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المقدمة
ِّ

الحم��� ُد هلل ،وال�ص�ل�ا ُة وال�س�ل�ا ُم عل���ى ر�س���ول اهلل،
�أ َّما بعد:
وين�ص ُح
ف ُيو�صي الأط َّبا ُء
ِ
بفح�ص الأج�سام ك َّل حينَ ،
الفح����ص دور ًّي���ا في ال�س���نة م ّرتين
���ون
ُ
بع�ض ُه���م �أن يك َ
ُ
�أو ثال ًث���ا ،واله ُ
���دف م���ن ذاك الفح�ص ه���و الت�أ ُّك ُد من
ُ
وتدارك ال ُم ِ
�صاب قبل
�سالمة الأج�س���ام من الأمرا�ض،
هلل ال�سالمة-
ا�ستفحال المر�ض ،فمن الأمرا�ض -ن�س� ُأل ا َ
دون �شعور �صاحبه به!
ما يف ِت ُك بالج�سم َ
النا�س على هذا الإجرا ِء الط ّبي
ولذا
يحر�ص كثي ٌر من ِ
ُ
ب�ش���كلٍ دوري ،وي�ؤك���دون عليه با�س���تمرار ،وي�س���تجيبون
11

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

لن�صيحة الأط َّباء ب�صور ٍة كبيرة ،وما �سخروا وال امتع�ضوا،
من تلك الو�صية الطبية!
نف�س َ
وم���اذا لو قال نا�صحَّ :
���ك للفح�ص
هل
َ
عر�ضت َ
القر�آني ،لترى �أين �أنت؟ فهل تُباد ُر �أم ت َُ�س ِّو ُف �أم ت�سخر؟
لقد َبد ْت لي فكر ُة هذا الكتاب( :القر�آنُ
والفح�ص
ُ
الذَّاتي) ،و�أنا �أرى ُم َمار�سات الكثير من الم�سلمين خالف
تو�صيات القر�آن ،فجاء هذا الكتاب تنبي ًها و� ً
إيقاظا .ولئن
اعتراه بع�ض النق�ص ،فذاك ق�صو ٌر م ِّني؛ ف�أنا ب�شر .وقد
راجع العلماء َق ْب ِلي ما كتبوا ،فع ّدلوا ،وب َّدلوا .عن عبداهلل
قابلت ٍ
بكتاب لأبي ثالث
ابن الإمام �أحمد بن حنبل ،قالُ :
ع�شرة م َّرة ،فلما كان في الرابعة ع�شرة خَ َرج فيه خط�أ،
ي�صح غي ُر كتاب
فو�ضعه من يده ،ثم قال :قد � ُ
أنكرت �أن َّ
اهلل .
وقال ال ُمزَني« :قر� ُأت كتاب الر�س���الة على ال�شافعي
ثماني���ن م ّرة ،فم���ا من م���ر ٍة � َّإل وكان َيق ُ
���ف على خط�أ،
12

مِّدقلا
م



�صحيحا
فق ��ال ال�ش ��افعيِ :ه ْي ِه �أبى اهلل �أن يك���ون كتا ًبا
ً
غي َر كتابه» .
� ُ
هلل المثوبة ،وما توفيقي � َّإل باهلل.
أ�سال ا َ
(((

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال ِّثن َّيان
الريا�ض /البريد الإلكتروني1@ikcedu.net :

b

((( نم��اذج م��ن ر�س��ائل الأئم��ة ال�س��لف و�أدبه��م العلم��ي :عبدالفت��اح �أبو غ��دة
(���ص.)٥٩
13

مدخل

و�صاي���ا القر�آن الكريم �أه ُّم من و�صايا الأط َّباء ،فهو
كالم اهلل خالقِ الأط ّباء ،ووا�ض ِع الداء والدواء ،والقاد ِر
ُ
على ُك ِّل �شيء.
نفح�ص
ون�صائحه �أع ُّم و�أ�شمل ،فهل
و�صايا القر�آن،
ُ
ُ
ون�س���تعر�ض نتائج
أنف�س���نا عن طريق الق���ر�آن الكريم،
ُ
� َ
الفح�ص الر ّباني ،ونجلو �أنف�سنا بتع ّر�ضنا للقر�آن؛ لنرى
مقدار قربنا منه ،ومقدار بعدنا عنه؟!
نف�سك:
�إنها �أوام ُر
ٌ
و�سا ِئ ْل َ
وتوجيهات ر َّبانية ،اقر�أها َ
كيف �أنت مع هذا الفح�ص القر�آني؟
اقر�أه���ا الآن َق ْب َ
���وم حتم���ي � ٍآت
���ل �أن تقر�أه���ا ف���ي ي ٍ
ال محال َة� ،ستُ�س�أَ ُل فيه عن هذا الفح�ص القر�آني!
15

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [الإ�س���راء.]14 ،13 :
ثابت المحالة� ،س ُي�ؤتَى ُك ُّل
�إي واهلل ق�سمي ،هو يو ٌم قاد ٌم ٌ
ف ٍ
���رد فيه كتاب ُه بيمينه �أو �ش���ماله ،جعلنا اهلل وكتبنا من
�أهل اليمين!
و�صف ٍ
َات �ش���امل ًة ،وعناي ًة بالج�س���م
�إن ف���ي الق���ر�آن َ
والعق���ل ،بالج�س���د وال���روح ،بالدني���ا والآخ���رة ،بالقيم
وال ُم ُثل ،ب�صالح الفرد ،و�صالح المجتمع!
فحتى و�صية الأطباء بفح�ص ج�سمك من الأمرا�ض،
ن َّب���ه �إليها الق���ر�آن؛ �إذ �أمرك القر� ُآن بفح�ص ج�س���مك؛
فال تته���ور ،و ُت َع ِّر� ُ���ض ذاتَ���ك للتهلكة ،وج�س���دك للتلف،
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ [البق���رة .]195 :فال تت���رك نف�س���ك
وق���د توفرت المختبرات والعلم الطبي� ،إن �أهملتها فقد
�ألقيتها في التهلكة ،والق���ر�آن ينهى عن ذلك ،وال تتهور
وتز ُّج بنف�س���ك في �أُم���ور تعود علي���ك بال َه َلك��� ِة والأذى،
فنف�س َك �أمان ٌة لديك!
ُ
16

لخدم



ق ��ال ال�ش ��يخ اب ��ن عثيمي ��ن عن ��د تف�س ��يره له ��ذه
الآي ��ة« :ال يجوز للإن�س���ان �أن ُيع ِّر َ�ض نف�س���ه للأخطار،
ينام
مث���ل �أن ُيلقي نف�س���ه في نار� ،أو في م���اء ُيغرق ُه� ،أو ُ
تحت جدا ٍر مائلٍ لل�س���قوط� ،أو ما �أ�ش���به ذلك ،ف�إن هذا
ح���رام ،ويدل على هذا قوله تعالى :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮊ [الن�س���اء]٢٩ :؛ حي���ث يدخل ف���ي هذه الآية
ﮋﭹﭺﭻﮊ ك ُّل ما ي����ؤدي �إلى �ض���رر للبدن ،و�إن
لم ي�ص���ل �إلى درجة القتل ،الدليل� :أن عمرو بن العا�ص
 لما بعثه الر�سول  في �سرية و�أجنب ،و�إذا
الج���و بارد فتيمم و�ص ّلى ب�أ�صحابه ،فلما رجع �إلى النبي
 قال له�« :أَ َ�ص َّل ْيتَ ِب َ�أ ْ�ص َحاب َِك َو�أَنْتَ ُجن ٌُب؟» .
(((

���رت ق َ
���ول اهلل تعالى :ﮋﭹ
قال :يا ر�س���ول اهلل ،ذك ُ

متِ ،
ف�ضحك النبي
ﭺﭻ ﭽﭾﭿﮀﮁﮊ فتي َّم ُ
 و�أق َّره» .
(((

((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 347-346/29رق��م  ،)17812و�أب��و داود (145/1
رق��م  ،)334و�صحح��ه الألبان��ي ف��ي �صحي��ح �س��نن �أب��ي داود .ه��ذا الحدي��ث رواه
البخ��اري ف��ي �صحيح��ه (.)355/1
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة البقرة ،الآية.195 :
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الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

�إذن ،ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ ي�ش���مل الإلق���ا َء بالي���د
الح�سية والمعنويةّ � .إن القر�آن �شام ٌل كام ٌل،
�إلى ال َّته ُل َكة ِّ
فلنقر�أه ونتد َّبره ،ونعمل بتوجيهاته!
b

18

أعظم المقامات
ُ

���وم ب���ه ،وي�س���بقُ جمي��� َع
�أه��� ُّم ٍ
فح����ص يج ُ
���ب �أن تق َ
فحو�صا ِت َ
���ك الط ِّبية والعلمي���ة ،وك َّل ما يخطر على بالك
أنت والتوحيد؟ �إفرا ُد اهلل بالعبادة.
من فح�ص ،هو َ
كيف � َ
�إن ف���ي القر�آن الفح�ص القطع���ي! اقر�أ القر� َآن ِ
تجد
الو�صف���ات ال�ش���افية الكافية الحامي���ة ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﮊ [الن�ساء.]48 :
�إيق ٌ
���اظ وتنبي ٌه م���ن اهلل ،وو�ضو ٌح وج�ل�اء ،احذ ْر �أن
���رك مع ا ِ
ت�ش َ
���دا في العبادة ،فه���ذه الآي ُة الكريم ُة
هلل �أح ً
َ
قط َع ِت الخبر ،و�أخبرتنا الخب َر اليقين� ،أنه �-س���بحانه-
ال يغف��� ُر ل ٍ
أحد �أن ي�ش َ
���رك به؛ ف���ذاك �إث ٌم عظي��� ٌم ،وزل ٌل
19

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ج�س���ي ٌم .و ُي َك ِّر ُر �س���بحانه تحذي��� َر ُه في الآي��� ِة الثاني ِة في
ال�سورة ذاتها ،ب�أنه ال مغفر َة وال تكفي َر مع ال�شرك باهلل؛
ال�ض ُ
وال�س َف ُه ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
فهو َّ
الل َّ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الن�ساء.]116 :
تن َّب ْه �أخي في اهلل!
تنبهي �أُخَ َّي ِت ِي في اهلل!
فح�ص �أنف�سكم ،ال تت�ساهلوا في ذلك� ،سائلوا
ك ِّرروا َ
أنف�س ُكم دو ًما كيف �أنتم والتوحيد؟ فر�سول اهلل 
� َ
وهو �إمام ال ُموحدين ،ومع ذلك ُي ِّ
حذره اهلل من ال�شرك ،وهو
تحذي ٌر لنا جمي ًعا ،يقول تعالى :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
أي�ضا تحذير الر�سول
ﭼ ﭽﮊ [ال�شعراء .]٢١٣ :وي�ؤكد �سبحانه � ً
 ،كما حذَّر  جميع الر�سل من ال�شرك ،فكيف
بنا نحن؟! ق���ال تعالى :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﮊ [الزمر.]٦٥ :
ال�ش ِ
هلل ُي َن ِّب ُه ال ُّر ُ�س َ
���ل و ُيخ ِّوفهم من ِّ
���رك،
ف����إذا كان ا ُ
والفح�ص الم�س���تمر!
فنحن الأول���ى بالتنبي ِه والتذكيرِ ،
ِ
20

تاماملا ُمظعأ
ق



لذا ينبغي للم�ؤمن �أن َ
يخاف من ال�شرك ،ويحذ َر �أ�سبابه
و�أنواعه ،وي�س� َأل � َ
أهل الذكر لكيال يقع فيه ،يقول تعالى:
ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﮊ [النحل.]٤٣ :
لقد �أ َك َ
الدين وحفظه ور�ضيه ،فالحذ َر الحذ َر
هلل ِّ
مل ا ُ
من االنحراف والت�أويل ،يقول �سبحانه وتعالى :ﮋﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮊ [المائدة.]٣ :
ت�س���لم
فح�ص نف�س���ك ،واعر�ضها على القر�آن
ْ
َك��� ِّر ْر َ
من ال�ش���رك ،فال ترجو وال تتو�سل وال ت�س�أل �إ َّال اهللُ ،ك ْن
مع اهلل وحده ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [الجن.]١٨ :
اح���ذ ْر �أن تُ�ش َ
َ
ر�س���ول اهلل � ،أو �أ ًّيا من
���رك
وتوج���ه �إليه
الب�ش���ر في دعائ���ك� ،أخل�ص دع���اءك هللَّ ،
أحدا في طلبك ﮋﭝ ﭞ
ُمبا�ش���رة ،ال ت�ش���رك معه � ً

ﭟ ﭠ ﭡﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﮊ [غافر.]٦٠ :
بعيدا فتت�شفع
�إن اهلل قريب من �س���ائليه ،ال تح�س���به ً
ب�س�ؤالك
ب�آخرينَّ ،
توج ْه �إليه ْ
وح َد ُه وخُ َّ�صه �-س���بحانهُ -
21

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [البقرة.]١٨٦ :

يقول الر�س���ول  البن عبا�س« :يا ُغال ُم �إنِّي
�أع ِّل ُم َك ك ِل ٍ
هلل يحف َ
هلل تَجِ ْد ُه
َظك ،احف َِظ ا َ
مات ،احف َِظ ا َ
نت فا�س َت ِعن
هلل ،و�إذا ا�س ��ت َع َ
تجا َه َك� ،إذا �س� ��أَ َ
لت فا�س� �� ِأل ا َ
ب ��ا ِ
هلل ،واعلَ ��م �أ َّن الأ َّم� � َة ل ��و اجتَمع ��ت علَ ��ى �أن ينف َ
َعوك
ب�ش ��ي ٍء ل ��م َينفع � َ
َ
هلل َل � َ�ك ،و�إن
�وك � َّإل ب�ش ��ي ٍء قد كت َب� � ُه ا ُ
ب�شي ٍء لم َي�ض ُّر َ
اج َت َمعوا على �أن ي�ض ُّر َ
وك َ
وك � َّإل ب�شي ٍء
هلل َ
ال�صحفُ » .
عليكُ ،ر ِف َع ِت الأقال ُم وجف َِّت ُّ
قد كت َب ُه ا ُ
(((

الحديثُ �أ�ص ٌل
ن�صه« :هذا َ
ال�س ِني ِة ما ُّ
جاء في ال ُّد َر ِر َّ
عظي��� ٌم ف���ي ُمراقب��� ِة ا ِ
َفوي�ض
هلل ،و ُمراع���ا ِة حقو ِق���ه ،وت ِ
و�ش���هو ِد تَوحي ِ
الأُم���و ِر �إليه ،وال َّت���و ُّكلِ عليهُ ،
���ده وتف ُّر ِده،
وحده ،وفيه �أبل ُغ
وعجزِ الخالئقِ ك ِّلهم وافتقا ِره���م �إليه َ
ْ
ر ٍّد على َمن اعتق ََد النَّف َع وال�ض َّر في َغيرِ اهلل ِمن الأوليا ِء
((( رواه عب��داهلل ب��ن عبا���س ،الألبان��ي (ت � ،)١٤٢٠صحي��ح الترم��ذي (،)٢٥١٦
�أخرج��ه الترم��ذي ( ،)٢٥١٦واللف��ظ له ،و�أحمد (.)٢٦٦٩
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وا�ستعان بِهم ِمن
وال�صا ِلحين و�أهلِ القبورِ� ،أو �س����أ َلهم
َ
َّ
ُدونِ ا ِ
هلل تعالى» .
(((

وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية « :ال َّتوحي ُد ِ�س ُّر
القر�آن ،و ُل ُّب الإيمان» .
(((

���ف ُمت� ً
ن�ص �أعظم �ش���هادة؛
ه���ذا ،و ِق ْ
أم�ل�ا ُمتدب��� ًرا َّ
�إنها �ش���هادة التوحي���د يقول تعال���ى :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ

[�آل عمران.]١٨ :

وقال ابن القيم« :ت ََ�ض َّمن َْت َه ِذ ِه الآ َي ُةَ � :أج َّل َ�ش��ها َد ٍة،
و� ْأع َظ َمه��ا ،و� ْأع َد َله��ا ،و� ْأ�ص َد َقه��اِ ،م��ن � َأج ِّل �ش ِ
��اه ٍدِ ،ب� َأج ِّل
َم�شْ ُه ٍود ِب ِه» .
(((

وجاء في تف�سير ابن كثير« ،ما ُروي عن َغا ِلبِ ا ْلق ََّطانِ
ال ْع َم ِ�ش،
َق َال� :أَ َت ْي ُت ا ْل ُكو َف َة ِفي ِت َجا َر ٍةَ ،فن ََز ْل ُت َقرِ ي ًبا ِم َن َْ أ
((( مو�سوعة الدرر ال�سنية ،الرابط:
((( مجموع الفتاوى.368/1 :
((( مدارج ال�سالكين بين منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعين.354/3 ،

https://www.dorar.net/hadith/sharh/136880
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���ام َف َت َه َّج َد ِم َن ال َّل ْيلِ ،
َف َل َّم���ا َكا َن ْت َل ْي َل ٌة � ُ
أردت �أَ ْن �أن َْح ِد َر َق َ
َف َم��� َّر ِب َه ِذ ِه الآية :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

الَ ْع َم ُ
هلل ِب ِه،
ﭼﮊ ُث َّم َق َال ْ أ
����شَ :و�أَ َنا �أَ�شْ ��� َه ُد ِب َما َ�شهِ َد ا ُ
هلل َه ِذ ِه ال�شَّ ��� َها َدةََ ،و ِه َي ِل���ي ِعن َْد ا ِ
هلل َو ِدي َع ٌة:
َو�أَ ْ�س��� َت ْو ِد ُع ا َ
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ َقا َل َه���ا ِم َرا ًراُ .ق ْل ُتَ :لق َْد َ�س ِ���م َع
ِفي َها َ�ش��� ْي ًئاَ ،فغ ََد ْو ُت ِ�إ َل ْي ِه َف َو َّد ْع ُت ُهُ ،ث َّم ُق ْل ُتَ :يا َ� أ َبا ُم َح َّم ٍد،
�إ ِّني �س���معتك تردد هذه الآية .قال� :أو ما َب َلغ ََك َما ِفي َها؟
���الَ :وا ِ
���م ت َُح ِّد ْث ِنيَ .ق َ
هلل
ُق ْل ُ
���ت�َ :أ َنا ِعن َ
ْ���د َك ُمن ُْذ َ�ش��� ْهرٍ َل ْ
َل� أُ َح ِّد ُث َك ِب َها �إِ َلى َ�س��� َن ٍةَ .ف َ�أ َق ْم ُت َ�س��� َن ًة َف ُكن ُْت َع َلى َبا ِب ِه،
ال�س َن ُة.
ال�س��� َن ُة ُق ْل ُتَ :يا َ�أ َبا ُم َح َّم ٍدَ ،ق ْد َم َ�ض ِت َّ
َف َل َّما َم َ�ض ِت َّ
���ن َع ْب ِدا ِ
هلل َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
َق َ
���ول
���الَ :ح َّد َث ِن���ي �أَبُو َوا ِئلٍ َ ،ع ْ
ا ِ
هلل ُ « :ي َج ��ا ُء ب َِ�ص ِاح ِب َه ��ا َي� � ْو َم ال ِقيا َم ِةَ ،ف َيق ُ
ُول
هلل َ :ع ْب � ِ�دي َع ِه� � َد �إ َل َّي ،و�أنَا � َأح ُّق َمن َو َّفى با ْل َع ْه ِد،
ا ُ
�أ ْد ِخ ُلوا َع ْب ِدي ا ْل َج َّن َة» .
(((

((( تف�سير ابن كثير.401/1 ،
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وق ��ال ال�ش ��يخ اب ��ن �س ��عدي ف ��ي تف�س ��يره« :ه���ذا
أعظم الطرق الموجبة
تقري��� ٌر من اهلل تعالى للتوحي���د ب� ِ
ل���ه ،وهي �ش���هادتُه تعالى و�ش���هاد ُة خوا����ص الخلق وهم
المالئك���ة و�أهل العلم� ،أما �ش���هادته تعال���ى فيما �أقامه
م���ن الحج���ج والبراهي���ن القاطعة عل���ى توحي���ده ،و�أ ّنه
ال� إل���ه �إال هو ،فنو ُع الأدلة في الآفاق والأنف����س على هذا
الأ�ص���ل العظي���م ،ول���و لم يكن ف���ي ذلك � َّإل �أن���ه ما قام
�أح ٌد بتوحيده �إال ون�صره على الم�ش���رك الجاحد المنكر
للتوحي���د ،وكذل���ك �إنعامه العظيم الذي م���ا بالعباد من
���م �إال هو ،والخل���قُ كلُّهم
نعم��� ٍة �إال من���ه ،وال يدف���ع النق َ
عاجزون عن المنافع والم�ضار لأنف�سهم ولغيرهم ،ففي
هذا برها ٌن قاط ٌع على ِ
وجوب التوحيد وبطالنِ ال�شرك.
و�أما �شهاد ُة المالئكة بذلك فن�ستفي ُدها ب�إخبار اهلل لنا
بذلك و�إخبار ر�سله ،و�أما �شهادة �أهل العلم فلأ ّنهم هم
خ�صو�صا في �أعظم
المرج ُع في جميع الأم���ور الدينية،
ً
الأمور و�أج ّلها و�أ�ش���رفها وهو التوحيد ،فك ّلهم من �أ ّولهم
�إل���ى �آخرهم ق���د ا ّتفقوا على ذل���ك ودعوا �إلي���ه ،وب ّينوا
فوجب على الخلق التزام
للنا����س الطرق المو�صلة �إليهَ ،
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هذا الأمر الم�شهود عليه والعمل به ،وفي هذا دلي ٌل على
علم التوحيد؛ ل َّأن َ
�أن �أ�ش َ
�شهد به بنف�سه
اهلل َ
���رف الأمور ُ
���هد عليه خوا�ص خلقه ،وال�ش���هاد ُة ال تك���ون � َّإل عن
و�أ�ش َ
علم ويقين ،بمنزلة الم�ش���اهدة للب�صر ،ففيه دلي ٌل على
ٍ
� َّأن من لم ْ
ي�صل في علم التوحيد �إلى هذه الحالة فلي����س
من �أولي العلم» .
(((

ه���ذا وبعد ،ف ِل ِع َظ ِم �أمرِ العقي���دة ،و�إفرا ِد ا ِ
هلل وحده
آيات التحذير والتخويف ﮋﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ
بالعبادة؛ تك َّررت � ُ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الإ�سراء ،]٣٩ :وقال �سبحانه :ﮋﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯪ ﯫﮊ [النحل ،]٥١ :وقال
 :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [الإ�سراء.]22 :
ُ�شرك مع ا ِ
ِ
فا�ستر�ش ْد به ،واحذ ْر �أن ت َ
هلل
�إنَّه القر�آن،
أحدا في عبادتك وفي تو�س ِّلك ورجائك.
� ً
�إن مق���ام التوحي���د �أم��� ُر ُه جلي��� ٌل ،وخط ُر ُه ج�س���ي ٌم،
فالح���ذ ُر من���ه واجب ،والخ ُ
���ب الواجبات.
���وف منه �أوج ُ
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان� ،ص.125 ،124
26

تاماملا ُمظعأ
ق



عن معقل بن ي�سار � أنه قال« :ان َْط َلق ُْت َم َع َ�أبِي َب ْكرٍ
ال�ص ِّديقِ � إ َلى ال َّنب ِِّي َ ،فق َ
َالَ « :يا� أَ َبا َب ْك ٍر،
ِّ
َل ِّ
ل�ش� � ْر ُك ِفي ُك� � ْم �أَخْ َف ��ى ِمنْ َد ِبي ��بِ ال َّن ْم ِل عل ��ى ال�صفا».
ال�ش��� ْر ُك � َّإل َم ْن َج َع َل َم َع ا ِ
َ���ال �أَبُو َب ْكرٍ َ :و َهلِ ِّ
َفق َ
هلل
ِ�إ َل ًها �آخَ َر؟ َفق َ
َال ر�س���ول اهلل َ « :وا َّل ِذي َنف ِْ�س ��ي
ِب َي ِد ِهَ ،ل ِّ
ل�ش� � ْر ُك �أَخْ فَى ِمنْ َد ِبي ��بِ ال َّن ْم ِل على ال�صفا� ،أَ َل
�أَ ُد ُّل َك َعلَى �شَ ْي ٍء �إ َذا ُق ْل َت ُه َذ َه َب َعن َْك َق ِلي ُل ُه َو َك ِثي ُر ُه؟ ُقل:
ال َّل ُه َّم �إنِّي �أَ ُعو ُذ ب َِك �أَنْ �أُ�شْ ر َِك ب َِك َو�أَنَا َ�أ ْعلَ ُمَ ،و�أَ ْ�س َت ْغ ِف ُر َك
ِل َما َل �أَ ْعلَ ُم» .
(((

b

((( �أخرجه الإمام �أحمد في الم�سند.403/4 ،
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استشعار األمن

���ك ف���ي �أن ك ّل ٍ
ما من �ش ٍ ّ
فرد ين�ش��� ُد الأم���ن والأمان
أهم مجاالت الأمن؛ الأمن الر َّباني.
لنف�س���ه و�أُ ْ�س���رته ،و� ّ
فكيف تفح�ص نف�سك وتعرف �أن اهلل �سبحانه َع َّد َك من
عباده الآمنين؟ كتبنا اهلل و�إ ّياكم منهم.
ٌ
تجد
ُكل ذلك
مب�سوط في القر�آن ،ف ّت ْ�ش واقر�أْ بتد ّبرٍ ْ
تلك الب�ش���ارة ،يقول تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﮊ [الأنعام.]82 :
ْ
و�ص ِّف ِه من ال�ش ِ
واحتط
���رك والمعا�صي،
َنقِّ �إيمانكَ ،
وتد َّب ْر َ
بالغة
من �أحابيلِ ال�ش���يطان وت�أويل���ه و�إغرائ���هَ ،
الق���ر�آن وعظمت���ه ،فق���د وردت كلم���ة اللبا����س مرتبط ًة
بالإيم���ان ،واللبا����س يعن���ي الغَطاء ،فال ت ّ
ُغط���ي �إيما َن َك
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بالهنَّ���ات وال���زالت ،واح���ذر الهف���وات يكن ل���ك الأمن
أمن اهلل فاز! ﮋﭾﭿﮀﮁﮊ
ومن ن���ال � َ
الر ّبانيْ ،
[الأعراف.]26 :
أنت
وفي القر�آن �آيات كثيرة تعرِ ُف بها حالك ،و�أين � َ
من ر�ضا اهلل؛ ف َِمن � ْأم ِن ِه ورِ�ضاه �أن يك ُت َب َك م َّمن ت�ستغف ُر
لهم حمل ُة العر����ش ،ويا ُطوبى لمن �شم َل ُه ا�ستغفا ُر حمل ِة
العر�ش ودعا� ُؤهم ،وما �أبركه من دعاء ي�شمل ال�صالحين
من الأح َّبة؛ ي�ش َم ُل الوالدين ،والزوج ،وال ّذ ِّرية .ر ّباه اكتبنا
منهم ﮋﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ [غافر.]9-7 :
نف�س��ك ،واعم��لِ
�إي واهلل� ،إن��ه الف��وز العظي��م! �أجهِ ْ��د َ
ال�صالح��ات ،واجتن��بِ ال�س��يئات ،ال ي ُغ َّر ّن��ك �أن ِ
�ضح َك ِ��ت
ال ُّدني��ا لزي ٍ��د �أو ابت�س��مت لعمرو ،فال��دوام ُمحال!
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نف�س���ك مع �إر�شاداته،
دوما،
ارج ْع للقر�آن ً
ْ
وافح�ص َ
ْ
واعمل بما ق�ضى به ت ِع ْ
هلل َم ْن جم َع
����ش �آم ًن���ا .لقد وعد ا ُ
بي���ن الإيمان والعمل ال�صالح بالحياة الطيبة في الحياة
الدني���ا ،وبالج���زاء الح�س���ن في ه���ذه ال���دار ،وفي دار
الق���رار ،وذاك ه���و الأم���ن ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮊ [النحل.]97 :
والنعيم في
ُك ٌّل يو ُّد الحيا َة الطيب َة ،والعي�ش َة الهني َة،
َ
الآخرة.
اطمئن واقر�أْ َو ْع َد اهلل ،وهني ًئا للفائزين ِ
بوعد اهلل!
ؤمن يعم���ل ال�صالحات ،بمغفرة
ي ِع��� ُد �-س���بحانهُ -ك َّل م� ٍ
ذنوبه ،ومحو �سيئاته وبالأجر العظيم ،وحين ُ
هلل
ي�صف ا ُ
ذاك الوعد بالعظمة ،وهو العظيم  ف�إن ما �س���وف
تلق���اه في الآخرة ،هو فوق خيالك ،و�أعظم مما تت�صور،
وه���و الأمن الذي يتمناه ال ُكل ،يقول تعالى :ﮋﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯯﯰﯱﯲﮊ [المائدة .]9 :وفي
�آية �أُخرى يرِ ُد و�صف الوعد ِ
وع َظم �أجره ﮋﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮊ [فاطر.]7 :
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و�سابق لعمل ال�صالحات ت ُف ْز بالأجر
�أخي في اهلل ،باد ْر ْ
العظيم ،و َتنَلِ الأجر الكبير!
واق���ر�أ الق���ر�آن و�أن���ت ُم َت َد ِّث���ر بخ�ش���ية اهلل وخوفه،
ت�س���عد ب�أجر اهلل
واجع���ل خوفك من اهلل معك كل حين
ْ
الكبي���ر ،و�أمنه العظيم :ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﮊ [الملك.]12 :
ه���ذا ،ول���و قر�أنا التاري���خ لعرفن���ا � ّأن الدني���ا قطا ٌر
�سائ ٌر ،ويبقى العمل ال�صالح والذكر الح�سن ،فالخليفة
عمر بن عبدالعزيز  ل ّما ح�ضرته الوفاة «دخل عليه
م�س���لمة بن عبدالملك ،وقال� :إنك -يا �أمير الم�ؤمنين-
قد ف ََط ْم َت �أفوا َه �أوال ِدك عن هذا المال.
أو�صيت به���م � َّإلي �أو� إلى م���ن ُتف َِّ�ضل ُه من
فح َّب���ذَ ا لو � َ
�أهل بي ِتك.
فلما انتهى من كالمه ،قال ُعمر� :أجل�سوني.
َ
مقالتك يا م�سلمة� ،أ َّما
�سمعت
ف�أجل�س���وه ،فقال :قد
ُ
قو ُل َك� :إني قد ف ََط ْم ُت �أفوا َه �أوالدي عن هذا المال.
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ف�إن���ي ِ
واهلل ما منع ُت ُه���م حقًّ���ا ه���و له���م ،ول���م �أ ُكن
لأُعطيهم �شي ًئا لي�س لهم.
أو�صيت به���م � َّإلي� ،أو� إلى من ُتف َِّ�ض ُل ُه
و�أ َّما قو ُل َك :لو � َ
ِم ْن �أهلِ َ
بيتك .ف�إنما َو ِ�ص ِّيي وول ِّيي فيهم اهلل ،الذي َن َّزل
الكتاب بالحقِ  ،وهو يتولى ال�صالحين.
َ
���م يا م�س���لم ُة �أن �أبنائي �أَح ُد َر ُجلي���ن� :إ َّما َرج ٌل
ْ
واع َل ْ
ُ
ويجعل ل ُه ِمن �أمرِ ِه
هلل ِمن فَ�ضله،
�صال ٌح ُم َّتقٍ  ،ف�س ُيغنيه ا ُ
َمخْ َر ًجا.
أكون �أ َّو َل
و�إ َّما َرج ٌل طا ِل ٌح ُم ِك ٌّب على المعا�صي ،فلن � َ
َم ْن ُيعي ُن ُه بالمال على مع�صي ِة ِ
اهلل تعالى.
ادعوا لي َب ِن ّي.
ُثم قالُ :
ولدا.
ف ََد َع ْو ُهمُ ،
وهم بِ�ضع َة ع�ش َر ً
فلم���ا ر� ُآه���م تَرقرقت عين���ا ُه ،وق���ال :بِنف�س���ي ِفتي ًة
َت َر ْك ُت ُهم عال ًة ال� شيء لهم.
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و َب َك���ى ُبكا ًء �صامتًا .ثم ال َتف ََت �إليهم ،وقال� :أَ ْي َب ِن َّي.
ون ب� ٍ
أحد
���ت ل ُكم خي ًرا كثي ًرا .ف�إن ُك���م الَ  ت ُم ُّر َ
قد ترك ُ
�إني ْ
من الم�س���لمين� ،أو� أه���لِ ِذ َّم ِتهِ ���م � َّإل َر�أَ ْوا � َّأن َل ُكم عليهم
حقًّا.
أمام ُكم خيا ًرا بين �أَ ْم َرين:
يا َب ِن َّيَّ � ،إن � َ
ف�إ َّما �أن تَ�س َت ْغ ُنوا ،و َي ْدخُ َل َ�أ ُبو ُكم النا َر.
و�إ ّما �أن َت ْف َت ِقروا ،ويدخُ َل الج ّن َة.
رون �إنق َ
���اذ �أَبي ُكم من النا ِر
���ب � َّإل �أن ُك���م ُت�ؤ ِث َ
وال �أَ ْح َ�س ُ
على ال ِغنى.
ُث َّم نظر �إليهم في ِرفْقٍ وق���الُ :قوموا َع َ�ص َم ُك ُم اهلل.
ُقوموا َر َز َق ُك ُم اهلل.
���ت �إلي ِه م�س���لم ُة وقال :عندي ما ه���و خي ٌر ِم ْن
فالتف َ
ذلك يا� أمير الم�ؤمنين.
فقال :وما ُهو؟
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لدي ث�ل�اثُ مئ ِة � ِ
ألف دين���ارٍ .و�إن���ي َ�أ َه ُبها َ
لك
ق���الَّ :
َف َف ِّر ْق َها فيهِ م� .أو ت ََ�ص َّدق بها �إذا ِ�ش ْئ َت.
فقال له ُعمر� :أو خي ٌر من ذلك يا م�سلمة؟
قال :وما ُه َو يا� أمي َر الم�ؤمنين؟
���ت َ
لك
لي�س ْ
فق���الَ :ت ُر ُّدها �إلى َم ْن �أُ ِخذَ ْت ِمن ُه؛ ف�إنها َ
بحقٍّ .
فترقرقت َع ْينَا م�سلم َة ،وقال:
هلل -يا �أمي َر الم�ؤمنينَ -ح ًّيا َوميتًا.
َر ِح َم َك ا ُ
َفق َْد �أ َلن َْت ِمنَّا قلو ًبا قا�سي ًة.
َو َذ ّك ْر َت َها ،وقد كانت نا�سية.
أبقيت لنا في ال�صالحين ِذ ْك ًرا.
و� َ
النا�س �أخبا َر �أبنا ِء ُعمر من َب ْع ِده.
ثم َت َت َّب َع ُ
احتاج �أح ٌد ِم ْن ُهم وال ا ْف َتقَر.
َف َر�أَ ْوا �أن ُه ما َ
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���م؛ �إذْ
َ
هلل العظي ُ
و�صدقَ ا ُ

يقول :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ

[الن�ساء. »]9 :
(((

b

((( �صور من حياة التابعين :عبدالرحمن ر�أفت البا�شا (.)266-263
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ُ
األ ْس َو ُة الحسنة

َ
دت
ِا�س َر ْح في
خيالك ،وتذ َّك ْر َم ْن نالوا �إعجابكَ ،و َو ِد َ
ّيت �أن تكون مث َل ُهم ،لن تجد بين قديمهم
�أن ُت َق ِّل َد ُهم ،وتمن َ
ومت�أخرهم كام َ
افتح الم�صحف تجد
���ل الأو�صاف ،لكن ِ
فيه الأ�سوة الح�سنة ،و َت ْل َق خَ ي َر َم ْن تقتدي به!
���ح كتاب اهلل ُير�ش���دك ِل َم ْن تهت���دي بمنهجه! هو
افت ْ
كتاب اهلل فيه الفح�ص الذاتي الكامل.
ُ
� ّإن في القر�آن �أزكى الو�صفات العالجية لكل �إن�سان،
وفي���ه �أو�ض���ح التوجيهات لراغب���ي النج���اح� ،إن القر�آن
َ
يدلك للأُ�س���وة الح�س���نة والقُدوة المباركة ،ﮋﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ

[الأحزاب.]21 :
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�إن ر�س���ول اهلل  ،ه���و خي��� ُر الب�ش���رية ،وهو
القُدوة الح�سنة ،ز ّكاه اهلل ،وخ ّلد تزكيته في كتابه الخالد.
ابحث عن �صفاته  ،واقر�أ �س���يرته ،وتعرف
على �سجاياه ،ا ّتبعها ،ق ّلدها ،حاكها.
ْاعرِ ْ�ض نف�س���ك على كتاب اهلل واقر�أْ
ق�ص�ص �أنبيا ِء
َ
اهلل و ُر�س���له ،وانظ ْر ف���ي ُقدواتك َم ْن ه���م؟ وكيف هم؟
ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [الممتحنة.]4 :
محمدا ،
لقد ز َّكى اهلل �-سبحانه -ر�سولنا
ً
و�أبان���ا �إبراهي���م  والذين �آمنوا مع���ه ،و َرغَّ َبنَا في
ال�س���ير وفق منهجهم ،والعم���ل بهديهم ،واالقتداء بهم،

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [الممتحنة.]6 :

هيا نقر�أ ِ�س��� َي َر الأنبياء والر�سل في القر�آن الكريم؛
َ
لنعرف �صب َرهم وتح ُّم َله���م �أذية �أقوامهم؛ ف�أبو الأنبياء
�إبراهيم ؛ �س���خروا منه ،وقذفوه في النار ف�أنجاه
اهلل .ور�سولنا ؛ بقي في مكة ثالث ع�شرة �سنة،
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يدعو ويتحمل �صنوف الأذى وال�س���خرية ،ويج ُد الم�شقة
أمام ُه
ولم يي�أ����س� ،صب���ر وتح ّمل ،و َر َجى و�أ ّمل! تع���ددت � َ
وطم�أن �أ�صحابه ،وقالِ :
 العقبات ،وتَفاءل َ
«واهلل
ل ُي ِت َّمنَّ هذا ال ْأم ُر ،حتّى َي ِ�س ��ي َر ال ّرا ِك ُب ِمن َ�صنْعا َء �إلى
هلل ،وال ِّذ ْئ َب على َغن َِم ِه» .
َح ْ�ض َر َم ْوتَ  ،ال َيخاف � ّإل ا َ
(((

وتك ّرر في القر�آن التوجيه للعمل وفق هديه وتوجِ يِهاته
 ،فقال تعال���ى :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [الح�شر.]7 :
وجاء الأمر الرباني بطاعته  فيما �أمر به،
واجتناب ما نهى عنه ،فكي���ف نغفل عن اتباع منهجه؟!
ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﮊ [التغابن.]12 :

وربط �-س���بحانه -مح ّبته بمحبة ر�س���وله



ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﮊ [�آل عمران.]31 :

((( �أخرجه البخاري 435/9( ،رقم .)3852
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�إن الق���ر�آن خي��� ُر ُمر�ش ٍ���د الختيار الق���دوة ،لقد كان
هلل �-سبحانه -خُ ُلقَه
 النموذج الكامل ،و�صف ا ُ
بالعظمة :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [القلم.]4 :
�أدرك نف�سك ،واقر�أ �سيرته  ،واجعله قدوتك
و�إمام���ك .لقد ق���رن �-س���بحانه -الإيمان به وبر�س���وله
وقر�آنه ،فاعمل قبل يوم الح�س���رة والندامة ،يوم الجمع
ٍ
وحينئذ الت مندم ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
والتغاب���ن،

ﯩ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆﰇﰈﰉﰋﰌﰍﮊ [التغابن.]9 ,8 :

علينا �أن نبحث ونف ّت�ش عن �أخالق الر�سول و�صفاته
 ،وي���ا ح ّبذا ل���و دو ّناها ٍ
بخط كبي���ر ،وزينّا بها
مكاتبنا ومجال�سنا!
نبرا�س وم�شع ٌل نهتدي به!
�إن �صفاته
ٌ
م���ن �صفاته ال�صب���ر والحلم؛ �إذ عاب���ه قومه و�آذوه،
وتن ّوع �أذاهم الج�سدي واللفظي؛ �ألقوا عليه �سال الجزور،
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وهو �ساج ٌد ُيناجي ر َّبه ،وحا�صروه وج ّوعوه ،وه ّموا بقتله،
وك�س���روا �أ�سنانه ،و�أدموا ج�س���ده الطاهر ،ف�صبر ودعا
لهم ،و�أطلقوا �أل�س���نتهم ببذيء الكالم؛ قالوا� :س���احر،
وكذّاب ،ومجنون ،و�سفيه.
وقالوا� :أبتر.
وقالوا� :أ ُ ُذ ٌن.
وقالوا ،وقالوا.
ور َّد اهلل عليهم؛ ب�أن قرعهم ،وعابهم ،و�أكد �سبحانه
�سجاياه التي يجب �أن نتعلمها ونقتدي بها ،فقال تعالى:
ﮋﮎﮏﮐﮑﮊ [الكوثر.]3 :
وقال

�سبحانه :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [التوبة.]٦١ :
���د  ال�صب���ر ف���ي �أعظ���م ُ�صوره؛
ج�س َ
لق���د َّ
�إذ� أر�س���ل اهلل له َملك الجبال؛ لي�أتمر ب�أمره ،فا�ست�أذنه
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�أن ُيطبق على �أهل مكة جبليها ال�شامخين ،ف�أبى و�صبر
ورجا لهم الخير ،وقال :لع ّل اهلل �أن ُيخرج من �أ�صالبهم
منْ يعبد اهلل.
وحي���ن عابه المنافق���ون فيما بينه���م بالمدينة ب�أنه
�ص���دقُ ُك َل ما ي�س���مع ،ج���اء الخبر من
ُمج���ر ُد ( ُ�أ ُذ ٌن) ُي ِّ
ال�س���ماء بف�ضحهم وتقريعهم وبي���ان �صفاته ،
���ن �صفاته؛ �إن���ه عظيم كبير
فاهلل م���ن فوق عر�ش���ه ُيب ِّي ُ
ي�س���مع قولهم ال�سيئ ويتنا�ساه ،وي�صبر عليهم ،ويتحمل
درو�س���ا في التغابي
فظاظتهم� ،إنه ُ 
يمنح �أُ ّم َته ً
والتجاه���ل� ،أي���ن نحن من ِحلم���ه و�صبره! ما� أن ن�س���م ُع
كلم���ة جارح���ة � َّإل وتت���ورم الأُنوف ،وتجف���و القلوب ،في
ُ
ر�س���ول اهلل  الرفق في تعامله مع
حي���ن يع ِّلمنا
قومه ،فكان كما قال عنه  :ﮋ ﯣﯤ ﯥﮊ.
�إن ُك َّل �صف��� ٍة م���ن �صفات���ه تحت���اج ل ُكت ٍ
تعر�ضه���ا
ُ���ب ُ
وت�ش���رحها؛ �ش���جاعته و ُقوته في الح���ق ،رحمته و�إيثاره،
رفقه وكرمه ،ف�صاحته وبيانه ،حلمه وعفوه.
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حقًّا �إنه القدوة الح�سنة ،نعج ُز �أن ُنح�صي �سجاياه،
فاح����ص ،وخي ُر ٍ
دواء
وحقًّ���ا �إن الق���ر�آن خي ُر زاد ،وخي ُر
ٍ
للذات الإن�سانية.
b
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اقرأ القصة

�س���يتبادر �إل���ى ِذهن���ك ت�س���ا�ؤ ٌل يق���ول :وم���ا عالق ُة
الفح�ص الذاتي بالق�صة واال�ستطراد؟!
ُ
وحين ُ
تتبين
تعي�ش مع الق�صة ،وت�ستح�ض ُر �أحداثها ُ
لك الداللة.
في �س���احة البلقاء بالأردن� ،سنة ثمانٍ من الهجرة،
كان���ت الق�ص���ة ،فهن���اك كان العجب ال ُعج���اب .اعرِ �ض
����س
نف�س���ك على �أبطال تل���ك الملحمة ،وتخ ّيل �أنك ت َْج ِل ُ
لأحدهم ،ت�س����أله عن ذاك اليوم التاريخي في الإ�سالم،
ث���م ت�أ ّمل ِنهاي���ة الق�ص���ة ،وافح�ص نف�س���ك ،ود ِّقق �أين
عبد ِ
اهلل من �أُولئك الرج���ال ،الذين زكاهم اهلل
�أن���ت يا َ
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في القر�آن ،و�أثن���ى عليهم ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤﮊ

[الأح���زاب .]23 :يق���ول التاري���خ« :و�صل الجي����ش الإ�س�ل�امي
ُ
ر�س���ول  نحو ُم�ؤتَ���ة ،كان عددهم
الذي �س��� َّي َر ُه
ثالث���ة �آالف ُمقاتل ،وحين و�صلوا �إل���ى هناك عرفوا �أن
الجي����ش الروم���ي ومنا�صريه يفوقونهم مئ���ات المرات،
فت�ش���اوروا ،ثم عق���دوا العزم على اللق���اء :ف�إ ّما الن�صر
�أو ال�شهادة ،وهناك في �س���هل البلقاء �صارت المعركة،
وا�ش��� َت َّدت المواجهة ،ور�أى البط ُل جعفر بن �أبي طالب،
���د ُه َز ْي َد بن حارثة ِ
يخ ُّر �صري ًعا ،فيلتقط الراية فو ًرا،
قائ َ
ويم�ض���ي ورجا ُل���ه ُي ِ
���واج الب�ش���ر المتدافعة
الط ُم���ون �أم َ
���ز َدا ُد ال�ضغ ُ
���ط عل���ى الم�س���لمين ،ف َي ْ�ص ُم ُد
نحوه���م ،وي ْ
الإيم���ان ،ويقف��� ُز قائ ُد الجي����ش جعف ُر من فر�س���ه ،وفي
هلل
فر�س���ه ال�ش���قراء ،ويعل���و تكبير ُه :ا ُ
لمح الب�صر يعق ُر َ
وتتجاوب حناج ُر الم�سلمين
�أكبر ،اهلل �أكبر ،اهلل �أكبر.
ُ
إقداما! ويثبت
بالتكبير ،فتهت ُّز الأر� ُ���ض ،وترت ُّج تكبي ًرا و� ً
القائ ُد الم�س���لم ،ورجا ُله يجال���دون الأعداء ،ويجندلون
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الخ�ص���وم! �إنه���ا ال�ش���جاعة والج���ر�أة ،ومه���ارة القائد
فر�س��� ُه ،ويثبت على الأر�ض يتح َّدىُ .قل
و�إقدامه ،ينح ُر َ
ل���ي بربكُّ � ،أي �ش���جاع ٍة بعد هذا العمل؟! �إنها �ش���جاع ٌة
يقين بعد هذا ال ِفداء؟
تعج ُز الأقالم عن و�صفه���ا! و� ُّأي ٍ
���د بع���د تل���ك القف���زة ونح���رِ ِ
فر�س���ه؟! لقد ملأ
و� ُّأي تح ٍ ّ
���ن قلب جعفر ،وفا�ض الإيمان غزارةً ،وبدا الثبات
اليقي ُ
أثبت و�أجر�أ
م���ن القائد ورجاله كالجبال الروا�س���ي ،بل � ُ
م���ن ُكل ما يخطر على البال؛ مئ���ة �ألف من الروم ،ومن
ن�ص���ارى الع���رب مئة �ألف �أخ���رى ،يت�ص��� ّدى لهم ثالثة
�آالف مقاتل ،يقودهم ح�سب و�صية ر�سول اهلل 
زيد ب���ن حارثة ،ف�إن �أُ�صيب فجعف���ر بن �أبي طالب ،و�إن
ُق ِت���ل جعف��� ٌر فعبداهلل بن رواح���ة .لقد كان ر�س���ول اهلل
ُ يدرك �أهمي���ة هذه الغزوة ،وخطرها ،فاختار
لها ثالث ًة من رهبان الليل وفر�سان النهار.
�إن القوم بقائدهم ،يتق َّد ُمهم نحو الموت ،ويفتر����س
ِ
لفرائ�سها ،ويثبت القائ ُد
رجا ُل ُه الأعداء افترا����س الأُ ْ�س ِد
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جعفر بعد قتل القائد ال�سابق زيد ،ويتكاثر الروم عليه،
�أدرك���وا مقدرة البطل ،فك�أنه ٌ
جي����ش لوحده ،ب�س���واعده
دما كالموج ُي ّ
غطي
الطاهرة ُي َج ِند ُل الفر�سان ،ويم�ضى ُق ً
الروم و�أعوانهم،
�أمواج الكفر والجب���روت ،وتكاثر عليه ُ
ف�ضرب���وا بال�س���يوف َي َد ُه
و�أحاط���وا ب���ه ،ور ّكزوا علي���هَ ،
ال ُيمن���ى ،فتطير تل���ك اليد الطاه���رة ،وتتقاطر دما�ؤها
الزك ّي���ة ،فيم�س���ك الراية بي���ده الأخ���رى ،ويم�ضي يز�أر
ما ك�أنه �أُ�صيب ،ويجندل الخ�صوم .ويتتابع المهاجمون
عليه ،وتلحق يده الأخرى ب�أختها ،فيزدا ُد ُ
نزيف دمائه،
بح ْ�ض ِنه ،وم�ضي
وال ج ُبن،
َ
احت�ض���ن الراي���ة ُ
فما اهت��� َّز َ
ي�ش ُّق ال�صفوف ،وحوله الأُ�س ُد ال�ضواريَ ،ي ْف ُّرون الأعداء
فر ًّي���ا ،وخُ �صو ُمه���م يتقاف���زون ُيمن ًة و َي�س���رةً ،وتتحامى
رماحهم و�سيوفُهم
ال�ضباع ،وتتكاثر الوحو����ش،
ُ
وتتمكن ُ
وعم��� ُر ُه ثالثٌ
م���ن قت���ل جعف���ر ،ويخ��� ُّر �صري ًع���ا ُ 
وثالثون �س���نة؛ ُعمر الفت ّوة ون�ض���ارة الحياة .م�ضى وقد
�أع���ذر �إلى ربه� ،س���قط وقد ناله �أكث ُر من ت�س���عين طعن ٍة
في نح���رِ ه و�ص���دره ،و َي َرون ج�س���ده الطاه���ر فيما بعد،
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م�س الكفرة
وقد كانت ال�ضربات ب�ش���طرِ ه الأمامي ،وما َّ
قبل عليهم بوجهه؛
خلف���ه بطعن ٍة وال وخزة ،لق���د كان ُم ً
ما تح َّرف ،وم���ا �أدبر ،وما ا�س���تطاعوا ُمخاتلته و�ضربه
الجر�أة وال�صرامة
من الخلف ولو ب�ضرب ٍة واح���دة� .إنها ُ
العجيبة! يق���ول عبداهلل بن ُعمرُ « :كن���ت فيهم في تلك
الغ���زوة ،فالتم�س���نا جعفر بن �أبي طال���ب ،فوجدناه في
القتلى ،ووجدنا ما في ج�س���ده ب�ض ًعا وت�سعين من طعن ٍة
و َر ْم َية» .
���ي في
وف���ي رواي��� ٍة �أُخرى البن عمر« :لي����س منها �ش ٌ
(((

ُدبرِ ه ،يعني في ظهره» .
(((

ُقولوا بر ّبكم �أحقيق ٌة تلك البطوالت والت�ضحيات �أم
���هدا حقيق ًّيا ُي�ؤكد
خي���ا ٌل �أم ُحل ٌم �أم واقع؟! لقد كان م�ش ً
الإيمان في �أبهى �صوره ،رج���ا ٌل �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه ،باعوا دنياهم ب�آخرتهم.
((( �أخرجه البخاري ( 321/10رقم .)4261
((( �أخرجه البخاري ( 321/10رقم .)4260
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روح جعفر �إلى بارئه���ا� ،إال ومالئك ُة
وم���ا �أن تفي� َ���ض ُ
الرحم���ة تتلقّاه ،وي�صط���فُّ له جناحانِ يطي��� ُر بهما مع
���هد ف���ي
المالئك���ة ،وي���رى ر�س���ول اهلل  الم�ش َ
م�ؤتة بالأردن ،وهو ف���ي المدينة المنورة على بعد مئات
الكيل���وات ،يرى  جعف��� ًرا بي���ن المالئكة ،وقد
فاز الفوز الحق ،ونال الث���واب الفوري والجزاء الأوفى،
���ب ّ
حقيقي
الطي���ار ،و�أَ ْن ِع ْم به م���ن َلق ٍَب
و ُيط ِل���قُ عليه لق َ
ٍ
يطي ُر مع المالئكة �إلى الفردو�س الأعلى!
يقول « :لقد ر�أي ُت ُه في الجنَّة .له جناحانُ
ُم َ�ض َّرجان بالدماءَ .م ْ�ص ُبوغ القوا ِدم» .
(((

وي�أخ ُ
���ذ الراي َة ح�س���ب و�صية ر�س���ول اهلل
القائ��� ُد الثال���ث عب ُداهلل ب���ن رواح���ة ،ويقات ُ
���ل بج���ر�أة
لحم ل َي ُ�ش َّد بها
عم له بقطعة ٍ
و�ش���جاعة ،و ُي�سرع �إليه ابن ٍ
وينه�س منها نه�س ًة ثم يرميها ،ويندف ُع نحو مالقاة
ُ�صلب ُه،
ُ


((( �أخرج��ه اب��ن �س��عد ف��ي الطبق��ات الكب��رى ( ،)39/4و�صحح��ه الألبان��ي ف��ي
ال�سل�س��لة ال�صحيح��ة ( 300/3رق��م .)1226
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القوم ،ويتقدم ف ُيقاتل حتى ا�ست�شهد � إلى �أن ي�أخذ
الراية خالد بن الوليد ،وقد �أدرك  خطورة الموقف،
ف�أعاد تنظيم الجي�ش ،وب َّدل المي�سر َة بالميمنة ،وا�ستدار
بالقوة الب�سيطةَ ،
وجعل ق�س ًما من المقاتلين يتقدمون من
الخلف ،وك�أنهم �أمدا ٌد جديدة ،ف� َ
ان�سحب
أربك الروم ،ثم
َ
خن في الروم،
خال ٌد بالجي�ش الم�سلم ،و�أنقذه بعد �أن �أَ ْث َ
�شهيدا.
وكان عدد قتلى الم�سلمين ثالثة ع�شر ً
هذا ومن معجزات���ه � :أنه �أخبر �أ�صحابه
با�ست�ش���هاد القادة الثالثة وعين���اه تذرفان بالدموع قبل
�أن ي�أتي���ه الر�س���ول بالخب���ر ،و�أخبرهم با�س���تالم خالد
للراي���ة ،وب�ش���رهم بالفتح عل���ى يديه .والم���راد بالفتح
ف���ي هذا الحدي���ث ال�صحي���ح� :إما االن�س���حاب المنظم
الناج���ح ،و�إما ما� أوقعه الم�س���لمون بالروم من خ�س���ائر
رغم تفوقهم العددي .
(((

((( ال�س��يرة النبوي��ة ال�صحيح��ة محاولة لتطبيق قواع��د المحدثين في نقد روايات
ال�سيرة النبوية :د� .أكرم �ضياء العمري (.)469/2
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�صيب
وفي رواية البن �إ�سحاق في ال�سيرة قال« :لما �أُ َ
جعف��� ٌر زار ر�س���ول اهلل  زوجت���ه �أ�س���ماء بن���ت
ُعمي����س ،وقال :ائتيني ببني جعف���ر (محمد ،وعبداهلل،
فت عيناه،
وعوف) .قال���ت :ف�أتيته بهم ،فت�ش��� َّممهم وذ َر ْ
فقلت :يا ر�س���ول اهلل ب�أبي �أنت و�أُمي ،ما ُيبكيك؟ �أبلغ ََك
ُ
ع���ن جعفرٍ و�أ�صحابه �ش���يء؟ ق���ال :نع ��م� ،أُ�صيب ��وا هذا
واجتمعت � َّإلي الن�س���اء،
���ح،
الي ��وم .قال���ت :فقم ُ
ْ
���ت �أ�صي ُ
وخرج ر�س���ول اهلل � إلى �أهله ،فقال :ال تغ ِف ُلوا
�آل جعفر من �أن ت�صنعوا لهم طعا ًما ،ف�إنهم قد �شُ غلوا
ب�أمر �صاحبهم» .
(((

روى البخاري في �صحيحه عن قي����س بن �أبي حازم
«�س���معت خالد ب���ن الوليد يقول :لق���د ُدقَّ في يدي
قال:
ُ
و�ص َب َر ْت في يدي �صفيح ٌة لي
يوم م�ؤتة ت�س���ع ُة �أ�س���يافَ ،
يمانية» .
(((

((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 26-25/45رق��م  ،)27086والطبران��ي ف��ي المعج��م
الكبي��ر ( 143/24رقم .)380
((( �أخرجه البخاري 326/10( ،رقم .)4266
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هذا ه���و النموذج الأمثل للم�س���لمين في الدفاع عن
دينهم ،والت�صدي للكثرة العاوية نحو عقيدتهم!
كل مكانٍ ِّ
ه�ؤالء هم قدو ُة الم�سلمين في ِّ
وكل زمان!
���ان الواجب التح ّلي به ف���ي الذو ِد عن
ه���ذا هو الإيم ُ
رت
رت و�س���ائ ُل القت���ال ،فق���د تغ ّي ْ
دي���ن اهلل ،ولئ���ن تغ ّي ْ
ُ
تلج
و�س���ائل الدف���اع؛ فج���اءت التقني ُة بقوته���ا الناعمةُ ،
وتن�س ِل ُك في ال�صدور!
َ
القلوب َ
لق���د جاء القر�آن �آم ًرا بق���راءة تاريخ ه�ؤالء الرجال
القدوات ،ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [النور.]37 :
َّ
فهل فح�صنا �أنف�سنا لنعرف �أين نحن منهم!
ّ
وه�ل�ا قر�أن���ا تاري���خ �أُولئك ال�س���ابقين الذي���ن �أثنى
القر�آن على �سيرهم ،فنتخذهم ُقدوات نقتفي �أثرهم!
وه�ل�ا عر�ضنا بذْ َلن���ا ِ
ّ
وخ ْد َمتنا لدينن���ا ،وكيف نحن
منه���م؟ لقد بان الهدف م���ن عر�ض ه���ذه الق�صة التي
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�أ�ش���ار الق���ر�آن الكري���م لأبطالها ،وما لهم م���ن النعيم؛
ِل َنزِ َن �أنف�سنا ،ونت�ش َّب َه بهم؛ لأن الت�ش ُّب َه واالقتداء ب�أُولئك
والفالح.
الرجال فيه الأمن
ُ
b
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رجو رحمة اهلل؟
َأ َو تَ ُ

َومن ال يرجو رحمة اهلل؟!
بيان
ويترجاها ،وفي القر�آن ُ
الكل يتمنَّى رحم َة اهللّ ،
طريقِ الرحمة!
الم�صحف ،وق ِّل ْب �صفحا ِت ِه ،و�س���وف تجد نور
َ
افت���حِ
اهلل يتلألأُ ،ويهديك لمنهج الرحمة.
�سوف ترى منارات ال�ضياء والطم�أنينة!
�إي واهلل ق�س���مي� ،ستجد الفح�ص ال�ش���افي والبيان
الهادي ،اقر�أ قول���ه تعالى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮊ [الأعراف.]153 :
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وجئت لربك تائ ًبا� ،صادقَ الأوبة،
عملت �س���يئ ًةَ ،
لئن َ
تت� ُ
أ�س���ف �أن غلط���ت ،وتندم �أن هفوت ،وتع���زم �أال تعود،
وام�ض
���ق ِ
ف�س���وف تج���د مغف���رة اهلل ورحمت���ه! د ِع القل َ
مبتهجا ف���ي حياتك ،ف�أنت في رعاي���ة �أرحم الراحمين
ً
فعذاب اهلل
و�أكرم الأكرمين! لكن الحذ َر من المع�صية،
ُ
�ش���دي ٌد لل ُع�صاة ال ُم�ص ّرين عل���ى المع�صية ،ﮋﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ [المائدة.]98 :
ورحم��� ُة اهلل وا�س���عة للتائبين النادمي���ن ،ال ُمتقين،
ال ُم�ؤتين الزكاة ،الم�ؤمنين ب�آيات اهلل ،ووعده ووعيده.
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﮊ [الأعراف.]156 :
ا�سرح ُمتدب ًرا في كتاب اهلل ،تجد البهجة وال�سعادة
ْ
نف�س���ك واطم�أن َّْت
والراح���ة النف�س���ية ،ومتى ما� أ ِن َ�س ْ
���ت ُ
�ست�ش���عر بالبهج���ة والأن����س ،فب���اد ْر واجع���لِ الم�صحف
رفيقَك و�صاح َب َك ُك َّل حين!
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افتح �سورة الأعراف ،واقر�أ هذه الآيات المتالحقة،
ْ
واعمل بمدلولها ،فنورها ب ّي ٌن وا�ض ٌح كال�شم�س ال�ساطعة
في رابعة النهار!
اقر�أ التوجيه الرباني باتباع الر�سول  ،فقد
�سبقت الب�شارة به في كتب اهلل ال�سابقة ،وقد جاء بالخير
والف�ضل ي�أمر بالمعروف ،وبما فيه خير الب�شرية ،وينهى
عن المنكر ،وعن كل عمل �س���يء .ر�سول مبارك يك�شف
الخبائث ،و�ضرر الب�ش���رية ،ويهديهم الف�ضائل ،وم�آالت
اجتناب المعا�صي.
ر ِّك���ز في قراءتك ثناء اهلل على الر�س���ول :

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [الأعراف.]157 :
وت�أمل ما د َّو َنه ُعلما ُء التف�سير حول هذه الآية ،يقول
ون ال َّر ُ�س َ
ول
ين َي َّت ِب ُع َ
ال�شيخ ابن �سعدي في تف�س���يره« :ا َّل ِذ َ
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ِ���ي ال ِّأم َّي احتراز عن �س���ائر الأنبياء ،ف�إن المق�صود
ال َّنب َّ
به���ذا محمد ب���ن عبداهلل ب���ن عبدالمطل���ب .
وال�س���ياق في �أحوال بني �إ�س���رائيل ،و�أن الإيمان بالنبي
محمد � ش ٌ
���رط ف���ي دخولهم ف���ي الإيمان ،و�أن
الم�ؤمني���ن ب���ه المتبعي���ن ،هم �أه��� ُل الرحم���ة المطلقة،
الت���ي كتبها اهلل له���م ،وو�صفه بالأمي؛ لأن���ه من العرب
الأ ّم���ة الأ ّمية ،التي ال تقر�أ وال تكتب ،ولي����س عندها قبل
الق���ر�آن كتاب .ا َّل ِذي َيجِ ُدو َن ُه َم ْكتُو ًبا ِعن َْد ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة
َوا ِلإنْجِ ي���لِ با�س���مه و�صفت���ه ،التي من �أعظمه���ا و�أجلها،
���م بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف
ما يدع���و �إليه ،وينه���ى عنه .و�أن���ه َي�أْ ُم ُر ُه ْ
وهو كل ما عرف ح�س���نه و�صالحه ونفعهَ .و َي ْن َه ُاه ْم َع ِن
ا ْل ُم ْن َك���رِ وهو :كل ما ع���رف قبحه في العق���ول والفطر.
في�أمرهم بال�صالة ،وال���زكاة ،وال�صوم ،والحج ،و�صلة
الأرحام ،وبر الوالدين ،والإح�سان �إلى الجار والمملوك،
وبذل النفع ل�س���ائر الخلق ،وال�ص���دق ،والعفاف ،والبر،
والن�صيحة ،وما �أ�ش���به ذلك ،وينهى عن ال�ش���رك باهلل،
وقتل النفو�س بغير حق ،والزنا ،و�شرب ما ي�سكر العقل،
والظلم ل�س���ائر الخلق ،والك���ذب ،والفجور ،ونحو ذلك.
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ف�أعظم دليل يدل على �أنه ر�سول اهلل ،ما دعا �إليه و�أمر
ب���ه ،ونهى عنه ،و�أحله وحرمه ،ف�إن���ه ُي ِح ُّل َل ُه ُم َّ
الط ِّي َب ِ
ات
م���ن المطاعم والم�ش���ارب ،والمناك���حَ .و ُي َح��� ِّر ُم َع َل ْيهِ ُم
ا ْلخَ َبا ِئ َث من المطاعم والم�ش���ارب والمناكح ،والأقوال
���م ِ�إ ْ�ص َر ُه ْم َوالأغْ َ
�ل�ال ا َّل ِتي َكا َن ْت
والأفع���الَ .و َي َ�ض ُع َع ْن ُه ْ
���م� ،أي :ومن و�صفه �أن دينه �س���هل �س���مح مي�س���ر،
َع َل ْيهِ ْ
ال� إ�ص���ر فيه ،وال� أغالل ،وال م�ش���قات وال تكاليف ثقال.
���ن � َآم ُنوا ِب ِه َو َع��� َّز ُرو ُه �أي :عظموه وبجلوه َو َن َ�ص ُرو ُه،
فَا َّل ِذي َ
َوا َّت َب ُع���وا النُّ���و َر ا َّل ِ
���ذي �أُنـ َ
���زل َم َع��� ُه وه���و الق���ر�آن ،الذي
ي�س���ت�ضاء به في ظلمات ال�ش���ك والجهاالت ،ويقتدى به
ون الظافرون
�إذا تعار�ضت المقاالت� ،أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
بخيري الدني���ا والآخرة ،والناجون من �ش���رهما؛ لأنهم
�أتوا ب�أكبر �أ�سباب الفالح .و�أما من لم ي�ؤمن بهذا النبي
الأم���ي ،ويعزره ،وين�ص���ره ،ولم يتبع النور الذي �أنـ���زل
معه ،ف�أولئك هم الخا�سرون» .
(((

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان�( ،ص.)305
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أعرف ِ
�أخي في اهلل� ،أنت � ُ
بنف�س���ك من غيرك ،واهلل
أعلم بك من ذاتك! ﮋﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
� ُ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮊ [البقرة.]235 :
�سبحانه غفو ٌر حليم!
الم�صحف َت ْل َق الطم�أنين َة والفرج!
افتح
َ
ِ
ا�س���ترخ ،وا�س���ت ِع ْد �أقوالك و�أعمالك ،وتذ ّك ْر خط�أك
ِ
وخَ َط َ
لك ،وت� ْ
أمل �سيرتك!
فهل �أخط�أت في عبادتك؟
حرما،
ق�ص��� ْرت ف���ي تق���وى اهلل ،فارتكب���ت ُم ً
وه���ل َّ
وعملت ُم�شتب ًها؟
نف�سك ٍ
بعمد �أو جهل؟
وهل َ
ظلمت َ
يت على حقِّ غيرك وظلمته؟
وهل ت َع َّد َ
الم�صحف ،واقر�أ بتدب���ر وتمعن ،تعلم �أن اهلل
افتح
َ
ِ
عف ٌّو غفو ٌر ،وهو �-سبحانه� -شدي ُد العقاب!
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واعزم ب�أن
واندم على ما ف���ات،
ْ
ب���اد ْر بالتوبة الآنْ ،
ال تعود ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮊ [ال�شورى.]25 :
ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [التوبة.]104 :

�إن اهلل يعل���م كل �أعمال���ك ،وه���ل خط����ؤك بجه���لٍ
�أو بعمد! �أ�س���ر ْع وت ُْب وك ِّف ْر عن �أخطائك ،وت�ص ّدقْ  ،فهو
التواب الرحيم.
افح�ص نف�س���ك مع القر�آن ك َّل حي���ن ،وباد ْر بالتوبة
وال تُ�س��� ِّوف و ُت�ؤجل ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮊ [الن�ساء.]18 :
َ
مندم،
وتنا�سيت فقد ُي
غفلت
فاجئك ُ
الموت َ
َ
�إذا َ
والت ٍ
وال توبة ،و�إنما ح�سر ٌة وعذاب .ن�س� ُأل اهلل ال�سالمة.
�أنت وك ُّل ٍ
أعلم بنف�سه ،وهو الأدري بخطئه؛
فرد ُهو ال ُ
فقد يكون الخط�أُ ب�سببِ الجهل ،وله�ؤالء ُحك ٌم عند اهلل،
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اعر� ْ���ض حالتك تل���ك على الق���ر�آن ،وافح�صها بالقر�آن
���ق ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
���خي�ص الح َّ
تج���د الت�ش َ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮊ [الن�ساء.]17 :
نف�سك ،و�أ�ص ِل ْح حالك.
ت ُْب وتداركْ َ
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﮊ [النحل.]119 :

و�صحبتهم� ،إنهم يج ُّرونك
احذ ْر رفق َة �أهلِ ال�شهوات ُ
ون َ
لل�س���وء ِّ
لك المع�صي َة
ويرغبونك في المنكر ،و ُي َح ِّ�س ُن َ
ويدفعونك لالنحدار ال�ش���ديد ﮋﭑﭒﭓﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ [الن�ساء.]28 ،27 :
الرحيم
أنت
���ت
الحليم الغفور ،و� َ
ر َّبا ُه لك الحمد� ،أن َ
ُ
ُ
ونتوب �إلي���ك ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ال���ودود ،ن�س���تغف ُرك ُ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [الن�ساء.]110 :
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تَ ْكفِ ِي َك أوزَ ُار َك!

