  أطابت  قالت:  دفن  فلام  ننعاه،  جربيل 
سيد  أبيها  فراق  عىل  فاطمة  من  عظيم  صرب  هذا  احلقيقة  ويف  البخاري،  رواه  الرتاب؟ 

 .O العاملني حممد

:H ŻƗ ǧǸƽƷ ƝƘǝǷ ǺǪǕ I ǠǽƴǆǩƗ ƸǦƛ Ǽƛƍ ƸƜǅ -č

قال ابن رجب: ملا تويف رسول اهلل H اضطرب املسلمون فمنهم من دهش 
فخولط ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالم، ومنهم 
أقبل عىل فرس  أبوبكر اخلرب  العريب: وملا سمع  بن  أبوبكر  قال  بالكلية.  أنكر موته  من 
نح، حتى نزل فدخل املسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل عىل عائشة  من مسكنه بالسُّ
ى بثوب حربة، فكشف عن وجهه، ثم  J، فتيمم رسول اهلل H وهو مغشَّ
أما  بأيب أنت وأمي، واهلل ال جيمع اهلل عليك موتتني،  أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: 
املوتة التي عليك فقد متها، وخرج أبو بكر، وعمر يتكلم، فقال: اجلس يا عمر، وهو 
ماض يف كالمه ويف ثورة غضبه فقام أبوبكر يف الناس خطيًبا بعد أن محد اهلل وأثنى عليه: 
أما بعد: فإن من كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال 

يموت ثم تال هذه اآلية: ]ڄ    ڄ      ڄ      ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چچ    چ    ڇ    ڇ     
ڇ     ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑڑ    ک    ک    



530
أبا  ]آل عمران:44)[، فنشج الناس يبكون، قال عمر: فواهلل ما أن سمعت  ک[ 
بكر تالها فهويت إىل األرض ما حتملني قدماي، وعلمت أن رسول اهلل H قد 

مات«.

فإن  وجرأته  الصديق  بكر  أيب  شجاعة  عىل  دليل  أول  اآلية  هذه  القرطبي:  قال 
الشجاعة واجلرأة حدها ثبوت القلب عند حلول املصائب، وال مصيبة أعظم من موت 
 H فظهرت شجاعته وعلمه قال الناس: مل يمت رسول اهلل ،H النبي
منهم عمر، وخرس عثامن واستخفي عيل واضطرب األمر، فكشفه الصديق هبذه اآلية 

حني قدومه من مسكنه بالسنح« اهـ. 

 ƊƘǭƳ  ǺǪǕ  ƞǒǝƘƮǮǩƗ  ǨǾƜƽ  Ǽǝ  ǨƢǢǩƗ  ǺǪǕ  I  ǯƘǞǕ  ǰƛ  ǯƘǮƦǕ  ƸƜǅ-Ď

:ǰǾǮǪƾǮǩƗ

بعد أن تم حصار عثامن بن عفان I يف بيته من قبل الثوار وأهل الفتنة وطلبوا 
منه خلع نفسه أو يقتلوه، فقد رفض عثامن خلع نفسه، وقال: ال أخلع رسباال رسبلنيه اهلل، 
يشري إىل ما أوصاه به رسول اهلل H وذلك فيام رواه اإلمام أمحد عن عائشة قالت: 
أرسل رسول اهلل H إىل عثامن بن عفان، فأقبل عليه رسول اهلل H فكان 
ا،  آخر كالم كلمه أن رضب منكبه وقال: »يا عثمان إن اهلل D عسى أن يلبسك قميصاً

فإن أرادك املنافقون على خلعه فا ختلعه حتى تلقاني« ثالًثا. 

من  ابن عمر وغريه  بمشورة  بعده  ملن  »ولقد سن عثامن سنة حسنة  العلامء:  قال 
الصحابة – حيث أوصوه بالصرب وعدم التنازل عن اخلالفة – حيث صرب واحتسب فلم 
تنازل عثامن هلؤالء اخلوارج وخلع  يتنازل عن اخلالفة، ومل يسفك دماء املسلمني، فلو 
صورة  هتتز  وبذلك  املغرضني  أو  الطامعني  بأيدي  وملهاة  ألعوبة  اخللفاء  لصار  نفسه 

اخلليفة« اهـ. 
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 :I ƟƘǭ ǺƢƭ ǯǸǕƘǎǩƗ ǺǪǕ ƫƗƸƪǩƗ ǰƛ ƝƴǾƜǕ Ǽƛƍ ƸƜǅ -ď

عندما نزل الطاعون بأرض الشام، كان أبو عبيدة هو قائد اجليوش وكان الطاعون 
قد بدأ حيصد الناس حصًدا ما عرف الناس طاعوًنا مثله، وملا علم أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب I بأمره خيش عىل أيب عبيدة فكتب له رسالة يقول فيها: »إين قد بدت يل 
أال تصبح  أعزم عليك  فإين  لياًل  كتايب هذا  أتاك  فإن  إليك حاجة ال غنى يل عنك هبا، 
حتى تركب إيّل، وإن أتاك هناًرا فإين أعزم عليك أال متيس حتى تركب إيّل«، وكان مراد 
»لقد  قال:  عمر  كتاب  عبيدة  أبو  أخذ  فلام  الطاعون،  من  عبيدة  أبو  ينجو  أن  هو  عمر 
، فهو يريد أن يستبق من ليس بباق، ثم كتب إليه يقول »قد  علمت حاجة أمري املؤمنني إىلَّ
علمت حاجتك إىلَّ يا أمري املؤمنني وإين يف جند املسلمني وال أجد بنفيس رغبة عن الذي 
يصيبهم، وال أريد أن أفر حتى يقىض اهلل يف وفيهم أمره، فإذا أتاك كتايب هذا فأحللني من 

عزمك وإئذن يل بالبقاء«. 

فلام قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه فقال له من عنده – لشدة ما رأوا من 
بكائه أمات أبو عبيدة يا أمري املؤمنني، فقال: ال، وكأن قد« أي وكأنه قد مات. 

وما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون وحرضته الوفاة فأوىص جنده وأمر معاذ 
فجعتم  قـد  إنكم  الناس،  معاذ:«أهيا  فقال   ،I تويف  ثم  بالناس  يصىل  أن  جبل  بن 
ا – وال أشد  برجل – واهلل – ما أعلم إين رأيت رجال أبر صدرا وال أبعد غائلة – أي رشًّ

حبًّا للعاقبة وال أنصح للعامة منه فرتمحوا عليه«. 

:ƘǶǩ ǼƜǅ ƝƘǝǷ ǺǪǕ J ǬǾǪƽ ǫƍ ƸƜǅ -Đ

فقبض  طلحة  أبو  فخرج  يشتكي،  طلحة  أليب  ابن  كان  قال:   I أنس  عن 
الصبي، فلام رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت له أم سليم وهي أم الصبي: هو 
أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلام فرغ قالت: واروا الصبي 
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فلام أصبح أبو طلحة أتى رسول اهلل H فأخربه، فقال: »أعرستم الليلة؟« قال: 
نعم قال: »اللهم بارك هلما« فولدت غالًما... أسموه عبد اهلل، قال رجل من األنصار: 

»فرأيت تسعة أوالد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أوالد عبد اهلل املولود«))). 
ويف رواية مسلم: »مات ابن أليب طلحة من أم سليم فقالت ألهلها: ال حتدثوا أبا 
طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه العشاء فأكل ورشب، فلام رأته قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عاريتهم أهلم أن يمنعوهم؟ قال: ال فقالت: احتسب ابنك، قال أنس: فغضب أبو طلحة 
ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت – يعنى أجنبت باجلامع – ثم أخربتني بابني، فانطلق 

حتى أتى رسول اهلل H.... الخ. 

:M ƸǾƛƺǩƗ ǰƛ ŻƗ ƴƜǕ ƘǶǲƛƗ ǨƢǢǭ ǺǪǕ ǠǽƴǆǩƗ ƸǦƛ Ǽƛƍ Ơǲƛ ƊƘǮƽƍ ƸƜǅ -đ

حني  وذلك   - املسجد  ناحية  يف  بكر  أيب  بنت  أسامء  إن   :L عمر  البن  قيل 
صلب ابن الزبري - فامل إليها فقال: إن هذه اجلثث ليست بيشء، وإنام األرواح عند اهلل 
فاتقى واصربي، فقالت: »وما يمنعني وقد أهدى رأس حييى بن زكريا إىل بغي من بغايا 

بني إرسائيل«))).

:ǳƴǩǷ ƴǢǝǷ ǴǪƩƷ ǔǎǡ ǺǪǕ ƸǾƛƺǩƗ ǰƛ ƝǷƸǕ ƸƜǅ -Ē

بن  الوليد  إىل  أباه خرج  أن   M الزبري  بن  بن عروة  السري عن هشام  جاء يف 
عبد امللك حتى إذا كان بوادي القرى وجد يف رجله شيًئا فظهرت به قرحة، ثم ترق به 
الوجع، وقدم عىل الوليد وهو يف حممل فقال: يا أبا عبد اهلل أقطعها،، قال: دونك، فدعا 
له الطبيب، وقال: ارشب املرقد – رشاب يزيل العقل – فلم يفعل فقطعها من نصف 

الساق فام زاد أن يقول حس حس، فقال: الوليد: ما رأيت شيخا قط أصرب من هذا.

