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مة المقدِّ

 الحمـــُد هلل، وال�شـــالُة وال�شـــالُم علـــى ر�شـــول اهلل، 
ا بعد: اأمَّ

ُح  اُء بفح�ضِ الأج�شام كلَّ حين، وين�شَ فُيو�شي الأطبَّ
ـــا في ال�شـــنة مّرتين  ُهـــم اأن يكـــوَن الفح�ـــضُ دوريًّ بع�شُ
ُد من  اأو ثالًثـــا، والهـــدُف مـــن ذاك الفح�ض هـــو التاأكُّ
�شالمة الأج�شـــام من الأمرا�ض، وتدارُك الُم�شاِب قبل 
ا�شتفحال المر�ض، فمن الأمرا�ض -ن�شاأُل اهلَل ال�شالمة- 

ما يفِتُك بالج�شم دوَن �شعور �شاحبه به!

ولذا يحر�ُض كثيٌر من النا�ِض على هذا الإجراِء الطّبي 
ب�شـــكٍل دوري، ويوؤكـــدون عليه با�شـــتمرار، وي�شـــتجيبون 
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اء ب�شورٍة كبيرة، وما �شخروا ول امتع�شوا،  لن�شيحة الأطبَّ
من تلك الو�شية الطبية!

ومـــاذا لو قال نا�شح: هالَّ عر�شَت نف�َشـــَك للفح�ض 
ُف اأم ت�شخر؟ القراآني، لترى اأين اأنت؟ فهل ُتبادُر اأم ُت�َشوِّ

لقد بَدْت لي فكرُة هذا الكتاب: )القراآُن والفح�ُص 
اتي(، واأنا اأرى ُمَمار�شات الكثير من الم�شلمين خالف  الذَّ
تو�شيات القراآن، فجاء هذا الكتاب تنبيًها واإيقاًظا. ولئن 
ي؛ فاأنا ب�شر. وقد  اعتراه بع�ض النق�ض، فذاك ق�شوٌر منِّ
لوا. عن عبداهلل  راجع العلماء َقْبِلي ما كتبوا، فعّدلوا، وبدَّ
ابن الإمام اأحمد بن حنبل، قال: قابلُت بكتاٍب لأبي ثالث 
ة، فلما كان في الرابعة ع�شرة َخَرج فيه خطاأ،  ع�شرة مرَّ
فو�شعه من يده، ثم قال: قد اأنكرُت اأن ي�شحَّ غيُر كتاب 

. اهلل

وقال الُمَزني: »قراأُت كتاب الر�شـــالة على ال�شافعي 
ثمانيـــن مّرة، فمـــا من مـــرٍة اإلَّ وكان َيقـــُف على خطاأ، 
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فق���ال ال�ش���افعي: ِهْيِه اأبى اهلل اأن يكـــون كتاًبا �شحيًحا 
غيَر كتابه«)1).

اأ�شاُل اهلَل المثوبة، وما توفيقي اإلَّ باهلل.

د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثِّنيَّان
1@ikcedu.net :الريا�ض/ البريد الإلكتروني

b

اأبو غــدة  )1) نمــاذج مــن ر�شــائل الأئمــة ال�شــلف واأدبهــم العلمــي: عبدالفتــاح 
)�ــض59(.
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مدخل

اء، فهو  و�شايـــا القراآن الكريم اأهمُّ من و�شايا الأطبَّ
كالُم اهلل خالِق الأطّباء، ووا�شِع الداء والدواء، والقادِر 

على ُكلِّ �شيء.

و�شايا القراآن، ون�شائُحه اأعمُّ واأ�شمل، فهل نفح�ُض 
اأنف�َشـــنا عن طريق القـــراآن الكريم، ون�شـــتعر�ُض نتائج 
الفح�ض الرّباني، ونجلو اأنف�شنا بتعّر�شنا للقراآن؛ لنرى 

مقدار قربنا منه، ومقدار بعدنا عنه؟!

انية، اقراأها و�َشاِئْل نف�َشك:  اإنها اأوامُر وتوجيهاٌت ربَّ
كيف اأنت مع هذا الفح�ض القراآني؟

اقراأهـــا الآن َقْبـــَل اأن تقراأهـــا فـــي يـــوٍم حتمـــي اآٍت 
ل محالَة، �شُت�شاأَُل فيه عن هذا الفح�ض القراآني!
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ھ  ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .]14 ڭژ ]الإ�شـــراء: 1٣،  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
اإي واهلل ق�شمي، هو يوٌم قادٌم ثابٌت لمحالة، �شُيوؤَتى ُكلُّ 
فـــرٍد فيه كتابُه بيمينه اأو �شـــماله، جعلنا اهلل وكتبنا من 

اأهل اليمين!

َفاٍت �شـــاملًة، وعنايًة بالج�شـــم  اإن فـــي القـــراآن و�شَ
والعقـــل، بالج�شـــد والـــروح، بالدنيـــا والآخـــرة، بالقيم 

والُمُثل، ب�شالح الفرد، و�شالح المجتمع!

فحتى و�شية الأطباء بفح�ض ج�شمك من الأمرا�ض، 
ـــه اإليها القـــراآن؛ اإذ اأمرك القراآُن بفح�ض ج�شـــمك؛  نبَّ
�ـــضُ ذاَتـــك للتهلكة، وج�شـــدك للتلف،  فال تتهـــور، وُتَعرِّ
نف�شـــك  فال تتـــرك  ]البقـــرة: 195[.  ہژ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ 

وقـــد توفرت المختبرات والعلم الطبي، اإن اأهملتها فقد 
األقيتها في التهلكة، والقـــراآن ينهى عن ذلك، ول تتهور 
وتزجُّ بنف�شـــك في اأُمـــور تعود عليـــك بالَهَلكـــِة والأذى، 

فنف�ُشَك اأمانٌة لديك!
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له���ذه  تف�ش���يره  عن���د  اب���ن عثيمي���ن  ال�ش���يخ  ق���ال 
�َض نف�شـــه لالأخطار،  الآي���ة: »ل يجوز لالإن�شـــان اأن ُيعرِّ
مثـــل اأن ُيلقي نف�شـــه في نار، اأو في مـــاء ُيغرقُه، اأو يناُم 
تحت جداٍر مائٍل لل�شـــقوط، اأو ما اأ�شـــبه ذلك، فاإن هذا 

چ  حـــرام، ويدل على هذا قوله تعالى: ژڃ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇژ ]الن�شـــاء: 29[؛ حيـــث يدخل فـــي هذه الآية 
ژڃچچژ كلُّ ما يـــوؤدي اإلى �شـــرر للبدن، واإن 

لم ي�شـــل اإلى درجة القتل، الدليل: اأن عمرو بن العا�ض 
 لما بعثه الر�شول  في �شرية واأجنب، واإذا 
الجـــو بارد فتيمم و�شّلى باأ�شحابه، فلما رجع اإلى النبي 

َحاِبَك َواأَْنَت ُجُنٌب؟«)1). لَّْيَت ِباأَ�شْ  قال له: »اأَ�شَ

قال: يا ر�شـــول اهلل، ذكـــرُت قـــوَل اهلل تعالى: ژڃ 
مُت، ف�شِحك النبي  چڇ ڇ ڇ ڇژ فتيمَّ چ چ 

ه«)2).  واأقرَّ
)1) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )٣46/29-٣47 رقــم 17812(، واأبــو داود )145/1 
رقــم ٣٣4(، و�شححــه الألبانــي فــي �شحيــح �شــنن اأبــي داود. هــذا الحديــث رواه 

البخــاري فــي �شحيحــه )٣55/1(.
)2) تف�شير ابن عثيمين، �شورة البقرة، الآية: 195. 
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ہژ ي�شـــمل الإلقـــاَء باليـــد  ہ  ہ  ۀ  اإذن، ژۀ 
ية والمعنوية. اإّن القراآن �شامٌل كامٌل،  اإلى التَّهُلَكة الح�شِّ

فلنقراأه ونتدبَّره، ونعمل بتوجيهاته!

b
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أعظُم المقامات

اأهـــمُّ فح�ـــضٍ يجـــُب اأن تقـــوَم بـــه، وي�شـــبُق جميـــَع 
ية والعلميـــة، وكلَّ ما يخطر على بالك  فحو�شاِتـــَك الطبِّ
من فح�ض، هو كيَف اأنَت والتوحيد؟ اإفراُد اهلل بالعبادة. 

اإن فـــي القراآن الفح�ض القطعـــي! اقراأ القراآَن تجِد 
الو�شفـــات ال�شـــافية الكافية الحاميـــة ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  ھ   ھ   ھ  ھ   ہ   ہ  ہ  

ۇژ ]الن�شاء: 48[.

اإيقـــاٌظ وتنبيٌه مـــن اهلل، وو�شوٌح وجـــالء، احذْر اأن 
ت�شـــرَك مع اهلِل اأحـــًدا في العبادة، فهـــذه الآيُة الكريمُة 
قَطَعِت الخبر، واأخبرتنا الخبَر اليقين، اأنه -�شـــبحانه- 
ل يغفـــُر لأحٍد اأن ي�شـــرَك به؛ فـــذاك اإثٌم عظيـــٌم، وزلٌل 
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ُر �شـــبحانه تحذيـــَرُه في الآيـــِة الثانيِة في  ج�شـــيٌم. وُيَكِرّ
ال�شورة ذاتها، باأنه ل مغفرَة ول تكفيَر مع ال�شرك باهلل؛ 

َفُه ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ژ ڑ ڑ  الُل وال�شَّ فهو ال�شَّ
ک ک کک گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ ]الن�شاء: 116[. 

ْه اأخي في اهلل!  تنبَّ

ِتِي في اهلل!  تنبهي اأَُخيَّ

روا فح�َض اأنف�شكم، ل تت�شاهلوا في ذلك، �شائلوا  كرِّ
  اأنف�َشُكم دوًما كيف اأنتم والتوحيد؟ فر�شول اهلل
ره اهلل من ال�شرك، وهو  وهو اإمام الُموحدين، ومع ذلك ُيحذِّ

تحذيٌر لنا جميًعا، يقول تعالى: ژڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چ    
ا تحذير الر�شول  چ  چژ ]ال�شعراء: 21٣[. ويوؤكد �شبحانه اأي�شً
ر  جميع الر�شل من ال�شرك، فكيف  ، كما حذَّ

بنا نحن؟! قـــال تعالى: ژے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇژ ]الزمر: 65[.

ـــرِك،  فهم من ال�ِشّ �ُشـــَل وُيخوِّ ُه الرُّ فـــاإذا كان اهلُل ُيَنِبّ
فنحن الأولـــى بالتنبيِه والتذكيِر، والفح�ضِ الم�شـــتمر! 
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لذا ينبغي للموؤمن اأن يخاَف من ال�شرك، ويحذَر اأ�شبابه 
واأنواعه، وي�شاأَل اأهَل الذكر لكيال يقع فيه، يقول تعالى: 

ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]النحل: 4٣[.

ين وحفظه ور�شيه، فالحذَر الحذَر  لقد اأَكمَل اهلُل الدِّ
من النحراف والتاأويل، يقول �شبحانه وتعالى: ژچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌژ ]المائدة: ٣[.

ْر فح�َض نف�شـــك، واعر�شها على القراآن ت�شـــلْم  َكـــرِّ
من ال�شـــرك، فال ترجو ول تتو�شل ول ت�شاأل اإلَّ اهلل، ُكْن 

مع اهلل وحده ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ ]الجن: 18[.

احـــذْر اأن ُت�شـــرَك ر�شـــوَل اهلل ، اأو اأيًّا من 
ـــه اإليه  الب�شـــر في دعائـــك، اأخل�ض دعـــاءك هلل، وتوجَّ

ُمبا�شـــرة، ل ت�شـــرك معه اأحًدا في طلبك ژڀ  ٺ  
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  

ڤژ ]غافر: 60[.

اإن اهلل قريب من �شـــائليه، ل تح�شـــبه بعيًدا فتت�شفع 
ه -�شـــبحانه- ب�ُشوؤالك  ْه اإليه وْحَدُه وُخ�شَّ باآخرين، توجَّ
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژى 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ ]البقرة: 186[.

يقول الر�شـــول  لبن عبا�ض: »يا ُغالُم اإنِّي 
اأعِلُّمَك كِلماٍت، احَفِظ اهلَل يحَفظَك، احَفِظ اهلَل َتِجْدُه 
تجاَهَك، اإذا �ش���اأَلَت فا�ش���اأِل اهلَل، واإذا ا�ش���تَعنَت فا�شَتِعن 
���َة ل���و اجَتمع���ت علَ���ى اأن ينَفعوَك  ب���اهلِل، واعلَ���م اأنَّ الأمَّ
ب�َش���يٍء ل���م َينفع���وَك اإلَّ ب�ش���يٍء قد كتَب���ُه اهلُل َل���َك، واإن 
وَك اإلَّ ب�شيٍء  وَك ب�َشيٍء لم َي�شرُّ اجَتَمعوا على اأن ي�شرُّ
حُف«)1). ِت ال�شُّ قد كتَبُه اهلُل عليَك، ُرِفَعِت الأقالُم وجفَّ

ه: »هذا الَحديُث اأ�شٌل  ِنيِة ما ن�شُّ َرِر ال�شَّ جاء في الدُّ
عظيـــٌم فـــي ُمراقبـــِة اهلِل، وُمراعـــاِة حقوِقـــه، وَتفوي�ِض 
ِده،  ِل عليه، و�ُشـــهوِد َتوحيـــِده وتفرُّ ـــوكُّ الأُمـــوِر اإليه، والتَّ
وعْجِز الخالئِق كلِّهم وافتقاِرهـــم اإليه وحَده، وفيه اأبلُغ 
فَع وال�شرَّ في َغيِر اهلل ِمن الأولياِء  ردٍّ على َمن اعتَقَد النَّ
)1) رواه عبــداهلل بــن عبا�ــض، الألبانــي )ت 1420(، �شحيــح الترمــذي )2516(، 

اأخرجــه الترمــذي )2516(، واللفــظ له، واأحمد )2669(. 
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اِلحين واأهِل القبوِر، اأو �شـــاأَلهم وا�شتعاَن ِبهم ِمن  وال�شَّ
ُدوِن اهلِل تعالى«)1).

وقال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية : »التَّوحيُد �ِشرُّ 
القراآن، وُلبُّ الإيمان«)2).

هـــذا، وِقـــْف ُمتاأمـــاًل ُمتدبـــًرا ن�ضَّ اأعظم �شـــهادة؛ 
اإنها �شـــهادة التوحيـــد يقول تعالـــى: ژٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ 
ڃژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]اآل عمران: 18[.

َنْت َهِذِه الآَيُة: اأَجلَّ �َشــهاَدٍة،  مَّ وقال ابن القيم: »َت�شَ
َدَقهــا، ِمــن اأَجلِّ �شــاِهٍد، ِباأَجلِّ  واأْعَظَمهــا، واأْعَدَلهــا، واأ�شْ

َم�ْشُهوٍد ِبِه«)3).

اِن  وجاء في تف�شير ابن كثير، »ما ُروي عن َغاِلِب اْلَقطَّ
ْعَم�ِض،  َقاَل: اأََتْيُت اْلُكوَفَة ِفي ِتَجاَرٍة، َفَنَزْلُت َقِريًبا ِمَن اْلأَ

https://www.dorar.net/hadith/sharh/136880 :1) مو�شوعة الدرر ال�شنية، الرابط(
)2) مجموع الفتاوى: ٣68/1. 

)3) مدارج ال�شالكين بين منازل اإياك نعبد واإياك ن�شتعين، ٣/٣54. 



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

24

b

َد ِمَن اللَّْيِل،  ـــا َكاَنْت َلْيَلٌة اأردُت اأَْن اأْنَحِدَر َقـــاَم َفَتَهجَّ َفَلمَّ
َفَمـــرَّ ِبَهِذِه الآية: ژٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 

: َواأََنا اأَ�ْشـــَهُد ِبَما �َشِهَد اهلُل ِبِه،  چژ ُثمَّ َقاَل اْلأَْعَم�ـــضُ

ـــَهاَدَة، َوِهَي ِلـــي ِعْنَد اهلِل َوِديَعٌة:  َواأَ�ْشـــَتْوِدُع اهلَل َهِذِه ال�شَّ
ژڃ  ڃ  چ   چ  چژ َقاَلَهـــا ِمَراًرا. ُقْلُت: َلَقْد �َشـــِمَع 

ٍد،  َبا ُمَحمَّ ْعُتُه، ُثمَّ ُقْلُت: َيا اأَ َلْيِه َفَودَّ ِفيَها �َشـــْيًئا، َفَغَدْوُت اإِ
اإنِّي �شـــمعتك تردد هذه الآية. قال: اأو ما َبَلَغَك َما ِفيَها؟ 
ْثِني. َقـــاَل: َواهلِل  َنا ِعْنـــَدَك ُمْنُذ �َشـــْهٍر َلـــْم ُتَحدِّ ُقْلـــُت: اأَ
َقْمُت �َشـــَنًة َفُكْنُت َعَلى َباِبِه،  ُثَك ِبَها اإَِلى �َشـــَنٍة. َفاأَ َل اأَُحِدّ
َنُة.  ِت ال�شَّ ٍد، َقْد َم�شَ َبا ُمَحمَّ ـــَنُة ُقْلُت: َيا اأَ ِت ال�شَّ ا َم�شَ َفَلمَّ
َثِنـــي اأَبُو َواِئٍل، َعـــْن َعْبِداهلِل َقاَل: َقاَل َر�ُشـــوُل  َقـــاَل: َحدَّ
اهلِل : »ُيَج���اُء ِب�َشاِحِبَه���ا َي���ْوَم الِقياَمِة، َفَيُقوُل 
ى باْلَعْهِد،  ، واأَنا اأَحُقّ َمن َوفَّ اهلُل : َعْب���ِدي َعِه���َد اإَليَّ

اأْدِخُلوا َعْبِدي اْلَجنََّة«)1).

)1) تف�شير ابن كثير، 401/1.
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»هـــذا  تف�ش���يره:  ف���ي  �ش���عدي  اب���ن  ال�ش���يخ  وق���ال 
تقريـــٌر من اهلل تعالى للتوحيـــد باأعظِم الطرق الموجبة 
لـــه، وهي �شـــهادُته تعالى و�شـــهادُة خوا�ـــض الخلق وهم 
المالئكـــة واأهل العلم، اأما �شـــهادته تعالـــى فيما اأقامه 
مـــن الحجـــج والبراهيـــن القاطعة علـــى توحيـــده، واأّنه 
ل اإلـــه اإل هو، فنوُع الأدلة في الآفاق والأنف�ـــض على هذا 
الأ�شـــل العظيـــم، ولـــو لم يكن فـــي ذلك اإلَّ اأنـــه ما قام 
اأحٌد بتوحيده اإل ون�شره على الم�شـــرك الجاحد المنكر 
للتوحيـــد، وكذلـــك اإنعامه العظيم الذي مـــا بالعباد من 
نعمـــٍة اإل منـــه، ول يدفـــع النقـــَم اإل هو، والخلـــُق كلُّهم 
عاجزون عن المنافع والم�شار لأنف�شهم ولغيرهم، ففي 
هذا برهاٌن قاطٌع على وجوِب التوحيد وبطالِن ال�شرك. 
واأما �شهادُة المالئكة بذلك فن�شتفيُدها باإخبار اهلل لنا 
بذلك واإخبار ر�شله، واأما �شهادة اأهل العلم فالأّنهم هم 
ا في اأعظم  المرجُع في جميع الأمـــور الدينية، خ�شو�شً
الأمور واأجّلها واأ�شـــرفها وهو التوحيد، فكّلهم من اأّولهم 
اإلـــى اآخرهم قـــد اّتفقوا على ذلـــك ودعوا اإليـــه، وبّينوا 
للنا�ـــض الطرق المو�شلة اإليه، فوجَب على الخلق التزام 
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هذا الأمر الم�شهود عليه والعمل به، وفي هذا دليٌل على 
اأن اأ�شـــرَف الأمور علُم التوحيد؛ لأنَّ اهلَل �شهَد به بنف�شه 
واأ�شـــهَد عليه خوا�ض خلقه، وال�شـــهادُة ل تكـــون اإلَّ عن 
علٍم ويقين، بمنزلة الم�شـــاهدة للب�شر، ففيه دليٌل على 
اأنَّ من لم ي�شْل في علم التوحيد اإلى هذه الحالة فلي�ـــض 

من اأولي العلم«)1).

هـــذا وبعد، فِلِعَظِم اأمِر العقيـــدة، واإفراِد اهلِل وحده 
رت اآياُت التحذير والتخويف ژپ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  بالعبادة؛ تكرَّ
ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]الإ�شراء: ٣9[، وقال �شبحانه: ژۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې ى  ائ  ائژ ]النحل: 51[، وقال 
: ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ ]الإ�شراء: 22[.

اإنَّه القراآن، فا�شتر�ِشْد به، واحذْر اأن ُت�شرَك مع اهلِل 
اأحًدا في عبادتك وفي تو�شلِّك ورجائك.

اإن مقـــام التوحيـــد اأمـــُرُه جليـــٌل، وخطُرُه ج�شـــيٌم، 
فالحـــذُر منـــه واجب، والخـــوُف منه اأوجـــُب الواجبات. 

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، �ض124، 125.
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ِبي َبْكٍر  عن معقل بن ي�شار  اأنه قال: »اْنَطَلْقُت َمَع اأَ
ِبيِّ ، َفَقاَل: »َيا اأََبا َبْكٍر،  يِق  اإَلى النَّ دِّ ال�شِّ
���ْرُك ِفيُك���ْم اأَْخَف���ى ِمْن َدِبي���ِب النَّْمِل عل���ى ال�شفا«.  َلل�شِّ
ـــْرُك اإلَّ َمْن َجَعَل َمَع اهلِل  َفَقـــاَل اأَبُو َبْكٍر : َوَهِل ال�شِّ
اإَِلًها اآَخَر؟ َفَقاَل ر�شـــول اهلل : »َوالَِّذي َنْف�ِش���ي 
���ْرُك اأَْخَفى ِمْن َدِبي���ِب النَّْمِل على ال�شفا، اأََل  ِبَيِدِه، َلل�شِّ
َك َعلَى �َشْيٍء اإَذا ُقْلَتُه َذَهَب َعْنَك َقِليُلُه َوَكِثيُرُه؟ ُقل:  اأَُدلُّ
اللَُّهمَّ اإنِّي اأَُعوُذ ِبَك اأَْن اأُ�ْشِرَك ِبَك َواأََنا اأَْعلَُم، َواأَ�ْشَتْغِفُرَك 

ِلَما َل اأَْعلَُم«)1).

b

)1) اأخرجه الإمام اأحمد في الم�شند، 4/40٣.
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استشعار األمن

ما من �شـــٍكّ فـــي اأن كّل فرٍد ين�شـــُد الأمـــن والأمان 
اني.  لنف�شـــه واأُ�ْشـــرته، واأهّم مجالت الأمن؛ الأمن الربَّ
َك من  فكيف تفح�ض نف�شك وتعرف اأن اهلل �شبحانه َعدَّ

عباده الآمنين؟ كتبنا اهلل واإّياكم منهم.

ُكل ذلك مب�شوٌط في القراآن، فّت�ْض واقراأْ بتدّبٍر تجْد 
تلك الب�شـــارة، يقول تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ڀ ڀژ ]الأنعام: 82[. پ پ پ پ 

ِه من ال�شـــرِك والمعا�شي، واحتْط  فِّ َنقِّ اإيمانك، و�شَ
ْر بالَغة  من اأحابيِل ال�شـــيطان وتاأويلـــه واإغرائـــه، وتَدبَّ
القـــراآن وعظمتـــه، فقـــد وردت كلمـــة اللبا�ـــض مرتبطًة 
بالإيمـــان، واللبا�ـــض يعنـــي الَغطاء، فال ُتغّطـــي اإيماَنَك 
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ـــات والـــزلت، واحـــذر الهفـــوات يكن لـــك الأمن  بالهنَّ
الرّباني، ومْن نـــال اأمَن اهلل فاز!  ژڇڇڇڇژ 

]الأعراف: 26[.

وفي القراآن اآيات كثيرة تعِرُف بها حالك، واأين اأنَت 
ن ت�شتغفُر  من ر�شا اهلل؛ َفِمن اأْمِنِه وِر�شاه اأن يكُتَبَك ممَّ
لهم حملُة العر�ـــض، ويا ُطوبى لمن �شمَلُه ا�شتغفاُر حملِة 
العر�ض ودعاوؤُهم، وما اأبركه من دعاء ي�شمل ال�شالحين 
ية. رّباه اكتبنا  ة؛ ي�شَمُل الوالدين، والزوج، والّذرِّ من الأحبَّ

ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ژۓ  منهم 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٺٿٿ  ٺ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]غافر: 9-7[.

اإي واهلل، اإنــه الفــوز العظيــم! اأجِهــْد نف�َشــك، واعمــِل 
ّنــك اأن �شِحَكــِت  ال�شالحــات، واجتنــِب ال�شــيئات، ل يُغرَّ

نيــا لزيــٍد اأو ابت�شــمت لعمرو، فالــدوام ُمحال! الدُّ
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ارجْع للقراآن دوًما، وافح�ْض نف�َشـــك مع اإر�شاداته، 
واعمْل بما ق�شى به تِع�ـــضْ اآمًنـــا. لقد وعد اهلُل َمْن جمَع 
بيـــن الإيمان والعمل ال�شالح بالحياة الطيبة في الحياة 
الدنيـــا، وبالجـــزاء الح�شـــن في هـــذه الـــدار، وفي دار 

القـــرار، وذاك هـــو الأمـــن ژڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱژ ]النحل: 97[.

ُكلٌّ يودُّ الحياَة الطيبَة، والعي�شَة الهنيَة، والنعيَم في 
الآخرة.

اطمئن واقراأْ َوْعَد اهلل، وهنيًئا للفائزين بوعِد اهلل! 
يِعـــُد -�شـــبحانه- ُكلَّ موؤمٍن يعمـــل ال�شالحات، بمغفرة 
ذنوبه، ومحو �شيئاته وبالأجر العظيم، وحين ي�شُف اهلُل 
ذاك الوعد بالعظمة، وهو العظيم  فاإن ما �شـــوف 
تلقـــاه في الآخرة، هو فوق خيالك، واأعظم مما تت�شور، 

وهـــو الأمن الذي يتمناه الُكل، يقول تعالى: ژى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]المائدة: 9[. وفي 

اآية اأُخرى يِرُد و�شف الوعد وِعَظم اأجره ژڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ  ژژ ]فاطر: 7[.



    تأتا لا تتلا

31

b

اأخي في اهلل، بادْر و�شابْق لعمل ال�شالحات تُفْز بالأجر 
العظيم، وَتَنِل الأجر الكبير!

ـــر بخ�شـــية اهلل وخوفه،  واقـــراأ القـــراآن واأنـــت ُمَتَدثِّ
واجعـــل خوفك من اهلل معك كل حين ت�شـــعْد باأجر اهلل 

الكبيـــر، واأمنه العظيم: ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
جبژ ]الملك: 12[. يئ 

هـــذا، ولـــو قراأنا التاريـــخ لعرفنـــا اأّن الدنيـــا قطاٌر 
�شائٌر، ويبقى العمل ال�شالح والذكر الح�شن، فالخليفة 
عمر بن عبدالعزيز  لّما ح�شرته الوفاة »دخل عليه 
م�شـــلمة بن عبدالملك، وقال: اإنك -يا اأمير الموؤمنين- 

قد َفَطْمَت اأفواَه اأولِدك عن هذا المال.

لُه من  ـــَذا لو اأو�شيَت بهـــم اإليَّ اأو اإلى مـــن ُتَف�شِّ فحبَّ
اأهل بيِتك.

فلما انتهى من كالمه، قال ُعمر: اأجل�شوني.

ا  فاأجل�شـــوه، فقال: قد �شمعُت مقالتَك يا م�شلمة، اأمَّ
قوُلَك: اإني قد َفَطْمُت اأفواَه اأولدي عن هذا المال.
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ـــا هـــو لهـــم، ولـــم اأُكن  فاإنـــي واهلِل ما منعُتُهـــم حقًّ
لأُعطيهم �شيًئا لي�ض لهم.

ُلُه  ، اأو اإلى من ُتَف�شِّ ا قوُلَك: لو اأو�شيَت بهـــم اإليَّ واأمَّ
ل  ي ووليِّي فيهم اهلل، الذي َنزَّ يِّ ِمْن اأهِل بيتَك. فاإنما َو�شِ

الكتاَب بالحِق، وهو يتولى ال�شالحين.

ا َرجٌل  واْعَلـــْم يا م�شـــلمُة اأن اأبنائي اأَحُد َرُجليـــن: اإمَّ
�شالٌح ُمتٍَّق، ف�شُيغنيه اهلُل ِمن َف�شله، ويجعُل لُه ِمن اأمِرِه 

َمْخَرًجا.

َل  ا َرجٌل طاِلٌح ُمِكبٌّ على المعا�شي، فلن اأكوَن اأوَّ واإمَّ
َمْن ُيعيُنُه بالمال على مع�شيِة اهلِل تعالى.

ُثم قال: ادُعوا لي َبِنّي.

َفَدَعْوُهم، وُهم ِب�شعَة ع�شَر ولًدا.

فلمـــا راآُهـــم َترقرقت عينـــاُه، وقـــال: ِبنف�شـــي ِفتيًة 
َتَرْكُتُهم عالًة ل �شيء لهم.
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 . وَبَكـــى ُبكاًء �شامًتا. ثم الَتَفَت اإليهم، وقال: اأَْي َبِنيَّ
وَن باأحٍد  اإني قْد تركـــُت لُكم خيًرا كثيًرا. فاإنُكـــم ل َتُمرُّ
ِتِهـــم اإلَّ َراأَْوا اأنَّ َلُكم عليهم  من الم�شـــلمين، اأو اأهـــِل ِذمَّ

ا. حقًّ

، اإنَّ اأماَمُكم خياًرا بين اأَْمَرين: يا َبِنيَّ

ُبوُكم الناَر. ا اأن َت�شَتْغُنوا، وَيْدُخَل اأَ فاإمَّ

واإّما اأن َتْفَتِقروا، ويدُخَل الجّنَة.

ول اأَْح�َشـــُب اإلَّ اأنُكـــم ُتوؤِثروَن اإنقـــاَذ اأَبيُكم من الناِر 
على الِغنى.

َمُكُم اهلل.  ُثمَّ نظر اإليهم في ِرْفٍق وقـــال: ُقوموا َع�شَ
ُقوموا َرَزَقُكُم اهلل.

فالتفـــَت اإليِه م�شـــلمُة وقال: عندي ما هـــو خيٌر ِمْن 
ذلك يا اأمير الموؤمنين.

فقال: وما ُهو؟
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َهُبها لَك  قـــال: لديَّ ثـــالُث مئِة األِف دينـــاٍر. واإنـــي اأَ
ق بها اإذا �ِشْئَت. دَّ ْقَها فيِهم. اأو َت�شَ َفَفرِّ

فقال له ُعمر: اأو خيٌر من ذلك يا م�شلمة؟

قال: وما ُهَو يا اأميَر الموؤمنين؟

ها اإلى َمْن اأُِخَذْت ِمنُه؛ فاإنها لي�َشـــْت لَك  فقـــال: َتُردُّ
. بحقٍّ

فترقرقت َعْيَنا م�شلمَة، وقال:

َرِحَمَك اهلُل -يا اأميَر الموؤمنين- َحيًّا وَميًتا.

ا قلوًبا قا�شيًة. َفَقْد اأَلْنَت ِمنَّ

َوَذّكْرَتَها، وقد كانت نا�شية.

واأبقيَت لنا في ال�شالحين ِذْكًرا.

َع النا�ُض اأخباَر اأبناِء ُعمر من َبْعِده. ثم َتَتبَّ

َفَراأَْوا اأنُه ما احتاَج اأحٌد ِمْنُهم ول اْفَتَقر.
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و�شَدَق اهلُل العظيـــُم؛ اإْذ يقول: ژڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]الن�شاء: 9[«)1).

b

)1) �شور من حياة التابعين: عبدالرحمن راأفت البا�شا )266-26٣(.
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اأُلْسَوُة الحسنة

ْر َمْن نالوا اإعجابك، َوَوِددَت  ِا�شَرْح في خيالَك، وتذكَّ
اأن ُتَقلَِّدُهم، وتمّنيَت اأن تكون مثَلُهم، لن تجد بين قديمهم 
ومتاأخرهم كامـــَل الأو�شاف، لكن افتِح الم�شحف تجد 

فيه الأ�شوة الح�شنة، وَتْلَق َخيَر َمْن تقتدي به!

افتـــْح كتاب اهلل ُير�شـــدك ِلَمْن تهتـــدي بمنهجه! هو 
كتاُب اهلل فيه الفح�ض الذاتي الكامل.

اإّن في القراآن اأزكى الو�شفات العالجية لكل اإن�شان، 
وفيـــه اأو�شـــح التوجيهات لراغبـــي النجـــاح، اإن القراآن 

يدلَك لالأُ�شـــوة الح�شـــنة والُقدوة المباركة، ژوئۇئۇئ 
یژ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

]الأحزاب: 21[.
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اإن ر�شـــول اهلل ، هـــو خيـــُر الب�شـــرية، وهو 
الُقدوة الح�شنة، زّكاه اهلل، وخّلد تزكيته في كتابه الخالد.

ابحث عن �شفاته ، واقراأ �شـــيرته، وتعرف 
على �شجاياه، اّتبعها، قّلدها، حاكها.

اْعِر�ْض نف�شـــك على كتاب اهلل واقراأْ ق�ش�َض اأنبياِء 
اهلل وُر�شـــله، وانظْر فـــي ُقدواتك َمْن هـــم؟ وكيف هم؟ 

ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]الممتحنة: 4[.

 ، ى اهلل -�شبحانه- ر�شولنا محمًدا لقد زكَّ
َبَنا في  واأبانـــا اإبراهيـــم  والذين اآمنوا معـــه، وَرغَّ
ال�شـــير وفق منهجهم، والعمـــل بهديهم، والقتداء بهم، 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

ٿ ٿژ ]الممتحنة: 6[. ٿ  ٺ 

هيا نقراأ �ِشـــَيَر الأنبياء والر�شل في القراآن الكريم؛ 
َلهـــم اأذية اأقوامهم؛ فاأبو الأنبياء  لنعرَف �شبَرهم وتحمُّ
اإبراهيم ؛ �شـــخروا منه، وقذفوه في النار فاأنجاه 
اهلل. ور�شولنا ؛ بقي في مكة ثالث ع�شرة �شنة، 
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يدعو ويتحمل �شنوف الأذى وال�شـــخرية، ويجُد الم�شقة 
ولم يياأ�ـــض، �شبـــر وتحّمل، وَرَجى واأّمل! تعـــددت اأماَمُه 
 العقبات، وَتفاءل وَطماأن اأ�شحابه، وقال: »واهلِل 
ْنعاَء اإلى  نَّ هذا الأْمُر، حّتى َي�ِش���يَر الّراِكُب ِمن �شَ لُيِتمَّ

ْئَب على َغَنِمِه«)1). َرَمْوَت، ل َيخاف اإّل اهلَل، والذِّ َح�شْ

وتكّرر في القراآن التوجيه للعمل وفق هديه وتوِجِيهاته 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ، فقال تعالـــى: ژڻ ڻ 

ےژ ]الح�شر: 7[. ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

وجاء الأمر الرباني بطاعته  فيما اأمر به، 
واجتناب ما نهى عنه، فكيـــف نغفل عن اتباع منهجه؟! 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ژڦ 

چژ ]التغابن: 12[.

  وربط -�شـــبحانه- محّبته بمحبة ر�شـــوله
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ژڦ 

چژ ]اآل عمران: ٣1[.

)1) اأخرجه البخاري، )4٣5/9 رقم ٣852(.
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اإن القـــراآن خيـــُر ُمر�شـــٍد لختيار القـــدوة، لقد كان 
 النموذج الكامل، و�شف اهلُل -�شبحانه- ُخُلَقه 

ںژ ]القلم: 4[. ڱ  ڱ  بالعظمة: ژڱ 

اأدرك نف�شك، واقراأ �شيرته ، واجعله قدوتك 
واإمامـــك. لقد قـــرن -�شـــبحانه- الإيمان به وبر�شـــوله 
وقراآنه، فاعمل قبل يوم الح�شـــرة والندامة، يوم الجمع 

ى  ې  ې  ې  والتغابـــن، وحينئٍذ لت مندم ژې 
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ى 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

حب خب مب ىب جت حت ختژ ]التغابن: 8، 9[.

علينا اأن نبحث ونفّت�ض عن اأخالق الر�شول و�شفاته 
، ويـــا حّبذا لـــو دوّناها بخٍط كبيـــر، وزيّنا بها 

مكاتبنا ومجال�شنا!

اإن �شفاته نبرا�ٌض وم�شعٌل نهتدي به!

مـــن �شفاته ال�شبـــر والحلم؛ اإذ عابـــه قومه واآذوه، 
وتنّوع اأذاهم الج�شدي واللفظي؛ األقوا عليه �شال الجزور، 
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وهو �شاجٌد ُيناجي ربَّه، وحا�شروه وجّوعوه، وهّموا بقتله، 
وك�شـــروا اأ�شنانه، واأدموا ج�شـــده الطاهر، ف�شبر ودعا 
لهم، واأطلقوا األ�شـــنتهم ببذيء الكالم؛ قالوا: �شـــاحر، 

وكّذاب، ومجنون، و�شفيه.

وقالوا: اأبتر.

وقالوا: اأُُذٌن.

وقالوا، وقالوا.

وردَّ اهلل عليهم؛ باأن قرعهم، وعابهم، واأكد �شبحانه 
�شجاياه التي يجب اأن نتعلمها ونقتدي بها، فقال تعالى: 

ژ ک ک ک ک ژ ]الكوثر: ٣[.

وقال �شبحانه: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ېئژ ]التوبة: 61[. ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

وره؛  ـــَد  ال�شبـــر فـــي اأعظـــم �شُ لقـــد ج�شَّ
اإذ اأر�شـــل اهلل له َملك الجبال؛ لياأتمر باأمره، فا�شتاأذنه 
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اأن ُيطبق على اأهل مكة جبليها ال�شامخين، فاأبى و�شبر 
ورجا لهم الخير، وقال: لعّل اهلل اأن ُيخرج من اأ�شالبهم 

مْن يعبد اهلل.

وحيـــن عابه المنافقـــون فيما بينهـــم بالمدينة باأنه 
ُق ُكَل ما ي�شـــمع، جـــاء الخبر من  ُمجـــرُد )اأُُذٌن( ُي�شـــدِّ
 ، ال�شـــماء بف�شحهم وتقريعهم وبيـــان �شفاته
ـــُن �شفاته؛ اإنـــه عظيم كبير  فاهلل مـــن فوق عر�شـــه ُيبيِّ
ي�شـــمع قولهم ال�شيئ ويتنا�شاه، وي�شبر عليهم، ويتحمل 
فظاظتهم، اإنه  يمنُح اأُّمَته درو�ًشـــا في التغابي 
والتجاهـــل، اأيـــن نحن من ِحلمـــه و�شبره! ما اأن ن�شـــمُع 
كلمـــة جارحـــة اإلَّ وتتـــورم الأُنوف، وتجفـــو القلوب، في 
حيـــن يعلِّمنا ر�شـــوُل اهلل  الرفق في تعامله مع 

ېژ. ۉ ې  قومه، فكان كما قال عنه : ژ 

هـــا  اإن ُكلَّ �شفـــٍة مـــن �شفاتـــه تحتـــاج لُكُتـــٍب تعر�شُ
وت�شـــرحها؛ �شـــجاعته وُقوته في الحـــق، رحمته واإيثاره، 

رفقه وكرمه، ف�شاحته وبيانه، حلمه وعفوه.
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ا اإنه القدوة الح�شنة، نعجُز اأن ُنح�شي �شجاياه،  حقًّ
، وخيُر دواٍء  ـــا اإن القـــراآن خيُر زاد، وخيُر فاح�ـــضٍ وحقًّ

للذات الإن�شانية.

b
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اقرأ القصة

�شـــيتبادر اإلـــى ِذهنـــك ت�شـــاوؤٌل يقـــول: ومـــا عالقُة 
الفح�ُض الذاتي بالق�شة وال�شتطراد؟!

وحين تعي�ُض مع الق�شة، وت�شتح�شُر اأحداثها تتبيُن 
لك الدللة.

في �شـــاحة البلقاء بالأردن، �شنة ثماٍن من الهجرة، 
كانـــت الق�شـــة، فهنـــاك كان العجب الُعجـــاب. اعِر�ض 
نف�شـــك على اأبطال تلـــك الملحمة، وتخّيل اأنك َتْجِل�ـــضُ 
لأحدهم، ت�شـــاأله عن ذاك اليوم التاريخي في الإ�شالم، 
ق اأين  ثـــم تاأّمل ِنهايـــة الق�شـــة، وافح�ض نف�شـــك، ودقِّ
اأنـــت يا عبَداهلِل من اأُولئك الرجـــال، الذين زكاهم اهلل 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  في القراآن، واأثنـــى عليهم ژ
ٿژ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]الأحـــزاب: 2٣[. يقـــول التاريـــخ: »و�شل الجي�ـــض الإ�شـــالمي 

َرُه ر�شـــوُل  نحو ُموؤَتـــة، كان عددهم  الذي �شـــيَّ
ثالثـــة اآلف ُمقاتل، وحين و�شلوا اإلـــى هناك عرفوا اأن 
الجي�ـــض الرومـــي ومنا�شريه يفوقونهم مئـــات المرات، 
فت�شـــاوروا، ثم عقـــدوا العزم على اللقـــاء: فاإّما الن�شر 
اأو ال�شهادة، وهناك في �شـــهل البلقاء �شارت المعركة، 
ت المواجهة، وراأى البطُل جعفر بن اأبي طالب،  وا�شـــَتدَّ
قائـــَدُه َزْيَد بن حارثة يِخرُّ �شريًعا، فيلتقط الراية فوًرا، 
ويم�شـــي ورجاُلـــه ُيالِطُمـــون اأمـــواَج الب�شـــر المتدافعة 
ُمُد  نحوهـــم، ويـــْزَداُد ال�شغـــُط علـــى الم�شـــلمين، فَي�شْ
الإيمـــان، ويقفـــُز قائُد الجي�ـــض جعفُر من فر�شـــه، وفي 
لمح الب�شر يعقُر فر�َشـــه ال�شـــقراء، ويعلـــو تكبيرُه: اهلُل 
اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر. وتتجاوُب حناجُر الم�شلمين 
، وترتجُّ تكبيًرا واإقداًما! ويثبت  بالتكبير، فتهتزُّ الأر�ـــضُ
القائُد الم�شـــلم، ورجاُله يجالـــدون الأعداء، ويجندلون 



    تصقت تادقا

45

b

الخ�شـــوم! اإنهـــا ال�شـــجاعة والجـــراأة، ومهـــارة القائد 
ى. ُقل  واإقدامه، ينحُر فر�َشـــُه، ويثبت على الأر�ض يتحدَّ
لـــي بربك، اأيُّ �شـــجاعٍة بعد هذا العمل؟! اإنها �شـــجاعٌة 
تعجُز الأقالم عن و�شفهـــا! واأيُّ يقيٍن بعد هذا الِفداء؟ 
واأيُّ تحـــٍدّ بعـــد تلـــك القفـــزة ونحـــِر فر�ِشـــه؟! لقد مالأ 
اليقيـــُن قلب جعفر، وفا�ض الإيمان غزارًة، وبدا الثبات 
مـــن القائد ورجاله كالجبال الروا�شـــي، بل اأثبُت واأجراأ 
مـــن ُكل ما يخطر على البال؛ مئـــة األف من الروم، ومن 
ن�شـــارى العـــرب مئة األف اأخـــرى، يت�شـــّدى لهم ثالثة 
  اآلف مقاتل، يقودهم ح�شب و�شية ر�شول اهلل
زيد بـــن حارثة، فاإن اأُ�شيب فجعفـــر بن اأبي طالب، واإن 
ُقِتـــل جعفـــٌر فعبداهلل بن رواحـــة. لقد كان ر�شـــول اهلل 
 ُيدرك اأهميـــة هذه الغزوة، وخطرها، فاختار 

لها ثالثًة من رهبان الليل وفر�شان النهار.