هلل ور�ضيه ﮋﭻ ﭼ
ديننا ال
إ�س�ل�ام كام ٌل ،ك ّم َل ُه ا ُ
ُ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ [المائدة.]3 :
وبهذا الكمال ا َّت�ضحت �أُمور العبادة!

فكيف �أنت و�أدا�ؤك لأوام���ر اهلل واجتنابك زواجره!
هل تعي �أُمور العبادة؟
تفهم ُك َّل �شيء؟
�أم تت�ساهل وتح�س ُبك ُ
�إن �ش����أن العلم ال�ش���رعي عظيم ،لكن يغفل البع�ض
فيقولون بما ال يعلمون ،ويح�س���بون الأمر ي�سي ًرا! َت ْك ِف َ
يك
�أوزَا ُر َك ،ع�سى اهلل �أن يعفو عني َ
وعنك!
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بتعج���لٍ  ،فيت�أث���ر ب���ه �آخرون!
اح���ذر �أن تق���ول ر�أ ًي���ا ُّ
ُحا�سب بما لم تفعل ُه!
فتتح َّم َل �أوزَا َر ُهم ،وت ُ
نف�س���ك ،وت�س��� َّر َعك� ،سترى
ارجع للقر�آن،
ْ
وافح�ص َ
تحذير اهلل ،اقر�أ قوله تعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ

[النحل.]25 :

���ث في الق���ول ،تث َّب ْت في الرواي���ة ،ي ْك ِفيك وزرك
تر َّي ْ
و�آثامك ،فكيف تتحمل وزر غيرك؟
تتح َّم ُل خط�أ غيرِ َك ب�س���ببِ �ضحا َل ِة علمك ال�شرعي
ِ
ونق�ص��� ِه ،كن حذ ًرا في قول���ك ،ال تر ِو ما تجهله ،واحذ ِر
القول بالظن!
ُ
ي�س���تبيح الم َ
وي�ست�س���هل
���ال العام،
ن�س���م ُع البع� َ���ض
ُ
التطفيف في ِ
الوقت و�أدا ِء الأعمال ،وي�سخ ُر من ُملتزمي
َ
الأمانة ،في�صفهم بالدرو�شة والغباء!
هذا ت�شري ٌع ووز ٌر تحمل َت ُه ،فكيف تدف ُع غ ْي َرك لعم ِل ِه؟!
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�أن���ت بهذا تتحم��� ُل وز َر ذاك الذي دفع َت��� ُه للتطفيف
والتق�صير في �أداء الأمانة!
يق���ول  فيم���ا رواه الح�س���ن« :من دع ��ا �إلى
ُه� � ًدى فا ُّت ِب� � َع عليه و ُع ِم َل به فله مث� � َل �أجو ِر من ا َّت َب َعه،
وال ينق�ص ذلك من �أجورِهم �ش ��يئًا ،و�أ ُّيما دا ٍع دعا �إلى
ُ
�ضالل� � ٍة فا ُّت ِب َع عليها و ُع ِم� � َل بها بعده فعليه مث َل �أوزا ِر
م ��ن ِ
ال ينق�ص ذل ��ك من �أوزارِهم
عم� � َل بها ممن اتبعه
ُ
الح�سن ﮋﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﮊ» .
�شيئًاَّ .ثم قر�أ
ُ
(((

���ك َّ
�أخ ��ي :يكفي���ك ِث ْق ُل َ
وزلت���ك� ،ست�س����أل عنها يوم
القيام���ة ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﮊ [العنكبوت.]13 :
يقول ال�شعراوي عند تف�سيره قوله تعالى« :ﮋﯛ

النف�س الب�ش���رية لها �أحوال متعددة؛ و�إذا
ﯜﯝﮊ ُ
أ�سرفت على نف�س���ها في تلك الجوانب ،فهي قد تُ�سرف
� ْ
((( تف�سير القرطبي ( .)331/13وقال :هذا مر�سل ،وهو معنى حديث �أبي هريرة.
خرجه م�سلم .وانظر :الك�شف والبيان� :أبو �إ�سحاق الثعلبي الني�سابوري (،)274/7
روح المعاني ,الآلو�سي (.)142/20
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في الجانب الأخالقي ،والجانب االجتماعي ،وغير ذلك،
فت�أخذ ِوزْر ُك ّل ما تفعل.
أي�ضا �أن تلك النف�س التي
و ُي ِّ
و�ضح هنا الحق �سبحانه � ً
نف�س���ا غيرها ،فهي ال تتحمل
ترتكب الأوزار حين ت ُِ�ضل ً
نتج عن الإ�ضالل؛
من �أوزار النف�س التي �أ�ض َّلتها� ،إال ما َ
فيق���ول :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﮊ ،ذلك �أن
النف�س التي َّتم �إ�ضاللها قد ترتكب من الأوزار في مجاالت
�أخرى ما ال يرتبط بعملية الإ�ضالل ،والحق �-سبحانه-
�أعدل من � ْأن ُيح ِّم َل حتى ال ُم ِ�ض َّل �أوزا ًرا لم ي ُك ْن هو ال�سبب
فيها؛ ولذلك قال الحق �سبحانه هنا :ﮋﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﮊ؛ �أي� :أن ال ُم ِ�ض ّل يحمل �أوزار نف�س���ه،
بع�ضا من �أوزار الذين �أ�ض ّلهم؛ تلك الأوزار
وكذلك يحمل ً
الناتجة عن الإ�ضالل.
وفي هذا ُم ْطلق العدالة من الحق  ،فالذين
ت ََّم �إ�ضاللهم يرتكبون نوعين من الأوزار وال�سيئات؛ �أوزار
و�سيئات نتيجة الإ�ضالل؛ وتلك يحملها معهم َم ْن �أ�ضلوهم.
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�أما الأوزار وال�س���يئات التي ارتكبوها ب�أنف�سهم دون
� ْأن يدفعه���م لذلك َم ْن �أ�ضلُّوهم ،فه���م يتح َّملون َتبِعاتها
وحده���م ،وبذلك يحمل ُك ُّل �إن�س���ان �أحمال الذنوب التي
ارتكبها.
وق���د ح�س���م ر�س���ول اهلل  ذلك حي���ن قال:
والذي نف����س محمد بيده ،ال ينال �أح ٌد منكم منها �شي ًئا
�إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ،بعير له ُر َغاء،
�أو بقرة لها خُ َوار� ،أو �شاة َت ْي َعر .
(((

����س عل���ى ذلك من �س���رق في الطوب والأ�س���منت
و ِق ْ
والحديد وخدع النا�س» .
(((

ع���ن عمرو بن ع���وف المزن���ي«َ :من �أحيا �س��� َّن ًة من
�س���نَّتيَ ،
كان َل ُه مث ُل �أجرِ من َع ِم َل بِها،
ّا�سَ ،
فعمل بِها الن ُ
نق�ص ِمن �أجور ِِهم �ش���ي ًئا ،ومن ابت���د َع بدع ًةِ ،
فعم َل
الَ  ي ُ
((( �أ�ص��ل الحدي��ث عن��د البخ��اري ( 500/16رق��م  ،)6636وم�س��لم (1463/3
رق��م .)1832
((( تف�سير ال�شعراوي.)7867-7866/13( ،
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كان علي ِه �أوزا ُر َمن َ
ُ�ص ِمن �أوزا ِر
ِبه���اَ ،
عمل ِبه���ا ،ال ينق ُ
من َ
عمل بِها �شي ًئا» .
(((

و�سنة ر�سول اهلل ؛ فيهما
وبع ُد� ،إنه القر�آن ُ
النج���اةَ ،ت َع َّل ْق بهم���ا وتد َّبرهما ،واق���ر�أ ما قاله العلماء
الربانيون الرا�سخون في العلم!
���ول بر� َ
اح���ذ ِر الق َ
أيك ،اقر�أ قول���ه تعاىل ﮋﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﮊ [النحل.]43 :

أقوال في �ش�أن العلم
ن�س���م ُع بع�ض ال ُمثقفين يقولون � ً
ال�ش���رعي ،في حين جندهم في علوم الطب والهند�سة،
يقولون :اتركوا الأمر لأهل االخت�صا�ص!
علم ،فت�أثر بها �سواهم،
كم من كلم ٍة نطقوا بها بغيرِ ٍ
وعملوا بمحتواها ،فتح ّملوا وزرها!
���ق ب ِه كات ُب���ه ،وتفيقَه بمحتواه،
وك���م من مقالٍ تحذل َ
وتح ّم َل � َ
إ�ضالل ُق ّرائه!
((( �أخرجه الترمذي ( 45/5رقم  ،)٢٦٧٧وح�سنه.
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عر�ض فيها ُم َّد ٍع ُ�ش��� ْب َه ًة،
وك���م من مقابل ٍة تلفزيوني ٍة َ
و�شجع!
ف�ش ّو َ�ش ول َّب َ�س ،ودف َع لل ِغواي ِة َّ
وكم من منت�سبٍ للخير غ َّرت ُه �شهو ُة الدنيا وزهرتُها ،ف�سا َر
َ
إ�ضالل غيرِ ِهَ ،
فتحمل � َ
في ِ
ونال �أوزارهم!
ركاب الغاوين،
ي�ست�سهلون �أدا َء الحقوق ،ويدعون غيرهم
وهناك �آخرون
َ
لمجاراتهم في �ضعف الأمانة ،فيتحملوا الأوزار والآثام!
نت
�أ َتذَ َّك��� ُر موقفً���ا لزمالء ل���ي في العم���ل ،عندما ُك ُ
معل ًما في بداية حياتي الوظيفية ،ر�أوني �أراجع واجبات
طالبي في جل�س ِة ا�ستراح ٍة بين ح�صتين ،ف�أ�سرعوا نحوي
ُ
وكتب تقريره،
وقهقهوا ،وقالوا :زارك
الم�شرف التربويَ ،
الجدية،
والجد؟ اتركْ هذه ِّ
تتعب نف�سك بالمراجعة ِّ
فكيف ُ
َ
وتعال معنا نق�ضي الوقت بالفكاهة والدعابة!
نف�سك!
وقال �أح ُدهم :ال تكن ُمغف ًّل ،وتُجه ُد َ
وغابت عنهم الرقاب ُة
الكرام الكاتبين،
ن�س���ي �أولئك
ْ
َ
وعدم التطفيف!
الربانية ،وتجاهلوا الوفا َء ب�أمان ِة العملِ ِ
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ووجه بر ِّد
لق���د حذَّ َر القر� ُآن من التعجلِ ف���ي القولَّ ،
الأمور للعلماء ال ُم�س���تنبطين ،ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ [الن�ساء.]83 :
«يذهب العلما ُءَّ ،ثم ُ
ؤو�سا
يتخذ
وفي الأثر:
ُ
ُ
النا����س ر� ً
ون و ُي�ضلُّون» .
علم ،ف َي�ضلُّ َ
ألون ف ُي َ
ُج ّه ًالُ ،ي�س� َ
فتون بغيرِ ٍ
(((

عن �أبي هريرة «َ :م ْن �أُ ْف ِت َى بِغيرِ ِع ٍلم كان �إ ْث ُم ُه
يعلم � َّأن ال ُّر�شْ َد
على َم ْن �أفْتا ُهَ ،وم ْن �أ�شا َر على �أخي ِه ب� ْأمرٍ ُ
فقد خا َن ُه» .
في غيرِ ِه ْ
(((

b

((( جام��ع بي��ان العل��م وف�ضل��ه :اب��ن عبدالب��ر (٢ ٩٨٨/رقم  .)1884و�أ�ص��ل ه��ذا
الأث��ر حدي��ث متف��ق علي��ه� ،أخرج��ه البخ��اري ( 288/18رق��م  ،)١٠٠وم�س��لم
انتزاع��ا،
( 2058/4رق��م  ،)2673ولفظ��ه�« :إن اهلل ال ينت��زع العل��م م��ن النا���س
ً
ؤو�س��ا جه ً��ال،
ولك��ن يقب���ض العلم��اء ،فيرف��ع العل��م معه��م ،و ُيبق��ي ف��ي النا���س ر� ً
��ون و ُي�ض ِّل��ون».
يفتونه��م بغي��ر عل��م ،ف َي�ض ِّل َ
((( �أخرجه �أبو داود ( 345/2رقم  ،)٣٦٥٧و�صححه الألباني في �صحيح الجامع
(رقم .)6068
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الخبر اليقين

انظ ْر لخارط ِة الكر ِة الأر�ضية ،وا�س���تح�ض ْر ماليين
الب�شر ال ُمنت�ش���رين في �أرجائها؛ ُكلهم ُيوقنون بالموت؛
الم�سلم والكافر ،اليهودي والن�صراني ،الملحد والبوذي،
ال�س���يخي والكنفو�شيُ .كل الأجنا����س يرون �أح ّبتهم وقد
ِّ
�صاروا ُجث ًثا ،ويجزعون لفقدهم ،ويقفون عاجزين عن
ر ِّد هذا الق�ضاء الحتمي.
ه���ذا الأم��� ُر واق��� ٌع ال محال���ةُ ،ك ُّل ال َب َ�ش���رِ ُمتي ِّقن���ون
بوقوع���ه ،لكن ُهم ُمختلفون لما بع���د الموت ،والقر�آن فيه
البيان والفح�ص الكا�شف للحقيقة.
اقر�أْ �آخر �س���ورة الواقع���ة :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

69

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الواقعة.]96-83 :
واقر�أ �س���ورة التكاثر ترى الحقيقة والفح�ص النافي
للجهالة .وعندما ت ُْحم ُل على الأكتاف للقبور �سترى ِع َلم
اليقين ،وعين اليقين حقيق ًة ،و�س���تعرف �أنك في زيارة
للقبر ،و ُكل زائرٍ ال بد له من عودة� ،س���تعود لك الحياة،
ويتم لك الح�س���اب ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮊ [التكاثر.]8-1 :
وتد َّب��� ْر قول���ه تعال���ى في و�ص���ف م�ش���هد االحت�ضار:
َ

ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮊ [الواقعة.]87-83 :
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���د ٌد و�أنتم حوله ح�ضو ٌر ،ترقبون
ها هو حبيبكم ُمتم ِّ
�أنفا�سه ،ت�سمعون زفيره و�ش���هيقه ،والمالئكة يقتربون،
ولك���ن ال ترونهم .وقد يك���ون هذا ال ُمحت�ض���ر في ُغرفة
العناي���ة ال ُمركزة ،وحوله ِكبا ُر الأطب���اء ،وبجواره �أبنا�ؤه
و�سلطته وماله ،ويو ُّد بع�ضهم لو يفتديه بنف�سه،
و�أحبابه ُ
و�أن���ى ل���ه ذلك .ف���ي تلك اللحظات ي�س���ت ُّل مل ُ
���ك الموت
وح ُه ،وفو ًرا يرى الم ّي ُت ما كان غائ ًبا.
ُر َ
ُ
حروف العطف تختلف
ي���رى ُعلماء اللغة العربية �أن
داللتها ،فتقول :جاء محمد وخالد ونا�صر؛ �أي جا�ؤوا م ًعا
في ٍ
وقت واحد ،وتق���ول :جاء محمد ثم خالد ثم نا�صر،
�أي ج���ا�ؤوا على التراخي ،الواحد تلو الآخر ،وتقول :جاء
محمد ،فخال���د ،فنا�صر؛ �أي جا�ؤوا متتابعين فو ًرا ،هذا
بعد ذاك ُمبا�شرة.
وفي هذه الآية جاء العطف بالفاء الفورية ،ف ُيخ ِب ُرنا
�سبحانه� -أنه فور ا�ستالل الروح يرى الأموات �أيناهلل ُ
هم �صائرون ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ

[الواقعة.]94-88 :

�إن هذه الآيات تج ِلي ٌة وك�شفٌ لما بعد الموتٌ � ،
أ�صناف
الميت� :أين هو من ه�ؤالء
ثالثة ،فور خروج ال���روح يرى ُ
الأ�صناف؛ المقربون� ،أ�صحاب اليمين ،المكذبون؟
�أخي في اهلل ،هل تنتظر حتى تموت لترى �أين �أنت؟
�أم تفح�ص نف�سك الآن الآن ،وتعرف �أين مكانك؟
لحد مع ُم�ؤمن:
تَحاو َر ُم ٌ

قال الملحد :يا هذا تراني ا�س���تمت ُع بحياتي� ،أتلذّذ
أجهدت
بدني���اي ،وم���ا منعت نف�س���ي ع���ن هواه���ا ،والُ � 
وال حججت،
يت،
ُ
���ت ،وال ز ّك ُ
وال� ص ْم ُ
ذات���ي؛ فال �ص ّل ُ
يتُ ،
���ت .فم���ا بع���د الموت فن���اء ،و�أنت
وال تع ّب ُ
���دت ،وال تنفل ُ
نف�س َ
���دت وت ِع ْب َت ،وبعد
���ك ملذّات الدني���ا ،وتع ّب َ
َح َر ْم َ
���ت َ
الموت ال� شيء.
قبلت زعم���ك فنهايتُنا الموت،
ق ��ال الم�ؤم ��ن :و�إذا ُ
لك���ن ما بعد الموت� ،إن كان الأمر كم���ا هو في ُمعتقدي
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ودين���ي ،فل���ي الجن���ة الخال���دة ول���ك الع���ذاب الخالد،
وال ينفعك الن���دم وال الألم ،و�إن كان الأم���ر كما ز ََع ْم َت
فقد انتهى كل �شيء.
َ����س
اق���ر�أ كتاب اهلل،
ْ
وافح�ص ذاتك ،طالما فيك َنف ٌ
يتردد.
انظ���ر �أي���ن �أن���ت الآن؟ الب���دا َر الب���دار ،وال�س���رع َة
ال�سرعة.
و
جاء في القر�آن الكريم:
وﮋﯓﯔﮊ ،وتو�ضي���ح ذلك؛ �أن علم اليقين ،هو و�صول
الخبر يقي ًنا ال� ش���ك في���ه؛ ك�أن ِ
���خ�ص ِثق ٌة
ي�ص َف لك �ش ٌ
ح ّب َة الموز؛ ب�أنها �صفراء م�س���تطيل ٌة بانحناء ،فهذا ِع ُلم
وتح�س���ها
اليقي���ن .وعي ُ
���ن اليقين هو �أن ترى ح ّبة الموز ّ
ٍ
بانحناء كما ُو�صف َْت
بيدك ،فتجدها �صفراء م�س���تطيل ًة
ل���ك .وح ُّق اليقين هو �أن ت����أكل ح ّبة الموز ،فتكون بذلك
قد عرفت �ش���كلها ،وتي ّقن���ت من حقيقته���ا ب�أك ِلك �إياها
ولم�سها ور�ؤيتها.

ﮋﮞ ﮟﮊ ﮋ ﮦ ﮧﮊ
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وهنا في هذه الآية ُيخبرنا اهلل �-س���بحانه� -أنه فور
خروج الروح ي���رى الم ّي ُت مكانه ،ويع���رف تلك المنزلة
حق اليقين :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ
التي تكون بمرتبة ّ
ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الواقعة.]96-95 :
ورد ف���ي تف�س���ير القرطبي ع���ن َق َتا َدة قال ِف���ي َه ِذ ِه
َّا����س َح َّتى َي ِق َف ُه
ْآ
����س ِب َتار ٍِك َ �أ َح ًدا ِم َن الن ِ
ال َي ِة�« :إِ َّن ا َ
هلل َل ْي َ
َع َل���ى ا ْل َي ِق ِين ِم ْن َه���ذَ ا ا ْل ُق ْر�آنِ َ ،ف�أَ َّم���ا ا ْل ُم�ؤ ِْم ُن َف َ�أ ْيق ََن ِفي
ال ُّد ْن َي���ا َف َن َف َع ُه َذ ِل َك َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و�أَ َّما ا ْل َكا ِف ُر َف�أَ ْيق ََن َي ْو َم
ين» .
ين َل َي ْن َف ُع ُه ا ْل َي ِق ُ
ا ْل ِق َي َام ِة ِح َ
(((

وجب علي���ك يقي ُنك بالقر�آن
وله���ذا� ،أخي في اهللُ ،ي ُ
وتفح�ص نف�س���ك م���ع �أوامره
و�إيما ُن���ك ب���ه �أن تتد ّب��� َره
َ
ونواهيه ومندوبه ،فهل تفعل؟
ويقي ُنك بالقر�آن يدف ُعك �أن تتب َع ما كان ر�س���ول اهلل
 يق���وم ب���ه ،فت�أخ���ذ بهدي���ه ،ع���ن ع���روة ع���ن
((( الجامع لأحكام القر�آن ,تف�سير القرطبي (.)234/17
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عائ�شة �« :أن ر�سول اهلل  كان �إذا ا�شتكى
يقر�أ على نف�س���ه بالمع��� ّوذات وين ُفثُ  ،فلما ا�ش���ت َّد وج ُعه
كُنتُ �أقر�أُ عليه ،و�أم�سحُ بيده رجا َء بركتها» .
(((

b

((( �أخرجه البخاري 462/12( ،رقم  ،)5016وم�سلم ( 1723/4رقم .)2192
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خشوع القلب

ونفح�ص
قل � ُ�ت ِل ِر َف ِاق ُق ْر َب ٍة ال قرا َبة :تعالوا نتذاك ُر
ُ
ُقلو َبنا لنعرف هل هي �سالك ٌة طريق الخ�شوع؟
ي���ا رفاق���ي ،تن ّبهوا فقد نع���ى اهلل �-س���بحانه -على
كثيرين غف َل َة قلوبهم ،وكيف هي قا�س���ية نا�سية ِذ ْك َر اهلل
و ُقر�آ َن���ه الخال���د ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﮊ [الزمر.]٢٢ :
���وب كثي��� ًرا ،ون َّب َه
لق���د تن���اول الق���ر� ُآن الكري���م القل َ
لأهميتهاَ ،ف ِب َها يكون الإب�صار الحق ،وبها تتحقَّقُ الر�ؤي ُة
ال ُم�ؤث���رة ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ
[الحج.]46 :
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ن�س�أل اهلل ُنو َر الب�صيرة.
ق ��ال �أح� � ُد ال ِرف ��اق :وكي���ف �أفح�ص ذات���ي و�أعرف
خ�شوع قلبي؟
لت :يجب �أن تعرف � ًأول معنى الخ�شوع؟
ُق ُ
فا�ض،
قال ابن القيم« :الخُ ُ�شو ُع في � ْأ�صلِ اللُّ َغ ِة ِالن ِْخ ُ
ونَ ،
قال تَعال���ى :ﮋﮪ ﮫ ﮬﮊ
وال�س��� ُك ُ
وال��� ُّذلُُّّ ،
و�ص ُف الأ ْر ِ�ض
[طه]١٠٨ :؛ � ْأي َ�س َكن َْتَ ،وذ َّل ْت ،وخَ َ�ض َع ْتِ ،ومن ُه ْ
���د ُم ا ْر ِت ِ
فاعها
بِالخُ ُ�ش���و ِع ،وهو ُي ْب ُ�س���ها ،وان ِْخ ُ
وع َ
فا�ضهاَ ،
بِال َّر ِّي والن ِ
َّباتَ ،
قال تَعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [ف�صلت.]39 :
���ام ال َق ْلبِ َب ْي َن َي َد ِي ال��� َّر ِّب بِالخُ ُ�ضو ِع
والخُ ُ�ش ��و ُعِ :قي ُ
والذ ُِّّل» .
(((

هلل النج���اة
وق�س ��او َة القل ��ب؛ دا ٌء وب�ل�ا ٌء -ن�س���� ُأل ا َ
وال�سالمة منه -و ِر َّق ُة القلبِ وخ�ش���وعه ِل ِذكرِ اهلل؛ ِن ْع َم ٌة
ُ
وطم�أنين���ة :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
((( مدارج ال�سالكين ،ابن قيم الجوزية.)521/1( ،
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ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﮊ [الحديد.]١٦ :
«عن �أبى بك���ر ّ � أن هذه الآي���ة ُقرئت بين يديه
���ديدا ،فنظر
وعنده قوم من �أهل اليمامة ،فبكوا بكا ًء �ش ً
�إليهم فقال :هكذا ُكنَّا حتى َق َ�س ِت القلوب» .
�إن هذه الآية الكريمة َتنْبي ٌه و�إيقاظ؛ فالآن الآن� ،أدركْ
نف�س َ
���ك ،والآن الآنْ ،احزِ م � ْأم َر َك �أيه���ا الم�ؤمن ،ال ت ْغ َت َّر
َ
وتح�س���ب �أنك خا�ش ُع القلبِ  ،فاهلل �-سبحانه-
ب�إيما ِنك،
ُ
���ب الغافلين ،ويح ُّثهم على الخ�ش���وع والإنابة! فهل يا
يعي ُ
ترى نقر�أُ هذه الآية ون�ستيقظ من غفلتنا؟
(((

وه���ل ن�س���تح�ضر فح����ص ُقلوبنا ونتع���رف �أين هي؟
الع َبة� ،أم يا تُرى هي ِ
�أغافل ٌة الهية� ،أم هي قا�سي ٌة ِ
ناع َم ٌة
�ساهية� ،أو �أنها نا�سية م�ؤجلة؟ وكيف ُ
نعمل لتلين قلوبنا؟
ي ��ا رِفاقي :افح�صوا ذواتك���م ،وتع َّرفوا من القر�آن؛
�أ�أنتم َ
ون لذكر اهلل �أم ُم َ�س ِّوفُون؟
تخ�ش ُع َ
((( الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل ،الزمخ�شري (.)477/4
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احرِ �ص���وا �أن يك���ون �أ�صدقا�ؤكم مع�ش���ر ُق ْر َب ٍة ت�آلفت
ُقلوبهم في اهلل ،وخ�شعت ُقلوبهم هلل ،فاحر�صوا عليهم،
عا�ش���روهم ،اقتربوا منه���م ،ف�إنهم ُمجتم��� ٌع ُيذ ِّك ُرونكم
باهلل ،ويهدونكم للأعمال ال�صالحة!
قر�أت في كتاب المقاب�س���ات لأبي حي���ان التوحيدي
من ر�س���الة عمرِ ب���ن الخطاب لعلي بن �أب���ي طالب قال
أقرب من���ه -يق�صد �أبا بكر ر�ضي
فيه���ا« :ولعمري �إ ّنك � ُ
اهلل عنه���م �أجمعين� -إلى ر�س���ول اهلل  قرا َبة،
ولكن���ه �أقرب منك ُق ْرب��� ًة ،والقرا َب ُة لح��� ٌم ودم ،والقُر َب ُة
رو ٌح و َنفَ����س؛ وهذا فر ٌق عرفه الم�ؤمنون؛ ولذلك �صاروا
�إليه �أجمعون» .
(((

قو ٌل ف���ي ال�صميم ،فكم م���ن ُقر َب ٍة وعال َق��� ٍة ،ترجِ ُح
ودم ،فاحفظوا ُق ْر َبة ُ�أولئك الأح ّبة؛ فهم
بقرابات لح ٍ
���م ٍ
نادرون ،ندر َة َب ْي ِ�ض الأَنُوق .
(((

((( المقاب�س��ات� ،أب��و حي��ان التوحي��دي ،تحقي��ق ح�س��ن ال�س��ندوبي ،دار الكت��اب
الإ�س�لامي ،القاه��رة ،ط1992 ،2م��� ،ص.34
��اب ،وقي��ل طائ�� ٌر � ْأ�س�� َو ُد ي�ش��به
((( ف��ي المث��ل �أع�� ُّز م��ن بي� ِ��ض الأَ ُن��وق .والأَ ُن��وق :ال ُعق ُ
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اقر�ؤوا ِ�س َي َر العلماء الر ّبانيين ،و َت َع َّرفُوا كيف عا�شوا
حياتهم؟
ذاك الإما ُم الزاه ُد مالك بن دينار ،من كبار التابعين
تُوفي عام ١٣١هـ ،ا�شتهر بخدمة القر�آن الكريم« .ح ّدث
جعفر بن �سليمان قال� :سمعت مالك بن دينار يقول« :يا حملة
الق���ر�آن ،ماذا زرع القر�آن في قلوبكم؟ ف�إن القر�آن ربيع
الم�ؤمن كما �أن الغيث ربيع الأر�ض .ف�إن اهلل ين ّزل الغيث
الح�س ،فتكون فيه الح ّبة
من ال�سماء �إلى الأر�ض ،في�صيب َّ
وتح�س���ن،
فال يمنعها ن َت ُن مو�ضعها من �أن تهت َّز وتخ�ض َّر ُ
فيا حملة القر�آن :ماذا زرع القر�آن في قلوبكم؟ �أين �أ�صحاب
�سورة؟ �أين �أ�صحاب �س���ورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟» .
(((

وكان للإمام مالك قدر ٌة عجيب ٌة في الت�أثير و�إي�صال
ال�س��� ّري بن
الموعظة �إل���ى القلوب بحاله وبقلمه« ،فعن ّ
ال َّرخم��ة� ،أو � ْأ�س�� َو ُد � ْأ�ص َل�� ُع الر� ِأ���س � ْأ�صفَ�� ُر ِ
الم ْنق��ارِ ،و(هو � َأع ُّز من َب ْي� ِ��ض الأَنُوقِ )؛
ال�ص ْع َب ِة .ل�سان العرب/
لأِنها ت ُْحرِ ُز ُه فال َيكا ُد ُي ْظ َف ُر به؛ لأَ َّن �أوكا َرها في ال ُق َللِ َّ
مادة �أنق.
((( حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم الأ�صفهاني.)358/2( ،
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ل�صا دخل بيت مالك بن دينار ،فما
ال�سقطي� :أن ًّ
مغ ّل�س ّ
وجد �ش���ي ًئا ،فجاء ليخرج فناداه مالك� :س�ل�ام عليكم،
فق���ال :وعليك ال�س�ل�ام ،قال :ما ح�صل لكم �ش���ي ٌء من
الدنيا ،فترغب في �ش ٍ
���يء من الآخ���رة؟ قال :نعم ،قال:
ِّ
و�ص���ل ركعتين ،ففعل ،ثم قال:
تو�ض����أ من هذا المركن،
يا �س���يدي �أجل����س �إلى ال�صب���ح ،قال :فلم���ا خرج مالك
�إلى الم�س���جد ،قال �أ�صحاب���هَ :من هذا معك؟ قال :جاء
ي�سرقنا ف�سرقناه» .
(((

وذاكم الفُ�ضيل بن عيا�ض تُوفي عام ١٨٧هـ� ،س���مع
ه���ذه الآية بقلب���ه فه ّزت���ه وغ ّيرت حيات���ه :ﮋﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬﮊ [الحديد.]١٦ :
ق ��ال القرطب ��ي ف ��ي تف�س ��يرهَ « :و�أَ َّم���ا ا ْلف َُ�ض ْي��� ُل ْب ُن
ا�ض َف َك َان َ�س َب ُب َت ْو َب ِت ِه َ�أ َّن ُه َع ِ�ش َق َجا ِر َي ًة َف َو َاع َد ْت ُه َل ْي ًل،
ِع َي ٍ
((( تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم ,الذهبي.)138/8( ،
81

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

���د َر َان ِ�إ َل ْي َها ِ�إذْ َ�س ِ���م َع َقا ِر ًئا َي ْق َر�أُ:
َف َب ْي َن َم���ا ُه َو َي ْر َت ِقي ا ْل ُج ْ
ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊَ ،ف َر َج َع ا ْل َق ْه َق َرى
ُولَ :ب َلى َوا ِ
َو ُه َو َيق ُ
هلل َق ْد � َآنَ ،ف�آ َوا ُه ال َّل ْي ُل ِ�إ َلى خَ رِ َب ٍةَ ،و ِفي َها
ال�س���ا ِب َل ِةَ ،و َب ْع ُ�ض ُه ْم َيق ُ
ُول ِل َب ْع ٍ�ض� :إِ َّن ف َُ�ض ْي ًل
َج َم َاع ٌة ِم َن َّ
َيق َْط ُع َّ
الطرِ َيقَ .فق َ
َال ا ْلف َُ�ض ْي ُل� :أَ َّوا ُه! �أَ َرا ِني بِال َّل ْيلِ �أَ ْ�س��� َعى
ا�صي ا ِ
ِف���ي َم َع ِ
ين َيخَ افُو َن ِني! ال َّل ُه َّم
هللَ ،ق ْو ٌم ِم َن ا ْل ُم ْ�س��� ِل ِم َ
���ت �إِ َل ْي َ
���كَ ،و َج َع ْل ُت َت ْو َب ِت���ي �إِ َل ْي َك جِ ��� َوا َر َب ْي ِت َك
�إِ ِّن���ي َق ْد ُت ْب ُ
ا ْل َح َر ِام» .
(((

يقول ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي عند تف�س���يره لهذه الآية:
«�أي� :أل���م يج���يء الوقت ال���ذي تلين به قلوبهم وتخ�ش���ع
لذكر اهلل ،الذي هو الق���ر�آن ،وتنقاد لأوامره وزواجره،
وما نزل من الحق الذي جاء به محمد  ،وهذا
الحث على االجتهاد على خ�ش���وع القلب هلل تعالى،
في���ه ّ
و ِلم���ا �أنزله من الكتاب والحكم���ة ،و�أن يتذكر الم�ؤمنون
المواعظ الإلهية والأحكام ال�شرعية كل وقت ،ويحا�سبوا
�أنف�س���هم على ذل���ك ،ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
((( الجامع لأحكام القر�آن :القرطبي.)251/17( ،
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ﯤ ﯥ ﯦﮊ؛ �أي :وال يكونوا كالذين �أنزل اهلل عليهم
الكتاب الموجب لخ�ش���وع القلب واالنقي���اد التام ،ثم لم
يدوموا عليه ،وال ث َبتُوا ،بل طال عليهم الزمان وا�ستمرت
به���م الغفلة ،فا�ضمحل �إيمانه���م وزال �إيقانهم ،ﮋﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ .فالقلوب تحتاج في كل وقت �إلى
�أن ُتذَ َّك َر بما �أنزل لها اهلل ،وتُناطق بالحكمة ،وال ينبغي
�س���بب لق�س���وة القلب وجمود
الغفلة عن ذلك ،ف�إن ذلك ٌ
العين» .
(((

���ب
وق ��ال النابل�س ��ي ف ��ي تف�س ��يره« :اهلل ُ يعات ُ
ق�صر الذي لم يخ�ش���ع قل ُبه ِلذكر اهلل
هذا الإن�س���ان ال ُم ّ
�سبحانه ،ولم ي�ستجب لأمر اهلل تعالى ،ولم يلتزِ م منهج
اهلل  ،فيا �أ ّيها الإن�س���ان� ،إل���ى متى �أنت غافل؟ و�إلى
متى �أنت �س���ا ٍه؟ و�إلى متى �أنت ُمق�ص���ر؟ و�إلى متى �أنت
مغلوب على �أمرك؟ ماذا بعد الإهمال؟ �أ َل ْم ِ
يحن الوقت
ٌ
ال ُمنا�سب للتوبة والإيمان؟ ما لهذا الإن�سان يقر�أُ القر�آن
ف�ل�ا يت�أث���ر؟ وما له يقر�ؤه فال يق�ش���عر جل���ده؟ وقد قال
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ,ال�سعدي�( ،ص.)840
83

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

تعالى :ﮋﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ [الح�شر. »]٢١ :
(((

الجب ُ
���ال ب�صالبتها وق�س���وتها لو ن���زل عليها القر�آن
آدم �سا ٍه �ساد ٌر م�سكين!
الهت ّز ْت وذ ّل ْت
وخ�شعتُ ،
ْ
وابن � ٍ
� َّإن هذه الآي���ة ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ تدعونا �إلى الم�سارعة
بالخ�شوع لذكر اهلل ،وينبغي لمن قر�أها �أن تنهم َر عينا ُه
وج َل قل ُبه بالخ�شوع ،ويتذ ّلل هلل ،ويقول :بلى
بالدموع ،و َي َ
رب ،بلى؛ �آن الأوان� ،آن الأوان!
يا ّ
b

((( تف�سير النابل�سي� ،سورة الحديد� ،آية.16 :
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صال احذرها

في�ضا من �س���جايا
���د فيه ً
ت�أ َّم���ل الق���ر�آن الكريم تج ْ
الخير والبناء المجتمعي ،وافح�ص نف�سك� :أين �أنت من
تلك القيم الحميدة ،التي �أمر القر�آن الكريم بها ،وتلك
الخ�صال البغي�ضة ،التي نهى القر�آن الكريم عنها!
افت���ح الق���ر�آن ،وانظ���ر لتلك ال�س���جايا الت���ي تهدم
المجتمعات ،وت�أخذها للتخلف والفَناء ،فاحذرها!
لق���د جاء في كت���اب اهلل الكام���ل التعريف بخ�صال
ن�ص اهلل �-س���بحانه� -أنها بغي�ض���ة ،و�أنه الُ  يحبها ،فهل
َّ
نعرف تلك ال�سجايا ،التي الُ  يح ّبها اهلل؟
اقر�أ القر�آن بتد ّبر ،وت�أ ّمل تعرِ ُف ذلك.
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م���ن تلك ال�س���جايا التي الُ  يح ّبها اهلل الف�س���اد ،قال
تعالى :ﮋﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮌﮍﮎﮏﮊ [البقرة.]205 :
حب الف�س���اد؛ فذاك
ن�ص���ت ه���ذه الآي���ة �أن اهلل الُ  ي ّ
ّ
الحك���م� ،أو الج���اه
الذي منح���ه اهلل الم���ال� ،أو ُ�س��� ْل َطة ُ
والحظو ٍة� ،إذا تع َّدى ،وجار ،و�أف�س���د ،خرج من قامو����س
الح���ب الإلهي؛ لأن���ه خالف الو�صف���ة الر ّبانية وال�س���نن
الكونية ،التي �أر�ش���ده اهلل للعمل بها ،ف�أف�سد عالقته مع
مف�سدا في الأر�ض التي �سخرها اهلل له،
خالقه ،و�أ�صبح ً
وغدا �إن�سا ًنا غير �صالح في نظر اهلل ،وغير محبوب.
مما ذك���ره ال�ش���يخ اب���ن عثيمين عند تف�س���يره لهذه
الآية ،قال« :اهلل ال يحب الف�ساد ،و�إذا كان ال يحب هذا
الفع���ل ،ف�إنه ال يحب من ات�صف ب���ه؛ ولهذا جاء في �آية
�أخ���رى :ﮋﰕﰖﰗﰘﮊ [المائ���دة ،]٦٤ :واهلل ال يح���ب
الف�س���اد ،وال يحب المف�س���دين .فالف�س���اد نف�سه مكروه
أي�ضا مكروه���ون �إليه ال يحبهم،
�إلى اهلل ،والمف�س���دون � ً
���ق انتفا َء المحب ِة على ٍ
و�صف ،فقد ي�ؤخذ منه �أن
و�إذا ع َّل َ
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المحبة تثبت فيما يقابله من الو�صف ،ف�إذا كان ال يحب
الف�س���اد ،فهو يحب ال�صالح ،وكذلك الم�صلحون ،حتى
قال اهلل تعالى :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﮊ [ه���ود .]١١٧ :فاهلل تعالى يحب الم�ص ِلح ،ويحب
أي�ضا» .
ال�صالح � ً
(((

وم���ن الأعم���ال التي ذ َّمه���ا القر�آن و�أم���ر باجتنابها
ُ
والعياذ باهلل -ف����أك ُل المال الحرام منك ٌر يمقتُهال ِّربا
ُ
المخالف
ِ����س له ،ال ُم�س���تح ُّل له،
ا ُ
هلل وال يح ُّبه ،والممار ُ
َن ْه���ي ِ
يمقت
هلل ُ
اهلل عن���ه كاف��� ٌر �آ ِث���م .فح���ذا ِر منه ،ف���ا ُ
���ب
���ب ال�صدق���ات .ف ُك ْ
���ن عب َ
���داهلل ال ُمجت ِن َ
ال ِّرب���ا ،و ُيح ُّ
ت�ص���دقَ تكن محبو ًب���ا هلل ﮋﮄ ﮅ ﮆﮇ
ال ِّرب���ا ،ال ُم ِّ
ﮈﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮊ [البقرة.]276 :
يق ��ول ال�ش ��يخ اب ��ن �س ��عدي« :ﮋﮄ ﮅ ﮆﮊ �أي:
يذهب���ه ويذهب بركته ذاتًا وو�صفًا ،فيكون �س���ب ًبا لوقوع
الآف���ات فيه ،ونزع البركة عن���ه ،و�إن �أنفق منه لم ي�ؤجر
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة البقرة ،الآية.205 :
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علي���ه ،بل يك���ون زا ًدا ل���ه �إلى الن���ار ﮋﮇﮈﮊ �أي:
ين ِّميه���ا ،وينزل البرك���ة في المال ال���ذي �أخرجت منه،
وين ّم���ي �أج���ر �صاحبه���ا؛ وه���ذا لأن الجزاء من جن����س
النا����س ،و�أخ���ذَ �أموا َلهم
العم���ل ،ف����إن المرابي قد ظلم
َ
على ٍ
ِ
والمح�سن
وجه غير �شرعي ،فجوزي بذهاب ماله،
فيح�س���ن عليه،
أكرم منه،
ُ
�إليه���م ب�أنواع الإح�س���ان ر ُّبه � ُ
كما �أح�سن على عباده ﮋﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ ل ِن َع ِم اهلل،
وال ي�س���لم منه
ال ي����ؤدي ما� أوجب علي���ه من ال�صدقات،
ُ
�سبب لإثمه
ومن �ش ِّره عبا ُد اهلل ﮋﮏﮊ �أي :قد فعل ما هو ٌ
وعقوبته» .
(((

و�صف��� ُة ِ
الك ْبر والتعالي على الخَ ْلقِ والفخر ،مكروه ٌة
عن���د اهلل ،فال تغت���ر بمال���ك و�س���لطانك وجاهك ،فقد
ال يحب الم�ستكبرين
هلل
إبلي�س من الجنَّة ،وا ُ
ُّ
� َ
أخرج الكب ُر � َ
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮊ [النحل.]23 :

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)117
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واحذر التعالي والمرح الزائد والفخر والغرور ،فاهلل
���ب المختال الفخ���ور ،فما �أعط���اك اهلل من ميز ٍة
ال يح ُّ
وتم ّيز؛ م���ا ٌل �أو عل��� ٌم �أو عق ٌل ،فال تغتر ب���ذاك العطاء،
فاهلل قاد ٌر على �س��� ْل ِب ِه .كن ح���ذ ًرا ،وال تفرح ،اعتدلْ في
م�ش َ
وق�ص ِد َ
ك يح ُّبك اهلل ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
���يك ْ
ﯾﯿﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﮊ [لقمان.]18 :
قال ال�ش ��يخ اب ��ن �س ��عدي« :ﮋﯷﯸﯹ ﯺﮊ �أي:
ال ت ُِم ْل ُه وتعب�س بوجهك النا�س؛ تك ُّب ًرا عليهم ،وتعاظ ًما.
ﮋﯻﯼﯽﯾﯿﮊ �أي :بط ًرا؛ فخ ًرا بالنعم ،نا�س ًيا
ال ُمنعمُ ،معج ًبا بنف�سك.
ﮋﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ ف���ي نف�س���ه وهيئت���ه وتعاظم���ه
ﮋﰇﮊ بقوله» .
(((

وفي �آية الإح�سان ير ُد ذ َّم المختال الفخور ﮋﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)649
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ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [الن�ساء.]36 :
ه���ذه الآية الكريم���ة ت�أم ُرك عب���داهلل ،بالتذ ِّلل هلل،
و�إف���راده بالعب���ادة ،وبذل الإح�س���ان للوالدي���ن ،ولذوي
القرب���ى ،والج���ار ،وابن ال�س���بيل المنقطعة ب���ه الحال،
بالخدم والإماء ،وجمي���ع ما تحت يدك ،حتى
والترفّ���قِ
َ
����س رحم َة اهلل ،وتذ َّل ْل هلل،
البهائم امنحها عطفك ،ال َت ِم ْ
���ب المختال
وال تتكب���ر عل���ى �أولئك الخل���ق ،فا ُ
هلل ال يح ُّ
الفخور المتعالي على �أولئك ال ُمحتاجين.
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي عند تف�س ��يره لهذه الآية:
«من قام بهذه الم�أمورات فهو الخا�ضع لر ِّبه ،المتوا�ض ُع
لعب���اد اهلل ،ال ُمنقا ُد لأمر اهلل و�ش���رعه ،الذي ي�س���تح ُّق
َ
الجزيل والثنا َء الجميل ،ومن لم يق ُْم بذلك ف�إ ّنه
الثواب
َ
عب ٌد معرِ ٌ�ض عن ر ِّبه ،غي��� ُر ٍ
منقاد لأوامره ،وال متوا�ض ٌع
معج ٌب بنف�س���ه
للخل���ق ،بل هو متكب��� ٌر على عب���اد اهللَ ،
فخو ُر بقوله ،ولهذا قال :ﮋﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ �أي:
معج ًبا بنف�س���ه متكب ًرا على الخل���ق ،ﮋﯙﮊ يثني على
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نف�س���ه ،ويمدحها عل���ى وجه ،الفخر والبط���ر على عباد
اهلل ،فه�ؤالء ما بهم م���ن االختيال والفخر ،يمنعهم من
القيام بالحقوق» .
(((

ُ
والعياذ باهلل -والغدر والخديعةوخَ ْ�ص َل ُة الخيان���ة
أي�ضا ،فاحذر ذاك ال�سلوك ﮋﭚﭛ ﭜﭝ
ال يحبها اهلل � ً
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﮊ [الن�ساء.]107 :
ق ��ال ال�ش ��يخ اب ��ن عثيمي ��ن« :من فوائد ه���ذه الآية
الكريم���ة :التحذي ُر م���ن الخيانة؛ لك���ون اهلل تعالى نفى
���ب ف���ي �أداء الأمانة؛
مح ّبت���ه للخائ���ن الأثي���م ،والترغي ُ
لأن���ه �إذا وق���ع الذم على ٍ
و�صف ل���زم �أن يكون المدح في
�ضده» .
ِّ
(((

وحتى م���ع عد ّوك اح���ذ ِر الخيان���ة ،و� ِ
أوف بعهودك،
ال يحب الخيانة ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
فاهلل
ُّ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [الأنفال.]58 :
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان�( ،ص.)178
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة الن�ساء� ،آية .107
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دين عظي��� ٌم حتى مع الأعداء يحف ُ
العهد ،ويمن ُع
ٌ
���ظ َ
ُ
ويتحايل
يخون ويخد ُع
خيانته���م وخديعتهم ،فكيف بمن ُ
الثبات و ُنو َر الب�صيرة.
ويت�أ َّول! ر َّبا ُه ،ن�س�أ ُلك
َ
والت�شهير ون�شر قالة ال�سوء ال يحبهما اهلل فاحذرهما،
و�إذا هممت بالحديث عن خبر �سيئ حول هذا ال�شخ�ص
�أو ذاك ف�أم�سك ل�سانك ،فاهلل ال يحب الت�شهير ،بل ُيحب
العف���و ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﮊ [الن�ساء.]149 ،148 :
مما قال ال�ش���عراوي في تف�س���يره له���ذه الآية« :لقد
عرفنا �أن الحق ال ي�سمح لك بالجهر بال�سوء من القول،
مظلوم���ا .وه���ذا يعني �أن الم�س����ألة تحتمل
�إال �إذا كن���ت
ً
الجه���ر وتحتم���ل الإخفاء ،فق���ال :ﮋﭢ ﭣ ﭤﮊ �أي �إن
تظهر الخي���ر� ،أو تخفي ذلك� ،أو تعفو عن ال�س���وء .وكل
هذه الأمور من ظاهر وخفي من الأغيار الب�ش���رية ،لكن
�ش���ي ًئا ال يخفى على اهلل .وال يمك���ن �أن يكون للعفو مزية
�إيماني���ة �إال �إذا كان م�صحو ًبا بقدرة ،ف����إن كان عاجزً ا
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لما قال :عفوت .و�س���بحانه يعفو م���ع القدرة .ف�إن �أردت
�أن تعفو فلتتخلق ب�أخالق منهج اهلل ،فيكون لك العفو مع
القدرة .ولنا �أن نعلم �أن الحق ال يريد منا �أن ن�س���تخزي
�أو ن�س���تذل ،ولكن يريد منا �أن نك���ون قادرين ،وما دمنا
قادري���ن فالعف���و يك���ون ع���ن قدرة ،وه���ذه ه���ي المزية
الإيمانية؛ لأن عفو العاجز ال يعتبر عف ًوا» .
(((

ومن ال�س���جايا التي الُ  يح ّبها اهلل ،التعدي والت�ش���دد
بتحري���م ما� أح َّ
���ل اهلل ،ف���ذاك ال يج���وز ،فدينن���ا دي���ن
ال�س���ماحة وال ُي�س���ر ،ف�إياك والتعدي والفت���وى �أو القول
�أو النق���ل بتحريم ما� أح���ل اهلل ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ

[المائدة.]87 :

قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي« :يق���ول تعالى :ﮋﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ من المطاعم والم�شارب،
أنعم اهلل بها عليكم ،فاحمدوه �إذ �أح ّلها لكم،
ف�إنها ِن َع ٌم � َ
((( تف�سير ال�شعراوي.)2763-2762/5( ،
93

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

وا�شكروه وال تر ّدوا نعمته بكفرها �أو عدم قبولها� ،أو اعتقاد
تحريمه���ا ،فتجمعون بذلك بين القول على اهلل الكذب،
حراما خبي ًثا ،ف�إن
وكفر النعمة ،واعتقاد الحالل الطيب ً
ه���ذا من االعت���داء .واهلل قد نهى ع���ن االعتداء ،فقال:
ﮋﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ ،ب���ل يبغ�ضهم ويمقتهم
ويعاقبهم على ذلك» .
(((

وف���ي �آية �أُخرى ورد النهي ع���ن التعدي في الدعاء،
أعلم بك منك،
ففي دعائ���ك هلل ال تجو ُر وتتعدى ،فاهلل � ُ
مت�ضرعا متخف ًيا في دعائك ،وليكن دعا�ؤك
كن مترفقًا
ً
ال يحب التعدي في الدعاء ﮋﮨ ﮩ ﮪ
بح���ق ،فاهلل
ُّ
ﮫﮭﮮﮯﮰﮊ [الأعراف.]55 :
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي« :الدع���اء يدخل فيه دعاء
إلحاحا
الم�س�ألة ،ودعاء العبادة ،ف�أمر بدعائه ﮋﮪﮊ �أيً � :
في الم�س����ألة ،و ُد ْءو ًبا في العبادة ،ﮋﮫﮊ �أي :ال جه ًرا
إخال�صا هلل تعالى.
وعالنية ،يخاف منه الرياء ،بل خفية و� ً
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)242
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ﮋﮭﮮﮯ ﮰﮊ �أي :المتجاوزي���ن للح���د ف���ي
كل الأمور .ومن االعتداء كون العبد ي�س����أل اهلل م�س���ائل
ال ت�صلح له� ،أو يتنطع في ال�س�ؤال� ،أو يبالغ في رفع �صوته
بالدعاء ،فكل هذا داخل في االعتداء المنهي عنه.
�س���عدا ِ
�س���مع اب ًنا له
ع���ن �س���عد بن �أبي وقا�صَّ �« :أن ً
يدع���و ،وهو يق ُ
اللهم� ،إ ِّني �أ�س����أ ُلك الجنَّ��� َة ونعي َمها
���ولَّ :
و�إ�س���تبر َقها .ونح��� ًوا م���ن ه���ذا ،و�أع ُ
���وذ بك م���ن النّا ِر
هلل خي ًرا كثي ًرا،
و�سال�س ِلها و�أغال ِلها .فقال :لقد �س� َ
ألت ا َ
ر�س���ول ِ
ذت ِ
باهلل من �ش��� ٍّر كثيرٍ  ،و�إ ِّني ِ
َ
اهلل
عت
�س���م ُ
وتع��� َّو َ
ُ 
�سيكون قو ٌم يعتدون في ال ُّدعا ِء .وقر�أ
يقول� :إنَّه
ُ
هذه الآي��� َة :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭﮮﮯ ﮰﮊ،
و� َّإن بح�سبِك �أن َ
اللهم �إ ِّني �أ�س�أ ُلك الج َّن َة وما ق َّرب
تقولَّ :
�إليها من ق���ولٍ �أو عملٍ  ،و� ُ
أعوذ بك م���ن النّارِ ،وما ق َّرب
�إليها من قولٍ �أو عملٍ » .
(((

((( عم��دة التف�س��ير (٢� .)٣٠/أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 80-79/3رق��م ،)1483
وح�س��نه محققو م�س��ند الإمام �أحمد.
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ُ
إ�س���راف ف���ي الأكل والتخم��� ُة والتبذي��� ُر �س���جي ٌة
وال
َ
���رب
ال�س���رف
ال يح ّبها اهلل ،فاحذ ِر
َ
والعبث المالي؛ ا�ش ْ
باعت���دال ،و ُك ْل باعت���دالُ ،ك���ن ً
ْ
ال ت�س���رف ف���ي
و�س���طا
واترك ال�شهرة والقيل والقال ،فرِ �ضا ِ
والئمكِ ،
اهلل � ًأول،
���ب الم�س���رفين :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
�إن اهلل ال يح ُّ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [الأعراف.]31 :
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي« :ﮋﭙ ﭚ ﮊ �أي :مما
رزقكم اهلل من الطيبات ﮋﭛﭜﮊ في ذلك ،وال ُ
إ�سراف
�إم���ا �أن يك���ون بالزيادة عل���ى القدر الكافي وال�ش���ره في
الم�أكوالت الذي ي�ضر بالج�س���م ،و�إم���ا �أن يكون بزيادة
الترفّ���ه والتنوق في الم�آكل والم�ش���ارب واللبا����س ،و�إما
بتجاوز الحالل �إلى الحرام.
ﮋﭞﭟﭠﭡﮊ ف�إن ال�سرف يبغ�ضه اهلل ،وي�ضر
بدن الإن�س���ان ومعي�ش���ته ،حتى �إنه ربم���ا �أدت به الحال
�إل���ى �أن يعجز عما يج���ب عليه من النفق���ات ،ففي هذه
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الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل وال�ش ��رب ،والنهي عن
تركهما ،وعن الإ�سراف فيهما» .
(((

روى الزمخ�ش ��ري ف ��ي تف�س ��يره« :وعن ابن عبا� ��س
ُ :كل ما �ش ��ئت ،والب� ��س ما �ش ��ئت ،ما� أخط�أت ��ك
خ�صلتان�َ :س� � َر ٌف َومخيلة  ،ويحكى � ّأن الر�شيد كان له
طبيب ن�صراني حاذق ،فقال لعلي بن الح�سين بن واقد:
ٌ
لي� ��س في كتابك ��م من علم الطب �ش ��يء .والعلم علمان،
عل ��م الأب ��دان وعلم الأدي ��ان  ،فقال له :ق ��د جمع اهلل
الط ��ب كله في ن�صف �آية من كتابه .قال :وما هي؟ قال:
قول ��ه تعالى :ﮋﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ .فقال الن�صراني:
وال ي�ؤثر من ر�س ��ولكم �ش ��ي ٌء في الطب؟ فقال :قد جمع
الطب ف ��ي �ألفاظ ي�س ��يرة .قال :وما
ر�س ��ولنا َّ 
ه ��ي؟ ق ��ال قول ��ه «المعدة بي ��ت ال ��داء ،والحمية ر�أ� ��س
(((

(((

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)287
((( �أخرجه البخاري تعليقًا (.)447/14
((( ذكره ال�شوكاني في الفوائد المجموعة (�ص.)284
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الدواء  ،و� ِ
أعط كل بدنٍ ما ع ّودته»  .فقال الن�صراني:
ما ترك كتابكم وال نبيكم لجالينو�س ط ًّبا» .
(((

(((

(((

وفي �آية �أخرى وفي �سياق �إنعام اهلل على خلقه بثمار
الأر�ض وخيراتها ،نهى اهلل عن الإ�سراف ،فقال تعالى:
ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ

[الأنعام.]141 :

ذك���ر عدد من المف�س���رين �أن النهي عن الإ�س���راف
حتى في ال�صدقة؛ بحيث الُ  يبقي لعياله �شي ًئا.
قال مكّي بن �أبي طالب في تف�سيره« :روي �أن قوله:
ﮋﯚﯛﮊ نزل في ثابت بن قي�س لما �صرم نخله ،خلى
((( ق��ال ال�س��خاوي ف��ي المقا�ص��د الح�س��نة (رق��م :)1035ال ي�ص��ح رفع��ه �إل��ى
النب��ي ،ب��ل ه��و م��ن كالم الحارث ب��ن كل��دة.
((( ق��ال العجلون��ي ف��ي ك�ش��ف الخف��اء ( :)214/2لأن ف��ي ثب��وت ه��ذا الحدي��ث
كالم��ا للمحدثي��ن.
ً
((( الك�شاف :الزمخ�شري.)97-96/2( ،
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بين النا����س وبينه كله ،فلم يبق لأهله �ش���ي ًئا منه ،فنزل
ﮋﯚﯛﮊ؛ �أي :في العطاء ،فتبقوا ال� شيء لكم» .
(((

وقال ال�ش ��يخ ابن �سعدي عند تف�سيره لهذه الآية:
«ﮋﯚ ﯛﮊ يع��� ُّم النه���ي ع���ن الإ�س���راف ف���ي الأكل،
الحد والع���ادة ،و�أن ي����أكل �صاحب الزرع
وه���و مج���اوزة ِّ
أكل ي�ض ّر بالزكاة ،والإ�س���راف في �إخ���راج حق الزرع؛
� ً
بحيث يخرج فوق الواجب عليه ،وي�ض ّر نف�س���ه �أو عائلته
�أو غرماءه ،فكل هذا من الإ�س���راف الذي نهى اهلل عنه،
ال���ذي ال يح ّب���ه اهلل ،بل يبغ�ضه ويمق���ت عليه .وفي هذه
الآي���ة دليل عل���ى وجوب الزكاة في الثم���ار ،و�أنه ال حول
لها ،بل حوله���ا ح�صادها في ال���زروع ،وجذاذ النخيل،
أحوال
و�أن���ه ال تتكرر فها ال���زكاة ،لو مكثت عن���د العبد � ً
كثي���رة� ،إذا كان���ت لغي���ر التج���ارة؛ لأن اهلل لم ي�أم���ر
بالإخ���راج من���ه �إال وقت ح�ص���اده .و�أنه ل���و �أ�صابها �آفة
قب���ل ذلك بغير تفري���ط من �صاحب ال���زرع والثمر� ،أنه
((( الهداي��ة �إل��ى بل��وغ النهاي��ة في علم معاني القر�آن وتف�س��يره ،و�أحكامه :القي�س��ي
القيرواني الأندل�سي.)2213 /3( ،
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ال ي�ضمنه���ا ،و�أن���ه يج���وز الأكل من النخل وال���زرع قبل
�إخراج الزكاة منه ،و�أنه ال يح�س���ب ذلك من الزكاة ،بل
يزك���ي المال الذي يبقى بعده .وقد كان النبي 
خار�صا يخر�ص للنا����س ثماره���م ،وي�أمره �أن يدع
يبعث ً
لأهله���ا الثل���ث �أو الربع ،بح�س���ب ما يعتريه���ا من الأكل
وغيره ،من �أهلها ،وغيرهم» .
(((

ف�ضالُ ،
اعف
والعفو �س���جية الك���رام ،ف ُك ْن كري ًم���ا ِم ً
وا�صف���ح وتجا َوز ،و�إياك واالنتقام والظلم والبغي ،فاهلل
ال يح���ب الظالمي���ن ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [ال�شورى.]40 :
قال ال�شيخ ابن �سعدي في تف�سيره لهذه الآية« :ذكر
اهلل ف���ي هذه الآية ،مراتب العقوب���ات ،و�أنها على ثالث
مراتب :عدل ،وف�ضل ،وظلم .فمرتبة العدل ،جزاء ال�سيئة
ب�سيئة مثلها ،ال زيادة وال نق�ص ،فالنف�س بالنف�س ،وكل
جارحة بالجارحة المماثلة لها ،والمال ي�ضمن بمثله.
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)276
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ومرتب���ة الف�ض���ل :العف���و والإ�صالح عن الم�س���يء،
وله���ذا ق���ال :ﮋﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ يجزي���ه �أج��� ًرا
عظي ًم���ا ،وثوا ًبا كثي ًرا ،و�ش���رط اهلل ف���ي العفو الإ�صالح
فيه؛ لي���دل ذلك على �أن���ه �إذا كان الجاني ال يليق العفو
عنه ،وكانت الم�صلحة ال�ش���رعية تقت�ضي عقوبته ،ف�إنه
في هذه الحال ال يكون م�أمو ًرا به.
وف���ي جعل �أجر العافي على اهلل ما يهيج على العفو،
و�أن يعام���ل العب���د الخلق بم���ا يحب �أن يعامل���ه اهلل به،
فكما يح���ب �أن يعفو اهلل عنهَ ،ف ْل َي ْع ُف عنهم ،وكما يحب
�أن ي�س���امحه اهلل ،فلي�س���امحهم ،ف�إن الجزاء من جن�س
العمل.
و�أم���ا مرتبة الظلم فق���د ذكرها بقول���ه :ﮋﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﮊ الذي���ن يجنون على غيره���م ابتداء� ،أو يقابلون
الجاني ب�أكثر من جنايته ،فالزيادة ظلم» .
(((

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)760
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هذا وبع��� ُد ،ف�إنها �س���جايا ب َّينَها �س���بحانه في كتابه
الكري���م تت َب ْعها واعرِ فه���ا وافح�ص نف�س���ك معها ،و�أين
أنت منها!
� َ
���ن �أن���ا َر ب�صائ َرهم ،فعرف���وا وعلموا
جعلن���ا اهلل ِم َّم ْ
وا�ستناروا ،وكتبنا اهلل ممن يح ُّبهم ويح ّبونه!
b

102

َذوو القربى

كيف �أنت وقراباتك؟ هل ت َِ�ص ُل ُهم و َي ِ�ص ُلو َنك؟
ف���ي الق���ر�آن الر�ش���اد والهداية ،والخي���ر وال�صالح
هلل ل���ذوي القرب���ى حقًّا ف���ي مالك،
والإ�ص�ل�اح .جع���ل ا ُ
و َق َّد َم ُهم في العطاء وال�صدقة ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﮊ [الإ�سراء.]26 :
ق ��ال اب ��ن كثي ��ر في تف�س ��يرهَ « :ل َّم���ا َذ َك��� َر َت َعا َلى ِب َّر
ال ْح َ�س���انِ �إِ َلى ا ْل َق َرا َب��� ِة َو ِ�ص َل ِة
���نَ ،ع َط َ
ا ْل َوا ِل َد ْي ِ
���ف ب ِِذ ْكرِ ْ إِ
���امَ ،ك َما َتقَ��� َّد َم ِفي ا ْل َح ِدي ِ
���ث�« :أُ َّم � َ�ك َو�أَ َب � َ
�اكُ ،ث َّم
ْأ
الَ ْر َح ِ
َاك �أَ ْدن َ
�أَ ْدن َ
ال ْق َر َب» .
ال ْق َر َب َف َْ أ
َاك» َو ِفي ِر َوا َي ٍةُ « :ث َّم َْ أ
(((