))( رواه البخاري.
))( سري أعالم النبالء ))/5))).
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وأصيب عروة بابنه حممد يف ذلك السفر، ركضته بغلة يف إسطبل فلم يسمع منه يف 
ذلك كلمة، فلام كان بوادي القرى قال:«لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان ىل بنون 
سبعة فأخذت واحًدا وأبقيت يل ستة، وكان يل أطراف أربعة، فأخذت واحدا وأبقيت يل 

ثالثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت«.

:I ǨƢǢǩƗ ǺǪǕ ƸǾƜƩ ǰƛ ƴǾǖƽ ƸƜǅ -ē

 قال الذهبي يف سري أعالم النبالء: عن الربيع بن أيب صالح قال: دخلت عىل سعيد 
ابن جبري حني جيء به إىل احلجاج فبكى رجل فقال سعيد: »ما يبكيك؟« قال: ملا أصابك، 

فال تبك، كان يف علم اهلل أن يكون هذا، ثم تال: ]ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    
ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ ]احلديد:))[.

قال سليامن التيمى: كان الشعبي يرى التقية، وكان ابن اجلبري ال يرى التقية، وكان 
احلجاج إذا أتى بالرجل – يعنى ممن ثار عليه - قال له: أكفرت بخروجك عيل؟ فإن قال 
نعم، خىل سبيله، فقال لسعيد: أكفرت؟ قال: ال، قال: اخرت أي قتلة أقتلك؟ قال: اخرت 

أنت فإن القصاص أمامك. 

عن داود بن أيب هند قال: ملا أخذ احلجاج سعيد بن جبري قال: ما أراين إال مقتوال، 
اهلل  سألنا  ثم  الدعاء  حالوة  وجدنا  حني  دعونا  يل  وصاحباي  كنت  إين  وسأخربكم، 
حالوة  عند  اإلجابة  أن  رأي  فكأنه  قال  أنتظرها،  وأنا  رزقها،  صاحبي  فكال  الشهادة، 

الدعاء. 

قال الذهبي: وملا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ومل يكرتث وال عامل عدوه 
بالتقية املباحة له، رمحه اهلل وريض عنه.



534
املبحث اخلامس

ƸƜǆǩƗ ǺǪǕ ƞǲǾǖǮǩƗ ƙƘƜƽȁƗ

ذكر العالمة ابن القيم V يف كتابه القيم )تقريب طريق اهلجرتني وباب السعادتني( 
أسباب الصرب وجعل لكل نوع من أنواع الصرب أسباًبا خاصة به فجعل هناك أسباًبا للصرب 
عىل الطاعة وأخرى للصرب عن املعصية وأخرى للصرب عىل بالء اهلل تعاىل، وسأذكر هنا 

ملخًصا لبعض تلك األسباب مع بعض الترصفات، فأقول مستعينًا باهلل تعاىل:

:ƞǾǆǖǮǩƗ ǰǕ ƸƜǆǩƗ ƙƘƜƽƍ : ăȅǷƍ

)- علم العبد بقبح املعصية ورذالتها ودناءهتا وأن اهلل تعاىل إنام حرمها وهنى عنها 
صيانة ومحاية عن الدنايا والرذائل، كام حيمي الوالد الشفيق ولده عام يرض، وهذا السبب 

لق عليها وعيد بالعذاب. حيمل العاقل عىل تركها ولو مل يعَّ

)- احلياء من اهلل سبحانه، فإن العبد متى علم بنظر اهلل إليه، ومقامه عليه، وأنه 
بمرأي منه ومسمع وكان حيًيا استحى من ربه أن يتعرض ملساخطه.

3- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فان الذنوب تزيل النعم وال بد، فام أذنب 
عبد ذنًبا إال زالت عنه نعمة من اهلل بحسب ذلك الذنب فإن تاب ورجع، رجعت إليه 

]ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ     أو مثلها، وإن أرص مل ترجع إليه قال تعاىل: 
ڭ[ ]الرعد:))[.

ذنًبا  أذنبت  آخر:  الليل سنة، وقال  قيام  ذنًبا فحرمت  أذنبت  السلف:  قال بعض 
فحرمت فهم القرآن.

ووعيده،  وعده  يف  اهلل  بتصديق  يثبت  إنام  وهذا  عقابه،  وخشية  اهلل  خوف   -4
واإليامن به وبرسوله H، وهذا السبب يقوي بالعلم واليقني ويضعف بضعفهام 

قال تعاىل: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]فاطر:8)[.
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5- حمبة اهلل تعاىل وهي أقوى األسباب يف الصرب عن خمالفته، فإن املحب ملن حيب 
مطـيع، وإنام تصدر املعصية واملخالفة من ضعف املحبة، وفرق كبري بني من يرتك املعصية 

من جراء حبه هلل وبني من يرتكها خوًفا من عقابه.

6- قرص األمل وعلمه برسعة انتقاله إىل الدار اآلخرة، وأنه كمسافر نام يف ظل 
شجرة وهو يعلم أن سيذهب ويرتكها، فهو لعلمه بقلة مقامه يف هذا الظل ورسعة انتقاله 
منه حيرص عىل ترك ما يثقله محله ويرضه وال ينفعه، وليس هناك أنفع للعبد من قرص 

األمل، وال أرض من التسويف وطول األمل.

فان  بالناس،  الطعام والرشاب واملنام واالجتامع  ما زاد عن احلاجة من  ترك   -7
هذه األشياء االستكثار منها هو الذي يدفع العبد إىل املعايص، فعىل سبيل املثال من أكثر 
من مقالة الناس يف غري طلب العلم أو سامع املوعظة جره ذلك إىل الغيبة والنميمة أو 
جره إىل الكذب والكالم جير بعضه بعًضا، ومن هنا كان عىل املؤمن أن يقلل من هذه 

الفضول.

:ƞǕƘǎǩƗ ǺǪǕ ƸƜǆǩƗ ƙƘƜƽƍ :Ƙ ăǾǱƘƥ

قال ابن القيم V: »والصرب عىل الطاعة ينشأ من معرفة هذه األسباب ـ يعني 
أسباب الصرب عن املعصية ـ ومن معرفة ما جتلبه الطاعة من العواقب احلميدة واآلثار 

اجلميلة.

باهلل وحمبته، فكلام قوي داعي اإليامن  الطاعة- اإليامن  ومن أقوى أسباب -فعل 
واملحبة يف القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه« اهـ.

تعاىل:  قال  كام  أهلها  حيب  تعاىل  اهلل  بأن  علمك  الطاعة  عىل  الصرب  أسباب  ومن 
]ڻ    ۀ    ۀ    ہ[، وقال تعاىل: ]ې    ى    ى    ائ[ وغري ذلك من 

اآليات.
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ومن أسباب الصرب عىل الطاعة أن تعلم آثارها الطيبة يف الدنيا حيث وعد اهلل تعاىل 

باحلياة الطيبة يف الدنيا لكل من أطاعه قال تعاىل: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    
ک    ک    گ    گ    گگ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ 

]النحل:97[. 

قال السعدي V: »]گ    گ    گ[ وذلك بطمأنينة قلبه، وسكون 
ال  حيث  من  طيًبا،  حالاًل  رزًقا  اهلل  ويرزقه  قلبه  عليه  يشوش  ملا  التفاته  وعدم  نفسه، 

حيتسب« اهـ.

ومن أسباب الصرب عىل الطاعة معرفة العبد بام أعده اهلل للطائعني يف اآلخرة، حيث 
ر يف هذا وجد أن صربه عىل الطاعة  ذكر اهلل تعاىل اجلنة وما فيها من النعيم املقيم، فإذا فكَّ

ه اهلل له يف اجلنة واهلل أعلم. ال يسوى شيًئا مقابل ما أعدَّ

:ƊȆƜǩƗ ǺǪǕ ƸƜǆǩƗ ƙƘƜƽƍ ǰǭ :Ƙ ăƦǩƘƥ

ڤ     ڤ       ]ڤ      تعاىل:  قال  واآلخرة،  الدنيا  يف  املصيبة  جزاء  شهود   -(
ڦ    ڦ         ڦ    ڦ    ڄ    ڄ       ڄ    ڄ      ڃ         ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    
حج     ]ىث     يث      تعاىل:  وقال  ]البقرة:55)-57)[،  ڍ[  ڇڇ    ڇ     ڇ    

مج    جح    مح[ ]الزمر:0)[.
قال:   H النبي  أن  احلديث  يف  ورد  كام  للسيئات  تكفريها  يتذكر  أن   -(
»ما يصيب املؤمن من نصب ول وصب ول هم ول حزن ول غم حتى الشوكة يشاكها 
إل كفر اهلل بها من خطاياه«)))، وهلذا ورد عن إحدى العابدات أن أصبعها ُجرحت 

حتى أدميت فضحكت، فقيل هلا: أمل تشعري بأملها، قالت: إن حالة أجرها غلبت عىل 
أملها فضحكُت.

))( متفق عليه.



537
3- مما يعني عىل الصرب عىل املصيبة أن يعلم أهنا ما نزلت به إال بسبب ذنب أذنبه 
]ی    ی    ی    جئ     حئ     مئ    ىئ    يئ    جب    حب[  تعاىل:  قال 
]الشورى:30[، وهذا عام يف كل مصيبة صغرية كانت أو كبرية، فإذا علم هذا َشَغل نفسه 

باالستغفار ألنه من أعظم أسباب دفع البالء، قال عيل I: »ما نزل بالء إال بذنب 
وال رفع إال بتوبة«.