ُمهم نحو الموت، ويفتر�ـــض  اإن القوم بقائدهم، يتقدَّ
رجاُلُه الأعداء افترا�ـــض الأُ�ْشِد لفرائ�ِشها، ويثبت القائُد 
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جعفر بعد قتل القائد ال�شابق زيد، ويتكاثر الروم عليه، 
اأدركـــوا مقدرة البطل، فكاأنه جي�ـــٌض لوحده، ب�شـــواعده 
الطاهرة ُيَجنِدُل الفر�شان، ويم�شى ُقدًما كالموج ُيغّطي 
اأمواج الكفر والجبـــروت، وتكاثر عليه الروُم واأعوانهم، 
ربـــوا بال�شـــيوف َيَدُه  واأحاطـــوا بـــه، ورّكزوا عليـــه، ف�شَ
الُيمنـــى، فتطير تلـــك اليد الطاهـــرة، وتتقاطر دماوؤها 
الزكّيـــة، فيم�شـــك الراية بيـــده الأخـــرى، ويم�شي يزاأر 
ما كاأنه اأُ�شيب، ويجندل الخ�شوم. ويتتابع المهاجمون 
عليه، وتلحق يده الأخرى باأختها، فيزداُد نزيُف دمائه، 
ِنه، وم�شي  فما اهتـــزَّ ول َجُبن، احت�شـــَن الرايـــة بُح�شْ
ون الأعداء  ي�شقُّ ال�شفوف، وحوله الأُ�شُد ال�شواري، َيْفرُّ
ـــا، وُخ�شوُمهـــم يتقافـــزون ُيمنًة وَي�شـــرًة، وتتحامى  فريًّ
ال�شباع، وتتكاثر الوحو�ـــض، وتتمكُن رماُحهم و�شيوُفهم 
مـــن قتـــل جعفـــر، ويخـــرُّ �شريًعـــا  وُعمـــُرُه ثالٌث 
وثالثون �شـــنة؛ ُعمر الفتّوة ون�شـــارة الحياة. م�شى وقد 
اأعـــذر اإلى ربه، �شـــقط وقد ناله اأكثُر من ت�شـــعين طعنٍة 
في نحـــِره و�شـــدره، وَيَرون ج�شـــده الطاهـــر فيما بعد، 
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وقد كانت ال�شربات ب�شـــطِره الأمامي، وما م�ضَّ الكفرة 
خلفـــه بطعنٍة ول وخزة، لقـــد كان ُمقباًل عليهم بوجهه؛ 
ف، ومـــا اأدبر، وما ا�شـــتطاعوا ُمخاتلته و�شربه  ما تحرَّ
من الخلف ولو ب�شربٍة واحـــدة. اإنها الُجراأة وال�شرامة 
العجيبة! يقـــول عبداهلل بن ُعمر: »ُكنـــت فيهم في تلك 
الغـــزوة، فالتم�شـــنا جعفر بن اأبي طالـــب، فوجدناه في 
القتلى، ووجدنا ما في ج�شـــده ب�شًعا وت�شعين من طعنٍة 

وَرْمَية«)1).

وفـــي روايـــٍة اأُخرى لبن عمر: »لي�ـــض منها �شـــٌي في 
ُدبِره، يعني في ظهره«)2).

ُقولوا برّبكم اأحقيقٌة تلك البطولت والت�شحيات اأم 
ا ُيوؤكد  خيـــاٌل اأم ُحلٌم اأم واقع؟! لقد كان م�شـــهًدا حقيقيًّ
الإيمان في اأبهى �شوره، رجـــاٌل �شدقوا ما عاهدوا اهلل 

عليه، باعوا دنياهم باآخرتهم.
)1) اأخرجه البخاري )٣21/10 رقم 4261(.
)2) اأخرجه البخاري )٣21/10 رقم 4260(.
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ومـــا اأن تفي�ـــضَ روُح جعفر اإلى بارئهـــا، اإل ومالئكُة 
الرحمـــة تتلّقاه، وي�شطـــفُّ له جناحاِن يطيـــُر بهما مع 
المالئكـــة، ويـــرى ر�شـــول اهلل  الم�شـــهَد فـــي 
موؤتة بالأردن، وهو فـــي المدينة المنورة على بعد مئات 
الكيلـــوات، يرى  جعفـــًرا بيـــن المالئكة، وقد 
فاز الفوز الحق، ونال الثـــواب الفوري والجزاء الأوفى، 
وُيطِلـــُق عليه لقـــَب الّطيـــار، واأَْنِعْم به مـــن َلَقٍب حقيقٍي 

يطيُر مع المالئكة اإلى الفردو�ض الأعلى!

يقول : »لقد راأيُتُه في الجنَّة. له جناحاُن 
ُبوغ القواِدم«)1). جان بالدماء. َم�شْ رَّ ُم�شَ

  وياأخـــُذ الرايَة ح�شـــب و�شية ر�شـــول اهلل
القائـــُد الثالـــث عبُداهلل بـــن رواحـــة، ويقاتـــُل بجـــراأة 
و�شـــجاعة، وُي�شرع اإليه ابن عٍم له بقطعة لحٍم لَي�ُشدَّ بها 
لبُه، وينه�ُض منها نه�شًة ثم يرميها، ويندفُع نحو مالقاة  �شُ
ــي فــي  ــعد فــي الطبقــات الكبــرى )٣9/4(، و�شححــه الألبان ــن �ش )1) اأخرجــه اب

ــم 1226(.  ــلة ال�شحيحــة )٣00/٣ رق ال�شل�ش
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القوم، ويتقدم فُيقاتل حتى ا�شت�شهد  اإلى اأن ياأخذ 
الراية خالد بن الوليد، وقد اأدرك  خطورة الموقف، 
ل المي�شرَة بالميمنة، وا�شتدار  فاأعاد تنظيم الجي�ض، وبدَّ
بالقوة الب�شيطة، وجعَل ق�شًما من المقاتلين يتقدمون من 
الخلف، وكاأنهم اأمداٌد جديدة، فاأربَك الروم، ثم ان�شحَب 
خالٌد بالجي�ض الم�شلم، واأنقذه بعد اأن اأَْثخَن في الروم، 

وكان عدد قتلى الم�شلمين ثالثة ع�شر �شهيًدا.

هذا ومن معجزاتـــه : اأنه اأخبر اأ�شحابه 
با�شت�شـــهاد القادة الثالثة وعينـــاه تذرفان بالدموع قبل 
اأن ياأتيـــه الر�شـــول بالخبـــر، واأخبرهم با�شـــتالم خالد 
للرايـــة، وب�شـــرهم بالفتح علـــى يديه. والمـــراد بالفتح 
فـــي هذا الحديـــث ال�شحيـــح: اإما الن�شـــحاب المنظم 
الناجـــح، واإما ما اأوقعه الم�شـــلمون بالروم من خ�شـــائر 

رغم تفوقهم العددي)1).
)1) ال�شــيرة النبويــة ال�شحيحــة محاولة لتطبيق قواعــد المحدثين في نقد روايات 

ال�شيرة النبوية: د. اأكرم �شياء العمري )469/2(.
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وفي رواية لبن اإ�شحاق في ال�شيرة قال: »لما اأُ�شيَب 
جعفـــٌر زار ر�شـــول اهلل  زوجتـــه اأ�شـــماء بنـــت 
ُعمي�ـــض، وقال: ائتيني ببني جعفـــر )محمد، وعبداهلل، 
مهم وذَرفْت عيناه،  وعوف(. قالـــت: فاأتيته بهم، فت�شـــمَّ
فقلُت: يا ر�شـــول اهلل باأبي اأنت واأُمي، ما ُيبكيك؟ اأبلَغَك 
عـــن جعفٍر واأ�شحابه �شـــيء؟ قـــال: نع���م، اأُ�شيب���وا هذا 
الي���وم. قالـــت: فقمـــُت اأ�شيـــُح، واجتمعْت اإليَّ الن�شـــاء، 
وخرج ر�شـــول اهلل  اإلى اأهله، فقال: ل تغِفُلوا 
اآل جعفر من اأن ت�شنعوا لهم طعاًما، فاإنهم قد �ُشغلوا 

باأمر �شاحبهم«)1).

روى البخاري في �شحيحه عن قي�ـــض بن اأبي حازم 
قال: »�شـــمعُت خالد بـــن الوليد يقول: لقـــد ُدقَّ في يدي 
َبَرْت في يدي �شفيحٌة لي  يوم موؤتة ت�شـــعُة اأ�شـــياف، و�شَ

يمانية«)2).
)1) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )25/45-26 رقــم 27086(، والطبرانــي فــي المعجــم 

الكبيــر )14٣/24 رقم ٣80(.
)2) اأخرجه البخاري، )٣26/10 رقم 4266(. 
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هذا هـــو النموذج الأمثل للم�شـــلمين في الدفاع عن 
دينهم، والت�شدي للكثرة العاوية نحو عقيدتهم!

هوؤلء هم قدوُة الم�شلمين في كلِّ مكاٍن وكلِّ زمان!

هـــذا هو الإيمـــاُن الواجب التحّلي به فـــي الذوِد عن 
ديـــن اهلل، ولئـــن تغّيرْت و�شـــائُل القتـــال، فقـــد تغّيرْت 
و�شـــائُل الدفـــاع؛ فجـــاءت التقنيُة بقوتهـــا الناعمة، تلُج 

القلوَب وتن�َشِلُك في ال�شدور!

لقـــد جاء القراآن اآمًرا بقـــراءة تاريخ هوؤلء الرجال 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  القدوات، ژٱ 

ٿ ٿژ ]النور: ٣7[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

فهالَّ فح�شنا اأنف�شنا لنعرف اأين نحن منهم!

وهـــاّل قراأنـــا تاريـــخ اأُولئك ال�شـــابقين الذيـــن اأثنى 
القراآن على �شيرهم، فنتخذهم ُقدوات نقتفي اأثرهم!

وهـــاّل عر�شنا بْذَلنـــا وِخْدَمتنا لديننـــا، وكيف نحن 
منهـــم؟ لقد بان الهدف مـــن عر�ض هـــذه الق�شة التي 
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اأ�شـــار القـــراآن الكريـــم لأبطالها، وما لهم مـــن النعيم؛ 
َه بهم؛ لأن الت�شبَُّه والقتداء باأُولئك  ِلَنِزَن اأنف�شنا، ونت�شبَّ

الرجال فيه الأمن والفالُح.

b



53

b

َأَو َترُجو رحمة اهلل؟

وَمن ل يرجو رحمة اهلل؟!

الكل يتمنَّى رحمَة اهلل، ويترّجاها، وفي القراآن بياُن 
طريِق الرحمة!

افتـــِح الم�شحَف، وقلِّْب �شفحاِتِه، و�شـــوف تجد نور 
اهلل يتالألأُ، ويهديك لمنهج الرحمة.

�شوف ترى منارات ال�شياء والطماأنينة!

اإي واهلل ق�شـــمي، �شتجد الفح�ض ال�شـــافي والبيان 
الهادي، اقراأ قولـــه تعالى: ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]الأعراف: 15٣[.
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لئن عملَت �شـــيئًة، وجئَت لربك تائًبا، �شادَق الأوبة، 
تتاأ�شـــُف اأن غلطـــت، وتندم اأن هفوت، وتعـــزم األ تعود، 
ف�شـــوف تجـــد مغفـــرة اهلل ورحمتـــه! دِع القلـــَق وام�ِض 
مبتهًجا فـــي حياتك، فاأنت في رعايـــة اأرحم الراحمين 
واأكرم الأكرمين! لكن الحذَر من المع�شية، فعذاُب اهلل 

�شـــديٌد للُع�شاة الُم�شّرين علـــى المع�شية، ژڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کژ ]المائدة: 98[.

ورحمـــُة اهلل وا�شـــعة للتائبين النادميـــن، الُمتقين، 
الُموؤتين الزكاة، الموؤمنين باآيات اهلل، ووعده ووعيده.

ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ ]الأعراف: 156[.

ا�شرْح ُمتدبًرا في كتاب اهلل، تجد البهجة وال�شعادة 
ْت  والراحـــة النف�شـــية، ومتى ما اأِن�َشـــْت نف�ُشـــك واطماأنَّ
�شت�شـــعر بالبهجـــة والأن�ـــض، فبـــادْر واجعـــِل الم�شحف 

رفيَقك و�شاحَبَك ُكلَّ حين!
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افتْح �شورة الأعراف، واقراأ هذه الآيات المتالحقة، 
واعمل بمدلولها، فنورها بّيٌن وا�شٌح كال�شم�ض ال�شاطعة 

في رابعة النهار!

اقراأ التوجيه الرباني باتباع الر�شول ، فقد 
�شبقت الب�شارة به في كتب اهلل ال�شابقة، وقد جاء بالخير 
والف�شل ياأمر بالمعروف، وبما فيه خير الب�شرية، وينهى 
عن المنكر، وعن كل عمل �شـــيء. ر�شول مبارك يك�شف 
الخبائث، و�شرر الب�شـــرية، ويهديهم الف�شائل، وماآلت 

اجتناب المعا�شي.

 : ـــز في قراءتك ثناء اهلل على الر�شـــول ركِّ
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻژ ]الأعراف: 157[.

َنه ُعلماُء التف�شير حول هذه الآية، يقول  وتاأمل ما دوَّ
�ُشوَل  ِبُعوَن الرَّ ِذيَن َيتَّ ال�شيخ ابن �شعدي في تف�شـــيره: »الَّ
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يَّ احتراز عن �شـــائر الأنبياء، فاإن المق�شود  ِبـــيَّ الأمِّ النَّ
 . بهـــذا محمد بـــن عبداهلل بـــن عبدالمطلـــب
وال�شـــياق في اأحوال بني اإ�شـــرائيل، واأن الإيمان بالنبي 
محمد  �شـــرٌط فـــي دخولهم فـــي الإيمان، واأن 
الموؤمنيـــن بـــه المتبعيـــن، هم اأهـــُل الرحمـــة المطلقة، 
التـــي كتبها اهلل لهـــم، وو�شفه بالأمي؛ لأنـــه من العرب 
الأّمـــة الأّمية، التي ل تقراأ ول تكتب، ولي�ـــض عندها قبل 
ْوَراِة  القـــراآن كتاب. الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّ
َوالإِْنِجيـــِل با�شـــمه و�شفتـــه، التي من اأعظمهـــا واأجلها، 
ما يدعـــو اإليه، وينهـــى عنه. واأنـــه َياأُْمُرُهـــْم ِباْلَمْعُروِف 
وهو كل ما عرف ح�شـــنه و�شالحه ونفعه. َوَيْنَهاُهْم َعِن 
اْلُمْنَكـــِر وهو: كل ما عـــرف قبحه في العقـــول والفطر. 
فياأمرهم بال�شالة، والـــزكاة، وال�شوم، والحج، و�شلة 
الأرحام، وبر الوالدين، والإح�شان اإلى الجار والمملوك، 
وبذل النفع ل�شـــائر الخلق، وال�شـــدق، والعفاف، والبر، 
والن�شيحة، وما اأ�شـــبه ذلك، وينهى عن ال�شـــرك باهلل، 
وقتل النفو�ض بغير حق، والزنا، و�شرب ما ي�شكر العقل، 
والظلم ل�شـــائر الخلق، والكـــذب، والفجور، ونحو ذلك. 
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فاأعظم دليل يدل على اأنه ر�شول اهلل، ما دعا اإليه واأمر 
َباِت  يِّ بـــه، ونهى عنه، واأحله وحرمه، فاإنـــه ُيِحلُّ َلُهُم الطَّ
ُم َعَلْيِهُم  مـــن المطاعم والم�شـــارب، والمناكـــح. َوُيَحـــرِّ
اْلَخَباِئَث من المطاعم والم�شـــارب والمناكح، والأقوال 
ِتي َكاَنْت  َرُهْم َوالأْغـــالَل الَّ �شْ ُع َعْنُهـــْم اإِ والأفعـــال. َوَي�شَ
َعَلْيِهـــْم، اأي: ومن و�شفه اأن دينه �شـــهل �شـــمح مي�شـــر، 
ل اإ�شـــر فيه، ول اأغالل، ول م�شـــقات ول تكاليف ثقال. 
ُروُه،  ُروُه اأي: عظموه وبجلوه َوَن�شَ ِذيـــَن اآَمُنوا ِبِه َوَعـــزَّ َفالَّ
ـــِذي اأُنــــزَل َمَعـــُه وهـــو القـــراآن، الذي  ـــوَر الَّ َبُعـــوا النُّ َواتَّ
ي�شـــت�شاء به في ظلمات ال�شـــك والجهالت، ويقتدى به 
اإذا تعار�شت المقالت، اأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن الظافرون 
بخيري الدنيـــا والآخرة، والناجون من �شـــرهما؛ لأنهم 
اأتوا باأكبر اأ�شباب الفالح. واأما من لم يوؤمن بهذا النبي 
الأمـــي، ويعزره، وين�شـــره، ولم يتبع النور الذي اأنــــزل 

معه، فاأولئك هم الخا�شرون«)1).
)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، )�ض٣05(.
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اأخي في اهلل، اأنت اأعرُف بنف�ِشـــك من غيرك، واهلل 
اأعلُم بك من ذاتك! ژگگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: 2٣5[.

�شبحانه غفوٌر حليم!

افتِح الم�شحَف َتْلَق الطماأنينَة والفرج!

ا�شـــترِخ، وا�شـــتِعْد اأقوالك واأعمالك، وتذّكْر خطاأك 
وَخَطلَك، وتاأمْل �شيرتك!

فهل اأخطاأت في عبادتك؟

ـــْرت فـــي تقـــوى اهلل، فارتكبـــت ُمحرًما،  وهـــل ق�شَّ
وعملت ُم�شتبًها؟

وهل ظلمَت نف�َشك بعمٍد اأو جهل؟

يَت على حقِّ غيرك وظلمته؟ وهل تَعدَّ

افتِح الم�شحَف، واقراأ بتدبـــر وتمعن، تعلم اأن اهلل 
عفوٌّ غفوٌر، وهو -�شبحانه- �شديُد العقاب!
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بـــادْر بالتوبة الآن، واندْم على ما فـــات، واعزْم باأن 
گ گ گ گ  ک  ک  ک  ک  ژڑ ڑ  ل تعود 

ڳ ڳژ ]ال�شورى: 25[.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]التوبة: 104[.

اإن اهلل يعلـــم كل اأعمالـــك، وهـــل خطـــوؤك بجهـــٍل 
ْر عن اأخطائك، وت�شّدْق، فهو  اأو بعمد! اأ�شـــرْع وُتْب وكفِّ

التواب الرحيم.

افح�ض نف�شـــك مع القراآن كلَّ حيـــن، وبادْر بالتوبة 
گ گ  ف وُتوؤجل ژک ک گ  ول ُت�شـــوِّ

ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الن�شاء: 18[. گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

اإذا غفلَت وتنا�شيَت فقد ُيفاجئَك الموُت ولَت مندٍم، 
ول توبة، واإنما ح�شرٌة وعذاب. ن�شاأُل اهلل ال�شالمة.

اأنت وكلُّ فرٍد ُهو الأعلُم بنف�شه، وهو الأدري بخطئه؛ 
فقد يكون الخطاأُ ب�شبِب الجهل، ولهوؤلء ُحكٌم عند اهلل، 



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

60

b

اعر�ـــضْ حالتك تلـــك على القـــراآن، وافح�شها بالقراآن 
تجـــد الت�شـــخي�َض الحـــقَّ ژچ چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ کژ ]الن�شاء: 17[.

ُتْب وتدارْك نف�َشك، واأ�شِلْح حالك.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ٱ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]النحل: 119[.

ونك  حبتهم، اإنهم يجرُّ احذْر رفقَة اأهِل ال�شهوات و�شُ
ُنوَن لَك المع�شيَة  بونك في المنكر، وُيَح�شِّ لل�شـــوء ويرغِّ

ويدفعونك لالنحدار ال�شـــديد ژٱٻٻٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹژ ]الن�شاء: 27، 28[.

اُه لك الحمد، اأنـــَت الحليُم الغفور، واأنَت الرحيُم  ربَّ
الـــودود، ن�شـــتغفُرك ونتوُب اإليـــك ژگ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ]الن�شاء: 110[.
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َتْكِفِيَك أوَزاُرَك!

ديننا الإ�شـــالُم كامٌل، كّمَلُه اهلُل ور�شيه ژچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]المائدة: ٣[.

وبهذا الكمال اتَّ�شحت اأُمور العبادة!

فكيف اأنت واأداوؤك لأوامـــر اهلل واجتنابك زواجره! 
هل تعي اأُمور العبادة؟

اأم تت�شاهل وتح�شُبك تفهُم ُكلَّ �شيء؟

اإن �شـــاأن العلم ال�شـــرعي عظيم، لكن يغفل البع�ض 
فيقولون بما ل يعلمون، ويح�شـــبون الأمر ي�شيًرا! َتْكِفيَك 

اأوَزاُرَك، ع�شى اهلل اأن يعفو عني وعنَك!
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ـــٍل، فيتاأثـــر بـــه اآخرون!  احـــذر اأن تقـــول راأًيـــا بتعجُّ
َل اأوَزاَرُهم، وُتحا�شُب بما لم تفعلُه! فتتحمَّ

َعك، �شترى  ارجع للقراآن، وافح�ْض نف�َشـــك، وت�شـــرَّ
تحذير اهلل، اقراأ قوله تعالى: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائژ 

]النحل: 25[.

ْت في الروايـــة، يْكِفيك وزرك  ـــْث في القـــول، تثبَّ تريَّ
واآثامك، فكيف تتحمل وزر غيرك؟

ُل خطاأ غيِرَك ب�شـــبِب �شحاَلِة علمك ال�شرعي  تتحمَّ
ـــِه، كن حذًرا في قولـــك، ل ترِو ما تجهله، واحذِر  ونق�شِ

القول بالظن!

ن�شـــمُع البع�ـــضَ ي�شـــتبيُح المـــاَل العام، وي�شت�شـــهُل 
التطفيَف في الوقِت واأداِء الأعمال، وي�شخُر من ُملتزمي 

الأمانة، في�شفهم بالدرو�شة والغباء!

هذا ت�شريٌع ووزٌر تحملَتُه، فكيف تدفُع غْيَرك لعمِلِه؟!
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اأنـــت بهذا تتحمـــُل وزَر ذاك الذي دفعَتـــُه للتطفيف 
والتق�شير في اأداء الأمانة!

يقـــول  فيمـــا رواه الح�شـــن: »من دع���ا اإلى 
َبَعه،  ِب���َع عليه وُعِمَل به فله مث���َل اأجوِر من اتَّ ُه���ًدى فاتُّ
ما داٍع دعا اإلى  ول ينق�ُص ذلك من اأجوِرهم �ش���يًئا، واأيُّ
ِبَع عليها وُعِم���َل بها بعده فعليه مثَل اأوزاِر  �شالل���ٍة فاتُّ
م���ن عِم���َل بها ممن اتبعه ل ينق�ُص ذل���ك من اأوزاِرهم 
ۋ ۋژ«)1). ٴۇ  �شيًئا. ثمَّ قراأ الح�شُن ژۈ ۈ 

تـــك، �شت�شـــاأل عنها يوم  اأخ���ي: يكفيـــك ِثْقُلـــَك وزلَّ
ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ  ٴۇ  القيامـــة  ژۈ ۈ 

ېژ ]العنكبوت: 1٣[. ې  ې 

يقول ال�شعراوي عند تف�شيره قوله تعالى: »ژۈ 
ۈ ٴۇژ النف�ُض الب�شـــرية لها اأحوال متعددة؛ واإذا 
اأ�شرفْت على نف�شـــها في تلك الجوانب، فهي قد ُت�شرف 
)1) تف�شير القرطبي )٣٣1/1٣(. وقال: هذا مر�شل، وهو معنى حديث اأبي هريرة. 
خرجه م�شلم. وانظر: الك�شف والبيان: اأبو اإ�شحاق الثعلبي الني�شابوري )274/7(، 

روح المعاني، الآلو�شي )142/20(.
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في الجانب الأخالقي، والجانب الجتماعي، وغير ذلك، 
فتاأخذ ِوْزر ُكّل ما تفعل.

ا اأن تلك النف�ض التي  ح هنا الحق �شبحانه اأي�شً وُيو�شِّ
ل نف�ًشـــا غيرها، فهي ل تتحمل  ترتكب الأوزار حين ُت�شِ
من اأوزار النف�ض التي اأ�شلَّتها، اإل ما نتَج عن الإ�شالل؛ 
فيقـــول: ژۅ ۉ ۉ ېېېژ، ذلك اأن 
النف�ض التي تمَّ اإ�شاللها قد ترتكب من الأوزار في مجالت 
اأخرى ما ل يرتبط بعملية الإ�شالل، والحق -�شبحانه- 
لَّ اأوزاًرا لم يُكْن هو ال�شبب  َل حتى الُم�شِ اأعدل من اأْن ُيحمِّ

فيها؛ ولذلك قال الحق �شبحانه هنا: ژۅ ۉ ۉ 
ّل يحمل اأوزار نف�شـــه،  ېېېژ؛ اأي: اأن الُم�شِ
ا من اأوزار الذين اأ�شّلهم؛ تلك الأوزار  وكذلك يحمل بع�شً

الناتجة عن الإ�شالل.

وفي هذا ُمْطلق العدالة من الحق ، فالذين 
َتمَّ اإ�شاللهم يرتكبون نوعين من الأوزار وال�شيئات؛ اأوزار 
و�شيئات نتيجة الإ�شالل؛ وتلك يحملها معهم َمْن اأ�شلوهم.



ُكت تاق ُِ ُو تا َز رز     ُمكا

65

b

اأما الأوزار وال�شـــيئات التي ارتكبوها باأنف�شهم دون 
لون َتِبعاتها  اأْن يدفعهـــم لذلك َمْن اأ�شلُّوهم، فهـــم يتحمَّ
وحدهـــم، وبذلك يحمل ُكلُّ اإن�شـــان اأحمال الذنوب التي 

ارتكبها.

وقـــد ح�شـــم ر�شـــول اهلل  ذلك حيـــن قال: 
والذي نف�ـــض محمد بيده، ل ينال اأحٌد منكم منها �شيًئا 
اإل جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له ُرَغاء، 

اأو بقرة لها ُخَوار، اأو �شاة َتْيَعر)1).

وِق�ـــضْ علـــى ذلك من �شـــرق في الطوب والأ�شـــمنت 
والحديد وخدع النا�ض«)2).

ًة من  عـــن عمرو بن عـــوف المزنـــي: »َمن اأحيا �شـــنَّ
تي، فعمَل ِبها الّنا�ُض، كاَن َلُه مثُل اأجِر من َعِمَل ِبها،  �شـــنَّ
ل َينق�ُض ِمن اأجوِرِهم �شـــيًئا، ومن ابتـــدَع بدعًة، فعِمَل 
)1) اأ�شــل الحديــث عنــد البخــاري )500/16 رقــم 66٣6(، وم�شــلم )146٣/٣ 

رقــم 18٣2(.
)2) تف�شير ال�شعراوي، )7867-7866/1٣(.
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ِبهـــا، كاَن عليِه اأوزاُر َمن عمَل ِبهـــا، ل ينُق�ُض ِمن اأوزاِر 
من عمَل ِبها �شيًئا«)1).

وبعُد، اإنه القراآن و�ُشنة ر�شول اهلل ؛ فيهما 
النجـــاة، َتَعلَّْق بهمـــا وتدبَّرهما، واقـــراأ ما قاله العلماء 

الربانيون الرا�شخون في العلم!

احـــذِر القـــوَل براأيَك، اقراأ قولـــه تعاىل ژڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]النحل: 4٣[.

ن�شـــمُع بع�ض الُمثقفين يقولون اأقواًل في �شاأن العلم 
ال�شـــرعي، في حين جندهم في علوم الطب والهند�شة، 

يقولون: اتركوا الأمر لأهل الخت�شا�ض!

كم من كلمٍة نطقوا بها بغيِر علٍم، فتاأثر بها �شواهم، 
وعملوا بمحتواها، فتحّملوا وزرها!

وكـــم من مقاٍل تحذلـــَق بِه كاتُبـــه، وتفيَقه بمحتواه، 
وتحّمَل اإ�شالَل ُقّرائه!

)1) اأخرجه الترمذي )45/5 رقم 2677(، وح�شنه.
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ٍع �ُشـــْبَهًة،  وكـــم من مقابلٍة تلفزيونيٍة عر�َض فيها ُمدَّ
ع! �َض، ودفَع للِغوايِة و�شجَّ ف�شّو�َض ولبَّ

تُه �شهوُة الدنيا وزهرُتها، ف�شاَر  وكم من منت�شٍب للخير غرَّ
في ركاِب الغاوين، فتحمَل اإ�شالَل غيِرِه، وناَل اأوزارهم!

وهناك اآخرون ي�شت�شهلوَن اأداَء الحقوق، ويدعون غيرهم 
لمجاراتهم في �شعف الأمانة، فيتحملوا الأوزار والآثام!

ـــُر موقًفـــا لزمالء لـــي في العمـــل، عندما ُكنُت  اأَتَذكَّ
معلًما في بداية حياتي الوظيفية، راأوني اأراجع واجبات 
طالبي في جل�شِة ا�شتراحٍة بين ح�شتين، فاأ�شرعوا نحوي 
وقهقهوا، وقالوا: زارك الم�شرُف التربوي، وكتَب تقريره، 
ية،  ؟ اترْك هذه الجدِّ فكيف تتعُب نف�شك بالمراجعة والجدِّ

وتعاَل معنا نق�شي الوقت بالفكاهة والدعابة!

وقال اأحُدهم: ل تكن ُمغّفاًل، وُتجهُد نف�َشك!

ن�شـــي اأولئك الكراَم الكاتبين، وغابْت عنهم الرقابُة 
الربانية، وتجاهلوا الوفاَء باأمانِة العمِل وعدِم التطفيف!



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

68

b

ه بردِّ  َر القراآُن من التعجِل فـــي القول، ووجَّ لقـــد حذَّ
الأمور للعلماء الُم�شـــتنبطين، ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]الن�شاء: 8٣[.

وفي الأثر: »يذهُب العلماُء، ثمَّ يتخُذ النا�ـــضُ روؤو�ًشا 
ُجّهاًل، ُي�شاألوَن فُيفتوَن بغيِر علٍم، فَي�شلُّوَن وُي�شلُّون«)1).

عن اأبي هريرة : »َمْن اأُْفِتَى ِبغيِر ِعلٍم كان اإْثُمُه 
�ْشَد  على َمْن اأْفتاُه، وَمْن اأ�شاَر على اأخيِه باأْمٍر يعلُم اأنَّ الرُّ

في غيِرِه فقْد خاَنُه«)2).

b

)1) جامــع بيــان العلــم وف�شلــه: ابــن عبدالبــر )2 /988 رقم 1884(. واأ�شــل هــذا 
ــلم  ــه، اأخرجــه البخــاري )288/18 رقــم 100(، وم�ش الأثــر حديــث متفــق علي
)2058/4 رقــم 267٣(، ولفظــه: »اإن اهلل ل ينتــزع العلــم مــن النا�ــض انتزاًعــا، 
ولكــن يقب�ــض العلمــاء، فيرفــع العلــم معهــم، وُيبقــي فــي النا�ــض روؤو�ًشــا جهــاًل، 

يفتونهــم بغيــر علــم، فَي�شلِّــوَن وُي�شلِّــون«.
)2) اأخرجه اأبو داود )٣45/2 رقم ٣657(، و�شححه الألباني في �شحيح الجامع 

)رقم 6068(.
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الخبر اليقين

انظْر لخارطِة الكرِة الأر�شية، وا�شـــتح�شْر ماليين 
الب�شر الُمنت�شـــرين في اأرجائها؛ ُكلهم ُيوقنون بالموت؛ 
الم�شلم والكافر، اليهودي والن�شراني، الملحد والبوذي، 
ـــيخي والكنفو�شي. ُكل الأجنا�ـــض يرون اأحّبتهم وقد  ال�شِّ
�شاروا ُجثًثا، ويجزعون لفقدهم، ويقفون عاجزين عن 

ردِّ هذا الق�شاء الحتمي.

نـــون  هـــذا الأمـــُر واقـــٌع ل محالـــة، ُكلُّ الَب�َشـــِر ُمتيِقّ
بوقوعـــه، لكنُهم ُمختلفون لما بعـــد الموت، والقراآن فيه 

البيان والفح�ض الكا�شف للحقيقة.

اقراأْ اآخر �شـــورة الواقعـــة: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ۆژ ]الواقعة: 96-8٣[. ۇ  ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

واقراأ �شـــورة التكاثر ترى الحقيقة والفح�ض النافي 
للجهالة. وعندما ُتْحمُل على الأكتاف للقبور �شترى ِعلَم 
اليقين، وعين اليقين حقيقًة، و�شـــتعرف اأنك في زيارة 
للقبر، وُكل زائٍر ل بد له من عودة، �شـــتعود لك الحياة، 

ويتم لك الح�شـــاب ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ھ  ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ۀ 

ھ ھژ ]التكاثر: 8-1[.

ـــْر قولـــه تعالـــى في و�شـــف م�شـــهد الحت�شار:  وتَدبَّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦڄ  ڦ  ڦ  ژڤ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڎ ڎژ ]الواقعة: 87-8٣[.
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ٌد واأنتم حوله ح�شوٌر، ترقبون  ها هو حبيبكم ُمتمـــدِّ
اأنفا�شه، ت�شمعون زفيره و�شـــهيقه، والمالئكة يقتربون، 
ولكـــن ل ترونهم. وقد يكـــون هذا الُمحت�شـــر في ُغرفة 
العنايـــة الُمركزة، وحوله ِكباُر الأطبـــاء، وبجواره اأبناوؤه 
واأحبابه و�ُشلطته وماله، ويودُّ بع�شهم لو يفتديه بنف�شه، 
واأنـــى لـــه ذلك. فـــي تلك اللحظات ي�شـــتلُّ ملـــُك الموت 

ُروَحُه، وفوًرا يرى المّيُت ما كان غائًبا.

يـــرى ُعلماء اللغة العربية اأن حروُف العطف تختلف 
دللتها، فتقول: جاء محمد وخالد ونا�شر؛ اأي جاوؤوا مًعا 
في وقٍت واحد، وتقـــول: جاء محمد ثم خالد ثم نا�شر، 
اأي جـــاوؤوا على التراخي، الواحد تلو الآخر، وتقول: جاء 
محمد، فخالـــد، فنا�شر؛ اأي جاوؤوا متتابعين فوًرا، هذا 

بعد ذاك ُمبا�شرة.

وفي هذه الآية جاء العطف بالفاء الفورية، فُيخِبُرنا 
اهلل -�ُشبحانه- اأنه فور ا�شتالل الروح يرى الأموات اأين 

هم �شائرون ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ 

]الواقعة: 94-88[.

اإن هذه الآيات تجِليٌة وك�شٌف لما بعد الموت، اأ�شناٌف 
ثالثة، فور خروج الـــروح يرى الميُت: اأين هو من هوؤلء 

الأ�شناف؛ المقربون، اأ�شحاب اليمين، المكذبون؟

اأخي في اهلل، هل تنتظر حتى تموت لترى اأين اأنت؟ 
اأم تفح�ض نف�شك الآن الآن، وتعرف اأين مكانك؟

َتحاوَر ُملحٌد مع ُم�ؤمن:

قال الملحد: يا هذا تراني ا�شـــتمتُع بحياتي، اأتلّذذ 
بدنيـــاي، ومـــا منعت نف�شـــي عـــن هواهـــا، ول اأجهدُت 
ْمـــُت، ول زّكيُت، ول حججُت،  ذاتـــي؛ فال �شّليُت، ول �شُ
ول تعّبـــدُت، ول تنفلـــُت. فمـــا بعـــد الموت فنـــاء، واأنت 
َحَرْمـــَت نف�َشـــَك ملّذات الدنيـــا، وتعّبـــدَت وتِعْبَت، وبعد 

الموت ل �شيء.

ق���ال الموؤم���ن: واإذا قبلُت زعمـــك فنهايُتنا الموت، 
لكـــن ما بعد الموت، اإن كان الأمر كمـــا هو في ُمعتقدي 
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ودينـــي، فلـــي الجنـــة الخالـــدة ولـــك العـــذاب الخالد، 
ول ينفعك النـــدم ول الألم، واإن كان الأمـــر كما َزَعْمَت 

فقد انتهى كل �شيء.

اقـــراأ كتاب اهلل، وافح�ْض ذاتك، طالما فيك َنَف�ـــٌض 
يتردد.

انظـــر اأيـــن اأنـــت الآن؟ البـــداَر البـــدار، وال�شـــرعَة 
ال�شرعة.

جاء في القراآن الكريم: ژں ںژ وژ ہ ہژ 
وژڭ ڭژ، وتو�شيـــح ذلك؛ اأن علم اليقين، هو و�شول 
َف لك �شـــخ�ٌض ِثقٌة  الخبر يقيًنا ل �شـــك فيـــه؛ كاأن ي�شِ
حّبَة الموز؛ باأنها �شفراء م�شـــتطيلٌة بانحناء، فهذا ِعلُم 
اليقيـــن. وعيـــُن اليقين هو اأن ترى حّبة الموز وتح�ّشـــها 
بيدك، فتجدها �شفراء م�شـــتطيلًة بانحناٍء كما ُو�شَفْت 
لـــك. وحقُّ اليقين هو اأن تـــاأكل حّبة الموز، فتكون بذلك 
قد عرفت �شـــكلها، وتيّقنـــت من حقيقتهـــا باأكِلك اإياها 

ولم�شها وروؤيتها.
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وهنا في هذه الآية ُيخبرنا اهلل -�شـــبحانه- اأنه فور 
خروج الروح يـــرى المّيُت مكانه، ويعـــرف تلك المنزلة 

التي تكون بمرتبة حّق اليقين: ژےۓۓڭڭ ڭ ڭ 
ۆژ ]الواقعة: 96-95[. ۇ  ۇ 

ورد فـــي تف�شـــير القرطبي عـــن َقَتاَدة قال ِفـــي َهِذِه 
ا�ـــضِ َحتَّى َيِقَفُه  َحًدا ِمَن النَّ اْلآَيِة: »اإِنَّ اهلَل َلْي�ـــضَ ِبَتاِرٍك اأَ
ْيَقَن ِفي  ـــا اْلُموؤِْمُن َفاأَ َعَلـــى اْلَيِقيِن ِمْن َهـــَذا اْلُقْراآِن، َفاأَمَّ
ا اْلَكاِفُر َفاأَْيَقَن َيْوَم  ْنَيـــا َفَنَفَعُه َذِلَك َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواأَمَّ الدُّ

اْلِقَياَمِة ِحيَن َل َيْنَفُعُه اْلَيِقيُن«)1).

ولهـــذا، اأخي في اهلل، ُيوجُب عليـــك يقيُنك بالقراآن 
واإيماُنـــك بـــه اأن تتدّبـــَره وتفح�َض نف�شـــك مـــع اأوامره 

ونواهيه ومندوبه، فهل تفعل؟

ويقيُنك بالقراآن يدفُعك اأن تتبَع ما كان ر�شـــول اهلل 
 يقـــوم بـــه، فتاأخـــذ بهديـــه، عـــن عـــروة عـــن 

)1) الجامع لأحكام القراآن، تف�شير القرطبي )2٣4/17(.
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عائ�شة : »اأن ر�شول اهلل  كان اإذا ا�شتكى 
يقراأ على نف�شـــه بالمعـــّوذات وينُفُث، فلما ا�شـــتدَّ وجُعه 

كُنتُ اأقراأُ عليه، واأم�شحُ بيده رجاَء بركتها«)1).

b

)1) اأخرجه البخاري، )462/12 رقم 5016(، وم�شلم )172٣/4 رقم 2192(.
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خشوع القلب

قل���ُت ِلِرَفاِق ُقْرَبٍة ل قراَبة: تعالوا نتذاكُر ونفح�ُض 
ُقلوَبنا لنعرف هل هي �شالكٌة طريق الخ�شوع؟

يـــا رفاقـــي، تنّبهوا فقد نعـــى اهلل -�شـــبحانه- على 
كثيرين غفَلَة قلوبهم، وكيف هي قا�شـــية نا�شية ِذْكَر اهلل 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  وُقراآَنـــه الخالـــد ژڀ 
ٹژ ]الزمر: 22[.

َه  لقـــد تنـــاول القـــراآُن الكريـــم القلـــوَب كثيـــًرا، ونبَّ
ُق الروؤيُة  لأهميتها، َفِبَها يكون الإب�شار الحق، وبها تتحقَّ
ىئژ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ژۆئ  الُموؤثـــرة 

]الحج: 46[.
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ن�شاأل اهلل ُنوَر الب�شيرة.
ق���ال اأح���ُد الِرف���اق: وكيـــف اأفح�ض ذاتـــي واأعرف 

خ�شوع قلبي؟
ُقلُت: يجب اأن تعرف اأوًل معنى الخ�شوع؟

ِل اللَُّغِة اِلْنِخفا�ُض،  قال ابن القيم: »الُخ�ُشوُع في اأ�شْ
ـــُكوُن، قاَل َتعالـــى: ژھ ھ ھژ  ، وال�شُّ لُّ والـــذُّ
ُف الأْر�ِض  َعْت، وِمنُه و�شْ ]طه: 108[ ؛ اأْي �َشَكَنْت، وَذلَّْت، وَخ�شَ

ها، وَعـــَدُم اْرِتفاِعها  ِبالُخ�ُشـــوِع، وهو ُيْب�ُشـــها، واْنِخفا�شُ
باِت، قاَل َتعالى: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   يِّ والنَّ ِبالرَّ

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ ]ف�شلت: ٣9[.

وِع  بِّ ِبالُخ�شُ والُخ�ُش���وُع: ِقيـــاُم الَقْلِب َبْيَن َيَدِي الـــرَّ
.(1(» لِّ والذُّ

وق�ش���اوَة القل���ب؛ داٌء وبـــالٌء -ن�شـــاأُل اهلَل النجـــاة 
ُة القلِب وخ�شـــوعه ِلِذكِر اهلل؛ ِنْعَمٌة  وال�شالمة منه- وِرقَّ

وُطماأنينـــة: ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
)1) مدارج ال�شالكين، ابن قيم الجوزية، )521/1(.
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ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى ى ائ ائ ەئژ ]الحديد: 16[.