((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 230/33رق��م  ،)20028و�صحح��ه محقق��و الم�س��ند،
والترم��ذي ( 309/4رق��م  ،)1897وح�س��نه ،وك��ذا ح�س��نه الألبان��ي ف��ي �صحي��ح
الترغي��ب والترهي��ب ( 218/1رق��م .)895
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َو ِفي ا ْل َح ِد ِ
يثَ « :منْ �أَ َح َّب �أَنْ ُي ْب َ�س � َ�ط َل ُه ِر ْز ُق ُه َو ُين َْ�س َ أ�
َل ُه ِفي �أَ َج ِل ِهَ ،ف ْل َي ِ�ص ْل َر ِح َمهُ» .
((((((

ويق ��ول اب ��ن �س ��عدي ف ��ي تف�س ��يره« :ﮋﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ م���ن الب ِّر والإك���رام الواج���ب وال َم ْ�س��� ُنون .وذلك
الح���ق يتف���اوت بتف���اوت الأح���وال ،والأق���ارب والحاجة
وعدمها والأزمنة» .
(((

حق ذوي القربى ومنحهم
ويتكرر في القر�آن الكريم ّ
الأولية في النفقة والرعاية ،و�أن في ال�صدقة عليهم خي ًرا
لل ُمنفق ،وي�صف �-س���بحانه -الباذلين بالفالحُ ،
وطوبى
لمن َو َ�س َم ُه ربه بالفالح -كتبنا اهلل منهم -فيقول :ﮋﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮨﮩﮪﮊ [الروم.]38 :
حري�ص عل���ى الهمز والن َّْز ِغ بين
هذا و�إن ال�ش���يطان
ٌ
((( �أخرجه البخاري ( 154/15رقم  ،)5986وم�سلم ( 1982/4رقم .)2557
((( تف�سير القر�آن العظيم :ابن كثير (.)68/5
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)456
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القراب���ات

ﮋﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮊ [الأعراف.]200 :

وح�صن ََك ،واقر�أ فيه ِق َ�ص ِ�ص
اجعلِ القر�آن ِح��� ْرز ََك ْ
الق���دوات ،و�آيات التنبيه والتوجيه ،وا�س���تعذْ باهلل ور ّد ْد
بقلب���ك وعقل���ك قول���ه تعال���ى :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮊ [الم�ؤمنون.]97 :
افح�ص نف�سك ،وح ّدد مقدار الم�سافة الآمنة بينك
ْ
وتوا�ص�ل�ا ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ً
وبي���ن قراباتك! ِ�صل��� ًة
ﯽﯾﯿﰀﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [الأنفال.]75 :
ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯳﯴﯵﯶ

ﯷﮊ [الأحزاب.]6 :
وحي���ن نتتب���ع تكوي���ن القراب���ات نع���رِ ُف �أنه���ا تبد�أ
بالأ�س���رة ،قال تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء]1 :
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نف����س واحدة؛
أنف����س كلها من ٍ
لقد ب َّ
���ث �س���بحانه ال َ
لتن�ش�أ الأ�س���ر ،وتتكون البيوت ،وتتفرع القرابات ،وتن�ش�أ
الأرحام ،وتتنوع ال ُم�صاهرات.
لق���د َج َب َ
هلل �-س���بحانه -الإن�س���ان عل���ى مح ّب��� ِة
���ل ا ُ
البنين ،ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝ ﭞﮊ [الكهف.]46 :
ﮋﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯗﯘ ﯙ ﯚﮊ [�آل عم���ران .]14 :فما
�أن َي ِف َد ال�صغي ُر �إال ووالداه ي�ش���فقان عليه ،وينمو الطفل
الحب مع نموه ،ث���م يعق ُب ُه الأخ والأخ���ت ،ويع ُم ُر
وينم���و ُّ
البيت بالإخوة والأخوات ،وينظر الوالدان للأوالد نظرة
واح���دة؛ يرحمون ال�صغير ،و ُي�ش���فقون عل���ى المري�ض،
ويدعون للم�س���افر؛ لهم في القلوب مو ّدة ،وفي النفو�س
عاطفةَ .يح ُّن ُو َن عليهم جمي ًعا �أكثر من حنين الخلوج على
حوارها ،وي�ستح�ضرون �صورهم في خيالهم؛ فهذا حبيب،
وذاك رقيق ،وتلك و ُدو َدة ،و�أختها َل ُعو َبة.
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ما �أحلى لثغة �صغيرهم ،و�أبهى َط َّل َة كبيرهم� ،سبحان
من �أوجد العواطف ومزج المحبة ب ُك َر َيات الدم الحمراء
ْ
والبي�ضاء ،حتى �إن الوالدين ُي�ؤثران �ش���ب َع �أوالدهم على
ترقب ق�سو َة الأب
�شبعهم ،و َر ّيهم على ر ّيهم ،بل �إن ال َّأم ُ
�إن ق�سى وربى ،فت ُ
ت�صلُّ َبه:
ُكفكف خ�شونته وتُرقق َ
فق�سا ليزدجروا ومنْ ُ
يك راح ًما
فليق�س �أحيانًا على من يرح ُم!
ُ

(((

���ت الأب��� ّوة والأمومة ف���ي مح ّبة
وتم�ض���ي الأي���ام وبي ُ
ووئام ،ولكن ال�شيطان يرقب مودة ذوي القُربى ،و َي ُ�سو�ؤ ُه
ويخن�س لذاك ،ويتمكن من
����س لهذا،
ُ
توا�صلهم؛ ف ُي َو ْ�س َو ُ
بع�ضه���م ،فين���ز ُغ بينه���م ،كما ن���زغ بين �أبن���اء نبي اهلل
يعقوب  و�أخيهم يو�سف.
�إنه ال�شيطان ما ترك الأنبياء ،فكيف بنا نحن الب�شر!
بيوت كانت عامر ًة بالحب والو ِّد ،ثم فرخ ال�شيطان
�إنها ٌ
وب ّي�ض بالكراهية بينهم والقطيعة ،والعداوة والبغ�ضاء.
((( الموازنة بين �ش��عر �أبي تمام والبحتري� :أبو القا�س��م الح�س��ن بن ب�ش��ر الآمدي
( ،)372/3ونهاية الأرب في فنون الأدب :النويري (.)291/7
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ولهذا اعت�صم بالقر�آن ،وافح�ص نف�سك مع القر�آن،
���ح بعواطفك؟
واح���ذر ال�ش���يطان �أن َ
ينز َغ بك؟ و�أن يجن َ
وح َ�ش َ
���اك ُح ْنق���ة وغيرة عليه؟
وه���ل زين لك ُكر َه �أخيك َ
وهل باعدك عن عم���ك وعمتك ،وخالك وخالتك؟ وهل
َ�ص��� َّد َك عن اب���ن عمك واب���ن خالك؟ وه���ل با�ض وفرخ
بينك و�سائر قرابتك؟
اعلم �أن ال�ش���يطان كلما َق ُر َبت القراب ُة زا َد ن�ش ُ
���اط ُه
تفريقً���اُ ،
كراه��� ًة ً
وغيظ���ا ،ي���زرع
���ت و�سو�س��� ُت ُه َ
وعظ َم ْ
ال�شحناء ،ويدفع لالنتقام ،هو يرانا ،ونحن ال نراه ﮋﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮊ [الأع���راف ]27 :اح���ذره وتع���وذ
باهلل منه.
تنا�سى ز َّل َة الأخ ،وهفوة الأخت ،و�إذا جاء ن َّما ٌم بنقل
�سوء فازجره ،و�إن َ
كلم ِة ٍ
وا�ش عبارة َل ْو ٍم فانهره!
نقل ٍ
كم ف ّرق �إبلي�س بين �إخوة! وكم باعد �أبنا َء عن �أبيهم!
وكم قط َع رح ًما مو�صلة!
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اح���ذ ْر �أن يتالع���ب بك �إبلي����س ،ف�إنه يجع���ل القبيح
ح�س��� ًنا ،والخير �ضعفً���ا ،فاحذره ،وافح�ص نف�س���ك مع
فق�صة يو�سف مع �إخوته خير
القر�آن ،وتد ّبر كالم اهللّ ،
در�س للمتقاطعين.
�ص َب َر ُ
يو�سف  على كيد �إخوته ،وتحمل �أذيتهم،
ولب���ث في ال�س���جن ب�ضع �س���نين ،ف�أثاب���ه اهلل وكانت له
العاقبة الح�سنة!
وحينما فاز يو�سف و�صار له ال�سلطان ،وجاءه �إخوته
منك�س���رين وهم ال يعرفونه ،ين�شدون رفده وعطاءه ،رقَّ
لهم وعطف ،ون�س���ي وتنا�س���ى هفوتهم ،واعتذر لهم عن
خطئه���م ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ
[يو�سف.]89 :
قال �أبوبكر فخر الدين الرازي في تف�سيره« :و�أ ّما
َق ْو ُل ُه :ﮋﮅﮆﮇﮊ فَهو َي ْج���رِ ي َم ْجرى ال ُعذْ رَِ ،ك�أ َّن ُه
ق َ
ِيح ال ُم ْن َكرِ
���ال� :أ ْنت ُْم �إنَّما �أق َْد ْمت ُْم َعل���ى َذ ِل َك ال ِف ْعلِ ال َقب ِ
ح َ
ال�صبا �أ ْو في َجها َل��� ِة ال ُغ ُرورِ،
���ال ما ُك ْنت ُْم في َجها َل��� ِة ِّ
َي ْع ِني وال َآن َل ْ�س���ت ُْم كَذَ ِل َ
���ك ،و َن ِظي ُر ُه ما ُي ُ
قال في َتف ِْ�س���يرِ
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َق ْو ِل ِه تَعالى :ﮋﭩﭪﭫﭬﮊ [ ِال ْن ِفطارِِ ]٦ :ق َيل� :إنَّما َذ َك َر
ون َذ ِل َ
���ك جا ِر ًيا َم ْجرى
تَعال���ى َهذا ال َو ْ�ص َ
���ف ال ُم َع َّي َن ِل َي ُك َ
���واب ،وه���و � ْأن َيق َ
الج ِ
ُ���ول ال َع ْب ُد :ي���ا َر ِّب َغ َّر ِن���ي َك َر ُم َك،
َ
َف َكذا َه ُهنا �إنَّما َذ َك َر َذ ِل َ
الم �إزا َل ًة ِل ْلخَ جا َل ِة َعنْهم
���ك ال َك َ
وتَخْ ِفيفًا ِل ْل ْأمرِ َع َل ْيهِ ْم» .
(((

أعظم يو�س���ف  و�أحل َم���ه ،يعتذ ُر
اهلل �أكب���ر ماَ � 
الج ِّب ،ويعفو عن �أقرب النا�س �إليه
لإخوته وقد رموه في ُ
وقد ه ُّموا بقتله!
�إنه القر�آن الكريم يعر�ض القدوات لنقتدي ونتعظ!
���ث القر�آن عل���ى العفو والت�س���امح والدفع بالتي
ويح ُّ
ه���ي �أح�س���ن ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [ ّف�صلت.]34 :
رزقنا اهلل ال َّتغ َِّذي من مائدة القر�آن ،والعمل بما في
القر�آن .ورد عن ر�سول اهلل  عد ٌد من الأحاديث
((( مفاتيح الغيب ،التف�سير الكبير ،الفخر الرازي.)162/18( ،
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الثابت���ة تندب ل�صلة الرحم؛ فعن �أب���ي هريرة � َّأن َر ُج ًل
���ول ِ
���ال :يا َر ُ�س َ
ق َ
اهللَّ � ،إن لي َقرا َب ًة �أَ ِ�ص ُله���م َو َيق َْط ُعو ِني،
ون َع َل َّي،
ْهم َو َي ْج َه ُل َ
َو�أُ ْح ِ�س ُن �إليهِم َو ُي ِ�سي�ؤ َ
ُون �إ َل َّيَ ،و َ�أ ْح ُل ُم عن ْ
َقالَ :ل ِئنْ ُكن َْت كما ُق ْل َتَ ،ف َك�أنَّما ت ُِ�س ُّف ُه ُم ال َم َّلَ ،والَ  ي ُ
ف َ
زال
معك ِمنَ ِ
اهلل َظ ِهي ٌر عليهم ما ُد ْم َت على َ
َ
ذلك» .
وعن عائ�ش���ة �أم الم�ؤمنين« :ال َّر ِح ُم ُم َع َّل َق ٌة بال َع ْر ِ�ش
اهلل ،ومَن َق َط َع ِني َق َط َع ُه اهلل» .
تَقُولُ :مَن و�صَلَنِي و�صَلَهُ ُ
(((

(((

b

((( �أخرجه م�سلم ( 1982/4رقم .)٢٥٥٨
((( �أخرجه م�سلم ( 1981/4رقم .)٢٥٥٥
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ر�ض
في القر�آن الهداية والر�ضا ،قال ابن م�سعودِ « :ا َ
واجتنب ما ح َّرم
هلل لك تكن من �أغنى النا�س،
بما ق�سم ا ُ
ْ
هلل عليك تكن من �أ ْو َر َع النا�س» .
ا ُ
(((

وطلب
افتح الم�صحف
ِ
وافح�ص نف�س���ك :كيف �أنت ُ
ْ
را�ض
�ضطرب� ،أم
ال��� ِّرزق؟ هل �أنت قل ٌق ُم
�س���اكن هادئ ٍ
ٌ
ٌ
بما ق�سم اهلل وقدر؟
���ح الم�صحف وافح�ص نف�س���ك وحالتك اليومية
افت ِ
في طلب المعي�ش���ة� ،س���تجد الطم�أنينة ،ترف ّْق وال تقلق،
فالأرزاق بي���د اهلل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [الإ�سراء.]30 :
((( �أخرج��ه البيهق��ي ( 218/1رق��م  ،)201و�أب��و داود ال�سج�س��تاني ف��ي الزه��د
(رق��م .)131
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اعلم �أن الأرزاق كما الآجال مخف ّية ،و ُكلُّها بيد اهلل،
ْ
إي�ضاح ذل���ك ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
وفي الق���ر�آن � ُ
ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [لقمان.]34 :
اعمل وال تك�س���ل ،وت ْ
ْ
���وكل عل���ى اهلل ،فالطي��� ُر تغدو
وتروح بطا ًن���ا ،والقر�آن ي�أم���رك بالعمل :ﮋﭨ
خما�ص���ا ُ
ً

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﮊ [الجمعة.]10 :

حي���ن تنطل���ق في حيات���ك طال ًبا ف�ض���ل اهلل ورزقه،
ا�س���تح�ضر هداية الق���ر�آن وتوجيهه ،وافح����ص تو ُّر َع َك
نحو طلب الرزق� ،إن في القر�آن الر�شاد والتوجيه ،احذ ِر
���ى عن الحرام.
الحرام ،فق���د جعل اهلل في الحالل ِغن ً
توك ْل على اهلل و ِثق بوعده ،واقر�أ بيقين وتد ّب ْر قوله تعالى:
ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [الطالق.]3-2 :

وارجه ،و�أ�صلح ن ّيتك تجد
أمامك وخافه ُ
اجع���لِ اهلل � َ
العو����ض ،ارج��� ْع للقر�آن ُكل حي���ن تجد الف���رج واليقين
والر�ضا.
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���ف ال َّر ُجل
واق���ر�أ ق�صة الرج���ل والم���ر�أة ،وكيف ع َّ
عن الحرام وخ�ش���ي اهلل ،فع ّو�ضه اهلل خي ًرا ،ا َّتقَى ر َّب ُه،
وخاف وعيده ،فكانت له العاقبة الح�سنة� .أي نعم ،جعل
مخرجا ،ورزقه من حيثُ لم يحت�سب!
هلل ل ُه
ا ُ
ً
حرام خ�شي َة اهلل ،ف�أعطاه
�أي نعم ،كم ِم ْن ُممتنع عن ٍ
حالل ِ
ب�شرع ِه!
هلل �إ ّياه ً
ا ُ
حدثت الق�صة �س���نة �ست مئة وثالثين هجرية ،قال
ال���راوي« :بينم���ا ُكنا عند رج���ل ببع�ض ب�ل�اد ال�صعيد،
ف�ضيفنا و�أكرمنا ،وكان الرجل �أ�س���مر �ش���ديد ال�سمرة،
وهو �شي ٌخ كبي ٌر ،وح�ضر له �أوالده ح�سا ٌن فيهم �صفاء لون.
فقُلن���ا :يا ف�ل�ان ،ه����ؤالء �أوال ٌد بي�ض ،و�أنت �ش���دي ُد
ال�سمرة؟
فق���ال :ه�ؤالء �أ ّمهم �إفرنجية �أخذتها في �أيام الملك
النا�صر �صالح الدين و�أنا �شابَ ،ن ْو َب َة حطين.
فقُلنا :وكيف �أخذتها؟
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حديث عجيب.
فقال :لها
ٌ
فقلنا� :أتحفنا به.
زرعت ك ّتا ًنا ف���ي هذه البلدة ،وقلع ُت ُه ونف َْ�ض ُت ُه
فقالُ :
���ب �أكثر من
فان�ص��� َر َف عليه خم����س مئة دينار ،فلم َيجِ ْ
علي بحمله �إلى ال�شام ،فحملته فلم يجب
ذلك ،ف�أُ�ش���ير َّ
حق
�أكث���ر من ذلك ،فقيل لي ِب ْع ُه �صب��� ًرا لعله ُيرج ُع لك َّ
الطريق ،فبعت بع�ضه �صب ًرا �إلى �س���تة �أ�ش���هر ،والبع�ض
واكتريت حانوتًا �أبيع في���ه على مهلٍ �إلى
تركته عن���دي،
ُ
حين انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر ،فبينما �أنا �أبيع وقد م ّرت بي
امر�أ ٌة فرنجي ٌة زوج بع�ض الخيالة .ون�ساء الفرنج يم�شون
أيت
أتت ت�شتري مني ك ّتانا ،فر� ُ
في الأ�س���واق بال نقاب ،ف� ْ
ان�صرفت
من جمالها ما� أبهرني ،فبعتها و�سامحتها ،ثم
ْ
وعادت � َّإلي بعد �أيام ،فبعتها و�س���امحتها �أكثر من الكرة
ْ
فقلت
���ت �أني �أح ُّبهاُ ،
الأول���ى ،فتكررت �إلى عندي ،وعل َم ْ
قت بح ّبها فكيف تتحيلين
للعجوز التي معها� :أنني قد تع ّل ُ
لي؟
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تروح
فقالت ُ
العج���و ُز لها ذلك ،فقال���ت الإفرنجيةُ :
أرواحنا الثالثة �أنا و�أنت وهو.
� ُ
هبت روح���ي باجتماعي بها ما هو
ُ
فقلت له���ا� :إذا َذ ْ
كالما كثي ًرا جرى بينهما� ،إلى �أن اتفق
كثير .وحكت لي ً
الحال على �أن �أدفع لها خم�س���ين دينا ًرا �صورية وتجيء
�إلي���ه .قال :فوزنت خم�س���ين دين���ا ًرا �صورية ،و�س��� ّلمتها
للعج���وز ،فقالت :هيئ لنا مو�ضعك ونحن الليلة عندك،
���زت ما ق���درت علي���ه م���ن م�أكولٍ
���ت وجه ُ
ق���ال :فم�ضي ُ
ٍ
و�شمع وحلوى ،وكانت داري مط ّل ًة على البحر،
وم�شروب ٍ
���ت لي على �س���طح الدار ،وجاءت
وكان ال�صيف ،ففر�ش ُ
���ن اللي���ل ،فنمنا تحت
الفرنجي���ة ف�أكلن���ا و�ش���ربنا ،وج َّ
ال�سماء والقمر ي�ضيء علينا والنجوم تنظر في البحر.
غريب
ُ
فقلت في نف�س���ي� :أما ت�س���تحي من اهلل و�أنت ٌ
وتحت ال�س���ماء وعلى البحر ،وتع�صي اهلل مع ن�صرانية،
فت�ستوجب عذاب النار وعذاب الدنيا ،اللهم �إني �أ�شهدك
عففت عن هذه الن�صرانية في هذه الليلة؛ حيا ًء
�أني قد ُ
منك ،وخوفًا من عقابك.
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���ت �إل���ى ال�صب���ح ،فقام���ت في ال�س���حر وهي
ثم نم ُ
فجل�س���ت فيه،
وم�ضيت �إلى حانوتي،
���ت،
ُ
ُ
غ�ضب���ى َوم َ�ض ْ
علي ه���ي والعجوز وه���ي مغ�ضبة،
و�إذا ه���ي قد عب���رت َّ
أنت حتى
وك�أنها القمر
فهلكتُ ،
ُ
وقلت في نف�سي :من هو � َ
ال�س���ري ال�س���قطي،
تترك هذه الجارية� ،أنت ُ
الجنيد �أو ُّ
وحق الم�سيح
وقلت� :أرجعي ،فقالتّ :
لحقت العجوزُ ،
ثم ُ
وم�ضيت �إلى
فقلت :نعم،
ُ
ما نرج��� ُع �إليك �إال بمئة دينارُ ،
حانوتي ووزن ُته���ا وجاءت � َّإلي ثاني م��� ّرة ،فلح َق ْتني تلك
���ت عنها ،وترك ُته���ا هلل تعالى ،ثم
الفك���رة الأولى ،وعفف ُ
علي وك ّلم ْتني
َ
م�ض ْت وم�ضي ُ
���ت �إلى مو�ضعي ،ثم عب��� َر ْت َّ
���ت
وكان���ت م�س���تغربة ،وقال���ت :وح ّ
���ق الم�س���يح ،ما بقي ُ
كمدا،
تموت ً
���رح بي عندك �إال بخم����س مئة دين���ار �أو َ
تف ُ
���ن الك ّتان جميعه
���ت لذلك،
أغرم ثم َ
ُ
فارتع ُ
وعزمت �أني � َ
و�أفدي نف�سي ،فبينما �أنا كذلك والمنادي ينادي معا�شر
الم�سلمين �أن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انق�ضت ،وقد
�أمهلنا من هنا من الم�سلمين �إلى جمعة ،ليق�ضوا �أمورهم
أخذت �أنا في
وين�صرفوا �إلى بالدهم ،فانقط َع ْت عنّي ،و� ُ
تح�صيل ثمن الك ّتان الذي لي ،والم�صالحة على ما بقي
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منه ،و�أخذت معي ب�ضاعة ح�سنة ،وخرجت من ع ّكا و�أنا
ف���ي قلبي م���ن الفرنجية ما في���ه ،فو�صلت �إلى دم�ش���ق،
ثمن؛ النقطاع و�صولها؛
وبعت الب�ضاعة التي لي ب�أوف���ى ٍ
ُ
علي ٍ
بك�سب ج ّيد،
ب�سبب فراغ الهدنةَ ،وم َّن اهلل َّ 
���ذت �أ َّتجِ ُر في الجواري ،ع�س���ى �أن يذهب ما بقلبي
و�أخ ُ
علي
م���ن الفرنجي���ة،
والزمت التج���ارة فيه َّ
ُ
���ن ،فم�ضى َّ
ثالث �س���نين ،وجرى لل�س���لطان الملك النا�صر ما جرى
من وقع��� ِة ّ
���وك ِ
أخذه ِجمي��� َع المل ِ
حطي���ن ،و� ِ
وفتح ِه بال َد
ال�س���احل ب����إذن اهلل تعالىُ ،
���ب م ِّني جاري��� ًة للملك
فط ِل َ
النا�صر ،وكان عندي جاري ٌة ح�س���ن ٌة ،فا�شْ تُرِ َي ْت له بمئة
دينار ،ف�أو�صلوا � َّإلي ت�سعين دينا ًرا ،وب ِق َي ْت ع�شر ُة دنانير
���م يجدوها في الخزانة ذلك الي���وم؛ لأنه �أنف ََق ال َ
أموال
ل ْ
جميعه���ا ،ف�ش���او ُر ُو ُه عل���ى ذلك ،فق���ال :ام�ضوا بِ��� ِه �إلى
ال�سبي من ن�سا ِء الفرنج ،فخ ّيروه في
الخزان ِة التي فيها
ُ
أتيت
واحد ٍة ّ
منهن ي�أخذها بالع�ش���رة دناني���ر التي له ،ف� ُ
���ت الجاري���ة الفرنجية
الخزان��� َة فنظ ُ
���رت �إليه���ا ،فعرف ُ
وم�ضيت
فقلت� :أعطون���ي هاتيك ف�أخذ ُته���ا،
ُ
غريمت���يُ ،
وقلت لها� :أتعرفينني؟
�إلى خيمتيُ ،
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قالت :ال.
فقلت� :أنا �صاح ُب ِك التاج ُر في المكان الذي جرى له
ُ
الذه َب ،و ُق ْل ِت ما بقي َِت تُب�ص ُر ِني
معك ما جرى ،و�أخَ ذ ِْت م ِّني َ
�إال بخم����س مئة دينار ،وقد �أخذت ُِك ُمل ًكا بع�شرة دنانير.
فقال���تُ :م َّد َي َد َك� ،أنا �أ�ش���ه ُد �أن ال� إل���ه �إال اهلل ،و�أن
محمدا ُ
وح�سن �إ�سالمها.
ً
ر�سول اهلل ،ف�أ�س َل َم ْت ُ
فقلتِ :
فرحت
ال و�صلت �إليها �إال ب�أمر القا�ضي،
واهلل
ُ
ُ
ُ
وعقد لي
�إل���ى ابن �ش���داد،
ُ
���ب َ
وحكيت له ما جرى ،فعج َ
���ت ،ثم دخل الع�س���كر
فح َم َل ْ
عليه���ا ،وبات���ت تل���ك الليلة َ
ف�أتينا �إلى دم�شق ،فما كان �إال �شهور قالئل ،و�أتى ُ
ر�سول
الملك يطلب الأ�سارى وال�سبايا باتفاقٍ وقع بين الملوك،
يبق �إال
فَ��� ُر َّد َم ْن كان �أ�س���ي ًرا من الرجال والن�س���اء ،ولم ْ
ألحوا في
ام���ر�أ ُة الفار����س التي عندي ،ف�س����ألوا عنه���ا و� ّ
���ي بها �أنها عنديُ ،
فط ِل َب ْت م ِّني
ال�س����ؤال والك�شفَ ،ف ُو ِ�ش َ
وح َ�ض ْر ُت و�أنا في �ش��� ّدة ،وقد تغ ّير لوني ،فقالت :ما بدا
َ
لك؟ وما الذي �أ�صابك؟
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ُ
ر�س���ول الملك و�أخذوا الأ�س���ارى جميعهم
قلت :جاء
ُ
وطلبوني.
فقالت :ال ب�أ�س عليك� ،أح�ضرني �إليهم ،و�أنا �أعرف
الذي � ُ
أقول لهم.
ق���ال ف�أخذ ُته���ا و�أح�ضر ُته���ا ق َّدام ال�س���لطان الملك
ُ
فقلت :هذه المر�أة
النا�صر،
جال�س عن يمينهُ ،
والر�سول ٌ
التي عندي.
فقال لها ُ
والر�س���ولِ :
ُ
���ن �إلى بال ِد ِك �أم
الملك
تروحي َ
زوج ِك ،فقد ف َُّك � ْأ�س َر ِك � ِ
أنت وغي ُر ِك.
�إلى ُ
���ت وها هو
وح َب ْل ُ
فقال ْ
���ت لل�س���لطان� :أنا قد �أ�س���ل ْم ُت َ
الفرنج تنتف ُع بي.
بطني كما ترونه ،وما ب ِق َي ِت
ُ
���ب �إليك هذا
فق���ال لها الر�س���ول يخ ّيره���ا� :أيما �أح ُّ
الم�سلم� ،أم زوجك الفار�س فالن؟
فقالت له كما قالت لل�س���لطان ،فقال الر�س���ول لمن
معه من الفرنج :ا�س���معوا كالمها ،ثم قال لي الر�س���ول:
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عاجل،
يت بها وقد �أر�س���ل � َّإلي ً
خُ ِذ امر�أت ََك ِ
وام�ض ،فو ّل ُ
وقال� :إن �أ َّمها �أر�س���لت لها معي وديع ًة ،وقالتّ � :إن ابنتي
�أ�سيرة ،وهي عريانة �ش���عثة ،و�أ�شتهي �أن تر�سل لها هذا
الجمدان وتُ�س ّلمه لها ،قال :فت�س ّلمت الجمدان ،وم�ضينا
فوجدت قما�ش���ها بعين���ه وقد َ�ص َّرت ُه
�إلى الدار ففتحتُه،
ُ
ووجدت ال�ص ّرتين الذهب؛ الخم�سين دينا ًرا،
لها �أ ُّمها،
ُ
والمئة دينا ٍر كما هما بربطتي لم يتغيرا ،وه�ؤالء الأوالد
منها ،وهي التي عم َل ْت هذا الطعام .
(((

عف الرجلُ عن الحرام ،وخاف اهلل ،فع ّو�ضه وم ّكنه
َّ
بالحالل.
b

((( مطالع البدور في منازل ال�سرور :الغزولي البهائي (�ص.)419-418
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ِزينَ ُت ِ
كَ ..
وف ْص ُل الخطاب!

تتجاذبها الدنيا ببريقها وحالوتها!
ُمتردد ٌة بين غريزتها و�إيمانها!
حائر ٌة مع التج ُّمل و�إظهار مفاتنها!
وزميالت
���ات قراب���ة،
ُ
���ات درا�س���ة ،و�صديق ُ
ُ�صويحب ُ
جمالهن ،وارتداء �أفخر �أدوات
عمل ،يتفاو ْت َن في عر�ض
َّ
الحلي والزينة ،وهي خَ ْج َلى ق ِلقة!
ُك ُّل �صب���اح ت�ؤُ ُّم عملها ،فه���ل تتج ّم ُل �أم تتخفَّى ،وهل
تتحج ُب �أم تتك�شَّ ف؟
ّ
� ُّأي طريقٍ تختار؟ و�أين ُ
ف�صل الخطاب؟
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���واب القطع���ي .وفي���ه ف َْ�ص ُ
���ل
�إن ف���ي الق���ر�آن الج َ
والفح�ص النافي للجهالة!
الخطاب ،والإر�شاد الوا�ضح!
ُ
افتح���ي �أُختاه ،الم�صحف وتد َّب���ري �آيات الحجاب،
واقرئي كيف عر�ض القر�آن حيا َء المر�أة ،وابتعادها عن
مخالطة الرجال ،ونظراتهم ال�شهوانية!
جمال وجاذبي ًة للمر�أة.
�إن في الحجاب والحياء ً
تمنعت المر�أ ُة وحتجب ِ
ِ
���ت ازدادت ِفتنتُها ،وزاد
كلما
�إغرا�ؤها!
تفنن الغرب في �إنتاج مالب�س العري والفتنة ،والقر�آن
َّ
ي�أمر بال�ستر ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﮊ [الأحزاب.]59 :
بعد هذا الن�ص ال ُمق َّد�س ماذا تختار الفتاة الم�سلمة؟
�أت�أخذ بزخرف القول �أم بقول الحق �-سبحانه!-
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يقول ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي في تف�سيره« :هذه الآية،
التي ت�س ّمى �آية الحجاب� ،أمر اهلل نبيه� ،أن ي�أمر الن�ساء
غيرهن،
أنهن �آكد من
ّ
عموما ،ويب���د�أ بزوجاته وبناته ،ل َّ
ً
ول ّأن الآم���ر (لغيره) ينبغي �أن يبد�أ ب�أهله ،قبل غيرهم،
كم���ا ق���ال تعال���ى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ
[التحريم.]6 :
يكن فوق
���ن الالت���ي ّ
�أن ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ وه َّ
ورداء ونحوه� ،أيّ :
الثي���اب من ملحف ٍة وخما ٍر ٍ
يغطين بها
وجوههن و�صدورهن.
َّ
ثم ذكر حكمة ذلك ،فقال:
دلَّ على وجود �أذ ّي���ة� ،إن لم يحتجبن ،وذلك؛ لأنهن �إذا
لهن
أنهن غير عفيفات ،فيتعر�ض ّ
ظن � ّ
لم يحتجبن ،ربما َّ
بهنُ ،
وظ َّن
ؤذيهن ،وربما ا�ستهين ّ
َم ْن في قلبه مر�ض ،في� َّ
���ن من يريد ال�ش���ر .فاالحتجاب
�أنه���ن �إماء ،فتهاون به ّ
حا�سم لمطامع الطامعين فيهن.
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ
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ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ؛ حي���ث غف���ر لكم ما �س���لف،
ورحمك���م ،ب����أن بي���ن لك���م الأح���كام ،و�أو�ض���ح الحالل
والحرام ،فهذا �سد للباب من جهتهن» .
(((

وف���ي �آية �أخ���رى ي�أمر �-س���بحانه -بغ����ض الب�صر،
���ذب الب�ص���ر! ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
فكي���ف بفت���ا ٍة تج ُ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ

[النور.]30 :

هلل فيها �أم َره للمر�أة؛ بغ�ض ب�صرها،
و�آي ٌة ثالث ٌة جم َع ا ُ
وحف���ظ فرجها ،و�إخفاء زينته���ا ،و�إرخاء ِخمارها ﮋﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [النور.]31 :
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان�( ،ص.)672
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ومنع الح ُّق �-سبحانه-وهو الأعلم بالغرائز -المر�أ َة
م���ن حرك��� ٍة تنتج عنه���ا �إثار ٌة للرج���الِ وجذبه���م لر�ؤية
جمالها ،فكيف ب ِ
وت�س���لكين طريق
���ك �أُختاه تنخدعين،
َ
الإثارة بلبا�سك الفاتن؟
اقرئ���ي الق���ر�آن ،وتد َّب���ري ه���ذه الآي���ات الهاديات،
ِ
�سجلون ُك َّل ز ّل ٍة،
واعملي بهديها،
فلديك ِكرا ٌم كاتبونُ ،ي ّ
فالحذ َر الحذر.
يقول تعالى �سبحانه :ﮋﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﮊ [النور.]31 :

در����س في الحياء
�إن ت�أمل ه���ذه الآية وتدبرها خي ُر ٍ
والأدب للفتيات الم�س���لمات! فهذا كالم اهلل �-سبحانه-
العالم بالغرائز الب�ش���رية .ال�ض���رب بال ِّرجلِ �إثارة؛ فيه
�ص���وت وتنبيه نه���ى عنه اهلل ،ه���و �أم ٌر
حرك��� ٌة و�إيق���ا ٌع،
ٌ
ر ّبان���ي لكل ام���ر�أ ٍة م�س���لمة� ،أن تحذ َر من �إب���داء ِز ِي َن ِتها
بعدم فتنة
للرج���ال الأجان���ب ،وتوجي ٌه �إلهي لكل �س���يد ٍة ِ
الرج���ال� .إن الغرائز الب�ش���رية في الرج���ال نحو المر�أة
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غالب���ة؛ ولهذا ينهى �س���بحانه المر�أة من �إثارة �ش���هوات
الرج���ال الكامن���ة� .إن الغرائز تجذب نظ���رات الرجال
للبحث ع���ن محا�س���ن الم���ر�أة ،ور�ؤية موط���ن جمالها.
عن عبداهلل بن عبا����س  ،قال�« :أردف ر�س���ول اهلل
 ،الف�ضل بن عبا����س  ،ي���وم النحر خلفه
رج�ل�ا و�ضي ًئا ،فوقف
عل���ى َع ُجزِ راحلت���ه ،وكان الف�ضل ً
النبي  للنا�س ُيفتيهم ،و�أقبلت امر�أة من خثعم
(و�ضيئة) ت�ستفتي ر�سول اهلل  ،فطفق الف�ضل
ينظ���ر �إليها و�أعجبه ح�س���نها ،فالتفت النبي ،
بذقن الف�ضلِ ،
والف�ض���ل ينظر �إليها ،ف� َ
أخلف بيده ف�أخذ ِ
َ
َ
ر�س���ول اهلل� ،إن
فعدل وج َهه عن النظر �إليها ،فقالت :يا
أدركت �أبي �ش���يخً ا
فري�ض��� َة اهلل في الحج عل���ى عبادهُ � ،
كبي ًرا ،ال ي�س���تطيع �أن ي�ستوي على الراحلة ،فهل يق�ضي
أحج عنه؟ قال :نعم» .
عنه �أن � َّ
(((

�إن ر�س���ول اهلل  يمن��� ُع الف�ض���ل م���ن النظر
للمر�أة الخثعمية ،فلي�ست هي من محارمه ،وزين ُة المر�أة
((( �أخرجه البخاري ( 511/15رقم  ،)٦٢٢٨وم�سلم ( 973/2رقم .)١٣٣٤
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لي�ست مباح ًة للجميع ،فقد حدد �سبحانه الم�سموح لهم
بر�ؤي���ة تلك الزين���ة يقول تعال���ى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [النور.]31 :
وتلك���م ابنتا نبي اهلل �ش���عيب  تذودان وتر ّدان
نبي اهلل مو�س���ى 
رِعاه���م عن ال�ش���راب،
ُ
ويقترب ُّ
ال�س���قيا؟
منه���ن ،وي�س����أل لم تحج���زان الرع���اء ع���ن ُّ
فيخب���ران مو�س���ى �أن���ه الح���ذر م���ن مخالط��� ِة الرجال!
و�أن والدهما �ش���ي ٌخ كبير �أقعده العج���ز؛ �أي لو كان لهما
رج��� ٌل لم���ا جاءت���ا لل�س���قيا ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ

ﭺﮊ [الق�ص�ص.]23 :
امر�أت���ان ت ُر َّدانِ ما�ش���يتهما ع���ن الماء؛ ح���ذ ًرا من
ال�سقيا .ذاك
مخالطة الرجال ،وانتظا ًرا النتهائهم من ُّ
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منهج القدوات ،وطري���ق الف�ضيلة ،فاحذري �أختاه ،من
دعاة ال�سفور ،وذئاب الب�شر.
كان���ت المر�أة ت�أتي �إلى الإم���ام �أبي حنيفة النعمان،
���يخ الأحناف ،ت�س����أله في ق�ضية �أو ت�س���تفتيه في �ش�أنٍ
�ش َ
َ
فيترك مكان���ه في الجل�س���ة العلمية
من �ش����ؤون دينه���ا،
���ف �إحدى
بالم�س���جد ،ويتج���ه �إليه���ا حي���ث
تحتجب خل َ
ُ
�س���اريات الم�س���جد ،ث���م ال يلب���ثُ �أن يع���و َد �إل���ى مكانه
العلمي ،ويذكر للرجال الجال�س���ين ما جرى من �س����ؤال
الم���ر�أة وجوابه عليها ،وهو ال يعرف من تلك ال�س���ائلة،
علم من بنات الم�س���لمين� .إن الإمام ُيع ِّلم
�إال �أنها طالب ُة ٍ
تالمذته وم�س���تمعيه �آداب معاملة الن�س���اء ،فيقول لهم:
بعيدا لكي يع�صمها من نظرات الف�ضول،
�إنه ذهب �إليها ً
يعلم
و ُيح�صنه���ا من �أحداق الرجال .هذا هو �أبو حنيفة ُ
�أن طالب���ه ومريديه في الم�س���جد ،وللم�س���جد ح�ش���متُه
وطم�أنينتُه ،ومع ذلك يخ�شى على ال�سائالت من نظرات
الرجال الجال�سين! �إنها الحيط ُة والحذر.
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ج�سد حالة المر�أة في الإ�سالم ،وكيف
وموقفٌ �آخر ُي ّ
كان الأوائل يتعاملون مع المر�أة في ع�صورهم الزاهية.
�إن الإم���ام �أب���ا حنيف���ة عا����ش ف���ي الع�صري���ن الأم���وي
والعبا�سي ،وكانت له مهاب ٌة ومكان ٌة عند العامة والخا�صة،
لقد كانت بينه وبين الخليفة العبا�س���ي المن�صور جفو ٌة
وقطيعة ،فقد حب�سه المن�صور ،ثم �أخرجه من ال�سجن،
و�أق���ام عليه ح�صا ًرا �أو ما ُي�ش���به الح�ص���ار ،ومنعه من
الفتوى ،ومع ذلك يلج�أ �إليه الخليفة.
ٌ
خالف بين الخليفة المن�صور وزوجته
ذات مر ٍة وقع
الح َّرة؛ لأمرٍ يت�صل بالعالقات بينهما كزوجين ،فطلبت
الحر ُة االنت�صاف لحقّها ،ف�س�ألها المن�صور ع ّمن تر�ضى
من الفقهاء؛ لكي يكون َح َك ًما بينهما ،فاختارت �أبا حنيفة
َح َك ًما .و�أر�س���ل المن�صور �إلى الإمام ي�س���تح�ضره ،فجاء
الح ّرة .وهنا تتجلى
�أبو حنيفة والتقى بالخليفة وزوجته ُ
حالة المر�أة في تلك الع�صور الإ�سالمية الو�ضاءة ،ففي
ق�ص���ر الخليفة ،وللق�صر وال�س���لطان مهابة ،ومع �ش���يخ
الفقهاء ،وللعلم وقاره ،ومع ذلك تجل�س زوجة الخليفة،
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يحجب الر�ؤية و ُي ْ�س َمع ال�صوت! ويدور الحوار:
خلف �ستار
ُ
ق���ال المن�ص���ور :يا� أب���ا حنيفة .الح��� ّرة خلف ال�س���تارة
ت�س���معنا تخا�صمني ف�أن�صفني منها .فق���ال �أبو حنيفة:
ليتكل���م �أمير الم�ؤمنين ،فقال المن�ص���ور :يا� أبا حنيفة،
ك���م يحل للرجل �أن يت���زوج من الن�س���اء فيجمع بينهن؟
قال �أب���و حنيفة� :أربع .قال المن�ص���ور :وكم يحل له من
الإم���اء؟ قال� :أبو حنيفة :له ما ي�ش���اء .لي����س لهن عدد.
قال المن�صور :وهل يج���وز لأحد �أن يقول خالف ذلك؟
ق���ال �أبو حنيفة :ال .فقال المن�ص���ور لزوجته الحرة .قد
ِ
تتكلم الح َّرة �أ�سرع ال�شيخ
�سمعت قول ال�ش���يخ .وقبل �أن َ
وجه �إلى الإمام
لك���ي ُيكمل الفتوى .فالمن�ص���ور بدهائه ّ
�أ�سئلة ال تُ�ش��� ّكل الإجابات عنها الح َّل ال�شرعي للق�ضية.
ومو�ضحا الحكم
مكمل فتواه
قال �أبو حنيفة :للمن�صور ً
ً
ال�ش���رعي ف���ي التعدد ،فق���ال� :إنما �أح���ل اهلل هذا لأهل
الع���دل .فمن لم يعدل� ،أو خ���اف �أال يع���دل ،فينبغي �أال
ُيج���اوز واحدة .و ُيتب���ع �أبو حنيف���ة الحكم بت�ل�اوة الآية
القر�آنية ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الن�ساء.]3 :
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ويم�ضي �أب���و حنيفة موج ًها الحدي���ث �إلى المن�صور
أدب ب�أدب اهلل ،ون ّتعظ بمواعظه،
ً
قائل :ينبغي لنا �أن نت� َ
ف�سكت المن�صور وطال �سكوته .فان�صرف �أبو حنيفة.
الدار����س وال ُمت�أم َ
���ل للق���ر�آن الكري���م ،يجد تلك
�إن
َ
���ث المر�أة على َ�ص ْونِ
الآي���ات الوا�ضحة الداللة ،التي تح ّ
زينتها ،و�س���تر جماله���ا ،فحتى تحري���ك رجليها ،للفت
ي�صبغن
الأنظ���ار لزينته���ا ،يمنعه اهلل! فكي���ف باللواتي
َ
ٍ
�سافرات عن
حواجبهن ،وي�س ِّرحن �شعورهن ،ويخرجن
َّ
ح�سنهنّ� .أين هنّ من هذه الآية الكريمة! ربنا ال تُ�ؤاخذنا
بما َ
فعل ويفع ُل ال�سفها ُء منّا.
b

132

َّ
الش َهوات

أفح�ص نف�سي في القر�آن
َغ َل َب ْت ُه َ�شهواتُه ،و�س�أل كيف � ُ
وقد �أغواني ال�شيطان و�سار بي في ُد ُر ِ
وب المعا�صي ،فهل
نف�س ُه في خلوته هل
لي من توبة؟ ُي�ؤ ِّن ُب ُه �ضمي ُره ،وت ِّ
ُحد ُثه ُ
من عودة؟
هو ُم�س���ل ٌم يرجو رحم���ة اهلل ،لكن التزام���ه الديني
�ضعيفِ ،
يرتك ُب بع�ض المعا�صي؛ ُيز ّين له ال�شيطان �أنها
معا�ص ُم�ؤ ّقتة؛ ك�أ����س خمر ،ومالعبة فتاة ،وتطفيف في
ٍ
�أداء العمل و .و .و� ...إلخِ .
أتوب
يهذي في نف�س���ه �س���وف � ُ
���دثُ ذاتَه ،و ُيه ّو ُن م���ن مع�صيته ب�أنه
يح ِّ
و�أ�س���تغفر اهللَ ،
هفوات ي�سيرةَ ،ي ِع ُد
ما ظلم هذا ،وال� أخذ حق ذاك ،و�أنها
ٌ
نف�سه بالإقالع والأوبة! فكيف يفح�ص نف�سه في القر�آن؟
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يهودي لمعبده
ُب ُذو ُر الخير منغر�س��� ٌة فيه ،لو جذ َب��� ُه
ٌّ
ن�صراني لكني�سته لأبى وتع ّوذ ،ولو حاوره ُم ْلح ٌد لزجر ُه
�أو
ٌّ
َ
وذ َّب عن دينه وز�أر .هو من ُنطف ٍة م�س���لمة ،لكن �شهوات
الدني���ا وملذّاتها تغل ُبه؛ ُي َ�س��� ِّو ُف و ُي� ِّؤج ُل ،ن���اد ٌم وخائف،
هلل عليه
وجِ ��� ٌل وق ِل���ق .لقي ذات ليل��� ٍة قري ًبا له قد فت���ح ا ُ
بهدي القر�آن ،فتبادال �أطراف الأحاديث وال�شَّ ���جن� ،إلى
�أن ق���ر�أ عليه قري ُبه ال ُم�س��� َت ِن ِي ُر قول���ه تعالى :ﮋﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ [الزمر.]53 :

وقال له ال ُم�س ��تني ُر� :إن هذه الآية �أم ٌل وفرج ،وفيها
الفح����ص وال���دواء ،ال تقنط،
الع�ل�اج وال�ش���فاء ،فيه���ا
ُ
ُ
ال تي�أ����س ،ه���ا ه���و اهلل �-س���بحانهُ -يكر ُم���ك ُيخاط ُبك
���ت �أيها ال ُم�س���رف العا�ص���يُ ،ك ْن من
���ت �أن َ
ﮋﮥﮊ �أن َ
ِعباد اهلل ال ُمخاطبين ،لو ناداك َم ِل ٌك من ُملوك الأر�ض
أ�س���رعت �إليه ،فكيف بملك الملوك �سبحانه؟!
لزهوت و�
َ
َ
�أ�س���رع �إليه ،وب���ادر بالتوبة ،فقد ُيفاجئ���ك الموت والت
�شم�سك بغتة� .أنت ت�سمع
مندم! ِا َلح ْق ذاتك قبل �أن ت َ
َغيب ُ
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بموت فالن فج�أة ،وت�ش���هد جنازة َّ
علن ،وت�س����أل� :أكان
مري�ضا؟ في�أتي الجواب كان منذ �ساعات يعمل وي�ضحك،
ً
هي الآجال مخفية ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [لقمان.]34 :
واهرب
يا �أيها ال ُم�س���رف على نف�سه باد ْر بالرجوع،
ْ
م���ن المعا�صي قب���ل �أن َي ِح َّل بك الأج ُ
���ل ،ويقع العذاب،
فتتح�س���ر ،وتتمنى الع���ودة للدنيا؛ ل ُت َك ِّف َر عن �س���يئاتك،
ولك���ن هيه���ات هيه���ات! تد َّب��� ْر ه���ذه الآي���ات ور ِّدده���ا،
وافح�ص ذات���ك معها ،وباد ْر بعالج حالتك قبل الرحيلِ
ْ
الأبدي.
مما قاله �ش���يخ ال ُمف�س���رين ابن كثير عند تف�س���يره
قوله تعال���ى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
«ه ِ
ال َي ُة ا ْل َكرِ ي َم ُة َد ْع َو ٌة ِل َج ِمي ِع ا ْل ُع َ�صا ِة ِم َن
���ذ ِه ْ آ
ﮭﮮﮊَ :
هلل
ا ْل َكفَ��� َر ِة َو َغ ْيرِ ِه ْم �إِ َل���ى ال َّت ْو َب ِة َو ْ إِ
ال َنا َب��� ِةَ ،و�إِخْ َبا ٌر ِب�أَ َّن ا َ
َاب ِم ْن َها َو َر َج��� َع َع ْن َهاَ ،و ِ�إ ْن
وب َج ِمي ًعا ِل َم ْ
���ن ت َ
َي ْغ ِف��� ُر ال ُّذ ُن َ
َكا َن ْت َم ْه َما َكا َن ْت َو�إِ ْن َك ُث َر ْت َو َكا َن ْت ِم ْث َل َز َب ِد ا ْل َب ْحرِ .
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م ْو َلى َر ُ�س���ولِ ِاهلل  قال�َ :س ِم ْع ُت
عن َث ْو َب َان َ
���ول ِ
اهلل َ يق ُ
َر ُ�س َ
الد ْن َيا َو َما
ُولَ « :ما �أُ ِح ُّب َ�أ َّن ِل َي ُّ
ِفي َه ��ا ِب َه � ِ�ذ ِه ْالآ َي� � ِة :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ ِ�إ َل���ى
���ول ِ
َ���ال َر ُج ٌلَ :يا َر ُ�س َ
ال َي ِةَ ،فق َ
اهللَ ،ف َم ْن �أَ�شْ ��� َر َك؟
�آخَ ���رِ ْ آ
َّبي ُ ث َّم َق َال�« :أَ َل َو َمنْ �أَ�شْ َر َك» َث َلثَ
ف ََ�س َك َت الن ُّ
َم َّر ٍات» .
(((

وع���ن َع ْم���رِ و ْب ِن َع َب�س���ة َق َالَ :ج���ا َء َر ُج ٌل �إِ َل���ى ال َّنب ِِّي
َالَ :يا َر ُ�س َ
�َ ش ْي ٌخ َكبِي ٌر ُي َد ِّع ُم َع َلى َع ً�صا َل ُهَ ،فق َ
ول
ِ
اهلل �إِ َّن ِلي َغ َد َر ٍات َوف ََج َر ٍاتَ ،ف َه ْل ُي ْغ َف ُر ِلي؟ َفق َ
َال�« :أَ َل ْ�س َت
هلل؟» َق َالَ :ب َلىَ ،و�أَ�شْ َه ُد َ�أن ََّك َر ُ�س ُ
ول
تَ�شْ � � َه ُد َ�أنْ َل �إِ َل َه �إ َِّل ا ُ
ِ
اهللَ .فق َ
َالَ « :ق ْد ُغ ِف َر لك غدراتك وفجراتك» .
���ول ِ
���ن �أَ ْ�س��� َما َء ِبن ِْت َيزِ َيد َقا َل ْت�َ :س ِ���م ْع ُت َر ُ�س َ
اهلل
وع ْ
َ
َ ي ْق َر�أُ :ﮋﭘﭙﭚﭛﮊ [ ُه ٍودَ ،]٤٦ :و َ�س ِم ْع ُت ُه َيق ُ
ُول:
(((

((( �أخرجه البيهقي في �شعب الإيمان ( 423/5رقم  ،)7137و�أبو بكر محمد بن
هارون الروياني ( 423/1رقم .)648
((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 171/32رق��م  ،)19432واب��ن �أب��ي الدني��ا ف��ي ح�س��ن
الظن ب��اهلل (رقم .)144
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ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﮊَ ،و َل ُي َبا ِلي
الَ َحا ِدي���ثُ ُكلُّ َها َدا َّل ٌة َع َلى �أَ َّن ا ْل ُم َرا َد� :أَ َّن ُه َي ْغ ِف ُر
َف َه ِذ ِه ْ أ
���ن َع ْب ٌد ِم ْن َر ْح َم ِة ِ
اهلل،
َج ِمي��� َع َذ ِل َك َم َع ال َّت ْو َب ِةَ ،و َل َي ْقن ََط َّ
اب ال َّت ْو َب��� ِة َوال َّر ْح َم ِة
َو�إِ ْن َع ُظ َم ْ
���ت ُذ ُنو ُب��� ُه َو َك ُث��� َر ْت؛ َف�إِ َّن َب َ
َو ِا�س��� ٌعَ ،ق َ
هلل َت َعا َل���ى :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
���ال ا ُ
ﯖﮊ [ال َّت ْو َب ِة.]١٠٤ :
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

.

(((

َو َق َ
ال َت َعا َلى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟ ﮠﮊ [الن َِّ�سا ِء.]١١٠ :
َو َق َال َت َعا َلى ِفي َحقِّ

ين :ﮋﮱﯓﯔﯕﯖ
ا ْل ُمنَا ِف ِق َ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮊ [الن َِّ�سا ِء.]146-145 :
َو َق َ
ال :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮊ [ا ْل َما ِئ َ���د ِةُ ،]٧٣ :ث َّم َق َ
ال :ﮋﮧ ﮨ ﮩ
((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 549/45رق��م ،)27569واب��ن �أب��ي الدني��ا ف��ي ح�س��ن
الظ��ن ب��اهلل (رقم ،)72والقا�س��م بن �س�لام ف��ي ف�ضائل الق��ر�آن (رقم.)552
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ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [ا ْل َما ِئ َ���د ِةَ ،]٧٤ :و َق َ
���ال:
ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮊ [ا ْل ُب ُر ِوج.]١٠ :
َق ��ا َل ا ْل َح َ�س ��نُ ا ْل َب ْ�ص� �ر ُِّي :ان ُْظ��� ْر �إِ َل���ى َه���ذَ ا ا ْل َك��� َر ِم
وه ْم �إِ َلى ال َّت ْو َب ِة َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة!
َوا ْل ُجو ِدَ ،ق َت ُلوا �أَ ْو ِل َيا َء ُه َو ُه َو َي ْد ُع ُ
ات ِفي َهذَ ا َك ِثي َر ٌة جِ ًّدا.
َو ْ آ
ال َي ُ
يح ْي ِن َع ْن �أَبِي َ�س��� ِع ٍيدَ ،ع ْن َر ُ�س���ولِ ِ
اهلل
ال�ص ِح َ
َو ِف���ي َّ
ين َنف ًْ�س���اُ ،ث َّم
َ ح ِدي���ثُ ا َّل ِذي َق َت َل ِت ْ�س��� ًعا َو ِت ْ�س��� ِع َ
َن ِ
���د َم َو َ�س َ����أ َل َعاب ًِدا ِم ْن ُع َّباد َب ِني ِ�إ ْ�س��� َرا ِئ َيلَ :ه ْ
���ل َل ُه ِم ْن
َ���الَ :لَ .ف َق َت َل ُه َو�أَ ْك َم َ
َت ْو َب��� ٍة؟ َفق َ
���ل ِب ِه ِم َئ ًةُ .ث َّم َ�س����أَ َل َعا ِل ًما
���ن َي ُح ُ
���ن َت ْو َب ٍة؟ َفق َ
ول
َ���الَ :و َم ْ
���مَ :ه ْل َل��� ُه ِم ْ
ِم ْ
���ن ُع َل َما ِئهِ ْ
َب ْين َ
���م �أَ َم َر ُه بِالذَّ َه ِ
اب �إِ َل���ى َق ْر َي ٍة َيعبد
َ���ك َو َب ْي َن ال َّت ْو َب ِة؟ ُث َّ
هلل ِفي َه���اَ ،فق ََ�ص َد َه���ا َف�أَتَ���ا ُه ا ْل َم ْو ُت ِفي �أَ ْثنَ���ا ِء َّ
الطرِ يقِ ،
ا َ
َفاخْ َت َ�ص َم ْت ِفي ِه َم َل ِئ َك ُة ال َّر ْح َم ِة َو َم َل ِئ َك ُة ا ْل َعذَ ِ
ابَ ،ف�أَ َم َر
الَ ْر َ�ض ْي ِنَ ،ف ِ�إ َلى �أَ ِّيهِ َما َك َان َ�أ ْق َر ُب
ي�س���وا َما َب ْي َن ْ أ
ا ُ
هلل �أَ ْن َي ِق ُ
اج َر �إِ َل ْي َها
َف ُه��� َو ِم ْن َهاَ .ف َو َج ُدو ُه �أَ ْق َر َب ِ�إ َل���ى ْ أ
الَ ْر ِ�ض ا َّل ِتي َه َ
ب ِِ�ش��� ْبرٍ َ ،ف َق َب َ�ض ْت ُه َم َل ِئ َك ُة ال َّر ْح َم ِةَ .و ُذ ِك َر �أَ َّن ُه َن�أَى ب َِ�ص ْد ِر ِه
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هلل �أَ َم��� َر ا ْل َب ْل َد َة ا ْلخَ ِّي��� َر َة �أَ ْن َت ْقتَرِ َب،
ِعن َ
ْ���د ا ْل َم��� ْو ِتَ ،و�أَ َّن ا َ
َو�أَ َم َر ِت ْل َك ا ْل َب ْل َد َة �أَ ْن َت َت َب َاع َد َهذَ ا َم ْعنَى ا ْل َح ِد ِ
يث.
ا����س ،
َو َق ��ا َل َع ِل � ُّ�ي ْبنُ �أَبِي َط ْل َح َةَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ِفي َق ْو ِل ِه :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ال َي ِةَ ،ق َ
���الَ :ق ْد َد َعا
ﮮﮰﮱﯓﯔﯕﮊ ِ�إ َل���ى � ِآخ���رِ ْ آ
هللَ ،و َم ْن ز ََع َم
هلل �إِ َلى َم ْغ ِف َر ِت ِه َم ْن ز ََع َم �أَ َّن ا ْل َم ِ�س َيح ُه َو ا ُ
ا ُ
���ن ز ََع َم �أَ َّن ُع َز ْي ًرا ا ْب ُن ِ
���يح ُه َو ا ْب ُن ِ
اهلل،
اهللَ ،و َم ْ
�أَ َّن ا ْل َم ِ�س َ
���د ِ
اهلل َم ْغ ُلو َل ٌة،
َو َم ْ
هلل َف ِقي ٌرَ ،و َم ْن ز ََع َم َ�أ َّن َي َ
���ن ز ََع َ
���م �أَ َّن ا َ
هلل َثا ِلثُ َث َل َث ٍةَ ،يق ُ
هلل َت َعا َلى ِل َه�ؤ َُل ِء:
َو َم ْ
ُ���ول ا ُ
���ن ز ََع َم �أَ َّن ا َ
(((

ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯﮊ

[ا ْل َما ِئ َد ِةُ .]٧٤ :ث َّم َد َعا �إِ َلى َت ْو َب ِت ِه َم ْن ُه َو �أَ ْع َظ ُم َق ْو ًل ِم ْن َه�ؤ َُل ِء،
���ال :ﮋﭹ ﭺ ﭻﮊ [النَّاز َِع ِ���اتَ ،]٢٤ :و َق َ
���ن َق َ
���ال :ﮋﭻ ﭼ
َم ْ
ا����س :
ﭽﭾﭿﮀﮊ [ا ْلق ََ�ص ِ�صَ .]٣٨ :ق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
����س ِع َبا ِد ِ
اب
اهلل ِم َن ال َّت ْو َب ِة َب ْع َد َهذَ ا َفق ََد َج َح َد ِك َت َ
َم ْن �آ َي َ
ِ
هلل َع َل ْي ِه.
ُوب ا ُ
ُوب َح َّتى َيت َ
اهللَ ،و َل ِك ْن َل َيق ِْد ُر ا ْل َع ْب ُد �أَ ْن َيت َ
((( �أخرجه م�سلم ( 2118/4رقم .)2766
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«�س ِ���م ْع ُت ا ْب َن َم ْ�س ُع ٍود
َ
وع ْن ُ�ش��� َتير ْب ِن َ�ش َكل َ�أ َّن ُه َق َالَ :
���اب ِ
َيق ُ
ُ���ول�ِ :إ َّن �أَ ْع َظ َم �آ َي ٍة ِفي ِك َت ِ
اهلل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ [ا ْل َبقَ��� َر ِةَ ،]٢٥٥ :و ِ�إ َّن �أَ ْج َم َع �آ َي ٍة ِفي ا ْل ُق ْر�آنِ بِخَ ْيرٍ َو َ�ش��� ٍّر:
ﮋﭻﭼﭽﭾ ﭿﮊ [الن َّْح���لِ َ ،]٩٠ :و�إِ َّن َ�أ ْك َث��� َر �آ َي��� ٍة ِفي
ا ْل ُق ْر�آنِ َف َر ًجا ِفي ُ�سو َر ِة ا ْل ُغ َر ِ
ف :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
اب ِ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊَ ،و�إِ َّن �أَ َ�ش��� َّد �آ َي��� ٍة ِفي ِك َت ِ
اهلل
َ�صرِ يفً���ا ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ
ت ْ
[ َّالط َلقِ َ .]3-٢ :فق َ
َال َل ُه َم ْ�س ُروقٌ�َ :ص َدق َْت .
���ن �أَبِي َ�س��� ِع ٍيدَ ،ع ْن �أَبِ���ي ا ْل َك ُنو ِد
َو َق ��ا َل ْ أ
الَ ْع َم� � ُ�شَ ،ع ْ
ِ
َق َ
ا�صَ ،و ُه َو
���الَ :م َّر
عبداهلل َ -ي ْع ِني ا ْب َن َم ْ�س��� ُع ٍودَ -ع َلى َق ٍّ
َّا����سَ ،فق َ
َّا�س؟ ُث َّم َق َر�أَ:
َالَ :يا ُمذَ ِّك ُر ِل َم ُت َق ِّنط الن َ
َيذَ ِّك ُر الن َ
ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ .
(((

(((

ال�س ُد ِ
����س ْب ِن
���ي َق َالَ :دخَ ْل ُت َع َلى َ�أ َن ِ
وعن �أَخْ َ�ش ُ
���ن َّ
و�س ُّ
((( �أخرج��ه البيهق��ي ف��ي �ش��عب الإيم��ان ( 55/4رق��م  ،)2173والطبران��ي ف��ي
الكبير ( 40-39/8رقم  ،)8577وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (:)354/6
رواه الطبران��ي ورجال��ه رج��ال ال�صحيح.
((( �أخرجه ابن �أبي الدنيا في ح�سن الظن باهلل (رقم .)50
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ول ِ
َال�َ :س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
َما ِل ٍك َفق َ
اهلل  يقولَ « :وا َّل ِذي
َنف ِْ�س ��ي ِب َي ِد ِهَ ،ل ْو َ�أخْ َط ْ�أ ُت ْم َح َّت ��ى َت ْم َ أ
لَ خَ َطا َيا ُك ْم َما َب ْينَ
هلل َل َغ َف َر َل ُك ْمَ ،وا َّل ِذي
ال�س� � َما ِء َو ْ أ
َّ
الَ ْر ِ�ضُ ،ث َّم ْا�س َت ْغ َف ْر ُت ُم ا َ
هلل ِب َق ْو ٍم
َن ْف� � ُ�س ُم َح َّم � ٍ�د ِب َي � ِ�د ِهَ ،ل� � ْو َل� � ْم ُتخْ ِط ُئ ��وا َل َج ��ا َء ا ُ
هلل َف َي ْغ ِف ُر َل ُه ْم» .
ُيخْ ِط ُئونَُ ،ث َّم َي ْ�س َت ْغ ِف ُرو َن ا َ
(((

الَن َْ�ص���ار ِِّي� ، ،أَ َّن ُه َق َ
ين
���وب ْ أ
���ال ِح َ
َع ْ
���ن �أَبِ���ي �أَ ُّي َ
َح َ�ض َر ْت ُه ا ْل َوفَاةَُ :ق ْد ُكن ُْت َك َت ْم ُت ِم ْن ُك ْم َ�ش��� ْي ًئا َ�س ِ���م ْع ُت ُه ِم ْن
َر ُ�س���ولِ ِ
اهلل  يق���ول« :لوال �أنك���م تذنبون ،لخلق
ون َف َي ْغ ِف ُر َل ُه ْم» .
اهلل َق ْو ًما ُيذْ ِن ُب َ
(((

���ول ِ
���ال َر ُ�س ُ
ا����س َق َالَ :ق َ
اهلل :
���ن َع َّب ٍ
َع ِن ا ْب ِ
���ول ِ
« َكفَّ���ا َر ُة الذَّ نْ���بِ الن ََّد َام ُة»َ ،و َق َال َر ُ�س ُ
اهلل :
هلل ِب َق ْو ٍم ُي ْذ ِن ُبونََ ،ف َي ْغ ِف ُر َل ُه ْم» .
« َل ْو َل ْم ُت ْذ ِن ُبوا َل َجا َء ا ُ
(((