4- أن يعلم أن هذه املصيبة هي دواء نافع ساقه اهلل اليه الطبيب العليم بمصلحته 
الرحيم به، فليصرب عىل جترعه، وال يتقيَّأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه هباًء، ألن هذا 
فإذا طالعت نفسه  الدواء فيه شفاء والصحة والعافية، وزوال األمل ما مل حيصل بدونه، 

كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إىل حسن عاقبته قال تعاىل: ]پ    پ    ڀ     ڀ    
ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ       ڤ[ 

]البقرة:6))[. ويف مثل هذا يقول القائل:

عواقبه حمــــمــــود  ــبــك  ـــ ــت عـــ بالعلـللـــــعـــــل  األجـــســـــــام  صـــــحـــــت  ورمبــــا 

5- أن يعلم أن املصيبة ما جاءت لتهلكه، وإنام جاءت لتمتحن صربه وتبتليه فيثبت 
حينئٍذ هـل يصلح الستخدامه وجعله من أولياء اهلل وحزبه أم ال؟ فإن ثبت اصطفاه اهلل 
واجتباه وألبسه مالبس الفضل، وأكرمه بام ُيكرم به أولياءه، وأما إن مل يصرب وانقلب عىل 
عقبيه ُطرد وصفع عىل قفاه، وأبعد من درجة الكرامة والوالية، وتضاعفت عليه املصيبة 
وهو ال يشعر يف تضاعفها وزيادهتا ولكن سيعلم بعد ذلك أن املصيبة صارت يف حقه 
جمموعة من املصائب، كام يعلم الصابر فيام بعد أن املصيبة يف حقه صارت جمموعة من 

النعم.

6- أن يعلم املؤمن أن اهلل تعاىل يريب عبده عىل الرساء والرضاء والنعمة والبالء، 
فيستخرج منه عبوديته يف مجيع أحواله، فإن العبد عىل احلقيقة من قام بعبوديته اهلل عىل 
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فإن أصابه خري  يعبد اهلل عىل حرف  الذي  الرساء والعافية  اختالف األحوال وأما عرب 
أطمأن به وإن إصابته فتنة انقلب عىل وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم اهلل تعاىل 

لعبوديته.

 :ƤƮƜǮǩƗ ƞǮơƘƱ

من استعمل هذه األسباب كل واحد يف بابه وصل بإذن اهلل تعاىل إىل مقام الصرب 
الذي هو أعىل املقامات ومنه تتفرع كثري من هذه الطاعات والبعد عن املعايص والسيئات، 
وما من مقام يف الدين إال والصرب يف حاجة إليه كيف ال وقد علمت أن الصرب من اإليامن 

بمنزلة الرأس من اجلسد واهلل أعلم.



خامتة حسنة لعباد الرمحن:

]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ    
ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    

ۈ     ٴۇۋ    ۋ    ۅ    ۅ[

جزاء عباد الرمحن
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J

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عيل أرشف املرسلني وخاتم النبيني سيدنا 
حممد وعىل اله وصحبه أمجعني.

وبعد: لقد ختم اهلل تعاىل صفات عباد الرمحن ببيان جزائهم أال وهو اجلنة، جعلنا 
اهلل وإياك من أهلها، فقال سبحانه: ]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ     ٴۇۋ    ۋ    ۅ    ۅ[ ]الفرقان:76-75[. 

والعمل  الصفات  بتلك  القيام  الرتغيب يف  أال وهو  القران  بيان  وهذا من حسن 
ڭ      ]ۓ     العظيم  اجلزء  ذلك  املؤمن  يسمع  حينام  األتم  الوجه  عىل  هبا 

ڭ[.

وملا كان الكالم عىل اجلنة وما يتعلق هبا طويل وكثري رأيت أن أقترص عىل ذكر أهم 
ما يتعلق باجلنة ضمن ثالث مباحث عىل النحو االيت:

ڭ      ]ۓ     تعاىل:  قوله  معنى  يف  املفرسين  أقوال  األول:  املبحث 
ڭ[. إىل قوله: ]ۋ    ۅ    ۅ[.

املبحث الثاني: وصف اجلنة بام يقرب صورهتا للسامعني.
املبحث الثالث: بيان اجلنة وتفاوت النعيم فيها وتفاوت أهلها يف املنزلة.
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املبحث األول

 :ǺǩƘǖơ ǴǩǸǡ Ǻǲǖǭ Ǽǝ ǰǽƸƾǞǮǩƗ ǧƗǸǡƍ

]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    
ۈ     ٴۇۋ    ۋ    ۅ    ۅ[

قبل ذكر أقوال املفرسين يف معنى هاتني اآليتني انتبه إليه أنه قد تقدم الكالم عىل 
الرمحن، وهلذا لن  ]ڭ       ڭ[ عند ذكر صفة الصرب وهي آخر صفات عباد  قوله: 
أعيد شيًئا مما سبق ها هنا، ثم تنبيه آخر أال وهو أنني سأكتفي بذكر أقوال أربعة فقط من 
املفرسين ألن أقواهلم متقاربة فال حاجة إىل التكرار، ثم إنه سيأيت الكالم عىل أوصاف 

اجلنة مفصال يف املباحث التالية هلذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل.

 :V قال الطربي
»يقول جل ذكره: هؤالء الذين وصفت صفاهتم من عبادي من ابتداء من قوله: 

]ڻ     قوله:  إىل  ]الفرقان:63[،  ۇ[  ۇ    ڭ      ڭ     ڭ     ڭ      ]ۓ    
ۀ    ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ[ ]الفرقان:73[ اآليــة. 

]ڭ[ يقول يثابون عىل أفعاهلم هذه التي فعلوها يف الدنيا ]ڭ[ 
وهى منزلة من منازل اجلنة رفيعة.

بالتحية  فيها  املالئكة  تتلقاهم  بمعنى  ۆ[  ۆ     ۇ     ]ۇ     وقوله: 
الغرفة  جيزون  أولئك  ذكره:  تعاىل  يقول  ۅ[  ۅ     ۋ     ٴۇۋ     ]ۈ     
بام صربوا خالدين يف الغرفة يعنى أهنم ماكثون فيها، البسون إىل غري أمد، حسنت تلك 

الغرفة قراًرا هلم ومقاًما يقول: وإقامة« اهـ.

وقال اخلطيب الرشبيني V: وملا بنيَّ تعاىل صفات املتقني املخلصني بني بعده 
املنزلة  العظيموا  العظيمة،  الرتبة  العالوا  أي  ]ۓ[  تعاىل:  بقوله  إليهم  إحسانه 
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]ڭ[ أي فضاًل من اهلل تعاىل عىل ما وفقهم له من هذه األعامل الذاكية واألحوال 
الصافية ]ڭ[ أي الغرفات وهي العاليل يف اجلنة، فوحد -الغرفة- اقتصاًرا عىل 
]ۅ    ۉ    ۉ    ې[  الواحد الدال عىل اجلنس، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: 

]سبأ:37[.

وقيل: الغرفة هي من أسامء اجلنة.
ۇ     ]ۇ     تعاىل:  وقال  والسالمة  بالكرامة  إال  يطيب  ال  املنزل  كان  وملا 
ۆ    ۆ[ أي دعاء احلياة من بعضهم لبعض، ومن املالئكة الذين ال يرد دعاؤهم 
وال يمرتي يف إخبارهم، ألهنم عن اهلل تعاىل ينطقون، وذلك عىل وجه اإلعظام واإلكرام، 

وكان ما أهاهنم عباد الشيطان وقيل معنى حتية: أي ملًكا، وقيل بقاء دائاًم.

آفة مكان ما  ]ۆ[ أي من اهلل واملالئكة وغريهم وسالمه من كل  وقوله: 
أصاهبم أهل الكفر واملعايص من األذى واملصائب.

وقوله: ]ۈ     ٴۇ[ أي الغرفة ال يمـوتـون، وال خيرجون منها ]ۋ[ 
أي ما أحسنها ]ۅ[ أي موضع استقرار ]ۅ[ أي موضع »إقامة«. اهـ.

قال امليداين V: قول اهلل D: ]ۓ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ[ 
إىل قـولـه تعـاىل: ]ۅ    ۅ[.

يف هاتني اآليتني عرض لقطات من ثواب »عباد الرمحن« عند رهبم يوم الدين، مع 
بيان السبب الذي قدموه فاستحقوا به هذا الثواب العظيم »وهو الصرب«.

قوله: ]ۓ[: املشار إليهم هم ]ۓ    ڭ[ واختري اسم اإلشارة 
]ۓ[ املوضوع للمشار إليهم البعيدين، للداللة عىل ارتفاع منزلتهم عند رهبم 
عن سائر املتقني الذين مل يرتفعوا يف درجات مرتبتي األبرار واملحسنني، بنوافل الفضائل 

النفسية والسلوكية التي تزيدهم من اهلل قرًبا وحبًّا.
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والغرفة يف القصور الدنيوية عند العرب ذات منزلة رفيعة فيها، ختتار لسيد القرص 

ومتعته اخلاصة، ويصعد إليها بدرج وتكون عالية مرشفة.

لقي  لغة:  تقول  حني  القراء  عىل  ۆ[  ۆ     ۇ     ]ۇ     تعاىل:  قوله 
اليشء إذا استقبله، وتقول: لقيته اليشء إذا قدمته إليه ليستقبله ويتلقاه منك.

وهبذا نري أن القراءتني قد تكلمتا يف تأدية املعنى املراد، فعباد الرمحن يلقون من 
قبل املالئكة واحلور العني والولدان املخلدين حتية وسالما، وهم – عباد الرمحن – من 

قبلهم يلقون ذلك سعداء به.