»عن اأبى بكـــر  اأّن هذه الآيـــة ُقرئت بين يديه 
وعنده قوم من اأهل اليمامة، فبكوا بكاًء �شـــديًدا، فنظر 

ا حتى َق�َشِت القلوب«)1). اإليهم فقال: هكذا ُكنَّ

اإن هذه الآية الكريمة َتْنبيٌه واإيقاظ؛ فالآن الآن، اأدرْك 
نف�َشـــَك، والآن الآن، اْحِزم اأْمَرَك اأيهـــا الموؤمن، ل تْغَترَّ 
باإيماِنك، وتح�شـــُب اأنك خا�شُع القلِب، فاهلل -�شبحانه- 
يعيـــُب الغافلين، ويحثُّهم على الخ�شـــوع والإنابة! فهل يا 

ترى نقراأُ هذه الآية ون�شتيقظ من غفلتنا؟

وهـــل ن�شـــتح�شر فح�ـــض ُقلوبنا ونتعـــرف اأين هي؟ 
اأغافلٌة لهية، اأم هي قا�شيٌة لِعَبة، اأم يا ُترى هي ناِعَمٌة 
�شاهية، اأو اأنها نا�شية موؤجلة؟ وكيف نعمُل لتلين قلوبنا؟

فوا من القراآن؛  ي���ا ِرفاقي: افح�شوا ذواتكـــم، وتعرَّ
ُفون؟ اأاأنتم تخ�َشُعوَن لذكر اهلل اأم ُم�َشوِّ

)1) الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل، الزمخ�شري )477/4(.
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احِر�شـــوا اأن يكـــون اأ�شدقاوؤكم مع�شـــر ُقْرَبٍة تاآلفت 
ُقلوبهم في اهلل، وخ�شعت ُقلوبهم هلل، فاحر�شوا عليهم، 
ُرونكم  عا�شـــروهم، اقتربوا منهـــم، فاإنهم ُمجتمـــٌع ُيذكِّ

باهلل، ويهدونكم لالأعمال ال�شالحة!

قراأت في كتاب المقاب�شـــات لأبي حيـــان التوحيدي 
من ر�شـــالة عمِر بـــن الخطاب لعلي بن اأبـــي طالب قال 
فيهـــا: »ولعمري اإّنك اأقرُب منـــه -يق�شد اأبا بكر ر�شي 
اهلل عنهـــم اأجمعين- اإلى ر�شـــول اهلل  قراَبة، 
ولكنـــه اأقرب منك ُقْربـــًة، والقراَبُة لحـــٌم ودم، والُقرَبُة 
روٌح وَنَف�ـــض؛ وهذا فرٌق عرفه الموؤمنون؛ ولذلك �شاروا 

اإليه اأجمعون«)1).

قوٌل فـــي ال�شميم، فكم مـــن ُقرَبٍة وعالَقـــٍة، ترِجُح 
ولئك الأحّبة؛ فهم  بقرابات لحـــٍم ودٍم، فاحفظوا ُقْرَبة اأُ

نادرون، ندرَة َبْي�ِض الأَنُوق)2).
)1) المقاب�شــات، اأبــو حيــان التوحيــدي، تحقيــق ح�شــن ال�شــندوبي، دار الكتــاب 

الإ�شــالمي، القاهــرة، ط2، 1992م، �ــض٣4.
)2) فــي المثــل اأعــزُّ مــن بي�ــضِ الأَُنــوق. والأَُنــوق: الُعقــاُب، وقيــل طائــٌر اأ�ْشــَوُد ي�شــبه 
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ُفوا كيف عا�شوا  اقروؤوا �ِشَيَر العلماء الرّبانيين، وَتَعرَّ
حياتهم؟

ذاك الإماُم الزاهُد مالك بن دينار، من كبار التابعين 
ُتوفي عام 1٣1هـ، ا�شتهر بخدمة القراآن الكريم. »حّدث 
جعفر بن �شليمان قال: �شمعت مالك بن دينار يقول: »يا حملة 
القـــراآن، ماذا زرع القراآن في قلوبكم؟ فاإن القراآن ربيع 
الموؤمن كما اأن الغيث ربيع الأر�ض. فاإن اهلل ينّزل الغيث 
، فتكون فيه الحّبة  من ال�شماء اإلى الأر�ض، في�شيب الح�ضَّ
فال يمنعها نَتُن مو�شعها من اأن تهتزَّ وتخ�شرَّ وتح�ُشـــن، 
فيا حملة القراآن: ماذا زرع القراآن في قلوبكم؟ اأين اأ�شحاب 
�شورة؟ اأين اأ�شحاب �شـــورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟«)1).

وكان لالإمام مالك قدرٌة عجيبٌة في التاأثير واإي�شال 
الموعظة اإلـــى القلوب بحاله وبقلمه، »فعن ال�ّشـــّري بن 
َفــُر الِمْنقــاِر، و)هو اأَعزُّ من َبْي�ــضِ الأَُنوِق(؛  َلــُع الراأ�ــِض اأ�شْ خمــة، اأو اأ�ْشــَوُد اأ�شْ الرَّ
ْعَبِة. ل�شان العرب/  لأِنها ُتْحِرُزُه فال َيكاُد ُيْظَفُر به؛ لأَنَّ اأوكاَرها في الُقَلِل ال�شَّ

مادة اأنق.
)1) حلية الأولياء وطبقات الأ�شفياء، اأبو نعيم الأ�شفهاني، )٣58/2(.
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ا دخل بيت مالك بن دينار، فما  مغّل�ض ال�ّشقطي: اأن ل�شًّ
وجد �شـــيًئا، فجاء ليخرج فناداه مالك: �شـــالم عليكم، 
فقـــال: وعليك ال�شـــالم، قال: ما ح�شل لكم �شـــيٌء من 
الدنيا، فترغب في �شـــيٍء من الآخـــرة؟ قال: نعم، قال: 
تو�شـــاأ من هذا المركن، و�شـــلِّ ركعتين، ففعل، ثم قال: 
يا �شـــيدي اأجل�ـــض اإلى ال�شبـــح، قال: فلمـــا خرج مالك 
اإلى الم�شـــجد، قال اأ�شحابـــه: َمن هذا معك؟ قال: جاء 

ي�شرقنا ف�شرقناه«)1).

وذاكم الُف�شيل بن عيا�ض ُتوفي عام 187هـ، �شـــمع 
ۓ  ۓ  هـــذه الآية بقلبـــه فهّزتـــه وغّيرت حياتـــه: ژے 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ەئژ ]الحديد: 16[. ائ 

ْيـــُل ْبُن  ـــا اْلُف�شَ ق���ال القرطب���ي ف���ي تف�ش���يره: »َواأَمَّ
ُه َع�ِشَق َجاِرَيًة َفَواَعَدْتُه َلْياًل،  نَّ ِعَيا�ٍض َفَكاَن �َشَبُب َتْوَبِتِه اأَ

)1) تاريخ الإ�شالم ووفيات الم�شاهير والأعالم، الذهبي، )1٣8/8(.
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ْذ �َشـــِمَع َقاِرًئا َيْقَراأُ:  َفَبْيَنَمـــا ُهَو َيْرَتِقي اْلُجـــْدَراَن اإَِلْيَها اإِ
ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ، َفَرَجَع اْلَقْهَقَرى 

َوُهَو َيُقوُل: َبَلى َواهلِل َقْد اآَن، َفاآَواُه اللَّْيُل اإَِلى َخِرَبٍة، َوِفيَها 
ْياًل  ُهْم َيُقوُل ِلَبْع�ٍض: اإِنَّ ُف�شَ ـــاِبَلِة، َوَبْع�شُ َجَماَعٌة ِمَن ال�شَّ
اُه! اأََراِني ِباللَّْيِل اأَ�ْشـــَعى  ْيُل: اأَوَّ ِريَق. َفَقاَل اْلُف�شَ َيْقَطُع الطَّ
ي اهلِل، َقْوٌم ِمَن اْلُم�ْشـــِلِميَن َيَخاُفوَنِني! اللَُّهمَّ  ِفـــي َمَعا�شِ
ـــي َقْد ُتْبـــُت اإَِلْيـــَك، َوَجَعْلُت َتْوَبِتـــي اإَِلْيَك ِجـــَواَر َبْيِتَك  اإِنِّ

اْلَحَراِم«)1).

يقول ال�ش���يخ ابن �ش���عدي عند تف�شـــيره لهذه الآية: 
»اأي: األـــم يجـــيء الوقت الـــذي تلين به قلوبهم وتخ�شـــع 
لذكر اهلل، الذي هو القـــراآن، وتنقاد لأوامره وزواجره، 
وما نزل من الحق الذي جاء به محمد ، وهذا 
فيـــه الحّث على الجتهاد على خ�شـــوع القلب هلل تعالى، 
وِلمـــا اأنزله من الكتاب والحكمـــة، واأن يتذكر الموؤمنون 
المواعظ الإلهية والأحكام ال�شرعية كل وقت، ويحا�شبوا 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  اأنف�شـــهم على ذلـــك، ژٴۇ 
)1) الجامع لأحكام القراآن: القرطبي، )251/17(.
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ېژ؛ اأي: ول يكونوا كالذين اأنزل اهلل عليهم  ې  ې 
الكتاب الموجب لخ�شـــوع القلب والنقيـــاد التام، ثم لم 
يدوموا عليه، ول ثَبُتوا، بل طال عليهم الزمان وا�شتمرت 

بهـــم الغفلة، فا�شمحل اإيمانهـــم وزال اإيقانهم، ژې 
ەئژ. فالقلوب تحتاج في كل وقت اإلى  ائ  ائ  ى  ى 
َر بما اأنزل لها اهلل، وُتناطق بالحكمة، ول ينبغي  اأن ُتَذكَّ
الغفلة عن ذلك، فاإن ذلك �شـــبٌب لق�شـــوة القلب وجمود 

العين«)1).

وق���ال النابل�ش���ي ف���ي تف�ش���يره: »اهلل  ُيعاتـــُب 
ر الذي لم يخ�شـــع قلُبه ِلذكر اهلل  هذا الإن�شـــان الُمق�شّ
�شبحانه، ولم ي�شتجب لأمر اهلل تعالى، ولم يلتِزم منهج 
اهلل ، فيا اأّيها الإن�شـــان، اإلـــى متى اأنت غافل؟ واإلى 
متى اأنت �شـــاٍه؟ واإلى متى اأنت ُمق�شـــر؟ واإلى متى اأنت 
مغلوٌب على اأمرك؟ ماذا بعد الإهمال؟ اأَلْم يِحن الوقت 
الُمنا�شب للتوبة والإيمان؟ ما لهذا الإن�شان يقراأُ القراآن 
فـــال يتاأثـــر؟ وما له يقروؤه فال يق�شـــعر جلـــده؟ وقد قال 

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض840(.
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ژ  تعالى: ژڈ ژ 
گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]الح�شر: 21[«)1).

الجبـــاُل ب�شالبتها وق�شـــوتها لو نـــزل عليها القراآن 
لهتّزْت وذّلْت وخ�شعْت، وابُن اآدٍم �شاٍه �شادٌر م�شكين!

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  اإنَّ هذه الآيـــة ژے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ەئژ تدعونا اإلى الم�شارعة  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
بالخ�شوع لذكر اهلل، وينبغي لمن قراأها اأن تنهمَر عيناُه 
بالدموع، وَيوَجَل قلُبه بالخ�شوع، ويتذّلل هلل، ويقول: بلى 

يا رّب، بلى؛ اآن الأوان، اآن الأوان!

b

)1) تف�شير النابل�شي، �شورة الحديد، اآية: 16.
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ِخصاٌل احذرها

ا من �شـــجايا  ـــل القـــراآن الكريم تجـــْد فيه في�شً تاأمَّ
الخير والبناء المجتمعي، وافح�ض نف�شك: اأين اأنت من 
تلك القيم الحميدة، التي اأمر القراآن الكريم بها، وتلك 

الخ�شال البغي�شة، التي نهى القراآن الكريم عنها!

افتـــح القـــراآن، وانظـــر لتلك ال�شـــجايا التـــي تهدم 
المجتمعات، وتاأخذها للتخلف والَفناء، فاحذرها!

لقـــد جاء في كتـــاب اهلل الكامـــل التعريف بخ�شال 
ن�ضَّ اهلل -�شـــبحانه- اأنها بغي�شـــة، واأنه ل ُيحبها، فهل 

نعرف تلك ال�شجايا، التي ل ُيحّبها اهلل؟

اقراأ القراآن بتدّبر، وتاأّمل تعِرُف ذلك.
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مـــن تلك ال�شـــجايا التي ل ُيحّبها اهلل الف�شـــاد، قال 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  تعالى: ژڇ ڍڍ 

ڑ ڑ ک کژ ]البقرة: 205[.

ـــت هـــذه الآيـــة اأن اهلل ل ُيحّب الف�شـــاد؛ فذاك  ن�شّ
الذي منحـــه اهلل المـــال، اأو �ُشـــْلَطة الُحكـــم، اأو الجـــاه 
ى، وجار، واأف�شـــد، خرج من قامو�ـــض  والحظوٍة، اإذا تعدَّ
الحـــب الإلهي؛ لأنـــه خالف الو�شفـــة الرّبانية وال�شـــنن 
الكونية، التي اأر�شـــده اهلل للعمل بها، فاأف�شد عالقته مع 
خالقه، واأ�شبح مف�شًدا في الأر�ض التي �شخرها اهلل له، 

وغدا اإن�شاًنا غير �شالح في نظر اهلل، وغير محبوب.

مما ذكـــره ال�شـــيخ ابـــن عثيمين عند تف�شـــيره لهذه 
الآية، قال: »اهلل ل يحب الف�شاد، واإذا كان ل يحب هذا 
الفعـــل، فاإنه ل يحب من ات�شف بـــه؛ ولهذا جاء في اآية 
اأخـــرى: ژحجمججح محژ ]المائـــدة: 64[، واهلل ل يحـــب 
الف�شـــاد، ول يحب المف�شـــدين. فالف�شـــاد نف�شه مكروه 
ا مكروهـــون اإليه ل يحبهم،  اإلى اهلل، والمف�شـــدون اأي�شً
واإذا علَّـــَق انتفاَء المحبِة على و�شٍف، فقد يوؤخذ منه اأن 
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المحبة تثبت فيما يقابله من الو�شف، فاإذا كان ل يحب 
الف�شـــاد، فهو يحب ال�شالح، وكذلك الم�شلحون، حتى 

حئ مئ ىئ يئ جب  قال اهلل تعالى: ژی جئ 
حبژ ]هـــود: 117[. فاهلل تعالى يحب الم�شِلح، ويحب 

ا«)1). ال�شالح اأي�شً

هـــا القراآن واأمـــر باجتنابها  ومـــن الأعمـــال التي ذمَّ
با -والعياُذ باهلل- فـــاأكُل المال الحرام منكٌر يمقُته  الرِّ
اهلُل ول يحبُّه، والمماِر�ـــضُ له، الُم�شـــتحلُّ له، المخالُف 
َنْهـــي اهلِل عنـــه كافـــٌر اآِثـــم. فحـــذاِر منه، فـــاهلُل يمقُت 
بـــا، وُيحـــبُّ ال�شدقـــات. فُكـــْن عبـــَداهلل الُمجتِنـــَب  الرِّ

ڌ ڎڎ  َق تكن محبوًبـــا هلل ژڌ  بـــا، الُمت�شـــدِّ الرِّ
کژ ]البقرة: 276[. ڈژژ ڑ ڑ ک 

اأي:  »ژڌ ڌ ڎژ  �ش���عدي:  اب���ن  ال�ش���يخ  يق���ول 
يذهبـــه ويذهب بركته ذاًتا وو�شًفا، فيكون �شـــبًبا لوقوع 
الآفـــات فيه، ونزع البركة عنـــه، واإن اأنفق منه لم يوؤجر 

)1) تف�شير ابن عثيمين، �شورة البقرة، الآية: 205. 
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عليـــه، بل يكـــون زاًدا لـــه اإلى النـــار ژڎ ڈژ اأي: 
يهـــا، وينزل البركـــة في المال الـــذي اأخرجت منه،  ينمِّ
وينّمـــي اأجـــر �شاحبهـــا؛ وهـــذا لأن الجزاء من جن�ـــض 
، واأخـــَذ اأمواَلهم  العمـــل، فـــاإن المرابي قد ظلم النا�ـــضَ
على وجٍه غير �شرعي، فجوزي بذهاب ماله، والمح�ِشن 
اإليهـــم باأنواع الإح�شـــان ربُّه اأكرُم منه، فيح�شـــُن عليه، 
کژ لِنَعِم اهلل،  ک  ڑ  ڑ  كما اأح�شن على عباده ژژژ 
ل يـــوؤدي ما اأوجب عليـــه من ال�شدقات، ول ي�شـــلُم منه 
ه عباُد اهلل ژکژ اأي: قد فعل ما هو �شبٌب لإثمه  ومن �شرِّ

وعقوبته«)1).

و�شفـــُة الِكْبر والتعالي على الَخْلِق والفخر، مكروهٌة 
عنـــد اهلل، فال تغتـــر بمالـــك و�شـــلطانك وجاهك، فقد 
ة، واهلُل ل يحبُّ الم�شتكبرين  اأخرَج الكبُر اإبلي�َض من الجنَّ

ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژڻ 

ھژ ]النحل: 2٣[.

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض117(.
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واحذر التعالي والمرح الزائد والفخر والغرور، فاهلل 
ل يحـــبُّ المختال الفخـــور، فما اأعطـــاك اهلل من ميزٍة 
وتمّيز؛ مـــاٌل اأو علـــٌم اأو عقٌل، فال تغتر بـــذاك العطاء، 
فاهلل قادٌر على �شـــْلِبِه. كن حـــذًرا، ول تفرح، اعتدْل في 

ىئ ىئ ی ی  ِدَك يحبُّك اهلل ژېئ ېئ ىئ  م�شـــيَك وق�شْ
ی ی حئ مئ ىئ يئ جب حب خبژ ]لقمان: 18[.

ىئژ اأي:  قال ال�ش���يخ اب���ن �ش���عدي: »ژېئ ېئىئ 
ل ُتِمْلُه وتعب�ض بوجهك النا�ض؛ تكبًُّرا عليهم، وتعاظًما.

ژ ىئ ی ی ی یژ اأي: بطًرا؛ فخًرا بالنعم، نا�شًيا 

الُمنعم، ُمعجًبا بنف�شك.

ژحئ مئ ىئ يئ جب حبژ فـــي نف�شـــه وهيئتـــه وتعاظمـــه 

ژخبژ بقوله«)1).

وفي اآية الإح�شان يرُد ذمَّ المختال الفخور ژڳ ڳ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ں 

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض649(.



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

90

b

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]الن�شاء: ٣6[.

هـــذه الآية الكريمـــة تاأمُرك عبـــداهلل، بالتذلِّل هلل، 
واإفـــراده بالعبـــادة، وبذل الإح�شـــان للوالديـــن، ولذوي 
القربـــى، والجـــار، وابن ال�شـــبيل المنقطعة بـــه الحال، 
والترّفـــِق بالخَدم والإماء، وجميـــع ما تحت يدك، حتى 
البهائم امنحها عطفك، الَتِم�ـــضْ رحمَة اهلل، وتذلَّْل هلل، 
ول تتكبـــر علـــى اأولئك الخلـــق، فاهلُل ل يحـــبُّ المختال 

الفخور المتعالي على اأولئك الُمحتاجين.

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي عند تف�ش���يره لهذه الآية: 
ه، المتوا�شُع  »من قام بهذه الماأمورات فهو الخا�شع لربِّ
لعبـــاد اهلل، الُمنقاُد لأمر اهلل و�شـــرعه، الذي ي�شـــتحقُّ 
الثواَب الجزيَل والثناَء الجميل، ومن لم يُقْم بذلك فاإّنه 
ه، غيـــُر منقاٍد لأوامره، ول متوا�شٌع  عبٌد معِر�ٌض عن ربِّ
للخلـــق، بل هو متكبـــٌر على عبـــاد اهلل، معَجٌب بنف�شـــه 
فخوُر بقوله، ولهذا قال: ژۓڭڭڭڭۇۇژ اأي: 
معجًبا بنف�شـــه متكبًرا على الخلـــق، ژۆژ يثني على 
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نف�شـــه، ويمدحها علـــى وجه، الفخر والبطـــر على عباد 
اهلل، فهوؤلء ما بهم مـــن الختيال والفخر، يمنعهم من 

القيام بالحقوق«)1).

َلُة الخيانـــة -والعياُذ باهلل- والغدر والخديعة  وَخ�شْ
ڀ ڀ  ا، فاحذر ذاك ال�شلوك ژڀ ڀ  ل يحبها اهلل اأي�شً

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ ]الن�شاء: 107[.

ق���ال ال�ش���يخ اب���ن عثيمي���ن: »من فوائد هـــذه الآية 
الكريمـــة: التحذيُر مـــن الخيانة؛ لكـــون اهلل تعالى نفى 
محّبتـــه للخائـــن الأثيـــم، والترغيـــُب فـــي اأداء الأمانة؛ 
لأنـــه اإذا وقـــع الذم على و�شٍف لـــزم اأن يكون المدح في 

ه«)2). �شدِّ

وحتى مـــع عدّوك احـــذِر الخيانـــة، واأوِف بعهودك، 
فاهلل ل يحبُّ الخيانة ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]الأنفال: 58[.

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، )�ض178(.
)2) تف�شير ابن عثيمين، �شورة الن�شاء، اآية 107.
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ديٌن عظيـــٌم حتى مع الأعداء يحفـــُظ العهَد، ويمنُع 
خيانتهـــم وخديعتهم، فكيف بمن يخوُن ويخدُع ويتحايُل 

اُه، ن�شاأُلك الثباَت وُنوَر الب�شيرة. ل! ربَّ ويتاأوَّ

والت�شهير ون�شر قالة ال�شوء ل يحبهما اهلل فاحذرهما، 
واإذا هممت بالحديث عن خبر �شيئ حول هذا ال�شخ�ض 
اأو ذاك فاأم�شك ل�شانك، فاهلل ل يحب الت�شهير، بل ُيحب 

ٺ  ٺ  ڀ ڀڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ  ژٻ ٻ ٻ  العفـــو 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦژ ]الن�شاء: 148، 149[.

مما قال ال�شـــعراوي في تف�شـــيره لهـــذه الآية: »لقد 
عرفنا اأن الحق ل ي�شمح لك بالجهر بال�شوء من القول، 
اإل اإذا كنـــت مظلوًمـــا. وهـــذا يعني اأن الم�شـــاألة تحتمل 
ٿژ اأي اإن  ٿ  الجهـــر وتحتمـــل الإخفاء، فقـــال: ژٿ 
تظهر الخيـــر، اأو تخفي ذلك، اأو تعفو عن ال�شـــوء. وكل 
هذه الأمور من ظاهر وخفي من الأغيار الب�شـــرية، لكن 
�شـــيًئا ل يخفى على اهلل. ول يمكـــن اأن يكون للعفو مزية 
اإيمانيـــة اإل اإذا كان م�شحوًبا بقدرة، فـــاإن كان عاجًزا 
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لما قال: عفوت. و�شـــبحانه يعفو مـــع القدرة. فاإن اأردت 
اأن تعفو فلتتخلق باأخالق منهج اهلل، فيكون لك العفو مع 
القدرة. ولنا اأن نعلم اأن الحق ل يريد منا اأن ن�شـــتخزي 
اأو ن�شـــتذل، ولكن يريد منا اأن نكـــون قادرين، وما دمنا 
قادريـــن فالعفـــو يكـــون عـــن قدرة، وهـــذه هـــي المزية 

الإيمانية؛ لأن عفو العاجز ل يعتبر عفًوا«)1).

ومن ال�شـــجايا التي ل ُيحّبها اهلل، التعدي والت�شـــدد 
بتحريـــم ما اأحـــلَّ اهلل، فـــذاك ل يجـــوز، فديننـــا ديـــن 
ال�شـــماحة والُي�شـــر، فاإياك والتعدي والفتـــوى اأو القول 

اأو النقـــل بتحريم ما اأحـــل اهلل  ژک گ گ گ گ 
ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

]المائدة: 87[.

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي: »يقـــول تعالى: ژک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ من المطاعم والم�شارب، 

فاإنها ِنَعٌم اأنعَم اهلل بها عليكم، فاحمدوه اإذ اأحّلها لكم، 
)1) تف�شير ال�شعراوي، )2762/5-276٣(.
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وا�شكروه ول ترّدوا نعمته بكفرها اأو عدم قبولها، اأو اعتقاد 
تحريمهـــا، فتجمعون بذلك بين القول على اهلل الكذب، 
وكفر النعمة، واعتقاد الحالل الطيب حراًما خبيًثا، فاإن 
هـــذا من العتـــداء. واهلل قد نهى عـــن العتداء، فقال: 
ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ، بـــل يبغ�شهم ويمقتهم 

ويعاقبهم على ذلك«)1).

وفـــي اآية اأُخرى ورد النهي عـــن التعدي في الدعاء، 
ففي دعائـــك هلل ل تجوُر وتتعدى، فاهلل اأعلُم بك منك، 
كن مترفًقا مت�شرًعا متخفًيا في دعائك، وليكن دعاوؤك 

بحـــق، فاهلل ل يحبُّ التعدي في الدعاء ژہ ہ ھ 
ھ ھ ے ے ۓژ ]الأعراف: 55[.

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي: »الدعـــاء يدخل فيه دعاء 
الم�شاألة، ودعاء العبادة، فاأمر بدعائه ژھژ اأي: اإلحاًحا 
في الم�شـــاألة، وُدْءوًبا في العبادة، ژھژ اأي: ل جهًرا 
ا هلل تعالى. وعالنية، يخاف منه الرياء، بل خفية واإخال�شً

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض242(.
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ژھ ے ے ۓژ اأي: المتجاوزيـــن للحـــد فـــي 

كل الأمور. ومن العتداء كون العبد ي�شـــاأل اهلل م�شـــائل 
ل ت�شلح له، اأو يتنطع في ال�شوؤال، اأو يبالغ في رفع �شوته 

بالدعاء، فكل هذا داخل في العتداء المنهي عنه.

عـــن �شـــعد بن اأبي وقا�ض: »اأنَّ �شـــعًدا �شـــِمع ابًنا له 
ـــَة ونعيَمها  ي اأ�شـــاأُلك الجنَّ ، اإنِّ يدعـــو، وهو يقـــوُل: اللهمَّ
واإ�شـــتبرَقها. ونحـــًوا مـــن هـــذا، واأعـــوُذ بك مـــن الّناِر 
و�شال�شِلها واأغالِلها. فقال: لقد �شاألَت اهلَل خيًرا كثيًرا، 
ذَت باهلِل من �شـــرٍّ كثيٍر، واإنِّي �شـــِمعُت ر�شـــوَل اهلِل  وتعـــوَّ
عاِء. وقراأ   يقوُل: اإنَّه �شيكوُن قوٌم يعتدون في الدُّ
ھ ے ے ۓژ،  ھ  ھ  ہ  هذه الآيـــَة: ژہ 
ب  َة وما قرَّ ي اأ�شاأُلك الجنَّ واإنَّ بح�شِبك اأن تقوَل: اللهمَّ اإنِّ
ب  اإليها من قـــوٍل اأو عمٍل، واأعوُذ بك مـــن الّناِر، وما قرَّ

اإليها من قوٍل اأو عمٍل«)1).
)1) عمــدة التف�شــير )2 /٣0(. اأخرجــه الإمــام اأحمــد )79/٣-80 رقــم 148٣(، 

وح�شــنه محققو م�شــند الإمام اأحمد.
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والإ�شـــراُف فـــي الأكل والتخمـــُة والتبذيـــُر �شـــجيٌة 
ل يحّبها اهلل، فاحذِر ال�شـــرَف والعبَث المالي؛ ا�شـــرْب 
باعتـــدال، وُكْل باعتـــدال، ُكـــن و�شـــًطا ل ت�شـــرْف فـــي 
ولئمك، واترِك ال�شهرة والقيل والقال، فِر�شا اهلِل اأوًل، 

اإن اهلل ل يحـــبُّ الم�شـــرفين: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ ]الأعراف: ٣1[.

ژ اأي: مما  ڀ قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي: »ژپ 
ڀژ في ذلك، والإ�شراُف  رزقكم اهلل من الطيبات ژڀ
اإمـــا اأن يكـــون بالزيادة علـــى القدر الكافي وال�شـــره في 
الماأكولت الذي ي�شر بالج�شـــم، واإمـــا اأن يكون بزيادة 
الترّفـــه والتنوق في الماآكل والم�شـــارب واللبا�ـــض، واإما 

بتجاوز الحالل اإلى الحرام.

ژٺ ٺ ٺ ٺژ فاإن ال�شرف يبغ�شه اهلل، وي�شر 

بدن الإن�شـــان ومعي�شـــته، حتى اإنه ربمـــا اأدت به الحال 
اإلـــى اأن يعجز عما يجـــب عليه من النفقـــات، ففي هذه 
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الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل وال�ش���رب، والنهي عن 
تركهما، وعن الإ�شراف فيهما«))).

روى الزمخ�ش���ري ف���ي تف�ش���يره: »وعن ابن عبا����س 
: ُكل ما �ش���ئت، والب����س ما �ش���ئت، ما اأخطاأت���ك 
خ�شلتان: �َش���َرٌف وَمخيلة)))، ويحكى اأّن الر�شيد كان له 
طبيٌب ن�شراني حاذق، فقال لعلي بن الح�شين 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�شف اآية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: 
ڀژ. فقال الن�شراني:  ڀ ڀ  قول���ه تعالى: ژپ 
ول يوؤثر من ر�ش���ولكم �ش���يٌء في الطب؟ فقال: قد جمع 
ر�ش���ولنا  الطبَّ ف���ي األفاظ ي�ش���يرة. قال: وما 
ه���ي؟ ق���ال قول���ه »المعدة بي���ت ال���داء، والحمية راأ����س 

))) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�س287(.
))) اأخرجه البخاري تعليًقا )447/14(.

))) ذكره ال�شوكاني في الفوائد المجموعة )�س284(.
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الدواء)1)، واأعِط كل بدٍن ما عّودته«)2). فقال الن�شراني: 
ا«)3). ما ترك كتابكم ول نبيكم لجالينو�ض طبًّ

وفي اآية اأخرى وفي �شياق اإنعام اهلل على خلقه بثمار 
الأر�ض وخيراتها، نهى اهلل عن الإ�شراف، فقال تعالى: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ژں 

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

ۅژ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]الأنعام: 141[.

ذكـــر عدد من المف�شـــرين اأن النهي عن الإ�شـــراف 
حتى في ال�شدقة؛ بحيث ل ُيبقي لعياله �شيًئا.

قال مّكي بن اأبي طالب في تف�شيره: »روي اأن قوله: 
ژۆ ۈژ نزل في ثابت بن قي�ض لما �شرم نخله، خلى 

)1) قــال ال�شــخاوي فــي المقا�شــد الح�شــنة )رقــم10٣5(: ل ي�شــح رفعــه اإلــى 
النبــي، بــل هــو مــن كالم الحارث بــن كلــدة.

ــث  ــوت هــذا الحدي ــاء )214/2(: لأن فــي ثب ــف الخف ــي فــي ك�ش ــال العجلون )2) ق
كالًمــا للمحدثيــن.

)3) الك�شاف: الزمخ�شري، )97-96/2(.
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بين النا�ـــض وبينه كله، فلم يبق لأهله �شـــيًئا منه، فنزل 
ژۆ ۈژ؛ اأي: في العطاء، فتبقوا ل �شيء لكم«)1).

وقال ال�ش���يخ ابن �شعدي عند تف�شيره لهذه الآية: 
»ژۆ ۈژ يعـــمُّ النهـــي عـــن الإ�شـــراف فـــي الأكل، 
وهـــو مجـــاوزة الحدِّ والعـــادة، واأن يـــاأكل �شاحب الزرع 
اأكاًل ي�شّر بالزكاة، والإ�شـــراف في اإخـــراج حق الزرع؛ 
بحيث يخرج فوق الواجب عليه، وي�شّر نف�شـــه اأو عائلته 
اأو غرماءه، فكل هذا من الإ�شـــراف الذي نهى اهلل عنه، 
الـــذي ل يحّبـــه اهلل، بل يبغ�شه ويمقـــت عليه. وفي هذه 
الآيـــة دليل علـــى وجوب الزكاة في الثمـــار، واأنه ل حول 
لها، بل حولهـــا ح�شادها في الـــزروع، وجذاذ النخيل، 
واأنـــه ل تتكرر فها الـــزكاة، لو مكثت عنـــد العبد اأحواًل 
اإذا كانـــت لغيـــر التجـــارة؛ لأن اهلل لم ياأمـــر  كثيـــرة، 
بالإخـــراج منـــه اإل وقت ح�شـــاده. واأنه لـــو اأ�شابها اآفة 
قبـــل ذلك بغير تفريـــط من �شاحب الـــزرع والثمر، اأنه 
)1) الهدايــة اإلــى بلــوغ النهايــة في علم معاني القراآن وتف�شــيره، واأحكامه: القي�شــي 

القيرواني الأندل�شي، )٣/ 221٣(.
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ل ي�شمنهـــا، واأنـــه يجـــوز الأكل من النخل والـــزرع قبل 
اإخراج الزكاة منه، واأنه ل يح�شـــب ذلك من الزكاة، بل 
  يزكـــي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي
ا يخر�ض للنا�ـــض ثمارهـــم، وياأمره اأن يدع  يبعث خار�شً
لأهلهـــا الثلـــث اأو الربع، بح�شـــب ما يعتريهـــا من الأكل 

وغيره، من اأهلها، وغيرهم«)1).

والعفو �شـــجية الكـــرام، فُكْن كريًمـــا ِمف�شاًل، اعُف 
وا�شفـــح وتجاَوز، واإياك والنتقام والظلم والبغي، فاهلل 

ل يحـــب الظالميـــن  ژھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]ال�شورى: 40[.

قال ال�شيخ ابن �شعدي في تف�شيره لهذه الآية: »ذكر 
اهلل فـــي هذه الآية، مراتب العقوبـــات، واأنها على ثالث 
مراتب: عدل، وف�شل، وظلم. فمرتبة العدل، جزاء ال�شيئة 
ب�شيئة مثلها، ل زيادة ول نق�ض، فالنف�ض بالنف�ض، وكل 

جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال ي�شمن بمثله.
)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض276(.



قلحا تَااِل     دز

101

b

ومرتبـــة الف�شـــل: العفـــو والإ�شالح عن الم�شـــيء، 
ۇژ يجزيـــه اأجـــًرا  ڭ  ڭ  ڭ  ولهـــذا قـــال: ژۓڭ 
عظيًمـــا، وثواًبا كثيًرا، و�شـــرط اهلل فـــي العفو الإ�شالح 
فيه؛ ليـــدل ذلك على اأنـــه اإذا كان الجاني ل يليق العفو 
عنه، وكانت الم�شلحة ال�شـــرعية تقت�شي عقوبته، فاإنه 

في هذه الحال ل يكون ماأموًرا به.

وفـــي جعل اأجر العافي على اهلل ما يهيج على العفو، 
واأن يعامـــل العبـــد الخلق بمـــا يحب اأن يعاملـــه اهلل به، 
فكما يحـــب اأن يعفو اهلل عنه، َفْلَيْعُف عنهم، وكما يحب 
اأن ي�شـــامحه اهلل، فلي�شـــامحهم، فاإن الجزاء من جن�ض 

العمل.

واأمـــا مرتبة الظلم فقـــد ذكرها بقولـــه: ژۆ ۆ ۈ 
ۈژ الذيـــن يجنون على غيرهـــم ابتداء، اأو يقابلون 

الجاني باأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم«)1).
)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض760(.
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َنها �شـــبحانه في كتابه  هذا وبعـــُد، فاإنها �شـــجايا بيَّ
الكريـــم تتَبْعها واعِرفهـــا وافح�ض نف�شـــك معها، واأين 

اأنَت منها!

ـــْن اأنـــاَر ب�شائَرهم، فعرفـــوا وعلموا  جعلنـــا اهلل ِممَّ
وا�شتناروا، وكتبنا اهلل ممن يحبُّهم ويحّبونه!

b
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َذوو القربى

ُلوَنك؟ ُلُهم وَي�شِ كيف اأنت وقراباتك؟ هل َت�شِ

فـــي القـــراآن الر�شـــاد والهداية، والخيـــر وال�شالح 
ا فـــي مالك،  والإ�شـــالح. جعـــل اهلُل لـــذوي القربـــى حقًّ

َمُهم في العطاء وال�شدقة ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  وَقدَّ
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ ]الإ�شراء: 26[.

ـــا َذَكـــَر َتَعاَلى ِبرَّ  ق���ال اب���ن كثي���ر في تف�ش���يره: »َلمَّ
َلِة  اْلَواِلَدْيـــِن، َعَطـــَف ِبِذْكِر اْلإِْح�َشـــاِن اإَِلى اْلَقَراَبـــِة َو�شِ
���َك َواأََب���اَك، ُثمَّ  َم ِفي اْلَحِديـــِث: »اأُمَّ اْلأَْرَحـــاِم، َكَما َتَقـــدَّ

ْقَرَب«)1). ْقَرَب َفاْلأَ اأَْدَناَك اأَْدَناَك« َوِفي ِرَواَيٍة: »ُثمَّ اْلأَ

)1) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )2٣0/٣٣ رقــم 20028(، و�شححــه محققــو الم�شــند، 
والترمــذي )٣09/4 رقــم 1897(، وح�شــنه، وكــذا ح�شــنه الألبانــي فــي �شحيــح 

رقــم 895(. والترهيــب )218/1  الترغيــب 
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َوِفي اْلَحِديِث: »َمْن اأََحبَّ اأَْن ُيْب�َش���َط َلُه ِرْزُقُه َوُيْن�َشاأَ 
ْل َرِحَمُه«)1)))2). َلُه ِفي اأََجِلِه، َفْلَي�شِ

ۇئ  وئ  ويق���ول اب���ن �ش���عدي ف���ي تف�ش���يره: »ژوئ 
ۇئژ مـــن البرِّ والإكـــرام الواجـــب والَم�ْشـــُنون. وذلك 
الحـــق يتفـــاوت بتفـــاوت الأحـــوال، والأقـــارب والحاجة 

وعدمها والأزمنة«)3).

ويتكرر في القراآن الكريم حّق ذوي القربى ومنحهم 
الأولية في النفقة والرعاية، واأن في ال�شدقة عليهم خيًرا 
للُمنفق، وي�شف -�شـــبحانه- الباذلين بالفالح، وُطوبى 

لمن َو�َشَمُه ربه بالفالح -كتبنا اهلل منهم- فيقول: ژڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ھژ ]الروم: ٣8[.

ْزِغ بين  هذا واإن ال�شـــيطان حري�ٌض علـــى الهمز والنَّ
)1) اأخرجه البخاري )154/15 رقم 5986(، وم�شلم )1982/4 رقم 2557(.

)2) تف�شير القراآن العظيم: ابن كثير )68/5(.
)3) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض456(.
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ڎ  ڌ  ڍڌ  ڇڍ  ڇ  ژچڇڇ  القرابـــات 
ڎ ژ ]الأعراف: 200[.

�ضِ  َنَك، واقراأ فيه ِق�شَ اجعِل القراآن ِحـــْرَزَك وح�شْ
القـــدوات، واآيات التنبيه والتوجيه، وا�شـــتعْذ باهلل ورّدْد 

بقلبـــك وعقلـــك قولـــه تعالـــى: ژڱ ڱ ڱڱںں 
ڻژ ]الموؤمنون: 97[.

افح�ْض نف�شك، وحّدد مقدار الم�شافة الآمنة بينك 
لـــًة وتوا�شـــاًل ژىئ ىئ ىئ ی  وبيـــن قراباتك! �شِ

ی ی ی جئ مئ ىئ يئ جب حبژ ]الأنفال: 75[.

ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئژ ]الأحزاب: 6[.

وحيـــن نتتبـــع تكويـــن القرابـــات نعـــِرُف اأنهـــا تبداأ 
بالأ�شـــرة، قال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الن�شاء: 1[



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

106

b

لقد بـــثَّ �شـــبحانه الأنف�ـــضَ كلها من نف�ـــضٍ واحدة؛ 
لتن�شاأ الأ�شـــر، وتتكون البيوت، وتتفرع القرابات، وتن�شاأ 

الأرحام، وتتنوع الُم�شاهرات.

لقـــد َجَبـــَل اهلُل -�شـــبحانه- الإن�شـــان علـــى محّبـــِة 
پ  پ  پ  ژٱٻٻٻٻ  البنين، 

ٺژ ]الكهف: 46[. ڀ ڀ ڀ ڀ 

ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]اآل عمـــران: 14[. فما 
اأن َيِفَد ال�شغيُر اإل ووالداه ي�شـــفقان عليه، وينمو الطفل 
وينمـــو الحبُّ مع نموه، ثـــم يعقُبُه الأخ والأخـــت، ويعُمُر 
البيت بالإخوة والأخوات، وينظر الوالدان لالأولد نظرة 
واحـــدة؛ يرحمون ال�شغير، وُي�شـــفقون علـــى المري�ض، 
ويدعون للم�شـــافر؛ لهم في القلوب موّدة، وفي النفو�ض 
عاطفة. َيحنُُّوَن عليهم جميًعا اأكثر من حنين الخلوج على 
حوارها، وي�شتح�شرون �شورهم في خيالهم؛ فهذا حبيب، 

وذاك رقيق، وتلك وُدوَدة، واأختها َلُعوَبة.
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ما اأحلى لثغة �شغيرهم، واأبهى َطلََّة كبيرهم، �شبحان 
مْن اأوجد العواطف ومزج المحبة بُكَرَيات الدم الحمراء 
والبي�شاء، حتى اإن الوالدين ُيوؤثران �شـــبَع اأولدهم على 
�شبعهم، وَرّيهم على رّيهم، بل اإن الأمَّ ترقُب ق�شوَة الأب 

لَُّبه: اإن ق�شى وربى، فُتكفكُف خ�شونته وُترقق ت�شَ

فق�شا ليزدجروا ومْن يُك راحًما
فليق�ُص اأحياًنا على من يرحُم!)1)

وتم�شـــي الأيـــام وبيـــُت الأبـــّوة والأمومة فـــي محّبة 
ووئام، ولكن ال�شيطان يرقب مودة ذوي الُقربى، وَي�ُشووؤُه 
توا�شلهم؛ فُيَو�ْشَو�ـــضُ لهذا، ويخن�ُض لذاك، ويتمكن من 
بع�شهـــم، فينـــزُغ بينهـــم، كما نـــزغ بين اأبنـــاء نبي اهلل 

يعقوب  واأخيهم يو�شف.