((( �أخرج��ه الإم��ام ( 146/21رق��م  ،)13493وال�ضي��اء ف��ي المخت��ارة (239/2
رق��م  ،)1544و�صحح��ه الألبان��ي في ال�صحيح��ة ( 594/4رقم .)1951
((( �أخرجه الإمام �أحمد ( 498-497/38رقم .)23515
((( �أخرجه الإمام �أحمد ( 379/4رقم .)2623
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وع���ن َع ِل ِّي ْب ِن َ�أبِ���ي َطا ِل ٍبَ ، ،ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
���ول
ِ
اب» .
هلل ُي ِح ُّب ا ْلعبد ال ُم َفتَّنَ ال َّت َّو َ
اهلل �« :إِ َّن ا َ
ِ
ع َل ْي ِهوع ْن
ي�س َ
َ
عبداهلل ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن ُع َم ْيرٍ َق َال� :إِ َّن �إِ ْب ِل َ
َل َعا ِئ ُن ِ
اهللَ -ق َالَ :ي���ا َر ِّب� ،إِن ََّك �أَخْ َر ْج َت ِني ِم َن ا ْل َج َّن ِة ِم ْن
�أَ ْج���لِ �آ َد َمَ ،و ِ�إ ِّني َل �أَ ْ�س��� َت ِطي ُع ُه ِ�إ َّل ب ُِ�س��� ْل َطا ِن َكَ .ق َالَ :فَ�أن َْت
ُم َ�س��� َّل ٌطَ .ق َالَ :يا َر ِّبِ ،ز ْد ِنيَ .ق َ
���الَ :ل ُيو َل ُد َل ُه َو َل ٌد ِ�إ َّل ُو ِل َد
���ك ِم ْث ُل ُهَ .ق َالَ :ي���ا َر ِّبِ ،ز ْد ِن���يَ .ق َال� :أَ ْج َع ُ
َل َ
���ل ُ�ص ُدو َر ُه ْم
َم َ�س ِ
ون ِم ْن ُه ْم َم ْج َرى ال َّد ِمَ .ق َالَ :يا َر ِّب،
���اك َن َل ُك ْمَ ،وت َْج ُر َ
ِز ْد ِنيَ .ق َ
���م بِخَ ْي ِل َك َو َرجِ ِل َكَ ،و َ�ش���ا ِر ْك ُه ْم
���ال�َ :أ ْج ِل ْب َع َل ْيهِ ْ
الَ ْو َل ِدَ ،و ِع ْد ُه ْم َو َما َي ِع ُد ُه ُم ال�شَّ ��� ْي َط ُان ِ�إ َّل
الَ ْم َوالِ َو ْ أ
ِف���ي ْ أ
ُغ��� ُرو ًراَ .فق َ
َال �آ َد ُم َ يا َر ِّبَ ،ق ْد َ�س��� َّل ْط َت ُه َع َل َّيَ ،و ِ�إ ِّني
َل �أَ ْم َت ِن ُع ِ
(م ْن ُه) �إِ َّل ب َِكَ .ق َالَ :ل ُيو َل ُد َل َك َو َل ٌد �إِ َّل َو َّك ْل ُت ِب ِه
ال�س���و ِءَ .ق َالَ :يا َر ِّبِ ،ز ْد ِنيَ .ق َال:
َم ْن َي ْحف َُظ ُه ِم ْن ُق َر َنا ِء ُّ
وهاَ .ق َال:
ال�س ِّي َئ ُة َو ِاح َد ٌة �أَ ْو �أَ ْم ُح َ
ا ْل َح َ�س َن ُة َع َ�ش ٌر َ�أ ْو �أَزِي ُدَ ،و َّ
وح ِفي
َي���ا َر ِّبِ ،ز ْد ِنيَ .ق َالَ :ب ُ
اب ال َّت ْو َب ِة َم ْفتُو ٌح َما َك َان ال ُّر ُ
(((

((( �أخرجه البيهقي في �شعب الإيمان ( 419/5رقم  ،)7122والحارث �أبو� أ�سامة/
الهيثمي في م�سنده (الزوائد) ( 972/2رقم .)1076
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ا ْل َج َ�س ِ
���دَ .ق َالَ :يا َر ِّبِ ،ز ْد ِنيَ .ق َ
ال :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱﯓﯔﯕﮊ» .
(((

�ضم�ضم
وذك���ر البغوي ف���ي تف�س���يره ما ُيروى ع���ن
ِ
ابن َج ْو ٍ�س َق َالَ « :دخَ ْل ُت َم ْ�س���جِ َد ا ْل َم ِدي َن ِة َفنَا َدا ِني َ�ش ْي ٌخ،
ِ
َالَ :يا َي َما ِن ُّي َت َع َالَ ،و َما �أَ ْعرِ ُف ُهَ ،فق َ
َفق َ
َالَ :ل َتقُو َل َّن ِل َر ُجلٍ :
َو ِ
���داَ ،و َل ُي ْد ِخ ُل َ
هلل َل َ
هلل ا ْل َجنَّ��� َة،
���ك �أَ َب ً
���ك ا ُ
اهلل َل َي ْغ ِف��� ُر ا ُ
هلل؟ َق َ
���ال� :أَبُو ُه َر ْي��� َرةََ ،ق َال
ُق ْل ُ
���تَ :و َم ْن �أَن َ
ْ���ت َي ْر َح ُم َك ا ُ
َف ُق ْل ُت� :إِ َّن َه ِذ ِه ا ْل َك ِل َم��� َة ( َيقُو ُل َها) �أَ َح ُد َنا ِل َب ْع ِ�ض َ�أ ْه ِل ِه ِ�إ َذا
َغ ِ�ض َب �أَ ْو ِل َز ْو َج ِت ِه َ�أ ْو ِلخَ ا ِد ِم ِهَ ،ق َالَ :ف ِ�إ ِّني َ�س ِ���م ْع ُت َر ُ�س َ
ول
ِ
اهلل َ يق ُ
ُول�« :إِ َّن َر ُجلَ ْينِ َكانَا ِفي َب ِني �إ ِْ�س� � َرا ِئي َل
ُمت ََحا َّب ْي ��نِ َ�أ َح ُد ُه َم ��ا ُم ْج َت ِه ٌد ِفي ا ْل ِع َب ��ا َد ِة َو ْالآخَ ُر َيق ُ
ُول
َك�أَ َّن� � ُه ُم ْذ ِن ٌبَ ،ف َج َع َل َيق ُ
ُول�َ :أ ْق ِ�ص ْر �أَ ْق ِ�ص ْر َع َّما �أَن َْت ِفي ِه،
َق ��ا َل َف َيق ُ
ُولِ :خ ْل ِني َو َر ِّب ��يَ ،قا َلَ :حتَّى َو َج َد ُه َي ْو ًما َعلَى
َذ ْن ��بٍ ْا�س� � َت ْع َظ َمهَُ ،ف َق ��ا َل� :أَ ْق ِ�ص� � ْرَ ،ف َق ��ا َلِ :خ ْل ِن ��ي َو َر ِّب ��ي
�أَ ُب ِع ْث � َ�ت َعلَ � َّ�ي َر ِقي ًبا؟ َفقَا َلَ :و ِ
هلل َل َك َ�أ َب ًدا،
اهلل َل َي ْغ ِف� � ُر ا ُ
((( تف�س��ير الق��ر�آن العظي��م� ،أب��و الف��داء �إ�س��ماعيل بن كثي��ر ،ت� :س��امي ال�س�لامة،
(.)109/7
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هلل إِ� َل ْي ِه َما َملَكًا
َو َل ُي ْد ِخ ُل � َ�ك ا ْل َج َّن� � َة �أَ َب ًداَ .قا َلَ :ف َب َع ��ثَ ا ُ
اج َت َم َع ��ا ِع ْن� � َد ُهَ ،ف َق ��ا َل ِل ْل ُم ْذ ِن ��بِ :
َف َق َب� � َ�ض �أَ ْر َو َ
اح ُه َم ��ا َف ْ
ا ْدخُ � ِ�ل ا ْل َج َّن� � َة ِب َر ْح َم ِت ��يَ ،و َق ��ا َل ِل ْلآخَ � �رِ� :أَت َْ�س� �ت َِطي ُع �أَنْ
ت َْح ُظ� � َر َعلَ ��ى َع ْب � ِ�دي َر ْح َم ِت ��ي؟ َف َق ��ا َلَ :ل َي ��ا َر ِّبَ ،فقَا َل
ا ْذ َه ُبوا ِب ِه �إِ َلى النَّارِ»َ .ق َال �أَ ُبو ُه َر ْي َرةََ :وا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه
َل َت َك َّل َم ِب َك ِل َم ٍة �أَ ْو َبق َْت ُد ْن َيا ُه َو� ِآخ َر َت ُه .
َق ْو ُل ُه  :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ» .
(((

(((

وبعد ،ه���ي واهلل ،و�صفة ال�ش���فاء القطعية ،فلنلحق
ذواتنا و ُنغالب �شهواتنا.
�إن���ه الق���ر�آن الكريم دواء و�ش���فاء .جعل���ه اهلل ربيع
ُقلوبنا ،و ُنور �صدورنا وذهاب �أحزاننا.
b
((( �أخرجه الإمام �أحمد ( 47-46/14رقم  ،)8292و�أبو داود ( 693/2رقم ،)4901
وح�سنه الألباني في تحقيقه للعقيدة الطحاوية (�ص.)357
((( معالم التنزيل في تف�سير القر�آن ،تف�سير البغوي (.)128/7
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َع ُد َّوان ،احذرهما

َ
لك و ِلي ،ولك ِّل الب�شر في الحياة الدنيا ،عد َّوان؛ �أح ُدهما
أ�شر�س من الآخر:
� ُ
خفي ،والآخر يتخفّى.
الأ ّول ٌّ
الأ ّو ُل عداوتُ���ه مع���ك ُ
منذ الطفول���ة ،والآخ ُر ال تعلم
متى َت َت َك َّون عداوتُه.
ي�سلم منه البع�ض.
الأ ّو ُل مع الجميع ،والآخر قد ُ
الأ ّو ُل ي�ستحي ُل �أن تراه ،والآخر ِ
يمك ُنك ر�ؤيته.
فيا ت���رى َم ْن هما ،وكي���ف النجاة منهم���ا؟ وما هي
أ�ساليب الحماية الم َّتبعة التي تقيك �ش َّرهما؟
� ُ
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إبلي����س لعنه اهلل ،وعداوت���ه دائم ٌة حتى
�أم���ا الأول ف� ُ
غرغرة الم���وت! ُيروى عن �صالح اب���ن الإمام �أحمد بن
حنبل قال« :ل َّما احت ُِ�ض���ر �أبي  جعل ُيكثر �أن َ
يقول:
الَ  بع��� ُد ،الَ  بع���د ،فقل���ت :يا� أب ِ
���ت ،ما ه���ذه اللفظة التي
إبلي����س
لهِ ج َ
���ت بها في هذه ال�س���اعة؟ فقال :يا ُبنيَّ � ،إن � َ
واقفٌ في زاوية ِ
عا�ض على �أُ ْ�ص ُب ِعه وهو يقول:
البيت وهو ٌّ
ُف َّتني يا� أحم ُد؟ ف� ُ
أقول :الَ  بع ُد الَ  بع ُد  .يعني �أ َّن ُه ال يفوتُه
وح ُه من ِ
ج�سده على التوحيد ،كما جاء في
حتى تخ ُر َج ُر ُ
���ارب ،وع َّز ِتك وجاللك
بع�ض الأحاديث ،قال �إبلي����س :ي ِّ
ماُ � 
أرواح ُهم في �أج�سادهم.
أزال �أُغويهم ما دامت � ُ
فق���ال اهللِ :
وع َّز ِت���ي وجالل���ي والُ � 
أزال �أغ ِف��� ُر له���م
ما ا�ستغفروني» .
إن�س���ي من الب�شر ،عداو ُت ُه طارئ ٌة
و�أما العدو الآخر ف� ٌّ
قد تزول!
(((

(((

((( �أخرج��ه البيهق��ي ف��ي �ش��عب الإيم��ان ( 505/رق��م  ،)852و�أب��و نعي��م ف��ي حلي��ة
الأولي��اء ( ،)183/9وق��وام ال�س��نة ف��ي الحجة في بي��ان المحجة (.)525/1
((( �أخرجه الإمام �أحمد ( 337/17رقم  ،)11237والحاكم (4م 261رقم ،)7672
وقال :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ولم يخرجاه .و�صححه الألباني في ال�سل�سلة
ال�صحيحة ( 212/1رقم  ،)104وانظر :البداية والنهاية البن كثير.)٤٢٢/١٤( ،
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وف���ي القر�آنِ الو�صف ُة العالجي ُة ل���كال العد َّوين ،وقد
ج���اءت الو�صفة مقترنة في ثالث �آي���ات من كتاب اهلل،
وتلك الو�صف ُة فيها ال�شفاء الحتمي.
يب عن ناظ َريك،
اق���ر�أ تلك الو�صفة ،وال تجعله���ا ت ِغ ُ
نف�سك معها ك َّل حين.
والزمها،
ْ
وافح�ص َ
الآية الأول���ى قوله تعال���ى :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮊ [الأعراف.]200 ،199 :
إن�سي؛ دارِه ُ
واعف عنه،
لحماية نف�س���ك من العدو ال ّ
و�أعرِ ْ�ض عن جهالت ِه ،وال تُبادله عداوة ،بل عام ْله بال ّلين،
والم�صانع���ة كي ت َْ�س��� َت َّل عداوت���ه� .أما العدو ال�شّ ���يطاني
�إبلي�س فاال�ستعاذ ُة باهلل طارد ٌة لهُ ،مبطل ٌة كي ُده.
والآي���ة الثانية قوله تعال���ى :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮊ [الم�ؤمنون.]98-96 :
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إن�سي ،الذي ُ
تعرف عداوته ،وت�شع ُر بخ�شونته
ذاك ال ُّ
تح َّم ْ
���ل �أذي َت ُه
�أ ًّي���ا كان؛ قري ًب���ا �أو زميل عمل� ،أو ج���ا ًراَ ،
وا�صب��� ْر ،وال تُعاجله باللوم والتقريع� ،أو الكيد وال�س���وء،
و�إنما بادلْ �سيئ َت ُه بالح�سنة ،و ُكن �أنت الأرقَّ  ،تنلِ الفوز.
�أما العدو ال�شيطاني ،فالج�أ هلل وا�ستعذ به ي ْك ِف َك ُه اهلل.
والآي���ة الثالثة قوله تعال���ى:ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [ف�صلت.]36-34 :
وتح ُّم ُل
ف���ي ه���ذه الآية الكريم���ة ترغي ٌ
���ب بال�صب���ر َ
�أذ ّية عداوة الإن�س���ي ،وم���د ٌح لل�صاب���ر ،و�إخبا ٌر من اهلل
�س���بحانه -العالم بالنفو�س الب�ش���رية ب�أن تلك العداوةهلل 
تتح���ول مع العفو �إل���ى مو َّد ٍة و�صداق���ة،
ويمدح ا ُ
ُ
َ
المم�سك ل ّذ َة البط�ش ومك َر
الكابح �شهو َة االنتقام،
ذاك
َ
ال�ش���يطان ،يمدح���ه �س���بحانه بال�صف���ات الت���ي يح ُّبها؛
يحب ال�صابرين ،كما ُ
ي�صف  ذاك
بال�صبر ،فا ُ
هلل ُّ
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العاف���ي ِب ِع َظ ِم ِّ
حظ���ه .وهني ًئا لمن فاز بالثن���اء الإلهي.
�أما ال�شيطان فال�سالمة منه باال�ستعاذة باهلل من �ش ّره.
�أعاذنا اهلل منه.
هلل
ه���ذا ،ونع َل ُ
���م م���ن ه���ذه الآي���ات الث�ل�اث� ،أن ا َ
���ث على م���داراة عداوة الب�ش���ر
ويح ُّ
�س���بحانه -يدع���و ُوال�صب���ر عليه���م؛ ولهذا عفا ر�س���ول اهلل  عن
�أهل مكة وما انتقم منهم ،فحين دخل عام الفتح ط�أط�أ
ر� َأ�سه ،وقال لأهل مكة« :اذهبوا ف�أنتم ُّ
الطلقاء» .
(((

�إن الكراهي���ة بين الب�ش���ر دا ٌء وب�ل�ا ٌء َيمحق ،والعفو
وال�صفح نو ٌر ُ
وطم�أنين ٌة وخير .فكيف �أنت وهذه الو�صية،
���ن بين ََك وبينه جف���وةٌ ،وبادله
نف�س���ك وتذ ّكر َم ْ
ْ
افح�ص َ
التحية والعفو ،وتنا�س���ى هفوته وخ�ش���ونته ،وا�صفح عن
ق�سوته وكيده!
إبلي����س فال تنفع معه م�صانع��� ٌة وال مداراة ،فهو
�أما � ُ
���ب �إلى جهنّم ،ويريدنا �أن نكون معه؛ ولهذا �أخبرنا
ذاه ٌ
((( �أخرجه البيهقي في �سننه الكبرى ( 118/9رقم .)18739
149

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

�س���بحانه -بكيفي���ة النج���اة من���ه ،وذلك باال�س���تعاذة(�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم).
�إن عداوة �إبلي�س م�ستمرة ،فهو يرانا وال نراه ﮋﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮊ [الأعراف]27 :؛ ولذا ُي ِّ
حذرنا اهلل منه
ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [البقرة .]208 :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﮊ [فاطر.]6 :

إبلي����س و�أغواهم ،ي�ش���تمون
حت���ى الذي���ن �أ�ض َّل ُه���م � ُ
إبلي�س ،وين�سبون له ُك َّل بالءَّ � ،إل �أنهم ا�ستجابوا لدعوته
� َ
و�أطاع���وه ،فكانوا �أولي���اءه ،فانتهى به���م الأمر للهالك
والنار ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ [الأعراف.]27 :
�أم���ا �أن���ت �أ ّيه���ا الم�ؤم���ن ب���اهلل ،الم َّتبع م َّلة ر�س���وله
 ،فعداو ُة �إبلي����س لك �أ�ش ّد ،وغوايتُه لك �أخطر،
يج��� ُّر َك لطريق
���رت َ
ف�أنت اخت َ
إبلي����س ُ
طريق الهداية ،و� ُ
ال�ضاللة وال�شقاوة.
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�إن �إبلي����س يرقبك وال يغفل ع���ن الخير الذي تعمله،
ُيخ ِّوفُك �إن ت�ص َّدق َْت بالفقر ،وي�أم ُرك بفعل الفواح����ش،
و ُيجمله���ا لك ،فاحذره يق���ول تعالى :ﮋﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﮊ [البقرة.]268 :
يق ��ول ال�ش ��عراوي« :ال���ذي ي�س���مع لقول ال�ش���يطان
رج َح عدو
ووعده ،وال ي�س���تمع �إلى وعد اهلل
ُ
ي�صبح ك َمن َّ
اهلل على اهلل �-أعاذنا اهلل و�إياكم من مثل هذا الموقف-
و�سو�س لكم بالفقر �إذا �أنفقتم ،وخبرة
�إن ال�ش���يطان قد
َ
كاذب
الإن�سان مع ال�شيطان ت�ؤكد للإن�سان �أن ال�شيطان ٌ
م�ض ِّلل ،وخبرة الإن�س���ان مع الإيمان باهلل ت�ؤكد للإن�سان
�أن اهلل وا�س���ع المغفرة ،كثير العطاء لعب���اده .والحكمة
تقت�ضي �أن نعرف �إلى �أي الطرق نهتدي ون�سير» .
(((

ق�سم �إبلي����س؛ العدو الدائم ،وهو �صادق في
هذا ،و ُي ُ
ق�س���مه� ،أن ي�أخذ بن���ي �آدم جميعهم للغواية ،وي�س���تثني
((( تف�سير ال�شعراوي.)1163/2( ،
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عباد اهلل المخل�صين ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [الحجر.]40 ,39 :

فه���ل �أنت يا عبداهلل م���ن الفري���ق ال ُمخْ َل�ص الذين
َ�س��� ِلم من �إبلي�س؟ ْ
�سل نف�سك وافح�صها ،فالقرار بيدك
طالما فيك نف ٌَ�س يتردد!
ُك ْن من عباد اهلل الناجين ،واحذ ْر �أن تكون من الغاوين،
فجهنّم و�أبوابها ال�سبعة موعد الغاوين ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﮊ [الحجر.]44-42 :
ِا�س ِم
يقول الرازي« :ﮋﮒﮊ ِفي ِه ِقرا َءتانِ  :تا َر ًة ب ْ
ِا�س ِم ِ
ِ
الفاعلِ َي ُد ُّل
ِا�س ِم ال َم ْف ُعولِ َ ،ف ُو ُرو ُد ُه ب ْ
الفاعلِ  ،و�أُخْ رى ب ْ
َعلى َك ْو ِن ِه �آ ِت ًيا ب ّ
اعات وال ُق ُر ِ
ِالط ِ
ال�ص،
بات َم َع ِ�ص َف ِة الإخْ ِ
ا�ستَخْ َل َ�ص ُه
ِا�س ِم ال َم ْف ُعولِ َي ُد ُّل َعلى � َّأن ا َ
هلل تَعالى ْ
و ُو ُرو ُد ُه ب ْ
وعلى ِكال ال َو ْج َه ْي ِن َف�إ َّن ُه ِمن
وا�ص َطفا ُه ِل َح ْ�ض َر ِت ِهَ ،
ِل َنف ِْ�س ِه ْ
�أ َد ِّل الأ ْل ِ
فاظ َعلى َك ْو ِن ِه ُم َن َّز ًها َع ّما �أ�ضافُو ُه �إ َل ْي ِه» .
(((

((( مفاتيح الغيب ،التف�سير الكبير :فخر الدين الرازي (.)94/18
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وجاء في تف�سير ابن القيم قوله« :لما علم عد ُّو اهلل �أن
اهلل تعالى ال ي�سلطه على �أهل التوحيد والإخال�ص ،قال:
ﮋﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞﮊ

[����ص .]83 ,82 :فع ِل���م ع���د ُّو اهلل �أن م���ن اعت�صم باهلل،
و�أخل�ص له وت���وكل عليه ،ال يقدر على �إغوائه و�إ�ضالله،
و�إنما يكون له ال�س���لطان على من تواله و�أ�شرك مع اهلل،
فه�ؤالء رعيته وهو وليهم و�سلطانهم ومتبوعهم» .



(((

وبع ُد فق���د عرف َْت -رع َ
هلل� -أن عداو َة �إبلي����س
���اك ا ُ
ال�شَّ يطاني �أ�ش ُّد عداوة من ذاك الإن�سي ،و�أن ثم َة عداو ًة
تتحول �إلى �صداقة ،وعداو ًة ال يمكن تح ُّولها.
ال�س���عادة
���اب اهلل،
�إن���ه كت ُ
ْ
افح�ص نف�س���ك به تجد َّ
والفوز.
b

((( �إغاثة اللهفان من م�صايد ال�شيطان :ابن قيم الجوزية (.)99/1
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العالقة الزوجية

يوت،
كدر؟ تنهار ُب ٌ
كيف العالقة بينكما؟ هل �ش���ابها َ
ٍ
الختالف �أ�س���ري يبد�أ ي�سي ًرا ،ثم يتطور
وي�ضي ُع �أطفال؛
ُ
���دم ذاك البي���ت العامر ،وتل���ك الحياة
الخ�ل�اف ،ويته ُ
ال�س���عيدة .ف���ي الأمث���ال العربي���ة « ُم�س���ت ْع َظ ُم النار من
�ست�صغَرِ ال�شرر» .
ُم ْ
(((

�إن في القر�آن العالج ،اعر�ض نف�سك عليه ،افح�ص
تلك العالقة مع القر�آن.
وح ْب ِل��� ِه ال َم ْو ُ�ص���ول
ل���و ع���اد الزوج���ان ل���كالم اهلل َ
((( عجز بيت من ال�شعر ،و�صدره :كل الحوادث مبد�ؤها من النظر.
انظ��ر :غ��ذاء الألب��اب ف��ي �ش��رح منظوم��ة الآداب :ال�س��فاريني ( ،)86/1والداء
وال��دواء ،اب��ن قي��م الجوزي��ة���( ،ص.)350
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بال�س���ماء ،وتعلق���ا به ،وارتبط���ا بخيره ،لوج���دا العالج
والنجاة ،ولأ�صبحت حياتهما �سعيدة.
ٌ
خا����ص جِ ًّدا،
�إن العالق���ة الزوجي���ة
ارتباط ِ�س��� ّر ٌّي ٌّ
وبتد ُّبرِ الآيات التي تُ�ش���ير للعالقة الزوجية ،نلحظ �أنها
َ
يكون عالج الخالف بينهما �سر ًّيا،
تُن ّب ُه الزوجين �إلى �أن َ
وال يتدخل ٌ
ثالث في تلك العالقة ،وت�س����ألني كيف
طرف ٌ
�أفح�ص ذاتي و�أُعالج ُم ِ
�شك َل ِتي؟
اقر�أ �أول �سورة التحريم :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ [التحريم.]3 :

ا�س���تعمل في عالقتك الزوجية التغابي ،فر�سول اهلل
 عندما �أ�س َّر لزوجته و�أمرها بعدم �إف�شاء ال�سر،
وخالفته ،وجاءه الخبر من ال�سماء ،ترفّق  في
�إخبارها ،وما ك�سر نف�س���يتهاَ ،ع َّرفها ببع�ض ما� أخبرت
در�س���ا
به ،و�أعر�ض عن البع�ض الآخر� ،إن في هذه الآية ً
للأزواج؛ للرجل وللمر�أة ،فالتغابي منه ٌج �س���لكه ر�س���ول
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اهلل  ،ود ّو َن��� ُه القر�آن ،و ِب ْتنَ���ا نتعبد اهلل بتالو ِة
ه���ذا المنهج ،فهل يعمل ب���ه الأزواج مع زوجاتهم؟ وهل
فيتغابين
ت�أخذ بهذا ال�س���لوك الزوجات مع �أزواجه���ن،
َ
أزواجهن.
حرجن �
وي�صبرن والُ  ي
َ
َ
َّ
�إن التغابي و�س���يل ُة �إ�صالح النفو�س ،فخُ ذوها مع�شر
الرجال والن�س���اء ،من الق���ر�آن ،وطبقوها في عالقتكم
الزوجي���ة .اقت���دوا بر�س���ول اهلل  ،فلك���م في���ه
الأ�س���وة الح�س���نة ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الأح���زاب .]21 :يقين���ي �أن َ
َّ���ك؛
هلل ورِ�ضاه والفوز في اليوم
ترج َوانِ ا َ
�أخي ،و�أن َِّك؛ �أُختاهُ ،
هلل كثي ًرا ،ت�ص ُل ُح حالكما.
الآخر ،فتغابيا ،واذكرا ا َ
���م �أيها الرجل،
وعندم���ا تطلب الزوج ُة نفقتها فاعل ْ
�أنك ُملز ٌم بذلك ،هي �س���يد ُة البيت ،و�أنت الذي ت�ش���قى
لراحته���ا ومتطلباته���ا العادلة التي في مق���دورك ،اقر�أ
قول���ه تعال���ى :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔ ﮕﮊ [ط���ه .]119-117 :ه���ذا الن����ص القر�آني
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طاب من اهلل �-س���بحانه -لآدم وحواء ،حذّرهما اهلل
ِخ ٌ
فيه من ِغواية �إبلي����س وما �س���وف يكون لهما �إن �أطاعاه
ﮋﮂﮃﮊ؛ �إذ الخط���اب لالثني���ن ،ث���م ن ّبه �س���بحانه
�أن ال�ش���قاء �س���يكون للرج���ل ﮋﮆﮊ .ومن ه���ذه الآية
ا�ستنبط بع�ض العلماء م�س�ؤولية الرجل نحو نفقة المر�أة
(الم�أكل ،الملب�س ،الم�شرب ،الم�سكن).
ومهما �صار من ُفتُو ٍر في العالقة الزوجية ،فالقر�آن
خي ُر ُم�ست�شارٍ ،وفيه خي ُر عالج.
�أخ���ي� ،أخت���اه ،اقر�آ �آيتي الن�ش���وز ،اقر�آهما مع�ش���ر
الزوجي���ن بتد ّبرٍ وت�أ ّم���لٍ ورو ّية ،ق���ال تعالى :ﮋﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

[الن�ساء.]34 :

وقال �س���بحانه في هذه ال�سورة بعد ِع َّد ِة �آيات :ﮋﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الن�ساء.]128 :
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نلحظ �أن الن ُُّ�ش���و َز ف���ي هاتين الآيتي���ن ورد مختلفًا؛
فف���ي الآية الأولى يكون ال ُن ُ�ش���وز من الم���ر�أة ،وفي الآية
الثانية يكون الن ُُّ�شوز من الرجل.
وال ُن ُ�ش���و ُز ف���ي معاج���م اللغة ه���و :ارتف���اع يكون في
الأر�ض ،قال الزمخ�ش���ري في تف�س���يرهُ « :ن�شو ُز المر�أة:
�أن تع�صي زوجه���ا ،وال تطمئن �إلي���ه ،و�أ�صله االنزعاج،
نف�س���ه
و ُن�ش���و ُز الرج���ل� :أن يتجاف���ى عنها ب����أن يمنعها َ
ونفقت���ه والمودة والرحمة التي بين الرجل والمر�أة ،و�أن
ب�سب �أو �ضرب ،والإعرا�ض� :أن ُيعر�ض عنها ب�أن
ُي�ؤذيها ٍ ّ
ُي ِق َّل محادثتها وم�ؤان�ستها» .
وج���اء الحكم مختلفًا بي���ن ال ُن ُ�ش���وزين؛ فحين َت ْب ُدو
للرجل وتظه ُر له عالمات الجفوة من امر�أته و�إ�ش���ارات
الن�ش ُوز ،فعليه ال ُمبادرة باتخاذ خُ طوات العالج؛ ي ِع ُظها
���ن و ُت�ؤدة ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
� ًأول والوع���ظ يكون برفقٍ ولي ٍ
ﮭ ﮮ ﮯﮊ [ط���ه .]44 :ﮋ ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ
[�آل عمران.]159 :
(((

((( الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل :الزمخ�شري.)571/1( ،
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ف�إن ا�ستجابت وتراجعت فذاك خير ،و�إن زا َد ُبعدها،
ون�ص الح ُّق
َ
وتعاظم ُنفُورها ،فليهجرها ف���ي الم�ضجعَّ ،
�سبحانه -ب�أن يكون الهجر في الم�ضجع؛ �أي في فرا�شبت وتعذَّ َر
الن���وم ،وذاك �أدعى للت�أديب والتق���ارب ،و�إن �أَ ْ
ٍ
م�س���واك كما قاله
التواف���ق فله �ضربه���ا برفق؛ بورقة �أو
بع�ض المف�سرين ،و�س���تعرف المر�أة من تلك الخطوات
زوجها وت َل َّط َف في معامل ِة ق�سو ِتها و ُن�شوزها،
كيف َت َرف ََّق ُ
فالرجل ل���ه القوام���ة والإمارة ح�س���ب الن����ص القر�آني
ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔﮊ [الن�س���اء .]34 :وكثي��� ٌر من الن�س���اء
هن،
���ح حال َت ُه ّن م���ع �أزواجِ َّ
ت�ص ُل ُ
بهذا ال���دواء الر ّبان���يْ ،
وتذهب غمام ُة الكد ِر بينهم.
ُ
الخوف من ُن ُ�ش���وز الرج���ل نحو امر�أته
�أ َّم���ا �إذا كان
فالحكم ُمختلف؛ فلي�س للمر�أة �أن تُبادر بمعاقبة زوجها،
ُ
و�إنما عليها ال ُم�سارعة لتر�ضيته و ُمالطفته؛ فالرجل هو
والذب
الراعي والم�س����ؤول عن توفير نفقته���ا وحمايتها ِّ
عنها ،وقرار الفراق بيده فكيف تعاقبه؟
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وعزو ِتها
�إن���ه �إذا ا�س���تهانت ر َّب ُة الأُ�س���رة برئي�س���ها ُ
البيت ،ولم تعد ث َّمة �أُ�سر ٌة ُمتما�سكة .ثم �إن طبيعة
�ضاع ُ
الرجل وتكوينه يختلف عن الم���ر�أة؛ فهو ال�صبور ،وهي
أنعم ،هو الأهد�أ �إثارة ،وهي
الأرقُّ ،هو الأخ�ش���ن ،وهي ال ُ
الأ�س���رع عاطفةُ ،ن�شو ُز الرجل ثقي ٌل قليل ،و ُن ُ�شوز المر�أة
وغ�ضب المر�أة �سريع.
غ�ضب الرجل بطيء،
ُ
�سري ٌع كثيرُ ،
ولهذا ال يكون ن�ش���وز الرجلِ �إال ل�س���ببِ قاهر وقليل ،في
حين يكثر الن�ش���وز من جانب المر�أة لأقل �شيء تتوهمه
�سب ًبا ،فطبيعة تكوينها تخت ِل ُف عن الرجل.
وله���ذا جاء التوجيه الرباني عن���د الخوف من ُو ُقوع
الن�شوز الذكوري بالرفق وال�صلح والم�صالحة وال ُمقاربة!

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [الن�ساء.]128 :

وقد ا�ستنبط ال�ش���يخ ابن عثيمين عد ًدا من الفوائد
في �آيتي الن�شوز؛ �إذ قال من فوائد الآية الأولى:
*«�أن للزوج ال�سلطة على زوجته ُت�ؤخ ُذ من قوله تعالى:

ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ.
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*وم��ن الفوائ��د :الت��درج ف��ي الت�أدي��ب ،الت��درج:
ﮋﭫﮊ ثم ﮋﭬﮊ ثم ﮋﭯﮊ.
*�أنه �إذا �أمكن الت�أديب بالخطاب الديني ال�شرعي،
ف�إنه ال يرجع �إلى الت�أديب بالفعل المح�سو�س؛ لأن
اهلل  جعل الهجر وال�ضرب بعد الموعظة،
بد�أ بالموعظة التي هي تليين القلب بال�شرع ،ف�إذا
لم يمكن فبالعقوبة.
*الإ�شارة �إلى �أن فرا�ش الزوج والزوجة واحد .من
قوله تعالى :ﮋﭬﭭﭮﮊ .فدل ذلك على
�أن هجر الإن�س��ان لفرا���ش زوجته ال يكون �إال عند
الن�شوز.
*تحريم ن�شوز المر�أة على زوجها.
*المكاف�أة بالم ْثل� ،أنه عند الطاعة ال يجوز للإن�سان
�سبيل.
�أن يبغي عليها ً
*التغا�ض��ي عم��ا م�ض��ى؛ لأنه ي�ش��مل ﮋﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﮊ ي�شمل الما�ضي والم�ستقبل.
*الإ�ش��ارة �إل��ى �أن الذي ل��ه العلو المطل��ق هو اهلل،
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فال تتع َ
��ال على غيرك .من قوله :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﮊ».

ومما �أورده ال�شيخ من فوائد في الآية الثانية قوله:
*«عناية اهلل  بما يكون بين الزوجين؛ َو ْج ُه ُه �أن
الزوج ،وفي �أول ال�سورة ن�شوز
اهلل ذكر هنا ُن�شو َز ِ
الزوجة؛ مما يدل على عناية اهلل تعالى بما يكون
بين الزوجين؛ لأن الزوجين هما الرابطة ،الرابطة
أي�ضا بين ال�صهر
التي تربط بين الأوالد ،وتربط � ً
و�صه��ره ،وهي �أح��د النوعين في الربط ،كما قال
تعالى :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ
[الفرقان.]٥٤ :
*�أن من الأزواج من ين�شز عن الزوجة ،يترفع عليها،
يعر�ض عنها ،ال يجل�س �إليها وال ي�ست�أن�س بها ويكلمها
ب�أنفه ،لقوله:ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ.
*العمل بالقرائن ،من �أين ي�ؤخذ؟ من قوله :ﮋﭓﮊ،
ولم يقل :ر�أت ن�شوزًا ،بل :ﮋﭓﮊ ،ومن المعلوم �أنها
لم تخف من الن�شوز والإعرا�ض �إال بوجود القرائن،
162

يجوزلا ةقالعلا



والعمل بالقرائن ثابت بالقر�آن وال�سنة ،بماذا عمل
�شاهد يو�سف؟ بالقرينة ،ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮊ [يوسف ،]٢٦ :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ
[يوسف ،]٢٧ :وعمل �سليمان  في ق�ضائه
بين المر�أتين بالقرينة حين قال« :ائتوني بال�سكين
�أ�شقه بينكما» ،فقالت ال�صغرى :ال .يرحمك اهلل ،هو
ابنها .فق�ضى به لل�صغرى  ،والأمثلة على هذا كثيرة.
*ومن فوائد هذه الآية الكريمة� :أنه يجوز �أن ي�صطلح
الزوجان فيما بينهما على ما �شاءا ،لقوله :ﮋ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ.
*ويتف��رع على ه��ذه الفائدة :اطمئن��ان الزوج فيما
لو �صالحها على �إ�سقاط حقها �أو بع�ضه ،فليطمئن؛
لأن الح��ق لها ،ف�إذا ا�صطلحا على �أن تبقى عنده
وي�س��قط بع�ض الح��ق فال حرج علي��ه ،والآية هنا
الحا)،
فيه��ا ﮋﭜﭝﮊ وقراءة �أخ��رى (�أَنْ َي َّ�ص َ
و�أ�صل ( َي َّ�صا َل َحا) يت�صالحا.
(((

((( �أخرجه م�سلم ( 1344/3رقم .)1720
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*هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل
�شي ٍء قدير ،وهي ﮋﭡﭢﮊ قد يظن بع�ض النا�س
�أنه �إذا غ�ض من نف�سه ،وتنازل عن الحق �أن ذلك
ه�ض��م لحقه ،و�أن العاقبة غي��ر حميدة ،لكن اهلل
 الذي بيده ملكوت ال�س��ماوات والأر�ض يقول:
ﮋﭡﭢﮊ.
*الإ�ش��ارة �إلى �أن ال�صلح ثقيل على النفو���س ،لكن
الم�ؤمن يهون عليه الثقل �إذا كان ي�ؤمن ب�أن ال�صلح
خير ،ي�ؤخذ من قوله :ﮋﭤ ﭥﭦﮊ ،بطبيعة
الإن�سان �أنه لن يتنازل عما يريد ،ولن يتغا�ضى عن
حقه ،هذا طبيعة الإن�سان ،لكن الم�صالحة التي هي
خير ال بد من ثمن يبذل ،وهو ال�ضغط على النف�س
ال�شح حتى توافق على ال�صلح» .
التي �أح�ضرت ّ
(((

ه���ذا وبع��� ُد ففي كت���اب اهلل ك ُّل �ش���يء ﮋﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﮊ [النحل.]89 :
((( تف�سير القر�آن الكريم ،ابن عثيمين ،تف�سير �سورة الن�ساء� ،آية.128 :
164

يجوزلا ةقالعلا



لقد �أر�ش���د القر�آن �إلى �أ�س�س الوئام وتمتين العالقة
���ج الجف���و َة بينهم���ا ،ون ّب���ه �إل���ى
بي���ن الزوجي���ن ،وعال َ
خ�صو�صيتها و�س���ريتها ،فمن الخير للزوجين �أن ال يعلم
بخالفهم���ا �أح���د ،و�أن ال تخ���رج الجف���وة بينهما خارج
غرفة الن���وم؛ لأن ذلك �أدعى لل�صل���ح و�أقرب لالتفاق،
وق���د �ألمح���ت الآي���ة الكريم���ة ف���ي ُن ُ�ش���وز الم���ر�أة لهذه
الخ�صو�صي���ة؛ يعظه���ا ،والوعظ المنف���رد تركيزه �أكثر
وت�أثي���ره �أبلغ ،فال طرف خارجي ُي�ش���تت الذهن و ُيحرج
الموع���وظ ،و�إن تمنع���ت ولم تقب���ل الوع���ظ فيهجرها،
والهجر ف���ي الم�ضجع وتلك عقوبة �س���رية خا�صة ج ًّدا،
ث���م ال�ضرب الناعم� ،ضرب غي���ر مبرح ،عن معاوية بن
���ل لر�س���ولِ ِ
حي���دة الق�ش���يري ،قي َ
اهلل  :ما حقُ
المر�أ ِة على الرجلِ ؟ قال« :يطع ُمها �إذا َط ِع َم ،ويك�س ��وها
ي�ضرب الوج َه وال يقب ُح � ّإل �ضر ًبا غي َر
�إذا ا ْكتَ�س ��ى ،وال
ُ
مبر ٍح وال يهج ُرها � ّإل في المبيت» .
(((

((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 217/33رق��م  ،)20013والحاك��م (204/2
رقم  ،)2764و�صححه ووافقه الذهبي .و�صححه الألباني في �صحيح الترغيب
والترهي��ب ( 195/2رق��م .)1929
165

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

وعن���د ُن�ش���وز الرج���ل ورد ال�صل���ح ،لك���ن بتحدي���د
ي�صالحا بينهما) ،فال يتدخل
(بينهما) ،وفي قراءة (�أن َّ
ٌ
وال ابن وال ابنة ،وال غيرهم� .إن
طرف خارجي ال� أ ٌّم والٌ � أب
ٌ
اهلل �-سبحانه -وهو الخالق ،يعلم بحالة النفو�س و�ضعفها
وحرجه���ا مع الغير؛ ولهذا ورد التوجيه بالم�صالحة ،ثم
وتعميم خيري ِة ال�صلح .رزقنا اهلل نور الب�صيرة.
ت�أكي ُد
ُ
ٌ
ارتباط بين ُ�أ�سرتين ُمتباعدتين ،فقد
ثم �إن الزواج
بع�ض ُهم من بع�ضِ ،وم ْن
ح ّرم اهلل ومن َع زواج المح���ارم ُ
الزواج بروابط جديدة بين �أُ�سرتين ُمختلفتين،
هنا جاء
ُ
ون�ش����أت العالقة الزوجية في مرحلة الفُتوة وال�ش���باب،
وله���ذه المرحل���ة ال ُعمر َّي��� ِة تبعاتها من العجلة ون�س���يان
تما�س وق�ضا ُء َ
وطر ،بل هو
م�آالت الزواج ،فلي�س الزواج ٌّ
بن���ا ُء ٍ
بيت جديد ،وامتدا ُد حيا ِة بيتين �س���ابقين ،وتربي ُة
�أطفال ،و�إعدا ُد ُ�أ َ�س���رٍ جديدة .وفي القر�آن الكريم تنبي ٌه
لهذه العالقة الزوجية التي �أراد اهلل بها ا�ستمرا َر ِعمارة
الأر�ض حتى تقوم ال�ساعة ،اقر�أ قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
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ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

[الن�ساء.]1 :

���ت و�أن ِ
���م اهلل في
�أن َ
���ت ،و�أن���ا وهو ،نح���ن الذين ب َّثه ُ
�أر�ضه ،و�أمر كال الزوجين بتقوى اهلل .مما قاله ال�ش���يخ
ابن �س���عدي في تف�س���يره« :قرن الأمر بتقواه بالأمر بب ِّر
الأرح���ام والنهي ع���ن قطيعتها ،لي�ؤكد ه���ذا الحق ،و�أنه
كم���ا يلزم القيام بحق اهلل ،كذل���ك يجب القيام بحقوق
خ�صو�صا الأقربي���ن منهم ،بل القيام بحقوقهم
الخلق،
ً
هو من حق اهلل الذي �أمر به» .
(((

ويقول ال�شيخ كذلك« :وت�أمل كيف افتتح هذه ال�سورة
عموما ،ثم بعد
بالأمر بالتقوى ،و�صلة الأرحام والأزواج ً
ذل���ك ف�صل هذه الأم���ور �أتم تف�صيل ،من �أول ال�س���ورة
�إلى �آخرها .فك�أنـ���ها مبنية على ه���ذه الأمور المذكورة،
مف�صل���ة لم���ا �أُ ِ
جم���ل منه���ا ،مو�ضحة لم���ا �أُبهِ ���م .وفي
قول���ه :ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ تنبيه على مراع���اة حق الأزواج
((( تي�سير الكريم الرحمن �إلى تف�سير كالم المنان�( ،ص.)163
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والزوج���ات والقيام ب���ه ،لكون الزوج���ات مخلوقات من
الأزواج ،فبينه���م وبينه���ن �أقرب ن�س���ب و�أ�ش���د ات�صال،
و�أقرب عالقة» .
(((

ومما قاله ال�شيخ ابن عثيمين« :ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ ولم
يقل :زوجتها؛ لأن اللغ���ة الف�صحى �أن الزوج يطلق على
الرجل والمر�أة» .
(((

ا�س و ُم ِ
وورد في تف�سير ابن عطيةَ :
جاه ٌد
«قال ا ْب ُن َع ّب ٍ
الج َّن ِة
وال�س ِّد ُّي و َقتا َدةَُّ � :إن ا َ
وح ً�شا في َ
هلل تَعالى خَ َل َق �آ َد َم ْ
ُّ
هلل � َأح َد � ْأ�ض ِ
الع ِه الق َُ�ص ْيرى ِمن
���ام فا ْن َت َز َع ا ُ
وح َد ُهُ ،ث َّم ن َ
ْ
ِ�ش���ما ِل ِه ،و ِق َيلِ :من َي ِمي ِن ِه فَخَ َل َق ِمن ُه َح ّوا َء ،و ُي َع ِّ�ض ُد َهذا
ال�ص ِح ُيح في َق ْو ِل��� ِه َّ �« :إن ال َم ْر�أ َة
القَ��� ْو َل َ
الح ِدي���ثُ َ
خُ ِلق َْت ِمن ِ�ض َل ٍعَ ،ف� ْإن َذ َه ْب َت ُت ِقي ُمها َك َ�س��� ْرتَها ،و َك ْ�س ُرها
َطال ُقها» .
(((

((( ال�سابق�( ،ص.)163
((( تف�سير القر�آن الكريم ،ابن عثيمين ،تف�سير �سورة الن�ساء� ،آية.1 :
((( �أخرج��ه م�س��لم (1090/2رق��م  ،)1468وانظ��ر :المح��رر الوجي��ز ف��ي تف�س��ير
الكت��اب العزي��ز ،ابن عطية الأندل�س��ي (.)4/2
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وثمة �أم ٌر �آخر ن َّبه القر�آن �إليه ،وهو ال�سحر وال�سحرة؛
فلل�سحرة �أث ُرهم في التفريق بين الزوجين وتباعدهما.
قال تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢﮊ

[البقرة.]102 :

وف���ي الق���ر�آن الع�ل�اج وال�ش���فاء م���ن ذل���ك ق���راءة
المع���وذات ،وتالوة الأوراد ،وال�صدق���ة ،و ُيذ ِّك ُر اهلل في
كتاب���ه بعم���لٍ يزيد ف���ي الإ�صالح بي���ن الزوجي���ن ،اقر�أ
قول���ه تعال���ى :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯯﯰﯱﮊ [الأنبياء .]90 :فبا ِد َرا لعملِ الخير،
ت�ص ُل ُح �أُ ُمو ُر ُكما؛ ت ََ�ص َّدقا� ،أ�سرِ َعا و� ْأح ِ�سنَا َ
القول والمعاملة
ْ
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لأقرباء ُك ٍّل منكما�ِ ،صال �أرحامكما الأقربين والأبعدين.
���ن َع ْب ِدال َّر ْح َم ِن ْب ِن َع��� ْو ٍفَّ � :أن ال َّنب َِّي َ 
قال:
«ع ْ
َ
« َي ُق � ُ
هلل تَعال ��ى� :أنا ال َّر ْح َمنُ وهي ال َّر ِح ُم ا�شْ � � َت َقق ُْت
�ول ا ُ
و�ص ْل ُت ُه و َم ��ن َق َط َعها
و�صلَه ��ا َ
ْا�س� � َمها ِم ��نِ ْا�س � ِ�مي َف َمن َ
َق َط ْع ُتهُ» .
���ول ِ
���ال َر ُ�س ُ
���ال :ق َ
���ن �أبِ���ي ُه َر ْي��� َر َة  ق َ
اهلل
وع ْ
َ
هلل ِفي ِه � ْأع َج َل َثوا ًبا ِمن
« :ما ِمن �شَ ْي ٍء �أُ ِطي َع ا ُ
هلل ِب ِه � ْأع َج َل ُعقُو َب ًة
ِ�صلَ ِة ال َّر ِح ِم ،وما ِمن َع َم ٍل ُع ِ�ص َي ا ُ
ِمنَ ال َبغ ِْي وال َي ِمينِ الفاجِ َرة» .
���ول ِ
���ال َر ُ�س ُ
���ال :ق َ
���ن �أ َن ٍ����س ق َ
اهلل �« :إ َّن
وع ْ
َ
ال�ص َد َق� � َة ِ
هلل ِب ِهم ��ا ف ��ي ال ُع ُم� �رِ،
َّ
و�صلَ� � َة ال َّر ِح � ِ�م َي ِزي� � ُد ا ُ
هلل ِب ِهم ��ا المكرو َه
و َي ْد َف� � ُع ِب ِهم ��ا ِمي َت َة ُّ
ال�س ��و ِء ،و َي ْد َف ُع ا ُ
والمحذو َر» .
(((

(((

(((

َ
ال�ص َد َق ِة َعلى ِذي ال َّر ِح ِم
وقال �« :أ ْف َ�ض ُل َّ
((( �أخرجه �أبو داود ،)١٦٩٤( ،و�صححه الألباني� ،صحيح �أبي داود.)١٦٩٤( ،
((( �أخرجه البيهقي في ال�سنن الكبرى.)٣٥/١٠( ،
((( الهيثمي ،مجمع الزوائد.
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ِ
���ت ب َِدال َل ِة ِ
الكا�ش � ِ�ح» ِ .ق َيلِ :
الك ِ
تاب
���ح ال َع ُد ُّوَ ،ف َث َب َ
الكا�ش ُ
وا�س ِت ْحقاقُ ال َّث ِ
واب بِها» .
وال�س َّن ِة ُو ُج ُ
ُّ
وب ِ�ص َل ِة ال َّر ِح ِم ْ
(((

(((

�أ ْك ِث َرا من الدعاء والتذ ّلل ِ
هلل؛ رغب ًة في خيره ،وحذ ًرا
من غ�ضبه �-س���بحانه -وا�س��� َت ْح ِ�ضرا العظم���ة الربانية
والخ�شوع والخ�ضوع ِل  في كل وقت وحين ،ت�صلح
�أموركما ،فهو ح�س ُبنا ونعم الوكيل.
b

((( �أخرج��ه �أحم��د ( ،)٢٣٥٣٠والطبران��ي ف��ي «الأو�س��ط» ( )٣٢٧٩والحمي��دي
( ،)٣٣٠واب��ن خزيم��ة ( ,)٢٣٨٦و�صحح��ه الألبان��ي ف��ي �صحي��ح الجام��ع
(.)١١١٠
((( مفاتيح الغيب ،الفخر الرازي.)172/9( ،
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ُق ُد ُ
واتنا واالبتالءات

القر� ُآن كرام ٌة من ِ
اهلل و ِنعمة ،ومائد ٌة �س���ماوي ٌة ُ
ننهل
من زادها ،ونلج�أُ �إليها ن�ستهدي ونتعلم.
احرِ ����ص �أن تعر�ض نف�س���ك عل���ى تلك المائ���دة ُك َّل
حين ،و�ستجد الغذاء ،و�ستلقى الهداية ،و�سترى ال َّر�شاد،
ٍ
و�ستقر�أ ق�ص�ص القُدوات الأخيارُ ،ر�سل اهلل .
عندما تتعر�ض لحالة ابتالء ِ
بفقد حبيب� ،أو خ�سار ِة
نف�سك
مالٍ � ،أوِّ � أي َع َر ٍ�ض ُدنيوي فاقر�أ القر�آن،
ْ
واعر�ض َ
علي���ه؛ فكلما قر�أته عرفت �أن ابتالءات اهلل عامة؛ ابت َُلي
�أنبي���اء اهلل ور�س���له! فالخلق والوجود لي����س عب ًثا وترفًا،
�إنما هو ابتال ٌء واختبار ورجعة ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﮊ [الم�ؤمنون.]115 :
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اقر�أ القر�آن ،فكلما قر�أتَه ،وفح�صت نف�س���ك تع ّلمت
درو�سا في ال�صبر والتحمل!
ً
م���ا من ف ٍ
���زنٍ و� ٍألم ،فهل
���رد �إال ويتع ّر�ض لحاالت ُح ْ
ن�ست�سلم للأحزان؟
ُ
���ت ما� أ�ص���اب ُقدواتنا من
كلم���ا ق���ر� َأت القر�آن ع ِل ْم َ
���ي اهلل نوح ُ ابتلي بعن���اد قومه؛ �إذ
ابت�ل�اءات؛ فنب ُّ
ويترجاهم
لبِث فيهم � َ
ألف �سنة � َّإل خم�سين ً
عاما يدعوهم ّ
إيمان باهلل ،في�س���خرون منه ،وي�صبر ﮋﯨ
التعق َّل وال َ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﮊ [العنكبوت.]14 :
و�سنوات طوا ٌل ي�صب ُر فيها نو ٌح
رجا ٌل عظماء،
ٌ
نوح 
ويتحمل عناء الدعوة �إلى اهلل ،وتزدا ُد معانا ُة ٍ
بكف���ر �أقرب النا����س �إليه؛ بكف���ر ابنه وزوج���ه ،في�صب ُر
ُ
ويتحمل وي�س���تم ُّر في الدعوة �إلى اهلل ،وتكون له العاقبة
الح�سنة �أن �أغرق اهلل الكفرة ،و�صار امتدا ُد الب�شر منه
 .يقول ال�شيخ ابن �سعدي« :ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔﮊ
[ال�صاف���ات� ]٧٧ :أغرق جميع الكافرين ،و�أبقى ن�س���له وذريته
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مت�سل�س���لين ،فجميع النا�س من ذرية نوح  ،وجعل
له ثنا ًء ح�س��� ًنا م�س���تم ًّرا �إلى وقت الآخري���ن؛ وذلك لأنه
ح�س���ن �إل���ى الخلق ،وهذه
ح�س���ن في عبادة الخالقُ ،م
ُم
ٌ
ٌ
�س���نّته تعالى في المح�س���نين� ،أن ين�ش���ر لهم من الثناء
على ح�سب �إح�سانهم» .
(((

وج ْهده؟! ُق���رو ٌن وهو يدعو
�أين نحن م���ن �صبر نوح ُ
قومه ،وي�صب ُر على �أذاه���م .لنفح�ص ذواتنا ،كم بذلنا
من الوقت لخدمة ديننا؟ وكيف رقابتنا لأُ�سرنا؟
ماليين
ا ْب ُت ِل َي �إبراهيم الخليل  ببال ٍء ي ْع َج ُز عنه
ُ
الج ِلي،
الب�شر ،بال ٌء و�صفه ا ُ
هلل �سبحانه بالبالء الوا�ضح َ
اب ُتل���ي بر�ؤيا ذب���ح ابنه ،فعزم على التنفي���ذ و�صبر ونال
الفوز ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ [ال�صافات.]106-102 :
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)705
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يق ��ول اب ��ن �س ��عدي« :ﮋﭣﭤﮊ ال���ذي ام ُتح���ن به
�إبراهي���م  ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ؛ �أي :الوا�ض���ح ،ال���ذي
تبي���ن به �صف���اء �إبراهيم ،وكم���ال مح ّبته لرب���ه وخ ّلته،
هلل لإبراهيم� ،أح َّب ُه ُح ًّبا
ف�إن �إ�سماعيل  لما وهبه ا ُ
�شديدا ،وهو خليل الرحمن ،والخُ ّلة �أعلى �أنواع المح ّبة،
ً
من�صب ال يقبل الم�شاركة ،ويقت�ضي �أن تكون جميع
وهو
ٌ
�أجزاء القلب متع ّلقة بالمحبوب ،فلما تع ّلقت �ش���عبة من
�ش���عب قلبه بابنه �إ�س���ماعيل� ،أراد تعالى �أن ي�صفّي ُو َّده،
زاحم ُح ُّبه ُح َّب ر ِّبه،
ويختبر خ ّلته ،ف�أم���ره �أن يذبح من َ
حب اهلل ،و�آثره على هواه ،وعزم على ذبحه،
فلم���ا ق ّدم َّ
وزال ما ف���ي القل���ب من المزاحم ،بق���ي الذبح ال فائدة
فيه؛ فلهذا قال :ﮋﭥﭦﭧﮊ» .
(((

ويتنوع ابت�ل�ا ُء �إبراهيم وي�صبر ،وتك���ون له العاقبة
ون النار ويقذفون به فيها ،و�أ ّنى لهم ذلك
الح�سنةُ ،ي ْ�ضرِ ُم َ
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [الأنبياء.]70-68 :
((( الم�صدر ال�سابق�( ،ص.)706
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يق ��ول ال�ش ��يخ ال�ش ��عراوي« :في هذا الموقف تظهر
طالق���ة ُقدرة اهلل في الكون ،ف�إن اهلل �-س���بحانه -خَ َل َق
أنت ِ
ِلل ُم�س��� ِّببات �أ�سبا ًبا ،ثم قال للأ�س���بابِ � :
ل�ست فاعل ٍة
بذا ِت ِ
���ك ،ولكن ب�إرادتي و ُقدرتي ،ف����إذا �أردت ُِك � َّإل تفعلي
�أ ْب َط ْل ُت عم َل ِك ،و�إذا ُك ِ
نت ال تنه�ضين بالخير وحدك ف�أنا
فنبي اهلل �إبراهيم  كان من
�أجعل���ك تنه�ضين بهُّ .
خ�صوم ُه من القب����ض عليه� ،أو ُينزل
ال ُممك���ن �أال ُي َم ِّك َن
َ
مط ًرا ُي ُ
طفئ ما� أوقدوه من نار ،لكن لي�س���ت ِنكاية القوم
ف���ي هذا ،فلو �أف َل َت �إبراهيم من قب�ض ِتهم �أو نزل المط ُر
ف�أطف�أ النار لقالوا :لو ُكنا تمكنَّا منه لفعلنا به كذا وكذا،
ول���و لم ين���زل المط���ر لفعلنا به ك���ذا وكذا .و�ش���اء اهلل
���د لهم ،و�أن يظه���ر لهم طالق ُة الق���درة الإلهية،
�أن يكي َ
ف ُيم ِّك َنه���م م���ن �إبراهيم حت���ى ُيلقوه في الن���ار ِف ًعل ،ثم
ي�أت���ي الأم���ر الأعلى م���ن الخال���ق �-س���بحانه -للنار �أن
ّ
خا�صي���ة الإحراق ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
تتعطل فيها ّ
ﯝﮊ» .
(((

((( تف�سير ال�شعراوي.)9021/15( ،
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ويتعاق���ب ُ
ر�س���ل اهلل و�أنبي���ا�ؤه في الدع���وة �إلى اهلل،
وتح ُّم���لِ جها َل��� ِة �أقوامهم ويفوزون ،ويخ�س��� ُر المعاندون
َ
المتكب���رون ال ُع�ص���اة ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ

[يو�سف.]110 :

قوم ٍ
لوط به ،وجا�ؤوا �إليه يهرعون لفعل
حي���ن �أحاط ُ
الفاح�ش���ة في �ضيوفه؛ ِخ َّ�س��� ًة ودناء ًة وازدرا ًء بنبي اهلل
 وامتها ًن���ا لكرامت���ه ،ا�ش���ت َّد ب���ه الك���رب ،ثم كان
الفرج والإه�ل�اك للمجرمين ﮋﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ
ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭢﭣﭤﭥﭦﮊ [هود.]83-77 :
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لق���د و�صف الق���ر�آن الكري���م �أولئك الق���وم بفاقدي
ال ُّر�ش���د ﮋﯛﯜﯝﯞﮊ ،كما و�صفهم بالمف�سدين
ﮋﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﮊ [العنكبوت ،]٣٠ :وو�سمهم
بالف�سق ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮊ [العنكبوت.]٣٤ :
وكان له���م ع���ذاب اال�س���تئ�صال العني���ف ،وذك���ر
�س���بحانه� -أنه �أبقى خبرهم وعقابه لهم �آي ًة وا�ضح ًة،فليعتبر العقالء ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ
[العنكبوت.]35 :
و ُك ُّل َم ْن �س��� َلك طري���ق قوم ُل ٍ
وط َفق َْد؛ َفق ََد ال ُّر�شْ ���د،
وظل���م وطغ���ى ،فكان���ت نهايته اله�ل�اك ،يق���ول تعالى:
���ن ر�ضي فعلهم .تلك
ﮋﭢﭣﭤﭥﭦﮊ ،حتى َم ْ
���ت �أعمال
زوج��� ُة ُل���وط غلبتها ال�ش���قاوةُ،
ْ
فكفرت ور�ضي ْ
قومها القذرة ،ف�أ�صابها الع���ذاب ،وهلكت مع الهالكين
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [النمل.]57 :
ٍ
ت�سميات جديدة لذاك الفعل
ون�سمع في هذا الع�صر
الق���ذر ( ُمثليين) لتح�س���ين عملهم ،و ُت ِق��� ُّر بع�ض ال ُّدول
178

ءالتبالاو انُتاوُدُق



ٍ
���ريعات ل�س���لوكهم ال ُمنحرف .وفي الق���ر�آن الو�صف
ت�ش
ال�سوء والفُ�سق
الحقيقي والت�سمية الفعلية لهم؛ فهم �أهل ُّ
والخبائث ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﮊ [الأنبياء.]74 :
���د به في منهجك ال�س���لوكي،
ارج ْع للقر�آن ،وا�ستر�ش ْ
وا�ستن ْر به طريق حياتك.
ويخت���م الح��� ُّق �-س���بحانه -النب���وات ببعث���ة محمد
درو����س ِ
وع َب ٌر ،ف�أي���ن نحن من
 ،وف���ي �س���يرته
ٌ
قراءتها وال َّت َعلُّ ِم منها؟!
�إن ف���ي �س���يرة نبين���ا محمد  ،وف���ي �صبره
المنهج الواجب ت�أ ّمله ،ودرا�ستُه
المنهج الحق،
وتح ّمله،
َ
َ
وتدري�سه!
ابتلي  باليتم ،بفق ِْد الأب ،ثم ف ِ
َقد الأم في
طفولته ،وابتُلي بعناد قومه ،وح�سد ُث ّل ٍة من �أعيانهم له،
وبعداو ِة � ِ
أقرب النا�س �إليه ؛ ع ّمه �أبو لهب.
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أحب النا����س �إلي���ه ع ُّمه �أبو طالب؛ �أبى
وابتلي بتم ُّن ِع � ِّ
الهداي َة وامتنع ،ف�صب َر ر�س���ول اهلل  وما يئ�س،
ويترجى هداي��� َة ع ّم���ه ،وي�أبى حبيب���ه الغالي
ظ��� َّل ُيل��� ُّح ّ
ويموت على ال�شرك!
�أبو طالب
ُ
وي�س���تم ُّر  ف���ي الدعوة ثالثَ ع�ش���ر َة �س���نة
بمك���ة ،يتح ّم ُل �أذى قومه و�س���فاهتهم ،ويبلغ الجه ُد منه
ُ
فينزل عليه َم َل ُك الجبال ف ُي�س ِّل ُم عليه ،
مبلغَه،
وي�ست�أذنه ب�أن يطبق (الأخ�شبين) على �أهل مكة ،ولكنه
ب�أب���ي هو و�أمي -ي�صب ُر عليهم وه���م يكيدونه ،ويتر ّفقُبهم وهم ي�ؤذونه ،ويقول كلمت���ه الخالدة ل َم َل ِك الجبال:
هلل ُيخْ ِر ُج من
ال ،اتر ْكه ��م ،الْ ،
دعه ��م ،ال� ،أمه ْلهم لع� � ّل ا َ
�أ�صالبهم ُع َّبا ًدا هلل!
وي�صب���ر  ،وتك���ون ل���ه العاقب���ة الح�س���نة
أفواجا
فيهت���دي كثيرون ،ويدخل النا����س في دي���ن اهلل � ً
ﮋ ﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆﮊ

[الن�صر.]3-1 :
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ويم�ضي التاريخ واالبتالءات ما�ضية ،ويتكرر ما ورد
في �أول �س���ورة العنكب���وت ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﯙﯚﮊ [العنكبوت.]3-1 :
وع�س���رِ ك ،تجد فيه
ِا ْلج�أ للقر�آن الكريم في ُي�س���رك ُ
توكل على ِ
ومن َ
اهلل كفاه ﮋﭮ
الأمر بالتوكل على اهللْ ،
ﭯ ﭰ ﭲ ﭳﭴﮊ [الأحزاب.]3 :
م�س َ
فالحزن
���ك � ُّأي ُ�ض ٍّر و� ُّأي ابتالء ،فال تحزن،
ُ
�إذا َّ
زن ،ولكن � ْ
مو�صو ٌل
الح َ
يج ِل ُب ُ
أم�س���ك بحبلِ القر�آن ،فهو َ
بال�س���ماء ،وم���ن تع ّلق ب���ه نجا .ع���ن جبير ب���ن مطعم:
���د ِ
«�أَ ِ
ب�ش���روا ،ف���� ّإن ه���ذا القر� َآن طرفُ���ه بي ِ
اهلل ،وطرفُه
فتم�س���كوا ب���ه ،ف�إنكم لن تَه ِلك���وا ،ولن تَ�ضلُّوا
ب�أيديكمَّ ،
بعده � ًأبدا» .
(((

ر ّباه ،لك الحمد.
((( �أخرجه البزار ( ،)٣٤٢١والطبراني ( ,)١٥٣٩( ،)١٢٦/٢و�صححه الألباني
في �صحيح الجامع (رقم..)٣٤
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عجب���ي كي���ف الغفل���ة ع���ن حب���لِ النج���اة ال ُم ّت�صل
وع ْد �إليه كل حين ﮋﯪ ﯫ ﯬ
بال�س���ماء! تع َّل ْق بهُ ،
ﯭﮊ [الفرقان.]31 :
���م �أن االبتالء مثلما يكون بالألم وال�ش���ر ،يكون
واعل ْ
بالفرح والخير ،فال تغت ّر بعطاء اهلل وا�ش���كره .ﮋﯿ
ﰀﰁﰂﰄﰅﮊ [الأنبياء.]35 :
نف�س���ك عليه ُك َّل حين؛
�إنه القر�آن ،تد َّب ْره،
ْ
واعر�ض َ
َ
نف�سك ،وتتجدد حياتك.
كي
ت�صقل َ
اللهم اجعلنا م َّمن ي�ستمعون القول في َّتبعون �أح�سنَه.
ّ
b

182

القول والعمل

ت�س���م ُع َ
قول بع�ض ال ُمتحدثين ف ُيعجِ ُب َك ،وترى ع َم َل ُه
ف َي ُ�س���و� َؤك ،و�ش ّتان ما بين القول والعمل! فكيف �أنت بين
قولك وعملك؟ احذ ْر �أن تكون ذاك ال�شخ�ص الذي يقول
وال يف َع���ل ،فالق���ر�آن ينه���اك ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ

[ال�صف.]3 ,2 :

ا ْك ِ�شف ذاتك بجهاز الفح�ص القر�آني ،فاهلل �-سبحانه-
نطقت �أو لم تنطق ،جه���رت بالقول �أو لم
ي ْع َلم حال َت���ك َ
تجهر ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [طه.]7 :
بح ُل���و القول،
تم�ض���ي حياتُ���ك و�أنت غاف��� ٌل تتحدث ُ
ظت به ودع���وت �إليه ،لكن
وع َ
وحي���ن العم���ل ِتح ِي ُد عم���ا َ
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حي���ن تقر�أ القر�آن ،تتن َّبه لزللك وخَ َط ِل َك ،وتتذكر رقابة
اهلل ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮊ [البقرة.]235 :
و�س َو َ�س��� ُة ِ
نف�س َ
���ك معلوم��� ٌة هلل .ال مف��� َّر وال مه���رب،
ْ
فالح���ذ َر الحذر ،ليكن باطنك كظاه���رك ،ول َي ُك ْن قولك
مر�آ ًة ِلعملك ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ [ق.]18-16 :
راقب
تذك���ر �أن معك رقي ًبا عتي ً
���دا� ،أي ُمالز ٌم لك ُم ٌ
حا�ض ٌر ال يفوته �شيء.
وافتح
اجل����س على انف���راد وفي خل���و ٍة مع نف�س���كِ ،
الم�صح���ف ،وت�أ َّم���ل قول���ه تعال���ى :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ

[المطففين.]6-1 :
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افح�ص نف�سك في �ضوء هذه الآيات ،وحا�سب نف�سك
قبل ذاك اليوم العظيم؛ فهل �أنت تطفّف في تعاملك مع
الآخرين؟
فتختل����س م���ن وقت عملك
���ب الدنيا،
ه���ل يغل ُبك ح ُّ
ُ
و�أنت ال ت�شعر؟
أنت في �أدا ِء الحقوقِ تتكا�س ُل وتتراخى؟
هل � َ
أنت �سم ٌح في �إم�ضاء بيعك فال تبخَ �س ال ُم�شتري،
هل � َ
وال تُخفي عليه عي ًبا خفي في ب�ضاعتك؟
هل وهل ،ثم هل وهل؟ ت�س���ا�ؤالت كثيرة في �أ�س���لوب
المحا�سبة والفح�ص القر�آني للذات في حياتها العملية.
�إن القر�آن الكريم بين �أيدينا نتلوه ونغف ُل عن تطبيق
�أحكامه! فهذه ال�سورة التي مفتتحها ﮋﯖ ﯗﮊ ت ِّ
ُحذ ُر
من اختال�س القليل ،فكيف بالكثير؟
نف�س َ
���ك واح���ذ ْر �أن تك���ون ذاك الذي يجمع
ت���دا َركْ َ
ال�سو�أتين (ح�شفًا و�سو َء َكيل؟!) .
(((

((( انظر :مجمع الأمثال ،الميداني.)207/1( ،
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اح���ذ ِر ال�س���و�أ َة القليل���ة القليل��� َة� ،س���وف تجدها في
ميزان ح�س���ناتك ،ف���ي ذاك الي���وم العظيم ﮋﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭽﭾﭿﮊ [الأنبياء.]47 :
ٌ
محفوظ و�سي ُكون �أمامك حا�ض ًرا،
وزن ح ّب ِة الخردل
ُ
فهل ت َن َّب ْه َت لذاك الميزان الذي ينتظرك؟
أنت في متجرك �أو في مكتبك
َتذَ َّك��� ْر َوز َْن الخر َد َل ِة و� َ
�أو ف���ي محا�ضرت���ك� ،أو في كل ح���االت �أدائ���ك لحقوق
الآخرين� .إنه القر�آن �ش���اه ٌد علينا في دنيانا ،فهل َن َت َن َّب ُه
ونفح�ص ذواتنا ،و ُنراجع �أداء �أعمالنا!
ُ
���د الإلهي
�إن تذك���ر ه���ذه الرقاب���ة الر ّباني���ة والوعي َ
للمطففين (بالويل) ،وللكذابين الذين يقولون وال يفعلون
أي�ض���ا ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [الجاثي���ة� .]7 :إن���ه وعي ٌد
(بالوي���ل) � ً
حقيقي ،فالحذ َر الحذر.
ٌّ
َتذَ ُّك ُر رقابة اهلل َل َك :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء.]1 :
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�إنها رقاب ٌة �ش���امل ٌة ك َّل �ش ٍ
���يء
[الأحزاب.]52 :

ﮋﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ

(الوي���ل) ال َم ْو ُعود ب���ه ذاك ال ُمطفِّف ،ذاك الكذاب
الأثي���م الذي يقول وال يفع���ل ،قال عنه ابن عا�ش���ور في
تف�س���يره« :ﮋﯖﮊ َك ِل َم��� ُة ُدع ٍ
���اء ب ُِ�س���و ِء الح���الِ  ،وهي في
ال ُق ْر�آنِ ِ
وعي ٌد بِال ِع ِ
قاب و َتقْرِ ي ٌع» .
وقال ال�شيخ ابن عثيمين :ﮋﯖﮊ تك َّررت في القر�آن
كثي ًرا ،وهي على الأ�صح كلم ُة ٍ
يتوعد اهلل 
وعيد َّ
ارتكب نه َي���ه على الوجه المق َّيد
بها َم���ن خا َلف َ�أ ْم َره �أو َ
في الجملة التي بعدها.
(((

فهن���ا يق���ول  :ﮋﯖﯗﮊ [المطففي���ن ،]١ :ف َم���ن
ه�ؤالء المطفِّفون؟
ف�سرتهم الآيات التي بعدها ،فقال:
ه�ؤالء المطفِّفون َّ

ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ

[المطففين.]٣ ,٢ :

((( التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عا�شور.)189/30( ،
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ﮋﯚﯛﯜﯝﮊ يعن���ي :ا�ش���تروا منه���م ما ُي���كال،
كامل دون َنقْ�ص.
الحق ً
ا�ستوفوا منهم َّ
ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ يعن���ي� :إذا كال���وا له���م؛
كي�ل�ا ،ف�إنهم �إذا
ب����أن كانوا هم الذي���ن باعوا الطع���ام ً
كالوا للنا����س �أو باعوا عليهم �شي ًئا وز ًنا �إذا َوزَنوا للنا�س
نق�ص���وا؛ ﮋﯤﮊ ،فه����ؤالء -والعياذ باهلل -ي�س���توفون
���ق غيرهم ،فجمع���وا بين
ً
ح َّقه���م
كام�ل�ا وينق�ص���ون ح َّ
���ح والبخل؛ ال�شُّ ���ح في طل���ب حقِّهم
الأمري���ن؛ بين ال�شُّ ِّ
كامل دون مراعا ٍة �أو م�س���امحة ،والبخل بمنع ما يجب
ً
عليهم من �إتمام الكيل والوزن.
وهذا المث���ال الذي ذكره اهلل  في الكيل والوزن
هو في الحقيقة مثال ،ف ُيقا�س عليه ك ُّل ما� أ�شبه ،ك ُّل َمن
الحق الذي عليه
طلب حقَّ���ه ً
كامل ِم َّمن هو عليه ومن��� َع َّ
فمثل ال���زوج يريد من
ف�إن���ه داخ��� ٌل في الآي���ة الكريمة؛ ً
كامل ،وال تتهاون في �ش ٍ
���يء من
زوجت���ه �أن تعطيه حقَّه ً
حقِّه ،لكنَّه عند �أداء حقِّها يتهاون وال يعطيها الذي لها،
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وما �أكثر ما ت ََ�ش ّكى الن�سا ُء من هذا الطراز من الأزواج،
والعي ُ
���اذ باهلل؛ حي���ث � َّإن كثي��� ًرا من الن�س���اء يريد منها
كامل ،لكنَّه ه���و ال يعطيها حقَّها
ال���زوج �أن تقوم بحقِّه ً
كام�ل�ا ،ربم���ا ينق�ص �أكث���ر حقِّها من النفقة وال ِع�ش���رة
ً
بالمعروف وغير ذلك.
والغري���ب � َّأن ه���ذا يق���ع كثي��� ًرا م���ن النا����س الذين
ِ
ظاهره���م االلت���زام ،حتى � َّإن بع�ض الن�س���اء تق���ول� :أنا
ال�س���معة
ما اخت ُ
���رت قب���ول ه���ذا ال���زوج �إال ِل َم���ا له من ُّ
حال
الح�س���نة وااللت���زام .ف�إذا ب���ه ينقلب ويكون �أ�س���و�أَ ً
بالن�س���بة لزوجته من �أهل الف�س���ق ،فال� أدري عن ه�ؤالء
الذي���ن ظاهرهم االلت���زام ،هل يظنُّ���ون � َّأن االلتزام �أن
يقوم الإن�س���ان بعبادة اهلل فقط و ُي�ضيع حقوقَ النا�س؟!
نف�سه في حقِّ اهلل؛
� َّإن ُظلم ِ
النا�س �أ�ش ُّد من ُظلم الإن�سان َ
نف�س���ه في حقِّ اهلل تحت الم�شيئة �إذا
ل َّأن ُظلم الإن�س���ان َ
كان دون ال�ش���رك؛ �إن �شاء اهلل غفر له ،و�إن �شاء عاقبه
داخل تحت الم�ش���يئة،
علي���ه ،لكن حق الآدم ِّيين لي����س ً
189

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ال ب��� َّد �أن ُيوفَ���ى ،ولهذا ق���ال النب���ي َ « : منْ
َت ُع � ُّ�دو َن ا ْل ُم ْف ِل� � َ�س ِفي ُك� � ْم؟» .قال���واَ :م���ن ال درهم عنده
وال دين���ار� ،أو قال���وا :وال متاع .ق���ال«َ :ل ،ا ْل ُم ْف ِل� � ُ�س َمنْ
َي�أْ ِت ��ي َي� � ْو َم ا ْل ِق َيا َم� � ِة ب َِح َ�س� �ن ٍَات �أَ ْم َث ِال ا ْلجِ َب � ِ
�ال -كثيرة-
َف َي�أْ ِت ��ي َو َق ْد َظلَ َم َهذَاَ ،و�شَ � � َت َم َهذَاَ ،و�ضَ � � َر َب َهذَاَ ،و�أَخَ َذ
َما َل َهذَاَ ،ف َي�أْخُ ُذ َهذَا ِمنْ َح َ�سنَا ِت ِهَ ،و َهذَا ِمنْ َح َ�سنَا ِت ِه،
َو َه� �ذَا ِمنْ َح َ�س� �نَا ِت ِهَ ،و َهذَا ِمنْ َح َ�س� �نَا ِت ِهَ ،ف� ��إِنْ َب ِق َي ِمنْ
َح َ�س� �نَا ِت ِه �شَ ��ي ٌءَ ،و�إ َِّل ُ�أ ِخ� � َذ ِم ��نْ َ�س� � ِّي َئا ِت ِه ْم َف ُط� � ِر َح َعلَ ْي ِه
ُث� � َّم ُط ِر َح ِف ��ي ال َّن ��ارِ» .فن�صيحتي له����ؤالء الإخوة الذين
يف ِّرط���ون في حقِّ �أزواجهم �س���وا ٌء كان���وا من الملتزمين
النبي 
�أو م���ن غيرهم � ْأن ي َّتق���وا اهلل ؛ ف� َّإن َّ
مجمع َ�شهِ ده العا َلم الإ�سالمي في
�أو�صى بذلك في �أكبر ٍ
حجة الوداع،
حياة الر�سول  في يوم عرفة في َّ
وهنَّ ِب�أَ َم ِان
هلل ِفي الن َِّ�سا ِء؛ َف�إِ َّن ُك ْم �أَخَ ْذ ُت ُم ُ
قال « :ا َّتقُوا ا َ
وج ُهنَّ ِب َك ِل َم ِة ِ
ِ
اهلل» ،ف�أَ َمرنا �أن ن َّتقي
اهللَ ،و ْا�ست َْحلَ ْل ُت ْم ُف ُر َ
(((

(((

((( �أخرجه م�سلم (.)٥٩ / ٢٥٨١
((( �أخرجه م�سلم ( )١٤٧ / ١٢١٨من حديث جابر بن عبداهلل.
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هلل ِفي الن َِّ�س ��ا ِء؛
اهلل تعالى في الن�س���اء ،وقال « :ا َّتقُوا ا َ
َف�إِ َّن ُه ��نَّ َع َو ٍان ِع ْن َد ُك ْم»� .أي :بمنزلة الأ�سرى؛ ل َّأن الأ�سير
�إن �ش���اء ف َّكه الذي �أَ َ�س���ره ،و�إن �ش���اء �أبقاه ،المر�أة عند
زوجه���ا كذل���ك �إن �ش���اء ط َّلقه���ا و�إن �ش���اء �أبقاها ،فهي
بمنزلة الأ�سير عنده ،فلي َّتقِ اهلل فيها.
(((

بع�ض النا����س يري���د من �أوالده �أن
كذلك � ً
أي�ضا نجد َ
يقوموا بحقِّه على التمام لكنَّه مف ِّر ٌط في حقِّهم ،فيريد
م���ن �أوالده �أن يب ُّروه ويقوموا بحقِّ���ه؛ �أن يب ُّروه في المال
وفي ال َب َدن ،وفي ِّ
كل ٍ
�شيء يكون به البر ،لكنَّه هو م�ض ِّي ٌع
قائم بما يجب عليه نحوهم ،نقول:
له����ؤالء الأوالد ،غي ُر ٍ
هذا مطفِّف .كما نقول في الم�س����ألة الأولى -في م�س�ألة
ال���زوج مع زوجت���ه� :-إنَّ���ه �إذا �أراد منه���ا �أن تقوم بحقِّه
كامل وهو يبخ����س حقَّها ،نق���ول� :إنَّه مطفِّف .هذا الأب
ً
مق�صر
ال���ذي �أراد م���ن �أوالده �أن يب ُّروه تمام الب��� ِّر وهو ِّ
ف���ي حقِّهم نقول� :إنك مطفِّف .ونقول له :تذ َّكر َ
قول اهلل
((( �أخرجه �أحمد ( )٢٠٦٩٥من حديث عم �أبي حرة الرقا�شي .
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تعال���ى:

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [المطففين. »]٣-١ :
(((

�أخرج البخاري ،وم�س���لم واللفظ له ،ب�سنديهما من
حديث ابن عبا����س قال« :قام فينا ر�سول اهلل 
خطي ًبا بموعظ ٍة ،فقال« :يا �أيها النا� � ُ�س� ،إنَّكم ت َ
ُح�شرون
�إل ��ى اهلل حف ��ا ًة ُع ��را ًة ُغ� � ْر ًل؛ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [الأنبياء . »...]١٠٤ :الحديث.
(((

وف���ي �آية �أخرى ي�أمر �س���بحانه بوف���اء الكيل والوزن
ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ

[الإ�سراء.]35 :

وله���ذا يتناقل الم�ؤرخون �س���ماع عمر ب���ن الخطاب
حديث الفتاة مع �أمها ب� ٍ
إعجاب و�إطراء؛ �إذ قالوا« :بينما
يع����س في بع�ض الليالي ،و�إذا
�أمير الم�ؤمنين عمر ُّ 
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة المطففين ،الآية.3-1 :
((( �أخرجه البخاري ( ،)٣٣٤٩وم�سلم.)٥٨/٢٨٦٠( ،
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به ي�س���مع امر�أ ًة تق���ول البنة لها :قومي �إل���ى ذاك اللبن
البنت:
فامذقي���ه بالم���اء �-أي اخلطيه بالم���اء -فقالت ُ
يا� أ َّماه �أو ما قد ِ
علمت بما كان من ع ْز َم ِة �أميرِ الم�ؤمنين؟
قالت الأ ُّم :وما كان من عزمته يا بن َّية؟
اللبن
���اب ُ
قالت ُ
البنت� :إ ّنه �أم َر مناديه فنادى :الُ  ي�ش ُ
بالماء.
فقال���ت الأ ّم� :أي بن ّي���ة قوم���ي �إل���ى اللب���ن فامذقيه
بمو�ضع ال يراك فيه عم ٌر وال منادي عمر.
بالماء ،ف�إنك
ٍ
و�س���مع عمر هذه المحاورة بين الأم وابنتها ،فقالت
البنت :يا� أ ّم���اه �إن كان عمر ال يرانا وال يعلم ،ف�إله عمر
يرانا ويعلم ،واهلل ما كنت لأطيعه في الملأ و�أع�صيه في
الخال ِء.
���ت رقاب���ة اهلل ،وتمتن���ع م���ن ِّ
الغ����ش
ت�ست�ش���عر البن ُ
وي�س��� ُّره
والتطفي���ف ،وي�س���مع عمر  ه���ذا الحوارُ ،
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جواب الفتاة ،ووقعت مقالتها منه موق ًعا عظي ًما ،فقال:
���اب ،واعرف
يا� أ�س���لم -خادم���ه ال ُمرافق ل���هَ -ع ِّل ِم الب َ
ع�سه ،فلما �أ�صبح قال :يا� أ�سلم،
المو�ضع ،ثم م�ضى في ِّ
ام�ض �إلى المو�ضع فانظ ْر من القائلة ،ومن المقول لها،
ِ
فنظرت
وهل لهما من بعل؟ قال �أ�سلم :ف�أتيت المو�ضع،
ُ
ف����إذا الجارية من بني هالل� ،أ ِّي���م َ
ال بعل لها ،و�إذا َ
تيك
�أ ُّمه���ا ،لي����س لها بعل ،ف�أتيت عم���ر و�أخبرته ،فدعا عمر
ول���ده عبداهلل وعبدالرحمن وعا�ص ًم���ا ،وقال :هل فيكم
م���ن يحت���اج �إلى ام���ر�أة ف�أزوجه؟ ل���و كان ب�أبيكم حركة
�إل���ى الن�س���اء ما �س���بقه منكم �أح���د �إلى ه���ذه الجارية،
فق���ال عبداهلل :لي زوجة ،وقال عبدالرحمن :لي زوجة،
وق���ال عا�صم :يا� أبتاه ال زوجة ل���ي فزوجني ،فبعث �إلى
محمدا وبنتًا هي
الجارية ،فزوجه���ا عا�ص ًما ،فولدت له
ً
�أ ُّم عا�ص���م ،فتزوجها عبدالعزيز ب���ن مروان بن الحكم
فول���دت ل���ه عمر ب���ن عبدالعزي���ز  ،وعا�صم ب���ن
عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبدالعزيز لأم ِه.
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ال�س���وي
�إن ه���ذه الق�ص���ة الخال���دة ،وذاك الموقف
ُّ
خالدا تتناقله
لتل���ك الفتاة نال الإعجاب ،و�أبقى ذكرها ً
الأجيال ،فكيف بر�ضا اهلل ،وهو الخير والنعمة!
وعاك�س���ا
فاحر�ص �أن يكون فعلك مع ِّب ًرا عن قولك،
ً
باطنك!
b
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ُك َّلما...

رت بالهم
اقر�أ القر�آن كلما �ضاق �صدرك ،وكلما �ش ُع َ
نعوذ باهلل من الهموم ،فقد جعله اهلل ب�ش���ار ًة ُ
وطم�أنينة
ﮋﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ [الأنفال.]10 :
ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓﮊ [الرعد.]28 :

مما ذكره ال�ش���يخ ال�ش���عراوي في تف�سيره ،قال�« :إن
�س���يدنا جعفر ال�صادق  كان عال ًما بكنوز القر�آن،
وبالنف�س الب�ش���رية ،وما يعتريها من تقلُّبات ُت َع ِّك ُر عليها
َ�صفْو الحياة م���ن ٍ
���م �أو حزنٍ �أو مكر،
خوف �أو قلقٍ �أو ه ٍّ
�أو زه���رة الدنيا وطموحات الإن�س���ان فيها ،فكان 
ُيخرج لهذه الداءات ما ينا�س���بها من عالجات القر�آن،
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ف���كان يقول ف���ي الخوف« :عجبت لمن خ���اف ولم يفزع
�إلى قول اهلل تعالى :ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [�آل عمران،]173 :
ف�إني �س���معت اهلل بعقبها يقول :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﮊ [�آل عمران.]174 :
اغتم -لأن الغ ََّم ان�س���داد القلب وبلبلة
ُ
وعجبت لمن َّ
عجبت لمن
الخاطر من �ش���يء ال يعرف �س���ببه -يقول:
ُ
���م ،ول���م يفزع �إل���ى ق���ول اهلل تعال���ى :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
اغت َّ
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮊ [الأنبي���اء ]87 :ف�إني �س���معت
اهلل بعقبها يقول :ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮊ [الأنبياء،]88 :
لي�س هذا فقط ،بل :ﮋﮬﮭﮮﮊ [الأنبياء،]88 :
(و�صف���ة) عامة ل���كل م�ؤم���ن ،ولي�س���ت خا�صة
وك�أنه���ا ْ
���ي اهلل يون����س  ،فق��� ْو ُل الم�ؤمن ال���ذي �أ�صابه
بنب ّ
الغم :ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ [الأنبياء]87 :؛ �أي :ال مفزع لي �س���واك،
ّ
وال ملج����أ لي غي���رك ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [الأنبي���اء]87 :
اعت ٌ
���ت فيه من
���راف بالذن���ب والتق�صي���ر ،فلع َّل ما وقع ُ
الغم
�س���بب هذا ِّ
ظلم لنف�س���ي هو ُ
ذن���ب ،وما حدث من ٍ
الذي �أعانيه.
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���ت لمن ُمكر ب���ه ،كيف ال يفزع �إل���ى قول اهلل
وعجب ُ
تعال���ى :ﮋﮈﮉﮊ ﮋﮊ [غاف���ر ،]44 :ف�إني �س���معت اهلل
بعقبها يقول :ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [غافر .]45 :فاهلل
 هو الذي �س���يتولى ال���رد عليهم ،ومقابلة مكرهم
بمكره �س���بحانه ،كما قال تعال���ى :ﮋﭛ ﭜ ﭝ
ﭟﭠﭡﮊ [�آل عمران.]54 :
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها �-صاحب الطموحات
ُ
بت كيف ال يفزع
ف���ي الدنيا المتطلع �إلى زخرفه���ا -عجِ ُ
�إل���ى ق���ول اهلل تعال���ى :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮊ [الكهف،]39 :
ف�إني �س���معت اهلل بعقبها يقول :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
فظت ون َم ْت،
ﮠﮊ [الكه���ف .]40 :ف����إن قل َتها على نعمتك ُح ْ
و�إن قل َتها على نعمة الغير �أعطاك اهلل فوقها» .
(((

وج���اء ه���ذا القول ع���ن جعف���ر ال�صادق ف���ي كتاب
عجائ���ب الق���ر�آن لفخرالدين محمد بن عم���ر الرازي،
وذك���ر بعده ق���ول �س���فيان بن ُعيين���ة�« :أن اهلل لما قال:
((( تف�سير ال�شعراوي.)8915-8914/1٤( :
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���د ُك َّل ُم�ؤم���ن يقول:
وع َ
ﮋﮬﮭ ﮮﮊ ،فق���د َ
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ �أن ُينجي���ه
من الغ َِّم ،ومعلو ٌم بال�ضرورة �أن اهلل الُ  ي ُ
خلف الميعاد .
(((

و�ص���دق الإم���ام جعفر ال�صادق  فف���ي القر�آن
ال�ش���فاء من ُك ِّل ه���م ،والعالج من ُك ّل َغ���م ،قال تعالى:
ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ [يون�س.]57 :
ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [الإ�سراء.]82 :
ﮋﯢﯣﯤﯥﯦﯧﮊ [ف�صلت.]44 :
افتح الم�صحف ،واقر�أْ
كلما �ش َ
���عرت بالقلق والتوتر ِ
افتح جهاز الت�سجيل وا�ستمع
تي�سر لك� ،أو ْ
برفقٍ و ُت�ؤدة ما ّ
لقارئٍ ن���دي ال�صوت ،فر�س���ول اهلل  طلب من
عبداهلل بن م�س���عود �أن يقر�أ عليه �س���ورة ال ِّن�س���ا َء ،قال
أحب
عب���داهللُ :
قلت� :أقر�أُ عليك وعليك �أُنزِ ل؟ قال� :إ ِّني � ُّ
�أن �أ�سم َعه من غيري.
((( عجائب القر�آن ،الفخر الرازي� ،ص.142
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���ت �إل���ى قو ِله:
ق���ال :فق���ر� ُأت علي���ه ح ّت���ى �إذا انته ْي ُ

ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

فرفعت ر�أ�سي ف�إذا عيناه ت ِ
َهمالن» .
الآي ِة[،الن�ساء]41 :
ُ
(((

فاحر�ص �أن تجعل
م�شروعا خير ًّيا
ُكلما ر�أيت فقي ًرا �أو
ً
ْ
لك في���ه ن�صي ًبا ولو بري���ال ،ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ

[�آل عمران.]134 :

���م �أن ُك َّل ما� أنفقته م���ن خير فاهلل ُيخلفه ،ﮋﯰ
واعل ْ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﮊ [�سب�أ.]39 :
���ت ب���اهلل زاد يقي ُن َ
���ك و�صب��� ُر َك ،وكلما
كلم���ا ارتبط َ
الح َّق َة ،و�أن الحياة الدنيا
قر�أت القر�آن عرفت التربي��� َة َ
ماهي � َّإل مرحلة وجي���زة لالمتحان والتمايز ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ [الملك.]2-1 :
((( �أخرجه البخاري ،)٤٥٨٢( ،وم�سلم.)٨٠٠( ،
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ت�أ َّم ْ
���ل وتد َّبر ه���ذه الآية تعلم �أن وج���ودك في الدنيا
وبعث.
موت ٌ
م�ؤ ّق ٌت ،فبعد الحياةٌ ،
قال مكّي بن �أبي طالب في تف�س ��يره :لقوله تعالى:
الموت
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ؛ «�أي :خلق َ
ل ُي ِميت الأحياء ،وخلق الحياة ليحيي الموتى .وفعل ذلك
ليختبركم في حياتكم ُ
وط َ
���ول �إقامتكم في الدنيا� ،أ ُّيكم
عمل فيجازيه على ذلك ف���ي الآخرةَ .وقد علم
أح�س���ن ً
� ُ
ت َعال���ى ُك َّل ما هم عاملون ،وع ِل َم الطائ���ع والعا�صي قبل
خلقهم ،لك���ن المجازاة �إنم���ا تقع بعد ظه���ور الأعمال،
أحدا بعلم اهلل فيه دون ظهور عمله.
الُ  يجازَى � ً
فالمعنى :ليختبر وقوع ذلك منكم على ما �س���بق في
علمه وق�ضائه .وتقديره :من خيرٍ و�شرٍ احت�سا ًبا منكم.
ابن �آدم بالموت ،وجعل الدنيا
هلل َ
ق ��ال قت ��ادة� :أذلَّ ا ُ
دار حيا ٍة ودار فناء ،وجع���ل الآخرة دار ٍ
جزاء وبقاء» .
(((

((( الهداية الى بلوغ النهاية ،مكي بن �أبي طالب (.)192/7
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ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﮊ [الم�ؤمنون.]103-102 :

جون يف�شو ،ف ُع ْد للقر�آن
أيت الباطل يعلو ،وال ُم َ
ُك َّلما ر� َ
تجد فيه الت�س���لية والطم�أنينة ،فما هو �إال ابتالء وتما ُيز
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [�آل عمران.]179 :

واعلم �أن الغيب من علم اهلل!
ا�صب ْر ْ
واثبتْ ،
وبع���د فقرا َء ُة القر�آن ،خي ُر ٍ
ح�صن
زاد فكري ،وخي ُر
ٍ
نل ُ
اعت�ص َم ب���ه ال�صالحون الأخي���ار ،فكانت لهم
���وذ بهَ ،
العاقب���ة الح�س���نة ،ث ّبتن���ا اهلل بالق���ول الثابت ﮋﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭹﭺ

ﭻﭽﭾﭿﮀﮊ [�إبراهيم.]27 :
b
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كيف أنت والدنيا؟

هلل للنا����س �ش ِ
���هوات ال ُّدني���ا ومتاعه���ا ﮋﮠ
���ب ا ُ
َح َّب َ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯗﯘﯙﯚﮊ [�آل عمران.]14 :
���ف واعر� ْ���ض حال���ك والدني���ا ،وهل
���ح الم�صح َ
افت ِ
خدعتك زينتها و�أ�شغلتك عن �آخرتك؟ تداركْ ذات ََك مع
الدنيا وافح�صها بالقر�آن.
���ن ال يح���ب الأبناء
�إنه���ا الدني���ا زِين��� ٌة مرغوب ٌة ،فم ْ
والأم���وال؟ الك ُّل يلهثُ ويجري ،لك���ن الأعمال ال�صالحة
ال�صائبة الخال�صة لوجه اهلل خي ٌر من تلك الزينة الم�ؤ َّقتة،
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﮊ [الكهف.]46 :

يت�صار ُع الب�ش ُر ويتقاتلون؛ طل ًبا لهذه الزينة ،وما على
أعف،
الأر�ض زين ٌة وابتال ٌء من اهلل؛
النا�س �أ ُّيهم � ّ
َ
ليتمايز ُ
عم�ل�ا ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
أح�س���ن ً
و�أ ّيهم � ُ
ﭸﭹﭺﮊ [الكهف.]7 :
رت عليه من ُح ِّب الدنياُ ،يث ِب ُت ُه
�أخ���ي في اهلل ،ما ف ُِط َ
طلبت الدنيا واال�س���تمتا َع بما
القر� ُآن وي�ؤ ّك��� ُده ،لكن �إذا َ
�أعطاك اهلل منه���ا ،فالحذ َر الحذ َر من التمادي والغفلة
ع���ن الآخرة ،فما الدنيا � َّإل وم�ض ٌة ف���ي حياتك ال ُكبرى؛
فالدني���ا ر ِْح َل ٌة وهن���اك الحياة الأبدية ،نعي ٌم �أو �ش���قاء،
لي�س���ت الدنيا �إال متا ٌع م�ؤقت ،ال تغتر بما لديك ﮋﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮊ [الحديد.]20 :
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اعل���م �أن ما تنال���ه في دنياك لي����س �إال مت���اع ،انظر
لم���ن هم حولك م���ن ذوي المال والجاه �أي���ن هم؟ ربما
تخا�ص���م ورثتُهم وتقاطعوا عل���ى ذاك المتاع ال ُموروث،
َ
َ���رق القراب���ات ،وزارع الخ�صوم���ات .ما ر�أين���ا َو َر َث ًة
ُمف ِّ
فُقراء تخا�صموا!
���د اهلل ه���و الأخ َل��� ُد والأبق���ى والأمت ُع ﮋﭑ
� َّإن ما عن َ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭚﭛﭜﭝﭞﭠ

ﭡﮊ [الق�ص�ص.]60 :
اق���ر�أ الق���ر� َآن تج ِ
���د الآي���ات ال ُمن ِّبه��� َة للغافلين عن
���دا،
�آخرتهم ،ال ُمنجذبين للدنيا وزينتهاُ .كن واع ًيا را�ش ً
للقدوات من � ِ
ِ
أمهات الم�ؤمنين وال�صحابة ر�ضوان
وانظ ْر
اهلل عليهم �أجمعين.
هلل ر�س���و َله � أن يخ ِّي��� َر زوجات���ه بين
�أم���ر ا ُ
آثرن الآخرة ﮋﮫ
الدني���ا وزينتها والآخرة ونعيمه���ا ،ف� َ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [الأح���زاب .]28 :تم�ض���ي ال�ش���هور
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وبي���وت �أُمهات الم�ؤمني���ن الُ  يوق ُد فيها ن���ا ُر الزاد ،فعن
«ابن �أُختي،
ُعروة عن عائ�ش���ة � أنها قال���ت لعروةَ :
� ْإن ُكنّ���ا َل َنن ُْظ���ر �إلى اله�ل�الُ ،ثم الهالل ثالث��� َة �أَ ِه َّلة في
�ش���هرين وما �أُو ِق َد ْت في �أبيات ر�سول اهلل  نار،
ُلت :يا خالة ،ما كان ُيعي�شكم؟ قالت :الأ�سودان :التم ُر
فق ُ
والماء� ،إال �أ ّنه قد كان لر�سول اهلل  جيرا ٌن من
الأن�ص���ار كانت لهم منائح ،وكانوا َي ْمنَحون ر�س���ول اهلل
 من �ألبانهم في�سقينا» .
(((

وج���اء ف���ي الطبقات الكب���رى البن �س���عد �أن فاطمة
 جاءت ِبك�س���ر ِة خبزٍ �إلى النبي  ،فقال:
ر�ص خبز ُت ُه فلم
«ما هذه ال ِك�س ��رة يا فاطم ��ة؟» قالتُ :ق ٌ
ت َِط ْب نف�س���ي حتى �أتيتُك بهذه ِ
الك�س���رة ،فقال�« :أما �إنَّه
�أو َل طعا ٍم دخ َل فم � ِ
أبيك منذ ثالثة �أيام» .
(((

وج���اء عن عمران بن زيد المدن���ي �أنه قال ،حدثني
((( �أخرجه البخاري ( 436/6رقم.)2567
((( �أخرج��ه ال�ضي��اء المقد�س��ي ف��ي المخت��ارة ( 166/7رق��م  ،)2596والطبران��ي
في الكبير ( 258/1رقم  ،)754وابن �س��عد في الطبقات (.)400/1
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وال���دي قال« :دخلنا على عائ�ش���ة  ،فقلنا� :س�ل�ا ٌم
علي ِ
���ك يا� أُ َّمه! فقالت :وعليك ال�س�ل�ام! ثم بكت ،فقلنا:
ما بكا� ِؤك يا� أُ َّمه؟ قالت :بلغني �أن الرجل منكم ي�أكل من
فذكرت
يلتم����س لذل���ك دوا ًء يمرئه،
�ألوان الطعام حتى
ُ
َ
نبي ُكم  ،فذاك ال���ذي �أبكاني ،خرج من الدنيا
يوم من طعامين ،كان �إذا �ش���ب َع من
ول���م يملأ بطنه في ٍ
التمر لم ي�شبع من الخبز ،و�إذا �شبع من الخبز لم ي�شبع
من التمر ،فذاك الذي �أبكاني» .
(((

وقد ت�س���� ُأل :كيف ُ
نعي����ش؟ وهل نزه ُد في الدنيا وقد
هلل؟!
ز َّينَها ا ُ
اعم ْ
وا�س��� َت ّْرزِقْ  ،لكن اح���ذَ ِر المال الح���رام ،و�إذا
���ل ْ
���د ْم لآخرتك خي ًرا لك؛
�أقب َل ِت الدني���ا عليك بزين ِتها فق ِّ
ز َِّك وت�ص ّدقْ ُ ،
وابذلْ في �سبيل اهلل.
�أكث ْر من اال�س���تغفار والتوبة ْ
�سعيدا ،وتتمت ْع في
تع�ش ً
متاعا ح�س��� ًنا ،ليكن اال�س���تغفا ُر ديد َن���كَ ،ر ِّط ْب
دني���اك ً
((( �أخرجه ابن �سعد في الطبقات الكبرى (.)406/1
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ل�س���ا َن َك بذكر اهلل ،و�أك ِث ْر من اال�س���تغفار ،ا�ستغفرِ اهلل،
هلل -ووع��� ُد اهلل حق -ب�أن
ا�س���تغفرِ اهلل ،فق���د وع���دك ا ُ
تم�ض���ي حياتك الدنيا به ًّيا م�س���رو ًرا ،وتن���ال ف�ضل اهلل
وخيره ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [هود.]4 ,3 :
كيف �أنت وذوي القرب���ى ال ُمحتاجين هل ت َفقَّدتَهم!
وه���ل ف ّكرت فيه���م! افح�ص نف�س���ك ومال���ك وقراباتك
���ت منهم ه���ذه ال�س���نة ،وهذا ال�ش���هر ،وهذا
َم ْ
���ن �أعطي َ
الأ�سبوع ،وهذا اليوم ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮉﮊ

ﮋﮊ [النحل.]90 :
���ات الدعوة للب���ذل والعط���اء لذوي
���ررت �آي ُ
لق���د تك ْ
القربى َ
وغيرِ هم من ال ُمحتاجين ،هل تفق َّدت ُهم؟ ﮋﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮨﮩﮪﮊ [الروم.]38 :
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لق���د َق��� َّد َم الق���ر� ُآن ذوي القرب���ى عل���ى غيرهم من
المحتاجين ،فجعل لهم حقًّا في مالكُ ،كن ِم َّم ْن و�صفهم
اهلل بالفالحي���ن� ،أ�س���ر ْع وال تن�س���هم ،واح���ذ ِر التبذي���ر
والإ�س���راف ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﮊ [الإ�سراء.]26 :
احذ ْر �أن تغ َّر َك الدنيا ،فقد خَ َد َع ْت غي َر َ
ك ﮋﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮊ [الق�ص�ص.]79 :
ورد �أن ال�صحاب���ي عمرو ب���ن الجم���وح � س����أل
ر�سول اهلل  عن الأولى بالنفقة ،فجاء الجواب
من ال�سماء ﮋﯵ ﯶ ﯷﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﮊ [البقرة.]215 :
�إن هذا الت�شريع عا ٌم لأتباع الر�سول  ،يقول
ال�شيخ ابن �سعدي في تف�سيره لهذه الآية�« :أي :ي�س�ألونك
ع���ن النفقة ،وهذا يعم ال�س����ؤال ع���ن المن ِف���قِ والمنفَقِ
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علي���ه ،ف�أجابهم عنهما ،فقال :ﮋﯹ ﯺﯻﯼﯽﮊ؛ �أي:
م���الٍ قليلٍ �أو كثير ،ف�أولى النا����س به و�أحقهم بالتقديم،
�أعظمه���م حقًّا عليك ،وه���م الوالدان الواج���ب ب ّرهما،
وال ُم َح َّرم عقوقهما ،ومن �أعظم ب ّرهما ،النفق ُة عليهما،
ومن �أعظم العقوق ،ترك الإنف���اق عليهما ،ولهذا كانت
النفق���ة عليهم���ا واجبة ،عل���ى الولد المو�س���ر ،ومن بعد
الوالدي���ن الأقرب���ون ،على اختالف طبقاته���م؛ الأقرب
فالأقرب ،على ح�سب القرب والحاجة ،فالإنفاق عليهم
�صدقة و�صلة ،ﮋﰀﮊ ،وهم ال�صغار الذين ال كا�س���ب
له���م ،فهم في مظنّ���ة الحاجة؛ لع���دم قيامهم بم�صالح
�أنف�س���هم ،وفقد الكا�سب ،فو�صى اهلل بهم العباد؛ رحم ًة
منه بهم ولطفًا ،ﮋﰁﮊ وهم �أهل الحاجات ،و�أرباب
ال�ض���رورات الذين �أ�س���كنتهم الحاج���ة ،فينفق عليهم،
لدفع حاجاتهم و�إغنائهم.
ﮋﰂﰃﮊ �أي :الغريب المنقطع به في غير بلده،
عان على �سفره بالنفقة ،التي تو�صله �إلى مق�صده.
ف ُي ُ
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هلل تعال���ى ه�ؤالء الأ�صناف؛ ل�ش���دة
خ�ص�ص ا ُ
ولم���ا ّ
الحاجة ،ع َّم َم تعالى ،فقال :ﮋﰅﰆﰇﰈﮊ من �صدقة
على ه����ؤالء وغيره���م ،بل وم���ن جميع �أن���واع الطاعات
والقربات؛ لأنها تدخل في ا�سم الخير،ﮋﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ
فيجازيك���م علي���ه ،ويحفظه لك���م ،كل على ح�س���ب ن ّيته
و�إخال�صه ،وكث���رة نفقته وق ّلتها ،و�ش��� ّدة الحاجة �إليها،
وعظم وقعها ونفعها» .
(((

وبع ُد� ،إنه القر�آن يك�ش ُ
���ف لنا واقعنا ،وكيف نحن مع
المال؛ فهل نجود �أم نبخل؟
ويفح�ص ذاتك،
طريق الخي���ر،
�إن���ه القر�آن يد ُّل���ك َ
ُ
فا�صح ْب ُه واقر�أ ُه بتدبرٍ وتف ِّكرٍ وطبقه على نف�سك طالما
فيك نف�س يتردد!
عن �أبي هريرةَ :م َّر َر ُج ٌل ِمن بني ِ
ع�صع َة،
عامرِ ِبن َ�ص َ
فقي���ل له :هذا �أك َث ُر ِ
مال .فقال �أبو ُه َريرةَُ :ر ُّدو ُه
ري ً
عام ٍ ّ
ئت �أن ََّك ذو مالٍ كثير.
� َّإلي .ف َر ُّدو ُه عليه ،فقالُ :ن ِّب ُ
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)96
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���ريْ � :إي ِ
فقال ِ
واهلل؛ � َّإن لي ِلمئ��� ًة ُح ْم ًراِ ،ومئ ًة
العام ُّ
�أدما َء ،حتى َع َّد ِمن �ألوانِ الإبِلِ  ،و�أفنانِ ال َّرقيقِ ِ ،
ورباط
الخَ يلِ .
���اف الإبِلِ  ،و� َ
اك ،و�أخف َ
فق���ال �أبو ُه َري���رةَ� :إ ّي َ
أظالف
ون ِ
ري يت َغ َّي ُر،
َ���مُ ،ي َر ِّد ُد ذلك عليه ،حتى ج َع َل َل ُ
العام ِّ
ال َغن ِ
�أو يت َل َّو ُن.
فقال :ما ذاك يا� أبا ُه َريرةَ؟
ر�س���ول ِ
قالِ :
اهلل َ ي ُ
َ
قولَ :من كانت
عت
�س���م ُ
ل ��ه �إ ِب � ٌ�ل الُ  يعط ��ي َح َّقه ��ا ف ��ي نَج َد ِته ��ا ،ورِ�س� � ِلهاُ .قلنا:
ر�سول ِ
يا َ
جدتُها ورِ�س ُلها؟
اهلل ،ما َن َ
قال :في ُع�سرِها و ُي�سرِها؛ ف�إنَّها َت�أتي َيو َم القيام ِة
ك�أ َغ ِّذ ما كانت ،و�أك َب ِر ِه ،و�أ�س� � َم ِن ِه ،و�آ�شَ ِر ِه ،ثم ُي َ
بط ُح لها
بق ��ا ٍع َقر َق� �رٍ ،فت ََط� ��ؤ ُه ب�أخفا ِفه ��ا� ،إذا جا َو َز ْت� � ُه �أُخراه ��ا؛
�أُعي َدتْ عليه �أُوالها ،في َيو ٍم كان ِمقدا ُر ُه خَ م�سينَ �أ ْلفَ
َ�سن ٍة ،حتى ُيق�ضى َبينَ الن ِ
ّا�س ف َيرى َ�سبيلَهُ ،و�إذا كانت
له َب َق ٌر الُ  يعطي َحقَّها في نَج َد ِتها ،ورِ�س ِلها؛ ف�إنَّها َت�أتي
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َيو َم القيام ِة ك�أ َغ ِّذ ما كانت ،و�أك َب ِر ِه ،و�أ�س� � َم ِن ِه ،و�آ�شَ � � ِر ِه،
ذات ِظ ٍ
لف ِ
بط ُح لها بقا ٍع َقر َقرٍ ،فت ََط�ؤ ُه ُك ُّل ِ
ثم ُي َ
بظل ِفها،
َنط ُح ُه ُك ُّل ِ
وت َ
ذات َق ٍ
رن بقَر ِنها� ،إذا جا َو َز ْت ُه �أُخراها �أُعي َدتْ
علي ��ه �أُوالها ،في َيو ٍم كان ِمقدا ُر ُه خَ م�س ��ينَ �أ ْلفَ َ�س ��ن ٍة،
حتى ُيق�ضى َبينَ النّا� � ِ�س ،حتى َيرى َ�س ��بيلَهُ ،و�إذا كانت
له َغ َن ٌم الُ  يعطي َحقَّها في نَج َد ِتها ورِ�س ِلها؛ ف�إنَّها َت�أتي
كانت ،و�أك َب ِر ِه ،و�أ�س� � َم ِن ِه ،و�آ�شَ � � ِر ِه،
َيو َم ال ِقيام ِة ك�أ َغ ِّذ ما ْ
ذات ِظ ٍ
لف ِ
بط ُح لها بقا ٍع َقر َقرٍ ،فت ََط�ؤ ُه ُك ُّل ِ
ثم ُي َ
بظل ِفها،
َنط ُح ُه ُك ُّل ِ
وت َ
ذات َق ٍ
رن بقَر ِنها َ -يعني لي�س فيها َعق�صا ُء،
وال ع�ضب���ا ُء� -إذا جا َو َز ْت� � ُه ُ�أخراه ��ا �أُعي� � َدتْ �أُواله ��ا ،في
َ
َيو ٍم كان ِمقدا ُر ُه خَ م�س ��ينَ �أ ْلفَ َ�س ��ن ٍة ،حتى ُيق�ضى َبينَ
الن ِ
ّا�س ،ف َيرى َ�سبيلَه.
فق�������ال ِ
ري :وما َح������� ُّق الإبِلِ يا� أب�������ا ُه َريرةَ؟
العام ُّ
َ�������ح الغَزيرة،
�������ي الكريم�������ة  ،وتَمن َ
ق�������الْ � :أن تُعط َ
(((

(((

ال�سمين َة ال َنّفي�س َة تُعطيها وت ْبذُ ُلها لغيرِ ك.
((( الكريم َة� ،أيَّ :
((( تم َن ُ��ح الغَزي�� َرةَ� ،أي :تُعي�� ُر �صاحب�� َة ال َّ��د ِّر وال َّلبنِ الكثيرِ للفقرا ِء؛ لي�س��تفيدوا من
َل َب ِنها ،ف�إذا ُح ِل َب ْت ُر َّد ْت �إليك.
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وتُف ِق������� َر َّ
َ�س�������قي ال َّل َب�������ن  ،و ُتط�������رِ قَ
الظه�������ر  ،وت
َ
الفَحل » .
(((

(((

((( (((

�إن ف���ي الق���ر�آن الكري���م ال�ش���فاء وال���دواء ،ي�أمرك
بطاعة ر�س���ول اهلل  ،وهذه الأحاديث ال�شريفة
تندب للخير الأبدي.
ُ
�إن القر�آن الكريم كما قال « :كتابُ اهلل هو
حبل اهلل الممدود من ال�سماء �إلى الأر�ض»  .فتع َّل ْق به
َتن ُْج وت�سعد.
(((

b

((( ُت ْف ِق�� ُر َّ
��وب و َق�ض��ا ِء الحاج�� ِة علي��ه ،وت ِ
الظ ْه�� َر� ،أي :تُعي�� ُر َظ ْه َره��ا لل ُّرك ِ
َحم ُ��ل
��اج �إل��ى َح ْم��لٍ  ،وهذا في ح ِّ��ق َم ْن َ
ال ظ ْه َر له ،ويدخُ ُ��ل في ذلك ال َآن
علي��ه َم ْ��ن َيحت ُ
الخا�ص�� ُة الأخ��رى.
��ات
ارات وال َم ْر َكب ُ
ال�س�� ّي ُ
َّ
َّ
ال�ضعف��ا ِء والم�س��اكينِ � ،إذا كن َ��ت
((( ت َْ�س��قي ال َّلب َ��ن� ،أي :تح ُل ُب��ه
وتت�ص��دقُ ب��ه عل��ى ُّ
َّ
الحقوقِ الإ�ضاف َّي ِة التي
في ُغ ْن َي ٍة عنه؛ ل َّأن هذه الأُمو َر من مكار ِِم الأخالقِ  ،ومن ُ
ّا���س من ِ
باب الإح�س��انِ والمروء ِة ،والُ  م�ؤاخَ ذ َة عليها.
تُبذَ لُ بين الن ِ
ِ
��راب الإن ِ
((( ت ُْط��رِ قُ الف َْح َ��ل� ،أي :تُعي�� ُر ف َْح َ��ل الإب��لِ ِل ِ�ض ِ
وتلقيحه��ا ،و� ّأل ُيمنَ�� َع �إذا
��اث
ُط ِل َ��ب ،والُ  ي�ؤْخَ ذَ عليه ُمقا ِب ٌل.
((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 231-230/16رق��م  ،)10350والحاك��م (403/1
رق��م  ،)1466وق��ال :ه��ذا حدي��ث �صحيح الإ�س��ناد ،ول��م يخرجاه.
((( �صححه الألباني في ال�سل�سلة ال�صحيحة ( 37/5رقم .)2024
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كيف تنال األفضلية!

ارج ْع للقر�آن تجد فيه ُك َّل �ش���يء ﮋﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﮊ [النحل.]89 :

افح����ص ذاتك بالقر�آن ،وكيف العمل والتعامل تجِ د
ْ
الهداية والرحمة والبِ�شارة ﮋﭲﭳﭴﮊ.
ُك ٌّل يرجو �أن َ
ينال الأف�ضلي َة في ُكلِ �ش���يء ،ومن �أهم
الأُمني���ات؛ ِ
الميت���ة الح�س���نة ،فالحياة الحقَّ���ة ،والحياة
الأبق���ى هي ما بعد الموت ،والموت خوف ،والفراق �ألم،
والموت هو الأمر الحتمي ،والجميع ُموقنون به!
والموت هو ال�شيء الذي نه ُر ُب منه ،فنج ُد ُه �أمامنا!
ُ
وطالم���ا �أن الموت بهذا اليقي���ن ،فكيف ُ
ننال �أف�ضل
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ح���االت الموت ،للفوز بم���ا بعد الم���وت؟ وكيف الطريق
لتلك الأف�ضلية؟
من ت ِثقُ به،
رئي����س الدولة �أو ُمفتيها �أو ْ
لو � َ
أق�سم لك ُ
بق�سم اهلل 
حول �أمرٍ من الأُمور ل�ص َّد ْق َت ُه ،فكيف ِ
أق�سم اهلل  ب�أن الموت في �سبيل اهلل خير مي َت ٍة،
لقد � َ
يق���ول تعال���ى :ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ

[�آل عمران.]158 ،157 :

ق ��ال ال�ش ��وكاني« :المق�ص���ود في الآي���ة :بيان مزية
القت���ل� ،أو الموت في �س���بيل اهلل ،وزي���ادة ت�أثيرهما في
ا�ستجالب المغفرة ،والرحمة» .
(((

وق ��ال الواحدي في تف�س ��يره« :قول���ه تعالى :ﮋﰅ

ﰆﰇﰈﰉﮊ الالم في ( َل ِئنْ ) الم الق ََ�س���م؛ بتقدير:
���ون-
ُ���م ف���ي �س���بيل اهلل �-أيه���ا الم�ؤمن َ
واهلل َل ِئ ْ
���ن ُق ِتلت ْ
((( فتح القدير ,ال�شوكاني (.)495/1
216

ةيلضفألا لانت فيك



ﮋﰊ ﰋﮊ؛ يري���د :ف���ي �س���بيل اهلل؛ كقول���ه :ﮋ ﯔ

وجهم» .
ﯕﯖﮊ [الأحزاب]35 :؛ يعنيُ :ف ُر َ
(((

قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي�« :أخبر تعالى �أن القتل في
�س���بيله �أو الموت فيه ،لي�س فيه نق�ص وال محذور ،و�إنما
�سبب
هو مما ينبغي �أن يتناف����س فيه المتناف�س���ون؛ لأنه ٌ
مف� ٍ���ض ومو�ص��� ٌل �إلى مغف���رة اهلل ورحمت���ه ،وذلك خير
أي�ضا �إذا
مم���ا يجمع �أهل الدنيا من دنياهم ،و�أن الخلق � ً
ماتوا �أو قتلوا ب�أي حالة كانت ،ف�إنما مرجعهم �إلى اهلل،
كل بعمله ،ف�أي���ن الفرار �إال �إلى
وم�آله���م �إليه ،فيجازي ً
اهلل ،وما للخلق عا�صم �إال االعت�صام بحبل اهلل؟ »
(((

هذا ما ذكره ُعلماء التف�سير حول هذه الآية.
و�أق � ُ
�ول� :إذن كي���ف الطريق للموت في �س���بيل اهلل؟
�أبالغزو والجهاد الع�سكري؟ ومن ثم يكون القتل ،مع �أن
القتل في �س���بيل اهلل قد يكون بغير اللقاء الم�سلح؛ فقد
((( التف�سير الب�سيط للواحدي.)106/6( ،
((( تي�سير الكريم الرحمن �إلى تف�سير كالم المنان�( ،ص.)154
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بت�سميم
يكون القتل بحادث �س���يارة� ،أو ل�س���عة �أفعى� ،أو
ٍ
�أو� أي و�س���يل ٍة م���ن و�س���ائل القتل ،وقد يك���ون الموت في
قلب ال�س���اعي في خدمة
�س���بيل اهلل طبيع ًّيا ،ب�أن يتوقف ُ
�سبيل اهلل وهو في �سفره ومهمته الدعوية.
�إن الموت �أو القتل في �س���بيل اهلل ،بهذا ال�شرط في
�سبيل اهلل ،خي ٌر من الحياة ،وخي ٌر مما يجمعه النا�س في
فاحر�ص
الحياة؛ من مالٍ وجا ٍه و�سلطانٍ وكلِ متاع الدنيا.
ْ
�أن ت�س���تح�ضر الني���ة و�أن تكون � َ
أعمالك في �س���بيل اهلل،
هم الدعوة في �سبيل اهلل وخدمة دين اهلل،
ف�إذا ح َم َلت َّ
الهم ،وهذه الر�سالة،
وجاءك الموت و�أنت ٍ
ما�ض في هذا ّ
تكن ب�إذن اهلل ممن فازوا بالموت في �سبيل اهلل!
احر�ص �أن يكون ،موتك في �سبيل اهلل.
نزلت هذه الآيات ُبعيد غزوة �أُ ُحد؛ ت�س���لي ًة وح ًّثا
لقد ْ
للجه���اد والدفاع عن دين اهلل ،فكان هذا الوعد الرباني
ال�شريف للمجاهدين في �سبيل اهلل المدافعين عن دين
ٍ
اهلل ،ووعد اهلل باقٍ
وخالد �إلى يوم القيامة.
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واجب عندم���ا يح�صل التع ّدي
�إن الجه���اد الم�س��� ّلح ٌ
الم�س��� ّلح ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ
[البقرة.]194 :
لق���د منحت ه���ذه الآي���ة الكريم���ة الأم���ل والمجال
الرحب للعاملين في �س���بيل اهلل؛ وك�ش���فت عن الإعجاز
الغيبي للقر�آن الكريم؛ فلئن كان الجهاد الم�س���لح لن�شر
دين اهلل �ضرور ًة في زمان النبوة والع�صور الإ�س�ل�امية
أبواب كثير ٌة للعمل في �س���بيل اهلل
الأولى ،فقد انفتحت � ٌ
غير الجهاد ال ُم�سلح ،فالتجار الم�سلمون في �شرق �آ�سيا
ن�ش���روا دي���ن اهلل وب َّلغ���وه بتطبيق قيم الإ�س�ل�ام ،فنالوا
�ش���رف خدمة وتبليغ دين اهلل ،وفي زماننا هذا ازدادت
���واب كثيرة
�أب���واب العمل ف���ي �س���بيل اهلل ،وانفتحت �أب ٌ
للعمل في �س���بيل اهلل ،ومن �أهمها ترجمة معاني القر�آن
الكريم للغات العالمية وتوزيعه ون�شره في و�سائل التقنية
الحديثة ،والك�ش���ف عن الإعجاز العلمي للقر�آن الكريم
وال�س���نة النبوي���ة ،وتعليم اللغ���ة العربية ،وبع���ث ال ُّدعاة
القدوات ،وعقد الح���وارات الدعوية التلفزيونية ،وبيان
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مزايا الإ�سالم بو�س���ائل التوا�صل االجتماعي ،والإجابة
عن الت�س���ا�ؤالت ،وك�ش���ف ال�شبهات ،ومبا�ش���رة الأعمال
الخيرية المتنوعة.
وقد ف�س���ر العلماء الجه���اد في �س���بيل اهلل بالمعنى
الوا�س���ع ،يقول ال�ش���يخ ابن عثيمين« :ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
أعم
ﰉﮊ �أي :ف���ي الجهاد في �س���بيله ،ويحتم���ل �أن يكون � َّ
م���ن ذل���ك ،بمعن���ىُ :قتلتم في �س���بيل اهلل ف���ي الجهاد،
�أو ُقتلتم في �س���بيل اهلل في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر� ،أو ُقتلتم في �سبيل اهلل في الدعوة �إليه� ،أو ُقتلتم
في �س���بيل اهلل في بيان الحق ،كل هذا داخ ٌل في �س���بيل
اهلل .الجها ُد جهاد الكفار ،الأمر بالمعروف والنهي عن
المنك���ر ،الدعوة �إلى اهلل ،بيان الحق؛ لأن الجامع بينها
�أن ه���ذا ُق ِتل وهو يدافع ع���ن دين اهلل  ،فالذي ُيقتل
في �س���بيل اهلل يق���ول اهلل  :ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒﮊ خير من الدنيا وما فيها» .
(((

((( تف�سير ابن عثيمين.)359/2( ،
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ومما قاله ال�ش���يخ كذلك« :يحتم���ل �أن يكون المعنى
أعم من الجهاد في �س���بيل اهلل بال�سالح لي�شمل الجهاد
� َّ
في �س���بيل اهلل بالدعوة �إل���ى اهلل  والعلم ،فمن ُقتل
لكونه داعية ف�إنه مقتول في �س���بيل اهلل؛ لأنه كالمجاهد
ب�سالحه.
والف���رق بي���ن المغف���رة والرحم���ة� :أن المغفرة بها
زوال المكروه ،والرحمة بها ح�صول المطلوب؛ �أي �أنكم
يح�صل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم ،والمغفرة
ه���ي �س���تر الذنب والتج���اوز عن���ه ،والرحم���ة �صفة من
�صفات اهلل  لكنها تقت�ضي الإح�س���ان �إلى المرحوم
والإنعام عليه.
وفي قول���ه :ﮋﰌﰍﰎﮊ �إ�ضافة المغفرة �إلى اهلل
تدل على عظمة هذه المغفرة؛ وذلك لأن ال�ش���يء يعظم
فمث�ل�ا �إذا قلت� :أعطان���ي الملك عطية،
ً
بعظ���م باذله،
وقل���ت� :أعطان���ي ال�صعلوك عطي���ة ،ال�صعلوك من هو؟
الفقير .ماذا يت�صور النا����س �إذا قل���ت� :أعطاني الملك
عطي���ة؟ �أنه���ا كثيرة� .أعطان���ي ال�صعلوك عطي���ة؟ �أنها
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خم����س وع�ش���رون هللة ،قليلة ،فال�ش���يء َي ْع ُظم بح�س���ب
ما ي�ض���اف �إليه ،فلهذا قال :ﮋﰌﰍﰎﮊ �أي ابتدا�ؤها
منه ،فهو الذي يبتدئ بها  ويتف�ض ُل بها.
ﮋﰏﮊ يعني :منه ﮋﰐﰑﰒﮊ �أو (خَ ْي ٌر ِم َّما
ون) من الدنيا كلها» .
ت َْج َم ُع َ
هذا وبعد ،تن ّب ْه ،فالقر�آن نو ٌر و�ضيا ٌء ،وهداي ٌة ور�شا ٌد.
(((

ا�ستي ِق ْظ من غفلتك و�أ�سر ْع لنيلِ الأف�ضلية ،وال تجعل
طلب الدنيا وحدها ُمبتغاك وهدفك! ت ََد َّب ْر وف َِّك ْر واعمل
خادما لدين اهلل وللموت في �سبيله!
ً
واحذ ِر الت�س���ويف والت�أجيل و�إم�ضاء وقتك في طلب
الدوالر والريال وتزجي َة الوقت واال�ستمتا َع بلذات الدنيا
ومتاعها ،فالرحي ُل حتمي!
وهم ديني ،فاهلل
ْ
�س���ابق غيرك ،و ُكن �صاحب ر�سالة ٍّ
ق�س���م لك ،فهل يا ترى ت�س���تجيب؟!
يند ُب���ك ويخب ُرك و ُي ُ
وع ِد اهلل.
فال� أ�صدق من ْ
((( تف�سير ابن عثيمين.)359/2( ،
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�أ�س���ر ْع و�س���ار ْع في عمل ال�صالحات ،وكل يوم �سائل
نف�س َك ما الأعمال ال�صالحة التي ُقمت بها؟ واجعل ن َّيتك
َ
���وت ف���ي �س���بيل اهلل ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
الم َ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ [الن�ساء.]122 :
فلك ال ُ
أنفق في �سبيل اهللَ ،
أ�ضعاف ال ُم�ضاعفة ﮋﭽ
� ْ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [البقرة.]261 :

�إياك وال َ
إم�ساك عن الإنفاق في �سبيل اهلل ،فقد توعد
اهلل البخالء ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [محمد.]38 :
اح���ذر ال�ص��� َّد ع���ن �س���بيل اهلل ،وال ت�س���تهن بذلك

ﮋﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮑﮒﮓﮔﮊ [�إبراهيم.]3 :

� َ
إياك والج َ
���دال والكبريا َء والتعال���ي تجاه كل ما هو
ف���ي �س���بيل اهلل ،تن َّب��� ْه في قول���ك ،واحذ ْر م���� ِ
آالت ر�أيك
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ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮊ [الحج.]9-8 :
�إياك وال�س���خرية من العاملين في �سبيل اهلل ،احذ ْر
هذا الطريق ﮋﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [لقمان.]6 :
ال ي�أخ���ذك الهوى نح���و هذا والكراهي���ة تُجاه ذاك،
مثل من � ِآمرٍ بالمعروف �أو نا ٍه عن ُمنكرٍ  ،ف َت ِ�ض ّل،
فت�سخر ً
لقد حذر اهلل َمن هو خي ٌر منا جمي ًعا ،حذّر �سبحانه نبيه
داود  فق���ال :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﮊ [�ص.]26 :

�إن في القر�آن � ٍ
آيات كثير ًة نادب ًة نحو العمل في �سبيل
اهلل .رزقنا اهلل ُنور الب�صيرة.
b
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َّ
المتقون وهل َ
أنت منهم؟

كتبن���ا اهلل و�إ َّياكم من عباده ال ُم َّتقين! َ�س ْ
نف�س���ك
���ل َ
ْح����ص ذات���ك هل �أنت م���ن عب���اد اهلل ال ُم َّتقين؟ في
َواف ْ
الق���ر�آن بي���ان �أو�صافه���م ،اقر�أها وط ّبقها على نف�س���ك
ُ
تعرف �أين �أنت! وفي � ِّأي درج ٍة.
لقد تك َّرر في القر�آن الكريم و�صف الم ّتقين والثناء
ون منهم؟
عليهم ،وما �أع ّد اهلل لهم من النعيم ،فكيف ن ُك ُ
وكيف ُ
فح�ص نف�س���ك،
نعرف �أننا منهم؟ �إذا رغبت في ِ
ومعرف ِة حالتك منهم؟ وفي �أي درجة �أنت بالن�سبة ل�س َّل ِم
الم َّتقين؟ فاقر�أ �أول �سورة البقرة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭘﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭹﭺﭻﮊ [البقرة.]5-1 :
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هذه موا�صفا ُت ُهم!
*�إيما ٌن بالغيب.
*�إقام ُة ال�صالة.
*الإنفاقُ من رزقِ ِ
اهلل وعطائه.
هلل على ر�سولنا محمد
*ال ُ
إيمان والت�صديقُ بما �أنزله ا ُ
 ،وما �أنزله على ُر�سله من قبل.
اليقين بالآخرة.
* ُ
ومعرف ُة ه���ذه الأو�ص���اف ،والت�صدي���قُ بم�ضامينها
ي�س���تلزم العمل بها مبا�ش���رة والإخال�ص هلل �-سبحانه-
ُ
في الأداء والتنفيذ.
�إن المعرف���ة �ش���يء ،والعمل �ش���ي ٌء �آخ���ر ،والُ  بد من
العل���م والعمل ،فاح���ذر الت�أخير وال ّت�س���ويف في العمل،
مندم!
فقد يبغت َُك ُ
الموتَ ،
والت �ساع َة َ
���ن �-س���بحانه -ما للمتقين
ف���ي �س���ورة الذاريات ب َّي َ
من نعي���مَ ،
وذ َك َر ما كانوا يقومون به من �أعمال �صالحة
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� َّأهلتهم �إلى تلك المرتبة العالية من الجنة ،وذلك النعيم
المقيم فقال :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ [الذاريات.]19-15 :
هذا ما كانوا َيعملونه في دنياهم ،فا�س���تحقوا بذلك
ْ
�س���ائل نف�سك وافح�صها هل
ر�ضا اهلل ونعيمه في جنَّته.
�أنت من ه�ؤالء؟ هل تُح�س���ن للآخري���ن؟ وهل �أنت تقيم
لي َل���ك بال�ص�ل�ا ِة والعب���ادة؟ وه���ل �أنت ٌ
يقظ بالأ�س���حار
ت�ستغفر ربك؟ وهل وهل� ...إلخ؟
وفي �س���ورة �آل عمران ،ين ُدب �-سبحانه -عباده �إلى
هلل للمتقي���ن ،كتبنا اهلل منهم،
لنعيم �أع َّده ا ُ
الم�س���ارعة ٍ
يقول تعالى :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ

[�آل عمران.]136-133 :

نف�س���ك وافح�صه���ا هل �أنت من ه����ؤالء؟ هل
ا�س����أل َ
خا�صا
�أنت تُنفقُ في ُي�س���رك ُ
لي����س ًّ
وع�س���رك؟ فالإنفاقُ َ
وال�صدق���ة والب ِّر
بالمو�س���رين ،ال���ك ُّل من ٌ
���دوب للنفق��� ِة َّ
والعطاء والجو ِد والإح�سان!
تكظم َ
غيظك وتتح ّم ُل وت�صبر!
وهل � َ
أنت ُ
هلل �إليها!
نف�س َك ،فهذه �سج َّي ٌة يند ُبك ا ُ
َد ِّر ْب َ
أنت والعفو؛ هل ت�س���ار ُع �إليه؟ وهل تتجاوز
ث���م َ
كيف � َ
ع ّم ْن �أ�ساء �إليك؟
وكي���ف عالقت���ك بالإح�س���ان القول���ي والعملي؟ هل
ُقوم به؟
تَ�شع ُر بح ِّبه وت ُ
حب المح�سنين .كتبنا اهلل منهم!
�إن اهلل ُي ُّ
هلل وتهزِ ُم َك
نف�س���ك وتغل ُبك ،فتع�صي ا َ
وحين ْ
تجن َُح ُ
وتعزم
���دم وتتوبَ ،
�ش���هوتُك ،ف َتذَ َّك���رِ اهلل ،وعليك �أن تن َ
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�أال تعود وت�ستغفر اهلل! هل �أنت ذاك الرجل؟ ﮋﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮊ [�آل عمران.]136 ,135 :
ه���ذا ومما ذكره ال�ش���يخ ابن عثيمين عند تف�س���يره
له���ذه الآية ،قال« :قول���ه تعالى :ﮋﭱﭲﭳﮊ المراد
به ما دون الفاح�شة؛ وهي ال�صغائر ،و�إن كانت الفاح�شة
ال� ش َّ
���ك �أنه���ا داخل ٌة في ظلم النف����س ،لك���ن المراد هنا
التنوي���ع :ﮋﭱﭲﭳﮊ و�إذا كان الم���راد التنويع لزم
�أن يكون كل نوع �سوى النوع الآخر.
وقوله :ﮋﭱﭲﭳﮊ قد ُ
يقول قائ ٌل :كيف ُيت�ص َّو ُر
نف�س ِه ُّ
إن�سان يدف ُع عن ِ
الظلم،
نف�سه؟ ال ُ
�أن ال َ
إن�سان ُ
يظلم َ
نف�سه؟!
فكيف ُ
يظلم َ
والج���واب عل���ى ذلك �أن نق���ول :كل م���ن خالف �أمر
اهلل بفع���ل مح ّر ٍم �أو ت ِ
���رك ٍ
نف�س���ه ،قال
واجب فقد ظ َل َم َ
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اهلل تعال���ى :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [الط�ل�اق.]١ :
لماذا؟ لأن النف����س عندك �أمانة تج���ب عليك رعايتها،
وقد �أو�صاك اهلل بها فقال :ﮋﭹﭺﭻﮊ [الن�ساء.]٢٩ :
وق���ال:

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﮊ [التوب���ة .]٣٦ :فنه���ى اهلل ع���ن قت���ل
النف�س ،وعن ظلم النف�س؛ لأنها �أمانة عندك.
أرحم ب َِك من � َ
أبيك
وبالمنا�سبة قال العلماء� :إن اهلل � ُ
ِ
ونف�سك.
وولدك َ
بك من � َ
أرحم َ
أبيك ،ف� ّإن اهلل قال :ﮋﮓ
�أما كو ُن ُه � َ

ﮔ ﮕ ﮖﮊ [الن�س���اء ،]11 :ف�أو�ص���ى الآب���اء والأمه���ات
أرحم بهِ م من �آبائهم و�أمهاتهم ،و�أما
بالأوالد� ،إذن فهو � ُ
بالعك����س �أن يكون �أرحم بك من �أبنائك ،فقال :ﮋﭞ
ﭟﭠﭡﮊ [العنكب���وت ،]٨ :و�أم���ا �أرحم بك من نف�س���ك
ف�ل��أن اهلل ق���ال :ﮋﭹ ﭺ ﭻﮊ [الن�س���اء ،]٢٩ :ﮋﮤ ﮥ
وج ُه كون الإن�س���ان
ﮦ ﮧ ﮨﮊ [البقرة� .]١٩٥ :إذن نقولْ :
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طت في
نف�س���ك عندك �أمانة ،ف�إذا ف َّر َ
ظال ًما نف�س���ه �أن َ
هلل عليك،
ه���ذه الأمانة ب�أن � َ
نف�س���ك فيما ح ّرم ا ُ
أقحمت َ
نف�س���ك.
�أو ت�أخّ رت عم���ا �أوجب اهلل عليك ،فقد ظلمت َ
ُظ ُلم النف����س هو في نف�س الواقع ظل ٌم في حق الغير؛ لأن
ظلم النّف����س �إ ّما في حقٍّ يتع ّل���ق باهلل  ،و�إما في حق
َ
يتع ّل���ق بالمخلوق ،ف�إن كان في حقِّ اهلل ،ف�إنك ظال ٌم في
حق اهلل ،و�إن كان في حقِّ المخلوق ،ف�إنك ظال ٌم في حقِّ
ِّ
المخلوق .قال النبي َ « :م ْط ُل ا ْل َغ ِن ِّي ُظ ْل ٌم» .
نف�س���ه فقد ظ َل���م ثالثة :ظ َلم
وبه���ذا نعرف �أن من ظ َل َم َ
حق اهلل  ،وظ َلم المخلوق؛ لأن َّ
كل هذه
نف�سه ،وظ َلم ّ
َ
تتع ّلق ب�أوامر اهلل ونواهيه .
(((

(((

وبعد ،احر�ص يا عبداهلل� ،أن تكون من الم ّتقين الذين
الموعو ُد
َج َّل ُه ُم القر� ُآن و َب َّي َن �صفاتهم ،واقر�أ هذا النعيم ُ
به ال ُمتقُ���ون ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

((( �أخرجه البخاري ( 577/5رقم  ،)2287وم�سلم ( 1197/3رقم .)1564
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة البقرة ،الآية.136 ,135 :
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ [الدخان.]57 -51 :
ويق���ول تعال���ى في �آي���ة �أخ���رى :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﮊ [الحجر.]48-45 :
ال نك���د الدني���ا وكدرها ،ال غ َّل وال غي���رة ،وال عداو َة
وال ح�سدْ ،بل مح ّب ٌة و�أُخ ّوة.
وعدا َعذْ ًبا ت�شتاقُ له النفو�س،
وفي �سورة الطور نقر�أ ً
وتو ُّده القلوب في قوله تعالى :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
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ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

[الطور.]28-17 :

�إن���ه النعي���م الخال���د ،والوعد ال�ص���ادق ،فال عطاء
�أف�ضل من �أن تنال �أنت وذريتك ر�ضا اهلل.
���كل من
وف���ي �س���ورة القم���ر يعر����ض  لو ًنا و�ش ً
�أ�ش���كال نعيم المتقين بقوله :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [القمر.]55 ,54 :
و ُيك���ر ُر  وعده ويعر�ض ما ه���و قادم ،فهل تتمنى
ذلك يا عبداهلل ،يقيني �أنك و�أنا وكل ُم�ؤمن يرجو ذلك.
�إن القر�آن مائدة عظيمة فيها ُ
الطم�أنينة والم�س َّرة!
وهل بعد وعد اهلل العذب الوارد في �سورة المر�سالت
من وعد؟
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وهل ث ّمة نعيم �أحلى و�أكثر �شو ًقا من قوله تعالى :ﮋﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﮊ [المر�سالت.]44-41 :
���ف واقر�أ وت�أ ّم ْل ما ورد م���ن نعيم للمتقين جاء في
ِق ْ
ْ
أنت و�أنا
عم،
واعمل طالما �أنك في مرحلة العملَ � ،
�سورة ّ
اليوم في مرحلة الإمهال واالختيار ،وغ ًدا الثواب والعقاب
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [النب�أ.]36-31 :

القول الح ُّق ،والوع ُد ال�صادقُ  ،فكيف ُ
ه���ذا هو ُ
نغفل
عنه؟!
�صباح م�سا َء لهذه النفحات
وال َغ ْب ُن �أال نعر�ض ذواتنا َ
الإيمانية؟
نهتم ب�أج�سادنا ،ونتر َّد َد على الأطباء
والخ�س���ارة �أن َّ
والم�ست�ش���فيات ،وندف��� َع الري���االت ،ونعم َ
���ل بن�صائ���ح
الأطباء؛ لأج���ل حياة الدنيا الق�صيرة ،ونن�س���ى القر�آن
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فاح�ص لح���الِ الآخرة الخالدة! ك��� ّر ْر قراءة � ِ
آيات
خي��� َر
ٍ
الوعد الر َّباني
�صفات ال ُمتقي���ن،
والتزم بتطبيقها تن���لِ
َ
ْ
ﮋﭟﭠﭡﭢﭣﮊ [الن�ساء.]87 :
ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﮊ [الن�ساء.]122 :
b
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المِ ْر ُ
آة العاكسة

وترغب في
هلل لأهلِ الجن���ة!
�أت��� َو ُّد معرف َة ما� أع��� َّد ا ُ
ُ
ر�ؤية النعيم القادم لك بم�شيئة اهلل!
���م كما ترى
�أتري��� ُد ر�ؤي َة ما ف���ي جنّة الآخرة من نعي ٍ
�صورتك في المر�آة!
�إن ذاك النعيم َم ْب ُثوثٌ في القر�آن الكريم.
تعلم �أنك من �أهل ذاك النعيم العظيم؟
وكيف ُ
تي�س���ر ف���ي الق���ر�آن؛ �إذ ت�س���تطيع فح�ص
�إن ذاك ُم ِّ
نف�سك مع القر�آن لتعرف ذلك!
يو�ضح الق���ر�آن �أنك �إن التزمت به���دي اهلل ،ونهيت
نف�سك عن الهوى ف�سترى مكانك من ذاك النعيم الحق،
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فيقول تعالى:

ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﮊ [النازعات.]41 ,40 :

واكبح �ش���هوتك �أن تُذ َّلك
اح���ذ ْر هواك �أن ُي�ض َّل���كْ ،
ﮋﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [يو�سف.]53 :
���ات ٍ
انظ���ر بت� ِّأم���لٍ وتد ِّب���ر في كلم ٍ
ثالث تك���ررت في
القر�آن الكري���م �إن حقّقتها ف�أب�ش���ر بالخير هي؛ �آمنوا،
���دت تنفيذه���ا ب�إخال�ص
وعمل���وا ،وال�صالح���ات� ،إن � َأج َ
وا�س���تمرار ،فل���ك وعد اهلل بالجنّ���ة ،اقر�أ قول���ه تعالى:
ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ

[الن�ساء.]122 :

فح�ص نف�سك مع هذه الأمور الثالثة ،واحر�ص
ك َّرر َ
عل���ى تنفيذه���ا ،و�س���ا ِئل نف�س���ك كل ي���وم ع���ن الأعمال
ال�صالحة التي �س���تقوم بها ،وتذكر تلك الآيات ال ُمب�شرة
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷﮊ

[البقرة.]25 :

دوما ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
وا�ستح�ضر وعد اهلل ً

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﮊ [المائدة.]9 :

فاعلم
وحين تم�ضي ف���ي تقديم الأعمال ال�صالحةْ ،
�أنه���ا محفوظ��� ٌة ،ال ي�ضي���ع منه���ا ق���در الفل����س وال وزن
الخردل���ة ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯚﯛﯜﯝﮊ [الكهف.]31-30 :
���ت حا�ض��� ًرا جمي ُع���ه ﮋﮒ ﮓﮔ
قدم َ
�س���تج ُد ما ْ

ﮕﮗﮘﮙﮚﮊ [الكهف.]49 :

واق���ر�أ النعي���م ال ُمنتظ���ر ،يق���ول تعال���ى :ﮋﰂ ﰃ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﮊ [الإن�سان.]6 ,5 :
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نكون من �أُولئك الأبرار علينا
جعلنا اهلل منهم ،ولكي َ
�أن نق���ر�أ �صفاته���م ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [الإن�سان.]9-7 :

لقد �أكرمهم اهلل حين �أطاعوه و�ص َّدقوه ﮋﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [الإن�سان.]22-11 :
�إلهي ن�س����ألك ُنور الب�صيرة ،ون�س����ألك الهداية لنيل
هذا النعيم!
�إن ه���ذا النعي���م عا ٌم لكل الأبرار ،فه���ل �أنت منهم؟
افح�ص ذاتك ،كفى بنف�سك عليك ح�سيبا! ﮋﮠﮡ
ْ
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ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮮﮯﮰﮱﯔﯕﯖﮊ [الن�ساء.]57 :
ر�سول ِ
عن �أبي زهير الثقفي« :خطبنا ُ
اهلل
ِ
الطائف .قال:
بالنب���او ِة �أو البناو ِة .ق���ال :والنباو ُة م���ن
ُي ِ
و�ش � ُ�ك �أن تعرف ��وا �أه� � َل الجن� � ِة م ��ن � ِ
أهل الن ��ارِ ،قالوا:
ر�س���ول ِ
َ
اهلل ،ق���ال :بالثنا ِء الح�س ��نِ  ،والثنا ِء
ب َِم ذاك يا
ال�س ِّيئِ �أنتم �شهدا ُء ِ
بع�ضكم على ٍ
اهلل ُ
بع�ض» .



(((

���ن ِمن ِ
���ن ما ِل ٍك
حديث �أ َن ِ
����س ب ِ
حيحي ِ
ال�ص َ
وو َرد ف���ي َّ
 يقول :مروا بجنازة ف�أثنوا عليها خي ًرا فقال النبي
 :وجبت ,ثم مروا ب�أخرى ف�أثنوا عليها �ش ًّرا فقال:
وجب ��ت ,فقال عمر بن الخطاب  :ما وجبت؟ قال:
هذا �أثنيتم عليه خي ًرا فوجبت له الجنة ,وهذا �أثنيتم
عليه �ش ًّرا فوجبت له النار� ,أنتم �شهداء اهلل في الأر�ض .
(((

((( �أخرج��ه اب��ن ماج��ه ( 1411/2رق��م  ،)4221والحاك��م ( 208/1رق��م ،)413
وق��ال :ه��ذا حدي��ث �صحي��ح الإ�س��ناد .وق��ال البو�صي��ري ف��ي م�صب��اح الزجاج��ة
( :)326/2و�إ�س��ناد حديث��ه �صحي��ح رجال��ه ثق��ات
((( �أخرجه البخاري ( 548/6رقم  ،)2642وم�سلم 655/2( ،رقم .)٩٤٩
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ُ
ساءلة النفس!
ُم

طويت من ِ�س��� ٍّر
أخفيت م���ن حدي���ث ،ومهما َ
مهم���ا � َ
هلل يعل ُم���ه! ﮋﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
فا ُ
ﯣﯤﯥﮊ [التوبة.]78 :
أنت وه���ذا الن�ص القر�آني�َ ،س ْ
���ل نف�س���ك عن
كي���ف � َ
وعلم
كل عملٍ تُخفيه ،وتخ�ش���ى �أن ينك�ش���ف ،كي���ف � َ
أنت ُ
اهلل ،ال� س��� َّر وال نجوى دون ِ
علمه �سبحانه! �س ّيان �أَخْ َف ْي َت
يعلم ك َّل �ش���يء ﮋﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
هلل ُ
�أو� أعلن َْت ،فا ُ
ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭴﭵﭶﮊ [�سب�أ.]2 :
هل ت�س���تح�ض ُر قول���ه تعال���ى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮛﮜﮝﮞﮟﮊ [البقرة.]235 :
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وعرفت القدرة
هل و َقف َْت وتَد َّب ْر َت معاني هذه الآية،
َ
الر ّبانية ،وكيف �أن ما بداخل نف�سك معلو ٌم هلل!
يخ�ش���ى النا����س اليوم م���ن هواتفهم �أن ق���د تُراقب
وخا�صيتك،
من ُبع���د ،فيعلم ال ُمراقب البعيد� أ�س���رارك ّ
لت�سلم من عين المراقب الب�شري
فتحتاط وتُبعد الهاتف؛ َ
فكيف برقابة اهلل� ،إنه يعلم �-سبحانه -ما في
و�س���معهَ ،
نف�سك؛ فال مف ّر ،وال مهرب.
وفي �س���ورة الحديد َيرِ ُد ِع ْل ُم ُه ومع ّي ُت ُه ،فكيف تتخفّى
ا�س���تطعت التخفّي من الب�ش���ر فلن
وكي���ف ت َْ�س��� َت ِتر؟ لئن
َ
رب الب�شر ،اقر�أْ قوله تعالى :ﮋﭑ
ت�س���تطي َع التخفّي من ِّ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﮊ [الحديد.]4 :

حي���ن يتناجى ُمتناج���ون في ِ
نقد ه���ذا وعيبِ ذاك،
غريب خ�شي َة معرف ِت ِه حدي َث ُهم� ،أال
وي�صمتون حين ي�صلهم ٌ
يتذ ّكرون هذه الآيات وما تكرر مثلها في القر�آن ﮋﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ [الزخرف.]80 :
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*�أدرِكْ نف�سك ،فلديك َك َت َبة!
* ْ
احفظ ل�سانك ،فلديك رقابة!
�إن َ
هت �س���ير َت ُه لأجل الدنيا،
���يت
ٍ
ب�شخ�ص و�ش��� َّو َ
و�ش َ
�صاحب ل���ك! وتذ ّك ْر وقوفَك
الرقيب ال ُم
���د
فتذ ّك���ر العتي َ
َ
َ
���ت عليه� ،س���وف
���د اهلل م���ع َم ْ
عن َ
���ن َو�ش��� ْي َت ب���ه وح َّر�ش َ
تتم هناك ال ُمحا�س���ب ُة وال ُمكا�ش���فة ،وتع���رف الحقيق َة،
فح���ذا ِر حذا ِر م���ن ذاك اليوم ،ود ْع عنك �أذ َّي َة النا����س،
واحذ ِر الدنيا وزينتها ووجاهتها ،فهي متا ٌع زائ ٌل �س���وف
تح�ض���رون وتتحا�س���بون! ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﮊ [الق�ص�ص.]61 ,60 :
نف�س���ك مع هذه الن�صو�ص ،وتذ ّكرِ الرقابة
ِاف َْح ْ�ص َ
الر َّبانية!
ْاع َلم �أنك �إذا هممت ِب ِغي َب ِة هذا �أو ِ
نقد ذاك ،فقو ُل َك
ُو�سو����س به نف�سك معلو ٌم هلل ،فال ُمتلق ّيان
محفوظ؛ فما ت
ُ
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معك ي�سجالن! ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ [ق.]18-16 :

ا�ستح�ض ْر هذه الآية في خلوتك واجتماعك ،اجعلها
�أمام ناظريك وفي �أعمالك؛ لع َّل اهلل يع�ص ُم َك من الزلل
والخَ َطل.
�صح ٍب يمي ُل ح�ضو ُر ُه عن جا ّدة
مجل�س ْ
وحين ي�ض ُّم َك ُ
الحق؛ ب َق ْولِ �سوء� ،أو ِ
حديث ِغي َب ٍة� ،أو ُمما َر َ�سة مع�صي ٍة،
المجل����س الجا ِن ِح ،قو َل ُه تعالى :ﮋ ﭑ
أنت في هذا
ِ
تذَ َّكر و� َ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮊ [المجادلة.]7 :

هلل ع���ن قو ِلك
�إذا جئ َ
���ت ي���وم القيام���ة ،و�أخب���رك ا ُ
ُ
�س���تقول؟ � ْأع ِد ْد جوا َب َك،
وعم ِلك في تلك الجل�س���ة ،ماذا
وهة ،وافح�ص نف�سك
وا�س���تح�ض ْر تلك الجل�س���ة الم�ش��� ُب َ
ْ
واحفظ ه���ذه الآية وتذ ّكرها
اليوم قبل تلك ال ُم�س���اء َلة،
في تلك المجال�س المري�ضة!
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ال�شيطان �سو َء �أعمالهم،
اهرب واهج ْر من َز َّي َن لهم
ُ
ْ
ت�ساهلت َوم َّر ْر َت جل�س ًة وجل�سة،
واحذ ْر �ش���يطانك ،ف�إذا
َ
ف�س���وف يتر َّقق �ش���يطا ُنك و ُي َر ِّغب���ك في العمل ال�س���يء
ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﯶﮊ [الأنعام.]43 :
نف�س���ك بالق���ر�آن ،فهو خي ُر نا�ص���ح ،وخي ُر
ْ
افح����ص َ
منح َ
علم،
���ك ا ُ
طبي���ب! وال تغتر بما َ
هلل َّ
وخ�ص َك به ،من ٍ
�أو مالٍ � ،أو جا ٍه� ،أو رزان ٍة وعقل� ،أو وظيف ٍة ومن�صب� .سلِ
هلل ُن���و َر الب�صيرة ،وجا ّدة الحق ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ا َ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ [فاطر.]8 :
َ
ال�س���يئ ح�س ًنا،
�إن الخطر والهالك� ،أن ترى عم َل َك
واقترب م���ن �أهل القر�آن ،ففي
تن َّب���ه وا�صحبِ الأخيار،
ْ
القر�آن الهداية ،والفح�ص الحق!
وك ِّر ْر ما ورد في �أف�ضل ُ�س َو ِر القر�آن؛ �سورة الفاتحة،
ب�س����ؤال هداية اهلل ،لطريقه الم�ستقيم ﮋﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ [الفاتحة.]7 :
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�إن كب���ار كف���ار قري����ش لهم عق���و ٌل راجح���ة ،ولكن
���يطان الك ْف َر
غلبتهم ال�ش���قاو ُة والح�سد ،وز ّين لهم ال�ش ُ
وال�ض�ل�ال ،وج َّرهم للهالك ،ثم تب��� َّر�أ منهم في معركة
ب���در ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮊ [الأنفال.]48 :
���يطان وتزيينه ،وت�أ ّمل هذه الآيات ،وكيف
احذ ِر ال�ش َ
�أغوى و ُيغْ��� ِوي الكثيرين ،ثم يتبر�أ منه���م .اجعلِ القر�آن
مناع َتك ودواءك.
َ
تذكر خطب َة ال�شيطان ،يوم البراءة الكبرى والنهاية
تعرف تلك الخُ طبة؟ احفظها
العظمى يوم القيامة! هل ُ
وتد ّبره���ا ،فه���ي ف���ي �س���ورة �إبراهي���م ،وق���د عر�ضه���ا
واهرب
�سبحانه -لنا ونحن �أحيا ٌء نعقل ونعرف ،ت�أ ّملهاْ
من ال�ش���يطان قبل هروبه منك ﮋﮌ 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 ﮪ ﮫ
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ﮬﮭﮮﮯﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [�إبراهيم.]22 :
ف���ي ذلك الي���وم ال ينفع الندم ،و�إنما هناك ح�س���ر ٌة
���ات والنجاة ،ون�س����أ ُله
هلل الثب َ
وع ٌ
���ذاب �أب���دي .ن�س���� ُأل ا َ
ال�سالمة من ال�شيطانِ وو�سو�ستهِ ،
ونفخ ِه ونف ِثه!
b

247

مسؤوليتنا ُتجاه الدعوة

يغف ُل الكثيرون من ذوي العلم والب�صيرة ،عن ٍ
واجب
لدين اهلل وتبليغه للآخرين.
هلل به ،وهو الدعوة ِ
� َأم َر ُهم ا ُ
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [يو�سف.]108 :

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ

[النحل.]125 :

ْ
و�سائل نف�سك؛ هل ُق ْم َت بواجبك،
تد ّب ْر هذه الآيات،
ودع��� ْو َت �إلى �س���بيل اهلل؟ ُ
اخل بنف�س���ك
فذ َّك َ
���رت ب���اهلل َ
نف�س َ
���ك
أنت والدعوة �إلى اهلل؟
وحاورها كي���ف � َ
ْ
افح�ص َ
فما خَ َل َ
هلل بهيم ًة ال تعقل ،لك عق ٌل �ست�س� ُأل عنه؟
قك ا ُ
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���ات ر ّبانية للر�س���ول  ،ولأتباعه
هذه خطاب ٌ
مت وقر� َأت القر�آن،
من ذوي العلم والمعرفة ،و�أن���ت تع ّل َ
وق���د �أمرك اهلل بالتفك���ر والتدبر ،و�أنت ُ
نف�س َ
���ك
تعرف َ
يعلم مواهبك و ُق�صورك،
وتكا�سلك ،واهلل �-س���بحانهُ -
و�س���وف ي�س���ائلك عم���ا ت�س���تطيعه و َق َّ�ص ْر َت ف���ي �أدائه،
فالبدا َر البدا َر قبل ال�س�ؤال!
َ
�س���وف يعم ُل على َ�ص ْر ِفك عن َه ِّم الدعوة
إبلي�س
�إن � َ
و ُي َل ِّب����س عليك ،فاحذره �أن ي ْغ ِل َب َك .ف�صحاب ُة ر�سول اهلل
� س���معوا القر�آن وفهم���وه ،وانطلقوا في الآفاق
ين�ش���رون دي���ن اهلل ،ويدع���ون �إلي���ه� ،أين نح���ن منهم؟
لم تمنعهم و�سائل النقل ،وال عدم �إجادة ُلغات الآخرين
من تبليغ الدعوة ،ل ّبوا النداء ،فت�س���ابقوا ُدعا ًة �إلى اهلل
في الآفاق.
وافح����ص نف�س���ك م���ع الدعوة �إل���ى اهلل ،وهل
ف ِّك��� ْر
ْ
بذَ َل َت ولو ي�س���ي ًرا في �س���بيل اهلل؟ هل �صرفت من ما ِل َك
�ش���ي ًئا ف���ي برنامج م���ن برامج الدع���وة �إل���ى اهلل؟ ُ
مثل
كفال���ة داعية ،طباعة ُكت ّيب ،ترجمة خُ طبة دعوية .وهل
249

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

مت المعون َة
���ت بزيارة مكاتب توعية الجالي���ات ،وق ّد َ
قم َ
الما ّدي��� َة �أو المعنوي َة لهم �أو �صرفت جز ًءا من وقتك في
م�س���اعدتهم في العم���ل؟ ومواقع التوا�ص���ل االجتماعي
الدعوي���ة؛ �أين �أنت م���ن دعمها والتعري���ف بها؟ جارك
�أو زميلك في العمل �إن كان غير م�س���لم؛ هل ا�س���تهدفت
دعوته؟ فر�آك ُقدو ًة في �أخالقك وتعاملكّ ،
وتلطفت معه
دين اهلل ،و�أهديته القر�آن؟ التجار الم�سلمون
ورغّ بته في ِ
وح�سن
الأوائل ن�ش���روا دين اهلل في قارة �آ�سيا ب�أمانتهم ُ
تعاملهم!
و�سئلت
�إذا َح َ�ض ْر َت يوم القيامة وبد�أَ ِت ال ُم�س���اءلةُ ،
ع���ن �إ�س���هامك في الدعوة �إل���ى اهلل ،فماذا تق���ول؟ �إذا
ال�س���ائقُ والخادم��� ُة في منزل���ك ،والعامل ف���ي متجرك
ح�ضروا ي���وم القيامة وخا�صموك في عدم تعريفك لهم
بالإ�سالم وترغيبهم فيه ،فما هي ُح َّجتك؟
ْ
واعمل ب�أوام���ره ،و ُك ْن داعي ًة
اق���ر�أ القر�آن وتد ّب���ره،
لدين اهلل وفق طاقتك ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [الم�ؤمنون.]62 :
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ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯡﮊ [الأعراف.]42 :

كتا ُب���ك �س���ينطق بعملك يوم القيام���ة ﮋﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [الجاثية.]29 :
ِق ْف وا�س���تغرقْ

في ت�أمل قوله تعالى :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ [النحل.]125 :
�إن ه���ذه الآية الكريم���ة �أ�ص ٌل عظيم في م�ش���روعية
الدع���وة �إلى اهلل ،فال���ك ُّل م�أمو ٌر بالدع���وة �إلى اهلل وفق
ُقدرته ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ.
���اب مغربي التق���ى في �س���ي�ؤل بال�س���يدة (هيونق
�ش ٌّ
�س���ونق) ،وه���ي ام���ر�أ ٌة كوري ٌة م�س���يحية� ،س���اعدها في
ٍ
موقف ِ
عر�ضي حدث لها ف�ش���كرته ،و�أخذت رقم هاتفه،
مطعم ك���وري ،وعرفت
ث���م توا�صل���ت مع���ه ،ودعته ف���ي ٍ
امتناع���ه عن �أكل لحم الخنزير ،و�س����ألته عن ال�س���بب،
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فق���ال� :إنه الإ�س�ل�ام يمنعنا م���ن �أكله .فقالت ل���ه� :إنها
توقفت عن �أكل لحم الخنزير منذ �أ�س���بوع؛ حيث قر�أت
كتا ًب���ا في اليهودية ،ووجدته يتفق مع ما في الإنجيل من
تحري���م �أكل الخنزير .وهنا �أ ّدى هذا ال�ش���اب الم�س���لم
واجب���ه في الدعوة �إلى اهلل ،فاقت���رح عليها قراءة كتاب
فرحبت بذلك ،ومن َّثم �أهداها فيما
الم�س���لمين القر�آن ّ
بع���د ن�س���خ ًة مترجم ًة لمعان���ي القر�آن الكري���م ،فقر�أت
فيها ،ثم التقت بال�شاب م ّرة �أخرى ،وكانت مذهول ًة مما
كتب عندنا
ا�ستوعبته ،وقالت� :إن هذا الكتاب ُي�شبه ما ُي ُ
���ون مكتو ًبا من �إن�س���ان.
���ن �أن يك ُ
ف���ي الإنجي���ل ،والُ  يمك ُ
����س �أن
ف�س����ألها ال�ش���اب العربي لماذا؟ قالت :لأنها تد ُر ُ
دين اخترعه محمد ،و�أن القر�آن كتبه محمد،
الإ�س�ل�ام ٌ
فلما ق���ر�أت ترجمة معاني القر�آن قالت� :إنه الُ  يمكن �أن
يكون مكتو ًبا عن طريق �إن�س���ان ،و�أنه يت�شابه مع الكتاب
المقد�س ،و�أح�سن منه في البيان ومفهو ٌم جِ ًّدا ،والكتاب
وكررت قولها
ال ُمق َّد����س غير مفهوم ،و�أفكاره ُمت�ضاربة.
ْ
لل�شاب :قر� ُأت القر�آن ع ّدة مرات وهو مفهوم ،مفهوم.
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�إن���ه القر�آن برك ٌة ون���ور ،كيف لو كانت ه���ذه المر�أ ُة
تع ُ
���رف العربي���ة وتُجيده���ا؟ �أي���ن �أبن���اء اللغ���ة العربية
وغفلته���م ع���ن ق���راءة كت���اب اهلل وال َّت ِ
ذكي َر بِ��� ِه؟ امر�أ ٌة
ُكورية ال تعرف العربي���ة ،وقر� ْأت ترجم َة معاني القر�آن،
فبهرها و�أ�س���لمت في الع�ش���ر الأواخر من �شهر رم�ضان
ع���ام ٢٠٠٥م بالمرك���ز الإ�س�ل�امي ف���ي �س���ي�ؤل بكوريا،
وت�س��� َّمت بفاطم���ة ،وم�ضت تتعلم الإ�س�ل�ام ،وتتعمق في
َ
فهمه ودرا�س���ته .لق���د �أراد اهلل بها الخي���ر ،فكان ذاك
الموقف البغي�ض العار�ض �س���ب ًبا في هدايتها لدين اهلل
ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﮊ [البقرة.]216 :

الحدثُ بقُرب ذاك ال�ش���اب المغربي ال ُمبارك،
كان َ
الذي كان �س���ب ًبا في �صرفها عن باطل كانت ما�ضية في
طريقه ،كانت تتردد على الكني�س���ة ف���ي كوريا ،وتجته ُد
لت�صبح داعي ًة خارج كوري���ا للديانة الن�صرانية الباطلة
َ
ف���ي دول �إفريقي���ة ،ولكن -بتوفيق اهلل ،ث���م ببركة ذاك
ال�ش���اب المغربي� -ص���ارت داعية �إلى دي���ن الحق� ،إلى
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الإ�س�ل�ام في بلدها كورياُ .بوركت تل���ك المر�أة ،وبورك
ذاك ال�ش���اب ،ك���م ل���ه م���ن الأج���ر! ر ّدها ع���ن �إ�ضالل
الآخرين ،و�أخذها لطريق الخير ،و�ش���اركها في ك�س���ب
الح�س
�أُجور ْ
من ُي�سلم على يديها .هذا نموذج من نماذج ّ
ج�سد الم�س�ؤولية الفردية الدعوية .
الإ�سالمي ،لقد ّ
(((

هلل �-سبحانه-
�إن الدعوة �إلى اهلل م�س����ؤولية َب َّينَها ا ُ
في الق���ر�آن الكريم ،فقد تكرر التنبي���ه للدعوة والتبليغ
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﮊ [الأنع���ام .]19 :فما هو
�إ�سها ُمك في تبليغ القر�آن؟
(�سبِيلِ )
مما قاله ابن عا�ش���ور في تف�سيره�« :إ�ضا َف ُة َ
���د �إ َل ْي ِه ،و� َأم َر بِال ِت ِ
زام ِه.
هلل �أ ْر َ�ش َ
�إلى ( َر ِّب َك) ب ْ
ِاع ِتبا ِر � َّأن ا َ
المَ ،كما
و�صا َر َهذا ال ُم َر َّك ُب َع َل ًما بِال َغ َل َب ِة َعلى ِد ِين ال ْإ�س ِ
ف���ي َق ْو ِل ِه تَعال���ى :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮊ [الأنف���ال .]٣٦ :وه���و ال ُم���را ُد ُهنا ،وفي َق ْو ِل��� ِه َع ِق َب ُه
ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [القلم.]7 :
((( ُكوريا الجنوبية �أ�شواق و�آفاق ،د .عبدالمح�سن بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ.
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و ُي ْط َلقُ َ�س���بِي ُل ِ
اهلل َع َل ًم���ا بِال َغ َل َب ِة �أ ْي ً�ض���ا َعلى ُن ْ�ص َر ِة
���ن بِال ِقتالِ َ ،كما في َق ْو ِل ِه تَعالى :ﮋﭔ ﭕ
ال َّد ْي ِ
ﭖﭗﭘﭙﮊ [التوبة.]٤١ :
ِ
ال�صا ِئ َب ُة
والح ْك َم� � ُة :ه���ي ال َم ْعرِ فَ��� ُة ال ُم ْح َك َم��� ُة؛ � ِأي ّ
���ن الخَ َط����أِ ،فَ�ل�ا ت ُْط َل���قُ ِ
الح ْك َم��� ُة � ّإل َعل���ى
ال ُم َج��� َّر َد ُة َع ِ
���ن َ�ش���وا ِئبِ الأخْ ط���ا ِء ،و َبقاي���ا
ال َم ْعرِ فَ��� ِة الخا ِل َ�ص��� ِة َع ْ
���م ،و ِلذَ ِل َك َع َّرفُوا
الج ْهلِ في َت ْع ِل ِيم الن ِ
َ
ّا����س وفي َت ْه ِذي ِبهِ ْ
ِ
الح ْك َم َة ِب�أنَّهاَ :م ْعرِ َف ُة َحقا ِئقِ الأ�شْ ���يا ِء َعلى ما هي َع َل ْي ِه
ب َِح َ�س���بِ ّ
الطا َق ِة ال َب َ�شرِ َّي ِة؛ ب َِح ْيثُ الَ  ت ْل َتب ُِ�س َعلى ِ
�صاحبِها
الحقا ِئقُ ال ُم َت�شا ِب َه ُة َب ْع ُ�ضها ِب َب ْع ٍ�ض ،وال تُخْ ِط ُئ في ال ِع َللِ
َ
ا�س��� ٌم ِ
وال ْأ�س ِ
الم �أ ْو ِع ْل ٍم ُيراعى
جام ٌع ِل��� ُك ِّل َك ٍ
���باب ،وهي ْ
الحا ُم ْ�س َت ِم ًّرا
الح حالِ الن ِ
ّا����سْ ،
واع ِتقا ُدهم � ْإ�ص ً
ِفي ِه � ْإ�ص ُ
الَ  ي َت َغ َّي ُر» .
(((

هذا وقد �أبان �-سبحانه� -أن الدعوة �إلى اهلل مراتب
وفقً���ا لحالة المدعوي���ن ،وجاء بيان منه���ج الدعوة �إلى
((( التحرير والتنوير.)263-262/13( ،
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اهلل ،ومن ثم �ضرور ُة التزود ب�أ�ساليب الدعوة ،فخطاب
خادم���ة البيت غير خط���اب ال ُمتعل���م ﮋﮪ ﮫ
ﮬﮮﮯﮰﮱﮊ.
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي في تف�س ��يره له ��ذه الآية:
ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ

[النحل.]١٢٥ :

«�أي :ليك���ن دع���ا�ؤك للخلق م�س���لمهم وكافرهم �إلى
�سبيل ربك الم�ستقيم الم�شتمل على العلم النافع والعمل
ال�صالح ﮋﮪﮊ؛ �أي :كل �أحد على ح�سب حاله وفهمه
وقوله وانقياده.
وم���ن الحكمة الدع���وة بالعلم ال بالجه���ل ،والبداءة
بالأه���م فالأه���م ،وبالأقرب �إلى الأذه���ان والفهم ،وبما
يك���ون قبو ُله � ّأتم ،وبالرفق واللي���ن ،ف�إن انقاد بالحكمة،
و�إال فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الح�سنة ،وهو الأمر
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.
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�إما بما ت�شتمل عليه الأوامر من الم�صالح وتعدادها،
والنواهي من الم�ض���ار وتعدادها ،و�إما بذكر �إكرام من
قام بدين اهلل و�إهانة من لم يقم به.
و�إما بذكر ما� أعد اهلل للطائعين من الثواب العاجل
والآجل وما �أعد للعا�صين م���ن العقاب العاجل والآجل،
ف�إن كان (المدعو) يرى �أن ما هو عليه حق� .أو كان داعية
�إلى الباطل ،فيجادل بالتي هي �أح�سن ،وهي الطرق التي
ونقل.
عقل ً
تكون �أدعى ال�ستجابته ً
ومن ذلك االحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها،
ف�إنه �أقرب �إلى ح�صول المق�صود ،و�أن ال ت�ؤدي المجادلة
�إلى خ�صام �أو م�ش���اتمة تذهب بمق�صودها ،وال تح�صل
الفائ���دة منها ،بل يكون الق�ص���د منها هداية الخلق �إلى
الحق ال المغالبة ونحوها.
وقوله :ﮋﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﮊ علم ال�سبب
ال���ذي �أ ّداه �إل���ى ال�ضالل ،وعل���م �أعمال���ه المترتبة على
�ضاللته و�سيجازيه عليها.
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ﮋﯝﯞﯟﮊ عل���م �أنه���م ي�صلح���ون للهداي���ة
من عليهم فاجتباهم» .
فهداهم ،ثم َّ
ال�س َل ِف�« :إذا
وذكر ابن القيم في تف�سيره قول َب ْع�ض َّ
�أ َر ْد َت � ْأن ُي ْق َب َل ِم َ
نك ال ْأم ُر وال َّن ْه ُي َف�إذا � َأم ْر َت ب َِ�ش ْي ٍء َف ُك ْن
�أ َّو َل ِ
���ي ٍء،
ين َل ُه ،ال ُم�ؤْت َِمرِ َ
الفاع ِل َ
ين ِب ِه ،و�إذا َن َه ْي َت َع ْن َ�ش ْ
ين َع ْن ُه .
َف ُك ْن �أ َّو َل ال ُم ْن َتهِ َ
(((

(((

أمالت في واجب الدع���وة الذاتية ،وفّقنا اهلل
هذه ت� ٌ
و�أر�ش���دنا لهديه الم�ستقيم ،ووقانا ال�ش���يطان وت�سويفه
وتلبي�س���ه ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ [الحج.]70-67 :
b
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)452
((( مدارج ال�سالكين بين منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعين.)447/1( ،
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مسؤوليتنا نحو ّ
التذكير

وهو؛ ه���ل تعرف���ون واج َب ُكم نحو
���ت ،و�أن���ا ،وهيُ ،
�أن َ
التذكي���ر باهلل؟ حين تقر�أ قو َل��� ُه تعالى :ﮋﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﮊ [ق .]45 :هل �س���اءلت نف�س���ك عن ه���ذا الأمر
الر َّباني و�أين �أنت منه؟!
قال ال�شيخ ابن عا�شور في تف�سيره« :خُ َّ�ص ال َّتذْ ِكي ُر
ين؛ ِ أل َّن ُه �أرا َد ال َّتذْ ِكي��� َر ا َّل ِذي َي ْن َف ُع ال ُمذَ َّك َر.
ُهن���ا بِال ُم�ؤ ِْم ِن َ
خاف ِ
فال َم ْعنى :فَذَ ِّك ْر بِال ُق ْر�آنِ َف َي َتذَ َّك ُر َمن َي ُ
وهذا
وع ِيدَ .
َك َق ْو ِل ِه :ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [النازعات. »]٤٥ :
(((

�إن التذكير باهلل ،والدعوة �إلى اهلل م�س����ؤولية جليلة
�سوف ُن�س�أل عنهما؛ فالدعوة �إلى اهلل هي �إبالغ دين اهلل
((( التحرير والتنوير ،ابن عا�شور.)333/26( ،
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للجاه���ل بالدين ،هي ما انطل���ق ال�صحابة من المدينة
المنورة ين�شرونه و ُيب ِّلغونه لغير الم�سلمين ،هي م�س�ؤوليتك
في �إر�شاد غير الم�سلمين وتعريفهم بدين اهلل.
�أما ال َّتذْ كير بدين اهلل فهو للم�س���لمين ،هو التجديد
الم�س���تمر ،والوع���ظ المتتابع ،والتذكير م���ن الغفلة عن
دين اهلل الحق.
وجل�س���ت تُناجي ذاتك عن م�س�ؤوليتك في
هل و َقف َْت
َ
تنبيه �أُ�س���رتك وزميلك لقراءة القر�آن وتد ّبره؟ قد يقول
بع�ضكم ه���ذا الأمر الرباني للر�س���ول  ،ونقول
نعم ه���و للر�س���ول  ،لك���ن �أُ َّمته ،و�أن���ت منهم،
م�شمولون بذلك الأمر .ورد في تف�سير القرطبي وتف�سير
البغوي� :أن الخطاب للنبي  والمراد �أُ َّمته .
(((

ال تق ُْل ِت َ
لك م�س����ؤولية ال ُّدعاة والمخت�صين في العلم
ال�شرعي ،نعم م�س����ؤوليت ُهم كبيرة ،لكن ك َّل ُمتعلم ُيجي ُد
((( ورد ه��ذا المعن��ى ف��ي �أكث��ر م��ن مو�ض��ع م��ن تف�س��ير القرطبي  ،على �س��بيل
المثال ورد في ( ،)162/2وتف�س��ير البغوي (.)558 ،449/1
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العربي���ة و�ش���ي ًئا من المعرف���ة القر�آنية والفه���م العربي
ل���دالالت الق���ر�آن الكري���م �س���وف ُي�س���� ُأل ع���ن دوره في
التذكير و ِلم َق َّ�ص ْر؟!
وا�ستعد لل�س�ؤال عنها
�إنها م�س�ؤولي ٌة ذاتية؛ َت َن َّب ْه لها،
ْ
يوم القيامة!
توزي ُع القر�آن الكريم ،وطباعة ترجماته ،والإ�س���هام
والجهد في تبليغه م�س�ؤولي ٌة جماعية!
بالمال ُ
َت ْنبِي ُه غي���رِ َك وترغيبهم لهذا المج���ال ،وتذكي ُرهم
أنت منه؟
بخدمة القر�آن مجا ٌل تذكيري؛ �أين � َ
ن�ص الح ُّق
في هذه الآية ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﮊ َّ
�س���بحانه -عل���ى التذكير بالقر�آن لمن خ���اف الوعيد!وكلُّن���ا نخاف ِ
نخاف من ي���وم القيامةُ ،
الوعي���دُ ،
نخاف
�ضت للنقا����ش،
من المحا�س���بة! �إذا جاء القر�آن وقد ُعرِ َ
وقال عنك الق���ر� ُآن :هجرني وما قر�أ؟ هجرني وما ذ ّك َر
بي؟ هجرني وما �أ�س���هم في تبليغ���ي للآخرين ،هجرني
وما ن َّبه �أُ�س���ر َت ُه لتالوتي ،هجرني وهو ي�س���تطيع خدمتي
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ون�شري في �أجهزة التوا�صل وما فعل! هجرني وما ح�ضر
فا�ستعد للجواب.
جل�سات ال ّتد ّبر القر�آني،
ْ
وافح�ص نف�س���ك با�ستمرار مع هذا ال�ش�أن قبل
باد ْر
ْ
الرحيل والندم.
ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ

[الفرقان.]30 :

قال الطنطاوي في تف�سير الو�سيط« :قد ا�شتملت
يهج ُر
ه���ذه الآية الكريمة عل���ى التخويف العظي���م لمن ُ
القر�آن الكريم ،فلم يحفظه �أو لم يحفظ �شي ًئا منه ،ولم
يعمل بما فيه من حالل وحرام ،و�أوامر ونواه.
قال بع�ض العلماء هج ُر القر�آن �أنواع� :أحدها :هجر
�سماعه وقراءته .وثانيها :هجر العمل به والوقوف عند حالله
وحرامه .وثالثها :هجر تحكيمه والتحاكم �إليه في �أ�صول
الدين وفروعه .ورابعها :هجر تدبره وتفهمه .وكل هذا دخل
في هذه الآية ،و�إن كان بع�ض الهجر �أهون من بع�ض» .
(((

((( التف�سير الو�سيط ،محمد �سيد طنطاوي.)193/10( ،
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ن�ص الح ُّق � أن القر�آن �إنذار
وف���ي �آية الأعراف ُي ُّ
وتذكي���ر ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﮊ [الأعراف.]2 :
���اب �أنزل���ه اهلل ُلين���ذ َر ويخ ِّو َف الكف���ار ،وهو
�إنه كت ٌ
موعظ��� ٌة للم�ؤمني���ن ال ُم�صدقين بما جاء به ر�س���ول اهلل
.
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي في تف�س ��يره له ��ذه الآية:
«يقول تعالى لر�س���وله محم���د مبي ًنا له عظمة
���اب جلي��� ٌل ح���وى كل
الق���ر�آن :ﮋﭓ ﭔ ﭕﮊ �أي :كت ٌ
ما يحت���اج �إلي���ه العب���اد ،وجمي���ع المطال���ب الإلهي���ة،
مف�صل ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ً
والمقا�صد ال�شرعية ،محك ًما
ﭚﭛﮊ �أي� :ضي ٌق ٌ
و�شك وا�ش���تباه ،بل لتعلم �أنه تنزي ٌل
حكيم حميد ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
من ٍ
ﮟﮠﮊ ،و�أن���ه �أ�صدق الكالم ،فلين�ش���رح له �صدرك،
ولتطمئن به نف�سك ،ولت�صدع ب�أوامره ونواهيه ،وال تخ�ش
ومعار�ضا.
الئ ًما
ً
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ﮋﭜ ﭝﮊ الخلق ،فتعظهم وتذكرهم ،فتقوم الحجة
على المعاندين.
(و) ليكون ( ِذ ْك َرى ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ) ،كما قال تعالى :ﮋﭭ

ﭮﭯﭰﭱﮊ يتذكرون به ال�صراط الم�ستقيم،
و�أعماله الظاهرة والباطنة ،وما يحول بين العبد ،وبين
�سلوكه» .
(((

ُريح النف�س ،وتُطم ِئ ُن
فالذك ُر طاق ٌة حيوي ٌة ِّ
متجددة ت ُ
القلب ،وتنف ُع الم�ؤمنين بكل ما في النفع من عموم و�شمول
لكل حاالت الم�ؤمنين.
وف���ي �س���ورة العنكب���وت ُيق���رر �س���بحانه �أن القر�آن
الكريم رحم ٌة ِ
وذكرى لقوم ُي�ؤمنون :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﮊ [العنكبوت.]51 :
وحي���ن ي�س���� ُأل ُ
ويقول كي���ف �أُذ ّكر بالق���ر�آن؟ ورد �أن
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)283
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ال�صحاب���ة �إذا قاب���ل �أحده���م الآخ���ر ق���ر�أ عليه �س���ورة
الع�صر .فمتى تجل�س مع �أ�سرتك �أو� أ�صدقائك وتتدبرون
�آية من �آي���ات اهلل ،وتتوا�صون بالحق وال�صبر ،كما كان
ال�صحابة يفعلون؟!
ت�ل�اوة ما يتي�س���ر من �آي���ات الإنذار و�آيات الب�ش���ارة
تذكي ٌر وتنبيه.
ا�س���تح�ضار الآخ���رة ووعي���د اهلل للغافلي���ن ﮋﰃ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰐﮊ [طه.]113 :
يقول ال�ش���عراوي« :ﮋﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ �أي :حينما
���يء ُي�ص َر ُف ه���ذا الإنذار عل���ى � ٍ
ين���ذر القر�آن ب�ش ٍ
أوجه
مختلفة ،و ُيك َّرر الإنذا ُر لين ِّبه �أهل الغفلة.
يعن���ي :ل َّون���ا فيه كل �أ�س���اليب الوع���د والوعيد ،فكل
�أ�س���لوب ي�ص���ادف هوى في نف����س �أح���د الم�س���تقبلين،
فخاطبنا الأهواء كلها بكل م�ستوياتها ،فالعالم والجاهل
ومتو�س���ط الفكر ،الكل يجد في القر�آن َما ينا�سبه؛ لأنه
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ُي�ش��� ِّرع للجميع ،للفيل�سوف وللعامي ،فال ُب َّد � ْأن يكون في
القر�آن ت�صريفٌ لكل �ألوان الملكات ليقنع الجميع.
والت�صريف :يعني التحويل والتغيير ب�أ�س���اليب �ش َّتى
لتنا�سب ا�س���تقبال الأمزجة المختلفة عند نزول القر�آن
واهتمام���ا ﮋﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
لعله���ا ت�ص���ادف َو ْع ًيا
ً
ﰐﮊ [طه.]113 :
ﮋﰋ ﰌﮊ [ط���ه ]113 :االتق���اء ع���ادة يك���ون لل�ش���ر
والمعا�ص���ي المهلك���ة� ،أو ُيح ِ
���دث لهم الذ ْكر وال�ش���رف
والرفعة بفعل الخيرات ،وهذا من ارتقاءات الطاعة.
ذلك لأن التكليف ق�سمان :ق�س ٌم ينهاك عن مع�صية،
وق�س��� ٌم ي�أم���رك بطاع���ة ،فينهاك ع���ن ُ�ش��� ْرب الخمر،
وي�أمرك بال�صالة ،فهم يتقون الأول ،و ُي ِ
حدث لهم ِذ ْك ًرا
يو�صيهم بعمل الثاني» .
(((

وذاك ال ُم ْعرِ � ُ���ض الغاف ُل عن ذكر اهلل قال اهلل عنه:

ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

((( تف�سير ال�شعراوي.)9404/15( ،
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ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭤﭥﭦ ﭧﮊ [طه.]127 -124 :
ليوم الح�ساب والجزاء!
احذ ِر الغفل َة والن�سيان ،تن َّب ْه ِ
وتك���ررت ف���ي الق���ر�آن ب�ش���ارة اهلل للم�ؤمنين الذين
يعملون ال�صالحات ،لكن ب�شرط الإيمان.
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﮊ [الن�س���اء .]124 :ب�ش���ار ٌة ر ّباني ٌة ،وما �أكثر ب�ش���ائر الحق
وترغيبه في فعل الخيرات!
ﮋﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [النحلُ .]97 :ك ٌّل ي�أم ُل
�أن يعي�ش في دنياه حيا ًة طيبة ،وفي �آخرته ين ُْ�شد الجزاء
الح�س���ن ،وهنا يع ُّد ر ُّبنا ب�أن الثواب �سيكون وفق �أح�سن
�أعمالك .ر ّباه ل���ك الحمد ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﮊ [طه.]112 :
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ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﮊ [الأنبي���اء ]94 :ﮋﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﮊ [غافر.]40 :
ﮋﭑﭒﭓ 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 ﭷﮊ

[البقرة .]25 :ن�س� ُأل اهلل من ف�ضله.

ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ [الكهف.]31 ,30 :
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [الكهف.]108 ,107 :

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﮊ [مريم .]96 :رزقنا اهلل محبته و ُو َّد ُه.
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ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

جنات فيها �أنها ٌر جارية ،و�أ�س���وا ٌر و�ألب�س���ة
[الح���جٌ .]24 ,23 :
ونعيم والكالم الطيب العذب الحلو .ر َّباه ن�س�ألك القبول.
ﮋﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ [العنكبوت.]58 :

هذا ،وبعد �س���ماع وقراءة هذه الآيات وتد ّبرها ،هل
ث َّمة �أحلى و�أجمل من هذا التذكير القر�آني؟
ْ
نف�س���ك عن العمل ال�صالح ال���ذي �أ ّديته هذا
�س���ائل َ
اليوم.
�إن الأعمال ال�صالحة مجا ٌل وا�س���ع ،فريا ٌل تت�صدق
به؛ عم ٌل �صالح ،و�إ�صال ٌح بين متخا�صمين؛ عم ٌل �صالح،
إخال����ص؛ عم ٌل �صالح،
و�أدا�ؤك عمل���ك ب�أمان ٍة وعدال ٍة و�
ٍ
وتذكيرك بالقر�آن؛ عم��� ٌل �صالح� .إن الأعمال ال�صالحة
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كثير ٌة ومتنوعة ،ف�ش ِّمر واعمل ليوم التغابن؛ يوم الح�سرة
نف�سك قبل الرحيل!
والندامة� .أدركْ َ
أنت منه؟
ق�صة الطالب الأفغاني ،وانظ ْر �أين � َ
اقر�أْ ّ
ذات م ّر ٍة مجموع ًة من طالب المنح في
ا�س���ت�ضفت َ
ُ
إكرام �ضيوف بلدي القادمين
جامعة الملك �س���عود بن ّي ِة � ِ
لأجل العلم والتفقّه في دين اهلل ،و ُمذاكرتهم و�إ�شعارهم
والحب في اهلل ،و�أح�س���بهم ممن قال اهلل في
بالتقدي���ر
ّ
و�صفهم :ﮋﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

نتبادل � َ
ُ
أطراف
جل�ست و�إ ّياهم
ﯽﮊ [التوبة .]122 :وحين
ُ
رغبت تذكيرهم ب���اهلل والعمل لخدمة دين
الأحادي���ثُ ،
ٍ
بحديث �ص ُغ َر ْت نف�س���ي حين
اهلل ،و�إذْ ب�أحدهم ُيح ّدثني
مت �أن في �أر�ض اهلل جنو ًدا خفيين ،يحملون
وع ِل ُ
�سمعتُهَ ،
هم التذكير والر�س���الة� ،إي واهلل ق�سمي ،جهو ٌد ي�سيرةٌ،
َّ
لكنها جليلة.
ح�س���يب اهلل م���ن �أفغان�س���تان عل���ى
�أثن���ى الطال���ب
ُ
المملكة ،و�ش���كر لها �أنها ا�س���ت�ضافتهم للعل���م ،و�أنفقت
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و�صرت ات�س��� ّل ُم
عليهم ،وق���ال :بعد �أن بد�أت درا�س���تي،
ُ
ئت منه ،وواجبي
مكاف�أ ًة �شهرية ،ف ّكرت في بلدي الذي جِ ُ
نحو جماعت���ي ،ووجوب تعليمهم دي���ن اهلل وتب�صيرهم
افتتح مدر�س��� ًة ف���ي قريتي ،وحين
بتعاليمه،
ُ
فقررت �أن َ
در����س
���ت الأمو َر،
والتزمت ب�أدا ِء ٍ
ُع ُ
ُ
���دت في �إجازتي ر ّتب ُ
التزمت لكل ٍ
واحد
���ت ُم َع ّل َم ْين
ُ
يوم���ي لهم عن ُبعد ،وع ّين ُ
منهما ٍ
ريال �سعود ًيا �أُح ّوله
براتب �ش���هري قدره خم�سون ً
لهم���ا من الريا�ض فور ا�س���تالمي مكاف�أت���ي من جامعة
الملك �سعود ،وبد�أت الدرا�سة وانتظم فيها قرابة ت�سعين
دار�سا ُنع ّلمهم كل �صباح القر�آن والعقيدة .ومعلو ٌم فارق
ً
الوقت بي���ن الريا�ض و�أفغان�س���تان؛ �إذ �أ�س���تيقظ ُمب ّك ًرا
و�أُد ّر�س مادتي قبل موعد الدرا�سة هنا.
هم ٌة عظيمة� ،أين �أنت �أخي في اهلل من هذا الطالب
الب�س���يط ،يقتط ُع م���ن مكاف�أته مئ َة ريالٍ �ش���هر ًّيا لتعليم
القر�آن الكريم والعقيدة في وطنه.
ماذا عملت �أنت؟ ْ
�سل نف�سك وحا�سبها وال ت�ست�ص ِغ ْر
أح�س���ب هذا الطالب من ال�ضاربين في الأر�ض
ُجهدك� .
ُ
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يبتغ���ون من ف�ض���ل اهلل ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮊ [المزمل.]20 :

الطالب الأفغان���ي ف�ض َله؛ فوفّقه
هلل ه���ذا
لق���د �آتى ا ُ
َ
َ
وبارك له في وقته وعلمه وماله.
b

272

مضمار التَ َو ُّرع
ُ

الدني���ا رحل���ة ،والبق���ا ُء هلل! والمت� ِّأم���ل ف���ي القر�آن
الكري���م يج ُد التن ّبيه وال ّتحذير م���ن فتنة الدنيا ،والأم َر
بالعمل للآخرة ،فهي الأبقى!
و�أه���ل العل���م ال�ش���رعي ،كغيرهم من رج���ال العلوم
الأخرى ،يجتهدون ،وي�صيبون ،ويخطئون!
والمالحظ �أن ث َّم َة فئ ًة تتط َّف ُل على العلم ال�ش���رعي،
ويح�سبون �أنهم يفهمون ،وال يتو َّرعون؛ ف ُي ْفتُونِ ،
ويلتم ُ�سون
ٍ
تف�س���يرات خالفًا لما ا�س���تنبطه العلماء الذين قال اهلل
فيه���م :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮊ [الن�س���اء .]83 :وربم���ا يتطاول بع����ض �أُولئك
ال ُمتجاوزين ،في�سخرون من العلماء ،ويزعمون �أن العلم
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لي����س حك ًرا له���ذا �أو ذاك ،و�أنهم يفهمون وي�س���تنبطون
���كام ت�ضليلٍ وت�أويل .فاحذر �أخي غواي َة �أُولئك و َت َو َّر ْع،
�أح َ
فق���د تز ُّل قد ُمك عن �س���بيلِ اهلل ،وت ّتب ُع خُ طا ال�ش���يطان
دون عل���م ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ [الن�ساء.]83 :
يمتن على عباده الم�ؤمنين
�إن اهلل  في هذه الآية ُّ
�أن هداهم و�ص َرفَهم عن ا ّتباع ال�شيطان!
وفي �س���ورة �آل عمرانُ ،ي ِّ
حذر �-سبحانه -من �أُولئك
ال ُمتطاولي���ن على الفت���وى من ذوي القل���وب المري�ضة،
الذي���ن يتخ َّبط���ون وي ّتبع���ون المت�ش���ا َب َه من كت���اب اهلل،
ف ُيلب�س��� ُون عل���ى النا����س ،وتزي��� ُغ قلو ُب ُه���م طل ًب���ا للفتنة.
�أما الرا�س���خون في العل���م فيعلمون الت�أويل والتف�س���ير،
علم وب�صيرة.
وي�ستنبطون الأحكام والهدايات عن ٍ
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯔﯕﯖﯗﯘﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [�آل عمران.]7 :
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قال البغوي في تف�س ��يره« :قوله َت َعا َلى ﮋﯚ ﯛ

ين َ�أ ْت َق ُنوا ِع ْل َم ُه ْم؛
ﯜﮊ �أَ ِي ال َّد ِاخ ُل َ
���م ُه ُم ا َّل ِذ َ
ون ِفي ا ْل ِع ْل ِ
ب َِح ْي���ثُ َل َي ْدخُ ُل ِفي َم ْعرِ َف ِتهِ ْم َ�ش ٌّ
���وخ
���كَ ،وَ�أ ْ�ص ُل ُه ِم ْن ُر ُ�س ِ
���ي ِء َو ُه َو ُث ُبو ُت ُهُ ،يق ُ
الي َم ُان ِفي
���خ ْ ِ إ
َالَ :ر َ�س َ
���ي ِء ِفي ال�شَّ ْ
ال�شَّ ْ
َق ْلبِ ف َُلنٍ َي ْر ُ�سخُ ُر ْ�سخَ ا َو ُر ُ�سوخً ا.
ين ِفي ا ْل ِع ْل ِم،
َو ُ�س ِئ َل َما ِل ُك ْب ُن �أَ َن ٍ�س َ ع ِن ال َّر ِا�س ِخ َ
َق َال :ا ْل َعا ِل ُم ا ْل َع ِام ُل ِب َما َع ِل َم ا ْل ُم َّت ِب ُع َل ُه.
���م َم ْن ُوجِ َد ِفي ِع ْل ِم��� ِه َ�أ ْر َب َع ُة
َو ِق َيل :ال َّر ِا�س���خُ ِفي ا ْل ِع ْل ِ
���ن ِ
ا�ض ُع َب ْينَ��� ُه َو َب ْي َن
اهللَ ،وال َّت َو ُ
�أَ�شْ ��� َيا َء :ال َّتقْ��� َوى َب ْي َن ُه َو َب ْي َ
ا ْلخَ ْلقِ َ ،وال ُّز ْه ُد َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ال ُّد ْن َياَ ،وا ْل ُم َج َاه َد ُة َب ْي َن ُه َو َب ْي َن
َنف ِْ�س ِه» .
(((

ين
وقال ابن عا�شور في تف�سيره« :ال ُمرا ُد بِال ّر ِا�س ِخ َ
���م ِ
الكت ِ
���ابَ ،وم ْعرِ َف ِة
���م :ا َّل ِذي َ
���ن َت َم َّك ُن���وا في ِع ْل ِ
ف���ي ال ِع ْل ِ
َم ِ
وقام ِعن َْدهم ِم َن الأ ِد َّل ِة ما� أ ْر َ�ش َدهم �إلى ُمرا ِد
حام ِل ِهَ ،
ِ
وج َع َل ْيهِ ُم ال�شُّ ��� َب ُه .وال ُّر ُ�س ُ
���وخ
اهلل تَعال���ى؛ ب َِح ْي���ثُ ال تَ��� ُر ُ
((( معالم التنزيل ،البغوي.)11-10/2( ،
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���ات وال َّت َم ُّك ُن في ال َم���كانِ ُ ،ي ُ
قال:
الم ال َع َر ِب :ال َّثب ُ
ف���ي َك ِ
َر َ�س���خَ ِت الق ََد ُم َت ْر َ�سخُ ُر ُ�سوخً ا �إذا َث َب َت ْت ِعن َْد ال َم�شْ ِي و َل ْم
وا�س��� ُت ِعي َر ال ُّر ُ�س ُ
���وخ ِل َكمالِ ال َعقْلِ وال ِع ْل ِم ب َِح ْيثُ
َت َت َز ْل َزلْ ْ ،
���اع ْت
ال ت َُ�ض ِّل ُل ُه ال�شُّ ��� َب ُه ،والَ  ت َت َط َّر ُق ُه الأخْ طا ُء غا ِل ًبا ،و�ش َ
ون في
كالح ِقي َق ِة .فال ّر ِا�سخُ َ
َه ِذ ِه ِال ْ�س ِتعا َر ُة َح ّتى �صا َر ْت َ
ون
ُون ب َِدقا ِئ ِق ِه ،فَهم ُي ْح ِ�س��� ُن َ
ُون ِفي ِه ،العا ِرف َ
���م :ال ّثا ِبت َ
ال ِع ْل ِ
َموا ِق َع ال َّت�أْوِيلِ و َي ْع َل ُمو َن ُه» .
(((

وقال اب ��ن الق ّيم في تف�س ��يرهْ �« :أ�ص ُل خَ ِ
الد ِين
راب ِّ
هلل و َر ُ�س���و ُل ُه
وال ُّد ْني���ا �إ ّنما هو ِمن ال َّت�أْوِيلِ ا َّل ِذي َل ْم ُيرِ ْد ُه ا ُ
ِب َك ِ
وه���لِ اخْ َت َلف َِت الأُ َم ُم
الم��� ِه ،والَ  دلَّ َع َل ْي��� ِه �أ َّن ُه ُم���را ُد ُهَ ،
وه ْل و َق َع ْت ف���ي ا ُلأ َّم ِة ِف ْت َن ٌة
���م � ّإل بِال َّت�أْوِيلِ ؟ َ
َعل���ى �أ ْنبِيا ِئهِ ْ
وه ْل
َكبي َر ٌة �أ ْو َ�ص ِغي َر ٌة � ّإل بِال َّت ْ�أوِيلِ ؟ ف َِمن با ِب ِه َدخَ َل �إ َل ْيهاَ ،
ين في ال ِف َت ِن � ّإل بِال َّت ْ�أوِيلِ ؟
�أُرِيق َْت ِدما ُء ال ُم ْ�س ِل ِم َ
�ل�ام َفق َْطَ ،ب ْل �سا ِئ ُر
َو َل ْي َ
����س َهذا ُمخْ َت ًّ�صا ب ِِد ِين ال ْإ�س ِ
وال�س���دا ِد َح ّتى
���م ت ََزلْ َعلى ِال ْ�س��� ِت َ
�أ ْديانِ ال ُّر ُ�س���لِ َل ْ
قام ِة َّ
((( التحرير والتنوير ،ابن عا�شور.)164/3( ،
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َدخَ َلها ال َّت�أْوِي ُل ،ف ََدخَ َل َع َل ْيها ِمن الفَ�س���ا ِد ما الَ  ي ْع َل ُم ُه � ّإل
َر ُّب ال ِعبا ِد.
ِ�شارات ب ِِ�ص َّح ِة ُن ُب َّو ِة ُم َح َّم ٍد
َو َق ْد تَوا َت َر ِت الب ُ
ف���ي ال ُكتُ���بِ ال ُم َتق َِّد َم ِة ،و َل ِك ْن َ�س��� َّل ُطوا َع َل ْيه���ا ال َّت�أْو ِ
ِيالت
�س��� ْبحا َن ُهَ -عنْهم ِمن ال َّت ْحرِ ِيف
َف�أف َْ�س ُدوهاَ ،كما �أخْ َب َر ُ
وال َّت ْب ِدي���لِ ِ
���ف ت َْحرِ ي ُ
والك ْتم���انِ  ،فال َّت ْحرِ ي ُ
���ف ال َمعا ِن���ي
بِال َّت�أْو ِ
ِي�ل�ات ا َّل ِتي َل ْم ُيرِ ْدها ال ُم َت َك ِّل ُم بِها ،وال َّت ْب ِد ُيل َت ْب ِد ُيل
َلف ٍْظ ِب َلف ٍْظ �آخَ َرِ ،
مان َج ْح ُد ُه.
والك ْت ُ