وجاء اجلمع هنا بني التحية والسالم عىل سبيل العطف الذي يقتيض التغاير للداللة 
عىل اهنم يلقون الغرفة فيتلقون التحية والسالم يف الفرق بينهام؟ 

احلياة،  البقاء يف  بمعنى  احلياة  من  تفعلة  التحية:  أن  اللغة  كتب  اجلواب: جاء يف 
وجاء أن التحية تأيت بمعنى امللك، وتأيت بمعنى: مطلق السالم.

وأما السالم: فهو الرباءة من كل مكروه وكل نقص وهو العافية واألمن كالسالمة، 
واختاره اهلل-أي السالم – ليكون عبارة عن اللقاء بني املسلمني، إخاء وتكرياًم وإيناًسا 

ودعاء بالسالمة واألمن.

ا  قوله: ]ۋ    ۅ[ أي يالزمها وصف احلسن العظيم، سواء كانت مستقرًّ
ألهلها الذين أوتوا ملكها، أم مقاًما لزوارها من أهل درجات مرتبة املتقني يف اجلنة« اهـ.
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املبحث الثاني

ǰǾǖǭƘƾǪǩ ƘǶơƷǸǅ ƙƸǢǽ ƘǮƛ ƞǲƪǩƗ ǜǅǷ

اعلم أخي القارئ الكريم أن اهلل تعاىل من رمحته وصف لعباده اجلنة وبني ما فيها 
العمل  وليعملوا  دخوهلا  يف  لريغبوا  إال  ذلك  وما  والرسور،  واخلرية  املقيم  النعيم  من 

الصالح الذي يؤهلهم لدخوهلا، جعلنا اهلل وإياكم من أهلها.
كام أن النبي H وصف اجلنة ألمته وأطنب يف ذكرها وتفنن يف بيان نعيمها 
وذلك لشدة حرصه عىل األمة أن يكونوا مجيًعا من أهلها كام قال O: »كل 
أميت يدخلون اجلنة إل من أبى«، قيل: ومن يأبى يا رسول اهلل؟ قال: »من أطاعين دخل 

اجلنة، ومن عصاني فقد أبى«، وقد قال اهلل تعاىل يف صفة نبيه H: ]ڭ    
ۇ    ۇ      ۆ    ۆ[ ]التوبة:8))[.

هبا  يتعلق  ما  ومجيع  اجلنة  وصف  يف  ا  جدًّ كثرية  واألحاديث  اآليات  كانت  فلام 
أحببت أن أنقل ها هنا ما ذكره ابن القيم يف وصف اجلنة يف كتابه الرائع )حادي األرواح( 

وسأذكر هنا بعًضا من النصوص بحسب مقتىض احلال.
:V قال ابن القيم

رمحته  من  ومألها  ألحبابه  مقرا  وجعلها  بيده،  اهلل  غرسها  دار  قدر  بقدر  كيف 
]ې    ې     ې       العظيم كام يف قوله تعاىل:  بالفوز  وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها 
ې[، ووصف ملكها بامللك الكبري كام قال تعاىل: ]ې    ې    ې      ى    ى    ائ    

ائ[ ]اإلنسان:0)[، وأودعها اخلري بحذافريه وطهرها من كل عيب ونقص.

:ƞøøøǲƪǩƗ ƞƛƸơ

فإذا سألت عن أرضها وتربتها فهي املسك والزعفران كام ثبت يف الصحيحني عن 
أنس بن مالك عن أيب ذر يف حديث املعراج قال: قال رسول اهلل H: »أدخلت 

اجلنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ وترابها املسك« وفيهام أيًضا: »وتربتها الزعفران«.
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 :ƞøøøøǲƪǩƗ ƊƘǲƛ

وإذا سألت عن مالطها فهو املسك األذفر، وإذا سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ 

واجلواهر، وإذا سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، كام صح ذلك يف سنن 

I قال قلنا: يا رسول اهلل اجلنة ما بناؤها؟ قال: »لبنة من  الرتمذي عن أيب هريرة 

فضة ولبنة من ذهب، وماطها املسك األذفر، وحصباها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، 

من دخلها ينعم ل يبأس، وخيلد ول ميوت، ل تبلى ثيابهم ول يفنى شبابهم«.

وفضة،  ذهب  من  ساقها  إال  واحدة  شجرة  فيها  فام  أشجارها  عن  سألت  وإذا 

– مجع قلة-ألني من الزبد  إال احلطب واخلشب، وإذا سالت عن ثامرها فأمثال القالل 

وأحىل من العسل، وإذا سألت عن ورقها فأحسن من رقائق احللل. ويدل عىل كل هذه 

األوصاف أحاديث منها: 

عن أيب هريرة I أن رسول اهلل H قال: »ما يف اجلنة شجرة إل وساقها 

من ذهب«))).

وعن مالك بن صعصعة يف حديث املعراج أن النبي H قال: »ورفعت لي 

سدرة املنتهى فإذا نبقها كأنه قال هجر ورقها كأنه أذان الفيول«))).

وقد وصف اهلل أشجار اجلنة وثامرها يف عدد من آيات القران الكريم كقوله تعاىل: 

]ھ    ے    ے     تعاىل:  ]اإلنسان:4)[، وقوله  ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ[ 

ۓ     ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     ۈ[ ]احلاقة:))-4)[، 
إىل غري ذلك اآليات.

))( أخرجه الرتمذي.
))( متفق عليه.
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 :ƞøøøǲƪǩƗ ƷƘǶǱƍ

وإذا سألت عن أهنار اجلنة فإهنا من لبن مل يتغري طعمه، وأهنا من مخر لذة للشاربني 
وأهنار من عسل مصفى كام قال تعاىل: ]ڎ    ڎ         ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    ک    ک[ 

]حممد:5)[. 

 :ǬǶƛƗƸǁǷ ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ǫƘǢǭ

وإذا سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخريون، وحلم طري مما يشتهون، وإذا سألت 
عن رشاهبم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإذا سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة 

يف صفاء القوارير، قال تعاىل: ]مئ     ىئ       يئ    جب    حب        خب            مب    ىب    
تعاىل:  وقال  ]ۇ[،  تعاىل:  قوله  إىل  ]اإلنسان:6-5[،  ٻ[  ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     يب     

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅۅ    ۉ    ۉ    ې    ې        ې    ې     
ى    ى        ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ[ ]املطففني:5)-8)[، والرحيق: هو اخلمر العتيقة 
البيضاء الصافية من الغش، وقوله: ]ٴۇ[ أي إذا رشبوا هذا الرحيق فيض ما يف 

الكأس اخلتم بخاتم املسك، فوصف رشاب أهل اجلنة بأن رائحة آخره رائحة املسك. 

واصل  اجلنة،  يف  رشاب  أرشف  وهو  علو  من  عليهم  ينصب  رشاب  والتسنيم: 
التسنيم يف اللغة: االرتفاع -سنام اجلمل- فهي عني ماء جتري من علو إىل سفل. 

 :ƞøøøøøǲƪǩƗ ƙƗǸƛƍ

وإذا سألت عن سعة أبواهبا فبني املرصاعني مسرية أربعني من األعوام وليأتنّي عليه 
 H يوم وهو كظيظ من الزحام، وروى اإلمام أمحد بسند صحيح أن رسول اهلل
قال: »وأنتم توفون سبعني أمة أنتم آخرها أكرمها على اهلل D، وما بني مصراعني من 

ا وليأتنّي عليه يوم أنه لكظيظ«. مصاريع اجلنة مسرية أربعني عاماً
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الوضوء -أي  أحد يسبغ  قال: »ما منكم من   H النبي  أن  الصحيح  ويف 
ا عبده ورسوله، اللهم اجعلين  ثم يقول: أشهد أن ل إله إل اهلل وأن حممداً ا-  يأيت به تامًّ
من التوابني واجعلين من املتطهرين إل فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها 

شاء«.

:ƘǶǭƘǾƱǷ ƘǵƷǸǆǡǷ ƞǲƪǩƗ ǛƸǙ

وقصوره  ورسره  ملكه  يف  يسري  واحدة  شجرة  ففيها  اجلنة  ظل  عن  سألت  وإذا 
وبساتينه مسرية ألف عام، وإذا سألت عن خياما وقباهبا: فاخليمة الواحدة من درة جموفة 
طوهلا ستون مياًل من مجلة اخليام، وإذا سألت عن قصورها وغرفها فهي غرف من فوقها 

غرف مبنية جتري من حتتها األهنار قال تعاىل: ]ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    
ەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[ ]الزمر:0)[.

ا يرى ظاهرها  وقد وصف النبي H غرف اجلنة فقال: »إن يف اجلنة غرفاً
من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهلل تعاىل ملن أطعم الطعام، وألن الكام وتابع 

الصيام، وصلى بالليل والناس نيام«))).

H: »إن للمؤمن يف اجلنة  وروى مسلم عن عبد اهلل بن قيس عن النبي 
، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فا  خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا ميااً

ا«. يرى بعضهم بعضاً

 :ǬǶǁƗƸǝǷ ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ƻƘƜǩ

وإذا سألت عن لباس أهلها وهو احلرير والذهب، وإذا سألت عن فرشها فبطائنها 
من إستربق مفروشة يف أعىل الرتب، وأن سألت عن أرائكهم فهي األرسة عليها احلجال 

مزّرة بأزرار الذهب، فامهلا من خروج وال خالل.