اإنه ال�شيطان ما ترك الأنبياء، فكيف بنا نحن الب�شر! 
، ثم فرخ ال�شيطان  اإنها بيوٌت كانت عامرًة بالحب والودِّ
وبّي�ض بالكراهية بينهم والقطيعة، والعداوة والبغ�شاء.
)1) الموازنة بين �شــعر اأبي تمام والبحتري: اأبو القا�شــم الح�شــن بن ب�شــر الآمدي 

)٣72/٣(، ونهاية الأرب في فنون الأدب: النويري )291/7(.
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ولهذا اعت�شم بالقراآن، وافح�ض نف�شك مع القراآن، 
واحـــذر ال�شـــيطان اأن ينَزَغ بك؟ واأن يجنـــَح بعواطفك؟ 
وهـــل زين لك ُكرَه اأخيك وَح�َشـــاَك ُحْنقـــة وغيرة عليه؟ 
وهل باعدك عن عمـــك وعمتك، وخالك وخالتك؟ وهل 
َك عن ابـــن عمك وابـــن خالك؟ وهـــل با�ض وفرخ  ـــدَّ �شَ

بينك و�شائر قرابتك؟

اعلم اأن ال�شـــيطان كلما َقُرَبت القرابُة زاَد ن�شـــاُطُه 
يـــزرع  و�شو�شـــُتُه كراَهـــًة وغيًظـــا،  وعُظَمـــْت  تفريًقـــا، 

ال�شحناء، ويدفع لالنتقام، هو يرانا، ونحن ل نراه ژڱ 
وتعـــوذ  احـــذره  ]الأعـــراف: 27[  ڻژ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 

باهلل منه.

اٌم بنقل  َة الأخ، وهفوة الأخت، واإذا جاء نمَّ تنا�شى زلَّ
كلمِة �شوٍء فازجره، واإن نقَل وا�ٍض عبارة َلْوٍم فانهره!

كم فّرق اإبلي�ض بين اإخوة! وكم باعد اأبناَء عن اأبيهم! 
وكم قطَع رحًما مو�شلة!
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احـــذْر اأن يتالعـــب بك اإبلي�ـــض، فاإنه يجعـــل القبيح 
ح�شـــًنا، والخير �شعًفـــا، فاحذره، وافح�ض نف�شـــك مع 
ة يو�شف مع اإخوته خير  القراآن، وتدّبر كالم اهلل، فق�شّ

در�ض للمتقاطعين.

�شَبَر يو�شُف  على كيد اإخوته، وتحمل اأذيتهم، 
ولبـــث في ال�شـــجن ب�شع �شـــنين، فاأثابـــه اهلل وكانت له 

العاقبة الح�شنة!

وحينما فاز يو�شف و�شار له ال�شلطان، وجاءه اإخوته 
منك�شـــرين وهم ل يعرفونه، ين�شدون رفده وعطاءه، رقَّ 
لهم وعطف، ون�شـــي وتنا�شـــى هفوتهم، واعتذر لهم عن 
خطئهـــم ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ 

]يو�شف: 89[.

قال اأبوبكر فخر الدين الرازي في تف�شيره: »واأّما 
ُه  َقْوُلُه: ژڌ ڎ ڎژ َفهو َيْجـــِري َمْجرى الُعْذِر، َكاأنَّ
قـــاَل: اأْنُتْم اإنَّما اأْقَدْمُتْم َعلـــى َذِلَك الِفْعِل الَقِبيِح الُمْنَكِر 
با اأْو في َجهاَلـــِة الُغُروِر،  حـــاَل ما ُكْنُتْم في َجهاَلـــِة ال�شِّ
َيْعِني والآَن َل�ْشـــُتْم َكَذِلـــَك، وَنِظيُرُه ما ُيقاُل في َتْف�ِشـــيِر 
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َقْوِلِه َتعالى: ژٹ ڤ ڤ ڤژ ]اِلْنِفطاِر: 6[ ِقيَل: اإنَّما َذَكَر 
َن ِلَيُكوَن َذِلـــَك جاِرًيا َمْجرى  ـــَف الُمَعيَّ َتعالـــى َهذا الَو�شْ
ِنـــي َكَرُمَك،  الَجـــواِب، وهـــو اأْن َيُقـــوَل الَعْبُد: يـــا َربِّ َغرَّ
َفَكذا َهُهنا اإنَّما َذَكَر َذِلـــَك الَكالَم اإزاَلًة ِلْلَخجاَلِة َعْنهم 

وَتْخِفيًفا ِلاْلأْمِر َعَلْيِهْم«)1).

اهلل اأكبـــر ما اأعظَم يو�شـــف  واأحلَمـــه، يعتذُر 
، ويعفو عن اأقرب النا�ض اإليه  لإخوته وقد رموه في الُجبِّ

وا بقتله! وقد همُّ

اإنه القراآن الكريم يعر�ض القدوات لنقتدي ونتعظ!

ويحـــثُّ القراآن علـــى العفو والت�شـــامح والدفع بالتي 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ ژ  اأح�شـــن  هـــي 

لت: ٣4[. ڱژ ]ف�شّ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ي من مائدة القراآن، والعمل بما في  رزقنا اهلل التََّغذِّ
القراآن. ورد عن ر�شول اهلل  عدٌد من الأحاديث 

)1) مفاتيح الغيب، التف�شير الكبير، الفخر الرازي، )162/18(. 
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الثابتـــة تندب ل�شلة الرحم؛ فعن اأبـــي هريرة اأنَّ َرُجاًل 
ُلهـــم َوَيْقَطُعوِني،  قـــاَل: يا َر�ُشـــوَل اهلِل، اإنَّ لي َقراَبًة اأَ�شِ
 ، ْحُلُم عْنهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ ، َواأَ َواأُْح�ِشُن اإليِهم َوُي�ِشيوؤُوَن اإَليَّ
، َول َيزاُل  ُهُم الَملَّ َفقاَل: َلِئْن ُكْنَت كما ُقْلَت، َفَكاأنَّما ُت�ِشفُّ

معَك ِمَن اهلِل َظِهيٌر عليهم ما ُدْمَت على ذلَك«)1).

ِحُم ُمَعلََّقٌة بالَعْر�ِص  وعن عائ�شـــة اأم الموؤمنين: »الرَّ
تَقُولُ: مَن و�شَلَنِي و�شَلَهُ اهللُ، ومَن َقَطَعِني َقَطَعُه اهلل«)2).

b

)1) اأخرجه م�شلم )1982/4 رقم 2558(. 
)2) اأخرجه م�شلم )1981/4 رقم 2555(.
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الرزق وقصة الفتاة

في القراآن الهداية والر�شا، قال ابن م�شعود: »ِار�َض 
م  بما ق�شم اهلُل لك تكن من اأغنى النا�ض، واجتنْب ما حرَّ

اهلُل عليك تكن من اأْوَرَع النا�ض«)1).
افتِح الم�شحف وافح�ْض نف�شـــك: كيف اأنت وطلُب 
زق؟ هل اأنت قلٌق ُم�شطرٌب، اأم �شـــاكٌن هادئ را�ٍض  الـــرِّ

بما ق�شم اهلل وقدر؟
افتـــِح الم�شحف وافح�ض نف�شـــك وحالتك اليومية 
في طلب المعي�شـــة، �شـــتجد الطماأنينة، ترّفْق ول تقلق، 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  فالأرزاق بيـــد اهلل: ژڤ 
ڃژ ]الإ�شراء: ٣0[. ڃ  ڃ  ڄ 

)1) اأخرجــه البيهقــي )218/1 رقــم 201(، واأبــو داود ال�شج�شــتاني فــي الزهــد 
)رقــم 1٣1(.
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اعلْم اأن الأرزاق كما الآجال مخفّية، وُكلُّها بيد اهلل، 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  وفي القـــراآن اإي�شاُح ذلـــك ژېئ 
مبژ ]لقمان: ٣4[. خب  حب  جب  يئ  ىئ مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

اعمْل ول تك�شـــل، وتـــوكْل علـــى اهلل، فالطيـــُر تغدو 
ـــا وتروُح بطاًنـــا، والقراآن ياأمـــرك بالعمل: ژٹ  خما�شً
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ژ ]الجمعة: 10[. ڄ  ڄ 

حيـــن تنطلـــق في حياتـــك طالًبا ف�شـــل اهلل ورزقه، 
َعَك  ا�شـــتح�شر هداية القـــراآن وتوجيهه، وافح�ـــض تورُّ
نحو طلب الرزق، اإن في القراآن الر�شاد والتوجيه، احذِر 
الحرام، فقـــد جعل اهلل في الحالل ِغنـــًى عن الحرام. 
توكْل على اهلل وِثق بوعده، واقراأ بيقين وتدّبْر قوله تعالى: 

ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]الطالق: 2-٣[.

اجعـــِل اهلل اأماَمك وخافه وارُجه، واأ�شلح نّيتك تجد 
العو�ـــض، ارجـــْع للقراآن ُكل حيـــن تجد الفـــرج واليقين 

والر�شا.
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ُجل  واقـــراأ ق�شة الرجـــل والمـــراأة، وكيف عـــفَّ الرَّ
ُه،  َقى ربَّ عن الحرام وخ�شـــي اهلل، فعّو�شه اهلل خيًرا، اتَّ
وخاف وعيده، فكانت له العاقبة الح�شنة. اأي نعم، جعل 

اهلُل لُه مخرًجا، ورزقه من حيُث لم يحت�شب!

اأي نعم، كم ِمْن ُممتنع عن حراٍم خ�شيَة اهلل، فاأعطاه 
اهلُل اإّياه حالًل ب�شرِعِه!

حدثت الق�شة �شـــنة �شت مئة وثالثين هجرية، قال 
الـــراوي: »بينمـــا ُكنا عند رجـــل ببع�ض بـــالد ال�شعيد، 
ف�شيفنا واأكرمنا، وكان الرجل اأ�شـــمر �شـــديد ال�شمرة، 
وهو �شيٌخ كبيٌر، وح�شر له اأولده ح�شاٌن فيهم �شفاء لون.

فُقلنـــا: يا فـــالن، هـــوؤلء اأولٌد بي�ض، واأنت �شـــديُد 
ال�شمرة؟

فقـــال: هوؤلء اأّمهم اإفرنجية اأخذتها في اأيام الملك 
النا�شر �شالح الدين واأنا �شاب، َنْوَبَة حطين.

فُقلنا: وكيف اأخذتها؟
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فقال: لها حديٌث عجيب.

فقلنا: اأتحفنا به.

ُتُه  فقال: زرعُت كّتاًنا فـــي هذه البلدة، وقلعُتُه ونَف�شْ
فان�شـــَرَف عليه خم�ـــض مئة دينار، فلم َيِجـــْب اأكثر من 
ذلك، فاأُ�شـــير عليَّ بحمله اإلى ال�شام، فحملته فلم يجب 
اأكثـــر من ذلك، فقيل لي ِبْعُه �شبـــًرا لعله ُيرجُع لك حقَّ 
الطريق، فبعت بع�شه �شبًرا اإلى �شـــتة اأ�شـــهر، والبع�ض 
تركته عنـــدي، واكتريُت حانوًتا اأبيع فيـــه على مهٍل اإلى 
حين انق�شاء ال�شتة اأ�شهر، فبينما اأنا اأبيع وقد مّرت بي 
امراأٌة فرنجيٌة زوج بع�ض الخيالة. ون�شاء الفرنج يم�شون 
في الأ�شـــواق بال نقاب، فاأتْت ت�شتري مني كّتانا، فراأيُت 
من جمالها ما اأبهرني، فبعتها و�شامحتها، ثم ان�شرفْت 
وعادْت اإليَّ بعد اأيام، فبعتها و�شـــامحتها اأكثر من الكرة 
الأولـــى، فتكررت اإلى عندي، وعلَمـــْت اأني اأحبُّها، فقلُت 
للعجوز التي معها: اأنني قد تعّلقُت بحّبها فكيف تتحيلين 

لي؟



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

116

b

فقالت العُجـــوُز لها ذلك، فقالـــت الإفرنجية: تروُح 
اأرواُحنا الثالثة اأنا واأنت وهو.

فقلُت لهـــا: اإذا َذهبْت روحـــي باجتماعي بها ما هو 
كثير. وحكت لي كالًما كثيًرا جرى بينهما، اإلى اأن اتفق 
الحال على اأن اأدفع لها خم�شـــين ديناًرا �شورية وتجيء 
اإليـــه. قال: فوزنت خم�شـــين دينـــاًرا �شورية، و�شـــّلمتها 
للعجـــوز، فقالت: هيئ لنا مو�شعك ونحن الليلة عندك، 
قـــال: فم�شيـــُت وجهـــزُت ما قـــدرت عليـــه مـــن ماأكوٍل 
وم�شروٍب و�شمٍع وحلوى، وكانت داري مطّلًة على البحر، 
وكان ال�شيف، ففر�شـــُت لي على �شـــطح الدار، وجاءت 
الفرنجيـــة فاأكلنـــا و�شـــربنا، وجـــنَّ الليـــل، فنمنا تحت 

ال�شماء والقمر ي�شيء علينا والنجوم تنظر في البحر.

فقلُت في نف�شـــي: اأما ت�شـــتحي من اهلل واأنت غريٌب 
وتحت ال�شـــماء وعلى البحر، وتع�شي اهلل مع ن�شرانية، 
فت�شتوجب عذاب النار وعذاب الدنيا، اللهم اإني اأ�شهدك 
اأني قد عففُت عن هذه الن�شرانية في هذه الليلة؛ حياًء 

منك، وخوًفا من عقابك.
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ثم نمـــُت اإلـــى ال�شبـــح، فقامـــت في ال�شـــحر وهي 
ـــْت، وم�شيُت اإلى حانوتي، فجل�شـــُت فيه،  غ�شبـــى وَم�شَ
واإذا هـــي قد عبـــرت عليَّ هـــي والعجوز وهـــي مغ�شبة، 
وكاأنها القمر فهلكُت، وقلُت في نف�شي: من هو اأنَت حتى 
ـــري ال�شـــقطي،  تترك هذه الجارية، اأنت الُجنيد اأو ال�شُّ
ثم لحقُت العجوز، وقلُت: اأرجعي، فقالت: وحّق الم�شيح 
ما نرجـــُع اإليك اإل بمئة دينار، فقلُت: نعم، وم�شيُت اإلى 
حانوتي ووزنُتهـــا وجاءت اإليَّ ثاني مـــّرة، فلحَقْتني تلك 
الفكـــرة الأولى، وعففـــُت عنها، وتركُتهـــا هلل تعالى، ثم 
ْت وم�شيـــُت اإلى مو�شعي، ثم عبـــَرْت عليَّ وكّلمْتني  م�شَ
وكانـــت م�شـــتغربة، وقالـــت: وحـــّق الم�شـــيح، ما بقيـــُت 
تفـــرُح بي عندك اإل بخم�ـــض مئة دينـــار اأو تموَت كمًدا، 
فارتعـــُت لذلك، وعزمُت اأني اأغرَم ثمـــَن الكّتان جميعه 
واأفدي نف�شي، فبينما اأنا كذلك والمنادي ينادي معا�شر 
الم�شلمين اأن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انق�شت، وقد 
اأمهلنا من هنا من الم�شلمين اإلى جمعة، ليق�شوا اأمورهم 
وين�شرفوا اإلى بالدهم، فانقطَعْت عّني، واأخذُت اأنا في 
تح�شيل ثمن الكّتان الذي لي، والم�شالحة على ما بقي 
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منه، واأخذت معي ب�شاعة ح�شنة، وخرجت من عّكا واأنا 
فـــي قلبي مـــن الفرنجية ما فيـــه، فو�شلت اإلى دم�شـــق، 
وبعُت الب�شاعة التي لي باأوفـــى ثمٍن؛ لنقطاع و�شولها؛ 
ب�شبب فراغ الهدنة، وَمنَّ اهلل  عليَّ بك�شٍب جّيد، 
ِجُر في الجواري، ع�شـــى اأن يذهب ما بقلبي  واأخـــذُت اأتَّ
، فم�شى عليَّ  مـــن الفرنجيـــة، ولزمُت التجـــارة فيهـــنَّ
ثالث �شـــنين، وجرى لل�شـــلطان الملك النا�شر ما جرى 
من وقعـــِة حّطيـــن، واأخِذهِ جميـــَع الملـــوِك وفتِحِه بالَد 
ي جاريـــًة للملك  ال�شـــاحل بـــاإذن اهلل تعالى، فُطِلـــَب منِّ
النا�شر، وكان عندي جاريٌة ح�شـــنٌة، فا�ْشُتِرَيْت له بمئة 
دينار، فاأو�شلوا اإليَّ ت�شعين ديناًرا، وبِقَيْت ع�شرُة دنانير 
لـــْم يجدوها في الخزانة ذلك اليـــوم؛ لأنه اأنَفَق الأمواَل 
جميعهـــا، ف�شـــاوُرُوُه علـــى ذلك، فقـــال: ام�شوا ِبـــِه اإلى 
الخزانِة التي فيها ال�شبُي من ن�شاِء الفرنج، فخّيروه في 
واحدٍة منهّن ياأخذها بالع�شـــرة دنانيـــر التي له، فاأتيُت 
الخزانـــَة فنظـــرُت اإليهـــا، فعرفـــُت الجاريـــة الفرنجية 
غريمتـــي، فقلُت: اأعطونـــي هاتيك فاأخذُتهـــا، وم�شيُت 

اإلى خيمتي، وقلُت لها: اأتعرفينني؟
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قالت: ل.

فقلُت: اأنا �شاحُبِك التاجُر في المكان الذي جرى له 
ي الذَهَب، وُقْلِت ما بقِيَت ُتب�شُرِني  معك ما جرى، واأَخْذِت منِّ
اإل بخم�ـــض مئة دينار، وقد اأخذُتِك ُملًكا بع�شرة دنانير.

فقالـــت: ُمدَّ َيَدَك، اأنا اأ�شـــهُد اأن ل اإلـــه اإل اهلل، واأن 
محمًدا ر�شوُل اهلل، فاأ�شَلَمْت وح�ُشن اإ�شالمها.

فقلُت: واهلِل ل و�شلُت اإليها اإل باأمر القا�شي، فرحُت 
اإلـــى ابن �شـــداد، وحكيُت له ما جرى، فعجـــَب وعقَد لي 
عليهـــا، وباتـــت تلـــك الليلة فَحَمَلـــْت، ثم دخل الع�شـــكر 
فاأتينا اإلى دم�شق، فما كان اإل �شهور قالئل، واأتى ر�شوُل 
الملك يطلب الأ�شارى وال�شبايا باتفاٍق وقع بين الملوك، 
َفـــُردَّ َمْن كان اأ�شـــيًرا من الرجال والن�شـــاء، ولم يبْق اإل 
امـــراأُة الفار�ـــض التي عندي، ف�شـــاألوا عنهـــا واألّحوا في 
ي  ال�شـــوؤال والك�شف، َفُو�ِشـــَي بها اأنها عندي، فُطِلَبْت منِّ
ْرُت واأنا في �شـــّدة، وقد تغّير لوني، فقالت: ما بدا  وَح�شَ

لك؟ وما الذي اأ�شابك؟
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قلُت: جاء ر�شـــوُل الملك واأخذوا الأ�شـــارى جميعهم 
وطلبوني.

فقالت: ل باأ�ض عليك، اأح�شرني اإليهم، واأنا اأعرف 
الذي اأقوُل لهم.

ام ال�شـــلطان الملك  قـــال فاأخذُتهـــا واأح�شرُتهـــا قدَّ
النا�شر، والر�شوُل جال�ٌض عن يمينه، فقلُت: هذه المراأة 

التي عندي.

فقال لها الملُك والر�شـــوُل: تروِحيـــَن اإلى بالِدِك اأم 
اإلى زوُجِك، فقد ُفكَّ اأ�ْشَرِك اأنِت وغيُرِك.

فقالـــْت لل�شـــلطان: اأنا قد اأ�شـــلْمُت وَحَبْلـــُت وها هو 
بطني كما ترونه، وما بِقَيِت الفرنُج تنتفُع بي.

فقـــال لها الر�شـــول يخّيرهـــا: اأيما اأحـــبُّ اإليك هذا 
الم�شلم، اأم زوجك الفار�ض فالن؟

فقالت له كما قالت لل�شـــلطان، فقال الر�شـــول لمن 
معه من الفرنج: ا�شـــمعوا كالمها، ثم قال لي الر�شـــول: 
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ُخِذ امراأَتَك وام�ِض، فوّليُت بها وقد اأر�شـــل اإليَّ عاجاًل، 
ها اأر�شـــلت لها معي وديعًة، وقالت: اإّن ابنتي  وقال: اإن اأمَّ
اأ�شيرة، وهي عريانة �شـــعثة، واأ�شتهي اأن تر�شل لها هذا 
الجمدان وُت�شّلمه لها، قال: فت�شّلمت الجمدان، وم�شينا 
تُه  رَّ اإلى الدار ففتحُته، فوجدُت قما�شـــها بعينـــه وقد �شَ
ها، ووجدُت ال�شّرتين الذهب؛ الخم�شين ديناًرا،  لها اأمُّ
والمئة ديناٍر كما هما بربطتي لم يتغيرا، وهوؤلء الأولد 

منها، وهي التي عمَلْت هذا الطعام)1).

عفَّ الرجلُ عن الحرام، وخاف اهلل، فعّو�شه ومّكنه 
بالحالل.

b

)1) مطالع البدور في منازل ال�شرور: الغزولي البهائي )�ض419-418(.
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ِزيَنُتِك.. وَفْصُل الخطاب!

تتجاذبها الدنيا ببريقها وحالوتها!

ُمترددٌة بين غريزتها واإيمانها!

ل واإظهار مفاتنها! حائرٌة مع التجمُّ

ويحبـــاُت درا�شـــة، و�شديقـــاُت قرابـــة، وزميالُت  �شُ
، وارتداء اأفخر اأدوات  عمل، يتفاوْتَن في عر�ض جمالهنَّ

الحلي والزينة، وهي َخْجَلى قِلقة!

ى، وهل  ُكلُّ �شبـــاح توؤُمُّ عملها، فهـــل تتجّمُل اأم تتخفَّ
ف؟ تتحّجُب اأم تتك�شَّ

اأيُّ طريٍق تختار؟ واأين ف�شُل الخطاب؟
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ـــُل  اإن فـــي القـــراآن الجـــواَب القطعـــي. وفيـــه َف�شْ
الخطاب، والإر�شاد الوا�شح! والفح�ُض النافي للجهالة!

ـــري اآيات الحجاب،  افتحـــي اأُختاه، الم�شحف وتدبَّ
واقرئي كيف عر�ض القراآن حياَء المراأة، وابتعادها عن 

مخالطة الرجال، ونظراتهم ال�شهوانية!

اإن في الحجاب والحياء جماًل وجاذبيًة للمراأة.

كلما تمنعِت المراأُة وحتجبـــِت ازدادت ِفتنُتها، وزاد 
اإغراوؤها!

تفننَّ الغرب في اإنتاج مالب�ض العري والفتنة، والقراآن 
ياأمر بال�شتر  ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ڭژ ]الأحزاب: 59[.

�ض ماذا تختار الفتاة الم�شلمة؟  بعد هذا الن�ض الُمقدَّ
اأتاأخذ بزخرف القول اأم بقول الحق -�شبحانه-!
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يقول ال�ش���يخ ابن �ش���عدي في تف�شيره: »هذه الآية، 
التي ت�شّمى اآية الحجاب، اأمر اهلل نبيه، اأن ياأمر الن�شاء 
عموًما، ويبـــداأ بزوجاته وبناته، لأنهنَّ اآكد من غيرهّن، 
ولأّن الآمـــر )لغيره( ينبغي اأن يبداأ باأهله، قبل غيرهم، 
ۅژ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  كمـــا قـــال تعالـــى: ژۈ 

]التحريم: 6[.

اأن ژۀ ۀ ہ ہژ وهـــنَّ الالتـــي يكّن فوق 
الثيـــاب من ملحفٍة وخماٍر ورداٍء ونحوه، اأي: يغّطين بها 

وجوههنَّ و�شدورهن.

ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: ژہ ھ ھ ھ ھ ےژ 
دلَّ على وجود اأذّيـــة، اإن لم يحتجبن، وذلك؛ لأنهن اإذا 
لم يحتجبن، ربما ظنَّ اأنهّن غير عفيفات، فيتعر�ض لهّن 
، وربما ا�شتهين بهّن، وُظنَّ  َمْن في قلبه مر�ض، فيوؤذيهنَّ
اأنهـــن اإماء، فتهاون بهـــّن من يريد ال�شـــر. فالحتجاب 

حا�شم لمطامع الطامعين فيهن.
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ڭژ؛ حيـــث غفـــر لكم ما �شـــلف،  ڭ  ۓ  ژۓ 

ورحمكـــم، بـــاأن بيـــن لكـــم الأحـــكام، واأو�شـــح الحالل 
والحرام، فهذا �شد للباب من جهتهن«)1).

وفـــي اآية اأخـــرى ياأمر -�شـــبحانه- بغ�ـــض الب�شر، 
فكيـــف بفتـــاٍة تجـــذُب الب�شـــر! ژڇ ڇ ڇ ڇ 
کژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 

]النور: ٣0[.

واآيٌة ثالثٌة جمَع اهلُل فيها اأمَره للمراأة؛ بغ�ض ب�شرها، 
وحفـــظ فرجها، واإخفاء زينتهـــا، واإرخاء ِخمارها ژک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ ]النور: ٣1[.

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، )�ض672(.
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ومنع الحقُّ -�شبحانه-وهو الأعلم بالغرائز- المراأَة 
مـــن حركـــٍة تنتج عنهـــا اإثارٌة للرجـــاِل وجذبهـــم لروؤية 
جمالها، فكيف بـــِك اأُختاه تنخدعين، وت�شـــلكيَن طريق 

الإثارة بلبا�شك الفاتن؟

ـــري هـــذه الآيـــات الهاديات،  اقرئـــي القـــراآن، وتدبَّ
واعملي بهديها، فلديِك ِكراٌم كاتبون، ُي�شّجلون ُكلَّ زّلٍة، 

فالحذَر الحذر.

يقول تعالى �شبحانه: ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئژ ]النور: ٣1[.

اإن تاأمل هـــذه الآية وتدبرها خيُر در�ـــضٍ في الحياء 
والأدب للفتيات الم�شـــلمات! فهذا كالم اهلل -�شبحانه- 
جِل اإثارة؛ فيه  العالم بالغرائز الب�شـــرية. ال�شـــرب بالرِّ
حركـــٌة واإيقـــاٌع، �شـــوٌت وتنبيه نهـــى عنه اهلل، هـــو اأمٌر 
رّبانـــي لكل امـــراأٍة م�شـــلمة، اأن تحذَر من اإبـــداء ِزِيَنِتها 
للرجـــال الأجانـــب، وتوجيٌه اإلهي لكل �شـــيدٍة بعدِم فتنة 
الرجـــال. اإن الغرائز الب�شـــرية في الرجـــال نحو المراأة 
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غالبـــة؛ ولهذا ينهى �شـــبحانه المراأة من اإثارة �شـــهوات 
الرجـــال الكامنـــة. اإن الغرائز تجذب نظـــرات الرجال 
للبحث عـــن محا�شـــن المـــراأة، وروؤية موطـــن جمالها. 
عن عبداهلل بن عبا�ـــض ، قال: »اأردف ر�شـــول اهلل 
، الف�شل بن عبا�ـــض ، يـــوم النحر خلفه 
علـــى َعُجِز راحلتـــه، وكان الف�شل رجـــاًل و�شيًئا، فوقف 
النبي  للنا�ض ُيفتيهم، واأقبلت امراأة من خثعم 
)و�شيئة( ت�شتفتي ر�شول اهلل ، فطفق الف�شل 
 ، ينظـــر اإليها واأعجبه ح�شـــنها، فالتفت النبي
والف�شـــل ينظر اإليها، فاأخلَف بيده فاأخذ بذقِن الف�شِل، 
فعدَل وجَهه عن النظر اإليها، فقالت: يا ر�شـــوَل اهلل، اإن 
فري�شـــَة اهلل في الحج علـــى عباده، اأدركُت اأبي �شـــيًخا 
كبيًرا، ل ي�شـــتطيع اأن ي�شتوي على الراحلة، فهل يق�شي 

عنه اأن اأحجَّ عنه؟ قال: نعم«)1).

اإن ر�شـــول اهلل  يمنـــُع الف�شـــل مـــن النظر 
للمراأة الخثعمية، فلي�شت هي من محارمه، وزينُة المراأة 

)1) اأخرجه البخاري )511/15 رقم 6228(، وم�شلم )97٣/2 رقم 1٣٣4(.
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لي�شت مباحًة للجميع، فقد حدد �شبحانه الم�شموح لهم 
بروؤيـــة تلك الزينـــة يقول تعالـــى: ژۀ ۀ ہ ہ 
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ ]النور: ٣1[.

وتلكـــم ابنتا نبي اهلل �شـــعيب  تذودان وترّدان 
  ِرعاهـــم عن ال�شـــراب، ويقترُب نبيُّ اهلل مو�شـــى
ـــقيا؟  ال�شُّ منهـــن، وي�شـــاأل لم تحجـــزان الرعـــاء عـــن 
فيخبـــران مو�شـــى اأنـــه الحـــذر مـــن مخالطـــِة الرجال! 
واأن والدهما �شـــيٌخ كبير اأقعده العجـــز؛ اأي لو كان لهما 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  رجـــٌل لمـــا جاءتـــا لل�شـــقيا  ژڀ 
ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ 

چژ ]الق�ش�ض: 2٣[.

اِن ما�شـــيتهما عـــن الماء؛ حـــذًرا من  امراأتـــان تُردَّ
قيا. ذاك  مخالطة الرجال، وانتظاًرا لنتهائهم من ال�شُّ
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منهج القدوات، وطريـــق الف�شيلة، فاحذري اأختاه، من 
دعاة ال�شفور، وذئاب الب�شر.

كانـــت المراأة تاأتي اإلى الإمـــام اأبي حنيفة النعمان، 
�شـــيَخ الأحناف، ت�شـــاأله في ق�شية اأو ت�شـــتفتيه في �شاأٍن 
من �شـــوؤون دينهـــا، فيترَك مكانـــه في الجل�شـــة العلمية 
بالم�شـــجد، ويتجـــه اإليهـــا حيـــث تحتجُب خلـــَف اإحدى 
�شـــاريات الم�شـــجد، ثـــم ل يلبـــُث اأن يعـــوَد اإلـــى مكانه 
العلمي، ويذكر للرجال الجال�شـــين ما جرى من �شـــوؤال 
المـــراأة وجوابه عليها، وهو ل يعرف من تلك ال�شـــائلة، 
اإل اأنها طالبُة علٍم من بنات الم�شـــلمين. اإن الإمام ُيعلِّم 
تالمذته وم�شـــتمعيه اآداب معاملة الن�شـــاء، فيقول لهم: 
اإنه ذهب اإليها بعيًدا لكي يع�شمها من نظرات الف�شول، 
وُيح�شنهـــا من اأحداق الرجال. هذا هو اأبو حنيفة يعلُم 
اأن طالبـــه ومريديه في الم�شـــجد، وللم�شـــجد ح�شـــمُته 
وطماأنينُته، ومع ذلك يخ�شى على ال�شائالت من نظرات 

الرجال الجال�شين! اإنها الحيطُة والحذر.
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وموقٌف اآخر ُيج�ّشد حالة المراأة في الإ�شالم، وكيف 
كان الأوائل يتعاملون مع المراأة في ع�شورهم الزاهية. 
اإن الإمـــام اأبـــا حنيفـــة عا�ـــض فـــي الع�شريـــن الأمـــوي 
والعبا�شي، وكانت له مهابٌة ومكانٌة عند العامة والخا�شة، 
لقد كانت بينه وبين الخليفة العبا�شـــي المن�شور جفوٌة 
وقطيعة، فقد حب�شه المن�شور، ثم اأخرجه من ال�شجن، 
واأقـــام عليه ح�شاًرا اأو ما ُي�شـــبه الح�شـــار، ومنعه من 

الفتوى، ومع ذلك يلجاأ اإليه الخليفة.

ذات مرٍة وقع خالٌف بين الخليفة المن�شور وزوجته 
ة؛ لأمٍر يت�شل بالعالقات بينهما كزوجين، فطلبت  الحرَّ
الحرُة النت�شاف لحّقها، ف�شاألها المن�شور عّمن تر�شى 
من الفقهاء؛ لكي يكون َحَكًما بينهما، فاختارت اأبا حنيفة 
َحَكًما. واأر�شـــل المن�شور اإلى الإمام ي�شـــتح�شره، فجاء 
اأبو حنيفة والتقى بالخليفة وزوجته الُحّرة. وهنا تتجلى 
حالة المراأة في تلك الع�شور الإ�شالمية الو�شاءة، ففي 
ق�شـــر الخليفة، وللق�شر وال�شـــلطان مهابة، ومع �شـــيخ 
الفقهاء، وللعلم وقاره، ومع ذلك تجل�ض زوجة الخليفة، 
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خلف �شتار يحجُب الروؤية وُي�ْشَمع ال�شوت! ويدور الحوار: 
قـــال المن�شـــور: يا اأبـــا حنيفة. الحـــّرة خلف ال�شـــتارة 
ت�شـــمعنا تخا�شمني فاأن�شفني منها. فقـــال اأبو حنيفة: 
ليتكلـــم اأمير الموؤمنين، فقال المن�شـــور: يا اأبا حنيفة، 
كـــم يحل للرجل اأن يتـــزوج من الن�شـــاء فيجمع بينهن؟ 
قال اأبـــو حنيفة: اأربع. قال المن�شـــور: وكم يحل له من 
الإمـــاء؟ قال: اأبو حنيفة: له ما ي�شـــاء. لي�ـــض لهن عدد. 
قال المن�شور: وهل يجـــوز لأحد اأن يقول خالف ذلك؟ 
قـــال اأبو حنيفة: ل. فقال المن�شـــور لزوجته الحرة. قد 
ة اأ�شرع ال�شيخ  �شمعِت قول ال�شـــيخ. وقبل اأن تتكلَم الحرَّ
لكـــي ُيكمل الفتوى. فالمن�شـــور بدهائه وّجه اإلى الإمام 
اأ�شئلة ل ُت�شـــّكل الإجابات عنها الحلَّ ال�شرعي للق�شية. 
قال اأبو حنيفة: للمن�شور مكماًل فتواه ومو�شًحا الحكم 
ال�شـــرعي فـــي التعدد، فقـــال: اإنما اأحـــل اهلل هذا لأهل 
العـــدل. فمن لم يعدل، اأو خـــاف األ يعـــدل، فينبغي األ 
ُيجـــاوز واحدة. وُيتبـــع اأبو حنيفـــة الحكم بتـــالوة الآية 

ڳژ ]الن�شاء: ٣[. ڳ  ڳ  گ  القراآنية ژگ 
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ويم�شي اأبـــو حنيفة موجًها الحديـــث اإلى المن�شور 
قائاًل: ينبغي لنا اأن نتاأدَب باأدب اهلل، ونّتعظ بمواعظه، 

ف�شكت المن�شور وطال �شكوته. فان�شرف اأبو حنيفة.

اإن الدار�ـــضَ والُمتاأمـــَل للقـــراآن الكريـــم، يجد تلك 
ْوِن  الآيـــات الوا�شحة الدللة، التي تحـــّث المراأة على �شَ
زينتها، و�شـــتر جمالهـــا، فحتى تحريـــك رجليها، للفت 
الأنظـــار لزينتهـــا، يمنعه اهلل! فكيـــف باللواتي ي�شبغَن 
حن �شعورهن، ويخرجن �شافراٍت عن  ، وي�شرِّ حواجبهنَّ
ح�شنهنّ. اأين هنّ من هذه الآية الكريمة! ربنا ل تُوؤاخذنا 

بما فعَل ويفعُل ال�شفهاُء مّنا.

b
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َهوات الشَّ

َغَلَبْتُه �َشهواُته، و�شاأل كيف اأفح�ُض نف�شي في القراآن 
وقد اأغواني ال�شيطان و�شار بي في ُدُروِب المعا�شي، فهل 
ُثه نف�ُشُه في خلوته هل  ُبُه �شميُره، وُتحدِّ لي من توبة؟ ُيوؤنِّ

من عودة؟

هو ُم�شـــلٌم يرجو رحمـــة اهلل، لكن التزامـــه الديني 
�شعيف، يرتِكُب بع�ض المعا�شي؛ ُيزّين له ال�شيطان اأنها 
معا�ٍض ُموؤّقتة؛ كاأ�ـــض خمر، ومالعبة فتاة، وتطفيف في 
اأداء العمل و. و. و... اإلخ. يهِذي في نف�شـــه �شـــوف اأتوُب 
ُث ذاَته، وُيهّوُن مـــن مع�شيته باأنه  واأ�شـــتغفر اهلل، يَحـــدِّ
ما ظلم هذا، ول اأخذ حق ذاك، واأنها هفواٌت ي�شيرة، َيِعُد 
نف�شه بالإقالع والأوبة! فكيف يفح�ض نف�شه في القراآن؟
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ُبُذوُر الخير منغر�شـــٌة فيه، لو جذَبـــُه يهوديٌّ لمعبده 
اأو ن�شرانيٌّ لكني�شته لأبى وتعّوذ، ولو حاوره ُمْلحٌد لزجرُه 
وَذبَّ عن دينه وزاأر. هو من ُنطفٍة م�شـــلمة، لكن �شهوات 
ُل، نـــادٌم وخائف،  ُف وُيوؤجِّ الدنيـــا وملّذاتها تغلُبه؛ ُي�َشـــوِّ
وِجـــٌل وقِلـــق. لقي ذات ليلـــٍة قريًبا له قد فتـــح اهلُل عليه 
ـــجن، اإلى  بهدي القراآن، فتبادل اأطراف الأحاديث وال�شَّ

اأن قـــراأ عليه قريُبه الُم�شـــَتِنِيُر قولـــه تعالى: ژۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الزمر: 5٣[.

وقال له الُم�ش���تنيُر: اإن هذه الآية اأمٌل وفرج، وفيها 
العـــالُج وال�شـــفاء، فيهـــا الفح�ـــضُ والـــدواء، ل تقنط، 
ل تياأ�ـــض، هـــا هـــو اهلل -�شـــبحانه- ُيكرُمـــك ُيخاطُبك 
ژۀژ اأنـــَت اأنـــَت اأيها الُم�شـــرف العا�شـــي، ُكْن من 

ِعباد اهلل الُمخاطبين، لو ناداك َمِلٌك من ُملوك الأر�ض 
لزهوَت واأ�شـــرعَت اإليه، فكيف بملك الملوك �شبحانه؟! 
اأ�شـــرع اإليه، وبـــادر بالتوبة، فقد ُيفاجئـــك الموت ولت 
مندم! ِالَحْق ذاتك قبل اأن َتغيَب �شم�ُشك بغتة. اأنت ت�شمع 
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ن، وت�شـــاأل: اأكان  بموت فالن فجاأة، وت�شـــهد جنازة عالَّ
ا؟ فياأتي الجواب كان منذ �شاعات يعمل وي�شحك،  مري�شً

هي الآجال مخفية ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبژ ]لقمان: ٣4[.

يا اأيها الُم�شـــرف على نف�شه بادْر بالرجوع، واهرْب 
مـــن المعا�شي قبـــل اأن َيِحلَّ بك الأجـــُل، ويقع العذاب، 
َر عن �شـــيئاتك،  فتتح�شـــر، وتتمنى العـــودة للدنيا؛ لُتَكفِّ
دهـــا،  ـــْر هـــذه الآيـــات وردِّ ولكـــن هيهـــات هيهـــات! تدبَّ
وافح�ْض ذاتـــك معها، وبادْر بعالج حالتك قبل الرحيِل 

الأبدي.

مما قاله �شـــيخ الُمف�شـــرين ابن كثير عند تف�شـــيره 
قوله تعالـــى: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
اِة ِمَن  ھ ےژ: »َهـــِذِه اْلآَيُة اْلَكِريَمُة َدْعَوٌة ِلَجِميِع اْلُع�شَ

ْوَبِة َواْلإَِناَبـــِة، َواإِْخَباٌر ِباأَنَّ اهلَل  اْلَكَفـــَرِة َوَغْيِرِهْم اإَِلـــى التَّ
ْن  ُنوَب َجِميًعا ِلَمـــْن َتاَب ِمْنَها َوَرَجـــَع َعْنَها، َواإِ َيْغِفـــُر الذُّ

َكاَنْت َمْهَما َكاَنْت َواإِْن َكُثَرْت َوَكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر.
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عن َثْوَباَن -َمْوَلى َر�ُشـــوِل اهلِل  قال: �َشِمْعُت 
ْنَيا َوَما  نَّ ِلَي الدُّ َر�ُشـــوَل اهلِل  َيُقوُل: »َما اأُِحبُّ اأَ
اإَِلـــى  ہژ  ہ ہ ہ  ژۀ  اْلآَي���ِة:  ِبَه���ِذِه  ِفيَه���ا 
اآَخـــِر اْلآَيِة، َفَقـــاَل َرُجٌل: َيا َر�ُشـــوَل اهلِل، َفَمْن اأَ�ْشـــَرَك؟ 
بيُّ  ُثمَّ َقاَل: »اأََل َوَمْن اأَ�ْشَرَك« َثاَلَث  َف�َشَكَت النَّ

اٍت«)1). َمرَّ

ِبيِّ  وعـــن َعْمـــِرو ْبِن َعَب�شـــة َقاَل: َجـــاَء َرُجٌل اإَِلـــى النَّ
ا َلُه، َفَقاَل: َيا َر�ُشوَل  ُم َعَلى َع�شً  �َشْيٌخ َكِبيٌر ُيَدعِّ
اهلِل اإِنَّ ِلي َغَدَراٍت َوَفَجَراٍت، َفَهْل ُيْغَفُر ِلي؟ َفَقاَل: »اأََل�ْشَت 
َك َر�ُشوُل  نَّ ْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل؟« َقاَل: َبَلى، َواأَ�ْشَهُد اأَ َت�ْش���َهُد اأَ

اهلِل. َفَقاَل: »َقْد ُغِفَر لك غدراتك وفجراتك«)2).

وَعـــْن اأَ�ْشـــَماَء ِبْنِت َيِزيَد َقاَلْت: �َشـــِمْعُت َر�ُشـــوَل اهلِل 
 َيْقَراأُ: ژپ پ ڀ ڀژ ]ُهوٍد: 46[، َو�َشِمْعُتُه َيُقوُل: 
)1) اأخرجه البيهقي في �شعب الإيمان )42٣/5 رقم 71٣7(، واأبو بكر محمد بن 

هارون الروياني )42٣/1 رقم 648(. 
)2) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )171/٣2 رقــم 194٣2(، وابــن اأبــي الدنيــا فــي ح�شــن 

الظن بــاهلل )رقم 144(. 
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ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ 

ۆژ )1). ۆ  ۇ  ڭ ڭژ، َوَل ُيَباِلي ژ ۇ 

ُه َيْغِفُر  ٌة َعَلى اأَنَّ اْلُمَراَد: اأَنَّ َفَهِذِه اْلأََحاِديـــُث ُكلَُّها َدالَّ
ْوَبِة، َوَل َيْقَنَطـــنَّ َعْبٌد ِمْن َرْحَمِة اهلِل،  َجِميـــَع َذِلَك َمَع التَّ
ْحَمِة  ْوَبـــِة َوالرَّ َواإِْن َعُظَمـــْت ُذُنوُبـــُه َوَكُثـــَرْت؛ َفاإِنَّ َباَب التَّ

َوا�ِشـــٌع، َقـــاَل اهلُل َتَعاَلـــى: ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ْوَبِة: 104[. ڭژ ]التَّ

َوَقاَل َتَعاَلى: ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
�َشاِء: 110[. ڻژ ]النِّ ڱ ں ں 

َوَقاَل َتَعاَلى ِفي َحقِّ اْلُمَناِفِقيَن: ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
�َشاِء: 146-145[. ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]النِّ

َوَقاَل: ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ۀ ۀژ ]اْلَماِئـــَدِة: 7٣[، ُثمَّ َقاَل: ژہ ہ ہ 

)1) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )549/45 رقــم27569(، وابــن اأبــي الدنيــا فــي ح�شــن 
الظــن بــاهلل )رقم72(، والقا�شــم بن �شــالم فــي ف�شائل القــراآن )رقم552(.
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َوَقـــاَل:  ]اْلَماِئـــَدِة: 74[،  ےژ  ے  ھ  ھ  ھ 
ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ ]اْلُبُروِج: 10[.