َو َه ِ
يان ِ
والم َل ُل،
���ذ ِه الأ ْدوا ُء ال َّثال َث ُة ِمنها ُغ ِّي��� َر ِت الأ ْد ُ
وج ْد َت النَّ�صارى �إ ّنما ت ََط َّر ُقوا
و�إذا َت�أ َّم ْل َت ِد َ
ين ال َم ِ�س ِ
���يح َ
وج ُد َق ُّط ِم ْث ُل ُه في َ�ش ْي ٍء
�إلى �إفْ�سا ِد ِه بِال َّت�أْوِيلِ بِما الَ  يكا ُد ُي َ
ِمن الأ ْديانِ  ،و َدخَ ُلوا �إلى َذ ِل َك ِمن ِ
باب ال َّت�أْوِيلِ .
َوكَذَ ِل َ
���م َج ِمي ُعهم �إ ّنم���ا ت ََط َّر ُقوا �إلى
���ك زَنا ِد َق��� ُة الأُ َم ِ
���وات ِ
�إفْ�س���ا ِد ِديان ِ
و�س�ل�ا ُم ُه َع َل ْيهِ ْم
���ات ال ُّر ُ�س���لِ َ�ص َل ُ
اهلل َ
وعلى � ِ
وعلى
أ�سا�س��� ِه َب َن ْواَ ،
بِال َّت�أْ ِوي���لِ ِ ،وم���ن با ِب ِه َدخَ ُل���واَ ،
ُنق َِط ِه خَ ُّطوا.
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���اف َع ِد َيدةٌ ،ب َِح َ�س���بِ ِ
���ون � ْأ�صن ٌ
الباع ِث َلهم
وال ُم َت�أ ِّو ُل َ
َعل���ى ال َّت�أْ ِوي���لِ  ،وب َِح َ�س���بِ ُق ُ�ص���و ِر �أف ِ
���م و ُوفُو ِره���ا،
ْهامهِ ْ
و� ْأع َظ ُمه���م َت َوغ ًُّل في ال َّت ْ�أوِيلِ ِ
���د َق ْ�ص ُد ُه
الباطلِ َ ،م ْن ف ََ�س َ
كان َت�أْوِي ُل ُه � َأ�ش َّد
و َف ْه ُم ُهَ ،ف ُك َّلما �س���ا َء َق ْ�ص ُد ُه و َق ُ�ص َر َف ْه ُم ُه َ
���ون َت�أْوِي ُل ُه ِل َن ْو ِع َه��� ًوى ِمن َغ ْيرِ
ان ِْحرافً���ا ،ف َِمنه���م َمن َي ُك ُ
ون
الحقِّ ِ ،ومنهم ِمن َي ُك ُ
ُ�ش ْب َه ٍةَ ،ب ْل َي ُك ُ
ون َعلى َب ِ�صي َر ٍة ِمن َ
الح َّق ( َو ِمنهم
َت�أْوِي ُل ُه ِل َن ْو ِع ُ�ش ْب َه ٍة َع َر َ�ض ْت َل ُه �أخْ ف َْت َع َل ْي ِه َ
ون َعلى
ون َت�أْوِي ُل ُه ِل َن ْو ِع ُه ًدى ِمن َغ ْيرِ ُ�ش ْب َه ٍةَ ،ب ْل َي ُك ُ
َمن َي ُك ُ
الحقِّ ) ِومنهم َمن َي ْج َت ِم ُع َل ُه ال ْأمرانِ  :ال َهوى
َب ِ�صي َر ٍة ِمن َ
َ�ص ِد وال�شُّ ْب َه ُة في ال ِع ْل ِم.
في الق ْ
ِالج ْم َل ِة فا ْف ِتراقُ � ْأهلِ ِ
الكتا َب ْي ِن ،وا ْف ِتراقُ َه ِذ ِه ا ُلأ َّم ِة
وب ُ
ين ِف ْر َق ًة �إ ّنم���ا �أ ْو َج َب ُه ال َّت ْ�أ ِوي ُ
َعل���ى َث ٍ
���ل ،و�إنَّما
و�س��� ْب ِع َ
الث َ
الج َملِ ِ
والح َّر ِة
و�ص ِّفي َ
َ���ت ِدما ُء ال ُم ْ�س��� ِل ِم َ
�أُرِيق ْ
���ن َ
ين َي��� ْو َم َ
���م َج��� ًّرا بِال َّت�أْوِيلِ  ،و�إ َّنم���ا َدخَ َل
و ِف ْتنَ��� ِة ا ْب ِ
���ن ال ُّز َب ْي���رِ َ
وه ُل َّ
ِ
�ل�ام ِمن ال ُم َت َف ْل ِ�س��� َف ِة والق ِ
والباط ِن َّي ِة
َرام َط��� ِة
� ْأعدا ُء ال ْإ�س ِ
وال ْإ�س ِ
���ماعي ِل َّية والن َُّ�ص ْيرِ َّي ِة ِمن ِ
باب ال َّت ْ�أوِيلِ  ،فَما ْامت ُِح َن
و�س��� َب ُبها ال َّت ْ�أو ُ
ِيل؛ َف���� َّإن ِم ْح َن َت ُه
ال ْإ�س ُ
�ل�ام ب ِِم ْحنَ��� ٍة َق ُّط � ّإل َ
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ين ،و�إ ّما � ْأن ُي َ�س��� َّل َط َع َل ْيهِ ُم ال ُكفّا ُر ب َِ�س َببِ
�إ ّما ِمن ال ُم َت�أ ِّو ِل َ
ما ا ْر َت َك ُبوا ِم���ن ال َّت�أْوِيلِ وخا َلفُوا ِ
ظاه��� َر ال َّتنْزِ يلِ و َت َع َّل ُلوا
بِال ِ
أباطيلِ  ،فَما ا َّل ِذي �أراقَ ِدما َء َب ِني َج ِذي َم َة و َق ْد � ْأ�س َل ُموا
ول ِ
َغ ْي ُر ال َّت�أوِيلِ َح ّتى َر َف َع َر ُ�س ُ
اهلل َ ي َد ْي ِه و َت َب َّر�أ �إلى
ِ
���م و�أخَ ذَ � ْأموا َل ُه ْم؟ وما ا َّل ِذي
اهلل ِمن ِف ْعلِ ال ُم َت�أ ِّولِ ِب َق ْت ِلهِ ْ
الح َد ْي ِب َي ِة َع ْن ُموا َف َق ِة
ال�صحا َب ِة َ ي ْو َم ُ
�أ ْو َج َب َت�أخُّ َر َّ
َر ُ�س���ولِ ِ
اهلل َ غ ْي��� ُر ال َّت�أْ ِوي���لِ َح ّتى ا�شْ ��� َت َّد َغ َ�ض ُب ُه
طاع ِت ِه َح ّتى َر َج ُعوا َع ْن َذ ِل َك ال َّت�أْوِيلِ ؟ وما
ِل َت�أخُّ رِ ِه ْم َع ْن َ
وع ْدوا ًنا
ين ُع ْثم َ
ا َّل ِذي َ�س���ف ََك َد َم � ِأمي���رِ ال ُم�ؤ ِْم ِن َ
���ان ُظ ْل ًما ُ
و�أ ْو َق��� َع ا ُلأ َّم��� َة ِفيما �أ ْو َق َعه���ا ِفي ِه َح ّتى ال َآن َغ ْي��� ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟
الح َ�س ْي ِن و� ْأهلِ َب ْي ِت ِه
وما ا َّل ِذي َ�سف ََك َد َم َع ِل ٍّي  وا ْب ِن ِه ُ
َ غ ْي��� ُر ال َّت�أوِيلِ ؟ وما ا َّل ِذي �أراقَ َد َم َع ّما ِر ْب ِن ِ
يا�س���رٍ
و� ْأ�صحابِ��� ِه َغ ْي ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟ وما ا َّل ِ
���ذي �أراقَ َد َم ا ْب ِن ال ُّز َب ْيرِ
ِ
و�س��� ِع ِيد ْب ِن ُج َب ْيرٍ َ
�س���ادات
وغ ْيرِ ِه ْم ِمن
ُ
وح ْجرِ ْب ِن َع ِد ٍّي َ
الأ ُ َّم��� ِة َغ ْي ُر ال َّت ْ�أوِيلِ ؟ وما ا َّل ِ
���ذي �أُرِيق َْت َع َل ْي ِه ِدما ُء ال َع َر ِب
إمام
في ِف ْت َن ِة �أبِي ُم ْ�س��� ِل ٍم َغ ْي ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟ وما ا َّل ِذي َج َّر َد ال َ
ال�س َ
ياط َح ّتى َع َّج ِت الخَ ِلي َق ُة
� ْأح َم َد َب ْين ال ِعقا َب ْي ِن ُ
و�ضرِ َب ِّ
إمام � ْأح َم َد
�إلى َر ِّبها تَعالى َغ ْي ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟ وما ا َّل ِذي َق َت َل ال َ
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ا ْب َن َن ْ�صرٍ الخُ ِ
ال�س ُجونِ
زاع َّي وخَ َّل َد خَ ْلقًا ِمن ال ُع َلما ِء في ُّ
َح ّتى ماتُوا َغ ْي ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟ وما ا َّل ِذي َ�س��� َّل َط ُ�س��� ُي َ
وف ال َّتتا ِر
وه ْل
�ل�ام َح ّت���ى َر ُّدوا � ْأه َلها َغ ْي��� ُر ال َّت�أْوِيلِ ؟ َ
َعلى دا ِر ال ْإ�س ِ
الح ُلولِ ِ
والتِّحا ِد � ّإل ِمن
َدخَ َل ْت طا ِئ َف ُة الإ ْلحا ِد ِمن � ْأه���لِ ُ
ِ
باب ال َّت�أْوِيلِ » .
(((

وبع���د ،ف����إن العلم ال�ش���رعي كغي���ره م���ن العلوم له
فدين
رجال���ه
المخت�ص���ون ،ب���ل �أرى �أن���ه �أهم العل���ومُ ،
ُ
الأم���ة � ًأول؛ ال يتخ َّبط فيه ُم َتخَ ِّب���ط ،وال يهذي فيه ٍ
هاذ،
يقول تعالى:ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮊ [التوبة.]122 :
ولأهمي���ة العلم ال�ش���رعي؛ ق���رن الح ُّق �-س���بحانه-
�ش���هادته ومالئكت���ه ،ب�ش���هادة �أولي العل���م ﮋﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﮊ [�آل عمران.]18 :
((( �إع�لام الموقعي��ن ع��ن رب العالمي��ن ،)251-250/4( ،وانظ��ر :تف�س��ير اب��ن
القي��م� ،س��ورة �آل عم��ران ،الآية.7 :
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ق ��ال القرطبي عند تف�س ��يره لهذه الآيةِ « :في َه ِذ ِه
ال َي��� ِة َد ِلي ٌل َع َل���ى ف َْ�ضلِ ا ْل ِع ْل ِم َو َ�ش��� َر ِف ا ْل ُع َل َما ِء َوف َْ�ض ِلهِ ْم،
ْآ
ِا�س ِم ِه
َف�إِ َّن ُه َل ْو َك َان �أَ َح ٌد �أَ�شْ َر َف ِم َن ا ْل ُع َل َما ِء َل َق َر َن ُه ُم ا ُ
هلل ب ْ
���م ا ْل ُع َل َما ِءَ .و َق َال ِفي َ�ش َر ِف
ا�س َ
ا�س ِ
���م َم َل ِئ َك ِت ِه َك َما َق َر َن ْ
َو ْ
ا ْل ِع ْل ِم ِل َن ِب ِّي ِه  ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ فلو كان �ش���يء
هلل َت َعا َلى َن ِب َّي��� ُه �َ أ ْن
�أَ�شْ ��� َر َف ِم َ
���ن ا ْل ِع ْل ِم َ َ أل َم��� َر ا ُ
���ن ا ْل ِع ْل ِم.
���د ِمنْ��� ُه َك َما �أَ َم َر �أَ ْن َي ْ�س���تَزِ َيد ُه ِم َ
َي ْ�س َ����أ َل ُه ا ْل َمزِ ي َ
َو َق َ
الَ ْن ِب َي ��ا ِء» َ .و َق َال:
���ال �« :إِ َّن ا ْل ُعلَ َم ��ا َء َو َر َث ُة ْ أ
«ا ْل ُعلَ َما ُء �أُ َمنَا ُء ِ
اهلل َعلَى خَ ْل ِق ِه» َ .و َهذَ ا َ�ش��� َر ٌف ِل ْل ُع َل َما ِء
الد ِين خَ ِطي ٌر» .
َع ِظي ٌمَ ،و َم َح ٌّل َل ُه ْم ِفي ِّ
(((

(((

(((

����ص �-س���بحانه -العلماء الرا�س���خين في العلم
ويخُ ُّ
بالذكر ،و�س��� ّماهم الرا�س���خين ،فقال :ﮋﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮊ [الن�ساء.]162 :
((( �أخرج��ه البخ��اري تعليقً��ا ف��ي ب��اب العل��م قب��ل الق��ول والعم��ل (،)71/1
و�أحم��د ( 46-45/36رق��م  ،)21715و�صحح��ه اب��ن الملق��ن ف��ي الب��در المني��ر
( ،)587/5وح�س��نه الألبان��ي ف��ي �صحي��ح الترغي��ب والترهي��ب ( 17/1رق��م .)70
((( �أخرجه الق�ضاعي في م�سند ال�شهاب ( 100/1رقم .)115
((( الجامع لأحكام القر�آن ,تف�سير القرطبي.)41/4( ،
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وقد علم العلماء ذوو القلوب الرا�سخة بعظمة كتاب
اهلل؛ ولهذا تراهم يخ�شعون ،وتهت ُّز قلو ُبهم ل�سما ِع تالو ِة
ِ
���ج ًدا هلل؛ ذل��� ًة وطم ًعا في رحمت ِه
كتاب اهلل ،فيخ ُّرون ُ�س َّ
وعفو ِه ومغفرته.
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷﭸﮊ [الإ�سراء.]107 :

ويتمي���ز �أه���ل العل���م بحف���ظ كت���اب اهلل ،فنال���ت
�أج�سادهم �ش َ
���رف الذكر الر َّباني بما احتو ْت ُه �صدو ُر ُهم
من ن���و ٍر وبي���ان ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮊ [العنكبوت.]49 :
وال يت���ر َّد ُد �أول���و العل���م الذي���ن فت���ح اهلل عليهم في
معرفة الح���ق والدعوة �إلي���ه ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [�سب�أ.]6 :
ويق ُْ�ص ُر الحق �-سبحانه -خ�شيته دون �سواه على العلماء

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [فاطر.]28 :
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ويق���رر �س���بحانه ِر ْف َع َة حمل ِة العل���م عنده ﮋﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

ﰒﰓﰔﰕﮊ [المجادلة.]11 :
اعر�ض
كالم اهلل ال ُمعجِ ���ز
ْ
وبع��� ُد يا َ
عبداهلل ،ه���ذا ُ
وافح�ص نف�سك معه ،وانظر كيف
نف�سك عليه كل حين،
ْ
َ
�أنت! وفي �أي درج ٍة عند اهلل تُرف ُع ِ
بعلمك ،وما م�ؤ�شرات
ر�سوخ العلم لديك؟ حينها �ستعرف النتيج َة حين تعر�ض
الفح�ص القر�آني الدقيق.
نف�سك على جها ِز
ِ
َ
اق���ر�أ القر�آن وت�أ ّم���ل وتف ّكر ،فقد �أورد �-س���بحانه-
ال َّتف ُّك���ر ف���ي معر�ض الم���دح ،فقال تعال���ى :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛﮊ [الزمر.]21 :
تف َّك ْر ف���ي ُ�صن ِع اهلل ْ
تنل ثن���اءه ور�ضاه ﮋﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
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ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮊ [�آل عمران.]13 :
وف���ي �آي ٍة �أخرى يقول تعال���ى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [النور.]44 :

وذ َّم �-سبحانه -ال ُمعر�ضين عن التفكر ،فقال :ﮋﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ [يو�سف.]105 :
وق���ال  :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ

[الأعراف.]179 :

b
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مفتاح السعادة

من منَّا ال يرغب في الحياة ال�سعيدة؟ كل الب�شر مهما
ْ
كانت دياناتهم ين�ش���دون ال�س���عادة .فحي���ن �صدر كتاب
دي���ل كارنيغي (دع القلق وابد�أ الحياة) ،تهافت النا����س
على �ش���رائه وقراءته ،وتُرجم �إلى ع ّدة لغات منها اللغة
العربية .قال �أحد المثقفي���ن عنه� :إن لم تكن قد قر�أته
ف�ضع ما بي���دك جان ًبا وابد�أ قراءته الآن! كتاب �س���يغير
طريقة تفكيرك للأبد ،ويجعل الحياة �أ�سهل و�أكثر مرونة.
حين �سافر ال�شيخ ابن �سعدي � إلى بيروت للعالج
قر�أ الكتاب ،و�أح�ضر ن�سخة منه ،و�أو�صى بقراءته.
و�أقول� :أجم ُل من ذلك الكتاب و�أوثق ،و�أحلى و�أ�صدقُ
من ِّ
كل ما ُكتب ،ومن ُك ِّل ما قيل حول ال�سعادة في الدنيا
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أطيب من ذلك
والتخلُّ�ص من القل���ق وال�ضغط والتوترُ � ،
ُك ِله ،عد ٌد من الآيات القر�آنية تَج ِل ُب ال�س���عادة ،افهمها،
تع����ش ال�س���عادة الفعلية،
قف معها وقفات ،تدب ْر وتف ّك ْر؛ ِ
ْ
وت�ش���عر بالطم�أنينة في نف�س���ك وحياتك ﮋﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮊ [النحل.]97 :
ا�ص��� ُدقْ ف���ي �إيمان���ك ،واعم ْ
�صالحا تحيا ْ
وتع����ش
���ل ً
حي���ا ًة رخ ّي ًة �س���عيدة ،ع ّب���ر الق���ر�آن عنه���ا ب ـ (ط ِّيبة).
ولكلمة (طيبة) �إيحاءاتها؛ اللين ،والرخاوة ،والبهجة،
والرائحة الز ّكية ،الن�ضارة ،و ُكل �صفات ال�سعادة.
مهموم���ا وقلقًا و�ضائقًا �صد ُرك ،فباد ْر نحو
نت
�إن ُك َ
ً
نف�سك معها!
القر�آن ،وت�أ َّم ْل �آيات ال�سعادة،
ْ
وافح�ص َ
كل القر�آن �سعادة ،و�س َتجِ ُد في بع�ض الآيات �سلوتَك،
ْ
واعمل بها!
وتلق بها راح َتك ،فباد ْر
َ
اقر�أ �أول �سورة هود وتد ّبرها وتم ّعن في ما ا�ستنبطه
ُعلماء التف�س���ير منها ،يقول تعالى :ﮋﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﮊ [هود.]4 -1 :
���ن منّا الَ  يو ُّد المتا َع
�أخ���ي في اهلل� ،أختي في اهلل ،م ْ
الح�سن في ُدنياه؟ قال علماء التف�سير� :أكث ْر من ا�ستغفار
َ
اهلل وتوبته ْ
ومتاعا ح�س ًنا �إلى �أجلك
تع����ش حيا ًة �س���عيد ًة ً
المكت���وب .ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [هود.]3 :
قف
�إن في القر�آن الكريم �إر�شا ًدا وبيا ًنا لل�سعادة؛ فه ّيا ْ
واقر�أْ وتد ّبرِ الوعد الر ّباني في قوله تعالى :ﮋﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮊ [الن�ساء .]124 :لي�س هناك �أوثق وال� أ�صدق وال� أحب
من هذا الوعد الإلهي الم�شروط بالإيمان والعمل ال�صالح!
�إنها ال�س���عادة القادمة والوعد ال�سار واليقين ال ُمتحقِّق،
وواهلل ،وتاهلل ،وباهلل �إنها ال�سعادة والبهجة ،فه َّيا ُن َ�ش ِّم ُر
عن �سواعد الجِ ِّد والعمل ال�صالح مهما كان!
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ْ
وال تقنط من
فتداركْ نف�سك من الوقوع في الخط�أ،
رحم���ة اهلل ،وتم�ضي ف���ي ُد ُروب الغواية ﮋﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﮊ [الحجر.]56 :
�إن �أ�سرف َْت ون�س ْي َت وم�ض ْي َت وراء �شهواتك فال تقنط،
رب عف ٍّو كريم ينتظرك ،فال تي� ْأ�س وال ت�ستعظم
بل ُع ْد �إلى ٍ ّ
ذنوبك؛ فعف ُوه �أعظم ،وكر ُمه �أو�س��� ُع و�أ�شم ُل ﮋﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﮊ [الزمر.]53 :

ُحا�سب على �سيئاتك ،وقد يمحوها اهلل �-سبحانه-
�ست ُ
�إذا تداركت نف�سك.
ﮋﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ

[غافر.]40 :

أني�سك
ال�سعادة ،ف ُلذْ به ،واجع ْله � َ
�إنه القر� ُآن َم�صد ُر َّ
و�سلوتَك!
b
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مقياس محبة اهلل

ما من �شخ�ص �إال ويرجو �أن يكون محبو ًبا عند اهلل.
ٌ
وهدف �أ�سمى وعظي ٌم،
فالحب الإلهي غاي ٌة عظمى،
ُّ
والحب الر َّباني �أغلى �أنواع الحب؛
نرجو الفوز به جمي ًعا،
ُّ
حب الزوجة ،و�أه ُّم
�أثم ُ
حب الوالدين ،و�أع ُّز م���ن ِّ
���ن من ِّ
حب عرف ُه الب�ش���ر �أو لم يعرف���وه .وكيف تعرف
م���ن كل ٍّ
���ب ال يمكن �أن
���ب؟ ه���ل يمكن ذلك ،واهلل غي ٌ
�أن اهلل يح ُّ
نراه �أو نك ِّلمه في دنيانا؟! هو يرانا وال نراه ،وفي الآخرة
يفو ُز عباده الم�ؤمنون بر�ض���اه وجنّته ،ويك ّلمهم ويراهم
ويرونه ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [القيامة.]23-22 :
افتح الم�صحف ْ
طريق المح ّبة.
تعرف َ
ِ
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ا ّت ِب ْع َ
هلل ،واتباع ر�سولِ
ر�سول اهلل ُ ي ْح ِب ْب َك ا ُ
اهلل َي ِت��� ُّم بت�صديق���ه فيما ج���اء به ،والعمل بم���ا �أمر به،
واجتناب ما نه���ى عنه� ،إن فعلت ذاك �أح َّبك اهلل ﮋﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

[�آل عمران.]31 :

يحب الإح�سان ،وقد تك َّررت الآيات
واهلل �-سبحانهُّ -
حول مح ّب ِة اهلل للإح�س���ان ،قال تعالى :ﮋﮪﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮊ [البق���رة ]195 :ﮋﮚ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [المائدة .]93 :فهل
مح�س���ن في نف�س���ك؟ وهل تح�س���ن للآخرين؟ ْ
�سل
�أنت
ٌ
وتجد حالوته في
نف�سك لتعرف مقيا�س مح ّبة اهلل لكْ ،
قلبك ،ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃﮊ
���ب �-س���بحانه -في العف���و وال�صفح،
[�آل عم���ران .]148 :و َرغَّ َ
وي�صفح
وذاك �إح�سان ُيح ُّبه اهلل ،فهل �أنت م ّمن يتح َّم ُل
ُ
ويتجاه���ل الإ�س���اءة ،ويتنا�س���ى ز ّل���ة القري���ب ،وهف���وة
ال�صديق ،وخط�أ الجار؟
���ح عنه���م ابتغ���اء مر�ض���ات اهلل؟ ﮋﯣ
ه���ل ت�صف ُ

ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ
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وكظم الغيظ �إح�سان ،والعفو �إح�سان،
وال�صدق ُة �إح�سانُ ،
وكل تل���ك الأعمال ُيح ُّبها اهلل ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﮊ

[�آل عم���ران� .]134 :إذن ،فلتع���رف مح ّب���ة اهلل ل���ك ،ولتنظ���ر
لنف�سك ومحبتك للإح�سان الذي يح ّبه اهلل.

حب الطهارة وال ُم َتطهرين ،فهل �أنت من �أهل
واهلل ُي ُّ
الطهارة والنقاوة الح�سية والمعنوية؟ ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﮊ [البق���رة� .]222 :إن كانت الطهارة �س���ج َّي َتك
هلل يح ُّبك!
فاعلم �أن ا َ
وهواك ُ
وح َّبك ْ
وفي �س���ورة التوبة ي���ر ُد ذك ُر المتطهرين في �س���ياق
ذكر الم�س���جد؛ �إذ يرتبط الم�س���جد بالو�ضوء والطهارة
الح�س���ية والمعنوي���ة ،ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ِّ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅﮊ

���ب للمتطهرين ،فهل
[التوب���ة .]108 :ف���اهلل �-س���بحانهُ -مح ٌّ
أن�س
�أنت ُم ٌّ
حب للم�س���اجد التي يغ�ش���اها المتطهرون؟ ت� ُ
بالجلو����س فيه���ا ،والخل���وة م���ع كت���اب اهلل ف���ي رحابها
الطاهرة؟
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ْ
���وم وافح�صه���ا؛ هل �أنت ت�س���ارع
�س���ل َ
نف�س���ك ك َّل ي ٍ
للم�س���اجد طاه��� ًرا ُمتطه��� ًرا لأداء ال�صلوات الخم����س؟
فاعلم بمح ّبة اهلل لك ،زادك اهلل
�إن ُكنت ذاك الرج���ل ْ
طهارة ونقا ًء.
و�ص ْح َب ِتها والتخلقِ بها؟
وكيف �أنت مع مقيا�س التقوى ُ
ﮋﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﮊ [�آل عمران .]76 :وقد بين
القر�آن الكريم وع َّرف المتقين الذين ُيحبهم اهلل -جعلنا
منهم -فقال تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [البقرة.]5-1 :

فه���ل يا ترى �أن���ت م���ن ه����ؤالء المتقي���ن الم�ؤمنين
بالغيب ،والمقيمي ال�صالة ،والمنفقين ،والم�ؤمنين بما
ُزت بمح ّب ِة
�أوحى اهلل �إلى ر�س���له؟! �إن كنت كذاك فقد ف َ
يحب المتقين.
اهلل ،فا ُ
هلل ُّ
���ب
وكذل���ك ف����إن ال�صب���ر �ش����أنه عظي���م ،واهلل يح ُّ
مقيا�س���ك ف���ي ال�صبر عل���ى اجتناب
ال�صابري���ن ،فما
ُ
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محارم اهلل ،وال�صبر على �أداء العبادات ،وال�صبر على
االبت�ل�اء ،والجهاد والإنفاق في �س���بيل اهلل؟ و�أين ت�ضع
نف�سك من هذا ال�صبر بتنوعاته المختلفة؛ لتفوز بمح ّبة
اهلل؟ ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [�آل عم���ران .]146 :وه���ل
ت�س���تحق الف���وز بنتيج���ة ال�صبر بعد فح�ص نف�س���ك مع
ه���ذا الخلق ،كم���ا �أورده القر�آن ﮋﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ [الفرقان.]75 :
وكيف �أنت والعدل؟ فاهلل ُيح ُّبه ،وقد ك َّر َر �-سبحانه-
ف���ي �آيات���ه ُح َّبه للمق�س���طين ،ف����إذا نزغ ال�ش���يطان بين
طائفتي���ن م���ن الم�ؤمني���ن ،ف�أ�صلح���وا بينهم���ا بالع���دل
���ب العدل الذي هو
والق�س���ط ،و�إياكم والجور ،فاهلل ُيح ُّ
الق�سط.
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯗﯘﯙﯚﮊ [الحجرات.]9 :
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الظلم وي�أمر بالق�س���ط والعدل حتى مع
واهلل ُ
يمقت َ
المخالفين ف���ي الدين ،قال تعالى ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ [الممتحنة.]8 :
َ
ين
«قال ال ُمف َِّ�س ُر َ
وه ِذ ِه الآ َي ُة ُرخْ َ�ص ٌة في ِ�ص َل ِة ا َّل ِذ َ
ونَ :
وجوا ِز ِب ِّر ِه ْم ،و� ْإن كا َن ِت
الح ْر َب ِل ْل ُم ْ�س ِل ِم َ
َل ْم َين ِْ�ص ُبوا َ
ينَ ،
ال ُم���واال ُة ُم ْنق َِط َع��� ًة ِمنه���م و�أن ت ِ
���دلِ ِفيما
ُعام ُلوهم بِال َع ْ
َب ْينَكم و َب ْينَهم» .
(((

هذا منهج قر�آني ك�ش���ف اهلل به مح ّبت���ه لل ُم َتخَ ِّل ِقين
كنت تن�ش��� ُد مح ّبة اهلل ،فكن
بتلك ال�صف���ات؛ ولهذا �إن َ
م���ن �أولئك ،ولكي تفح�ص نف�س���ك ومح ّبة اهلل لك؛ د ِّق ْق
نف�سك مع هذه الآيات التي ب َّين اهلل فيها
�أين �أنت ،و ِق ْ�س َ
عوامل تحقُّقِ ح َّبه ومح ّبته ،وك�س���ب ر�ضاه؛ لتعي����ش �آم ًنا
مطمئ ًنا مح ًّبا محبو ًبا ،و�إن لم تكن كذلك ﮋﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮊ [المائدة.]54 :
((( زاد الم�سير في علم التف�سير ،ابن الجوزي.)7/8( ،
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الج َّنةِ
َم ْه ُر َ

أو�ضاعا اجتماعية واقت�صادية
يعي�ش ُ
بع�ض الم�سلمين � ً
�صعبة ،ويتعر�ض �آخرون لم�آ�س���ي و�آالم ،تدفع لل�سخرية
من دينهم ،فتهتز عقائد ُثل ٍة منهم ،و َي ْ�ص ِب ُر ذوو العقائد
ال�س���ليمة الذين ق���ر�ؤوا القر�آن ،واطم�أن���وا �إليه ،وعلموا
حقيقة الإيمان ،و�أن مهر الجنة غالٍ .
قال الح�س ��ن الب�صريِ :
«ي�سي ُر اليقين ُيخْ رِ ُج َّ
ال�شك
ُك َّل��� ُه من القلب ،وي�س���ي ُر ال�ش���ك ُيخرج اليقي���ن منه!» .
احذَ ر ال�ش َّ
���ك وو�سو�س���ة ال�ش���يطان ،وعندما ت���رى واقع
الم�س���لمين وم���ا يتعر�ضون له من ابت�ل�اءات ،وقد تكون
(((

((( البداية والنهاية.)٣٥٨/١٤( :
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واحدا م���ن �أولئ���ك ال ُم ْب َت َلين ،فافتح كت���اب اهلل الكامل
ً
تجد فيه الدواء وال�س َل َوة.
عندم���ا تر َتب ُ
���ح الم�صحف
ِ���ك وته َت��� ُز نف�س���يتُك افت ِ
نف�س���ك مع �آيات ال�صبر واالبتالء ،وانظر �أين
ْ
وافح�ص َ
�أنت؟
لقد �أخبر �س���بحانه� :أم َة اال�س�ل�ام ب�أن مهر الجنة،
وه���ي ُمبتغاه���م ،غ���الٍ  ،و�أن درب الخير يلزم���ه ال�صبر

ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﮊ [البقرة.]214 :
مما ذكر ُه ابن عثيمين عند تف�سيره لهذه الآية ،قال:
*«ي�س���تفاد من هذه الآية الكريمة :عناية اهلل 
بهذه الأمة؛ حيث ي�س ّليها بما وقع بغيرها ،وهكذا
كم���ا جاء في القر�آن جاء في ال�س���نة ،فالر�س���ول
 لم���ا ج���اء �أ�صحاب���ه ي�ش���كون �إليه في
مك���ة �أخبرهم ب�أن من كان قبلنا يو�ضع المن�ش���ار
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على ر�أ�سه ،ويم�شط به ما بين لحمه وعظمه ،ثم
ال يرده ذلك عن دينه؛ تثبيتًا للم�ؤمنين.
	ع���ن خباب ب���ن الأرت�َ :ش��� َك ْونا �إل���ى َر�س���ولِ ِ
اهلل
 وهو ُم َت َو ِّ�س��� ٌد ُب ْر َد ًة له في ِظ ِّ
���ل ال َك ْع َب ِة،
َف ُق ْلن���ا� :أال ت َْ�س��� َتن ِْ�ص ُر لن���ا؟ �أال ت َْد ُع���و َلنا؟ َ
فقال:
«ق� � ْد كا َن َم ��ن َق ْبلَ ُك� � ْمُ ،ي�ؤْخَ ُذ ال َّر ُج� � ُل ف ُي ْح َف ُر له
ف ��ي الأ ْر� � ِ�ض ،ف ُي ْج َع� � ُل فيه ��ا ،ف ُيج ��ا ُء ِ
بالمنْ�ش ��ا ِر
ف ُيو�ضَ � � ُع عل ��ى َر�أْ ِ�س� � ِه ف ُي ْج َع ُل ِن ْ�ص َف ْينِ  ،و ُي ْم َ�ش � ُ�ط
الح ِد ِ
ب�أَ ْم�ش � ِ
يد ،ما ُدو َن َل ْح ِم� � ِه و َع ْظ ِم ِهَ ،فما
�اط َ
ذلك عن ِدي ِن� � ِهِ ،
َي ُ�ص � ُّ�د ُه َ
واهلل َل َي ِت َّمنَّ هذا ال ْأم ُر،
حتّى َي ِ�سي َر ال ّرا ِك ُب ِمن َ�صنْعا َء �إلى َح ْ�ض َر َم ْوتَ ،
الَ  يخ � ُ
هلل ،وال ِّذ ْئ � َ�ب على َغن َِم� � ِه ،و َل ِك َّن ُك ْم
�اف � ّإل ا َ
ت َْ�س َت ْعجِ ُلونَ» .
*وي�س���تفاد من هذه الآية الكريمة� :أن الإيمان لي�س
بالتمنّي وال بالتح ّلي ،ما تق���ول� :أنا م�ؤمن� ،أدخل
الجنة ،ال ،ال ب ّد من �إ�صابة.
(((

((( �أخرجه البخاري ( 141/9رقم .)3612
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*وي�س���تفاد م���ن ه���ذه الآي���ة الكريم���ة :حكمة اهلل
؛ حي���ث يبتلي الم�ؤمنين بمثل هذه الم�صائب
العظيم���ة امتحا ًن���ا حتى يتبي���ن ﮋﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [محمد.]٣١ :
�أظنن���ا ال نعرف زيف الذه���ب �إال �إذا �أذبناه بالنار،
أي�ضا
وال نع���رف طي���ب الع���ود �إال �إذا �أحرقناه بالن���ارً � ،
ما يع���رف المخل����ص �إال باالمتح���ان واالبت�ل�اء ،فعليك
يا� أخ���ي بال�صب���ر ،قد ت����ؤذى عل���ى دينك ،قد ي�س���تهز�أ
ب���ك ،وربما تُالحق ،وربما تُراقب ،ولكن ا�صبر وا�صدق،
ا�صب���ر وانظر �إل���ى ما ح�ص���ل لأولي العزم من الر�س���ل
عليه���م ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،الر�س���ول  كان
�س���اجدا ما� آذى
�س���اجدا هلل في �آمن بقع ٍة على الأر�ض،
ً
ً
آمن بقع ٍة على الأر�ض ،وهو الم�سجد
أحدا وال� شي ًئا ،في � ٍ
� ً
الح���رام ،في�أتي طغ���اة الب�ش���ر ،ي�أتون ب���الأذى والقذر؛
�س�ل�ا الناقة ي�ضعونه عليه وهو �ساجد ، ،هذا
�أمر عظيم ،يعني :ما ي�صبر عليه �إال �أولو العزم ،ويبقى
ذلك حتى ت�أتي ابنته ال�صغيرة فاطمة تزيله عن ظهره،
فيبقى القوم ي�ضحكون ويقهقهون.
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�أن���ا �أعتقد �أن الإن�س���ان نف�س��� ًّيا �إال م���ن ع�صمه اهلل
وث َّب َت��� ُه� ،س���ي َم ُّل ،يتعب ،يق���ولِ :لم ُي ْف َعل ب���ي هذا؟ وعلى
الأق���ل يختفي بدينه ،لك���ن ا�صبر واحت�س���ب ،واعلم �أنه
مت على
مهم���ا كان الأمر ،غاية ما هنالك الموت ،و�إذا ّ
انتقلت من دار �إلى خير منها ،ﮋﭾ
ال�صبر في اهلل 
َ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮊ [العنكب���وت .]١٠ :ال تكن هكذا ،ا�صبر واحت�س���ب ،واعلم
ب�أن ﮋﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [النحل ،]١٢٨ :و�أن
أقواما من �إخوانك يرقبون
اهلل مع ال�صابرين ،و�أن لك � ً
���جعتهم و�ص ّبرتهم،
ما يح�ص���ل من���ك ،ف�إذا �صب َ
���رت �ش ّ
وتعلمون �أن الأمة �أفراد� ،إذا �صلح فر ٌد وفر ٌد وفر ٌد وفر ٌد
َك َّو ُن���وا �أ ّمةِ .
الرك َّية ه���ي البئر �إذا ط���اح منها واحد من
ح�صاه���ا اختل���ت ويطيح الجميع ،فالمه���م �أن اهلل 
ي�س��� ّلي الم�ؤمنين بمثل هذا ،ويخبر �أنه �أ�صاب من قبلنا،
�أ�صابهم ب�أ�س���اء؛ ِق ْل ُة مال ،و�إعواز عظيم؛ فقر ،وم�ضرة
ف���ي �أبدانه���مُ ،ي�ض َربون ،ويجرحون ،وربم���ا يقتلون كما
كان بن���و �إ�س���رائيل يقتل���ون الأنبياء بغير ح���ق ،وت�أتيهم
المخاوف العظيمة وزلزلوا.
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وي�ستفاد من هذه الآية الكريمة� :أنه ينبغي للإن�سان
�أن ال ي�س����أل الن�صر �إال من القادر عليه وهو اهلل؛ لقوله:
ﮋﯫ ﯬ ﯭﮊ؟ [البقرة.]214 :
وي�ستفاد من ذلك :ف�ضيلة اتباع الر�سل؛ لقوله :ﮋﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﮊ ،يتفقون على هذه الكلمة التي
فيها ا�ستدعاء الن�صر ﮋﯫ ﯬ ﯭﮊ؟.
وي�ستفاد من هذه الآية :تمام قدرة اهلل ؛ لقوله:
ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ.
وي�س���تفاد منها :حكمة اهلل؛ حيث يمنع الن�صر لمدة
معينة من الزمن مع �أنه قريب ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ.
وي�س���تفاد من هذه الآي���ة الكريم���ة� :أن ال�صبر على
الب�ل�اء في ذات اهلل  من �أ�س���باب دخول الجنة؛ لأن
معنى الآية :ا�صبروا حتى تدخلوا الجنة.
وي�ستفاد من هذه الآية الكريمة :الإ�شارة �إلى ما جاء
في الحدي���ث ال�صحيح عن النب���ي � أنه قال:
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«ح َّف � ِ�ت ا ْل َج َّن� � ُة بِا ْل َم� � َكا ِر ِه»؛ لأن هذه م���كاره ،ولكنها هي
ُ
الطريق �إلى الجنة.
وي�ستفاد من الآية الكريمة� :أنه ال و�صول �إلى الكمال
�إال بعد تجرع ك�أ����س ال�صبر ،وهو من قوله :ﮋﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ �إلى �آخره.
أي�ضا� :إثب���ات الجنة؛
وي�س���تفاد م���ن الآية الكريم���ة � ً
لقوله :ﮋﭚﭛﭜﮊ ،وقد �س���بق �أن م����آل الخلق �إلى
داري���ن ال ثالث لهم���ا� :إما الجن���ة ،و�إما الن���ار .فالجنة
للمتقين ،والنار للكافرين» .
(((

وفي �سورة �آل عمران نقر�أ قول الحق �-سبحانه -في
االبتالء وال�صبر ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [�آل عمران.]142 :
قال ال�ش ��يخ ابن �س ��عدي في تف�س ��يره له ��ذه الآية:
«هذا ا�ستفهام �إنكاري� ،أي :ال تظنوا ،وال يخطر ببالكم
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة البقرة ،الآية.214 :
301

الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

�أن تدخل���وا الجنة من دون م�ش���قة واحتمال المكاره في
�سبيل اهلل وابتغاء مر�ضاته ،ف�إن الجنة �أعلى المطالب،
و�أف�ضل ما به يتناف�س المتناف�سون ،وكلما عظم المطلوب
عظمت و�س���يلته ،والعمل المو�صل �إلي���ه ،فال يو�صل �إلى
الراح���ة �إال بترك الراح���ة ،وال يدرك النعي���م �إال بترك
النعيم ،ولكن مكاره الدنيا التي ت�صيب العبد في �س���بيل
اهلل عن���د توطين النف����س لها ،وتمرينه���ا عليها ومعرفة
منحا ي�سرون
ما ت�ؤول �إليه ،تنقلب عند �أرباب الب�صائر ً
بها ،وال يبالون بها ،وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء» .
(((

هذا ،ويغف ُل كثيرون عن تد ّبر الآيات التي افتتح اهلل
بها �سورة العنكبوت ﮋﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [العنكب���وت ،]3-1 :وربم���ا قر�ؤوا
ال�سورة كاملة دون توقف وتدبر ،كما �أمرهم اهلل ﮋﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﮊ [�ص.]29 :
((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)96
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�إن اهلل �-س���بحانه -يخبرن���ا في كتاب���ه الكامل� :أن
فللج َّن ِة عم ٌل وامتحان،
مهر الجنة ثمين ،ولي�س باله ّينَ ،
وتمحي�ص وابتالء ،فال�صب َر ال�صبر.
ٌ
وق���د �أطنب عد ٌد م���ن ُعلماء التف�س���ير عند تناولهم
هذه الآيات في �سورة العنكبوت؛ فمما قاله الزمخ�شري
في تف�س���يره« :الفتنة :االمتحان ب�ش���دائد التكليف؛ من
مفارقة الأوطان ،ومجاهدة الأعداء ،و�س���ائر الطاعات
وه ّْجرِ ال�ش���هوات وال َمالذ ،وبالفقر والقحط،
ال�ش���اقةَ ،
و�أن���واع الم�صائب ف���ي الأنف����س والأم���وال .وبم�صابرة
الكفار على �أذاهم وكيدهم و�ضرارهم .والمعنى� :أح�سب
الذي���ن �أجروا كلمة ال�ش���هادة عل���ى �أل�س���نتهم و�أظهروا
القول بالإيم���ان� :أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين ،بل
يمحنهم اهلل ب�ضروب المحن ،حتى يبلو �صبرهم ،وثبات
�أقدامه���م ،و�صحة عقائدهم ،و ُن�ص���وع نياتهم ،ليتميز
المخل�ص م���ن غير المخل�ص ،والرا�س���خ في الدين من
الم�ضطرب ،والمتمكن من العابد على حرف ،كما قال:
ﮋﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯬﯭ
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [�آل عم���ران .]186 :وروي� أنه���ا
نزلت في نا����س م���ن �أ�صحاب ر�س���ول اهلل  قد
جزعوا من �أذى الم�ش���ركين .وقيل في عمار بن يا�س���ر:
نا����س �أ�س���لموا بمكة،
وكان ُيع���ذَّ ب ف���ي اهلل .وقي���ل :في ٍ
فكتب �إليهم المهاجرون :ال يقبل منكم �إ�س�ل�امكم حتى
تهاج���روا ،فخرجوا فتبعهم الم�ش���ركون فر ّدوهم ،فلما
نزلت كتب���وا بها �إليه���م ،فخرجوا فاتبعهم الم�ش���ركون
فقاتلوه���م؛ فمنه���م م���ن ُقت���ل ،ومنهم من نج���ا .وقيل:
في مهجع ب���ن عبداهلل مولى عمر ب���ن الخطاب ،
وه���و �أ ّول قتيل من الم�س���لمين يوم ب���در ،رماه عامر بن
الح�ضرمي ،فقال ر�س���ول اهلل � :سيد ال�شهداء
مهج ��ع ،وه ��و �أول م ��ن ُيدعى �إلى ب ��اب الجنة من هذه
الأم ��ة ،فجزع عليه �أبواه وامر�أته ،وقد امتحن من هو
خي ��ر من ��ه ،يعني� :أن �أتباع الأنبي ��اء  قبلهم ،قد
�أ�صابهم من الفتن والمحن نحو ما� أ�صابهم� .أو ما هو
�أ�ش� � ّد من ��ه ف�صب ��روا ،كم ��ا ق ��ال :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﮊ الآية» .
(((

((( الك�شاف ،الزمخ�شري.)534-533/4( ،
304

ةَّنَجلا ُرَْم
ه



ومم���ا قال���ه اب���ن القي���م ف���ي تف�س���يره له���ذه الآية:
ﮋﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

[العنكبوت« ]3-1 :ل َي َت�أ َّملِ ال َع ْب ُد ِ�سياقَ َه ِذ ِه ال ِ
آيات ،وما ت ََ�ض َّم َن ْت ُه
ّا����س �إذا �أُ ْر ِ�س َ
���ن ال ِع َبرِ و ُك ُنو ِز ِ
���ل �إ َل ْيهِ ِم
ِم َ
الح َك ِمَ ،ف� َّإن الن َ
ال ُّر ُ�س��� ُل َب ْي َن � ْأم َر ْي ِن� ،إ ّم���ا � ْأن َيق َ
���مَ � :آمنّا ،و�إ ّما
ُول � َأح ُد ُه ْ
ال�س��� ِّي ِ
� ّأل َيق َ
ئات وال ُكفْرِ َ ،ف َمن
ُ���ول َذ ِل َكَ ،ب ْل َي ْ�س��� َت ِم ُّر َعلى َّ
َ
قالَ � :آمنّا ْام َت َحنَ��� ُه َر ُّب ُه وا ْب َتال ُه و َف َتنَ��� ُه ،وال ِف ْت َن ُة ِال ْب ِتال ُء
ال�ص���ا ِدقُ ِم َن ِ
ِ
الكاذ ِبَ ،وم���ن َل ْم َيق ُْل
والخْ ِتب���ا ُر ِل َي َت َب َّي َن ّ
هلل و َيفُو ُت ُه و َي ْ�س��� ِب ُق ُهَ ،ف�إ َّن ُه
���ب �أ َّن ُه ُي ْعجِ ��� ُز ا َ
� َآمنّا فَال َي ْح ِ�س ْ
�إنَّما َي ْط ِوي ال َم ِ
راح َل في َي َد ْي ِه.

أطاعهم عادا ُه � ْأعدا�ؤُهم و� َآذ ْو ُه
َف َمن � َآم َن بِال ُّر ُ�س���لِ و� َ
فا ْب ُت ِل َي ِبم���ا ُي�ؤْ ِل ُم ُه ،و� ْإن َل ْم ُي�ؤ ِْمن بِهِ ْم و َل ْم ُي ِط ْعهم ُعو ِق َب
وكان َهذا
ف���ي ال ُّدنْيا وال ِآخ��� َر ِة ،ف ََح َ�ص َل َل��� ُه ما ُي�ؤْ ِل ُم��� ُهَ ،
���م ات ِ
ِّباعهِ ْم ،فَال ُب َّد
ال ُم�ؤْ ِل ُ
���م َل ُه � ْأع َظ َ
���م �أ َل ًما و�أ ْد َو َم ِمن �أ َل ِ
ِمن ُح ُ�صولِ الأ َل ِم ِل ُك ِّل َنف ٍْ�س � َآمن َْت �أ ْو َر ِغ َب ْت َع ِن الإيمانِ ،
ون
َل ِك َّن ال ُم�ؤ ِْم َن َي ْح ُ�ص ُل َل ُه الأ َل ُم في ال ُّدنْيا ا ْب ِتدا ًءُ ،ث َّم َت ُك ُ
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َل ُه العا ِق َب��� ُة في ال ُّدنْيا وال ِآخ��� َر ِة ،وال ُم ْعرِ ُ�ض َع ِن الإيمانِ
ت َْح ُ�ص ُل َل ُه ال َّلذَّ ُة ا ْب ِتدا ًءُ ،ث َّم َي ِ�صي ُر �إلى الأ َل ِم ال ّدا ِئ ِم.
َو ُ�س��� ِئ َل ال�شّ ���ا ِف ِع ُّي � أ ُّيما �أف َْ�ض ُل ِلل َّر ُجلِ ْ � ،أن ُي َم َّك َن
�أ ْو ُي ْب َتلى؟ ف َ
هلل تَعالى ا ْب َتلى
َقال :الُ  ي َم َّك ُ
���ن َح ّتى ُي ْب َتلى ،وا ُ
�أُو ِلي ال َع ْز ِم ِم َن ال ُّر ُ�س���لِ َ ،ف َل ّم���ا َ�ص َب ُروا َم َّك َن ُه ْم ،فَال َي ُظ ُّن
آالم
� َأح ٌد �أ َّن ُه َيخْ ُل ُ�ص ِم َن الأ َل ِم ا ْل َب َّت َة ،و�إنَّما َي َتفا َو ُت � ْأه ُل ال ِ
في ال ُعقُولِ َ ،ف� ْأع َق ُلهم َمن با َع �أ َل ًما ُم ْ�س��� َت ِم ًّرا َع ِظي ًما ِب�أ َل ٍم
ُم ْنق َِط ٍع َي ِ�س���يرٍ  ،و�أ�شْ قاهم َمن با َع الأ َل َم ال ُم ْنق َِط َع ال َي ِ�سي َر
بِالأ َل ِم ال َع ِظ ِيم ال ُم ْ�س َت ِم ِّر.
َف� ْإن ِق َيلَ :ك ْي َف َيخْ ت���ا ُر العا ِق ُل َهذا؟ ِق َيلِ :
الحام ُل َل ُه
َعلى َهذا ال َّن ْق ُد والن َِّ�سي َئ ُة ،وال َّنف ُْ�س ُم َو َّك َل ٌة ب ُِح ِّب العاجِ لِ .
ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [القيامة ،]21-٢٠ :ﮋﭙ

وه���ذا
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﮊ [الإن�س���انَ .]٢٧ :
ْ�س���ان َم َد ِن ٌّي ب َّ
ِالط ْب ِع ،الُ  ب َّد َل ُه
َي ْح ُ�ص��� ُل ِل ُك ِّل � َأح ٍدَ ،ف� َّإن الإن َ
� ْأن َي ِع َ
رات،
ي����ش َم َع الن ِ
إرادات وت ََ�ص ُّو ٌ
ّا����س َلهم � ٌ
ّا�س ،والن ُ
ون ِمن��� ُه � ْأن ُيوا ِفقَهم َع َل ْيهاَ ،ف� ْإن َل ْم ُيوا ِفقْهم � َآذ ْو ُه
َف َي ْط ُل ُب َ
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ذاب ،تا َر ًة
َ
وعذَّ ُب���و ُه ،و� ْإن وا َف َق ُه ْمَ ،ح َ�ص َل َل��� ُه الأذى وال َع ُ
ين و ُتقًى َح َّل َب ْي َن
ِمنهم وتا َر ًة ِم���ن َغ ْيرِ ِه ْمَ ،ك َمن ِعن َْد ُه ِد ٌ
ون ِمن ف ُُجور ِِه ْم ُ
وظ ْل ِمهِ ْم � ّإل
َق��� ْو ٍم ف ُّجا ٍر َظ َل َم ٍة ،والَ  ي َت َم َّك ُن َ
ِب ُموا َف َق ِت ِه َل ُه ْم� ،أ ْو ُ�س��� ُكو ِت ِه َع ْن ُه ْمَ ،ف� ْإن وا َفقَهم �أ ْو َ�س��� َك َت
ون َع َل ْي ِه
َعنْهم َ�س��� ِل َم ِمن َ�ش��� ِّر ِه ْم في ِال ْب ِتدا ِءُ ،ث َّم َي َت َ�س َّل ُط َ
بِالإها َن��� ِة والأذى � ْأ�ض َ
كان َيخافُ��� ُه ا ْب ِتدا ًء َل ْو �أ ْن َك َر
عاف ما َ
هان و ُيعا َق َب
َع َل ْيهِ ْم وخا َل َف ُه ْم ،و� ْإن َ�س ِل َم ِمنهم فَال ُب َّد � ْأن ُي َ
الح ْز ِم في الأخْ ِذ بِما قا َل ْت
فالح ْز ُم ُك ُّل َ
َعلى َي ِد َغ ْيرِ ِه ْمَ ،
هلل ب َِ�س���خَ ِط
عائ�ش���ة �أُ ُّم ال ُم�ؤ ِْم ِن َ
ين لمعاوية«َ :من �أ ْر�ضى ا َ
ّا�س ب َِ�سخَ ِط
هلل ُم�ؤْ َن َة الن ِ
الن ِ
ّا�س َكفا ُه ا ُ
ّا�سَ ،ومن �أ ْر�ضى الن َ
اهلل َل ْم ُي ْغ ُنوا َع ْن ُه ِم َن ِ
ِ
اهلل َ�ش ْي ًئا» .
(((

َو َم���ن َت�أ َّم َ
���ل � ْأح َ
���م َر�أى َهذا َك ِثي��� ًراِ ،في َمن
���وال العا َل ِ
را�ضهِ ِم ِ
ين ال ُّر�ؤَ�س���ا َء َعلى �أغْ ِ
ين
���د ِة ،و ِفي َمن ُي ِع ُ
ُي ِع ُ
الفا�س َ
ِ���د ِع َعلى ب َِد ِعهِ ْم؛ َه َر ًبا ِمن ُعقُو َب ِتهِ ْمَ ،ف َمن َهدا ُه
� ْأه َل الب َ
((( �أخرج��ه الترم��ذي ( 609/4رق��م  ،)2414و�صحح��ه اب��ن حب��ان (510/1
رقم  ،)276و�صححه ابن حجر في الأمالي المطلقة (�ص ،)119والألباني في
ال�صحيح��ة ( 392/5رق��م .)2311
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���د ُه و َوقا ُه َ�ش َّر َنف ِْ�س��� ِه ْام َت َن َع ِم َن ال ُموا َف َق ِة
هلل و�أ ْل َه َم ُه ُر�شْ َ
ا ُ
ون َل ُه
���م َت ُك ُ
و�ص َب َر َعلى ُع ْدوا ِنهِ ْمُ ،ث َّ
َعل���ى ِف ْعلِ ال ُم َح��� َّر ِمَ ،
العا ِق َب ُة في ال ُّدنْيا وال ِآخ َر ِةَ ،كما كا َن ْت ِلل ُّر ُ�س���لِ و�أ ْت ِ
باعهِ ْم
���ن والأنْ�صارَِ ،وم ِن ا ْب ُت ِل َي ِم َن ال ُع َلما ِء وال ُع ّبا ِد
كال ُمهاجِ رِ ي َ
و�صا ِل ِحي ال ُوال ِة وال ُّت ّجارَِ ،
وغ ْيرِ ِه ْم.
هلل
َو َل ّم���ا َ
كان الأ َل ُ
ي����ص ِمن��� ُه ا ْل َب َّت��� َةَ ،ع ّزى ا ُ
���م َ
ال م ِح َ
�س��� ْبحا َن ُهَ -م ِن اخْ تا َر الأ َل َم ال َي ِ�سي َر ال ُم ْنق َِط َع َعلى الأ َل ِمُ
���م ال ُم ْ�س��� َت ِم ِّرِ ،ب َق ْو ِل��� ِه :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ال َع ِظي ِ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [العنكب���وت ،]٥ :ف ََ�ض��� َر َب ِل ُم��� َّد ِة َهذا
���م � َأج ًل ،الُ  ب َّد � ْأن َي�أْ ِت َي ،وه���و َي ْو ُم ِلقا ِئ ِهَ ،ف َي ْل َتذَّ ال َع ْب ُد
الأ َل ِ
� ْأع َظ َم ال َّلذَّ ِة بِما ت ََح َّم َل ِم َن الأ َل ِم ِمن � ْأج ِل ِه وفي َم ْر�ضا ِت ِه،
هاج ُه ِبق َْد ِر ما ت ََح َّم َل ِم َن الأ َل ِم
و َت ُك ُ
و�س��� ُرو ُر ُه وا ْب ِت ُ
ون َلذَّ ُت ُه ُ
ف���ي ِ
اهلل ِ ِ
ول ،و�أ َّك َد َه���ذا ال َعزا َء وال َّت ْ�س��� ِل َي َة ِب َرجا ِء ِلقا ِئ ِه
ِل َي ْح ِم َ
���ل ال َع ْب ُد ا�شْ ��� ِتيا َق ُه �إلى ِلقا ِء َر ِّب ِه و َو ِل ِّي��� ِه َعلى ت ََح ُّملِ
َم َ�ش َّق ِة الأ َل ِم العاجِ لِ َ ،ب ْل ُر َّبما َغ َّي َب ُه ال�شَّ ْوقُ �إلى ِلقا ِئ ِه َع ْن
ِي 
ُ�ش��� ُهو ِد الأ َل ِم وال ْإح ِ
�سا�س ِب ِه ،و ِل َهذا َ�س� َأل ال َّنب ُّ
َر َّب ُه ال�شَّ ْوقَ �إلى ِلقا ِئ ِه ،ف َ
َقال في ال ُّدعا ِء ا َّل ِذي َروا ُه �أحمد
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ِ
«الله َّم �إنِّي � ْأ�س�أ ُل َك ِب ِع ْل ِم َك ال َغ ْي َب ،و ُق ْد َر ِت َك
وا ْب ُن ح ّب َانُ :
الحيا ُة خَ ْي ًرا ِلي ،و َت َو َّف ِني
َعل ��ى الخَ لْقِ ْ � ،أح ِي ِني �إذا كان َِت َ
�إذا كان َِت ال َوفا ُة خَ ْي ًرا ِلي ،و� ْأ�س� ��أ ُل َك خَ �شْ َيت ََك في ال َغ ْيبِ
الح ِّق في الغ ََ�ضبِ وال ِّر�ضى،
وال�شَّ ��ها َد ِة ،و� ْأ�س� ��أ ُل َك َك ِل َم َة َ
و� ْأ�س� ��أ ُل َك الق َْ�ص� � َد ف ��ي ال َف ْق� � ِر وال ِغن ��ى ،و� ْأ�س� ��أ ُل َك َن ِعي ًما
الَ  ي ْن َف ُد ،و� ْأ�س�أ ُل َك ُق َّر َة َع ْينٍ الَ  ت ْنق َِط ُع ،و� ْأ�س�أ ُل َك ال ِّر�ضى
َب ْع َد القَ�ضا ِء ،و� ْأ�س�أ ُل َك َب ْر َد ال َع ْي ِ�ش َب ْع َد ال َم ْو ِت ،و� ْأ�س�أ ُل َك
وج ِه َك ،و� ْأ�س�أ ُل َك ال�شَّ ْو َق �إلى ِلقا ِئ َك في
َل َّذ َة الن ََّظ ِر �إلى ْ
ِ ٍ ِ َّ ٍ
ِ ٍ
الله َّم َز ِّينّا ِبزِي َن ِة
َغ ْي� � ِر �ضَ ّرا َء ُم�ض َّرة ،وال ف ْت َن� �ة ُم�ضلةُ ،
ال ِ
واج َع ْلنا ُهدا ًة ُم ْهت َِدينَ » ».
إيمانْ ،
(((

وق ��ال اب ��ن القي ��م كذل ��ك« :الفتن���ة كي���ر القل���وب،
ُّ
ومحك الإيمان ،وبها يتبي���ن ال�صادق من الكاذب :قال
تعال���ى :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﮊ [العنكبوت.]٣ :
((( �أخرج��ه الن�س��ائي ف��ي ال�صغ��رى ( 54/3رق��م  ،)1305والحاك��م (705/1
رقم  ،)1923و�صححه ابن حبان ( 304/5رقم  ،)1971والألباني في �صحيح
الجامع (رق��م .)1301
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ق�س���مت النا����س �إلى �صادقٍ
ٍ
وكاذب ،وم�ؤمن
فالفتنة ّ
ٍ
ومناف���قٍ ،
وخبيث .فمن �صب���ر عليها كانت رحمة
وطيب
ف���ي حقّ���ه ،ونجا ب�صب���ره من فتن���ة �أعظم منه���ا ،ومن
لم ي�صبر عليها وقع في فتن ٍة �أ�ش ّد منها» .
(((

وبعد ،فمائ���د ُة القر�آن الكريم �ش���فا ٌء ونور ،وهداي ٌة
وجلي�سك
وطُم�أنينة ،فاجعلِ الم�صحف �أني�سَك و�سلوتَك
َ
و�صاح َبك!
b

((( �إغاثة اللهفان من م�صايد ال�شيطان ،ابن القيم�( ،ص.)132-131
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ميزان النفقة

القر�آن ي�أم���رك �أن تكون م َّتز ًنا ف���ي نفقتك وفي كل
�أم���ورك ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﮊ [الفرقان.]67 :
فكي���ف �أنت وهذا المجال؟! هل �أنت ُم ٌ
�س���رف للمال
ُمب ِّ
���ذر� ،أم �أن���ت �ش���حي ٌح بخي ٌل ُت����ؤذي نف�س���ك وزوجتك
وتحرِ ُم �أ�س���رتك اال�ستمتاع بزينة الحياة الدنيا
و�أوالدك ْ
التي �أعطاكها اهلل ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾﮊ [الأعراف.]32 :
وه���ل �أنت تُ�س���ارع للإنف���اق في ُوجوه الخي���ر� ،أم �أن
ن َف َقت���ك في ملذَّ ات الدنيا وبهجته���ا؟ تن َّبه وتذ َّكر الأبقى
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ل���ك والأنفع ،عن عائ�ش���ة �أم الم�ؤمنين� :أُ ْه ِد َي لنا �ش���ا ٌة
ر�س���ول ِ
ُ
اهلل
فق�س���متُها �إال َك ِت َفه���ا ،فل ّم���ا ج���ا َء
م�ش���و َّي ٌةَ ،
ذكرت ل ُه ،فقالَ « :ب ِق َي لكم �إال َك ِتفَها» .
ُ 
(((

احر�ص على ما �س���تج ُده �أمامك ،ال ما �سوف تتركه
خلفَك.
دوم���ا مع نفق��� ِة ال�صدق���ة ،وتذ َّكر
افح����ص نف�س���ك ً
ْ
�أن الق���ر�آن مل���ي ٌء ب�آيات الترغي���ب في الإنف���اقُ ،
واخل
���ف ملي ًئا عن���د �آيات
���ح الم�صح���ف وتو ّق ْ
بنف�س���ك ،وافت ِ
َ����س يتر َّدد،
الن َفق���ة ،وا�س���تعر�ض �إنفاقك طالما فيك َنف ٌ
واق���ر�أ قول���ه تعال���ى :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﮊ [المنافقون.]10 :
بع���د قراءتك ه���ذه الآية ،هل ترغ���ب �أن تكون ذاك
الرج���ل الذي ي�س���تغيث ر َّبه بعد الم���وت ،ويتمنى العودة
((( �أخرج��ه الإم��ام �أحم��د ( 286/40رق��م  ،)24240و�صححه الترمذي (644/4
رقم  ،)2470والألباني في ال�صحيحة ( 97/6رقم .)2544
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للدني���ا؛ ال ل�ش���يء �س���وى �أن يع���ود لماله الذي تقا�س���مه
الورثة ويت�صدق منه؟ تن ّبه الآن ،الآن!
�إي واهلل ،ه���و القر�آن خي ُر ُمخبرٍ وخي ُر فاح�ص ،فيه
الخب ُر اليقين.
قد تك���ون معام���ل الدنيا ف���ي نتائجها خاطئ���ة� ،أما
فنتائجه قطعي���ة ثابت���ة! ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ
الق���ر�آن
ُ
[الن�ساء.]122 :
هذا بالن�س���بة لمي���زان النفقة ،وكيف تزن نف�س���ك،
وتفح����ص قدرات���ك فيه ،ومدى تمكنك م���ن النجاح في
وعمل� .أما بالن�س���بة
التجرب���ة والنتيجة القر�آنية واق ًعا ً
للعمل ووقته المتنا�س���ب مع خلق���ك ،ف�إن القر�آن الكريم
ونوما وراحة،
لبا�س���ا �سات ًرا ً
ير�ش���دك �إلى �أن يكون لي ُلك ً
عمل وحيا ًة ً
ومعا�شا ﮋﭳﭴ ﭵ ﭶ
و�أن يكون نها ُرك ً
ﭷ ﭸ ﭹﮊ [النب�أ.]11-10 :
لق���د ام َت َّن اهلل على عب���اده �أن �أوجد لهم وقتي الليل
والنه���ار ،وجعل ل���كل وقت وظيفت���ه ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [النمل.]86 :
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ق�ضى �سبحانه �أن يكون الليل هدو ًءا و�سك ًنا ،والنهار
وعمل! ﮋﭺ ﭻ
ب�ص ًرا و�س���ع ًيا ،والب�صر حرك ًة و�ضو ًءا ً
ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ [الفرقان.]47 :
إن�س���ان و ُت َن ِّب ُهه ُ
وتوقظه؛
وورد في الق���ر�آن �آي ٌة ت ُه ُّز ال َ
نف�س���ه فيها ب�أنه ﮋﭧﭨﮊ؛ «�أي
�إذ ي�ص���ف ُّ
رب الع ّزة َ
ال�ص ْب ِح َع ْن ُظ ْل َم ِة ال َّل ْيلِ َ ،و َك ِا�ش���فُه» للعمل
َ�ش���اقٌّ َع ُمو َد ُّ
�س���كن ون���و ٌم ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
والحي���اة ،فالليل
ٌ
ﭬﭭﭮﭰﭱﭲﭳﮊ [الأنعام.]96 :
(((

نف�س���ك �أيها الإن�س���ان؛ �أين �أنت وال�س���هر؟!
ْ
افح�ص َ
أنت والمعا����ش النهاري؟! جعل اهلل طبيعة ج�سمك
و�أين � َ
عمل وحركة،
و�أج�سام ذوي الأرواح ،مع ال�شم�س والنور ً
ومع الليل والظالم �س���كو ًنا وا�س���ترخا ًء ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﮊ [المدثر.]34-33 :
وع ّبر �س���بحانه عن طلوع ال�صبح بالحركة ﮋﮗﮊ،
((( معالم التنزيل ,تف�سير البغوي.)146/2( ،
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موت وهالك ،فمع ال�صبح العمل
وال َّنف َُ�س حرك ٌة ،وتو ُّق ُف ُه ٌ
ﮋﮕﮖﮗﮊ [التكوير.]18 :
وتتاب���ع الآي���ات القر�آني���ة التي يعر�ض الق���ر�آن فيها
اللي���ل والنه���ار ،و�أنهم���ا من نعم���ة اهلل عل���ى خلقه ،فلو
كانت حياتنا الدنيوية ُظلم ًة ،فكيف �سنتح َّر ُك في �أر�ض
اهلل ،فنزر ُع ونعم ُل ونغدو ونروح ،وكيف �ستنمو الأ�شجا ُر
���ج ال ِّثمار دون �ض���وء ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
وتُن َت ُ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤﮊ

[الق�ص�ص.]71 :

ولو �صار العك����س ،وكانت الدنيا �ضو ًءا ونو ًرا وحرك ًة
وعم�ل�ا ،فكي���ف لن���ا بالراحة واللي���ل اله���ادئ الخافت
ً
ﮋﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ [الق�ص�ص.]72 :

�إن هذي���ن الوقتي���ن ال ِزم���ان للحياة؛ فالليل �س���كن،
وال�س���كن يعن���ي اله���دوء والراحة ،فال عم��� ٌل وال حركة،
و�إنم���ا راح ٌة وا�س���تجما ٌع لن�ش���اط النه���ار؛ والنهار عم ٌل
ٌ
وطلب ف�ضل اهلل.
ون�شاط ُ
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وقد ارتبط الف�ضل في � ٍ
آيات ُ�أخرى بالحركة والعمل،
فق���ال �س���بحانه :ﮋﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ [الق�ص�ص.]73 :
وفي �س���ورة الجمعة جاء الأم���ر بالعمل بعد ال�صالة
م�س���ندا �إلى ف�ضل اهلل وخيره ومعا�شه ﮋﭨ ﭩ ﭪ
ً

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ

[الجمعة.]10 :

ون�ص �سبحانه
�إن الليل والنهار �آيتان من �آيات اهللَّ ،
وطلب ف�ضل اهلل� ،أي رزقه وخيره
على �أن النهار عم��� ٌلُ ،
ومعا�شه ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮊ [الإ�سراء.]12 :
ال�س���نَّة الكونية،
وتلكم الطيور فَهِ َم ْت ،وما َ
عار�ض ِت ُّ
ال�صبح ،ويبز ُغ �ضياء الفجرَّ � ،إل وت�سمع
َّ����س
ُ
فما �أن يتنف َ
�أ�صواته���ا وتناغيها وانطالقها للعم���ل تبتغي ف�ضل اهلل،
وتبحث عن رزقها.
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نف�سك مع توجيهاته ،وانظ ْر
ارج ْع للقر�آن،
ْ
وافح�ص َ
�أين موق ُعك �أ ُّيها الإن�سان ال�ساهر� ،أال تتعلم من الطيور!
هلل
ً
خلل
� َّإن ف���ي �س���هرك ً
وتعطي�ل�ا ومخالف ًة لم���ا َج َب َل ا ُ
تكون حركتُ��� ُه وعم ُل ُه م���ع النّور،
جِ ْ�س��� َم َك علي���ه م���ن �أن َ
وراحتُ��� ُه وهد�ؤُ ُه م���ع الظالم والليل .تن َّب��� ْه فقد يكون في
�صحي ،ال�س���يما �أن العلم الحديث
ه���ذه المخالفة �ضر ٌر ٌّ
ق���د �أثب���ت �أن للن���وم المبك���ر فوائ���د كبيرة عل���ى �صحة
الإن�سان وحماية ج�سمه.
يمتن ،فهل ن�شكر؟!وهل ن�سمع،
�إن اهلل �-س���بحانهُّ -
فنعمل بتوجيهه؟!
ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [غافر.]61 :

ﮋﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮊ [يون�س.]67 :

كتبنا اهلل و�إ ّياكم من عباده ال�سامعين ال ُمطيعين.
b
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نحن واإلحسان..