))( أخرجه أمحد وابن حبان يف صحيحه.
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وقد وصف اهلل تعاىل لباس أهل اجلنة يف غري ما أية من القرآن، من ذلك قوله تعاىل: 

]ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ ]اإلنسان:))[، وقال تعاىل: ]ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    

ۀ    ہ    ہ       ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    
ڭ     ڭ    ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]الكهف:)3[.

الرسول  أيت  قال:   I عازب  بن  الرباء  عن  صحيحه  يف  البخاري  وروى 

الرسول  فـقـال  ولينه  حسنه  من  يتعجبون  فجعلوا  حرير  من  بثوب   H

H: »ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من هذا«.

وقد وصف اهلل تعاىل الفرش يف اجلنة فقال: ]ڳ    ڳ    ڳ      ڳ    ڱ    ڱ[ 

»قال العلامء: وصف C الفرش بكوهنا مبطنة باإلستربق، وهذا يدل عىل أمرين.

)- أن ظاهرها أعىل وأحسن من بطائنها، ألن بطائنها لألرض وظاهرها للجامل 

والزينة، فإذا كانت البطائن من إستربق فام بالك أخي بظاهرها. 

واإلستربق: هو أحسن من احلرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يبارشون.

البطانة واحلجارة والظهارة،  إهنا فرش عالية هلا سمك وحشو بني  )- يدل عىل 

األنفس،  وتبهج  اخلواطر  ترس  هيئة  عىل  املصفوفة  بالنامرق  أحيطت  قد  الفرش  وهذه 

قال تعاىل: ]ڱ    ڱ      ڱ       ں     ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ    ۀ    ہ[ 

]الغاشية:3)-6)[، فالنامرق: هي الوسائد والسائد واملخار. 

 C فوصف  جمالسهم  هبا  مملوءة  أي  ومبثوثة  واحلسان،  البسط  هي  الــزرابــي: 

مصنوعة  هي  بل  صناعتها  أو  صفها  من  إراحتهم  إىل  أشار  مصفوفة  بكوهنا  النامرق 

ومصفوفة فهي جمهزة هلم أحسن جتهيز وأكمله.
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 :ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ƷƘǮǕƍ

 S وإن سألت عن أسناهنم – أعامرهم – فأبناء ثالثة وثالثني عىل صورة آدم

أيب البرش، وإن سألت عن وجوههم وحسنهم فهم عىل صورة القمر ليلة البدر.

وروى الشيخان عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل H: »إن أول 

أشّد كوكب  يلونهم على  الذين  البدر ثم  ليلة  القمر  زمرة يدخلون اجلنة على صورة 

ّدرى يف السماء إضاءة؛ بل ل يبولون ول يتغوطون ول يتفلون، ول يتمخطون، أمشاطهم 

الذهب، ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة، وأزواجهم احلور العني، على خلٍق رجل واحد، 

ا يف السماء«. على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً

وأخرج أمحد والرتمذي عن معاذ بن جبل أن النبي H قال: »يدخل أهل 

اجلنة اجلنة جرداًا مرداًا مكحلني أبناء ثاثني أو ثاث وثاثني سنة«.

وقد وصف اهلل تعاىل أهل اجلنة بقوله: ]ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ[ ]املطففني:4)[، 

أي هبجته ونضارة نوره، وقال تعاىل: ]ڎ    ڈ    ڈ          ژ    ژ    ڑ[ ]الغاشية:9-8[، 

وقال تعاىل: ]خت    مت    ىت    يت    جث    مث[ ]عبس:39-38[.

قال القرطبي: قوله تعاىل: ]خت    مت    ىت[ أي مرشقة مضيئة، قد علمت ما 

هلا من الفوز والنعيم، وهي وجوه املؤمنني ]جث[ أي مرسورة فرحة ]مث[ 

أي أتاها اهلل من الكرامة.

 :ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ǓƘǮƽ

وإذا سألت عن سامعهم فغناء أزواجهم من احلور العني، وأعىل منه سامع أصوات 

املالئكة والنبيني، وأعىل منهام سامع خطاب رب العاملني.
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ليغنني  اجلــنــة  أهــل  أزواج  »إن  قال:   H النبي  أن   L عمر  ابن  عن 
أزواجهن بأحسن أصوات مسعها أحد قط، إن مما يغنني به: حنن خري احلسان.... أزواج 

قـوم كرام.... ينظرن بقوة أعيان.

وإن ممــا يغنني بــه: حنــن اخلــالــدات فــا مييتنه.. حنــن اآلمــنــات فــا خيفنه حنن 

املقيمات فا يظعنه«))).

وروى الطرباين بإسناد حسن عن أيب أمامة I عن رسول اهلل H: »ما 
من عبد يدخل اجلنة إل وجيلس عند رأسه وعند رجليه اثنان من احلور العني يغنيانه 

بأحسن صوت مسعه اإلنس واجلن وليس مبزامري الشيطان«.

وعن أيب سعيد اخلدري I قال أن النبي H قال: »إن اهلل يقول ألهله 
اجلنة: يا أهل اجلنة، فيقولن: لبيك ربنا وسعديك، اخلري يف يديك فيقول: هل رضيتم؟ 

أل  فيقول:  ا من خلقك  أحــداً أعطينا ما مل نعط  وقد  رب  يا  ومالنا ل نرضى  فيقولون: 

أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 

ا«))). رضواني فا أسخط عليكم بعده أبداً

وقد قال تعاىل: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]يس:58[، وقال تعاىل: »آالئي جرى 
يف أعضائهن ماء الشباب، فالورد والتفاح ما لبسته اخلدود، وللرمان ما تضمننه النهود، 

واللؤلؤ املنظوم ما حدته الثغور، وللدقة واللطافة ما دارت عليه احلضور.

إذا  ثناياها  بني  من  الربق  ويعنى  برزت،  إذا  ووجهها  حماسن  يف  الشمس  جترى 
تبسمت.

))( رواه الطرباين يف األوسط بإسناد صحيح.
))( متفق عليه.
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إذا قابلت وجهها فقل ما شئت يف تقابل النريين، وإذا حادثته فام ظنك بمحادثة 
احلبيبني، إن ضمها فام ظنك بتعانق الغصنني، يرى وجهه كام يرى يف املرآة التي جالها 

صقيلها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم وال يسرته جلدها وال عظمها وال حللها.

لو اطلعت عىل الدنيا ملألت ما بني األرض والسامء رحيا، والستنطقت أفواه اخلالئق 
هتلياًل وتكبرًيا وتسبيًحا، ولتزخرف هلا ما بني اخلافقني، وألغمضت عن غريها كل عني، 
باهلل  النجوم، وال من عىل وجهها  الشمس ضوء  الشمس كام تطمس  ولطمست ضوء 

احلي القيوم.

ونصيفها عىل رأسها خري من الدنيا وما فيها، ووصاله »املؤمن« أشهى إليه من مجيع 
أمانيها، ال تزداد عىل تطاول األحقاب إال حسنًا ومجااًل وال يزداد هلا عىل طول املدى إال 

حمبة ووصااًل.

مربأة من احلمل والوالدة واحليض والنفاس، مطهرة من املخاط والبول والغائط 
طيب  يمل  وال  مجاهلا،  ثوب  خيلق  وال  ثياهبا  تبيل  وال  شباهبا  يفني  ال  األدناس،  وسائر 
وصاهلا، قد قرصت طرفها عىل زوجها، فال ألحد سواه، وقرص طرفه عليها فهي غاية 
أمنيته وهواه إن نظر إليها رسته، وإن أمرها أطاعته، وأن غاب عنها حفظته، فهو معها يف 

غاية األماين واألمان، هذا ومل يطمثها إنس وال جان.

وإذا  ومنثوًرا  منظوًما  لؤلًؤا  أذنه  حدثته  وكلام  رسوًرا،  قلبه  مألت  إليها  نظر  كلام 
برزت مألت القرص والغرفة نوًرا. 

 وإذا سألت عن حسن اخللق فهن اخلريات احلسان، والاليت مجع هلن بني احلسن 
واإلحسان، فأعطيت مجال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس، وقرة النواظر. 

وإذا سألت حسن العرشة ولذة ما هناك فهن القرب املحبَّبات إىل األزواج بلطافة 
التبعل التي متتزج بالزوج أي امتزاج.
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وإذا  ضحكها،  من  اجلنة  أضاءت  زوجها  وجه  يف  ضحكت  إذا  بامرأة  ظنك  فام 
منتقلة يف بروج فلكها، وإذا حارضت  الشمس  انتقلت من قرص إىل قرص، قلت: هذه 

زوجها فيا حسن املحارضة، وإن خارصته فيا لذة تلك املعانقة واملخارصة.