: اْنُظـــْر اإَِلـــى َهـــَذا اْلَكـــَرِم  ���ِريُّ َق���اَل اْلَح�َش���ُن اْلَب�شْ
ْوَبِة َواْلَمْغِفَرِة! َواْلُجوِد، َقَتُلوا اأَْوِلَياَءُه َوُهَو َيْدُعوُهْم اإَِلى التَّ

ا. َواْلآَياُت ِفي َهَذا َكِثيَرٌة ِجدًّ

ِحيَحْيِن َعْن اأَِبي �َشـــِعيٍد، َعْن َر�ُشـــوِل اهلِل  َوِفـــي ال�شَّ
 َحِديـــُث الَِّذي َقَتَل ِت�ْشـــًعا َوِت�ْشـــِعيَن َنْف�ًشـــا، ُثمَّ 
اد َبِني اإِ�ْشـــَراِئيَل: َهـــْل َلُه ِمْن  َل َعاِبًدا ِمْن ُعبَّ َنـــِدَم َو�َشـــاأَ
َتْوَبـــٍة؟ َفَقـــاَل: َل. َفَقَتَلُه َواأَْكَمـــَل ِبِه ِمَئًة. ُثمَّ �َشـــاأََل َعاِلًما 
ِمـــْن ُعَلَماِئِهـــْم: َهْل َلـــُه ِمـــْن َتْوَبٍة؟ َفَقـــاَل: َوَمـــْن َيُحوُل 
َهاِب اإَِلـــى َقْرَيٍة َيعبد  ْوَبِة؟ ُثـــمَّ اأََمَرُه ِبالذَّ َبْيَنـــَك َوَبْيَن التَّ
ِريِق،  َدَهـــا َفاأََتـــاُه اْلَمْوُت ِفي اأَْثَنـــاِء الطَّ اهلَل ِفيَهـــا، َفَق�شَ
ْحَمِة َوَماَلِئَكُة اْلَعَذاِب، َفاأََمَر  َمْت ِفيِه َماَلِئَكُة الرَّ َفاْخَت�شَ
ْقَرُب  ِهَما َكاَن اأَ ْيِن، َفاإَِلى اأَيِّ اهلُل اأَْن َيِقي�ُشـــوا َما َبْيَن اْلأَْر�شَ
َلـــى اْلأَْر�ِض الَِّتي َهاَجَر اإَِلْيَها  َفُهـــَو ِمْنَها. َفَوَجُدوُه اأَْقَرَب اإِ
ْدِرِه  ُه َناأَى ِب�شَ ْحَمِة. َوُذِكَر اأَنَّ ْتُه َماَلِئَكُة الرَّ ِب�ِشـــْبٍر، َفَقَب�شَ
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ـــَرَة اأَْن َتْقَتِرَب،  ِعْنـــَد اْلَمـــْوِت، َواأَنَّ اهلَل اأََمـــَر اْلَبْلَدَة اْلَخيِّ
َواأََمَر ِتْلَك اْلَبْلَدَة اأَْن َتَتَباَعَد)1) َهَذا َمْعَنى اْلَحِديِث.

  ، ا�ـــضٍ َوَق���اَل َعِل���يُّ ْبُن اأَِبي َطْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّ
ِفي َقْوِلِه: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ اإَِلـــى اآِخـــِر اْلآَيِة، َقـــاَل: َقْد َدَعا 

اهلُل اإَِلى َمْغِفَرِتِه َمْن َزَعَم اأَنَّ اْلَم�ِشيَح ُهَو اهلُل، َوَمْن َزَعَم 
اأَنَّ اْلَم�ِشـــيَح ُهَو اْبُن اهلِل، َوَمـــْن َزَعَم اأَنَّ ُعَزْيًرا اْبُن اهلِل، 
نَّ َيـــَد اهلِل َمْغُلوَلٌة،  َوَمـــْن َزَعـــَم اأَنَّ اهلَل َفِقيٌر، َوَمْن َزَعَم اأَ
َلِء:  َوَمـــْن َزَعَم اأَنَّ اهلَل َثاِلُث َثاَلَثٍة، َيُقـــوُل اهلُل َتَعاَلى ِلَهوؤُ
ےژ  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ژہ 

]اْلَماِئَدِة: 74[. ُثمَّ َدَعا اإَِلى َتْوَبِتِه َمْن ُهَو اأَْعَظُم َقْوًل ِمْن َهوؤَُلِء، 

ژچ چ  َوَقـــاَل:  اِزَعـــاِت: 24[،  ]النَّ ژڃ چ چژ  َقـــاَل:  َمـــْن 
 : ٍا�ـــض : ٣8[. َقاَل اْبُن َعبَّ �ضِ چ ڇ ڇڇژ ]اْلَق�شَ

ْوَبِة َبْعَد َهَذا َفَقَد َجَحَد ِكَتاَب  َمْن اآَي�ـــضَ ِعَباِد اهلِل ِمَن التَّ
اهلِل، َوَلِكْن َل َيْقِدُر اْلَعْبُد اأَْن َيُتوَب َحتَّى َيُتوَب اهلُل َعَلْيِه.

)1) اأخرجه م�شلم )2118/4 رقم 2766(.
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ُه َقاَل: »�َشـــِمْعُت اْبَن َم�ْشُعوٍد  نَّ وَعْن �ُشـــَتير ْبِن �َشَكل اأَ
نَّ اأَْعَظَم اآَيٍة ِفي ِكَتـــاِب اهلِل: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  َيُقـــوُل: اإِ
 : ہژ ]اْلَبَقـــَرِة: 255[، َواإِنَّ اأَْجَمَع اآَيٍة ِفي اْلُقْراآِن ِبَخْيٍر َو�َشـــرٍّ

ْكَثـــَر اآَيـــٍة ِفي  ْحـــِل: 90[، َواإِنَّ اأَ ڇژ ]النَّ ژچ چ چ ڇ 

ہ ہ  ہ  ۀ  اْلُقْراآِن َفَرًجا ِفي �ُشوَرِة اْلُغَرِف: ژۀ 
ےژ، َواإِنَّ اأَ�َشـــدَّ اآَيـــٍة ِفي ِكَتاِب اهلِل  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڻ ڻ ۀ ۀژ  ںڻ ڻ  ں  ِريًفـــا ژڱ ڱ ڱ ڱ  َت�شْ
َدْقَت)1). اَلِق: 2-٣[. َفَقاَل َلُه َم�ْشُروٌق: �شَ ]الطَّ

َوَق���اَل اْلأَْعَم����ُص، َعـــْن اأَِبي �َشـــِعيٍد، َعْن اأَِبـــي اْلَكُنوِد 
، َوُهَو  َقـــاَل: َمرَّ عبداهلِل -َيْعِني اْبَن َم�ْشـــُعوٍد- َعَلى َقا�ضٍّ
ا�َض؟ ُثمَّ َقَراأَ:  ط النَّ ُر ِلَم ُتَقنِّ ، َفَقاَل: َيا ُمَذكِّ ا�ـــضَ ُر النَّ َيَذكِّ

ےژ)2). ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژۀۀ

َن�ـــضِ ْبِن  ُدو�ِشـــيُّ َقاَل: َدَخْلُت َعَلى اأَ وعن اأَْخ�َشـــُن ال�شَّ
ــي  ــي ف ــم 217٣(، والطبران ــان )55/4 رق ــعب الإيم ــي �ش ــي ف ــه البيهق )1) اأخرج
الكبير )٣9/8-40 رقم 8577(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٣54/6(: 

رواه الطبرانــي ورجالــه رجــال ال�شحيح.
)2) اأخرجه ابن اأبي الدنيا في ح�شن الظن باهلل )رقم 50(.
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َماِلٍك َفَقاَل: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل  يقول: »َوالَِّذي 
���ى َتْماَلأَ َخَطاَياُكْم َما َبْيَن  َنْف�ِش���ي ِبَيِدِه، َلْو اأَْخَطاأُْتْم َحتَّ
���َماِء َواْلأَْر�ِص، ُثمَّ ا�ْشَتْغَفْرُتُم اهلَل َلَغَفَر َلُكْم، َوالَِّذي  ال�شَّ
���ٍد ِبَي���ِدِه، َل���ْو َل���ْم ُتْخِطُئ���وا َلَج���اَء اهلُل ِبَقْوٍم  َنْف����ُص ُمَحمَّ

ُيْخِطُئوَن، ُثمَّ َي�ْشَتْغِفُروَن اهلَل َفَيْغِفُر َلُهْم«)1).

ُه َقـــاَل ِحيَن  ، ، اأَنَّ ـــاِريِّ َعـــْن اأَِبـــي اأَيُّـــوَب اْلأَْن�شَ
َرْتُه اْلَوَفاُة: َقْد ُكْنُت َكَتْمُت ِمْنُكْم �َشـــْيًئا �َشـــِمْعُتُه ِمْن  َح�شَ
َر�ُشـــوِل اهلِل  يقـــول: »لول اأنكـــم تذنبون، لخلق 

اهلل َقْوًما ُيْذِنُبوَن َفَيْغِفُر َلُهْم«)2).

 : ا�ـــضٍ َقاَل: َقـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل َعِن اْبـــِن َعبَّ
 : َداَمُة«، َوَقاَل َر�ُشـــوُل اهلِل ْنـــِب النَّ ـــاَرُة الذَّ »َكفَّ
»َلْو َلْم ُتْذِنُبوا َلَجاَء اهلُل ِبَقْوٍم ُيْذِنُبوَن، َفَيْغِفُر َلُهْم«)3).

)1) اأخرجــه الإمــام )146/21 رقــم 1٣49٣(، وال�شيــاء فــي المختــارة )2٣9/2 
رقــم 1544(، و�شححــه الألبانــي في ال�شحيحــة )594/4 رقم 1951(.

)2) اأخرجه الإمام اأحمد )497/٣8-498 رقم 2٣515(.
)3) اأخرجه الإمام اأحمد )٣79/4 رقم 262٣(.
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ِبـــي َطاِلٍب، ، َقاَل: َقاَل َر�ُشـــوُل  وعـــن َعِليِّ ْبِن اأَ
اَب«)1). اهلِل : »اإِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلعبد الُمَفتََّن التَّوَّ

وَعْن عبداهلِل ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َقاَل: اإِنَّ اإِْبِلي�َض -َعَلْيِه 
ِة ِمْن  َك اأَْخَرْجَتِني ِمَن اْلَجنَّ ، اإِنَّ َلَعاِئُن اهلِل- َقاَل: َيـــا َربِّ
ْنَت  ي َل اأَ�ْشـــَتِطيُعُه اإِلَّ ِب�ُشـــْلَطاِنَك. َقاَل: َفاأَ نِّ اأَْجـــِل اآَدَم، َواإِ
لَّ ُوِلَد  ، ِزْدِني. َقـــاَل: َل ُيوَلُد َلُه َوَلٌد اإِ ُم�َشـــلٌَّط. َقاَل: َيا َربِّ
ُدوَرُهْم  ، ِزْدِنـــي. َقاَل: اأَْجَعـــُل �شُ َلـــَك ِمْثُلُه. َقاَل: َيـــا َربِّ
 ، ِم. َقاَل: َيا َربِّ َم�َشـــاِكَن َلُكْم، َوَتْجُروَن ِمْنُهْم َمْجَرى الدَّ
ْجِلْب َعَلْيِهـــْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك، َو�َشـــاِرْكُهْم  ِزْدِني. َقـــاَل: اأَ
لَّ  ـــْيَطاُن اإِ ِفـــي اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِد، َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم ال�شَّ
ي  نِّ ، َواإِ ، َقْد �َشـــلَّْطَتُه َعَليَّ ُغـــُروًرا. َفَقاَل اآَدُم  َيا َربِّ
ْلُت ِبِه  َل اأَْمَتِنُع )ِمْنُه( اإِلَّ ِبَك. َقاَل: َل ُيوَلُد َلَك َوَلٌد اإِلَّ َوكَّ
، ِزْدِني. َقاَل:  ـــوِء. َقاَل: َيا َربِّ َمْن َيْحَفُظُه ِمْن ُقَرَناِء ال�شُّ
َئُة َواِحَدٌة اأَْو اأَْمُحوَها. َقاَل:  يِّ ْو اأَِزيُد، َوال�شَّ اْلَح�َشَنُة َع�َشٌر اأَ
وُح ِفي  ْوَبِة َمْفُتوٌح َما َكاَن الرُّ ، ِزْدِني. َقاَل: َباُب التَّ َيـــا َربِّ
)1) اأخرجه البيهقي في �شعب الإيمان )419/5 رقم 7122(، والحارث اأبو اأ�شامة/ 

الهيثمي في م�شنده )الزوائد( )972/2 رقم 1076(.
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، ِزْدِني. َقاَل: ژۀ ۀ ہ ہ  اْلَج�َشـــِد. َقاَل: َيا َربِّ
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ«)1).

وذكـــر البغوي فـــي تف�شـــيره ما ُيروى عـــن �شم�شِم  
ابِن َجْو�ٍض َقاَل: »َدَخْلُت َم�ْشـــِجَد اْلَمِديَنِة َفَناَداِني �َشْيٌخ، 
َفَقاَل: َيا َيَماِنيُّ َتَعاَل، َوَما اأَْعِرُفُه، َفَقاَل: َل َتُقوَلنَّ ِلَرُجٍل: 
ـــَة،  َواهلِل َل َيْغِفـــُر اهلُل َلـــَك اأََبـــًدا، َوَل ُيْدِخُلـــَك اهلُل اْلَجنَّ
ُقْلـــُت: َوَمْن اأَْنـــَت َيْرَحُمَك اهلُل؟ َقـــاَل: اأَبُو ُهَرْيـــَرَة، َقاَل 
َذا  ْهِلِه اإِ َفُقْلُت: اإِنَّ َهِذِه اْلَكِلَمـــَة )َيُقوُلَها( اأََحُدَنا ِلَبْع�ِض اأَ
ي �َشـــِمْعُت َر�ُشوَل  ْو ِلَخاِدِمِه، َقاَل: َفاإِنِّ َب اأَْو ِلَزْوَجِتِه اأَ َغ�شِ
اهلِل  َيُقوُل: »اإِنَّ َرُجلَْيِن َكاَنا ِفي َبِني اإِ�ْش���َراِئيَل 
َحُدُهَم���ا ُمْجَتِهٌد ِفي اْلِعَب���اَدِة َواْلآَخُر َيُقوُل  ْي���ِن اأَ ُمَتَحابَّ
ا اأَْنَت ِفيِه،  ْر َعمَّ ْر اأَْق�شِ ْق�شِ ���ُه ُمْذِنٌب، َفَجَعَل َيُقوُل: اأَ َكاأَنَّ
���ي، َقاَل: َحتَّى َوَجَدُه َيْوًما َعلَى  َق���اَل َفَيُقوُل: ِخْلِني َوَربِّ
���ي  ���ْر، َفَق���اَل: ِخْلِن���ي َوَربِّ َذْن���ٍب ا�ْش���َتْعَظَمُه، َفَق���اَل: اأَْق�شِ
اأَُبِعْث���َت َعلَ���يَّ َرِقيًبا؟ َفَقاَل: َواهلِل َل َيْغِف���ُر اهلُل َلَك اأََبًدا، 

)1) تف�شــير القــراآن العظيــم، اأبــو الفــداء اإ�شــماعيل بن كثيــر، ت: �شــامي ال�شــالمة، 
.)109/7(
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َلْيِهَما َملًَكا  ���َة اأََبًدا. َقاَل: َفَبَع���َث اهلُل اإِ َوَل ُيْدِخُل���َك اْلَجنَّ
َفَقَب����صَ اأَْرَواَحُهَم���ا َفاْجَتَمَع���ا ِعْن���َدُه، َفَق���اَل ِلْلُمْذِن���ِب: 
���َة ِبَرْحَمِت���ي، َوَق���اَل ِلاْلآَخ���ِر: اأََت�ْش���َتِطيُع اأَْن  اْدُخ���ِل اْلَجنَّ
، َفَقاَل  َتْحُظ���َر َعلَ���ى َعْب���ِدي َرْحَمِت���ي؟ َفَق���اَل: َل َي���ا َربِّ
اْذَهُبوا ِبِه اإَِلى النَّاِر«. َقاَل اأَُبو ُهَرْيَرَة: َوالَِّذي َنْف�ِشي ِبَيِدِه 

َلَتَكلََّم ِبَكِلَمٍة اأَْوَبَقْت ُدْنَياُه َواآِخَرَتُه)1).
ۆژ«)2). ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  َقْوُلُه : ژۓ 

وبعد، هـــي واهلل، و�شفة ال�شـــفاء القطعية، فلنلحق 
ذواتنا وُنغالب �شهواتنا.

اإنـــه القـــراآن الكريم دواء و�شـــفاء. جعلـــه اهلل ربيع 
ُقلوبنا، وُنور �شدورنا وذهاب اأحزاننا.

b

)1) اأخرجه الإمام اأحمد )46/14-47 رقم 8292(، واأبو داود )69٣/2 رقم 4901(، 
وح�شنه الألباني في تحقيقه للعقيدة الطحاوية )�ض٣57(.

)2) معالم التنزيل في تف�شير القراآن، تف�شير البغوي )128/7(.
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ان، احذرهما َعُدوَّ

ان؛ اأحُدهما  لَك وِلي، ولكلِّ الب�شر في الحياة الدنيا، عدوَّ
اأ�شر�ُض من الآخر:

، والآخر يتخّفى. الأّول خفيٌّ

الأّوُل عداوُتـــه معـــك منُذ الطفولـــة، والآخُر ل تعلم 
ن عداوُته. متى َتَتَكوَّ

الأّوُل مع الجميع، والآخر قد ي�شلُم منه البع�ض.

الأّوُل ي�شتحيُل اأن تراه، والآخر يمِكُنك روؤيته.

فيا تـــرى َمْن هما، وكيـــف النجاة منهمـــا؟ وما هي 
هما؟ اأ�شاليُب الحماية المتَّبعة التي تقيك �شرَّ
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اأمـــا الأول فاإبلي�ـــضُ لعنه اهلل، وعداوتـــه دائمٌة حتى 
غرغرة المـــوت! ُيروى عن �شالح ابـــن الإمام اأحمد بن 
ـــر اأبي  جعل ُيكثر اأن يقوَل:  ا احُت�شِ حنبل قال: »لمَّ
ل َبعـــُد، ل َبعـــد، فقلـــت: يا اأبـــِت، ما هـــذه اللفظة التي 
لِهجـــَت بها في هذه ال�شـــاعة؟ فقال: يا ُبني، اإنَّ اإبلي�ـــضَ 
ُبِعه وهو يقول:  واقٌف في زاوية البيِت وهو عا�ضٌّ على اأُ�شْ
ُه ل يفوُته  ُفتَّني يا اأحمُد؟ فاأقوُل: ل َبعُد ل َبعُد)1). يعني اأنَّ
حتى تخُرَج ُروُحُه من ج�شِده على التوحيد، كما جاء في 
ِتك وجاللك  ، وعزَّ بع�ض الأحاديث، قال اإبلي�ـــض: يـــاربِّ

ما اأزاُل اأُغويهم ما دامت اأرواُحُهم في اأج�شادهم.
ِتـــي وجاللـــي ول اأزاُل اأغِفـــُر لهـــم  فقـــال اهلل: وِعزَّ

ما ا�شتغفروني«)2).
واأما العدو الآخر فاإن�شـــيٌّ من الب�شر، عداوُتُه طارئٌة 

قد تزول!
)1) اأخرجــه البيهقــي فــي �شــعب الإيمــان )/505 رقــم 852(، واأبــو نعيــم فــي حليــة 

الأوليــاء )18٣/9(، وقــوام ال�شــنة فــي الحجة في بيــان المحجة )525/1(.
)2) اأخرجه الإمام اأحمد )٣٣7/17 رقم 112٣7(، والحاكم )4م261 رقم 7672(، 
وقال: هذا حديث �شحيح الإ�شناد ولم يخرجاه. و�شححه الألباني في ال�شل�شلة 
ال�شحيحة )212/1 رقم 104(، وانظر: البداية والنهاية لبن كثير، )422/14(.
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ين، وقد  وفـــي القراآِن الو�شفُة العالجيُة لـــكال العدوَّ
جـــاءت الو�شفة مقترنة في ثالث اآيـــات من كتاب اهلل، 

وتلك الو�شفُة فيها ال�شفاء الحتمي.

اقـــراأ تلك الو�شفة، ول تجعلهـــا تِغيُب عن ناظَريك، 
ولزمها، وافح�ْض نف�َشك معها كلَّ حين.

الآية الأولـــى قوله تعالـــى: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌ ڎ ڎژ ]الأعراف: 199، 200[.

لحماية نف�شـــك من العدو الإن�شّي؛ داِره واعُف عنه، 
واأعِر�ْض عن جهالتِه، ول ُتبادله عداوة، بل عامْله بالّلين، 
والم�شانعـــة كي َت�ْشـــَتلَّ عداوتـــه. اأما العدو ال�ّشـــيطاني 

اإبلي�ض فال�شتعاذُة باهلل طاردٌة له، ُمبطلٌة كيُده.

والآيـــة الثانية قوله تعالـــى: ژک ک ک گ گگ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ]الموؤمنون: 98-96[.
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، الذي تعرُف عداوته، وت�شعُر بخ�شونته  ذاك الإن�شيُّ
ـــْل اأذيَتُه  ـــا كان؛ قريًبـــا اأو زميل عمل، اأو جـــاًرا، تَحمَّ اأيًّ
وا�شبـــْر، ول ُتعاجله باللوم والتقريع، اأو الكيد وال�شـــوء، 
، تنِل الفوز.  واإنما بادْل �شيئَتُه بالح�شنة، وُكن اأنت الأرقَّ

اأما العدو ال�شيطاني، فالجاأ هلل وا�شتعذ به يْكِفَكُه اهلل.

ک  ڑ  ڑ  ژ  والآيـــة الثالثة قوله تعالـــى: ژژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ڭژ ]ف�شلت: ٣4-٣6[. ڭ  ڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ُل  فـــي هـــذه الآية الكريمـــة ترغيـــٌب بال�شبـــر وتَحمُّ
اأذّية عداوة الإن�شـــي، ومـــدٌح لل�شابـــر، واإخباٌر من اهلل 
-�شـــبحانه- العالم بالنفو�ض الب�شـــرية باأن تلك العداوة 
  ٍة و�شداقـــة، ويمدُح اهلُل تتحـــول مع العفو اإلـــى مودَّ
ذاك الكابَح �شهوَة النتقام، المم�شَك لّذَة البط�ض ومكَر 
ال�شـــيطان، يمدحـــه �شـــبحانه بال�شفـــات التـــي يحبُّها؛ 
بال�شبر، فاهلُل يحبُّ ال�شابرين، كما ي�شُف  ذاك 
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ـــه. وهنيًئا لمن فاز بالثنـــاء الإلهي.  العافـــي ِبِعَظِم حظِّ
اأما ال�شيطان فال�شالمة منه بال�شتعاذة باهلل من �شّره. 

اأعاذنا اهلل منه.

هـــذا، ونعَلـــُم مـــن هـــذه الآيـــات الثـــالث، اأن اهلَل 
-�شـــبحانه- يدعـــو ويُحـــثُّ على مـــداراة عداوة الب�شـــر 
وال�شبـــر عليهـــم؛ ولهذا عفا ر�شـــول اهلل  عن 
اأهل مكة وما انتقم منهم، فحين دخل عام الفتح طاأطاأ 

لقاء«)1). راأ�َشه، وقال لأهل مكة: »اذهبوا فاأنتم الطُّ

اإن الكراهيـــة بين الب�شـــر داٌء وبـــالٌء َيمحق، والعفو 
وال�شفح نوٌر وُطماأنينٌة وخير. فكيف اأنت وهذه الو�شية، 
افح�ْض نف�َشـــك وتذّكر َمـــْن بيَنَك وبينه جفـــوٌة، وبادله 
التحية والعفو، وتنا�شـــى هفوته وخ�شـــونته، وا�شفح عن 

ق�شوته وكيده!

اأما اإبلي�ـــضُ فال تنفع معه م�شانعـــٌة ول مداراة، فهو 
ذاهـــٌب اإلى جهّنم، ويريدنا اأن نكون معه؛ ولهذا اأخبرنا 

)1) اأخرجه البيهقي في �شننه الكبرى )118/9 رقم 187٣9(.
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-�شـــبحانه- بكيفيـــة النجـــاة منـــه، وذلك بال�شـــتعاذة 
)اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم(.

اإن عداوة اإبلي�ض م�شتمرة، فهو يرانا ول نراه ژڱ ڱ 
رنا اهلل منه  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ ]الأعراف: 27[؛ ولذا ُيحذِّ

ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]البقرة: 208[. ژڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ ]فاطر: 6[.

حتـــى الذيـــن اأ�شلَُّهـــم اإبلي�ـــضُ واأغواهم، ي�شـــتمون 
اإبلي�َض، وين�شبون له ُكلَّ بالء، اإلَّ اأنهم ا�شتجابوا لدعوته 
واأطاعـــوه، فكانوا اأوليـــاءه، فانتهى بهـــم الأمر للهالك 

والنار ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]الأعراف: 27[.

اأمـــا اأنـــت اأّيهـــا الموؤمـــن بـــاهلل، المتَّبع ملَّة ر�شـــوله 
، فعداوُة اإبلي�ـــض لك اأ�شّد، وغوايُته لك اأخطر، 
َك لطريق  فاأنت اختـــرَت طريَق الهداية، واإبلي�ـــضُ يُجـــرُّ

ال�شاللة وال�شقاوة.
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اإن اإبلي�ـــض يرقبك ول يغفل عـــن الخير الذي تعمله، 
ْقَت بالفقر، وياأمُرك بفعل الفواح�ـــض،  ُفك اإن ت�شدَّ ُيخوِّ

وُيجملهـــا لك، فاحذره يقـــول تعالى: ژڭ ڭ ڭ  
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۉژ ]البقرة: 268[.

يق���ول ال�ش���عراوي: »الـــذي ي�شـــمع لقول ال�شـــيطان 
َح عدو  ووعده، ول ي�شـــتمع اإلى وعد اهلل ي�شبُح كَمن رجَّ
اهلل على اهلل -اأعاذنا اهلل واإياكم من مثل هذا الموقف- 
اإن ال�شـــيطان قد و�شو�َض لكم بالفقر اإذا اأنفقتم، وخبرة 
الإن�شان مع ال�شيطان توؤكد لالإن�شان اأن ال�شيطان كاذٌب 
م�شلِّل، وخبرة الإن�شـــان مع الإيمان باهلل توؤكد لالإن�شان 
اأن اهلل وا�شـــع المغفرة، كثير العطاء لعبـــاده. والحكمة 

تقت�شي اأن نعرف اإلى اأي الطرق نهتدي ون�شير«)1).

هذا، وُيق�شُم اإبلي�ـــض؛ العدو الدائم، وهو �شادق في 
ق�شـــمه، اأن ياأخذ بنـــي اآدم جميعهم للغواية، وي�شـــتثني 

)1) تف�شير ال�شعراوي، )2/116٣(.
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عباد اهلل المخل�شين ژڌ ڌ ڎ ڎڈڈژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گژ ]الحجر: ٣9، 40[.

فهـــل اأنت يا عبداهلل مـــن الفريـــق الُمْخَل�ض الذين 
�َشـــِلم من اإبلي�ض؟ �شْل نف�شك وافح�شها، فالقرار بيدك 

طالما فيك نَف�ٌض يتردد!

ُكْن من عباد اهلل الناجين، واحذْر اأن تكون من الغاوين، 
فجهّنم واأبوابها ال�شبعة موعد الغاوين ژڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭژ ]الحجر: 44-42[.

يقول الرازي: »ژگژ ِفيِه ِقراَءتاِن: تاَرًة ِبا�ْشِم 
الفاِعِل، واأُْخرى ِبا�ْشِم الَمْفُعوِل، َفُوُروُدُه ِبا�ْشِم الفاِعِل َيُدلُّ 
َفِة الإْخال�ِض،  َعلى َكْوِنِه اآِتًيا ِبالّطاعاِت والُقُرباِت َمَع �شِ
ُه  وُوُروُدُه ِبا�ْشِم الَمْفُعوِل َيُدلُّ َعلى اأنَّ اهلَل َتعالى ا�ْشَتْخَل�شَ
ُه ِمن  َرِتِه، وَعلى ِكال الَوْجَهْيِن َفاإنَّ َطفاُه ِلَح�شْ ِلَنْف�ِشِه وا�شْ

ًها َعّما اأ�شاُفوُه اإَلْيِه«)1). اأَدلِّ الأْلفاِظ َعلى َكْوِنِه ُمَنزَّ
)1) مفاتيح الغيب، التف�شير الكبير: فخر الدين الرازي )94/18(.
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وجاء في تف�شير ابن القيم قوله: »لما علم عدوُّ اهلل اأن 
اهلل تعالى ل ي�شلطه على اأهل التوحيد والإخال�ض، قال: 
خسژ  حس  جس  جخحخمخ  مح  جح  ژمج 

  ،ـــض: 82، 8٣[. فعِلـــم عـــدوُّ اهلل اأن مـــن اعت�شم باهلل�[

واأخل�ض له وتـــوكل عليه، ل يقدر على اإغوائه واإ�شالله، 
واإنما يكون له ال�شـــلطان على من توله واأ�شرك مع اهلل، 

فهوؤلء رعيته وهو وليهم و�شلطانهم ومتبوعهم«)1).

وبعُد فقـــد عرْفَت -رعـــاَك اهلُل- اأن عداوَة اإبلي�ـــض 
يطاني اأ�شدُّ عداوة من ذاك الإن�شي، واأن ثمَة عداوًة  ال�شَّ

تتحول اإلى �شداقة، وعداوًة ل يمكن تحوُّلها.

ـــعادة  اإنـــه كتـــاُب اهلل، افح�ْض نف�شـــك به تجد ال�شَّ
والفوز.

b

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

كيف العالقة بينكما؟ هل �شـــابها كَدر؟ تنهار ُبيوٌت، 
وي�شيُع اأطفال؛ لختالٍف اأ�شـــري يبداأ ي�شيًرا، ثم يتطور 
الخـــالُف، ويتهـــدُم ذاك البيـــت العامر، وتلـــك الحياة 
ال�شـــعيدة. فـــي الأمثـــال العربيـــة »ُم�شـــتْعَظُم النار من 

َغِر ال�شرر«)1). ُم�شت�شْ

اإن في القراآن العالج، اعر�ض نف�شك عليه، افح�ض 
تلك العالقة مع القراآن.

ـــول  لـــو عـــاد الزوجـــان لـــكالم اهلل وَحْبِلـــِه الَمْو�شُ
)1) عجز بيت من ال�شعر، و�شدره: كل الحوادث مبدوؤها من النظر.

انظــر: غــذاء الألبــاب فــي �شــرح منظومــة الآداب: ال�شــفاريني )86/1(، والداء   
والــدواء، ابــن قيــم الجوزيــة، )�ــض٣50(.
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بال�شـــماء، وتعلقـــا به، وارتبطـــا بخيره، لوجـــدا العالج 
والنجاة، ولأ�شبحت حياتهما �شعيدة.

ا،  اإن العالقـــة الزوجيـــة ارتباٌط �ِشـــّريٌّ خا�ـــضٌّ ِجدًّ
وبتَدبُِّر الآيات التي ُت�شـــير للعالقة الزوجية، نلحظ اأنها 
ُتنّبُه الزوجين اإلى اأن يكوَن عالج الخالف بينهما �شريًّا، 
ول يتدخل طرٌف ثالٌث في تلك العالقة، وت�شـــاألني كيف 

اأفح�ض ذاتي واأُعالج ُم�شِكَلِتي؟

ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڦ  اقراأ اأول �شورة التحريم: ژڦ 
ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کژ ]التحريم: ٣[.

ا�شـــتعمل في عالقتك الزوجية التغابي، فر�شول اهلل 
 عندما اأ�شرَّ لزوجته واأمرها بعدم اإف�شاء ال�شر، 
وخالفته، وجاءه الخبر من ال�شماء، ترّفق  في 
فها ببع�ض ما اأخبرت  اإخبارها، وما ك�شر نف�شـــيتها، َعرَّ
به، واأعر�ض عن البع�ض الآخر، اإن في هذه الآية در�ًشـــا 
لالأزواج؛ للرجل وللمراأة، فالتغابي منهٌج �شـــلكه ر�شـــول 
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اهلل ، ودّوَنـــُه القراآن، وِبْتَنـــا نتعبد اهلل بتالوِة 
هـــذا المنهج، فهل يعمل بـــه الأزواج مع زوجاتهم؟ وهل 
تاأخذ بهذا ال�شـــلوك الزوجات مع اأزواجهـــن، فيتغابيَن 

. وي�شبرَن ول ُيحرجَن اأزواجهنَّ

اإن التغابي و�شـــيلُة اإ�شالح النفو�ض، فُخذوها مع�شر 
الرجال والن�شـــاء، من القـــراآن، وطبقوها في عالقتكم 
الزوجيـــة. اقتـــدوا بر�شـــول اهلل ، فلكـــم فيـــه 

ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  الح�شـــنة  الأ�شـــوة 
ـــَك؛  اأنَّ يقينـــي  ]الأحـــزاب: 21[.  یژ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ِك؛ اأُختاه، ترُجَواِن اهلَل وِر�شاه والفوز في اليوم  اأخي، واأنَّ

الآخر، فتغابيا، واذكرا اهلَل كثيًرا، ت�شُلُح حالكما.

وعندمـــا تطلب الزوجُة نفقتها فاعلـــْم اأيها الرجل، 
اأنك ُملزٌم بذلك، هي �شـــيدُة البيت، واأنت الذي ت�شـــقى 
لراحتهـــا ومتطلباتهـــا العادلة التي في مقـــدورك، اقراأ 

قولـــه تعالـــى: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ گ گژ ]طـــه: 117-119[. هـــذا الن�ـــض القراآني 
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ِخطاٌب من اهلل -�شـــبحانه- لآدم وحواء، حّذرهما اهلل 
فيه من ِغواية اإبلي�ـــض وما �شـــوف يكون لهما اإن اأطاعاه 
ژڍ ڍژ؛ اإذ الخطـــاب لالثنيـــن، ثـــم نّبه �شـــبحانه 

اأن ال�شـــقاء �شـــيكون للرجـــل ژڎژ. ومن هـــذه الآية 
ا�شتنبط بع�ض العلماء م�شوؤولية الرجل نحو نفقة المراأة 

)الماأكل، الملب�ض، الم�شرب، الم�شكن(.

ومهما �شار من ُفُتوٍر في العالقة الزوجية، فالقراآن 
خيُر ُم�شت�شاٍر، وفيه خيُر عالج.

اأخـــي، اأختـــاه، اقراآ اآيتي الن�شـــوز، اقراآهما مع�شـــر 
الزوجيـــن بتدّبٍر وتاأّمـــٍل وروّية، قـــال تعالى: ژٹ ٹ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چژ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

]الن�شاء: ٣4[.

ِة اآيات: ژٱ  وقال �شـــبحانه في هذه ال�شورة بعد ِعدَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]الن�شاء: 128[.
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نلحظ اأن النُّ�ُشـــوَز فـــي هاتين الآيتيـــن ورد مختلًفا؛ 
ففـــي الآية الأولى يكون الُن�ُشـــوز من المـــراأة، وفي الآية 

الثانية يكون النُّ�ُشوز من الرجل.
والُن�ُشـــوُز فـــي معاجـــم اللغة هـــو: ارتفـــاع يكون في 
الأر�ض، قال الزمخ�شـــري في تف�شـــيره: »ُن�شوُز المراأة: 
اأن تع�شي زوجهـــا، ول تطمئن اإليـــه، واأ�شله النزعاج، 
وُن�شـــوُز الرجـــل: اأن يتجافـــى عنها بـــاأن يمنعها نف�َشـــه 
ونفقتـــه والمودة والرحمة التي بين الرجل والمراأة، واأن 
ُيوؤذيها ب�شٍبّ اأو �شرب، والإعرا�ض: اأن ُيعر�ض عنها باأن 

ُيِقلَّ محادثتها وموؤان�شتها«)1).
وجـــاء الحكم مختلًفا بيـــن الُن�ُشـــوزين؛ فحين َتْبُدو 
للرجل وتظهُر له عالمات الجفوة من امراأته واإ�شـــارات 
الن�شُوز، فعليه الُمبادرة باتخاذ ُخطوات العالج؛ يِعُظها 

اأوًل والوعـــظ يكون برفٍق وليـــٍن وُتوؤدة ژہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ےژ ]طـــه: 44[. ژ ٺ ٺٿٿٿٿ ٹ ٹژ 

]اآل عمران: 159[.

)1) الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل: الزمخ�شري، )571/1(.
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فاإن ا�شتجابت وتراجعت فذاك خير، واإن زاَد ُبعدها، 
وتعاظَم ُنُفورها، فليهجرها فـــي الم�شجع، ون�ضَّ الحقُّ 
-�شبحانه- باأن يكون الهجر في الم�شجع؛ اأي في فرا�ض 
َر  النـــوم، وذاك اأدعى للتاأديب والتقـــارب، واإن اأَبْت وتعذَّ
التوافـــق فله �شربهـــا برفق؛ بورقة اأو م�شـــواٍك كما قاله 
بع�ض المف�شرين، و�شـــتعرف المراأة من تلك الخطوات 
َف في معاملِة ق�شوِتها وُن�شوزها،  َق زوُجها وتَلطَّ كيف َتَرفَّ
فالرجل لـــه القوامـــة والإمارة ح�شـــب الن�ـــض القراآني 
ژٱ ٻٻ ٻژ ]الن�شـــاء: ٣4[. وكثيـــٌر من الن�شـــاء 

 ، ُلـــُح حالَتُهّن مـــع اأزواِجهنَّ بهذا الـــدواء الرّبانـــي، ت�شْ
وتذهب غمامُة الكدِر بينهم.

ـــا اإذا كان الخوُف من ُن�ُشـــوز الرجـــل نحو امراأته  اأمَّ
فالحكُم ُمختلف؛ فلي�ض للمراأة اأن ُتبادر بمعاقبة زوجها، 
واإنما عليها الُم�شارعة لتر�شيته وُمالطفته؛ فالرجل هو 
الراعي والم�شـــوؤول عن توفير نفقتهـــا وحمايتها والذبِّ 

عنها، وقرار الفراق بيده فكيف تعاقبه؟
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ُة الأُ�شـــرة برئي�شـــها وُعزوِتها  اإنـــه اإذا ا�شـــتهانت ربَّ
ة اأُ�شرٌة ُمتما�شكة. ثم اإن طبيعة  �شاع البيُت، ولم تعد ثمَّ
الرجل وتكوينه يختلف عن المـــراأة؛ فهو ال�شبور، وهي 
، هو الأخ�شـــن، وهي الأنعُم، هو الأهداأ اإثارة، وهي  الأرقُّ
الأ�شـــرع عاطفة، ُن�شوُز الرجل ثقيٌل قليل، وُن�ُشوز المراأة 
�شريٌع كثير، غ�شُب الرجل بطيء، وغ�شُب المراأة �شريع. 
ولهذا ل يكون ن�شـــوز الرجِل اإل ل�شـــبِب قاهر وقليل، في 
حين يكثر الن�شـــوز من جانب المراأة لأقل �شيء تتوهمه 

�شبًبا، فطبيعة تكوينها تختِلُف عن الرجل.
ولهـــذا جاء التوجيه الرباني عنـــد الخوف من ُوُقوع 
الن�شوز الذكوري بالرفق وال�شلح والم�شالحة والُمقاربة! 

ڀ ڀ ڀ  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿژ ]الن�شاء: 128[.

وقد ا�شتنبط ال�شـــيخ ابن عثيمين عدًدا من الفوائد 
في اآيتي الن�شوز؛ اإذ قال من فوائد الآية الأولى:

»اأن للزوج ال�شلطة على زوجته ُتوؤخُذ من قوله تعالى: 	 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژٹ 

ڃژ. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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التــدرج: 	  التاأديــب،  فــي  التــدرج  الفوائــد:  ومــن 
ژڤژ ثم ژڤژ ثم ژ ڦژ.

اأنه اإذا اأمكن التاأديب بالخطاب الديني ال�شرعي، 	 
فاإنه ل يرجع اإلى التاأديب بالفعل المح�شو�ض؛ لأن 
اهلل  جعل الهجر وال�شرب بعد الموعظة، 
بداأ بالموعظة التي هي تليين القلب بال�شرع، فاإذا 

لم يمكن فبالعقوبة.
الإ�شارة اإلى اأن فرا�ض الزوج والزوجة واحد. من 	 

قوله تعالى: ژڤ ڤڦژ. فدل ذلك على 
اأن هجر الإن�شــان لفرا�ــض زوجته ل يكون اإل عند 

الن�شوز.
تحريم ن�شوز المراأة على زوجها.	 
المكافاأة بالمْثل، اأنه عند الطاعة ل يجوز لالإن�شان 	 

اأن يبغي عليها �شبياًل.
التغا�شــي عمــا م�شــى؛ لأنه ي�شــمل ژڄ ڄ ڄ 	 

ڃژ ي�شمل الما�شي والم�شتقبل.

الإ�شــارة اإلــى اأن الذي لــه العلو المطلــق هو اهلل، 	 
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فال تتعــاَل على غيرك. من قوله: ژ ڃ ڃ چ چ 
چژ«.

ومما اأورده ال�شيخ من فوائد في الآية الثانية قوله:
»عناية اهلل  بما يكون بين الزوجين؛ َوْجُهُه اأن 	 

اهلل ذكر هنا ُن�شوَز الزوِج، وفي اأول ال�شورة ن�شوز 
الزوجة؛ مما يدل على عناية اهلل تعالى بما يكون 
بين الزوجين؛ لأن الزوجين هما الرابطة، الرابطة 
ا بين ال�شهر  التي تربط بين الأولد، وتربط اأي�شً
و�شهــره، وهي اأحــد النوعين في الربط، كما قال 
ۈئژ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ژەئ  تعالى: 

]الفرقان: 54[.

اأن من الأزواج من ين�شز عن الزوجة، يترفع عليها، 	 
يعر�ض عنها، ل يجل�ض اإليها ول ي�شتاأن�ض بها ويكلمها 
باأنفه، لقوله: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ.