أنت و�أنا وهو وهي م َع الإح�سان للآخرين!
كيف � َ
ّ
إح�سان الذي ق َّدمناه في
هل �س���اءلنا �أنف َُ�س���نا :ما ال ُ
نف�س���ك،
�أ�س���بوعنا الما�ض���ي ويومنا الحا�ضر؟
ْ
افح�ص َ
هلل َو َعد المح�س���نين
وك��� ِّرر ال�س����ؤال عن �إح�س���انك ،ف���ا ُ
يحب المح�سنين!
خي ًرا ،وا ُ
هلل ُّ
نف�سك ،وكن من ال َم ْح ُبوبين هلل!
ْ
افح�ص َ
يق���ول تعالى :ﮋﯟﯠ ﯡﯢﯣﮊ [الرحمن.]60 :
أح�س���نت َ
فلك من اهلل �إح�س���ان ،و�ش ّتان بين �إح�سان
�إذا �
َ
الب�شر ،و�إح�سان خالق الب�شر!
أعظم الإح�س���ان و�أح�س���نَه و�أج َّل ُه! ورد
�إي واهلل ،ماَ � 
في تف�س���ير ابن الج���وزي« :عند َق ْول��� ِه تَعالى :ﮋﯟ ﯠ
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ﯡﯢﯣﮊ َ
قال ال َّز ّج ُاجْ � ،أي :ما َجزا ُء َمن � ْأح َ�س َن
���ن �إ َل ْي ِه ف���ي ال ِآخ َر ِة .وق َ
���ال ا ْب ُن
ف���ي ال ُّد ْني���ا � ّإل � ْأن ُي ْح َ�س َ
ا����سَ :ه ْ
���ل َجزا ُء َمن َ
وع ِم َل بِما
َع ّب ٍ
هلل»َ ،
قال« :ال �إ َل��� َه � ّإل ا ُ
الج َّن ُة .
جا َء ِب ِه ُم َح َّم ٌد ّ � إل َ
ول ِ
قالَ « :ق َر�أ َر ُ�س ُ
و َروى �أ َن ُ�س ْب ُن ما ِل ٍك َ
اهلل 
َه ِذ ِه الآ َي َةَ ،
هلل
وقالَ « :ه ْل َت ْد ُرو َن ما قا َل َر ُّب ُك ْم»؟ قا ُلوا :ا ُ
قالَ « :ف� ��إ َّن َر َّبكم َيق ُ
���مَ ،
ُولَ :ه � ْ�ل َجزا ُء َمن
و َر ُ�س���و ُل ُه � ْأع َل ُ
�أ ْن َع ْمنا َعلَ ْي ِه بِال َّت ْو ِح ِ
الج َّن ُة؟!» .
يد � ّإل َ
(((

((((((怀

هلل المح�س���نين خي ًرا ،ووع ُده ح��� ٌّق؛ �إذ يقول
وي ِع��� ُد ا ُ
�سبحانه :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﮊ [المر�سالت.]44-41 :
�أح�س���ن ن َي َتك في �إح�س���انك مع اهلل ،ومع عباد اهلل،
((( �أخرج��ه الطبران��ي ف��ي الدع��اء (رق��م  ،)1544والدين��وري ف��ي المجال�س��ة
( 309/8رق��م  ،)3579واب��ن �أب��ي الدني��ا ف��ي ح�س��ن الظ��ن ب��اهلل (رق��م .)146
((( �أخرج��ه الديلم��ي ف��ي الفردو���س ( 337/4رق��م  ،)6975و�أبو نعي��م ف��ي �أخب��ار
�أ�صفه��ان (رقم .)846
((( زاد الم�سير في علم التف�سير :ابن الجوزي.)139/4( ،
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وم���ع ُك ِّل �إح�س���ان تبذله لأي كائن وانتظ���ر وا�صبر فاهلل
يقول :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﮊ [هود.]115 :
فح�ص ِ
نف�س���ك في جهاز الإح�سان ،واجعل لك
كر ْر َ
�إح�سا ًنا يوم ًّيا ولو مع الحيوان.
�س���ول ِ
اهلل َ 
عن �أبي هريرةَّ � :أن َر َ
قالَ « :ب ْينا
َر ُج ٌل َي ْم ِ�ش ��ي ،فا�شْ َت َّد عليه ال َع َط ُ�شَ ،ف َن َز َل ب ْئ ًراَ ،ف َ�شر َِب
ِم ْنه ��اُ ،ث� � َّم خَ � � َر َج ف�إذا هو ب َك ْل ��بٍ َي ْل َهثُ َي� ��أْ ُك ُل ال َّثرى ِمنَ
ال َع َط� � ِ�ش ،فقا َل :ل َق ْد َبلَ َغ هذا ِم ْث ُل الذي َبلَ َغ بيَ ،ف َم َلأَ
خُ َّفهُُ ،ث َّم � ْأم َ�س� � َك ُه ب ِفي ِهُ ،ث َّم َر ِق َيَ ،ف َ�س ��قى ال َك ْل َبَ ،ف َ�ش� � َك َر
�س���ول ِ
هلل ل ��هَ ،ف َغ َف� � َر ل ��ه ،قال���وا :يا َر َ
اهلل ،و� َّإن لن���ا في
ا ُ
ال َبها ِئ ِم � ْأج ًرا؟ َ
قال :في ُك ِّل َكب ٍِد َر ْط َب ٍة � ْأج ٌر» .
(((

ِ
خلوقات،
لجمي��� ِع ال َم
لق���د � َأم��� َر ا ُ
هلل  بال َّر ْح َم��� ِة َ
ين ال َّرح َم ِة والإح�سانِ ِ ،ومن ِ�ش َّد ِة ِعنا َي ِة
إ�سالم ِد َ
وج َعل ال َ
َ
ظيم ،ف�إنَّه � َأمر بال ْإح�سانِ ل ُك ِّل
ال
إ�س�ل�ام بهذا ال َم َبد�أِ ال َع ِ
ِ
َ�ش ٍ
الجزيلِ .
للح َيوانِ َ ،
ووع َد على ذل���ك بالأجرِ َ
���يء ح ّتى َ
((( �أخرجه البخاري ( 99/6رقم  ،)2363وم�سلم ( 1761/4رقم .)2244
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َّبي
ل َّما َ�س ِم َع َّ
ال�صحاب ُة هذه ال ِق َّ�ص َة�َ ،سَ�ألوا الن َّ
���م ،والإح�س���انِ �إليهاْ :
هل
ع���ن ُح ِ
�س���ن ُمراعا ِتهم لل َبها ِئ ِ
���ب عليه �أج ٌر؟!ف�أجا َب ُه���م  بقَو ِله« :في ك ِّل
َيتر َّت ُ
َكب ٍِد َر ْطب ٍة �أج ٌر» ،والم ْعنى :في ِّ
كل َ�ش ٍ
واب
���يء فيه ُرو ٌح َث ٌ
إن�س���ان ُي ِ
وع َّب َر بال َكب ِِد؛ لأنَّها ال ُع�ض ُو
ما دام ال ُ
ح�س ُن �إليهَ ،
يوان؛ ف ُك ُّل
الح ُ
ا َّل���ذي َي ُ
ِ����س ه َل َك َ
حتاج �إلى الما ِء ،ف�إذا َيب َ
���ام� ،أو وِقاي ٍة ِمن
ب�س ٍ
أح�س���ن َْت �إليها َ
َبهيم��� ٍة � َ
���قي� ،أو� إطع ٍ
َح��� ٍّر �أو َب ْر ٍد� ،س���وا ٌء كانت ل���ك� ،أو لغَيرِ ك ِم���ن بني �آ َد َم،
عند ِ
اهلل.
�أو لي�س���ت ِمل ًكا ل َأح ٍد -ف� َّإن لك في ذلك �أج ًرا َ
ِ
ّا����س؛
وفي ه���ذا
الحث على الإح�س���انِ �إلى الن ِ
الحديثُّ :
ف�س���ق ُْي
ب�س���ببِ َ�س���ق ِْي الك ْلبِ َ ،
لأنَّه �إذا َح َ�ص َلت ال َمغفر ُة َ
َبني �آ َد َم � َ
ف�ض ُل َ�سق ِْي الما ِء و َكو ُنه ِمن
أعظ ُم � ْأج ًرا .وفيهْ :
� َ
أعظ ِم ال ُق ُر ِ
هائم
بات .وفيه :ال َّتنفي ُر ِمن الإ�ساء ِة �إلى ال َب ِ
والحيوانِ .
َ


الحث على الإح�س���ان
ويتك���رر في الق���ر�آن الكري���م ُّ
والثن���اء على ال ُمح�س���نين ،فنبي اهلل ن���وح  جازاه
عاما يدعو
اهلل ب�إح�س���ان ِه و�صبره �ألف �س���نة �إال خم�سين ً
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ِ
فا�ضت
قومه حتى يئ����س منهم ،ف�أهلكه���م اهلل بالغرق؛
ِ
وانهمرت ال�س���ما ُء بالم���اء ،وابتلعتهم الأمواج.
أر�ض،
ال ُ
ا�س���تجاب �-سبحانه -لندائه و�صارت
وحا؛
َ
و�أنجى اهلل ُن ً
ذ ّريتُه ه���م الباقين� ،إح�س���ا ٌن ر ّباني ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [ال�صافات.]81-75 :

وذكر ال�ش���يخ ابن عثيمين فوائد عند تف�س���يره لهذه
الآية ،فقال:
*«م��ن فوائد قوله تعال��ى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ �أن
المح�سن ُيجازَى بمثل ما ُجوزي به نوح ،
وذل��ك ب�إنجائ��ه من الهالك و�س�لامة عر�ضه من
الذكر ال�س��يئ ،وكلما كان الإن�س��ان �أكثر �إح�س��ا ًنا
كان �أكثر ثوا ًبا و�أ�س َلم.
*ومن فوائد الآية� :إثبات القيا�س لقوله :ﮋﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﮊ يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل ِ
مح�سن.
*وم��ن فوائده��ا� :أن اهلل  يرتِّ��ب الج��زاء
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والعقوب��ة والثناء والقدح عل��ى الأو�صاف ،ال على
الأ�ش��خا�ص؛ لأنه هو ع ّلق الجزاء على الإح�س��ان،
ولهذا لم ي� ِأت �شي ٌء من �أحكام اهلل  مق ّي ًدا
ب�شخ�ص ل�شخ�صه � ًأبدا ،حتى خ�صائ�ص الر�سل،
ٍ
لي�ست من باب خ�صائ�ص الأ�شخا�ص ،لكن من باب
زائدا على
خ�صائ�ص الأو�صاف؛ لأن فيهم و�صفًا ً
ُخ�صوا ببع�ض
غيرهم ،وهو و�صفُ النب ّوة والر�سالة ،ف ّ
�شخ�ص
خ�ص
ٌ
الأحكام المنا�سبة لمقامهم� ،أما �أن ُي َّ
مثل ،فهذا ال يوجد في
بعينه لأنه فالن ابن فالن ً
ال�شريعة؛ لأن اهلل  ير ّتب الأحكام ويع ّلقها
على الأو�صاف ،ال على الأ�شخا�ص» .
(((

نبي اهلل �إبراهيم � أ�صابه البالء العظيم،
وذاك ُّ
حين ر�أى في المنام ذبح ابنه ،و� ُّأي ٍ
بالء �أ�ش��� ُّد من ذلك
���ق �-س���بحانه -بالبالء المبي���ن؛ �إذْ
البالء� ،س��� ّماه الح ّ
إن�سان على ذبح َف َلد ِة كبده؛
ال� أعظم بال ًء من �أن ُيق ِْد َم ال ُ
طل ًب���ا لمر�ضاة اهلل ،فكان النداء والإح�س���ان ﮋﯹ ﯺ ﯻ
((( تف�سير ابن عثيمين� ،سورة ال�صافات ،الآية.110 :
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [ال�صافات.]110-102 :
تكرر في هذا ال�سياق الجزاء للمح�سنين قال ال�شيخ
اب ��ن �س ��عدي« :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ ف���ي عب���ادة اهلل،
ومعامل���ة خلق���ه� ،أن نفرج عنهم ال�ش���دائد ،ونجعل لهم
العاقبة ،والثناء الح�سن» .
(((

�س���جيتَكَ الأولى
فكُ���نْ مُح�س���نًا ،واجع���ل الإح�س���ان َّ
و�صف َتك الأهم.
b

((( تي�سير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،ال�سعدي�( ،ص.)706
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َّ
درجة إيمانك!
هال َّ
تعر ْف َت على َ

يغف ُل الكثيرون عن درج ِة �إيمانهم ،فهل ُهم في �أعلى
الدرجات� ،أم في و�س���طها �أم ف���ي �أدناها؟! ّ
عرفت
فهل َ
أنت؟!
�أين � َ
تم�ض���ي الأعم���ا ُر ،وتُفاج ُئن���ا الأق���دار ،فنرح���ل مع
الراحلين ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

[ق.]22-20 :

���ف الغط���اء ،وترى
تن َّب��� ْه م���ن غفلت���ك قبل �أن ينك�ش َ
وتتح�سر!
غفلتك في الدنيا ،فتت� ّأ�سى
ّ
درج��� ُة �إيمانك كي���ف هي؟ هل لديك ا�س���ترخا ٌء في
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أنت؟
رغبت معرفة و�ضعك الإيماني ،وكيف � َ
دينك؟ �إذا َ
ففي القر�آن الجواب!
ي�س���ون
َ
تذه ُ
���ب لعي���ادة الطبي���ب ،وقب���ل مقابلته ،ي ِق ُ
���دا َر وزنك ،ث���م ُ
تقابل
�س���جلون ِمق َ
درج��� َة حرارت���ك ،و ُي ّ
مزيدا من الفح�ص لمعرفة و�ضعك
الطبيب ،وقد يط ُل ُب ً
ال�صحي ،في�أم ُرك ب�إجراء تحاليل ط ّبية ،وت�صوير �أ�شع ٍة
قبل �أن ي�ص َر َف لك و�صفة العالج!
تحر����ص عل���ى الع�ل�اج م���ن داء الج�س���م،
ومثلم���ا
ُ
واحر�ص
افح�ص درجة �إيمانك،
وفح�صه لدى الأطباء،
ْ
ْ
على ال ُمبادرة ،بالعالج من دا ِء الفكر ومر�ض الغفلة!
نف�س���ك عل���ى الق���ر�آن؛ لتع َ
���رف و�ضع���ك
اعر� ْ���ض َ
تكون قلقًا من �س�ل�امة منهجك الديني،
الإيماني ،ربما ُ
حيد ٍة
أنت وف���ق المنه���ج ال�صحي���ح� ،أم �أنت ف���ي َ
وه���ل � َ
وحيرة ،اقر�أ قوله تعالى :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ [البقرة.]38 :
وتد ّب���ر قول���ه تعال���ى:
[طه.]123 :

ﮋﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﮊ
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وه َدى اهلل�َ ،سلِ اهلل الهداية وحفظه من �أن
كيف �أنت ُ
ت�ض َّل وت�شقى ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﮊ [البقرة.]213 :
�س���ل نف�س���ك في خلو ِتك كيف التزا ُم َ
ْ
���ك ب�أوامر اهلل
ونواهيه؟ هل َت ِع ُظ وت�أم ُر غي َر َ
ك وتن�س���ى نف�سك ﮋﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ [البقرة.]44 :
احذ ْر مخالف َة ِفع ِل َك قو َلك يزد ْد �إيمانك ويقينك.
نف�س���ك واعر�ضها على القر�آن �س���وف تجد
افح�ص َ
التنبي���ه والتحذير م���ن رخاوة �إيمان���ك ،فعندما تُطف ُِّف
في عملك وت�س���ترخي في �أدائ���ك فالقر� ُآن ُيذ ّكرك ﮋﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﮊ [المطففين.]6-1 :
نت تُطف ُِّف في عملك فلديك رخاو ٌة �إيمانية.
�إن ُك َ
���زت معامل���ة ذاك ال�صديق
���ت موظفً���ا و�أنج َ
�إن ُكن َ
وتراخيت في �إنجاز معاملة ذاك البعيد
والآخر القريب،
َ
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يزج ُرك ويته ّد ُد ال ُمطففين ،احذ ْر
فق���د طفّفت ،القر�آن ُ
�أن تكون منهم.
���دت الت�أخر عن طالبك ،فذاك
كنت مع ِّل ًما واع َت َ
�إن َ
�ضعفٌ في �إيمانك وتطفيف.
بيع و�ش ٍ
���ت في كيلك،
���راء فط َّفف َ
�إن كن َ
���ت ف���ي مهنة ٍ
إيماني يجب �أن تتن ّبه له.
فلديك �ضعفٌ � ٌ
اقر�أْ وتد ّبر �س���ورة المطففين تجد التحذير؛ تهدي ٌد
وتخويفٌ مم���ا بعد البعث ،من يوم المحا�س���بة ،و� ٌ
إيقاظ
للغافلي���ن عن الكمال ف���ي �أداء الحقوق ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮊ [البقرة.]85 :
���دق
اقر�أْ عتاب اهلل لذاك الم�س���ترخي �إيمانه ال ُم َت َ�ش ِّ
بالق���ول والوع���ظ ،والنا�س���ي لنف�س���ه ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ

[ال�صف.]3 ,2 :

تدب ْر هذه الآيات يقوى �إيمانك.
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ول َت ْع���رِ َف ُقوة �إيمانك؛ زن نف�س���ك بمي���زان ال�صبر
وال�صالة ،وانظر كيف �أنت مع ال�صبر؟ وما هي حالتك
م���ع ال�صالة ،هل ت�س���تح�ضر �أداء ركعتي���ن هلل في حالة
�ضيقك وقلقك؟ اقر�أ قوله تعالى :ﮋﮰ ﮱ ﯓ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﮊ [البق���رة .]45 :تذك���ر ه���ذه الآية يزدد
�إيمانك ،وتطمئن نف�سك!
كيفي���ة م�س���ارعتك للأعم���ال الخيري���ة؟ ه���ل فيك
ا�سترخاء و�ضعف! وهل قناعتك بالعمل الخيري واهية؟
هل �أنت في تر ّدد مع العمل الخيري؛ اقر�أ دعاء نبي اهلل
زكريا  وكيف ا�س���تجاب اهلل ل���ه و�أ�صلح له زوجه؛
�إذ يق���ول تعالى :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯯﯰﯱﮊ [الأنبياء.]90 ,89 :
ٌ
م�شروط بالم�سارعة في عمل
فتعليل تلك اال�ستجابة
الخيرات ،ودع���اء ِ
اهلل رغ ًبا وره ًبا ،والخ�ش���وع له وحده
�سبحانه.
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�إذن ،كيف �أنت وم�سارعتك للأعمال الخيرية؟ �إذا �سمعت
بهذا الم�شروع وذاك البرنامج الخيري ،هل تت�ش َّوق له �أم
ال ت�أ َبه به؟ ت َع َّلم من نبي اهلل زكريا ومن زوجه كيف كانوا
عمل
ي�سارعون ،يجرون ،يهرولون لكل عمل خيري ،لي�س ً
واحدا ،بل �أعمال خيرية متعددة ﮋﯨﯩﯪﮊ.
ً
ومع تلك الم�سارعة ،يدعون اهلل رغب ًة ورهبة ،وي�ستح�ضرون
عظمة اهلل ،ف�صار الخ�شوع ِ�سم ًة لهم.
ا�ستح�ضر هذا المنهج وط ِّبقه يقوى �إيمانك.
ُو�ضح الآيات �سبب ِ
وع َّلة �إكرام
يقول ال�ش ��عراوي« :ت ِّ
اهلل وا�ستجابته لنبيه زكريا  :ﮋﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭﯯﯰﯱﮊ [الأنبياء.]90 :
هذه �صفات ثالث � َّأه َل ْت زكريا وزوجته لهذا العطاء
الإلهي ،وعلينا �أن نقف �أمام هذه التجربة ل�سيدنا زكريا،
قدم من
أي�ضا
فهي � ً
لي�س���ت خا�صة به� ،إنم���ا بكل م�ؤمن ُي ِّ
ْ
نف�سه هذه ال�صفات» .
(((

((( تف�سير ال�شعراوي.)9633/16( ،
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ومما جاء في تف�س���ير ابن كثي���ر َق ْو ُل ُه :ﮋﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﮊ �أَ ْيِ :ف���ي َع َم���لِ ال ُق ُرب���ات َو ِف ْع���لِ
َّ
الط َاع ِ
ِي :ﮋﯬﮊ
���ات ،ﮋﯫﯬ ﯭﮊ َق َال ال َّث��� ْور ُّ
ِفي َما ِعن َْد َنا ،ﮋﯭﮊ ِم َّما ِعن َْد َنا ،ﮋﯯ ﯰ ﯱﮊ
َق َ
ين
���ال َع ِل ُّي ْب ُن َ�أبِي َط ْل َح َةَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ا����س� :أَ ْي ُم َ�ص ِّد ِق َ
هلل.
ِب َما �أَن َْز َل ا ُ
ين َحقًّا.
َو َق َال ُم َج ِاه ٌدُ :م�ؤ ِْم ِن َ
ين.
َو َق َال �أَبُو ا ْل َعا ِل َي ِة :خَ ا ِئ ِف َ
َو َق َال �أَبُو ِ�س���نَان :الْخُ ُ�شو ُع ُه َو ا ْلخَ ْو ُف َّ
اللز ُِم ِل ْل َق ْلبِ ،
َل ُيفَا ِر ُق ُه �أَ َب ًدا.
َو َع ْن ُم َج ِاه ٍد �أَ ْي ً�ضا ﮋﯱﮊ �أَ ْيُ :م َت َو ِ
ين.
ا�ض ِع َ
ال�ض َّح ُ
اك :ﮋﯱﮊ �أَ ْي:
���نَ ،و َق َتا َدةَُ ،و َّ
َو َق َال ا ْل َح َ�س ُ
ين ِ َّ ِ
ل .
ُم َتذَ ِّل ِل َ
الَ ْق َوالِ ُم َتقَا ِر َب ٌة.
َو ُك ُّل َه ِذ ِه ْ أ
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ِ
كيم َق َال :خَ َط َبنَا �أَبُو َب ْكرٍ ، ،
���ن
عبداهلل ْب ِن َح ٍ
َع ْ
و�صي ُك ْم ِب َت ْق َوى ِ
ُث َّم َق َال� :أَ َّما َب ْع ُدَ ،ف ِ�إ ِّني �أُ ِ
اهلل ،وتُث ُنوا َع َل ْي ِه
ِب َم���ا ُه َو َل ُه �أَ ْه��� ٌلَ ،وتَخْ ِل ُط���وا ال َّرغْ َب َة بِال َّر ْه َب��� ِةَ ،وت َْج َم ُعوا
ال ْل َح َ
هلل � أَ ْثنَى َع َلى َز َكرِ َّيا َو�أَ ْهلِ
ْ إِ
اف بِا ْل َم ْ�س َ�أ َل ِةَ ،ف�إِ َّن ا َ
َب ْي ِت ِهَ ،فق َ
َال :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯯﯰﯱﮊ» .
(((

ومما دون ُه الرازي في تف�س���يره مفاتيح الغيب قوله:
«الم�سارعة في طاعة اهلل تعالى من �أكبر ما يمدح المرء
به ،لأنه يدل على حر�ص عظيم على الطاعة» .
(((

هذا وبع ُد ،ف ُكل �أعمالك في ِعلم اهلل ،و�سوف تجد ُك َّل
خيرٍ ق ّدمته في �آخرتك ﮋﯓﯔﯕﯖﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ [البقرة.]110 :
تذكر ي���وم التغاب���ن
[التغابن.]9 :

ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷﮊ

((( تف�سير ابن كثير ،ت� :سامي ال�سالمة (.)370/5
((( مفاتيح الغيب :الفخر الرازي.)182/22( ،
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�س���ماه اهلل بي���وم التغاب���ن ،و�س���ماه بي���وم الح�س���رة
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﮊ [مريم.]39 :
تذك���ر ذاك اليوم ،ا�س���تيقظ من غفلت���ك الآن الآن،
فاح�ص ،و�أ�صدقُ
وهرول لتقوية �إيمان���ك ،فالقر� ُآن خي ُر
ٍ
ُمخبِ���ر .لديك اليوم فُ�س���ح ٌة في الوقت ق���د ال تتوفر لك
فيما بعد!
ا�س���تم ْع واقر�أْ خطاب اهلل لك وبادر ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮟﮠﮡﮊ [البقرة.]254 :
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [�إبراهيم.]31 :

�إي واهلل ،كف���ى ب�آي���ات اهلل فح�صً���ا و� ً
إيقاظا وتقوي ًة
لإيمانك!
b
333

الود
ُّ

ُك ُّل ٍ
يكون محبو ًبا عند الآخرين ،ي ُه�شّ ���ون
فرد يو ُّد �أن َ
زيدا فنرى في وجهه الطم�أنينة والنور
له وي ُب�شّ ون ،نرى ً
ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ [الفتح .]29 :ونلقى عم ًرا فن�شع ُر
نحوه بالو ِّد ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﮊ [مريم.]96 :
�إنه القر�آن؛ نجِ ُد فيه ال�شفاء والطم�أنينة ،ونلقى فيه
الفح�ص ال�صحيح لذواتنا!!
حين ت�ش���ع ُر بالمو ّدة والمح ّبة نحو �ش���خ�ص ،ف�سائل
نف�س���ك عن �س���بب تلك المو ّدة� ،أه���ي لم�صلح ٍة دنيوية،
َ
وتقارب نف�س���ي� ،أم لرابط ِة َر ِح ٍ
ٍ
���م وقرابة،
�أم ل�صحب��� ٍة
ِ
لجل�سات ه ًوى ومع�صية� ،أم لمح َّب ٍة
�أم لجوا ٍر وزمالة� ،أم
في اهلل خال�صة؟ ف ّك ْر وت�أ َّم ْل في تلك الرابطة.
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ُدولا

�إن ف���ي القر�آن الخب��� َر اليقين ،وفي ال�س���نّة النبوية
البيان الأكيد.
«التحاب والت�آلف �إنما
قال ابن القيم في تف�س ��يره:
ُّ
هو بالإيمان والعمل ال�صالح ،كما قال تعالى :ﮋﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ؛ �أي ُي ْل ِقي بينهم
بع�ضا ،فيتراحمون ،ويتعاطفون
فيحب ُ
بع�ض ُهم ً
المح ّبةُّ ،
بما جعل اهلل لبع�ضهم في قلوب بع�ض من المحبة».
وقال ابن ع ّبا�سُ « :يح ُّبهم و ُيح ُّببهم �إلى عباده».
أقبل َعب��� ٌد بقلب ِه �إلى ِ
ق ��ال هر ُم ب ��ن ح ّي ��ان« :ما � َ
اهلل
� ،إال �أَقب َ
هلل بقل���وب الم�ؤمني���ن �إليه ،حتى يرزقه
���ل ا ُ
مو ّدتهم ورحمتهم».
و�أه���ل المعا�صي والف�س���وق و�إن كان بينهم نوع مو ّد ٍة
يتعج ُل
تنقلب عداو ًة ً
وتحاب ،ف�إنها ُ
ّ
وبغ�ضا ،وفي الغالب َّ
له���م ذلك ف���ي الدنيا قب���ل الآخ���رة� ،أما ف���ي الآخرة فـ
ﮋﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ [الزخرف.]67 :
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الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

وق ��ال �إم ��ام الحنف ��اء لقوم ��ه :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﮊ [العنكبوت. »]٢٥ :
(((

وف���ي ال�صحيحي���ن م���ن حديث �أب���ي هريرة ،
هلل العب� � َد ن ��ادى
�أن النب���ي  ق���ال�« :إذا �أح � َّ�ب ا ُ
هلل يح � ُّ�ب فال ًن ��ا ف�أَح ِّب ��وه ،فيح ُّب ��ه �أه� � ُل
جبري� � ُل� :إنّ ا َ
ال�س ��ما ِء ،ث� � َّم يو�ض ُع له القبول ف ��ي الأر�ض» .وفي ٍ
لفظ
أحب عب ًدا دعا جبري َل ،فقال� :إني
لم�س���لم�« :إنّ اهلل �إذا � َّ
حب فالنًا ف�أح َّبه ،قال :ف ُيح ُّبه جبري ُل ،ث َّم ينادي في
�أُ ُّ
هلل ُيح � ُّ�ب فال ًن ��ا ف�أَ ِح ِّب ��وه ف ُيح ُّبه
ال�س ��ماء فيق ��ول� :إ َّن ا َ
ال�س ��ماء ،قال :ث� � َّم ُيو�ض ُع له القب � ُ
�ول في الأر�ض،
�أه� � ُل َّ
أبغ�ض عب ًدا دعا جبري َل فيقول� :إني � ُ
و�إذا � َ
أبغ�ض فالنًا
ُ
فيبغ�ض ُه جبري ُل ،ثم ينادي في ال�سماء:
أبغ�ض ُه قال:
ف� ْ
هلل ُي ُ
أبغ�ضوه ،ث َّم ُيو�ض ُع له البغ�ضا ُء
بغ�ض فالنًا ف� ْ
�إ َّن ا َ
في الأر�ض» .
(((

قيم الجوزية.)155/2( ،
((( �إغاثة اللهفان من م�صائد ال�شيطان ،ابن ٍ
((( �أخرجه البخاري ( 521/18رقم  ،)7485وم�سلم ( 2030/4رقم .)2637
336



ُدولا

وفي لفظ �آخر لم�سلم عن �سهيل بن �أبي �صالح قال:
«كنّا بع َرفة فم َّر عم ُر بن عبدالعزيز وهو على المو�س���م،
فقلت لأبي :ياِ � 
هلل
فقام النا�س ينظرون �إليه ُ
أبت �إني �أرى ا َ
بن ِ
قلت ِل َما ل ُه
���ب ُع َم َر َ
عبدالعزيز .قال :وم���ا ذاك؟ ُ
يح ُّ
�سمعت �أبا هريرة
الحب في قلوب النا�س .فقال� :إني
ُ
من ِّ
يحدث عن ر�سول اهلل  ثم ذكر الحديث،
ِّ 
و�أخرج���ه الترم���ذي ،ث���م زاد في �آخره فذل���ك قول اهلل
تعال���ى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﮊ .
(((

(((

وقال بع�ض ال�سلف في تف�س���يرها :يحبهم و ُي َح ِب ُب ُهم
�إلى عباده.
رجل
وف���ي ال�صحيحين من حديث �أن����س � أن ً
�س����أل النبي  عن ال�س���اعة فقال« :وم ��ا �أعددتَ
هلل ور�سو َله .فقال� :أنت
حب ا َ
لها؟ قال :ال� شيء �إال �أني �أُ ُّ
مع من �أحب َبت».
((( �أخرجه م�سلم ( 2030/4رقم .)2637
((( �أخرجه الترمذي ( 317/5رقم .)3161
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الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

ق ��ال �أن� � ٌ�س  :فما فرحن���ا ب�ش ٍ
���يء َف َرحنا بقول
النب���ي � :أنت م ��ع من �أحببت .قال �أن����س :ف�أنا
أكون
حب النب���ي  و�أبا بكر وعم���ر ،و�أرجو �أن � َ
�أُ ُّ
معهم بح ّبي �إ ّياهم و�إن لمْ � 
أعمل �أعما َلهم .
(((

وف���ي الترمذي عن���ه �أن ر�س���ول اهلل  قال:
أحب ول ُه ما اكت�سب» .
«المر ُء مع من � َّ
(((

أ�صحاب النبي
أيت �
وفي ُ�س ِ
���نن �أبي داود عنه قال« :ر� ُ
َ
���يء لم� أ َرهم فرحوا ب�ش ٍ
 فرح���وا ب�ش ٍ
���يء �أ�ش��� ّد
من���ه .قال رجل :يا ر�س���ول اهلل  الرج ُ
حب
���ل ُي ُّ
الرجل عل���ى العمل من الخير يعمل ب���ه وال يعمل بمثله،
فقال ر�س���ول اهلل « :الم ��رء مع م ��ن �أحب» .
وه���ذه المح ّبة هلل توجب المح ّبة في اهلل قط ًعا ،ف� َّإن من
والبغ�ض فيه.
مح ّبة الحبيب المح ّب ُة في ِه
ُ
(((

((( �أخرجه البخاري ( 224/9رقم  ،)3688وم�سلم ( 2032 /4رقم .)٢٦٣٩
((( �أخرجه الترمذي ( 595/4رقم  ،)2386وقال :هذا حديث ح�سن غريب.
((( �أخرج��ه �أب��و داود ( 755/2رق��م  ،)5127و�صحح��ه الألبان��ي ف��ي �صحي��ح
الجام��ع (رق��م .)6565
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ُدولا

وقد روى م�س���لم في �صحيحه من حديث �أبي هريرة
هلل تعالى
 قال :قال ر�سول اهلل « :يقول ا ُ
ي ��وم القيام ��ة� :أينَ المتحا ّبون بجالل ��ي ،اليوم �أُظ ُّلهم
في ظ ّلي يوم ال ظ َّل �إال ظلي» .
(((

وفي جامع �أبي عي�سى الترمذي من حديث معاذ بن
جب���ل  ق���ال� :س���معت ر�س���ول اهلل  يقول:
هلل  المتحا ُّبون بجاللي لهم مناب ُر من نو ٍر
«ق ��ال ا ُ
ُ
يغبط ُهم النبيون وال�شهداء» .
(((

ِ
بجالل اهلل يكونون يوم
وفي لفظ لغيره «المتحا ّبون
القيامة على مناب َر من نور يغبطهم �أهل الجمع» .
(((

وف���ي الموط�أ من حديث �أبي �إدري����س الخوالني قال:
م�س���جد دم�ش���ق ف�إذا فتى ب ّراق الثنايا والنا����س
«دخلت
ُ
َ
حول���ه ،ف�إذا اختلفوا في �ش ٍ
���يء �أ�س���ندوه �إلي���ه ،و�صدروا
((( �أخرجه م�سلم ( 1988/4رقم .)٢٥٦٦
((( �أخرجه الترمذي ( 597/4رقم  ،)٢٣٩٠وقال :هذا حديث ح�سن �صحيح.
((( ذك��ر ه��ذه الرواي��ة اب��ن الأثير في جامع الأ�ص��ول ( 551/6رقم  ،)4778وقال:
ذكرها رزين.
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الذاتي 
رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

عن ر�أيه ،ف�س�ألت عنه ،فقالوا :هذا ُ
معاذ بن جبل ،فلما
هجرت �إلي���ه فوجدتُه قد �س���بقني بالتهجير،
كان الغ���د
ُ
ووجدتُه ي�ص ّل���ي فانتظرتُه حتى ق�ضى �صالته ،ثم جئتُه
من ُ
ف�سلمت عليه ،ثم قلت :واهلل �إني لأح ُّبك
قبل وجهِ ِه،
ُ
فقلت :اهلل،
قلت :اهلل ،فقال� :آهللُ ،
في اهلل ،فقال� :آهللُ ،
ف�أخ���ذ بحبو ِة ردائ���ي فجذبني �إليه ،وقال� :أب�ش���ر ،ف�إني
هلل :
ُ
�س���معت ر�س���ول اهلل  يقول« :ق ��ال ا ُ
في،
وج َب � ْ�ت مح ّبت ��ي للمتحا ّبي ��ن ف � َّ�ي ،والمتجال�س ��ين َّ
في» .
في ،والمتباذلين َّ
والمتزاورين َّ
وفي �س���نن �أبي داود من حدي���ث �أبي ذر  قال:
«ق���ال ر�س���ول اهلل �« :أف�ض� � ُل الأعم ��ال الح � ُّ�ب
أي�ضا عن عمر بن
ف ��ي اهلل ،والبغ� � ُ�ض ف ��ي اهلل»  .وفيه � ً
الخطاب  قال :قال ر�سول اهلل �« :إن من
أنا�س ��ا ما ه ��م ب�أنبياء وال� ش ��هداءُ ،
يغبطهم
عب ��اد اهلل ل ً
الأنبي ��ا ُء وال�ش ��هدا ُء ي ��وم القيام ��ة بمكانه ��م م ��ن اهلل.
(((

(((

((( �أخرج��ه الإم��ام مال��ك ٩٥٣/٢( ،رق��م  ،)1711و�صحح��ه المن��ذري ف��ي
الترغي��ب والترهي��ب ( 10/4رق��م .)4574
((( �أخرجه �أبو داود ( 690/2رقم .)4599
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ُدولا

قالوا يا ر�س���ول اهلل  تخبرنا َمن هم؟ قال :هم
قوم تحا ّبوا برو ِح اهلل على غير �أرحام بينهم وال� أموال
ِ
فواهلل �إنّ وجو َههم لنو ٌر ،و�إنّهم لعلى نور،
يتعاطونها،
وال يخاف ��ون �إذا خ ��اف النا� ��س ،وال يحزن ��ون �إذا ح ��زن
النا� ��س ،وق���ر�أ ه���ذه الآي���ة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﮊ « [يون�س. »]62 :
(((

وف���ي لف���ظ لغي���ره�« :إن هلل عب ��ا ًدا لي�س ��وا ب�أنبي ��اء
وال� ش ��هداء ،يغبطه ��م الأنبي ��اء بمكانه ��م م ��ن اهلل»
قالوا :يا ر�س���ول اهلل! م���ن هم لعلنا نحبه���م .قال« :هم
ق ��وم تحاب ��وا ب ��روح اهلل عل ��ى غي ��ر �أم ��وال تباذلوه ��ا،
وال� أرح ��ام توا�صلوه ��ا ،ه ��م ن ��ور ،ووجوهه ��م ن ��ور،
وعل ��ى كرا�س ��ي من ن ��ور ،ال يخاف ��ون �إذا خاف النا� ��س،
وال يحزن ��ون �إذا ح ��زن النا� ��س ،ث���م ق���ر�أ ه���ذه الآي���ة:
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮊ» .
(((

((( �أخرج��ه �أب��و داود 31/2( ،رق��م  ،)٣٥٢٧والن�س��ائي ف��ي الكب��رى (362/6
رق��م  ،)11236والبيهق��ي ف��ي �ش��عب الإيم��ان ( 485/6رق��م  ،)8997و�صحح��ه
الألبان��ي ف��ي �صحي��ح الترغي��ب ( 93/3رق��م .)3026
((( �أخرجه ابن حبان ( 332/2رقم  ،)573والبيهقي في �شعب الإيمان (485/6
رقم  ،)8997و�صححه الألباني في �صحيح الترغيب والترهيب ( 93/3رقم .)3023
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رآن
والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

وفي �صحيح م�س���لم من حديث �أبي هريرة � أن
رجل زار �أخً ا له في قرية
ر�سول اهلل  قال�« :إن ً
�أخرى ،ف�أر�صد اهلل على مدرجته ملكًا ،فلما �أتى عليه
ق ��ال �أي ��ن تري ُد؟ ق ��ال� :أري� � ُد �أخً ا لي في ه ��ذه القرية.
ق ��ال لك عليه من نعم ��ة ت ُر ُّبها؟ قال ال ،غير �أني �أح ّبه
في اهلل تعالى .قال ف�إني ر�سول اهلل � إليك �أن
اهلل قد �أح ّبك كما �أحببته فيه» .
(((

عاجل �أن
ويكفي ف���ي الإقبال على اهلل تعال���ى ثوا ًبا ً
اهلل  يقبل بقلوب عباده �إلى من �أقبل عليه ،كما
�أن���ه يعر�ض بقلوبه���م ع ّمن �أعر�ض عن���ه ،فقلوب العباد
بيد اهلل ال ب�أيديه���م»  .ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮊ [الزخرف.]67 :
(((

�أخ���ي في اهلل ،تن ّب���ه لما ن َّب َ
هلل �إلي���ه في القر�آن
هك ا ُ
الكريم ،واحذ ْر رفاقَ ال�س���وء؛ ف�ش��� ّتان بين ُمتحا ّبين في
اهلل ،ينال���ون ثواب���ه ونعيم���ه ،ومتحا ّبين ف���ي المعا�صي
((( �أخرج��ه م�س��لم 1988/4( ،رق��م  .)٢٥٦٧وانظ��ر :تف�س��ير اب��ن القي��م� ،س��ورة
مري��م ،الآية.96 :
((( رو�ضة المحبين ونزهة الم�شتاقين ،ابن قيم الجوزية�( ،ص.)417
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ُدولا

نف�س���ك ال تكن مع �أولئ���ك ،فحت ًما
وال�ش���هوات.
ْ
افح�ص َ
�س���ي�أتي يوم البراءة ﮋﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﮊ [البقرة.]167-166 :
ْ
�سل عن رِفقة الخير تجد في القر�آن تعريفهم!
وافح�ص نف�سك مع رفاقك،
ابحث عنهم وا�صح ْبهم،
ْ
ْ
و�أي���ن هم من قوله تعال���ى :ﮋﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮉ

ﮊﮋﮊ [الن�ساء.]69 :
تذك ْر يوم التخا�صم والتالومّ ،نجانا اهلل و�إياك من تلك
وا�سرح في
الخ�صومة ،وذاك الندم والأ�سى ،فال عودة.
ْ
نف�سك مع عدد الأ�صدقاء الحميمين حولك ،وا�ستز ْد منهم:
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [ال�شعراء.]102-96 :
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الوقاية من الشقاوة

نف�س َ
���ك من داء ال�ش���قاوة ،واح���ذ ْر �أن تكون
ْ
افح�ص َ
���قي! جنّبن���ا اهلل و�إ ّياك���م �أ�س���باب وم�س��� ِّببات
ذاك ال�ش َّ
ال�شقاوة!
تي�سر ،فا�ستوقفتني
حت
َ
ف َت ُ
الم�صحف الكريم �أتلو ما َّ
ه���ذه الآي���ة :ﮋﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﮊ [الأنفال.]32 :
� ُّأي �ش���قاو ٍة �أق�سى من هذه ال�شقاوة المتمثلة في هذا
الطلب؟!
كفّا ُر قري�ش ي�س�ألون اهلل �أن ُيمطر عليهم حجار ًة �إن
الحق .ن ُع ُ
وذ باهلل من زي ِغ القلوب!
كان القر�آن هو َّ
344
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كالم اهلل الخال���د ،وقر�آ ُن���ه العظيم ال���ذي ه َّز وي ُه ُّز
ُ
القلوب ،ي�ستقبلونه بهذه الأُمنية!
الق���ر� ُآن معج���ز ُة اهلل العظيمة ،الت���ي تح ّداهم اهلل
به���ا ،ب�أن ي�أت���وا حتى ب�س���ور ٍة من مثله فعج���زوا وكذبوا
وتطاول���وا ،وو�صل���ت به���م الج���ر�أة �أن ي�س����ألوا اهلل �أن
يرجمهم بالحجارة!
جاء في تف�س���ير الزمخ�ش���ري« :عن معاوية �أنه قال
لرج���ل م���ن �س���ب�إٍ :ماَ � 
أجهل قوم���ك حين م َّل ُك���وا عليهم
ام���ر�أة! قال� :أجه ُل من قومي قو ُمك ،قالوا لر�س���ول اهلل
 حين دعاه���م �إلى الحق :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﮊ  ،ول���م يقول���وا� :إن كان هذا
الحق فاهدنا له» .
هو َّ
(((

�أُولئك ال�ضالون قالوا هذا القول والر�سول
بينه���م ،فال ت�س���تغرب �أن ي�أتي في هذا الزمان �س���اخ ٌر
�شقي ي�سحب غيره للغواية وال�ضاللة!
بدين اهللٌّ ،



((( الك�شاف ،الزمخ�شري.)217/2( ،
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والفحص َّ
ُ
ُ
الق ُ

وزادت �سفاهة �أُولئك ال ُع�صاة ،وتطاولوا على ر�سول اهلل

 ﮋﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [الإ�سراء.]93-90 :
�إن ه����ؤالء ال ُمعاندي���ن الأ�ش���قياء موج���ودون في ُكل
عدك
رغبت �أن تعرف ُب َ
الع�ص���ور ،فاحذ ْر حبائلهم ،و�إذا َ
فابتعد عن ال�ش���بهات والمت�ش���ابه،
عنه���م و�ش���قاوتهم،
ْ
والت�أوي���ل والت����أول ﮋﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﮊ [�آل عمران.]7 :
ا�س����ألْ

أهل العلم عما �أ�ش َ
� َ
وخفي ﮋﭚ
���كل
َ
والتب�س َ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﮊ [النحل.]43 :
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ُ
الح َّجة للعلماء ﮋﮊ
ا�س���تنباط الدليل،
وا�س���تخراج ُ
ُ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮊ [الن�ساء.]83 :
احذ ْر ُدع���اة الباطل ،فه���م ُكث ٌر و�أه ُل بي���ان ،و�إ ّياك
والظن ال�س���يئ ،واقر�أ قوله تعالى :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
َّ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ

[الأنعام.]116 :

ف���ي ُكل زم���انٍ ي�س���و ُء الكثيرين من ُدعاة ال�ش���هوات
والمحرمات ابتعا ُدك عنهم؛ في�س���خرون من طهارتك،
ِ
والتحجر
وي�س ُم ُو َن َك بالتخ ّلف وال َّت�ش ّدد ،وي�صفونك بالتط ّرف
ُّ
ﮋﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﮊ [الن�ساء.]27 :
ج���اء في الأثر :و ّدت الزانية لو � ّأن ُك َّل الن�س���اء مثلها
زُناة!
وافح�ص ذاتك عندما
اعر�ض نف�س���ك على القر�آن،
ْ
ْ
ْ
ام�س���ك
ته ُّم بالحديث عن خبرٍ ت�أنف �أن تكون �صاحبه،
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ْ����س الخب���ر ،واح���ذ ْر �أن تروي��� ُه فتكون ذلك
ل�س���انك وان َ
ال�ش���قي :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [النور.]19 :
ذم في هذا
تنا����س ،وارف� ْ���ض ا�س���تقبال ُك َّل معلوم��� ِة ٍّ
َ
�أو تلك!
وانج بنف�س���ك من ال�شقاوة
الظن
تجنَّب َّ
والتوج����سُ ،
ّ
وقلت فيه وفيه،
وال ُمطالبة .فذاك الذي تناولت �س���ي َرتَه َ
�س���تتقابل و�إ ّي���اه ي���وم القيامة ،ي���وم الح�س���رة والندامة
وتتحا�س���بونَّ ،
���ن والإعرا�ض عن
�س���ن الظ ِّ
فهل غ ّلبت ُح َ
القيل والقال.
ﮋﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ

[الحجرات.]12 :

التج�س����س وتت ُّب َع ال ّ
���زلت والغيبة؛ فتكون ذاك
احذ ِر
َ
ال�شقي ِ
البذيء ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥﭦ
َّ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ [الحجرات.]12 :
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عن �أبي هريرة عن ر�س���ول اهلل �« :أتَدرو َن
ما ال ُمف ِل� � ُ�س؟ �إ َّن ال ُمفل� � َ�س م ��ن �أُ َّمت ��ي َم ��ن ي�أت ��ي ي ��و َم
القيام� � ِة ب�ص�ل�ا ٍة و�صي ��ا ٍم وزكا ٍة ،وي�أتي وقد �ش� � َت َم هذا،
و�ضرب
وق� �ذ ََف ه ��ذا ،و�أك َل م ��ا َل هذا ،و�س� �ف ََك د َم ه ��ذا،
َ
ه ��ذا ،ف ُي ْعط ��ى هذا م ��ن َح�س ��نا ِته ،وهذا من ح�س ��نا ِته،
ف� ��إن َف ِن َي ْت َح�س ��ناتُه قب َل �أن ُيق�ضى ما علي� � ِه� ،أُ ِخ َذ من
خطاياهمُ ،
فطر َِح ْت علي ِه ،ث َّم ُط ِر َح في النّارِ» .
(((

�صالح النفو�س ،و�سالم َة المجتمعات،
�إن في القر�آن َ
ونقاو َة الأ�سر .اقر�أْ تلك التوجيهات الر َّبانية ،وانظ ْر �أين
�أنت منها ،وهل �إذا �س���معت خب ًرا م���ن ذاك ال ُمتحدث،
�أو تل���ك المذيعة تقب ُله وتب ُّث ُه وت ِثقُ بما �س���معت� ،أم تت�أك ُد
وتعر�ض عن ن�ش���ر الخبر حتى ال ت�ش��� ّوه �س���مع َة
���ت
ُ
وتتث َّب ُ
افح�ص نف�س���ك مع تل���ك الأخبار التي �صارت
الآخرين.
ْ
تتوالى في و�س���ائل التوا�ص���ل ،و� َ
إياك والعجلة ﮋﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯﮊ [الحجرات.]6 :
((( �أخرجه م�سلم 1997/4( ،رقم .)٢٥٨١
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ُ�ص ْن ل�سانك عن ال�سخرية بهذا وذاك ،وتلك وهاتيك،
ال�شقي الهاذ َر بال�شماتة ،الناب َز القادح .ت َد َّب ْر
وال تكن ذاك َّ
وافح�ص نف�سك؛ كي ال تكون من الوالغين في الأعرا�ض؛
ْ
�إذ يقول تعالى ُم ِّ
حذ ًرا من طريق ال�شقاوة الكريهة :ﮋﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [الحجرات.]11 :
�إن القر�آن كال ُم اهلل الخالد ال ُمعجز فيه ال�شفاء ﮋﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ

[الإ�سراء.]82 :

ﮋﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ [ف�صلت.]44 :

ه���و بالأم����س والي���وم والغد و�إل���ى ما �ش���اء اهلل ،هو
الكام���ل ﮋﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ [الإ�سراء.]88 :
b
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الخاتمة

القر� ُآن مائد ُة اهلل الكاملة ،فيه ُ
الطم�أنينة وال�سعادة،
العلوم
م�أم���ورون بتالوت���ه ،مندوب���ون بتد ُّبره ،هو خي��� ُر ِ
و�أ�شرفها.
الكتاب (القر�آن والفح�ص الذاتي) �إ�سها ٌم في
وهذا
ُ
خدم���ة كتاب اهلل ،هو وقفات قد يه���دي �ضو�ؤها حائ ًرا،
وقد يج ُد فيها مهمو ٌم راح ًة و�ش���فا ًء ،وقد تدف ُع ُح ُروفُها
ِ
َ
القبول.
لجل�سات ِحوا ٍر ُقر�آنية� ،أ�س�أل اهلل
�إن القر�آن هو الكتاب الوحيد الذي كلما ق َر�أ َت ُه بدت
لك فائدة ،وكلما ت ّد َّبر َت ُه ازددت �إيما ًنا ِوعل ًما ،وكلما ر َّددته
ما مل َّلت ُه ،يقول �أبو بكر الرازي عند تف�سيره قوله تعالى:

ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ
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ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

كتاب ال تكر ُه
[العنكبوت ،]45 :قال :الكتب على ثالثة �أق�س���ام؛ ٌ
قرا َءت���ه �إال للغي���ر كالق�ص�ص ،ف�إن من ق���ر�أ حكاي ًة مر ًة
ال يقر�ؤها مر ًة �أخرى �إال لغيره ،ثم �إذا �سمعه ذلك الغير
ال يقر�ؤها �إال لآخر لم ي�سمعه ،ولو قر�أه عليه ل�سئموه.

وكتاب ال ُي َك َّر ُر عليه �إال لل َّنف ِْ�س؛ كالنحو والفقه وغيرهما.
وكتاب ُيتلى مر ًة بعد مرة؛ لل َّنف ِْ�س وللغيرِ  ،كالمواعظ
ٌ
الح�سنة ،ف�إنها تُكر ُر للغير ،وكلما �سم َعها يلت ُّذ بها ،وير ُّق
الو�سوا�س
يخرج
لها قل ُبه ،وي�ستعي ُدها ،وكلما َت ْدخُ ُل ال�سم َع ُ
ُ
أي�ضا لنف�س المتكلم ،ف�إن كثي ًرا ما يلت ُّذ
مع الدمع ،و ُت َك َّر ُر � ً
أطيب و�ألذُّ،
ُ
المتكلم بكلم��� ٍة طيب ٍة ،وكلما ُي ِع ِي ُدها يك���ون � ُ
دما،
و� ُ
أثبت في القلبِ و�أنفذ ،حت���ى يكا ُد ي ْب ِك ِي من رقته ً
عمى.
ولو �أورثه البكا ُء ً
�إذا ُع ِل َم هذا ،فالقر� ُآن من القبيل الثالث ،مع �أن فيه
الق�ص����ص والفقه والنحو ،فكان في تالوته في كل زمان
فائدة.
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رزقنا اهلل ُمتع��� َة التلذذ بقراءة القر�آن ،و ُمتعة تد ُّبر
القر�آن ،و ُمتعة اال�س���تنباط والت�أليف في خدمة القر�آن.
�آمين.
b
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-

-

-

-

�إع�لام الموقعي��ن عن رب العالمي��ن ،ابن قيم الجوزي��ة ،تحقيق:محم��د عبدال�س�لام �إبراهي��م ،دار الكتب العلمي��ة ،بيروت ،ط،1
1411هـ1991/هـ.
�إغاثة اللهفان من م�صايد ال�ش��يطان ،ابن قيم الجوزية ،تحقيق:محمد حامد الفقي ،مكتبة المعارف ،الريا�ض.
البداي��ة والنهاي��ة ،ابن كثير ،و ّثقه وقابل مخطوطاته ال�ش��يخ عليمعو���ض ،ال�ش��يخ عادل عبدالموج��ود ،دار الكت��ب العلمية ،بيروت
لبنان ،د.ت.
التحرير والتنوير؛ «تحرير المعنى ال�س��ديد وتنوير العقل الجديدمن تف�س��ير الكتاب المجيد» ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد
الطاهر بن عا�شور ،الدار التون�سية للن�شر ،تون�س1984 ،م.
تف�س��ير ابن القي��م ،محمد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �س��عد �شم���سالدين ابن قيم الجوزية ،تحقيق :مكتب الدرا�سات والبحوث العربية
والإ�سالمية ب�إ�شراف ال�شيخ �إبراهيم رم�ضان ،دار ومكتبة الهالل،
بيروت ،ط1410 ،1هـ.
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-
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التف�سير الب�س��يط� ،أبو الح�سن علي بن �أحمد الواحدي ،مجموعةم��ن المحققين ،عمادة البح��ث العلمي -جامعة الإمام محمد بن
�سعود الإ�سالمية ،ط1430 ،1هـ.
تف�س��ير ال�ش��عراوي ،محمد متولي ال�ش��عراوي� ،أخب��ار اليوم قطاعالثقافة والكتب والمكتبات ،م�صر ،د.ت.
تف�سير القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن كثير ،دار الفكر ،بيروت.تف�س��ير القر�آن الكريم ،محمد ال�صال��ح العثيمين ،من �إ�صداراتم�ؤ�س�سة ال�شيخ محمد بن �صالح العثيمين الخيرية ،الريا�ض.
تف�سير القر�آن ،محمد راتب النابل�سي ،م�ؤ�س�سة الفر�سان للن�شر والتوزيع.التف�سير الو�سيط ،محمد �سيد طنطاوي ،دار نه�ضة م�صر للطباعةوالن�شر والتوزيع ،الفجالة ،القاهرة ،ط.1
تي�س��ير الكريم الرحمن في تف�سير كالم المنان ،عبدالرحمن بننا�صر ال�سعدي ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ط1432 ،3هـ2011/م.
جام��ع البي��ان عن ت�أوي��ل �آي القر�آن ،تف�س��ير الطب��ري� ،أبو جعفرمحمد ابن جرير الطبري ،تحقيق :الدكتور عبداهلل بن عبدالمح�سن
التركي ،دار عالم الكتب للطباعة والن�شر1424 ،هـ2003/م.
الجامع لأحكام القر�آن� ،أبو عبداهلل محمد القرطبي ،تحقيق� :أحمدالبردوني ،و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة ،ط،2
1384هـ1964/م.
حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم الأ�صفهاني ،دار الفكرللطباعة والن�شر ،بيروت.
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رو�ضة المحبين ونزهة الم�ش��تاقين ،ابن قيم الجوزية ،دار الكتبالعلمية ،بيروت1403 ،هـ.
زاد الم�س��ير ف��ي علم التف�س��ير ،ابن الج��وزي ،تحقيق :محمد بنعبدالرحمن بن عبداهلل ،دار الفكر ،بيروت ،ط1440 ،1هـ.
�سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،محمد بننا�صر الدين الألباني ،مكتبة المعارف للن�شر والتوزيع ،الريا�ض،
ط1415 ،1هـ1995/م.
�سنن ابن ماجه ،ابن ماجه القزويني ،تحقيق :محمد ف�ؤاد عبدالباقي،دار �إحياء الكتب العربية ،في�صل عي�سى البابي الحلبي ،م�صر.
�سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شير بنال�سجِ ْ�ستاني ،تحقيق :محمد محيي الدين
�شداد بن عمرو الأزدي ِّ
عبدالحميد ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا ،بيروت.
�سنن الترمذي ،محمد بن عي�سى الترمذي ،تحقيق� :أحمد محمد�ش��اكر ،ومحمد ف�ؤاد عبدالباقي� ،شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى
البابي الحلبي ،م�صر ،ط1395 ،2هـ1975/م.
ال�سنن الكبرى (�سنن الن�سائي)� ،أحمد بن علي بن �شعيب الن�سائي،م�ؤ�س�سة الر�سالة1421 ،هـ2001/م.
ال�سنن الكبرى� ،أبو بكر البيهقي ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1424 ،3هـ2003/م.
�س��ير �أعالم النبالء ،الذهبي ،مجموعة من المحققين ،م�ؤ�س�س��ةالر�سالة ،بيروت1405 ،هـ1985/م.
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ال�سيرة النبوية ال�صحيحة� ،أكرم �ضياء العمري ،مكتبة العبيكان،الريا�ض ،ط1434 ،7هـ2013/م.
ال�س��يرة النبوية ،ابن ه�شام ،تحقيق :م�صطفى ال�سقا ،و�إبراهيمالأبياري ،وعبدالحفيظ �شلبي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1421هـ2000/م.
�صحيح ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق محمد نا�صرالدين الألباني ،مكتبة المعارف1417 ،هـ1997/م.
�صحي��ح �أبي داود ،محمد نا�صر الدين الألباني ،م�ؤ�س�س��ة غرا���سللن�شر والتوزيع ،الكويت.
�صحيح الإمام م�سلم ،م�سلم بن الحجاج الني�سابوري ،تحقيق :نظرالفاريابي ،دار طيبة للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،ط1427 ،1هـ2006/م.
�صحيح البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل البخاري ،تحقيق :عبدالقادر�شيبة الحمد ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الريا�ض1429 ،هـ.
�صحيح الترغيب ،محمد نا�صر الدين الألباني ،مكتَبة ال َمعارف ِلل َن ْ�ش ِروالتوز ْيع ،الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية ،ط1421 ،1هـ2000/م.
�صحي��ح الجام��ع ،محم��د نا�ص��ر الدي��ن ،المكت��ب الإ�س�لامي،1408هـ1988/م.
�ص��ور م��ن حياة التابعي��ن ،عبدالرحمن ر�أفت البا�ش��ا ،دار الأدبالإ�سالمي للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط2016 ،25م.
الطبق��ات الكب��رى� ،أب��و عب��داهلل محمد بن �س��عد ،تحقيق محمدعبدالقادر القط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1410 ،1هـ1990/م.
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عجائب القر�آن ،فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،تحقيق عبدالقادر�أحمد عطا ،دار الكتب الإ�سالمية ل�صاحبها توفيق عفيفي عامر،
�14شارع الجمهورية ببايدين.
عم��دة التف�س��ير عن الحاف��ظ ابن كثي��ر مخت�صر تف�س��ير القر�آنالعظيم� ،أحمد �شاكر ،دار الوفاء.
فتح القدير الجامع بين ف َّني الدراية والرواية من علم التف�س��ير،الإمام محمد بن علي ال�شوكاني� ،ضبطه و�صححه �أحمد عبدال�سالم،
دار الكتب العلمية ،بيروت.
القامو���س المحي��ط ،مج��د الدي��ن �أب��و طاه��ر محمد ب��ن يعقوبالفيروز�آبادى ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في م�ؤ�س�سة الر�سالة
العرق�سو�س��ي ،م�ؤ�س�س��ة الر�سالة للطباعة
ب�إ�ش��راف :محمد نعيم
ُ
والن�شر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1426 ،8هـ2005/م.
الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل� ،أبو القا�سم محمود بن عمرالزمخ�شري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1407 ،3هـ.
 ُكوري��ا الجنوبية �أ�ش��واق و�آفاق ،د .عبدالمح�س��ن بن عبدالرحمن�آل ال�شيخ.
ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بيروت.مجمع الأمثال� ،أبو الف�ضل �أحمد بن محمد بن �إبراهيم الميدانيالني�سابوري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار المعرفة،
بيروت ،لبنان.
مجم��ع الزوائ��د ،علي بن �أبي بكر بن �س��ليمان الهيثم��ي ،تحقيق:ح�سام الدين القد�سي ،مكتبة القد�سي ،القاهرة1414 ،هـ1994/م.
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المحرر الوجيز في تف�س��ير الكتاب العزيز ،ابن عطية الأندل�سي،تحقيق :عبدال�سالم عبدال�شافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
مدارج ال�س��الكين بين منازل �إياك نعبد و�إياك ن�س��تعين ،ابن قيمالجوزية ،تحقي��ق :محمد المعت�صم باهلل البغ��دادي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،ط1416 ،3هـ1996/م.
م�س��ند الإمام �أحمد� ،أحمد بن حنبل ،تحقيق� :ش��عيب الأرنا�ؤوطو�آخرين ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دم�شق ،ط1421 ،1هـ2001/م.
معال��م التنزي��ل في تف�س��ير القر�آن= تف�س��ير البغ��وي� ،أبو محمدالح�سين بن م�سعود البغوي ،تحقيق :عبدالرزاق المهدي ،دار� إحياء
التراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،1هـ.
المعجم الأو�سط� ،أبو القا�سم الطبراني ،تحقيق :طارق بن عو�ض اهلل ابنمحمد وعبدالمح�سن بن �إبراهيم الح�سيني ،دار الحرمين ،القاهرة.
مفاتي��ح الغيب ،التف�س��ير الكبير ،فخر الدين ال��رازي ،دار �إحياءالتراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،3هـ.
المقاب�س��ات� ،أبو حيان التوحيدي ،تحقيق :ح�س��ن ال�سندوبي ،دار�سعاد ال�صباح ،ط1992 ،2م.
الموط���أ ،مالك بن �أن���س بن مالك ب��ن عامر الأ�صبح��ي� ،صححهورقم��ه وخ��رج �أحاديثه وعلق علي��ه :محمد ف���ؤاد عبدالباقي ،دار
�إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان1406 ،هـ1985/م.
نماذج من ر�سائل الأئمة ال�سلف و�أدبهم العلمي ،عبدالفتاح �أبو غدة،دار الب�شائر الإ�سالمية ،بيروت ،ط2019 ،4م.
الهداية الى بلوغ النهاية ،مكي بن �أبي طالب ،تحقيق محمد عثمان،دار الكتب العلمية ،بيروت.192/7 ،
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