وقال ابن القيم V يف نونيته:
ثم اجلـــنان  العرفـــانفامسـع صـفـات عرائس  أخـــــا  يــا  لنـفـسك  واخـتـر 

خائقـــا كملن  قـــــد  حــســـــان  الـنسوانحـــــور  أجـمـل  مـــــن  ومـحـاسـناـًا 

كاحلــريانحتى يـحـار الطـرف يف احلسـن الذي فالـطـرف  ألـبـسـت  قـد 

حسنهـــا يـــــشـــــاهــد  ان  ملـــا  ــول  ــقـــ سـبـحـان مـعـطـي احلسـن واإلحسانويـــ

النشـــوانوالـطـرف يـشرب من كؤوس مجالـها ــارب  ــشـــ الـــ مـــــثـــــل  ــتـــــراه  فـــ

األغـصـانوالشـمـس جتري يف حماسـن وجههــا ذوائـــــــب  تــحـت  والــلـــــيـــــل 

:V إىل أن قال
وجههــا يف  وجــهــه  مـحاسن  بعيـــــانفـيـرى  ـــه  ب مـــــحـــــاســـــنـــــهــا  ـــري  ــــ وت

آللــئ ــورهــن  ــغـــ ثـــ اخلـــــــــدود  ــمـــــر  األجفــانحـــ فـــــواتــــــــر  الـــــعـــــيـــــون  ــود  ســـ

ثغرها يبسم  حـيـن  يـبـدو  بالــجدرانوالـبـرق  القصر  سـقـف  فـيـضـئ 

ساطعــا ــرقــا  ـــ ب أن  ــا  ـــ ــن ـــ روي ــد  ــقـــ جبينــانولـــ مــن  عـنـه  فـيـسـأل  يـبـدو 

ثــغــر ضاحــك بــــرق  هـــــــذا  تريــانفـــــيـــــقـــــال  كــمــا  الـعـلـيـا  الـجـنـة  يف 

:V إىل أن قال
لبســها ــن  مـــ حـــــلـــــة  يف  ــدت  ـــ ـــ ب النشـوانوإذا  كـتـمـأيـل  وتـــــمـــــأيـــــلـــــت 

ومحلـه الرطيب  كالغـصـن  ـــانتـهـتـز  ــــ رمــــ عـــــــلـــــــــــــــــــى  وتـــــــــــفـــــــاح  ورد 

ذاك وحيــق  مـشـيها  يف  احليــــوانوتـبـخـتـرت  ــة  ـــ ـــ ـــ ــن جـــ يف  ــهــا  ـــ ــل ــثـــ ملـــ

وأمامهــا خـلـفها  مـــــن  ــائـــــف  أميـــانووصـــ وعــــن  شـــــمـــــائـــــلـــــهــا  ــى  ــلـــ وعـــ
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فــي حــف  قــد  مّتـــه  لـيـلة  امليــزانكـالـبـدر  بــكــواكــب  الـــــدجــى  غــســق 

فــي والـــطـــــــرف  ــــؤاده  وفـــــ سـبـحـــانفـــــلـــــســـــانــه  ويف  وإعـــــــجـــــــاب  دهـــــــش 

عرســه يف  زفــافــهــا  قــبـــــل  مـتـصــانفـالـقـلـب  الـــــعـــــرس  إثـــــر  والـــــعـــــرس 

قال عطاء السلمي ملالك بن دينار W: يا أبا حيي شوقنا؟ فقال: »يا عطاء يف 
يتباهى أهل اجلنة بحسنها، لوال أن اهلل كتب عيل أهل اجلنة أن ال يموتوا  اجلنة حوراء 

ملاتوا من حسنها«، فلم يزل عطاء كمًدا من قول مالك أربعني يوًما.

وعن ابن مسعود I قال: يف اجلنة حوراء يقال هلا اللعبة، كل حور اجلنة يعجبن 
هبا، يرضبن بأيدهين عىل كتفها ويقلن: »طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك جلدوا«، 

بني عينيها مكتوب: من كان يبتغي أن يكون له مثيل فليعمل برىض ريب.

وروى اإلمام أمحد يف مسنده – بإسناد حسن – عن أيب سعيد اخلدري I قال: 
قال رسول اهلل H: »إن الرجل يف اجلنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر 
وجهه يف خدها أصفي من املرآة، وأنّّّ أدنى لؤلؤة عليها تضئ ما بني املشرق واملغرب، فتسلم 

عليه فريد عليها السام، ويسأهلا من أنت؟ فتقول أنا من املزيد، وإنه ليكون عليها سبعون 

وإن عليهم  ذلك،  وراء  يرى مخ ساقها من  فينفذها بصره حتى  النعمان  أدنــاه مثل  ثوباًا 

التيجان، وإن أدنى لؤلؤة لتضئ ما بني املشرق واملغرب«.

اجلنة  أهــل  من  »للرجل  قال:   H اهلل  رسول  أن   I هريرة  أيب  وعن 
زوجتان من احلور العني، على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب« 

أخرجه مسلم وأمحد.

أن  »لو  يقول:   H اهلل  قال: سمعت رسول   I بن عامر  وعن سعيد 
امرأة من نساء أهل اجلنة أشرقت ملأت األرض ريح مسك، ألذهبت ضوء الشمس والقمر«، 
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ابن حبان وابن أيب  الرتمذي، وأما ملرفوع فهو عن  ابن مسعود عن  وروى موقوًفا عن 

الدنيا. 

وعن ابن عباس L قال: »لو أن حوراء أخرجت كفها بني السامء واألرض 
حسنه  عن  الشمس  لكانت  -مخارها-  نصيفها  أخرجت  ولو  بحسنها،  اخلالئق  ألفتتن 
السامء  بني  ما  حسنها  ألضاء  وجهها  أخرجت  لو  هلا،  ضوء  ال  الشمس  يف  الفتيلة  مثل 

واألرض، ذكره ابن القيم يف حادي األرواح.

:B ǬǽƸǦǩƗ ŻƗ ǴƩǸǩ ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ƞǽƏƷ

وإن سألت عن يوم املزيد، وزيارة العزيز احلميد، ورؤية وجهه املنـزه عن التشبيه 
الصادق  عن  تواتر  كام  البدر،  ليلة  والقمر  الظهرية،  يف  الشمس  ترى  كام  والتمثيل؛ 
املصدوق H، والنقل فيه موجود يف الصحاح والسنن واملساين من رواية عدد 
من الصحابة M: »يوم ينادي املنادى: يا أهل اجلنة إن ربكم يستزيركم – أي يطلب 
منكم زيارته – فحي عىل زيارته، فيقولون سمًعا وطاعة، وينهضون إىل الزيارة مبادرين، 
فإذا بالنجائب قد أعدت هلم، فيستوون عىل ظهرها مرسعني، حتى إذا انتهوا إىل الوادي 
األفيح الذي جعل هلم موعدا، ومجعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحًدا، أمر الرب 
F بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت هلم منابر من فضة، وجلس أدناهم – وليس 
العطايا، حتى  الكرايس فوقهم يف  أن أصحاب  يرون  ما  املسك،  كثبان  فيهم دين- عىل 
إذا استقرت هبم جمالسهم، واطمأنت هبم أماكنهم، نادى املنادي: يا أهل اجلنة، أن لكم 
عند اهلل موعًدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ أمل يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا 
ويدخلنا اجلنة، ويزحزحنا عن النار، بينام هم كذلك إذ سطع هلم نور أرشقت له اجلنة، 
فإذا اجلبار B، وتقدست أسامؤه، قد أرشف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل اجلنة، 
سالم عليكم، فال ترد هذه التحية بأحسن من قوهلم: اللهم أنت السالم، ومنك السالم 
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تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، فيتجىل هلم الرب F يضحك إليهم ويقول يا أهل 
اجلنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعاىل: أين عبادي الذين أطاعوين بالغيب ومل يروين 
واّتبعوا رسيل واّتبعوا أمري، فسلوين هذا يوم املزيد، فيجتمعون عىل كلمة واحدة: رب 
ملا أسكنتكم  مل أرض عنكم  لو  أين  اجلنة،  أهل  يا  فيقول هلم:  فارض عنا،  رضينا عنك 
جنتي فسلوين فهذا يوم املزيد، فيجتمعون عىل كلمة واحدة: رب أرنا وجهك ننظر إليه، 
فيكشف اهلل B احلجب، ويتجىل هلم فيغشاهم من نوره يشء لوال أن اهلل قىض عليهم 

ال حيرتقوا ال احرتقوا مما غشيهم من نوره.
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املبحث الثالث

 ƘǶǾǝ ǬǾǖǲǩƗ ƟǷƘǞơǷ ƞǲƪǩƗ ƟƘƩƷƳ ǯƘǾƛ
ƞǩƺǲǮǩƗ Ǽǝ ƘǶǪǵƍ ƟǷƘǞơǷ

ما من شك أن أهل اإليامن يف الدنيا ليسوا مجيًعا متساوين يف اكتساب الصاحلات 

واملسارعة يف اخلريات ال من حيث الكم وال من حيث الكيف، فهناك قوى اإلخالص، 

واإليامن العامل بالقرآن العامل به املتدبر له آناء الليل وأطراف النهار، وهناك من ال يكاد 

حيسن يقرأ ما يصىل به، وبني هاتني الدرجتني ما ال حيىص من الدرجات، وهكذا قل يف 

إقامة الصلوات وأداء الصدقات وصلة األرحام وغريها من أعامل اإلسالم واإليامن.

بحسب  اآلخرة  يف  حاهلم  كان  الدنيا  يف  اإليامن  أهل  حال  هو  هذا  كان  ملا  أقول 

أعامهلم يف الدنيا، ومن ثم كانت اجلنة درجات، ويصل الفرق ما بني الدرجتني كام بني 

السامء واألرض أو أبعد من ذلك وهلذا قال العلامء: »إن أهل اجلنة يدخلون اجلنة برمحة 

اهلل ويقشموهنا بأعامهلم«، وال يقدروا عىل األعامل إال برمحة اهلل وتوفيقه هلم 

ولقد أشار اهلل تعاىل إىل الدرجات يف اجلنة يف عدد من آيات القران الكريم، ومن 

ذلك قوله تعاىل: ]مب    ىب    يب    جت     حت    خت    مت    ىت      يت[ ]املجادلة:))[، 

وقوله تعاىل: ]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ        ىئی    ی    ی    ی    جئ    حئ    

مئ    ىئ    يئ    جبحب     خب    مب    ىب    يبجت    حت    خت    مت    ىت[ ]احلديد:0)[.