العمل بالقرائن، من اأين يوؤخذ؟ من قوله: ژٻژ، 	 
ولم يقل: راأت ن�شوًزا، بل: ژٻژ، ومن المعلوم اأنها 
لم تخف من الن�شوز والإعرا�ض اإل بوجود القرائن، 
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والعمل بالقرائن ثابت بالقراآن وال�شنة، بماذا عمل 
�شاهد يو�شف؟ بالقرينة، ژہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھژ ]يوسف: 26[، ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ 

]يوسف: 27[، وعمل �شليمان  في ق�شائه 

بين المراأتين بالقرينة حين قال: »ائتوني بال�شكين 
اأ�شقه بينكما«، فقالت ال�شغرى: ل. يرحمك اهلل، هو 
ابنها. فق�شى به لل�شغرى)1)، والأمثلة على هذا كثيرة.

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اأنه يجوز اأن ي�شطلح 	 
ڀ  الزوجان فيما بينهما على ما �شاءا، لقوله: ژ پ 

ٺژ. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ويتفــرع على هــذه الفائدة: اطمئنــان الزوج فيما 	 
لو �شالحها على اإ�شقاط حقها اأو بع�شه، فليطمئن؛ 
لأن الحــق لها، فاإذا ا�شطلحا على اأن تبقى عنده 
وي�شــقط بع�ض الحــق فال حرج عليــه، والآية هنا 
الَحا(،  فيهــا ژڀ ڀژ وقراءة اأخــرى )اأَْن َي�شَّ

اَلَحا( يت�شالحا. واأ�شل )َي�شَّ
)1) اأخرجه م�شلم )1٣44/٣ رقم 1720(.
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هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل 	 
�شيٍء قدير، وهي ژٺٿژ قد يظن بع�ض النا�ض 
اأنه اإذا غ�ض من نف�شه، وتنازل عن الحق اأن ذلك 
ه�شــم لحقه، واأن العاقبة غيــر حميدة، لكن اهلل 
 الذي بيده ملكوت ال�شــماوات والأر�ض يقول: 

ژ ٺٿژ.

الإ�شــارة اإلى اأن ال�شلح ثقيل على النفو�ــض، لكن 	 
الموؤمن يهون عليه الثقل اإذا كان يوؤمن باأن ال�شلح 
ٿ ٹژ، بطبيعة  خير، يوؤخذ من قوله: ژٿ 
الإن�شان اأنه لن يتنازل عما يريد، ولن يتغا�شى عن 
حقه، هذا طبيعة الإن�شان، لكن الم�شالحة التي هي 
خير ل بد من ثمن يبذل، وهو ال�شغط على النف�ض 

التي اأح�شرت ال�شّح حتى توافق على ال�شلح«)1).

هـــذا وبعـــُد ففي كتـــاب اهلل كلُّ �شـــيء  ژڦ ڦ 
ڃ  ڃ ڃژ ]النحل: 89[. ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

)1) تف�شير القراآن الكريم، ابن عثيمين، تف�شير �شورة الن�شاء، اآية: 128.
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لقد اأر�شـــد القراآن اإلى اأ�ش�ض الوئام وتمتين العالقة 
بيـــن الزوجيـــن، وعالـــَج الجفـــوَة بينهمـــا، ونّبـــه اإلـــى 
خ�شو�شيتها و�شـــريتها، فمن الخير للزوجين اأن ل يعلم 
بخالفهمـــا اأحـــد، واأن ل تخـــرج الجفـــوة بينهما خارج 
غرفة النـــوم؛ لأن ذلك اأدعى لل�شلـــح واأقرب لالتفاق، 
وقـــد األمحـــت الآيـــة الكريمـــة فـــي ُن�ُشـــوز المـــراأة لهذه 
الخ�شو�شيـــة؛ يعظهـــا، والوعظ المنفـــرد تركيزه اأكثر 
وتاأثيـــره اأبلغ، فال طرف خارجي ُي�شـــتت الذهن وُيحرج 
الموعـــوظ، واإن تمنعـــت ولم تقبـــل الوعـــظ فيهجرها، 
ا،  والهجر فـــي الم�شجع وتلك عقوبة �شـــرية خا�شة جدًّ
ثـــم ال�شرب الناعم، �شرب غيـــر مبرح، عن معاوية بن 
حيـــدة الق�شـــيري، قيـــَل لر�شـــوِل اهلِل : ما حُق 
المراأِة على الرجِل؟ قال: »يطعُمها اإذا َطِعَم، ويك�ش���وها 
اإذا اْكَت�ش���ى، ول ي�شرُب الوجَه ول يقبُح اإّل �شرًبا غيَر 

مبرٍح ول يهجُرها اإّل في المبيت«)1).

 204/2( والحاكــم  رقــم 2001٣(،   217/٣٣( اأحمــد  الإمــام  اأخرجــه   (1(
رقم 2764(، و�شححه ووافقه الذهبي. و�شححه الألباني في �شحيح الترغيب 

والترهيــب )195/2 رقــم 1929(.
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وعنـــد ُن�شـــوز الرجـــل ورد ال�شلـــح، لكـــن بتحديـــد 
الحا بينهما(، فال يتدخل  )بينهما(، وفي قراءة )اأن ي�شَّ
طرٌف خارجي ل اأمٌّ ول اأٌب ول ابٌن ول ابنة، ول غيرهم. اإن 
اهلل -�شبحانه- وهو الخالق، يعلم بحالة النفو�ض و�شعفها 
وحرجهـــا مع الغير؛ ولهذا ورد التوجيه بالم�شالحة، ثم 
تاأكيُد وتعميُم خيريِة ال�شلح. رزقنا اهلل نور الب�شيرة.

ثم اإن الزواج ارتباٌط بين اأُ�شرتين ُمتباعدتين، فقد 
ُهم من بع�ض، وِمْن  حّرم اهلل ومنَع زواج المحـــارم بع�شُ
هنا جاء الزواُج بروابط جديدة بين اأُ�شرتين ُمختلفتين، 
ون�شـــاأت العالقة الزوجية في مرحلة الُفتوة وال�شـــباب، 
ـــِة تبعاتها من العجلة ون�شـــيان  ولهـــذه المرحلـــة الُعمريَّ
ماآلت الزواج، فلي�ض الزواج تما�ضٌّ وق�شاُء وَطر، بل هو 
بنـــاُء بيٍت جديد، وامتداُد حياِة بيتين �شـــابقين، وتربيُة 
�َشـــٍر جديدة. وفي القراآن الكريم تنبيٌه  اأطفال، واإعداُد اأُ
لهذه العالقة الزوجية التي اأراد اهلل بها ا�شتمراَر ِعمارة 

الأر�ض حتى تقوم ال�شاعة، اقراأ قوله تعالى: ژٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڦژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
]الن�شاء: 1[.

اأنـــَت واأنـــِت، واأنـــا وهو، نحـــن الذين بثَّهـــُم اهلل في 
اأر�شه، واأمر كال الزوجين بتقوى اهلل. مما قاله ال�شـــيخ 
ابن �شـــعدي في تف�شـــيره: »قرن الأمر بتقواه بالأمر ببرِّ 
الأرحـــام والنهي عـــن قطيعتها، ليوؤكد هـــذا الحق، واأنه 
كمـــا يلزم القيام بحق اهلل، كذلـــك يجب القيام بحقوق 
ا الأقربيـــن منهم، بل القيام بحقوقهم  الخلق، خ�شو�شً

هو من حق اهلل الذي اأمر به«)1).

ويقول ال�شيخ كذلك: »وتاأمل كيف افتتح هذه ال�شورة 
بالأمر بالتقوى، و�شلة الأرحام والأزواج عموًما، ثم بعد 
ذلـــك ف�شل هذه الأمـــور اأتم تف�شيل، من اأول ال�شـــورة 
اإلى اآخرها. فكاأنــــها مبنية على هـــذه الأمور المذكورة، 
مف�شلـــة لمـــا اأُجِمـــل منهـــا، مو�شحة لمـــا اأُبِهـــم. وفي 
ڀژ تنبيه على مراعـــاة حق الأزواج  ڀ  قولـــه: ژڀ 

)1) تي�شير الكريم الرحمن اإلى تف�شير كالم المنان، )�ض16٣(.
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والزوجـــات والقيام بـــه، لكون الزوجـــات مخلوقات من 
الأزواج، فبينهـــم وبينهـــن اأقرب ن�شـــب واأ�شـــد ات�شال، 

واأقرب عالقة«)1).

ڀژ ولم  ڀ  ومما قاله ال�شيخ ابن عثيمين: »ژڀ 
يقل: زوجتها؛ لأن اللغـــة الف�شحى اأن الزوج يطلق على 

الرجل والمراأة«)2).

وورد في تف�شير ابن عطية: »قاَل اْبُن َعّبا�ٍض وُمجاِهٌد 
ِة  يُّ وَقتاَدُة: اإنَّ اهلَل َتعالى َخَلَق اآَدَم وْح�ًشا في الَجنَّ دِّ وال�شُّ
ْيرى ِمن  الِعِه الُق�شَ وْحَدُه، ُثمَّ نـــاَم فاْنَتَزَع اهلُل اأَحَد اأ�شْ
ُد َهذا  �ِشـــماِلِه، وِقيَل: ِمن َيِميِنِه َفَخَلَق ِمنُه َحّواَء، وُيَع�شِّ
ِحيُح في َقْوِلـــِه : »اإنَّ الَمْراأَة  الَقـــْوَل الَحِديـــُث ال�شَ
َلٍع، َفاإْن َذَهْبَت ُتِقيُمها َك�َشـــْرَتها، وَك�ْشُرها  ُخِلَقْت ِمن �شِ

َطالُقها«)3).
)1) ال�شابق، )�ض16٣(.

)2) تف�شير القراآن الكريم، ابن عثيمين، تف�شير �شورة الن�شاء، اآية: 1.
)3) اأخرجــه م�شــلم )1090/2رقــم 1468(، وانظــر: المحــرر الوجيــز فــي تف�شــير 

الكتــاب العزيــز، ابن عطية الأندل�شــي )4/2(.
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ه القراآن اإليه، وهو ال�شحر وال�شحرة؛  وثمة اأمٌر اآخر نبَّ
فلل�شحرة اأثُرهم في التفريق بين الزوجين وتباعدهما. 

قال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]البقرة: 102[.

وفـــي القـــراآن العـــالج وال�شـــفاء مـــن ذلـــك قـــراءة 
ُر اهلل في  المعـــوذات، وتالوة الأوراد، وال�شدقـــة، وُيذكِّ
كتابـــه بعمـــٍل يزيد فـــي الإ�شالح بيـــن الزوجيـــن، اقراأ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ژٴۇ  تعالـــى:  قولـــه 
ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ وئ ۇئ ۇئژ ]الأنبياء: 90[. فباِدَرا لعمِل الخير، 

قا، اأ�شِرَعا واأْح�ِشَنا القوَل والمعاملة  دَّ ُلُح اأُُموُرُكما؛ َت�شَ ت�شْ
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ال اأرحامكما الأقربين والأبعدين.  لأقرباء ُكلٍّ منكما، �شِ
ِبيَّ  قاَل:  ْحَمِن ْبِن َعـــْوٍف: اأنَّ النَّ »َعـــْن َعْبِدالرَّ
ِحُم ا�ْش���َتَقْقُت  ْحَمُن وهي الرَّ »َيُق���وُل اهلُل َتعال���ى: اأنا الرَّ
ْلُتُه وَم���ن َقَطَعها  لَه���ا و�شَ ا�ْش���َمها ِم���ِن ا�ْش���ِمي َفَمن و�شَ

َقَطْعُتُه«)1).

وَعـــْن اأِبـــي ُهَرْيـــَرَة  قـــاَل: قـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل 
: »ما ِمن �َشْيٍء اأُِطيَع اهلُل ِفيِه اأْعَجَل َثواًبا ِمن 
َي اهلُل ِبِه اأْعَجَل ُعُقوَبًة  ِحِم، وما ِمن َعَمٍل ُع�شِ لَِة الرَّ �شِ

ِمَن الَبْغِي والَيِميِن الفاِجَرة«)2).

وَعـــْن اأَن�ـــضٍ قـــاَل: قـــاَل َر�ُشـــوُل اهلِل : »اإنَّ 
ِح���ِم َيِزي���ُد اهلُل ِبِهم���ا ف���ي الُعُم���ِر،  لَ���َة الرَّ َدَق���َة و�شِ ال�شَّ
���وِء، وَيْدَفُع اهلُل ِبِهم���ا المكروَه  وَيْدَف���ُع ِبِهم���ا ِميَتَة ال�شُّ

والمحذوَر«)3).

ِحِم  َدَقِة َعلى ِذي الرَّ ُل ال�شَّ وقاَل : »اأْف�شَ
)1) اأخرجه اأبو داود، )1694(، و�شححه الألباني، �شحيح اأبي داود، )1694(.

)2) اأخرجه البيهقي في ال�شنن الكبرى، )٣5/10(.
)3) الهيثمي، مجمع الزوائد.
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، َفَثَبـــَت ِبَدلَلِة الِكتاِب  الكا�ِش���ِح«)1). ِقيَل: الكا�ِشـــُح الَعُدوُّ
ِحِم وا�ْشِتْحقاُق الثَّواِب ِبها«)2). َلِة الرَّ ِة ُوُجوُب �شِ نَّ وال�شُّ

اأْكِثَرا من الدعاء والتذّلل هلِل؛ رغبًة في خيره، وحذًرا 
را العظمـــة الربانية  من غ�شبه -�شـــبحانه- وا�شـــَتْح�شِ
والخ�شوع والخ�شوع هلِل  في كل وقت وحين، ت�شلح 

اأموركما، فهو ح�شُبنا ونعم الوكيل.

b

)1) اأخرجــه اأحمــد )2٣5٣0(، والطبرانــي فــي »الأو�شــط« )٣279( والحميــدي 
الجامــع  �شحيــح  فــي  الألبانــي  و�شححــه   ،)2٣86( خزيمــة  وابــن   ،)٣٣0(

.)1110(
)2) مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )172/9(.
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ُقُدواُتنا واالبتالءات

القراآُن كرامٌة من اهلِل وِنعمة، ومائدٌة �شـــماويٌة ننهُل 
من زادها، ونلجاأُ اإليها ن�شتهدي ونتعلم.

احِر�ـــض اأن تعر�ض نف�شـــك علـــى تلك المائـــدة ُكلَّ 
�شاد،  حيٍن، و�شتجد الغذاء، و�شتلقى الهداية، و�شترى الرَّ

. و�شتقراأ ق�ش�ض الُقدوات الأخيار، ُر�شل اهلل

عندما تتعر�ض لحالة ابتالء بفقِد حبيب، اأو خ�شارِة 
ماٍل، اأو اأيِّ َعَر�ٍض ُدنيوي فاقراأ القراآن، واعر�ْض نف�َشك 
عليـــه؛ فكلما قراأته عرفت اأن ابتالءات اهلل عامة؛ ابُتلَي 
اأنبيـــاء اهلل ور�شـــله! فالخلق والوجود لي�ـــض عبًثا وترًفا، 

اإنما هو ابتالٌء واختبار ورجعة ژے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭژ ]الموؤمنون: 115[. ڭ 
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اقراأ القراآن، فكلما قراأَته، وفح�شت نف�شـــك تعّلمت 
درو�ًشا في ال�شبر والتحمل!

مـــا من فـــرٍد اإل ويتعّر�ض لحالت ُحـــْزٍن واألٍم، فهل 
ن�شت�شلُم لالأحزان؟

كلمـــا قـــراأَت القراآن عِلْمـــَت ما اأ�شـــاب ُقدواتنا من 
ابتـــالءات؛ فنبـــيُّ اهلل نوح  ُابتلي بعنـــاد قومه؛ اإذ 
لِبث فيهم األَف �شنة اإلَّ خم�شين عاًما يدعوهم ويترّجاهم 

التعّقَل والإيماَن باهلل، في�شـــخرون منه، وي�شبر ژى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ۈئ ېئ ېئژ ]العنكبوت: 14[.

  رجاٌل عظماء، و�شنواٌت طواٌل ي�شبُر فيها نوٌح
  ويتحمل عناء الدعوة اإلى اهلل، وتزداُد معاناُة نوٍح
بكفـــر اأقرب النا�ـــض اإليه؛ بكفـــر ابنه وزوجـــه، في�شبُر 
ويتحمُل وي�شـــتمرُّ في الدعوة اإلى اهلل، وتكون له العاقبة 
الح�شنة اأن اأغرق اهلل الكفرة، و�شار امتداُد الب�شر منه 
ٻژ  ٻ  ٻ . يقول ال�شيخ ابن �شعدي: »ژٱ 
]ال�شافـــات: 77[ اأغرق جميع الكافرين، واأبقى ن�شـــله وذريته 
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مت�شل�شـــلين، فجميع النا�ض من ذرية نوح ، وجعل 
ا اإلى وقت الآخريـــن؛ وذلك لأنه  له ثناًء ح�شـــًنا م�شـــتمرًّ
ُمح�شـــٌن في عبادة الخالق، ُمح�شـــٌن اإلـــى الخلق، وهذه 
�شـــّنته تعالى في المح�شـــنين، اأن ين�شـــر لهم من الثناء 

على ح�شب اإح�شانهم«)1).

اأين نحن مـــن �شبر نوح وُجْهده؟! ُقـــروٌن وهو يدعو 
قومه، وي�شبُر على اأذاهـــم. لنفح�ض ذواتنا، كم بذلنا 

من الوقت لخدمة ديننا؟ وكيف رقابتنا لأُ�شرنا؟

اْبُتِلَي اإبراهيم الخليل  ببالٍء يْعَجُز عنه مالييُن 
الب�شر، بالٌء و�شفه اهلُل �شبحانه بالبالء الوا�شح الَجِلي، 
ابُتلـــي بروؤيا ذبـــح ابنه، فعزم على التنفيـــذ و�شبر ونال 

ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  الفوز 
حب خب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج ٱ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]ال�شافات: 106-102[.

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض705(.
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يق���ول اب���ن �ش���عدي: »ژٿ ٿژ الـــذي امُتحـــن به 
اإبراهيـــم  ژٿ ٹ ٹژ؛ اأي: الوا�شـــح، الـــذي 
تبيـــن به �شفـــاء اإبراهيم، وكمـــال محّبته لربـــه وخّلته، 
ا  ُه ُحبًّ فاإن اإ�شماعيل  لما وهبه اهلُل لإبراهيم، اأحبَّ
�شديًدا، وهو خليل الرحمن، والُخّلة اأعلى اأنواع المحّبة، 
وهو من�شٌب ل يقبل الم�شاركة، ويقت�شي اأن تكون جميع 
اأجزاء القلب متعّلقة بالمحبوب، فلما تعّلقت �شـــعبة من 
ه،  �شـــعب قلبه بابنه اإ�شـــماعيل، اأراد تعالى اأن ي�شّفي ُودَّ
ه،  ويختبر خّلته، فاأمـــره اأن يذبح من زاحَم ُحبُّه ُحبَّ ربِّ
فلمـــا قّدم حبَّ اهلل، واآثره على هواه، وعزم على ذبحه، 
وزال ما فـــي القلـــب من المزاحم، بقـــي الذبح ل فائدة 

فيه؛ فلهذا قال: ژٿ ٹ ٹژ«)1).

ويتنوع ابتـــالُء اإبراهيم وي�شبر، وتكـــون له العاقبة 
ِرُموَن النار ويقذفون به فيها، واأّنى لهم ذلك  الح�شنة، ُي�شْ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]الأنبياء: 70-68[. ۈ 

)1) الم�شدر ال�شابق، )�ض706(.
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يق���ول ال�ش���يخ ال�ش���عراوي: »في هذا الموقف تظهر 
طالقـــة ُقدرة اهلل في الكون، فاإن اهلل -�شـــبحانه- َخَلَق 
بات اأ�شباًبا، ثم قال لالأ�شـــباب: اأنِت ل�شِت فاعلٍة  ِللُم�شـــبِّ
بذاِتـــِك، ولكن باإرادتي وُقدرتي، فـــاإذا اأردُتِك اإلَّ تفعلي 
اأْبَطْلُت عمَلِك، واإذا ُكنِت ل تنه�شين بالخير وحدك فاأنا 
اأجعلـــك تنه�شين به. فنبيُّ اهلل اإبراهيم  كان من 
َن خ�شوَمُه من القب�ـــض عليه، اأو ُينزل  الُممكـــن األ ُيَمكِّ
مطًرا ُيطفُئ ما اأوقدوه من نار، لكن لي�شـــت ِنكاية القوم 
فـــي هذا، فلو اأفَلَت اإبراهيم من قب�شِتهم اأو نزل المطُر 
ا منه لفعلنا به كذا وكذا،  فاأطفاأ النار لقالوا: لوُكنا تمكنَّ
ولـــو لم ينـــزل المطـــر لفعلنا به كـــذا وكذا. و�شـــاء اهلل 
اأن يكيـــَد لهم، واأن يظهـــر لهم طالقُة القـــدرة الإلهية، 
َنهـــم مـــن اإبراهيم حتـــى ُيلقوه في النـــار ِفعاًل، ثم  فُيمكِّ
ياأتـــي الأمـــر الأعلى مـــن الخالـــق -�شـــبحانه- للنار اأن 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  يـــة الإحراق ژۇ  تتعّطل فيها خا�شّ
ٴۇژ«)1).

)1) تف�شير ال�شعراوي، )9021/15(.
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ويتعاقـــب ر�شـــُل اهلل واأنبيـــاوؤه في الدعـــوة اإلى اهلل، 
ـــِل جهاَلـــِة اأقوامهم ويفوزون، ويخ�شـــُر المعاندون  وتَحمُّ

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  الُع�شـــاة  المتكبـــرون 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىژ 

]يو�شف: 110[.

حيـــن اأحاط قوُم لوٍط به، وجاوؤوا اإليه يهرعون لفعل 
ـــًة ودناءًة وازدراًء بنبي اهلل  الفاح�شـــة في �شيوفه؛ ِخ�شَّ
 وامتهاًنـــا لكرامتـــه، ا�شـــتدَّ بـــه الكـــرب، ثم كان 

الفرج والإهـــالك للمجرمين ژگگگڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہہ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب 

يث  مثىث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مخ  حخ  جخ  مح  مججح  حج 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]هود: 77-8٣[. ٺ 
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لقـــد و�شف القـــراآن الكريـــم اأولئك القـــوم بفاقدي 
�شـــد ژۈ ۈٴۇۋژ، كما و�شفهم بالمف�شدين  الرُّ
ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]العنكبوت: ٣0[، وو�شمهم  ژۇئ ۆئ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ  بالف�شق  ژک ک ک 
ڳ ڳژ ]العنكبوت: ٣4[.

وذكـــر  العنيـــف،  ال�شـــتئ�شال  عـــذاب  لهـــم  وكان 
-�شـــبحانه- اأنه اأبقى خبرهم وعقابه لهم اآيًة وا�شحًة، 
فليعتبر العقالء ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ 

]العنكبوت: ٣5[.

�ْشـــد،  وُكلُّ َمْن �شـــَلك طريـــق قوم ُلوٍط َفَقْد؛ َفَقَد الرُّ
وظلـــم وطغـــى، فكانـــت نهايته الهـــالك، يقـــول تعالى: 
ژٿٿٿٿٹژ، حتى َمـــْن ر�شي فعلهم. تلك 

زوجـــُة ُلـــوط غلبتها ال�شـــقاوُة، فكفرْت ور�شيـــْت اأعمال 
قومها القذرة، فاأ�شابها العـــذاب، وهلكت مع الهالكين 

ٹژ ]النمل: 57[. ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ 

ون�شمع في هذا الع�شر ت�شمياٍت جديدة لذاك الفعل 
ول  القـــذر )ُمثليين( لتح�شـــين عملهم، وُتِقـــرُّ بع�ض الدُّ
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ت�شـــريعاٍت ل�شـــلوكهم الُمنحرف. وفي القـــراآن الو�شف 
وء والُف�شق  الحقيقي والت�شمية الفعلية لهم؛ فهم اأهل ال�شُّ

والخبائث ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ ]الأنبياء: 74[.

ارجْع للقراآن، وا�شتر�شـــْد به في منهجك ال�شـــلوكي، 
وا�شتنْر به طريق حياتك.

ويختـــم الحـــقُّ -�شـــبحانه- النبـــوات ببعثـــة محمد 
، وفـــي �شـــيرته درو�ـــٌض وِعَبٌر، فاأيـــن نحن من 

َعلُِّم منها؟! قراءتها والتَّ

اإن فـــي �شـــيرة نبينـــا محمد ، وفـــي �شبره 
وتحّمله، المنهَج الحق، المنهَج الواجب تاأّمله، ودرا�شُته 

وتدري�شه!

ابتلي  باليتم، بفْقِد الأب، ثم َفقِد الأم في 
طفولته، وابُتلي بعناد قومه، وح�شد ُثّلٍة من اأعيانهم له، 

وبعداوِة اأقرِب النا�ض اإليه ؛ عّمه اأبو لهب.
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ه اأبو طالب؛ اأبى  وابتلي بتمنُِّع اأحبِّ النا�ـــض اإليـــه عمُّ
الهدايَة وامتنع، ف�شبَر ر�شـــول اهلل  وما يئ�ض، 
ظـــلَّ ُيلـــحُّ ويترّجى هدايـــَة عّمـــه، وياأبى حبيبـــه الغالي 

اأبو طالب ويموُت على ال�شرك!

وي�شـــتمرُّ  فـــي الدعوة ثالَث ع�شـــرَة �شـــنة 
بمكـــة، يتحّمُل اأذى قومه و�شـــفاهتهم، ويبلغ الجهُد منه 
 ، مبلَغه، فينزُل عليه َمَلُك الجبال فُي�شلُِّم عليه
وي�شتاأذنه باأن يطبق )الأخ�شبين( على اأهل مكة، ولكنه 
-باأبـــي هو واأمي- ي�شبُر عليهم وهـــم يكيدونه، ويترّفُق 
بهم وهم يوؤذونه، ويقول كلمتـــه الخالدة لَمَلِك الجبال: 
ل، اترْكه���م، ل، دْعه���م، ل، اأمهْلهم لع���ّل اهلَل ُيْخِرُج من 

اأ�شالبهم ُعبَّاًدا هلل!

وي�شبـــر ، وتكـــون لـــه العاقبـــة الح�شـــنة 
فيهتـــدي كثيرون، ويدخل النا�ـــض في ديـــن اهلل اأفواًجا 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڦڄڄڄ  ژ

ڎژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
]الن�شر: 1-٣[.
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ويم�شي التاريخ والبتالءات ما�شية، ويتكرر ما ورد 
في اأول �شـــورة العنكبـــوت ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۇ ۆ ۆژ ]العنكبوت: 1-٣[. ۇ 

ِاْلجاأ للقراآن الكريم في ُي�شـــرك وُع�شـــِرك، تجد فيه 
الأمر بالتوكل على اهلل، ومْن توكَل على اهلِل كفاه ژڦ 

ڄ ڄژ ]الأحزاب: ٣[. ڄ  ڦ  ڦ 

رٍّ واأيُّ ابتالء، فال تحزن، فالحزُن  ـــَك اأيُّ �شُ اإذا م�شَّ
وٌل  يجِلُب الُحزَن، ولكن اأم�شـــْك بحبِل القراآن، فهو مو�شَ
بال�شـــماء، ومـــن تعّلق بـــه نجا. عـــن جبير بـــن مطعم: 
»اأَب�ِشـــروا، فـــاإّن هـــذا القراآَن طرُفـــه بيـــِد اهلِل، وطرُفه 
ـــكوا بـــه، فاإنكم لن َتهِلكـــوا، ولن َت�شلُّوا  باأيديكم، فتم�شَّ

بعده اأبًدا«)1).

رّباه، لك الحمد.
)1) اأخرجه البزار )٣421(، والطبراني )126/2(، )15٣9(، و�شححه الألباني 

في �شحيح الجامع )رقم٣4(..
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عجبـــي كيـــف الغفلـــة عـــن حبـــِل النجـــاة الُمّت�شل 
ەئ  ائ  بال�شـــماء! تعلَّْق به، وُعْد اإليه كل حين ژ ائ 

ەئژ ]الفرقان: ٣1[.

واعلـــْم اأن البتالء مثلما يكون بالألم وال�شـــر، يكون 
بالفرح والخير، فال تغتّر بعطاء اهلل وا�شـــكره. ژی 

جئ حئ مئ يئ جبژ ]الأنبياء: ٣5[.

ْره، واعر�ْض نف�َشـــك عليه ُكلَّ حين؛  اإنه القراآن، تدبَّ
كي ت�شقَل نف�َشك، وتتجدد حياتك.

ن ي�شتمعون القول فيتَّبعون اأح�شَنه. اللهّم اجعلنا ممَّ

b
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القول والعمل

ت�شـــمُع قوَل بع�ض الُمتحدثين فُيعِجُبَك، وترى عَمَلُه 
فَي�ُشـــووؤَك، و�شّتان ما بين القول والعمل! فكيف اأنت بين 
قولك وعملك؟ احذْر اأن تكون ذاك ال�شخ�ض الذي يقول 

ول يفَعـــل، فالقـــراآن ينهـــاك ژڱ ڱ ڱ ں ں 
ھژ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

]ال�شف: 2، ٣[.

اْك�ِشف ذاتك بجهاز الفح�ض القراآني، فاهلل -�شبحانه- 
يْعَلم حالَتـــك نطقَت اأو لم تنطق، جهـــرت بالقول اأو لم 

ڻژ ]طه: 7[. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تجهر ژڱ 

تم�شـــي حياُتـــك واأنت غافـــٌل تتحدث بُحُلـــو القول، 
وحيـــن العمـــل تِحِيُد عمـــا وَعظَت به ودعـــوت اإليه، لكن 
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ه لزللك وَخَطِلَك، وتتذكر رقابة  حيـــن تقراأ القراآن، تتنبَّ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژگ  اهلل 

ںژ ]البقرة: 2٣5[.

و�ْشَو�َشـــُة نف�ِشـــَك معلومـــٌة هلل. ل مفـــرَّ ول مهـــرب، 
فالحـــذَر الحذر، ليكن باطنك كظاهـــرك، ولَيُكْن قولك 

مراآًة ِلعملك  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]ق: 18-16[.

تذكـــر اأن معك رقيًبا عتيـــًدا، اأي ُمالزٌم لك ُمراقٌب 
حا�شٌر ل يفوته �شيء.

اجل�ـــض على انفـــراد وفي خلـــوٍة مع نف�شـــك، وافتِح 
ـــل قولـــه تعالـــى: ژڭ ۇ ۇ ۆ  الم�شحـــف، وتاأمَّ
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

]المطففين: 6-1[.
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افح�ض نف�شك في �شوء هذه الآيات، وحا�شب نف�شك 
قبل ذاك اليوم العظيم؛ فهل اأنت تطّفف في تعاملك مع 

الآخرين؟
هـــل يغلُبك حـــبُّ الدنيا، فتختل�ـــضُ مـــن وقت عملك 

واأنت ل ت�شعر؟
هل اأنَت في اأداِء الحقوِق تتكا�شُل وتتراخى؟

هل اأنَت �شمٌح في اإم�شاء بيعك فال تبَخ�ض الُم�شتري، 
ول ُتخفي عليه عيًبا خفي في ب�شاعتك؟

هل وهل، ثم هل وهل؟ ت�شـــاوؤلت كثيرة في اأ�شـــلوب 
المحا�شبة والفح�ض القراآني للذات في حياتها العملية.
اإن القراآن الكريم بين اأيدينا نتلوه ونغفُل عن تطبيق 
ُر  ۇژ ُتحذِّ اأحكامه! فهذه ال�شورة التي مفتتحها ژڭ 

من اختال�ض القليل، فكيف بالكثير؟
تـــداَرْك نف�َشـــَك واحـــذْر اأن تكـــون ذاك الذي يجمع 

ال�شواأتين )ح�شًفا و�شوَء َكيل؟!()1).
)1) انظر: مجمع الأمثال، الميداني، )207/1(.
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احـــذِر ال�شـــواأَة القليلـــة القليلـــَة، �شـــوف تجدها في 
ميزان ح�شـــناتك، فـــي ذاك اليـــوم العظيم ژڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ چ چ چ ڇ ڇژ ]الأنبياء: 47[.

وزُن حّبِة الخردل محفوٌظ و�شيُكون اأمامك حا�شًرا، 
ْهَت لذاك الميزان الذي ينتظرك؟ فهل تَنبَّ

ـــْر َوْزَن الخرَدَلِة واأنَت في متجرك اأو في مكتبك  َتَذكَّ
اأو فـــي محا�شرتـــك، اأو في كل حـــالت اأدائـــك لحقوق 
ُه  الآخرين. اإنه القراآن �شـــاهٌد علينا في دنيانا، فهل َنَتَنبَّ

ونفح�ُض ذواتنا، وُنراجع اأداء اأعمالنا!

اإن تذكـــر هـــذه الرقابـــة الرّبانيـــة والوعيـــَد الإلهي 
للمطففين )بالويل(، وللكذابين الذين يقولون ول يفعلون 
کژ ]الجاثيـــة: 7[. اإنـــه وعيٌد  ک  ک  ـــا ژک  )بالويـــل( اأي�شً

، فالحذَر الحذر. حقيقيٌّ

ڦژ ]الن�شاء: 1[. ڤ  ڤ  ڤ  ُر رقابة اهلل َلَك: ژڤ  َتَذكُّ
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اإنها رقابٌة �شـــاملٌة كلَّ �شـــيٍء ژک کک ک  گ گژ 
]الأحزاب: 52[.

ف، ذاك الكذاب  )الويـــل( الَمْوُعود بـــه ذاك الُمطفِّ
الأثيـــم الذي يقول ول يفعـــل، قال عنه ابن عا�شـــور في 
تف�شـــيره: »ژڭژ َكِلَمـــُة ُدعـــاٍء ِب�ُشـــوِء الحـــاِل، وهي في 

الُقْراآِن وِعيٌد ِبالِعقاِب وَتْقِريٌع«)1).

رت في القراآن  وقال ال�شيخ ابن عثيمين: ژڭژ تكرَّ
  د اهلل كثيًرا، وهي على الأ�شح كلمُة وعيٍد يتوعَّ
ْمَره اأو ارتكَب نهَيـــه على الوجه المقيَّد  بها َمـــن خاَلف اأَ

في الجملة التي بعدها.

فهنـــا يقـــول : ژڭۇژ ]المطففيـــن: 1[، فَمـــن 
فون؟ هوؤلء المطفِّ

رتهم الآيات التي بعدها، فقال:  فون ف�شَّ هوؤلء المطفِّ
ېژ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ 

]المطففين: 2، ٣[.

)1) التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عا�شور، )٣0/189(.
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ژۆ ۈ ۈ ٴۇژ يعنـــي: ا�شـــتروا منهـــم ما ُيـــكال، 

ا�شتوفوا منهم الحقَّ كاماًل دون َنْق�ض.

لهـــم؛  كالـــوا  اإذا  يعنـــي:  ژۅ ۅ ۉ ۉ ېژ 

بـــاأن كانوا هم الذيـــن باعوا الطعـــام كيـــاًل، فاإنهم اإذا 
كالوا للنا�ـــض اأو باعوا عليهم �شيًئا وزًنا اإذا َوَزنوا للنا�ض 
نق�شـــوا؛ ژېژ، فهـــوؤلء -والعياذ باهلل- ي�شـــتوفون 
هـــم كامـــاًل وينق�شـــون حـــقَّ غيرهم، فجمعـــوا بين  حقَّ
هم  ـــح في طلـــب حقِّ ـــحِّ والبخل؛ ال�شُّ الأمريـــن؛ بين ال�شُّ
كاماًل دون مراعاٍة اأو م�شـــامحة، والبخل بمنع ما يجب 

عليهم من اإتمام الكيل والوزن.

وهذا المثـــال الذي ذكره اهلل  في الكيل والوزن 
هو في الحقيقة مثال، فُيقا�ض عليه كلُّ ما اأ�شبه، كلُّ َمن 
ن هو عليه ومنـــَع الحقَّ الذي عليه  ـــه كاماًل ِممَّ طلب حقَّ
فاإنـــه داخـــٌل في الآيـــة الكريمة؛ فمثاًل الـــزوج يريد من 
ه كاماًل، ول تتهاون في �شـــيٍء من  زوجتـــه اأن تعطيه حقَّ
ها يتهاون ول يعطيها الذي لها،  ه عند اأداء حقِّ ه، لكنَّ حقِّ



    تادحح اتا يم

189

b

وما اأكثر ما َت�َشّكى الن�شاُء من هذا الطراز من الأزواج، 
والعيـــاُذ باهلل؛ حيـــث اإنَّ كثيـــًرا من الن�شـــاء يريد منها 
ها  ه هـــو ل يعطيها حقَّ ه كاماًل، لكنَّ الـــزوج اأن تقوم بحقِّ
ها من النفقة والِع�شـــرة  كامـــاًل، ربمـــا ينق�ض اأكثـــر حقِّ

بالمعروف وغير ذلك.

والغريـــب اأنَّ هـــذا يقـــع كثيـــًرا مـــن النا�ـــض الذين 
ظاِهرهـــم اللتـــزام، حتى اإنَّ بع�ض الن�شـــاء تقـــول: اأنا 
ـــمعة  ما اختـــرُت قبـــول هـــذا الـــزوج اإل ِلَمـــا له من ال�شُّ
الح�شـــنة واللتـــزام. فاإذا بـــه ينقلب ويكون اأ�شـــواأَ حاًل 
بالن�شـــبة لزوجته من اأهل الف�شـــق، فال اأدري عن هوؤلء 
ـــون اأنَّ اللتزام اأن  الذيـــن ظاهرهم اللتـــزام، هل يظنُّ
يقوم الإن�شـــان بعبادة اهلل فقط وُي�شيع حقوَق النا�ض؟! 
اإنَّ ُظلم النا�ِض اأ�شدُّ من ُظلم الإن�شان نف�َشه في حقِّ اهلل؛ 
لأنَّ ُظلم الإن�شـــان نف�َشـــه في حقِّ اهلل تحت الم�شيئة اإذا 
كان دون ال�شـــرك؛ اإن �شاء اهلل غفر له، واإن �شاء عاقبه 
ين لي�ـــض داخاًل تحت الم�شـــيئة،  عليـــه، لكن حق الآدميِّ
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)1): »َمْن 
 ل بـــدَّ اأن ُيوَفـــى، ولهذا قـــال النبـــي

وَن اْلُمْفِل����َص ِفيُك���ْم؟«. قالـــوا: َمـــن ل درهم عنده  َتُع���دُّ
ول دينـــار، اأو قالـــوا: ول متاع. قـــال: »َل، اْلُمْفِل����ُص َمْن 
َياأِْت���ي َي���ْوَم اْلِقَياَم���ِة ِبَح�َش���َناٍت اأَْمَثاِل اْلِجَب���اِل -كثيرة- 
َفَياأِْت���ي َوَقْد َظلََم َهَذا، َو�َش���َتَم َهَذا، َو�َش���َرَب َهَذا، َواأََخَذ 
َماَل َهَذا، َفَياأُْخُذ َهَذا ِمْن َح�َشَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َح�َشَناِتِه، 
َوَه���َذا ِمْن َح�َش���َناِتِه، َوَهَذا ِمْن َح�َش���َناِتِه، َف���اإِْن َبِقَي ِمْن 
َئاِتِهْم َفُط���ِرَح َعلَْيِه  ِخ���َذ ِم���ْن �َش���يِّ َح�َش���َناِتِه �َش���يٌء، َواإِلَّ اأُ
���اِر«. فن�شيحتي لهـــوؤلء الإخوة الذين  ُث���مَّ ُطِرَح ِف���ي النَّ
طـــون في حقِّ اأزواجهم �شـــواٌء كانـــوا من الملتزمين  يفرِّ
  َّ؛ فاإنَّ النبي اأو مـــن غيرهم اأْن يتَّقـــوا اهلل
اأو�شى بذلك في اأكبر مجمٍع �َشِهده العاَلم الإ�شالمي في 
ة الوداع،  حياة الر�شول  في يوم عرفة في حجَّ
قال)2): »اتَُّقوا اهلَل ِفي النِّ�َشاِء؛ َفاإِنَُّكْم اأََخْذُتُموُهنَّ ِباأََماِن 
اهلِل، َوا�ْشَتْحلَْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اهلِل«، فاأََمرنا اأن نتَّقي 

)1) اأخرجه م�شلم )2581 / 59(.
)2) اأخرجه م�شلم )1218 / 147( من حديث جابر بن عبداهلل.
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اهلل تعالى في الن�شـــاء، وقال)1): »اتَُّقوا اهلَل ِفي النِّ�َش���اِء؛ 
ُه���نَّ َعَواٍن ِعْنَدُكْم«. اأي: بمنزلة الأ�شرى؛ لأنَّ الأ�شير  َفاإِنَّ
ه الذي اأَ�َشـــره، واإن �شـــاء اأبقاه، المراأة عند  اإن �شـــاء فكَّ
زوجهـــا كذلـــك اإن �شـــاء طلَّقهـــا واإن �شـــاء اأبقاها، فهي 

بمنزلة الأ�شير عنده، فليتَِّق اهلل فيها.

ا نجد بع�َض النا�ـــض يريـــد من اأولده اأن  كذلك اأي�شً
هم، فيريد  ٌط في حقِّ ه مفرِّ ه على التمام لكنَّ يقوموا بحقِّ
وه في المال  ـــه؛ اأن يبرُّ وه ويقوموا بحقِّ مـــن اأولده اأن يبرُّ
ٌع  ه هو م�شيِّ وفي الَبَدن، وفي كلِّ �شيٍء يكون به البر، لكنَّ
لهـــوؤلء الأولد، غيُر قائٍم بما يجب عليه نحوهم، نقول: 
ف. كما نقول في الم�شـــاألة الأولى -في م�شاألة  هذا مطفِّ
ه  ـــه اإذا اأراد منهـــا اأن تقوم بحقِّ الـــزوج مع زوجتـــه-: اإنَّ
ف. هذا الأب  ها، نقـــول: اإنَّه مطفِّ كاماًل وهو يبخ�ـــض حقَّ
ر  وه تمام البـــرِّ وهو مق�شِّ الـــذي اأراد مـــن اأولده اأن يبرُّ
ر قوَل اهلل  ف. ونقول له: تذكَّ هم نقول: اإنك مطفِّ فـــي حقِّ

. 1) اأخرجه اأحمد )20695( من حديث عم اأبي حرة الرقا�شي(
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ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  تعالـــى: 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]المطففين: 1-٣[«)1).

اأخرج البخاري، وم�شـــلم واللفظ له، ب�شنديهما من 
  حديث ابن عبا�ـــض قال: »قام فينا ر�شول اهلل
خطيًبا بموعظٍة، فقال: »يا اأيها النا����ُص، اإنَّكم ُتح�َشرون 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  اإل���ى اهلل حف���اًة ُع���راًة ُغ���ْرًل؛ ژ 
چژ ]الأنبياء: 104[...«)2). الحديث. ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

وفـــي اآية اأخرى ياأمر �شـــبحانه بوفـــاء الكيل والوزن 
ەئژ  ەئ  ائ  ائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ژۉ 

]الإ�شراء: ٣5[.