قوله  ذلك  من  كثرية،  أحاديث  يف  اجلنة  درجات  ذكر   H النبي  أن  كام 

أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل بني كل  درجــة  O: »أن يف اجلنة مائة 

درجتني كما بني السماء واألرض«))).

))( رواه البخاري وغريه.
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فانطالًقا من ذلك كله أحببت أن أختم الكالم عىل جزاء عباد الرمحن بذكر درجات 
اجلنة وما فيها من النعيم املقيم ألهنم هم أهل الدرجات العىل من اجلنة – جعلنا اهلل منهم 
– وأصل هذا املبحث مأخوذ من كتاب )كيف ترفع درجتك يف اجلنة( للدكتور حممد بن 

إبراهيم النعيم وكتب أخرى، رحم اهلل مجيع علامئنا وأجز هلم املثوبة وأعىل درجتهم يف 
اجلنة.

 :ƞǲƪǩƗ ƟƘƩƷƳ ǓƘǞơƷƗ ǯƘǾƛ : ăȅǷƍ

قبل بيان ارتفاع تلك الدرجات أقول: أن غالب ما ورد عن أهل التفسري ورشاح 
احلديث أن تلك الدرجات إنام هي درجـات حسبه كام سبق يف احلـديـث: »كما بني 
 V السماء واألرض«، أو: »مسرية مائة عام«، كام يف أحاديث أخرى، وأشار ابن حجر
يف رشح حديث: »ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العلى من اجلنة«، إىل أن هذا قد 
يراد به علو القدر عند اهلل تعاىل فيكون هبذا رفع معنوي، كام قلت: ومن استحق الرفع 

املعنوي فهو أهل ألن يرفع يف درجات اجلنة احلسية..... واهلل تعاىل أعلم.

وقد وردت األحاديث الكثرية يف بيان ارتفاع درجات اجلنة، من ذلك:
)- عن أيب سعيد اخلدري I أن رسول اهلل H قال: »إن أهل الدرجات 
العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكواكب الطالع يف أفق السماء، أن أبا بكر 

وعمر وأنعما«))).

اجلنة  أهــل  »إن  قال:   H اهلل  رسول  أن   I سعد  بن  سهل  عن   -(
ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق 

أو املغرب لتفاضل ما بينهم«، قالوا: يا رسول اهلل، تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ 

قال: »بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني«))).

))( رواه أمحد والرتمذي.
))( متفق عليه.
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وردت أحاديث أخرى يف بيان ما بني الدرجتني من درجات اجلنة منها ما تـقدم 
يف حديث: »أن يف اجلنة مائة درجة«، ومـن ذلك ما رواه اإلمـام امحد عن كعب مرة أن 
رسول اهلل H قال: »ارموا أهل صنع -أي صناعة السيوف– من بلغ العدو بسهم 
الدرجة؟ فقال  يا رسول اهلل، ما  الزحام:  الرمحن بن أيب  به درجة«، فقال عبد  رفعه اهلل 
رسول اهلل H: »أما إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بني الدرجتني مائة عام«، وعن 
H: »يف اجلنة مائة درجــة ما بني كل  I قال: قال رسول اهلل  أيب هريرة 

درجتني مسرية خسمائة عام«))).

ولعل القارئ الكريم يظن أن هناك اختالف بني األحاديث التي تبني بعد ما بني 
الدرجتني بامئة عام وبني غريها، وأجاب ابن عبد اهلل ذلك بأن هذا حيمل عىل بطء السري 

.V ورسعته، وكذا قال ابن القيم

:ƞǲƪǩƗ ƟƘƩƷƳ ƳƴǕ :Ƙ ăǾǱƘƥ

جاء يف حديث أيب هريرة، أن رسول اهلل H قال: »يف اجلنة مائة درجة ما 
بني كل درجتني مائة عام«))).

وجاء يف حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل H قال: »يقال لصاحب 
آخر شيء  يقرأ  درجة حتى  آية  بكل  ويصعد  فيقرأ  واصعد،  اقرأ  اجلنة:  إذا دخل  القرآن 

معه«)3)، ويف رواية: »يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن 

منزلتك عند آخر آية تقرؤها«)4). 

بأحكامه  العاملون  هم  وقراؤه  القران  محلة   :X علامؤنا  قال  القرطبي:  قال 
وبحالله وحرامه، والعاملني بام فيه.

))( رواه الطرباين واملنذري يف الرتغيب والرتهيب.
))( رواه الرتمذي.

)3( رواه أمحد والرتمذي وابن حبان واحلاكم وصححه وأقره الذهبي.
)4( رواه الرتمذي.
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قال مالك: »قد يقرأ القرآن من ال خري فيه، وقد تقدم أن يف اجلنة مائة درجة أعدها 
اهلل للمجاهدين يف سبيله، فاجلهاد حيصل مائة درجة، وقراءة القرآن حتصل مجيع درجات 

اجلنة، واهلل املستعان عىل ذلك واإلخالص فيه بمنه وفضله«.

بينه  أنه ال تعارض  V يف رشح: »يف اجلنة مائة درجة«: »سبق  املناوي  وقال 
وبني األخبار الدالة عىل زيادة درجاهتا عىل املائة أخرب أن قارئ القرآن يصعد بكل آية معه 
درجة حتى يقرأ آخر يشء معه، ألن تلك املائة درجات كبار، وكل درجة منها تتضمن 

درجات صغار« اهـ.

وقد ورد عن عائشة J أهنا قالت: »أن عدد درج اجلنة بعدد أي القرآن، فمن 
دخل اجلنة من قرأ القرآن فليس فوقه أحد«))).

:ƟƘƩƷƴǩƗ ƚƾƭ ǺǪǕ ƞǲƪǩƗ Ǽǝ ǬǾǖǲǩƗ ƟǷƘǞơ :Ƙ ăƦǩƘƥ 

إن أهل الدرجات يف اجلنة ليسوا يف نعيم واحد، إنام لكل درجة متعتها اخلاصة إذ 
كلام علت الدرجة اتسعت واتسع معها نعيمها.

]املطففني:5)[  ٴۇ[  ۈ     ۈ     ]ۆ     تعاىل:  قوله  يف  املفرسين  بعض  وقال 
أن الرحيق املختوم هو أجود اخلمر، أما قوله تعاىل: ]ې     ى    ى[ ]املطففني:7)[، 
»فالتسنيم هو أرشف رشاب أهل اجلنة يكون للمقربني رصًفا وهو ألهل اجلنة ممزوًجا«.

كام ورد أن الشهيد يزوج باثنني وسبعني زوجة من احلور العني حيث روى بـن 
اهلل سبع خصال:  عند  »للشهيد  قال:   H اهلل  أن رسول   I مـعدي كرب 
يغفر له يف أول رفعة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، وحيلى حلة األميان، ويزوج اثنني 

وسبعني زوجة من احلـور العـني، وجيار مـن عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوضع 

))( رواه أمحد واحلاكم وقال: هذا إسناد صحيح، رواه البيهقي يف شعب اإليامن.
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على رأسه تاج الوقار، الياقـوتـة منـه خري مـن الـدنـيـا ومـا فـيـهـا، ويشـفـع يف سبـعني إنساناًا 

من أهل بيته«))).

بينام ورد أن أدين أهل اجلنة منزلة يزوج بزوجتني من احلور العني، استنادا إىل احلديث 
الذي رواه أبو سعيد اخلدري I أن رسول اهلل H قال – يف حديث طويل–: 

»ثم يدخل بته فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني«. سيأيت احلديث بتاممه إن شاء اهلل.
كام أن أهل اجلنة يتفاوتون يف احلسن واجلامل بتفاوت مراتبهم ودرجاهتم يف اجلنة. 
حيث روى أبو هريرة I عن النبي H قوله: »أول زمرة تدخل اجلنة 
على صورة القمر ليلة البدر، والذين إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل 

واحد، ل اختاف بينهم ول تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ 

ساقها من وراء حلمها من احلسن، يسبحون اهلل بكرة وحشياًا، ول يسقمون ول يتمخطون 

ول يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود جمامرهم األلوة«))). 

أبًدا كام ورد عن  وهذا احلسن واجلامل ال يتوقف عند حد معني بل يزداد وجتدد 
كل  يأتونها  املسك  كثبان  فيها  ا  لسوقاً اجلنة  يف  »إن  قال:   H النبي  أن  أنس 
، فيقول  مجعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا يف وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناًا ومجالاً

هلم أهلهم: واهلل لقد ازددمت بعدنا حسناًا ومجالاً فيقولون وأنتم واهلل لقد ازددمت حسناًا 

ومجال«)3).

وأعىل نعيم أهل اجلنة رؤية اهلل تعاىل وهم أيًضا يتفاوتون فيه، فقد روى بأسانيد 
فيها ضعف أن من أهل اجلنة من ينظر إىل اهلل تعاىل بكرة وعشيًّا ومنهم من ينظر إليه كل 

مجعة واهلل أعلم.

))( رواه أمحد والرتمذي.
))( رواه مسلم، األلوة هي العود.

)3( رواه مسلم.
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 :ƞǩƺǲǭǷ ƞƩƷƳ ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ǺǪǕƍ :Ƙ ăǖƛƗƷ

ما من شك أن أعىل أهل اجلنة درجة ومنزلة هو نبينا حممد H ويدل عىل 
 H قال: سمعت رسول اهلل L ذلك ما رواه مسلم عن عبد اهلل بن عمرو
يقول: »إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علّى، فان من صلى علّي صلى 
اهلل عليه بها عشراًا ثم سلوا اهلل تعاىل لي الوسيلة، فان من سأل اهلل لي الوسيلة حلت له 

الشفاعة« قالوا: وما الوسيلة يا رسول اهلل؟ قال: »أعلى درجة يف اجلنة ل يناهلا إل رجل 

واحد وأرجو أن أكون أنا هو«.

ويف رواية أيب سعيد اخلدري I أن النبي H قال: »إن الوسيلة درجة 
عند اهلل ليس فوقها درجة فسلوا اهلل أن يؤتيها على اخللق يوم القيامة«))).

أقرب  ألهنا  الوسيلة   H النبي  درجة  »وسميت   :V القيم  ابن  قال 
اشتقاق  وأصل  اهلل،  إىل  الدرجات  أقرب  وهي   ،F الرمحن  عرش  إىل  الدرجات 
كل  بىل  لبيد:  قال  إليه،  تقرب  إذا  إليه،  وسل  ومن  فصيلة:  وهي  القرب،  من  الوسيلة 
ذي رأي إىل اهلل واسل ومعنى الوسيلة: من الوصلة، وهلذا كانت أفضل اجلنة وأرشفها 

وأعظمها نوًرا«.

قال الكلبي: واطلبوا إليه القرب باألعامل الصاحلة، وقد كشف سبحانه عن هذا 
]ې    ې       ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ     بقوله:  الكشف  املعنى كل 

ەئ[ ]اإلرساء:57[. 
فقوله: أهيم أقرب تفسري للوسيلة.

وملا كان رسول اهلل H أعظم اخللق عبودية لربه، وأعلمهم به، وأشدهم 
له خشية أعظمهم له حمبة، كانت منزلته أقرب املنازل إىل اهلل، وهي أعىل درجة يف اجلنة، 

))( رواه أمحد وابن مردويه.
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وزيادة  اهلل،  الزلفى ممن  الدعاء  لينالوا هبذا  له  يسألوها  أن  أمته   H النبي  وأمر 
اإليامن.

وييل النبي H يف علو الدرجة ورشف املنزلة ورفعة املقام بقية أولوا العزم 
من الرسل عليهم صلوات اهلل تعاىل وهم إبراهيم وموسى ونوح وعيسى ثم يليهم بقية 
الذي رواه  H يف احلديث  النبي  بقية األنبياء ثم ييل هؤالء من ذكر  الرسل ثم 
مسلم أن موسى S سأل ربه عن أعىل أهل اجلنة منزلة فقال تعاىل: »أولئك الذين 
أردت غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن، ومل خيطر عىل 

قلب برش«، قال H ومصداقه يف كتاب اهلل C: ]ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    
ہ    ہ    ہ        ہ     ھ    ھ              ھ[ ]السجدة:7)[.

وأعىل اجلنان هي جنة الفردوس كام جاء يف الصحيحني عن النبي H أنه 
ومنه  اجلنة،  وأوســط  اجلنة  أعلى  فإنه  الفردوس،  فاسألوه  اجلنة  اهلل  سألتم  »إذا  قـال: 
تفجر أنهار اجلنة، وفوقه عرش الرمحن«، فإذا كانت الفردوس أعىل اجلنة فيكون أهلها 

هم أصحاب الدرجات العىل... جعلنا اهلل منهم بمنه وكرمه آمني.

:ǴǩƺǲǭǷ ƞƩƷƳ ƞǲƪǩƗ Ǩǵƍ ǼǱƳƍ :Ƙ ăƾǭƘƱ

 H اهلل  رسول  أن   I شعبة  بن  املغرية  عن  صحيحه  يف  مسلم  روى 
قال: »سأل موسى ربه: ما أدنى أهل اجلنة منزلة؟ قال: هو رجل جيئ بعد ما أدخل أهل 
الناس منازهلم وأخذوا  أي رب، كيف وقد أخذ  أدخل اجلنة، فيقول:  له:  اجلنة، فيقال 

أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ُملك ملٍك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 

رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال يف اخلامسة رضيت رب، فيقول: لك 

هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت رب، قال موسى: رب؛ 

فأعاهم، قال: أولئك الذين أردت« إىل آخره وقد تقدم قريًبا.
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وهذا البيان الوارد يف هذا احلديث القديس جاء موضًحا مفصاًل يف حديث آخر 
أخرب به النبي H حيث قال -يف حديث طويل-: »..ويبقي رجل مقبل بوجهه 
على النار وهو آخر أهل اجلنة دخولاً اجلنة فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه 

 :F قد َقَشَبيِن رحُيَها وأحرقين ذكاؤها، فيدعوا له ما شاء أن يدعوه، ثم يقول اهلل

هل حسبت إن فعلت ذلك أن تسأل غريه؟ فيقول: ل أسألك غريه، فيعطى ربه من عهود 

ومواثيق ما شاء، فيصرف اهلل وجهه عن النار؟ فإذا أقبل على اجلنة ورآها سكت ما شاء 

أعطيت  قد  أليس  اهلل:  فيقول  اجلنة،  بــاب  إىل  قدمين  رب  أي  يقول:  ثم  يسكت،  أن  اهلل 

عهودك ومواثيقك ل تسألين غري الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول، أي 

رب، فيدعو اهلل، حتى يقول له: فهل إن أعطيتك أن تسأل غريه؟ فيقول: ل وعزتك، فيعطي 

ربه من عهود ومواثيق فيقدمه إىل باب اجلنة، فإذا قام على باب اجلنة انفتحت له اجلنة 

فرأى فيها من اخلري والسرور فسكت ما شاء اهلل أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلين اجلنة، 

فيقول اهلل F له: أليس قد أعطيتك عهودك ومواثيقك أن ل تسأل غري ما أعطيت، 

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!! فيقول أي رب، ل أكون أشقى خلقك، فا يزال يدعو حتى 

يضحك اهلل منه، فإذا ضحك اهلل منه أدخل اجلنة، فإذا دخلها قال اهلل له: مّتن، فيسأل ربه 

وينتهي حتى أن اهلل ليذكر ه، فيقول: متن كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به األماني، قال 

اهلل D: لك ذلك ومثله معه« احلديث يف الصحيحني من رواية أيب هريرة I، ويف 

رواية أيب سعيد اخلدري I: »ذلك لك وعرشة أمثاله«.

مثله« ورواية: »ذلك لك وعرشة  أن وجه اجلمع بني »ولك   V النووي  ذكر 
أمثاله«، أن النبي H أعلم ما يف حديث أيب هريرة، ثم تكرم اهلل تعاىل فزاد ما يف 

رواية أيب سعيد فأخرب به النبي H ومل يسمعه أبو هريرة. اهـ.
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E

يف ختام هذا الكتاب أتوجه إىل اهلل C باحلمد والثناء والشكر له عىل ما منَّ به عيل 

من قضاء األيام والليايل يف تدبر هذه الصفات وحماولة فهمها وتقريبها للناس بحسب 

الواقع املعاش وقد بذلت ما يف وسعي للوصول إىل هذه الغاية، فإن وفقت فبفضل اهلل 

ونعمته وتوفيقه وإن كانت األخرى فمنى ومن الشيطان واهلل ورسوله H منه 

بريئان. 

أرجو  الذي  اهلدف  فأقول:  اخلامتة  بيان  من  عادة  أخريه  كلمه  من  البد  كان  فإن 

حتقيقه من هذا الكتاب هو أن حياول كل مسلم أن يرتقي إىل مرتبة عباد الرمحن ليفوز 

بأعىل درجات اجلنان فلعل يف هذا الكتاب عون ملبتغي ذلك واملتطلع إليه، ولكن ال بد 

من أمرين هامني ينتبه هلام من يريد هذه الرتبة أعني رتبة عباد الرمحن. 

أوهلما: أن يكثر من الدعاء والترضع إىل اهلل تعاىل أن يبلغه ذلك، فإنك أخي املسلم 

متي ما علمت أنه ال حول وال قوة لك إال باهلل حينها سوف حتسن الدعاء وختلص فيه.

ثانيهما- أن جياهد نفسه يف العمل بكل صفة من هذه الصفات التي تم رشحها 

ولعل مما يعني عىل ذلك تذكر الصور التي سبق ذكرها عن الصحابة والتابعني وغريهم 

يف كل صفة من الصفات فإذا أراد احللم مثاًل فلينظر إىل حلمهم وإذا أراد التواضع فلينظر 

إىل تواضعهم وهكذا، فلعله أن يبلغ مراده ويصل إىل مطلبه. 

وثمة هدف آخر أرجو أن يتحقق من وراء هذا الكتاب أال وهو الدعوة إىل العمل 

بام ورد فيه من صفات عباد الرمحن فال يكون القارئ سلبيًّا يف جمتمعه يعمل الصاحلات يف 

نفسه وال يدعو غريه إليها بل جيب أن يدعو إليها بقالِه وَفَعالِه لتكون النهضة اإلسالمية 
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ا وال يرس  باملجتمع نحو صورة أفضل للمجتمعات املسلمة، ألن حاهلا اآلن ال يغيظ عدوًّ

صديًقا ونسأل اهلل العافية لنا وللمسلمني.

واحلمد هلل أواًل وآخًرا وصىل اهلل عىل نبينا حممٍد وآله وَسلََّم تسلياًم كثرًيا.
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