ولهـــذا يتناقل الموؤرخون �شـــماع عمر بـــن الخطاب 
حديث الفتاة مع اأمها باإعجاٍب واإطراء؛ اإذ قالوا: »بينما 
اأمير الموؤمنين عمر  يع�ـــضُّ في بع�ض الليالي، واإذا 

)1) تف�شير ابن عثيمين، �شورة المطففين، الآية: 1-٣.
)2) اأخرجه البخاري )٣٣49(، وم�شلم، )58/2860(.
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به ي�شـــمع امراأًة تقـــول لبنة لها: قومي اإلـــى ذاك اللبن 
فامذقيـــه بالمـــاء -اأي اخلطيه بالمـــاء- فقالت البنُت: 
اه اأو ما قد علمِت بما كان من عْزَمِة اأميِر الموؤمنين؟ يا اأمَّ

: وما كان من عزمته يا بنيَّة؟ قالت الأمُّ

قالت البنُت: اإّنه اأمَر مناديه فنادى: ل ُي�شـــاُب اللبُن 
بالماء.

فقالـــت الأّم: اأي بنّيـــة قومـــي اإلـــى اللبـــن فامذقيه 
بالماء، فاإنك بمو�شٍع ل يراك فيه عمٌر ول منادي عمر.

و�شـــمع عمر هذه المحاورة بين الأم وابنتها، فقالت 
البنت: يا اأّمـــاه اإن كان عمر ل يرانا ول يعلم، فاإله عمر 
يرانا ويعلم، واهلل ما كنت لأطيعه في المالأ واأع�شيه في 

الخالِء.

ت�شت�شـــعر البنـــُت رقابـــة اهلل، وتمتنـــع مـــن الغ�ـــضِّ 
ه  والتطفيـــف، وي�شـــمع عمر  هـــذا الحوار، وي�ُشـــرُّ
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جواب الفتاة، ووقعت مقالتها منه موقًعا عظيًما، فقال: 
يا اأ�شـــلم -خادمـــه الُمرافق لـــه- َعلِِّم البـــاَب، واعرف 
ه، فلما اأ�شبح قال: يا اأ�شلم،  المو�شع، ثم م�شى في ع�شِّ
ام�ِض اإلى المو�شع فانظْر من القائلة، ومن المقول لها، 
وهل لهما من بعل؟ قال اأ�شلم: فاأتيت المو�شع، فنظرُت 
ـــم ل بعَل لها، واإذا تيَك  فـــاإذا الجارية من بني هالل، اأيِّ
هـــا، لي�ـــض لها بعل، فاأتيت عمـــر واأخبرته، فدعا عمر  اأمُّ
ولـــده عبداهلل وعبدالرحمن وعا�شًمـــا، وقال: هل فيكم 
مـــن يحتـــاج اإلى امـــراأة فاأزوجه؟ لـــو كان باأبيكم حركة 
اإلـــى الن�شـــاء ما �شـــبقه منكم اأحـــد اإلى هـــذه الجارية، 
فقـــال عبداهلل: لي زوجة، وقال عبدالرحمن: لي زوجة، 
وقـــال عا�شم: يا اأبتاه ل زوجة لـــي فزوجني، فبعث اإلى 
الجارية، فزوجهـــا عا�شًما، فولدت له محمًدا وبنًتا هي 
اأمُّ عا�شـــم، فتزوجها عبدالعزيز بـــن مروان بن الحكم 
فولـــدت لـــه عمر بـــن عبدالعزيـــز ، وعا�شم بـــن 

عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبدالعزيز لأمِه.
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اإن هـــذه الق�شـــة الخالـــدة، وذاك الموقف ال�شـــويُّ 
لتلـــك الفتاة نال الإعجاب، واأبقى ذكرها خالًدا تتناقله 

الأجيال، فكيف بر�شا اهلل، وهو الخير والنعمة!

ًرا عن قولك، وعاك�ًشـــا  فاحر�ض اأن يكون فعلك معبِّ
باطنك!

b
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ما... ُكلَّ

اقراأ القراآن كلما �شاق �شدرك، وكلما �شُعرَت بالهم 
نعوذ باهلل من الهموم، فقد جعله اهلل ب�شـــارًة وُطماأنينة 

ٿ ٿ ٿژ ]الأنفال: 10[. ٺ  ژڀ ٺ ٺ ٺ 

مث  جث  يت  ىت  مت  خت حت  جت  يب  ىب  ژمب 

ىثژ ]الرعد: 28[.

مما ذكره ال�شـــيخ ال�شـــعراوي في تف�شيره، قال: »اإن 
�شـــيدنا جعفر ال�شادق  كان عالًما بكنوز القراآن، 
ُر عليها  وبالنف�ض الب�شـــرية، وما يعتريها من تقلُّبات ُتَعكِّ
ْفو الحياة مـــن خوٍف اأو قلٍق اأو هـــمٍّ اأو حزٍن اأو مكر،  �شَ
  اأو زهـــرة الدنيا وطموحات الإن�شـــان فيها، فكان
ُيخرج لهذه الداءات ما ينا�شـــبها من عالجات القراآن، 
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فـــكان يقول فـــي الخوف: »عجبت لمن خـــاف ولم يفزع 
حبژ ]اآل عمران: 17٣[،  جب  يئ  اإلى قول اهلل تعالى: ژىئ 

ٻ ٻ ٻ  ٻ  فاإني �شـــمعت اهلل بعقبها يقول: ژٱ 
پ پ پژ ]اآل عمران: 174[.

وعجبُت لمن اغتمَّ -لأن الَغمَّ ان�شـــداد القلب وبلبلة 
الخاطر من �شـــيء ل يعرف �شـــببه- يقول: عجبُت لمن 

، ولـــم يفزع اإلـــى قـــول اهلل تعالـــى: ژڱ ڱ ں ں  اغتـــمَّ
ڻ ڻ ۀژ ]الأنبيـــاء: 87[ فاإني �شـــمعت  ڻ ڻ 

اهلل بعقبها يقول: ژہ ہ ہ ہ ھژ ]الأنبياء: 88[، 
لي�ض هذا فقط، بل: ژھ ھ ےژ ]الأنبياء: 88[، 
فـــة( عامة لـــكل موؤمـــن، ولي�شـــت خا�شة  وكاأنهـــا )و�شْ
بنبـــّي اهلل يون�ـــض ، فقـــْوُل الموؤمن الـــذي اأ�شابه 
الغّم: ژڱ ڱ ں ںژ ]الأنبياء: 87[؛ اأي: ل مفزع لي �شـــواك، 
ڻ ڻ ۀژ ]الأنبيـــاء: 87[  ول ملجـــاأ لي غيـــرك ژڻ 
اعتـــراٌف بالذنـــب والتق�شيـــر، فلعلَّ ما وقعـــُت فيه من 
ذنـــب، وما حدث من ظلٍم لنف�شـــي هو �شـــبُب هذا الغمِّ 

الذي اأعانيه.
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وعجبـــُت لمن ُمكر بـــه، كيف ل يفزع اإلـــى قول اهلل 
ژژ ]غافـــر: 44[، فاإني �شـــمعت اهلل  تعالـــى: ژڈ ڈ ژ 
بعقبها يقول: ژگ گ گ گ ڳژ ]غافر: 45[. فاهلل 
 هو الذي �شـــيتولى الـــرد عليهم، ومقابلة مكرهم 

بمكره �شـــبحانه، كما قال تعالـــى: ژڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺژ ]اآل عمران: 54[.

وعجبُت لمن طلب الدنيا وزينتها -�شاحب الطموحات 
فـــي الدنيا المتطلع اإلى زخرفهـــا- عِجبُت كيف ل يفزع 
اإلـــى قـــول اهلل تعالـــى: ژژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ ]الكهف: ٣9[، 

فاإني �شـــمعت اهلل بعقبها يقول: ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻژ ]الكهـــف: 40[. فـــاإن قلَتها على نعمتك ُحفظْت ونَمْت، 

واإن قلَتها على نعمة الغير اأعطاك اهلل فوقها«)1).

وجـــاء هـــذا القول عـــن جعفـــر ال�شادق فـــي كتاب 
عجائـــب القـــراآن لفخرالدين محمد بن عمـــر الرازي، 
وذكـــر بعده قـــول �شـــفيان بن ُعيينـــة: »اأن اهلل لما قال: 

)1) تف�شير ال�شعراوي: )8915-8914/14(.
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ےژ، فقـــد وَعـــَد ُكلَّ ُموؤمـــن يقول:  ژھ ھ 

ڻ ڻ ۀژ اأن ُينجيـــه  ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

، ومعلوٌم بال�شرورة اأن اهلل ل ُيخلُف الميعاد)1). من الَغمِّ

و�شـــدق الإمـــام جعفر ال�شادق  ففـــي القراآن 
ال�شـــفاء من ُكلِّ هـــم، والعالج من ُكّل َغـــم، قال تعالى: 

ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ ]يون�ض: 57[.

ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]الإ�شراء: 82[.

ژۉۉېېېېژ ]ف�شلت: 44[.

كلما �شـــعرَت بالقلق والتوتر افتِح الم�شحف، واقراأْ 
برفٍق وُتوؤدة ما تي�ّشر لك، اأو افتْح جهاز الت�شجيل وا�شتمع 
لقارٍئ نـــدي ال�شوت، فر�شـــول اهلل  طلب من 
�شـــاَء، قال  عبداهلل بن م�شـــعود اأن يقراأ عليه �شـــورة النِّ
ي اأحبُّ  عبـــداهلل: قلُت: اأقراأُ عليك وعليك اأُنِزل؟ قال: اإنِّ

اأن اأ�شمَعه من غيري.
)1) عجائب القراآن، الفخر الرازي، �ض142.
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قـــال: فقـــراأُت عليـــه حّتـــى اإذا انتهْيـــُت اإلـــى قوِله: 
گژ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ 

الآيِة،]الن�شاء: 41[ فرفعُت راأ�شي فاإذا عيناه َتهِمالن«)1).

ُكلما راأيت فقيًرا اأو م�شروًعا خيريًّا فاحر�ْض اأن تجعل 
ٺ ٺ ٿ  لك فيـــه ن�شيًبا ولو بريـــال، ژٺ ٺ 
ڤژ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]اآل عمران: 1٣4[.

واعلـــْم اأن ُكلَّ ما اأنفقته مـــن خير فاهلل ُيخلفه، ژۇئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

جئ حئمئ ىئ يئ جبژ ]�شباأ: ٣9[.

كلمـــا ارتبطـــَت بـــاهلل زاد يقيُنـــَك و�شبـــُرَك، وكلما 
َة، واأن الحياة الدنيا  قراأت القراآن عرفت التربيـــَة الَحقَّ

ٻ  ماهي اإلَّ مرحلة وجيـــزة لالمتحان والتمايز ژٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹژ ]الملك: 2-1[. ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ 

)1) اأخرجه البخاري، )4582(، وم�شلم، )800(.
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ـــْل وتدبَّر هـــذه الآية تعلم اأن وجـــودك في الدنيا  تاأمَّ
موؤّقٌت، فبعد الحياة، موٌت وبعٌث.

قال مّكي بن اأبي طالب في تف�ش���يره: لقوله تعالى: 
ٿژ؛ »اأي: خلق الموَت  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژڀ 

لُيِميت الأحياء، وخلق الحياة ليحيي الموتى. وفعل ذلك 
ليختبركم في حياتكم وُطـــوَل اإقامتكم في الدنيا، اأيُّكم 
اأح�شـــُن عماًل فيجازيه على ذلك فـــي الآخرَة. وقد علم 
تَعالـــى ُكلَّ ما هم عاملون، وعِلَم الطائـــع والعا�شي قبل 
خلقهم، لكـــن المجازاة اإنمـــا تقع بعد ظهـــور الأعمال، 

ل ُيجاَزى اأحًدا بعلم اهلل فيه دون ظهور عمله.

فالمعنى: ليختبر وقوع ذلك منكم على ما �شـــبق في 
علمه وق�شائه. وتقديره: من خيٍر و�شٍر احت�شاًبا منكم.

ق���ال قت���ادة: اأذلَّ اهلُل ابَن اآدم بالموت، وجعل الدنيا 
دار حياٍة ودار فناء، وجعـــل الآخرة دار جزاٍء وبقاء«)1). 

)1) الهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن اأبي طالب )192/7(.
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ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ژۇئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئژ ]الموؤمنون: 102-10٣[.

ُكلَّما راأيَت الباطل يعلو، والُمجوَن يف�شو، فُعْد للقراآن 
تجد فيه الت�شـــلية والطماأنينة، فما هو اإل ابتالء وتماُيز 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ژہ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]اآل عمران: 179[.

ا�شبْر واثبْت، واعلْم اأن الغيب من علم اهلل!

وبعـــد فقراَءُة القراآن، خيُر زاٍد فكري، وخيُر ح�شٍن 
َم بـــه ال�شالحون الأخيـــار، فكانت لهم  نلـــوُذ به، اعت�شَ

العاقبـــة الح�شـــنة، ثّبتنـــا اهلل بالقـــول الثابت ژڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇژ ]اإبراهيم: 27[.

b
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كيف أنت والدنيا؟

نيـــا ومتاعهـــا ژڻ  ـــَب اهلُل للنا�ـــض �شـــهواِت الدُّ َحبَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ھ ھ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]اآل عمران: 14[.

افتـــِح الم�شحـــَف واعر�ـــضْ حالـــك والدنيـــا، وهل 
خدعتك زينتها واأ�شغلتك عن اآخرتك؟ تدارْك ذاَتَك مع 

الدنيا وافح�شها بالقراآن.

اإنهـــا الدنيـــا ِزينـــٌة مرغوبٌة، فمـــْن ل يحـــب الأبناء 
والأمـــوال؟ الكلُّ يلهُث ويجري، لكـــن الأعمال ال�شالحة 
تة،  ال�شائبة الخال�شة لوجه اهلل خيٌر من تلك الزينة الموؤقَّ
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ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺژ ]الكهف: 46[.

يت�شارُع الب�شُر ويتقاتلون؛ طلًبا لهذه الزينة، وما على 
الأر�ض زينٌة وابتالٌء من اهلل؛ ليتمايَز النا�ُض اأيُّهم اأعّف، 

واأّيهم اأح�شـــُن عمـــاًل ژڦڦڄڄڄڄڃ ڃ 
ڃ ڃ چژ ]الكهف: 7[.

اأخـــي في اهلل، ما ُفِطرَت عليه من ُحبِّ الدنيا، ُيثِبُتُه 
القراآُن ويوؤّكـــُده، لكن اإذا طلبَت الدنيا وال�شـــتمتاَع بما 
اأعطاك اهلل منهـــا، فالحذَر الحذَر من التمادي والغفلة 
عـــن الآخرة، فما الدنيا اإلَّ وم�شٌة فـــي حياتك الُكبرى؛ 
فالدنيـــا ِرْحَلٌة وهنـــاك الحياة الأبدية، نعيٌم اأو �شـــقاء، 

لي�شـــت الدنيا اإل متاٌع موؤقت، ل تغتر بما لديك ژٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

کژ ]الحديد: 20[.
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اعلـــم اأن ما تنالـــه في دنياك لي�ـــض اإل متـــاع، انظر 
لمـــن هم حولك مـــن ذوي المال والجاه اأيـــن هم؟ ربما 
تخا�شـــَم ورثُتهم وتقاطعوا علـــى ذاك المتاع الُموروث، 
ق القرابـــات، وزارع الخ�شومـــات. ما راأينـــا َوَرَثًة  ُمَفـــِرّ

ُفقراء تخا�شموا!

اإنَّ ما عنـــَد اهلل هـــو الأخَلـــُد والأبقـــى والأمتُع ژٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺژ ]الق�ش�ض: 60[.

هـــَة للغافلين عن  اقـــراأ القـــراآَن تجـــِد الآيـــات الُمنبِّ
اآخرتهم، الُمنجذبين للدنيا وزينتها. ُكن واعًيا را�شـــًدا، 
وانظْر للقدواِت من اأمهاِت الموؤمنين وال�شحابة ر�شوان 

اهلل عليهم اأجمعين.

ـــَر زوجاتـــه بين  اأمـــر اهلُل ر�شـــوَله  اأن يخيِّ
الدنيـــا وزينتها والآخرة ونعيمهـــا، فاآثرَن الآخرة ژھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الأحـــزاب: 28[. تم�شـــي ال�شـــهور 
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وبيـــوت اأُمهات الموؤمنيـــن ل ُيوقُد فيها نـــاُر الزاد، فعن 
ُعروة عن عائ�شـــة  اأنها قالـــت لعروة: »ابَن اأُختي، 
اإْن ُكّنـــا َلَنْنُظـــر اإلى الهـــالل، ُثم الهالل ثالثـــَة اأَِهلَّة في 
�شـــهرين وما اأُوِقَدْت في اأبيات ر�شول اهلل  نار، 
فُقلُت: يا خالة، ما كان ُيعي�شكم؟ قالت: الأ�شودان: التمُر 
والماء، اإل اأّنه قد كان لر�شول اهلل  جيراٌن من 
الأن�شـــار كانت لهم منائح، وكانوا َيْمَنحون ر�شـــول اهلل 

 من األبانهم في�شقينا«)1).

وجـــاء فـــي الطبقات الكبـــرى لبن �شـــعد اأن فاطمة 
 جاءت بِك�شـــرِة خبٍز اإلى النبي ، فقال: 
»ما هذه الِك�ش���رة يا فاطم���ة؟« قالت: ُقر�ٌض خبزُتُه فلم 
َتِطْب نف�شـــي حتى اأتيُتك بهذه الِك�شـــرة، فقال: »اأما اإنَّه 

اأوَل طعاٍم دخَل فم اأبيِك منذ ثالثة اأيام«)2).

وجـــاء عن عمران بن زيد المدنـــي اأنه قال، حدثني 
)1) اأخرجه البخاري )4٣6/6 رقم2567(.

)2) اأخرجــه ال�شيــاء المقد�شــي فــي المختــارة )166/7 رقــم 2596(، والطبرانــي 
في الكبير )258/1 رقم 754(، وابن �شــعد في الطبقات )400/1(.
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والـــدي قال: »دخلنا على عائ�شـــة ، فقلنا: �شـــالٌم 
ه! فقالت: وعليك ال�شـــالم! ثم بكت، فقلنا:  عليـــِك يا اأُمَّ
ه؟ قالت: بلغني اأن الرجل منكم ياأكل من  ما بكاوؤِك يا اأُمَّ
األوان الطعام حتى يلتم�ـــضَ لذلـــك دواًء يمرئه، فذكرُت 
نبيُكم ، فذاك الـــذي اأبكاني، خرج من الدنيا 
ولـــم يمالأ بطنه في يوٍم من طعامين، كان اإذا �شـــبَع من 
التمر لم ي�شبع من الخبز، واإذا �شبع من الخبز لم ي�شبع 

من التمر، فذاك الذي اأبكاني«)1).

؟ وهل نزهُد في الدنيا وقد  وقد ت�شـــاأُل: كيف نعي�ـــضُ
َنها اهلُل؟! زيَّ

ِزْق، لكن احـــَذِر المال الحـــرام، واإذا  اعمـــْل وا�ْشـــَتّرْ
ْم لآخرتك خيًرا لك؛  اأقبَلِت الدنيـــا عليك بزينِتها فقـــدِّ

َزِكّ وت�شّدْق، وابُذْل في �شبيل اهلل.

اأكثْر من ال�شـــتغفار والتوبة تع�ْض �شعيًدا، وتتمتْع في 
ْب  دنيـــاك متاًعا ح�شـــًنا، ليكن ال�شـــتغفاُر ديدَنـــك، َرِطّ

)1) اأخرجه ابن �شعد في الطبقات الكبرى )406/1(.
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ل�شـــاَنَك بذكر اهلل، واأكِثْر من ال�شـــتغفار، ا�شتغفِر اهلل، 
ا�شـــتغفِر اهلل، فقـــد وعـــدك اهلُل -ووعـــُد اهلل حق- باأن 
تم�شـــي حياتك الدنيا بهيًّا م�شـــروًرا، وتنـــال ف�شل اهلل 

ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  وخيره 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ ]هود: ٣، 4[.

دَتهم!  كيف اأنت وذوي القربـــى الُمحتاجين هل تَفقَّ
وهـــل فّكرت فيهـــم! افح�ض نف�شـــك ومالـــك وقراباتك 
َمـــْن اأعطيـــَت منهم هـــذه ال�شـــنة، وهذا ال�شـــهر، وهذا 

ڇ ڇ ڇ  الأ�شبوع، وهذا اليوم  ژچ چ چ ڇ 
ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژژ ]النحل: 90[.

لقـــد تكـــررْت اآيـــاُت الدعوة للبـــذل والعطـــاء لذوي 
تُهم؟ ژڳ  القربى وَغيِرهم من الُمحتاجين، هل تفقدَّ
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھژ ]الروم: ٣8[.
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َم القـــراآُن ذوي القربـــى علـــى غيرهم من  لقـــد َقـــدَّ
ْن و�شفهم  ا في مالك، ُكن ِممَّ المحتاجين، فجعل لهم حقًّ
اهلل بالفالحيـــن، اأ�شـــرْع ول تن�شـــهم، واحـــذِر التبذيـــر 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۇئ  ۇئ  وئ  والإ�شـــراف ژوئ 
ېئژ ]الإ�شراء: 26[.

َك الدنيا، فقد َخَدَعْت غيَرَك ژڦ ڦ  احذْر اأن تغرَّ
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڄڃڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ ]الق�ش�ض: 79[.

ورد اأن ال�شحابـــي عمرو بـــن الجمـــوح  �شـــاأل 
ر�شول اهلل  عن الأولى بالنفقة، فجاء الجواب 

من ال�شماء ژۈئ ېئ ېئىئ ىئىئیی ی 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

حتژ ]البقرة: 215[.

اإن هذا الت�شريع عاٌم لأتباع الر�شول ، يقول 
ال�شيخ ابن �شعدي في تف�شيره لهذه الآية: »اأي: ي�شاألونك 
عـــن النفقة، وهذا يعم ال�شـــوؤال عـــن المنِفـــِق والمنَفِق 
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ىئىئییژ؛ اأي:  عليـــه، فاأجابهم عنهما، فقال: ژىئ 
مـــاٍل قليٍل اأو كثير، فاأولى النا�ـــض به واأحقهم بالتقديم، 
ا عليك، وهـــم الوالدان الواجـــب بّرهما،  اأعظمهـــم حقًّ
م عقوقهما، ومن اأعظم بّرهما، النفقُة عليهما،  والُمَحرَّ
ومن اأعظم العقوق، ترك الإنفـــاق عليهما، ولهذا كانت 
النفقـــة عليهمـــا واجبة، علـــى الولد المو�شـــر، ومن بعد 
الوالديـــن الأقربـــون، على اختالف طبقاتهـــم؛ الأقرب 
فالأقرب، على ح�شب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم 
�شدقة و�شلة، ژجئژ، وهم ال�شغار الذين ل كا�شـــب 
لهـــم، فهم في مظّنـــة الحاجة؛ لعـــدم قيامهم بم�شالح 
اأنف�شـــهم، وفقد الكا�شب، فو�شى اهلل بهم العباد؛ رحمًة 
منه بهم ولطًفا، ژحئژ وهم اأهل الحاجات، واأرباب 
ال�شـــرورات الذين اأ�شـــكنتهم الحاجـــة، فينفق عليهم، 

لدفع حاجاتهم واإغنائهم.

ژمئىئژ اأي: الغريب المنقطع به في غير بلده، 

فُيعاُن على �شفره بالنفقة، التي تو�شله اإلى مق�شده.
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�ض اهلُل تعالـــى هوؤلء الأ�شناف؛ ل�شـــدة  ولمـــا خ�شّ
َم تعالى، فقال: ژجبحبخبمبژ من �شدقة  الحاجة، عمَّ
على هـــوؤلء وغيرهـــم، بل ومـــن جميع اأنـــواع الطاعات 
والقربات؛ لأنها تدخل في ا�شم الخير، ژىب يب جت حتژ 
فيجازيكـــم عليـــه، ويحفظه لكـــم، كل على ح�شـــب نّيته 
واإخال�شه، وكثـــرة نفقته وقّلتها، و�شـــّدة الحاجة اإليها، 

وعظم وقعها ونفعها«)1).

وبعُد، اإنه القراآن يك�شـــُف لنا واقعنا، وكيف نحن مع 
المال؛ فهل نجود اأم نبخل؟

اإنـــه القراآن يدلُّـــك طريَق الخيـــر، ويفح�ُض ذاتك، 
ٍر وطبقه على نف�شك طالما  فا�شحْبُه واقراأُه بتدبٍر وتفكِّ

فيك نف�ض يتردد!

عَة،  ع�شَ عن اأبي هريرة: َمرَّ َرُجٌل ِمن بني عاِمِر بِن �شَ
وُه  فقيـــل له: هذا اأكَثُر عاِمرٍيّ ماًل. فقال اأبو ُهَريرَة: ُردُّ

ئُت اأنََّك ذو ماٍل كثير. وُه عليه، فقال: ُنِبّ . فَردُّ اإليَّ
)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض96(.
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: اإْي واهلِل؛ اإنَّ لي لِمئـــًة ُحْمًرا، وِمئًة  فقال العاِمـــريُّ
قيِق، ورباِط  اأدماَء، حتى َعدَّ ِمن األواِن الإِبِل، واأفناِن الرَّ

الَخيِل.

فقـــال اأبو ُهَريـــرَة: اإّياَك، واأخفـــاَف الإِبِل، واأظالَف 
ُر،  ُد ذلك عليه، حتى جَعَل َلوُن العاِمرِيّ يتَغيَّ الَغَنـــِم، ُيَرِدّ

ُن. اأو يتَلوَّ

فقال: ما ذاك يا اأبا ُهَريرَة؟

قال: �شـــِمعُت ر�شـــوَل اهلِل  َيقوُل: َمن كانت 
ه���ا ف���ي َنجَدِته���ا، وِر�ش���ِلها. ُقلنا:  ل���ه اإِب���ٌل ل ُيعط���ي َحقَّ

يا ر�شوَل اهلِل، ما َنجَدُتها وِر�شُلها؟

قال: في ُع�شِرها وُي�شِرها؛ فاإنَّها َتاأتي َيوَم القيامِة 
كاأَغِذّ ما كانت، واأكَبِرِه، واأ�ش���َمِنِه، واآ�َشِرِه، ثم ُيبَطُح لها 
بق���اٍع َقرَق���ٍر، فَتَط���وؤُه باأخفاِفه���ا، اإذا جاَوَزْت���ُه اأُخراه���ا؛ 
اأُعيَدْت عليه اأُولها، في َيوٍم كان ِمقداُرُه َخم�شيَن اأْلَف 
�َشنٍة، حتى ُيق�شى َبيَن الّنا�ِص فَيرى �َشبيلَُه، واإذا كانت 
ها في َنجَدِتها، وِر�شِلها؛ فاإنَّها َتاأتي  له َبَقٌر ل ُيعطي َحقَّ
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َيوَم القيامِة كاأَغِذّ ما كانت، واأكَبِرِه، واأ�ش���َمِنِه، واآ�َش���ِرِه، 
ثم ُيبَطُح لها بقاٍع َقرَقٍر، فَتَطوؤُه ُكلُّ ذاِت ِظلٍف بِظلِفها، 
وَتنَطُحُه ُكلُّ ذاِت َقرٍن بَقرِنها، اإذا جاَوَزْتُه اأُخراها اأُعيَدْت 
علي���ه اأُولها، في َيوٍم كان ِمقداُرُه َخم�ش���يَن اأْلَف �َش���نٍة، 
حتى ُيق�شى َبيَن الّنا����ِص، حتى َيرى �َش���بيلَُه، واإذا كانت 
ها في َنجَدِتها وِر�شِلها؛ فاإنَّها َتاأتي  له َغَنٌم ل ُيعطي َحقَّ
َيوَم الِقيامِة كاأَغِذّ ما كانْت، واأكَبِرِه، واأ�ش���َمِنِه، واآ�َش���ِرِه، 
ثم ُيبَطُح لها بقاٍع َقرَقٍر، فَتَطوؤُه ُكلُّ ذاِت ِظلٍف بِظلِفها، 
وَتنَطُحُه ُكلُّ ذاِت َقرٍن بَقرِنها -َيعني لي�ض فيها َعق�شاُء، 
ول َع�شبـــاُء- اإذا جاَوَزْت���ُه اأُخراه���ا اأُعي���َدْت اأُوله���ا، في 
َيوٍم كان ِمقداُرُه َخم�ش���يَن اأْلَف �َش���نٍة، حتى ُيق�شى َبيَن 

الّنا�ِص، فَيرى �َشبيلَه.

: وما َحـــــــقُّ الإِبِل يا اأبـــــــا ُهَريرَة؟  فقـــــــال العاِمريُّ
 قـــــــال: اأْن ُتعطـــــــَي الكريمـــــــة )1)، وَتمَنـــــــَح الَغزيرة،)2) 

في�شَة ُتعطيها وتْبُذُلها لغيِرك. مينَة الَنّ )1) الكريمَة، اأي: ال�َشّ
ِرّ والَلّبِن الكثيِر للفقراِء؛ لي�شــتفيدوا من  )2) تمَنــُح الَغزيــَرَة، اأي: ُتعيــُر �شاحبــَة الــَدّ

ْت اإليك. َلَبِنها، فاإذا ُحِلَبْت ُرَدّ
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وُتطـــــــِرَق  اللََّبـــــــن)2)،  وَت�شـــــــقَي  هـــــــر)1)،  الظَّ  وُتفِقـــــــَر 
الَفحل)3)«)4).

اإن فـــي القـــراآن الكريـــم ال�شـــفاء والـــدواء، ياأمرك 
بطاعة ر�شـــول اهلل ، وهذه الأحاديث ال�شريفة 

تندُب للخير الأبدي.
اإن القراآن الكريم كما قال : »كتابُ اهلل هو 
حبل اهلل الممدود من ال�شماء اإلى الأر�ص«)5). فتعلَّْق به 

َتْنُج وت�شعد.
b

كــوِب وَق�شــاِء الحاجــِة عليــه، وَتحِمــُل  ْهــَر، اأي: ُتعيــُر َظْهَرهــا للُرّ )1) ُتْفِقــُر الَظّ
عليــه َمــْن َيحتــاُج اإلــى َحْمــٍل، وهذا في حــِقّ َمْن ل َظْهَر له، ويدُخــُل في ذلك الآَن 

ــُة الأخــرى. ّ ــّياراُت والَمْرَكبــاُت الخا�شَ ال�َشّ
عفــاِء والم�شــاكيِن، اإذا كنــَت  ُق بــه علــى ال�شُّ )2) َت�ْشــقي الَلّبــَن، اأي: تحُلُبــه وتت�شــَدّ
ِة التي  في ُغْنَيٍة عنه؛ لأَنّ هذه الأُموَر من مكاِرِم الأخالِق، ومن الُحقوِق الإ�شافَيّ

ُتبَذُل بين الّنا�ــِض من باِب الإح�شــاِن والمروءِة، ول ُموؤاَخذَة عليها.
ــراِب الإنــاِث وتلقيِحهــا، واأّل ُيمَنــَع اإذا  )3) ُتْطــِرُق الَفْحــَل، اأي: ُتعيــُر َفْحــَل الإبــِل ِل�شِ

َخَذ عليه ُمقاِبٌل. ُطِلــَب، ول ُيوؤْ
)4) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )2٣0/16-2٣1 رقــم 10٣50(، والحاكــم )1/40٣ 

رقــم 1466(، وقــال: هــذا حديــث �شحيح الإ�شــناد، ولــم يخرجاه.
)5) �شححه الألباني في ال�شل�شلة ال�شحيحة )٣7/5 رقم 2024(.
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كيف تنال األفضلية!

ارجْع للقراآن تجد فيه ُكلَّ �شـــيء ژڦ ڦ ڦ 
ڃ ڃ ڃژ ]النحل: 89[. ڄ ڄ ڄ ڄ 

افح�ـــضْ ذاتك بالقراآن، وكيف العمل والتعامل تِجد 
الهداية والرحمة والِب�شارة  ژڄ ڄ ڄژ.

ُكلٌّ يرجو اأن يناَل الأف�شليَة في ُكِل �شـــيء، ومن اأهم 
ـــة، والحياة  الأُمنيـــات؛ الِميتـــة الح�شـــنة، فالحياة الحقَّ
الأبقـــى هي ما بعد الموت، والموت خوف، والفراق األم، 

والموت هو الأمر الحتمي، والجميع ُموقنون به!

والموُت هو ال�شيء الذي نهُرُب منه، فنجُدُه اأمامنا!

وطالمـــا اأن الموت بهذا اليقيـــن، فكيف نناُل اأف�شل 
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حـــالت الموت، للفوز بمـــا بعد المـــوت؟ وكيف الطريق 
لتلك الأف�شلية؟

لو اأق�شَم لك رئي�ـــضُ الدولة اأو ُمفتيها اأو مْن تِثُق به، 
  ْقَتُه، فكيف بق�شِم اهلل حول اأمٍر من الأُمور ل�شدَّ
لقد اأق�شَم اهلل  باأن الموت في �شبيل اهلل خير ميَتٍة، 

ژجب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  تعالـــى:  يقـــول 
پژ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىث  مث  جث  يت  ىت 

]اآل عمران: 157، 158[.

ق���ال ال�ش���وكاني: »المق�شـــود في الآيـــة: بيان مزية 
القتـــل، اأو الموت في �شـــبيل اهلل، وزيـــادة تاأثيرهما في 

ا�شتجالب المغفرة، والرحمة«)1).

وق���ال الواحدي في تف�ش���يره: »قولـــه تعالى:  ژجب 
حب خب مب ىبژ الالم في )َلِئْن(  لم الَق�َشـــم؛ بتقدير: 
واهلل َلِئـــْن ُقِتلُتـــْم فـــي �شـــبيل اهلل -اأيهـــا الموؤمنـــوَن- 

)1) فتح القدير، ال�شوكاني )495/1(.
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ژيب جتژ؛ يريـــد: فـــي �شـــبيل اهلل؛ كقولـــه: ژ ڭ 

ڭ ڭژ ]الأحزاب: ٣5[؛ يعني: ُفُروَجهم«)1).

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي: »اأخبر تعالى اأن القتل في 
�شـــبيله اأو الموت فيه، لي�ض فيه نق�ض ول محذور، واإنما 
هو مما ينبغي اأن يتناف�ـــض فيه المتناف�شـــون؛ لأنه �شبٌب 
مف�ـــضٍ ومو�شـــٌل اإلى مغفـــرة اهلل ورحمتـــه، وذلك خير 
ا اإذا  ممـــا يجمع اأهل الدنيا من دنياهم، واأن الخلق اأي�شً
ماتوا اأو قتلوا باأي حالة كانت، فاإنما مرجعهم اإلى اهلل، 
وماآلهـــم اإليه، فيجازي كاًل بعمله، فاأيـــن الفرار اإل اإلى 

اهلل، وما للخلق عا�شم اإل العت�شام بحبل اهلل؟)2)«

هذا ما ذكره ُعلماء التف�شير حول هذه الآية.

واأق���وُل: اإذن كيـــف الطريق للموت في �شـــبيل اهلل؟ 
اأبالغزو والجهاد الع�شكري؟ ومن ثم يكون القتل، مع اأن 
القتل في �شـــبيل اهلل قد يكون بغير اللقاء الم�شلح؛ فقد 

)1) التف�شير الب�شيط للواحدي، )106/6(.
)2) تي�شير الكريم الرحمن اإلى تف�شير كالم المنان، )�ض154(.
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يكون القتل بحادث �شـــيارة، اأو ل�شـــعة اأفعى، اأو بت�شميٍم 
اأو اأي و�شـــيلٍة مـــن و�شـــائل القتل، وقد يكـــون الموت في 
�شـــبيل اهلل طبيعيًّا، باأن يتوقف قلُب ال�شـــاعي في خدمة 

�شبيل اهلل وهو في �شفره ومهمته الدعوية.

اإن الموت اأو القتل في �شـــبيل اهلل، بهذا ال�شرط في 
�شبيل اهلل، خيٌر من الحياة، وخيٌر مما يجمعه النا�ض في 
الحياة؛ من ماٍل وجاٍه و�شلطاٍن وكِل متاع الدنيا. فاحر�ْض 
اأن ت�شـــتح�شر النيـــة واأن تكون اأعمالَك في �شـــبيل اهلل، 
فاإذا حَملَت همَّ الدعوة في �شبيل اهلل وخدمة دين اهلل، 
وجاءك الموت واأنت ما�ٍض في هذا الهّم، وهذه الر�شالة، 

تكن باإذن اهلل ممن فازوا بالموت في �شبيل اهلل!

احر�ض اأن يكون، موتك في �شبيل اهلل.

لقد نزلْت هذه الآيات ُبعيد غزوة اأُُحد؛ ت�شـــليًة وحثًّا 
للجهـــاد والدفاع عن دين اهلل، فكان هذا الوعد الرباني 
ال�شريف للمجاهدين في �شبيل اهلل المدافعين عن دين 

اهلل، ووعد اهلل باٍق وخالٍد اإلى يوم القيامة.
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اإن الجهـــاد الم�شـــّلح واجٌب عندمـــا يح�شل التعّدي 
ڳژ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ژک  الم�شـــّلح 

]البقرة: 194[.

لقـــد منحت هـــذه الآيـــة الكريمـــة الأمـــل والمجال 
الرحب للعاملين في �شـــبيل اهلل؛ وك�شـــفت عن الإعجاز 
الغيبي للقراآن الكريم؛ فلئن كان الجهاد الم�شـــلح لن�شر 
دين اهلل �شرورًة في زمان النبوة والع�شور الإ�شـــالمية 
الأولى، فقد انفتحت اأبواٌب كثيرٌة للعمل في �شـــبيل اهلل 
غير الجهاد الُم�شلح، فالتجار الم�شلمون في �شرق اآ�شيا 
ن�شـــروا ديـــن اهلل وبلَّغـــوه بتطبيق قيم الإ�شـــالم، فنالوا 
�شـــرف خدمة وتبليغ دين اهلل، وفي زماننا هذا ازدادت 
اأبـــواب العمل فـــي �شـــبيل اهلل، وانفتحت اأبـــواٌب كثيرة 
للعمل في �شـــبيل اهلل، ومن اأهمها ترجمة معاني القراآن 
الكريم للغات العالمية وتوزيعه ون�شره في و�شائل التقنية 
الحديثة، والك�شـــف عن الإعجاز العلمي للقراآن الكريم 
عاة  وال�شـــنة النبويـــة، وتعليم اللغـــة العربية، وبعـــث الدُّ
القدوات، وعقد الحـــوارات الدعوية التلفزيونية، وبيان 
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مزايا الإ�شالم بو�شـــائل التوا�شل الجتماعي، والإجابة 
عن الت�شـــاوؤلت، وك�شـــف ال�شبهات، ومبا�شـــرة الأعمال 

الخيرية المتنوعة.

وقد ف�شـــر العلماء الجهـــاد في �شـــبيل اهلل بالمعنى 
الوا�شـــع، يقول ال�شـــيخ ابن عثيمين: »ژجب حب خب مب 
ىبژ اأي: فـــي الجهاد في �شـــبيله، ويحتمـــل اأن يكون اأعمَّ 
مـــن ذلـــك، بمعنـــى: ُقتلتم في �شـــبيل اهلل فـــي الجهاد، 
اأو ُقتلتم في �شـــبيل اهلل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، اأو ُقتلتم في �شبيل اهلل في الدعوة اإليه، اأو ُقتلتم 
في �شـــبيل اهلل في بيان الحق، كل هذا داخٌل في �شـــبيل 
اهلل. الجهاُد جهاد الكفار، الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـــر، الدعوة اإلى اهلل، بيان الحق؛ لأن الجامع بينها 
اأن هـــذا ُقِتل وهو يدافع عـــن دين اهلل ، فالذي ُيقتل 

في �شـــبيل اهلل يقـــول اهلل : ژحت خت مت ىت يت 
جث مثژ خير من الدنيا وما فيها«)1).

)1) تف�شير ابن عثيمين، )٣59/2(.
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ومما قاله ال�شـــيخ كذلك: »يحتمـــل اأن يكون المعنى 
اأعمَّ من الجهاد في �شـــبيل اهلل بال�شالح لي�شمل الجهاد 
في �شـــبيل اهلل بالدعوة اإلـــى اهلل  والعلم، فمن ُقتل 
لكونه داعية فاإنه مقتول في �شـــبيل اهلل؛ لأنه كالمجاهد 

ب�شالحه.

والفـــرق بيـــن المغفـــرة والرحمـــة: اأن المغفرة بها 
زوال المكروه، والرحمة بها ح�شول المطلوب؛ اأي اأنكم 
يح�شل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم، والمغفرة 
هـــي �شـــتر الذنب والتجـــاوز عنـــه، والرحمـــة �شفة من 
�شفات اهلل  لكنها تقت�شي الإح�شـــان اإلى المرحوم 

والإنعام عليه.

وفي قولـــه: ژحت خت متژ اإ�شافة المغفرة اإلى اهلل 
تدل على عظمة هذه المغفرة؛ وذلك لأن ال�شـــيء يعظم 
بعظـــم باذله، فمثـــاًل اإذا قلت: اأعطانـــي الملك عطية، 
وقلـــت: اأعطانـــي ال�شعلوك عطيـــة، ال�شعلوك من هو؟ 
الفقير. ماذا يت�شور النا�ـــض اإذا قلـــت: اأعطاني الملك 
عطيـــة؟ اأنهـــا كثيرة. اأعطانـــي ال�شعلوك عطيـــة؟ اأنها 
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خم�ـــض وع�شـــرون هللة، قليلة، فال�شـــيء َيْعُظم بح�شـــب 
ما ي�شـــاف اإليه، فلهذا قال: ژحتختمتژ اأي ابتداوؤها 

منه، فهو الذي يبتدئ بها  ويتف�شُل بها.
ا  ژىتژ يعني: منه ژيت جث مثژ اأو )َخْيٌر ِممَّ

َتْجَمُعوَن( من الدنيا كلها«)1).
هذا وبعد، تنّبْه، فالقراآن نوٌر و�شياٌء، وهدايٌة ور�شاٌد.
ا�شتيِقْظ من غفلتك واأ�شرْع لنيِل الأف�شلية، ول تجعل 
ْر واعمل  ْر وَفِكّ طلب الدنيا وحدها ُمبتغاك وهدفك! َتَدبَّ

خادًما لدين اهلل وللموت في �شبيله!
واحذِر الت�شـــويف والتاأجيل واإم�شاء وقتك في طلب 
الدولر والريال وتزجيَة الوقت وال�شتمتاَع بلذات الدنيا 

ومتاعها، فالرحيُل حتمي!
�شـــابْق غيرك، وُكن �شاحب ر�شالة وهمٍّ ديني، فاهلل 
يندُبـــك ويخبُرك وُيق�شـــُم لك، فهل يا ترى ت�شـــتجيب؟! 

فال اأ�شدق من وْعِد اهلل.

)1) تف�شير ابن عثيمين، )٣59/2(.
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اأ�شـــرْع و�شـــارْع في عمل ال�شالحات، وكل يوم �شائل 
نف�َشَك ما الأعمال ال�شالحة التي ُقمت بها؟ واجعل نيَّتك 

المـــوَت فـــي �شـــبيل اهلل ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]الن�شاء: 122[.

اأنفْق في �شبيل اهلل، فلَك الأ�شعاُف الُم�شاعفة ژچ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳژ ]البقرة: 261[.

اإياك والإم�شاَك عن الإنفاق في �شبيل اهلل، فقد توعد 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  اهلل البخالء ژۋ 
ې ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یژ ]محمد: ٣8[.

احـــذر ال�شـــدَّ عـــن �شـــبيل اهلل، ول ت�شـــتهن بذلك 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڌڌڎڎڈڈ 

ک ک ک گ گ گژ ]اإبراهيم: ٣[.

اإياَك والجـــداَل والكبرياَء والتعالـــي تجاه كل ما هو 
ـــْه في قولـــك، واحذْر مـــاآلِت راأيك   فـــي �شـــبيل اهلل، تنبَّ
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ژڤ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژژ ]الحج: 9-8[.

اإياك وال�شـــخرية من العاملين في �شبيل اهلل، احذْر 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڦ ژڦ  الطريق  هذا 

ڍژ ]لقمان: 6[. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ 

ل ياأخـــذك الهوى نحـــو هذا والكراهيـــة ُتجاه ذاك، 
ّل،  فت�شخر مثاًل من اآِمٍر بالمعروف اأو ناٍه عن ُمنكٍر، فَت�شِ
لقد حذر اهلل َمن هو خيٌر منا جميًعا، حّذر �شبحانه نبيه 

ی  ی  ېئ ىئ ىئ ىئ  داود  فقـــال: ژېئ 
حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

حجژ ]�ض: 26[. يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت 

اإن في القراآن اآياٍت كثيرًة نادبًة نحو العمل في �شبيل 
اهلل. رزقنا اهلل ُنور الب�شيرة.

b
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قون وهل أنَت منهم؟ المتَّ

كتبنـــا اهلل واإيَّاكم من عباده الُمتَّقين! �َشـــْل نف�َشـــك 
َواْفح�ـــضْ ذاتـــك هل اأنت مـــن عبـــاد اهلل الُمتَّقين؟ في 
القـــراآن بيـــان اأو�شافهـــم، اقراأها وطّبقها على نف�شـــك 

تعرُف اأين اأنت! وفي اأيِّ درجٍة.

ر في القراآن الكريم و�شف المّتقين والثناء  لقد تكرَّ
عليهم، وما اأعّد اهلل لهم من النعيم، فكيف نُكوُن منهم؟ 
وكيف نعرُف اأننا منهم؟ اإذا رغبت في فح�ضِ نف�شـــك، 
ومعرفِة حالتك منهم؟ وفي اأي درجة اأنت بالن�شبة ل�شلَِّم 

المتَّقين؟ فاقراأ اأول �شورة البقرة: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چژ ]البقرة: 5-1[.
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هذه موا�شفاُتُهم!
اإيماٌن بالغيب.	 
اإقامُة ال�شالة.	 
الإنفاُق من رزِق اهلِل وعطائه.	 
الإيماُن والت�شديُق بما اأنزله اهلُل على ر�شولنا محمد 	 

، وما اأنزله على ُر�شله من قبل.
اليقيُن بالآخرة.	 

ومعرفُة هـــذه الأو�شـــاف، والت�شديـــُق بم�شامينها 
ي�شـــتلزُم العمل بها مبا�شـــرة والإخال�ض هلل -�شبحانه- 

في الأداء والتنفيذ.

اإن المعرفـــة �شـــيء، والعمل �شـــيٌء اآخـــر، ول ُبد من 
العلـــم والعمل، فاحـــذر التاأخير والّت�شـــويف في العمل، 

فقد يبغُتَك الموُت، ولَت �شاعَة منَدم!

ـــَن -�شـــبحانه- ما للمتقين  فـــي �شـــورة الذاريات بيَّ
من نعيـــم، وَذَكَر ما كانوا يقومون به من اأعمال �شالحة 
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لتهم اإلى تلك المرتبة العالية من الجنة، وذلك النعيم  اأهَّ
المقيم فقال: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]الذاريات: 19-15[.

هذا ما كانوا َيعملونه في دنياهم، فا�شـــتحقوا بذلك 
ته. �شـــائْل نف�شك وافح�شها هل  ر�شا اهلل ونعيمه في جنَّ
اأنت من هوؤلء؟ هل ُتح�شـــن لالآخريـــن؟ وهل اأنت تقيم 
ليَلـــك بال�شـــالِة والعبـــادة؟ وهـــل اأنت يقٌظ بالأ�شـــحار 

ت�شتغفر ربك؟ وهل وهل... اإلخ؟

وفي �شـــورة اآل عمران، ينُدب -�شبحانه- عباده اإلى 
ه اهلُل للمتقيـــن، كتبنا اهلل منهم،  الم�شـــارعة لنعيٍم اأعدَّ

پ  يقول تعالى: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ 

ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گژ 

]اآل عمران: 1٣6-1٣٣[.

ا�شـــاأل نف�َشـــك وافح�شهـــا هل اأنت من هـــوؤلء؟ هل 
ا  اأنت ُتنفُق في ُي�شـــرك وُع�شـــرك؟ فالإنفاُق لي�ـــضَ خا�شًّ
دقـــة والبرِّ  بالمو�شـــرين، الـــكلُّ منـــدوٌب للنفقـــِة وال�شَّ

والعطاء والجوِد والإح�شان!

وهل اأنَت تكظُم غيَظك وتتحّمُل وت�شبر!

ٌة يندُبك اهلُل اإليها! ْب نف�َشَك، فهذه �شجيَّ َدرِّ

ثـــم كيَف اأنَت والعفو؛ هل ت�شـــارُع اإليه؟ وهل تتجاوز 
عّمْن اأ�شاء اإليك؟

وكيـــف عالقتـــك بالإح�شـــان القولـــي والعملي؟ هل 
ه وُتقوُم به؟ َت�شعُر بحبِّ

اإن اهلل ُيحبُّ المح�شنين. كتبنا اهلل منهم!

وحين تْجَنُح نف�ُشـــك وتغلُبك، فتع�شي اهلَل وتهِزُمَك 
ـــِر اهلل، وعليك اأن تنـــدَم وتتوب، وتعزَم  �شـــهوُتك، فَتَذكَّ
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األ تعود وت�شتغفر اهلل! هل اأنت ذاك الرجل؟ ژڤڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ گژ ]اآل عمران: 1٣5، 1٣6[.

هـــذا ومما ذكره ال�شـــيخ ابن عثيمين عند تف�شـــيره 
لهـــذه الآية، قال: »قولـــه تعالى: ژڦڄڄژ المراد 
به ما دون الفاح�شة؛ وهي ال�شغائر، واإن كانت الفاح�شة 
ل �شـــكَّ اأنهـــا داخلٌة في ظلم النف�ـــض، لكـــن المراد هنا 
التنويـــع: ژڦڄڄژ واإذا كان المـــراد التنويع لزم 

اأن يكون كل نوع �شوى النوع الآخر.

ُر  وقوله: ژڦڄ ڄژ قد يقوُل قائٌل: كيف ُيت�شوَّ
لم،  اأن الإن�شاَن يظلُم نف�َشه؟ الإن�شاُن يدفُع عن نف�ِشِه الظُّ

فكيف يظلُم نف�َشه؟!

والجـــواب علـــى ذلك اأن نقـــول: كل مـــن خالف اأمر 
اهلل بفعـــل محّرٍم اأو تـــرِك واجٍب فقد ظَلَم نف�َشـــه، قال 



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

230

b

]الطـــالق: 1[.  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ  اهلل تعالـــى: 
لماذا؟ لأن النف�ـــض عندك اأمانة تجـــب عليك رعايتها، 
وقد اأو�شاك اهلل بها فقال: ژڃچچژ ]الن�شاء: 29[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ ۀ  وقـــال: 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ٴۇ ۋ ۋۅژ ]التوبـــة: ٣6[. فنهـــى اهلل عـــن قتـــل 

النف�ض، وعن ظلم النف�ض؛ لأنها اأمانة عندك.

وبالمنا�شبة قال العلماء: اإن اهلل اأرحُم ِبَك من اأبيَك 
وولِدك ونف�َشك.

اأما كوُنُه اأرحَم بَك من اأبيَك، فاإّن اهلل قال: ژگ 
والأمهـــات  الآبـــاء  فاأو�شـــى  ]الن�شـــاء: 11[،  گ گ ڳژ 

بالأولد، اإذن فهو اأرحُم بِهم من اآبائهم واأمهاتهم، واأما 
بالعك�ـــض اأن يكون اأرحم بك من اأبنائك، فقال: ژٺ 
ٺ ٺ ٺژ ]العنكبـــوت: 8[، واأمـــا اأرحم بك من نف�شـــك 

ۀ  فـــالأن اهلل قـــال: ژڃ چ چژ ]الن�شـــاء: 29[، ژۀ 
ہژ ]البقرة: 195[. اإذن نقول: وْجُه كون الإن�شـــان  ہ  ہ 
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طَت في  ظالًما نف�شـــه اأن نف�َشـــك عندك اأمانة، فاإذا فرَّ
هـــذه الأمانة باأن اأقحمَت نف�َشـــك فيما حّرم اهلُل عليك، 
اأو تاأّخرت عمـــا اأوجب اهلل عليك، فقد ظلمت نف�َشـــك. 
ُظلُم النف�ـــض هو في نف�ض الواقع ظلٌم في حق الغير؛ لأن 
ظلَم الّنف�ـــض اإّما في حقٍّ يتعّلـــق باهلل ، واإما في حق 
يتعّلـــق بالمخلوق، فاإن كان في حقِّ اهلل، فاإنك ظالٌم في 
حِقّ اهلل، واإن كان في حقِّ المخلوق، فاإنك ظالٌم في حقِّ 
المخلوق. قال النبي : »َمْطُل اْلَغِنِيّ ُظْلٌم«)1). 
وبهـــذا نعرف اأن من ظَلَم نف�َشـــه فقد ظَلـــم ثالثة: ظَلم 
نف�َشه، وظَلم حّق اهلل ، وظَلم المخلوق؛ لأن كلَّ هذه 

تتعّلق باأوامر اهلل ونواهيه)2).

وبعد، احر�ض يا عبداهلل، اأن تكون من المّتقين الذين 
َن �شفاتهم، واقراأ هذا النعيم الموُعوُد  ُهُم القراآُن وَبيَّ َجالَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  به الُمتُقـــون ژڳ 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

)1) اأخرجه البخاري )577/5 رقم 2287(، وم�شلم )1197/٣ رقم 1564(.
)2) تف�شير ابن عثيمين، �شورة البقرة، الآية: 1٣5، 1٣6. 
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ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۈ ٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅۅ ۉ ۉ ې ېژ ]الدخان: 51- 57[.

ۇ  ۇ  ڭ  ويقـــول تعالـــى في اآيـــة اأخـــرى: ژڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۆۆۈ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۇئژ ]الحجر: 48-45[.

ل نكـــد الدنيـــا وكدرها، ل غلَّ ول غيـــرة، ول عداوَة 
ول ح�شد، بْل محّبٌة واأُخّوة.

وفي �شورة الطور نقراأ وعًدا َعْذًبا ت�شتاُق له النفو�ض، 
ه القلوب في قوله تعالى: ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  وتودُّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۇئژ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

]الطور: 28-17[.

اإنـــه النعيـــم الخالـــد، والوعد ال�شـــادق، فال عطاء 
اأف�شل من اأن تنال اأنت وذريتك ر�شا اهلل.

وفـــي �شـــورة القمـــر يعر�ـــض  لوًنا و�شـــكاًل من 
ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  اأ�شـــكال نعيم المتقين بقوله: ژڤ 

ڄژ ]القمر: 54، 55[. ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

وُيكـــرُر  وعده ويعر�ض ما هـــو قادم، فهل تتمنى 
ذلك يا عبداهلل، يقيني اأنك واأنا وكل ُموؤمن يرجو ذلك. 

ة! اإن القراآن مائدة عظيمة فيها الُطماأنينة والم�شرَّ

وهل بعد وعد اهلل العذب الوارد في �شورة المر�شالت 
من وعد؟
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وهل ثّمة نعيم اأحلى واأكثر �شوًقا من قوله تعالى: ژۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉۉې  ۅ  ۅ  ۋ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]المر�شالت: 44-41[.

ِقـــْف واقراأ وتاأّمْل ما ورد مـــن نعيم للمتقين جاء في 
�شورة عّم، واعمْل طالما اأنك في مرحلة العمل، اأنَت واأنا 
اليوم في مرحلة الإمهال والختيار، وغًدا الثواب والعقاب 

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  ژٱ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ ]النباأ: ٣1-٣6[. ٿ ٿ  ٺ ٺ  ٺ ٺ 

، والوعُد ال�شادُق، فكيف نغفُل  هـــذا هو القوُل الحقُّ
عنه؟!

والَغْبُن األ نعر�ض ذواتنا �شباَح م�شاَء لهذه النفحات 
الإيمانية؟

َد على الأطباء  والخ�شـــارة اأن نهتمَّ باأج�شادنا، ونتردَّ
ونعمـــَل بن�شائـــح  الريـــالت،  وندفـــَع  والم�شت�شـــفيات، 
الأطباء؛ لأجـــل حياة الدنيا الق�شيرة، ونن�شـــى القراآن 
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خيـــَر فاح�ضٍ لحـــاِل الآخرة الخالدة! كـــّرْر قراءة اآياِت 
اني  �شفات الُمتقيـــن، والتزْم بتطبيقها تنـــِل الوعَد الربَّ

ژٺٺٺٿ ٿژ ]الن�شاء: 87[.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱٻ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹژ ]الن�شاء: 122[.

b
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الِمْرآُة العاكسة

اأتـــَودُّ معرفَة ما اأعـــدَّ اهلُل لأهِل الجنـــة! وترغُب في 
روؤية النعيم القادم لك بم�شيئة اهلل!

اأتريـــُد روؤيَة ما فـــي جّنة الآخرة من نعيـــٍم كما ترى 
�شورتك في المراآة!

اإن ذاك النعيم َمْبُثوٌث في القراآن الكريم.

وكيف تعلُم اأنك من اأهل ذاك النعيم العظيم؟

ـــر فـــي القـــراآن؛ اإذ ت�شـــتطيع فح�ض  اإن ذاك ُمتي�شِّ
نف�شك مع القراآن لتعرف ذلك!

يو�شح القـــراآن اأنك اإن التزمت بهـــدي اهلل، ونهيت 
نف�شك عن الهوى ف�شترى مكانك من ذاك النعيم الحق، 
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ژائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ ۆئ ۈئ  تعالى:  فيقول 
ۈئ ېئ ېئژ ]النازعات: 40، 41[.

احـــذْر هواك اأن ُي�شلَّـــك، واكبْح �شـــهوتك اأن ُتذلَّك 
ٿژ ]يو�شف: 5٣[. ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ژپپپپڀ ڀڀ 

ـــر في كلمـــاٍت ثالٍث تكـــررت في  ـــٍل وتدبِّ انظـــر بتاأمِّ
القراآن الكريـــم اإن حّققتها فاأب�شـــر بالخير هي؛ اآمنوا، 
وعملـــوا، وال�شالحـــات، اإن اأَجـــدَت تنفيذهـــا باإخال�ض 
وا�شـــتمرار، فلـــك وعد اهلل بالجّنـــة، اقراأ قولـــه تعالى: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱٻ 

ٹژ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

]الن�شاء: 122[.

ر فح�َض نف�شك مع هذه الأمور الثالثة، واحر�ض  كرَّ
علـــى تنفيذهـــا، و�شـــاِئل نف�شـــك كل يـــوم عـــن الأعمال 
ال�شالحة التي �شـــتقوم بها، وتذكر تلك الآيات الُمب�شرة 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

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

]البقرة: 25[.

وا�شتح�شر وعد اهلل دوًما ژى ى ائ ائ ەئ 
ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]المائدة: 9[.

وحين تم�شي فـــي تقديم الأعمال ال�شالحة، فاعلْم 
اأنهـــا محفوظـــٌة، ل ي�شيـــع منهـــا قـــدر الفل�ـــض ول وزن 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژگ  الخردلـــة 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۇ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]الكهف: ٣0-٣1[.

�شـــتجُد ما قدْمـــَت حا�شـــًرا جميُعـــه ژگ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]الكهف: 49[.

ىئ  واقـــراأ النعيـــم الُمنتظـــر، يقـــول تعالـــى: ژمئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

پ پژ ]الإن�شان: 5، 6[.
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جعلنا اهلل منهم، ولكي نكوَن من اأُولئك الأبرار علينا 
ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ژپ  اأن نقـــراأ �شفاتهـــم 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چژ ]الإن�شان: 9-7[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ  چ  قوه ژچ  لقد اأكرمهم اهلل حين اأطاعوه و�شدَّ
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک ڑ  ڑ  ژ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئژ ]الإن�شان: 22-11[. مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

اإلهي ن�شـــاألك ُنور الب�شيرة، ون�شـــاألك الهداية لنيل 
هذا النعيم!

اإن هـــذا النعيـــم عاٌم لكل الأبرار، فهـــل اأنت منهم؟ 
افح�ْض ذاتك، كفى بنف�شك عليك ح�شيبا! ژڻڻ 
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]الن�شاء: 57[.

  عن اأبي زهير الثقفي: »خطبنا ر�شوُل اهلِل
بالنبـــاوِة اأو البناوِة. قـــال: والنباوُة مـــن الطائِف. قال: 
ُيو�ِش���ُك اأن تعرف���وا اأه���َل الجن���ِة م���ن اأهِل الن���اِر، قالوا: 
ِبَم ذاك يا ر�شـــوَل اهلِل، قـــال: بالثناِء الح�ش���ِن، والثناِء 

كم على بع�ٍص«)1). ال�شيِِّئ اأنتم �شهداُء اهلِل بع�شُ

حيَحيـــِن ِمن حديِث اأَن�ـــضِ بـــِن ماِلٍك  ووَرد فـــي ال�شَّ
 يقول: مروا بجنازة فاأثنوا عليها خيًرا فقال النبي 
ا فقال:  : وجبت، ثم مروا باأخرى فاأثنوا عليها �شرًّ
وجب���ت، فقال عمر بن الخطاب : ما وجبت؟ قال: 
هذا اأثنيتم عليه خيًرا فوجبت له الجنة، وهذا اأثنيتم 
ا فوجبت له النار، اأنتم �شهداء اهلل في الأر�ص)2). عليه �شرًّ

)1) اأخرجــه ابــن ماجــه )1411/2 رقــم 4221(، والحاكــم )208/1 رقــم 41٣(، 
وقــال: هــذا حديــث �شحيــح الإ�شــناد. وقــال البو�شيــري فــي م�شبــاح الزجاجــة 

)٣26/2(: واإ�شــناد حديثــه �شحيــح رجالــه ثقــات
)2) اأخرجه البخاري )548/6 رقم 2642(، وم�شلم، )655/2 رقم 949(.
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ُمساءلُة النفس!

مهمـــا اأخفيَت مـــن حديـــث، ومهما طويَت من �ِشـــرٍّ 
ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ژۈ ۈ  فاهلُل يعلُمـــه! 

ۉ ې ېژ ]التوبة: 78[.

كيـــف اأنَت وهـــذا الن�ض القراآني، �َشـــْل نف�شـــك عن 
كل عمٍل ُتخفيه، وتخ�شـــى اأن ينك�شـــف، كيـــف اأنَت وعلُم 
اهلل، ل �شـــرَّ ول نجوى دون علِمه �شبحانه! �شّيان اأَْخَفْيَت 

اأو اأعلْنَت، فاهلُل يعلُم كلَّ �شـــيء ژٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃژ ]�شباأ: 2[.

هل ت�شـــتح�شُر قولـــه تعالـــى: ژگ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: 2٣5[.
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ْرَت معاني هذه الآية، وعرفَت القدرة  هل وَقْفَت وَتدبَّ
الرّبانية، وكيف اأن ما بداخل نف�شك معلوٌم هلل!

يخ�شـــى النا�ـــض اليوم مـــن هواتفهم اأن قـــد ُتراقب 
يتك،  من ُبعـــد، فيعلم الُمراقب البعيد اأ�شـــرارك وخا�شّ
فتحتاط وُتبعد الهاتف؛ لت�شلَم من عين المراقب الب�شري 
و�شـــمعه، فكيَف برقابة اهلل، اإنه يعلم -�شبحانه- ما في 

نف�شك؛ فال مفّر، ول مهرب.

وفي �شـــورة الحديد َيِرُد ِعْلُمُه ومعّيُتُه، فكيف تتخّفى 
وكيـــف َت�ْشـــَتِتر؟ لئن ا�شـــتطعَت التخّفي من الب�شـــر فلن 

ت�شـــتطيَع التخّفي من ربِّ الب�شر، اقراأْ قوله تعالى: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڃژ ]الحديد: 4[. ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

حيـــن يتناجى ُمتناجـــون في نقِد هـــذا وعيِب ذاك، 
وي�شمتون حين ي�شلهم غريٌب خ�شيَة معرفِتِه حديَثُهم، األ 

ڇ  يتذّكرون هذه الآيات وما تكرر مثلها في القراآن ژڇ 
ڎ ڈ ڈژ ]الزخرف: 80[. ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
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اأدِرْك نف�شك، فلديك َكَتَبة!	 
احفْظ ل�شانك، فلديك رقابة!	 

هَت �شـــيرَتُه لأجل الدنيا،  اإن و�َشـــيَت ب�شخ�ضٍ و�شـــوَّ
فتذّكـــر العتيـــَد الرقيَب الُم�شاحَب لـــك! وتذّكْر وقوَفك 
�شـــَت عليه، �شـــوف  عنـــَد اهلل مـــع َمـــْن َو�شـــْيَت بـــه وحرَّ
تتم هناك الُمحا�شـــبُة والُمكا�شـــفة، وتعـــرف الحقيقَة، 
َة النا�ـــض،  فحـــذاِر حذاِر مـــن ذاك اليوم، ودْع عنك اأذيَّ
واحذِر الدنيا وزينتها ووجاهتها، فهي متاٌع زائٌل �شـــوف 

تح�شـــرون وتتحا�شـــبون! ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄژ ]الق�ش�ض: 60، 61[.

ِاْفَح�ْض نف�َشـــك مع هذه الن�شو�ض، وتذّكِر الرقابة 
انية! الربَّ

اْعَلم اأنك اإذا هممت ِبِغيَبِة هذا اأو نقِد ذاك، فقوُلَك 
محفوظ؛ فما ُتو�شو�ـــضُ به نف�شك معلوٌم هلل، فالُمتلقّيان 
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ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ  معك ي�شجالن! 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ]ق: 18-16[.

ا�شتح�شْر هذه الآية في خلوتك واجتماعك، اجعلها 
اأمام ناظريك وفي اأعمالك؛ لعلَّ اهلل يع�شُمَك من الزلل 

والَخَطل.

َك مجل�ُض �شْحٍب يميُل ح�شوُرُه عن جاّدة  وحين ي�شمُّ
الحق؛ بَقْوِل �شوء، اأو حديِث ِغيَبٍة، اأو ُمماَر�َشة مع�شيٍة، 

ر واأنَت في هذا المجل�ـــضِ الجاِنِح، قوَلُه تعالى: ژ ٱ  تَذكَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]المجادلة: 7[.

اإذا جئـــَت يـــوم القيامـــة، واأخبـــرك اهلُل عـــن قوِلك 
وعمِلك في تلك الجل�شـــة، ماذا �شـــتقوُل؟ اأْعِدْد جواَبَك، 
وا�شـــتح�شْر تلك الجل�شـــة الم�شـــُبوَهة، وافح�ض نف�شك 
اليوم قبل تلك الُم�شـــاءَلة، واحفْظ هـــذه الآية وتذّكرها 

في تلك المجال�ض المري�شة!
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َن لهم ال�شيطاُن �شوَء اأعمالهم،  اهرْب واهجْر من َزيَّ
ْرَت جل�شًة وجل�شة،  واحذْر �شـــيطانك، فاإذا ت�شاهلَت وَمرَّ
بـــك في العمل ال�شـــيء  ق �شـــيطاُنك وُيَرغِّ ف�شـــوف يترقَّ

ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]الأنعام: 4٣[.

افح�ـــضْ نف�َشـــك بالقـــراآن، فهو خيُر نا�شـــح، وخيُر 
َك به، من علٍم،  طبيـــب! ول تغتر بما منَحـــَك اهلُل وخ�شَّ
اأو ماٍل، اأو جاٍه، اأو رزانٍة وعقل، اأو وظيفٍة ومن�شب. �شِل 

اهلَل ُنـــوَر الب�شيرة، وجاّدة الحق ژڑ ک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ]فاطر: 8[.

اإن الخطر والهالك، اأن ترى عمَلَك ال�شـــيَئ ح�شًنا، 
ـــه وا�شحِب الأخيار، واقترْب مـــن اأهل القراآن، ففي  تنبَّ

القراآن الهداية، والفح�ض الحق!

ْر ما ورد في اأف�شل �ُشَوِر القراآن؛ �شورة الفاتحة،  وكرِّ
ب�شـــوؤال هداية اهلل، لطريقه الم�شتقيم ژڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ]الفاتحة: 7[.
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اإن كبـــار كفـــار قري�ـــض لهم عقـــوٌل راجحـــة، ولكن 
غلبتهم ال�شـــقاوُة والح�شد، وزّين لهم ال�شـــيطاُن الكْفَر 
اأ منهم في معركة  هم للهالك، ثم تبـــرَّ وال�شـــالل، وجرَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  بـــدر ژڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳژ ]الأنفال: 48[.

احذِر ال�شـــيطاَن وتزيينه، وتاأّمل هذه الآيات، وكيف 
اأغوى وُيْغـــِوي الكثيرين، ثم يتبراأ منهـــم. اجعِل القراآن 

مناَعَتك ودواءك.

تذكر خطبَة ال�شيطان، يوم البراءة الكبرى والنهاية 
العظمى يوم القيامة! هل تعرُف تلك الُخطبة؟ احفظها 
وتدّبرهـــا، فهـــي فـــي �شـــورة اإبراهيـــم، وقـــد عر�شهـــا 
-�شبحانه- لنا ونحن اأحياٌء نعقل ونعرف، تاأّملها واهرْب 

من ال�شـــيطان قبل هروبه منك  ژڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 



ألدااق تالرُت     لق

247

b

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]اإبراهيم: 22[.

فـــي ذلك اليـــوم ل ينفع الندم، واإنما هناك ح�شـــرٌة 
وعـــذاٌب اأبـــدي. ن�شـــاأُل اهلَل الثبـــاَت والنجاة، ون�شـــاأُله 

ال�شالمة من ال�شيطاِن وو�شو�شته، ونفِخِه ونفِثه!

b
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مسؤوليتنا ُتجاه الدعوة

يغفُل الكثيرون من ذوي العلم والب�شيرة، عن واجٍب 
اأَمَرُهم اهلُل به، وهو الدعوة لديِن اهلل وتبليغه لالآخرين.

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 

ک ک ک ک گژ ]يو�شف: 108[.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ 

ۋژ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 
]النحل: 125[.

تدّبْر هذه الآيات، و�شائْل نف�شك؛ هل ُقْمَت بواجبك، 
ـــرَت بـــاهلل ودَعـــْوَت اإلى �شـــبيل اهلل؟ اخُل بنف�شـــك  فذكَّ
وحاورها كيـــف اأنَت والدعوة اإلى اهلل؟ افح�ْض نف�َشـــَك 

فما َخَلقَك اهلُل بهيمًة ل تعقل، لك عقٌل �شت�شاأُل عنه؟
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هذه خطابـــاٌت رّبانية للر�شـــول ، ولأتباعه 
من ذوي العلم والمعرفة، واأنـــت تعّلمَت وقراأَت القراآن، 
وقـــد اأمرك اهلل بالتفكـــر والتدبر، واأنت تعرُف نف�َشـــَك 
وتكا�شلك، واهلل -�شـــبحانه- يعلُم مواهبك وُق�شورك، 
ْرَت فـــي اأدائه،  و�شـــوف ي�شـــائلك عمـــا ت�شـــتطيعه وَق�شَّ

فالبداَر البداَر قبل ال�شوؤال!

ْرِفك عن َهمِّ الدعوة  اإن اإبلي�َض �شـــوَف يعمُل على �شَ
�ـــض عليك، فاحذره اأن يْغِلَبَك. ف�شحابُة ر�شول اهلل  وُيَلبِّ
 �شـــمعوا القراآن وفهمـــوه، وانطلقوا في الآفاق 
ين�شـــرون ديـــن اهلل، ويدعـــون اإليـــه، اأين نحـــن منهم؟ 
لم تمنعهم و�شائل النقل، ول عدم اإجادة ُلغات الآخرين 
من تبليغ الدعوة، لّبوا النداء، فت�شـــابقوا ُدعاًة اإلى اهلل 

في الآفاق.

ـــْر وافح�ـــضْ نف�شـــك مـــع الدعوة اإلـــى اهلل، وهل  فكِّ
بَذَلَت ولو ي�شـــيًرا في �شـــبيل اهلل؟ هل �شرفت من ماِلَك 
�شـــيًئا فـــي برنامج مـــن برامج الدعـــوة اإلـــى اهلل؟ مثُل 
كفالـــة داعية، طباعة ُكتّيب، ترجمة ُخطبة دعوية. وهل 
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قمـــَت بزيارة مكاتب توعية الجاليـــات، وقّدمَت المعونَة 
الماّديـــَة اأو المعنويَة لهم اأو �شرفت جزًءا من وقتك في 
م�شـــاعدتهم في العمـــل؟ ومواقع التوا�شـــل الجتماعي 
الدعويـــة؛ اأين اأنت مـــن دعمها والتعريـــف بها؟ جارك 
اأو زميلك في العمل اإن كان غير م�شـــلم؛ هل ا�شـــتهدفت 
دعوته؟ فراآك ُقدوًة في اأخالقك وتعاملك، وتلّطفت معه 
ورّغبته في ديِن اهلل، واأهديته القراآن؟ التجار الم�شلمون 
الأوائل ن�شـــروا دين اهلل في قارة اآ�شيا باأمانتهم وُح�شن 

تعاملهم!

ْرَت يوم القيامة وبداأَِت الُم�شـــاءلة، و�ُشئلت  اإذا َح�شَ
عـــن اإ�شـــهامك في الدعوة اإلـــى اهلل، فماذا تقـــول؟ اإذا 
ال�شـــائُق والخادمـــُة في منزلـــك، والعامل فـــي متجرك 
ح�شروا يـــوم القيامة وخا�شموك في عدم تعريفك لهم 

تك؟ بالإ�شالم وترغيبهم فيه، فما هي ُحجَّ

اقـــراأ القراآن وتدّبـــره، واعمْل باأوامـــره، وُكْن داعيًة 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  لدين اهلل وفق طاقتك ژٿ 

ڦ ڦ ڦژ ]الموؤمنون: 62[. ڤ 
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ 

ۅژ ]الأعراف: 42[. ۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

كتاُبـــك �شـــينطق بعملك يوم القيامـــة ژې ې ې 
ې ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ ]الجاثية: 29[.

ِقْف وا�شـــتغرْق في تاأمل قوله تعالى: ژہ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋژ ]النحل: 125[.

اإن هـــذه الآية الكريمـــة اأ�شٌل عظيم في م�شـــروعية 
الدعـــوة اإلى اهلل، فالـــكلُّ ماأموٌر بالدعـــوة اإلى اهلل وفق 

ُقدرته ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ.

�شـــابٌّ مغربي التقـــى في �شـــيوؤل بال�شـــيدة )هيونق 
�شـــونق(، وهـــي امـــراأٌة كوريٌة م�شـــيحية، �شـــاعدها في 
ي حدث لها ف�شـــكرته، واأخذت رقم هاتفه،  موقٍف عر�شِ
ثـــم توا�شلـــت معـــه، ودعته فـــي مطعٍم كـــوري، وعرفت 
امتناعـــه عن اأكل لحم الخنزير، و�شـــاألته عن ال�شـــبب، 
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فقـــال: اإنه الإ�شـــالم يمنعنا مـــن اأكله. فقالت لـــه: اإنها 
توقفت عن اأكل لحم الخنزير منذ اأ�شـــبوع؛ حيث قراأت 
كتاًبـــا في اليهودية، ووجدته يتفق مع ما في الإنجيل من 
تحريـــم اأكل الخنزير. وهنا اأّدى هذا ال�شـــاب الم�شـــلم 
واجبـــه في الدعوة اإلى اهلل، فاقتـــرح عليها قراءة كتاب 
الم�شـــلمين القراآن فرّحبت بذلك، ومن ثمَّ اأهداها فيما 
بعـــد ن�شـــخًة مترجمًة لمعانـــي القراآن الكريـــم، فقراأت 
فيها، ثم التقت بال�شاب مّرة اأخرى، وكانت مذهولًة مما 
ا�شتوعبته، وقالت: اإن هذا الكتاب ُي�شبه ما ُيكتُب عندنا 
فـــي الإنجيـــل، ول ُيمكـــُن اأن يكـــوُن مكتوًبا من اإن�شـــان. 
ف�شـــاألها ال�شـــاب العربي لماذا؟ قالت: لأنها تدُر�ـــضُ اأن 
الإ�شـــالم ديٌن اخترعه محمد، واأن القراآن كتبه محمد، 
فلما قـــراأت ترجمة معاني القراآن قالت: اإنه ل ُيمكن اأن 
يكون مكتوًبا عن طريق اإن�شـــان، واأنه يت�شابه مع الكتاب 
ا، والكتاب  المقد�ض، واأح�شن منه في البيان ومفهوٌم ِجدًّ
�ـــض غير مفهوم، واأفكاره ُمت�شاربة. وكررْت قولها  الُمقدَّ

لل�شاب: قراأُت القراآن عّدة مرات وهو مفهوم، مفهوم.
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اإنـــه القراآن بركٌة ونـــور، كيف لو كانت هـــذه المراأُة 
تعـــرُف العربيـــة وُتجيدهـــا؟ اأيـــن اأبنـــاء اللغـــة العربية 
وغفلتهـــم عـــن قـــراءة كتـــاب اهلل والتَّذِكيَر ِبـــِه؟ امراأٌة 
ُكورية ل تعرف العربيـــة، وقراأْت ترجمَة معاني القراآن، 
فبهرها واأ�شـــلمت في الع�شـــر الأواخر من �شهر رم�شان 
عـــام 2005م بالمركـــز الإ�شـــالمي فـــي �شـــيوؤل بكوريا، 
ت بفاطمـــة، وم�شت تتعلم الإ�شـــالم، وتتعمق في  وت�َشـــمَّ
فهمه ودرا�شـــته. لقـــد اأراد اهلل بها الخيـــر، فكان ذاك 
الموقف البغي�ض العار�ض �شـــبًبا في هدايتها لدين اهلل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ژپ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ ]البقرة: 216[.

كان الحَدُث بُقرب ذاك ال�شـــاب المغربي الُمبارك، 
الذي كان �شـــبًبا في �شرفها عن باطل كانت ما�شية في 
طريقه، كانت تتردد على الكني�شـــة فـــي كوريا، وتجتهُد 
لت�شبَح داعيًة خارج كوريـــا للديانة الن�شرانية الباطلة 
فـــي دول اإفريقيـــة، ولكن -بتوفيق اهلل، ثـــم ببركة ذاك 
ال�شـــاب المغربي- �شـــارت داعية اإلى ديـــن الحق، اإلى 
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الإ�شـــالم في بلدها كوريا. ُبوركت تلـــك المراأة، وبورك 
ذاك ال�شـــاب، كـــم لـــه مـــن الأجـــر! رّدها عـــن اإ�شالل 
الآخرين، واأخذها لطريق الخير، و�شـــاركها في ك�شـــب 
اأُجور مْن ُي�شلم على يديها. هذا نموذج من نماذج الح�ّض 

الإ�شالمي، لقد ج�ّشد الم�شوؤولية الفردية الدعوية)1).

َنها اهلُل -�شبحانه-  اإن الدعوة اإلى اهلل م�شـــوؤولية َبيَّ
في القـــراآن الكريم، فقد تكرر التنبيـــه للدعوة والتبليغ 
ٿ ٿ ٿژ ]الأنعـــام: 19[. فما هو  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ژٺ 

اإ�شهاُمك في تبليغ القراآن؟

مما قاله ابن عا�شـــور في تف�شيره: »اإ�شاَفُة )�َشِبيِل( 
َك( ِباْعِتباِر اأنَّ اهلَل اأْر�َشـــَد اإَلْيِه، واأَمَر ِبالِتزاِمِه.  اإلى )َربِّ
ُب َعَلًما ِبالَغَلَبِة َعلى ِديِن الإ�ْشالِم، َكما  و�شاَر َهذا الُمَركَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  فـــي َقْوِلِه َتعالـــى: ژڃ 
ڇ ڇژ ]الأنفـــال: ٣6[. وهـــو الُمـــراُد ُهنا، وفي َقْوِلـــِه َعِقَبُه 

ھژ ]القلم: 7[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ 

)1) ُكوريا الجنوبية اأ�شواق واآفاق، د. عبدالمح�شن بن عبدالرحمن اآل ال�شيخ.
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َرِة  ـــا َعلى ُن�شْ وُيْطَلُق �َشـــِبيُل اهلِل َعَلًمـــا ِبالَغَلَبِة اأْي�شً
ْيـــِن ِبالِقتاِل، َكما في َقْوِلِه َتعالى: ژٻ ٻ  الدَّ

پ پ پ پژ ]التوبة: 41[.

اِئَبُة  والِحْكَم���ُة: هـــي الَمْعِرَفـــُة الُمْحَكَمـــُة؛ اأِي ال�شّ
َدُة َعـــِن الَخَطـــاأِ، َفـــال ُتْطَلـــُق الِحْكَمـــُة اإّل َعلـــى  الُمَجـــرَّ
ـــِة َعـــْن �َشـــواِئِب الأْخطـــاِء، وَبقايـــا  الَمْعِرَفـــِة الخاِل�شَ
ُفوا  الَجْهِل في َتْعِليِم الّنا�ـــضِ وفي َتْهِذيِبِهـــْم، وِلَذِلَك َعرَّ
الِحْكَمَة ِباأنَّها: َمْعِرَفُة َحقاِئِق الأ�ْشـــياِء َعلى ما هي َعَلْيِه 
ِة؛ ِبَحْيُث ل َتْلَتِب�ُض َعلى �شاِحِبها  ِبَح�َشـــِب الّطاَقِة الَب�َشِريَّ
ها ِبَبْع�ٍض، ول ُتْخِطُئ في الِعَلِل  الَحقاِئُق الُمَت�شاِبَهُة َبْع�شُ
والأ�ْشـــباِب، وهي ا�ْشـــٌم جاِمٌع ِلـــُكلِّ َكالٍم اأْو ِعْلٍم ُيراعى 
ا  الًحا ُم�ْشَتِمرًّ ، واْعِتقاُدهم اإ�شْ الُح حاِل الّنا�ـــضِ ِفيِه اإ�شْ

ُر«)1). ل َيَتَغيَّ

هذا وقد اأبان -�شبحانه- اأن الدعوة اإلى اهلل مراتب 
وفًقـــا لحالة المدعويـــن، وجاء بيان منهـــج الدعوة اإلى 

)1) التحرير والتنوير، )262/1٣-26٣(.
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اهلل، ومن ثم �شرورُة التزود باأ�شاليب الدعوة، فخطاب 
خادمـــة البيت غير خطـــاب الُمتعلـــم ژھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓژ.

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي في تف�ش���يره له���ذه الآية: 
ۓ  ے  ے  ھ ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ژہ 

ۋژ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
]النحل: 125[.

»اأي: ليكـــن دعـــاوؤك للخلق م�شـــلمهم وكافرهم اإلى 
�شبيل ربك الم�شتقيم الم�شتمل على العلم النافع والعمل 
ال�شالح ژھژ؛ اأي: كل اأحد على ح�شب حاله وفهمه 

وقوله وانقياده.

ومـــن الحكمة الدعـــوة بالعلم ل بالجهـــل، والبداءة 
بالأهـــم فالأهـــم، وبالأقرب اإلى الأذهـــان والفهم، وبما 
يكـــون قبوُله اأتّم، وبالرفق والليـــن، فاإن انقاد بالحكمة، 
واإل فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الح�شنة، وهو الأمر 

والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.
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اإما بما ت�شتمل عليه الأوامر من الم�شالح وتعدادها، 
والنواهي من الم�شـــار وتعدادها، واإما بذكر اإكرام من 

قام بدين اهلل واإهانة من لم يقم به.

واإما بذكر ما اأعد اهلل للطائعين من الثواب العاجل 
والآجل وما اأعد للعا�شين مـــن العقاب العاجل والآجل، 
فاإن كان )المدعو( يرى اأن ما هو عليه حق. اأو كان داعية 
اإلى الباطل، فيجادل بالتي هي اأح�شن، وهي الطرق التي 

تكون اأدعى ل�شتجابته عقاًل ونقاًل.

ومن ذلك الحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، 
فاإنه اأقرب اإلى ح�شول المق�شود، واأن ل توؤدي المجادلة 
اإلى خ�شام اأو م�شـــاتمة تذهب بمق�شودها، ول تح�شل 
الفائـــدة منها، بل يكون الق�شـــد منها هداية الخلق اإلى 

الحق ل المغالبة ونحوها.

وقوله: ژڭڭڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ علم ال�شبب 
الـــذي اأّداه اإلـــى ال�شالل، وعلـــم اأعمالـــه المترتبة على 

�شاللته و�شيجازيه عليها.



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

258

b

ژٴۇ ۋ ۋژ علـــم اأنهـــم ي�شلحـــون للهدايـــة 

فهداهم، ثم منَّ عليهم فاجتباهم«)1).
َلِف: »اإذا  وذكر ابن القيم في تف�شيره قول َبْع�ض ال�شَّ
ْهُي َفاإذا اأَمْرَت ِب�َشْيٍء َفُكْن  اأَرْدَت اأْن ُيْقَبَل ِمنَك الأْمُر والنَّ
َل الفاِعِليَن َلُه، الُموؤَْتِمِريَن ِبِه، واإذا َنَهْيَت َعْن �َشـــْيٍء،  اأوَّ

َل الُمْنَتِهيَن َعْنُه)2). َفُكْن اأوَّ

هذه تاأمالٌت في واجب الدعـــوة الذاتية، وّفقنا اهلل 
واأر�شـــدنا لهديه الم�شتقيم، ووقانا ال�شـــيطان وت�شويفه 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ  ژڎ  وتلبي�شـــه 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]الحج: 70-67[.

b

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض452(.
)2) مدارج ال�شالكين بين منازل اإياك نعبد واإياك ن�شتعين، )447/1(.
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مسؤوليتنا نحو الّتذكير

اأنـــَت، واأنـــا، وهي، وُهو؛ هـــل تعرفـــون واجَبُكم نحو 
التذكيـــر باهلل؟ حين تقراأ قوَلـــُه تعالى: ژۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉژ ]ق: 45[. هل �شـــاءلت نف�شـــك عن هـــذا الأمر 

اني واأين اأنت منه؟! الربَّ

ْذِكيُر  قال ال�شيخ ابن عا�شور في تف�شيره: »ُخ�ضَّ التَّ
َر.  ْذِكيـــَر الَِّذي َيْنَفُع الُمَذكَّ ُه اأراَد التَّ ُهنـــا ِبالُموؤِْمِنيَن؛ ِلأنَّ
ُر َمن َيخاُف وِعيِد. وَهذا  ْر ِبالُقْراآِن َفَيَتَذكَّ فالَمْعنى: َفَذكِّ

حتژ ]النازعات: 45[«)1). جت  يب  ىب  َكَقْوِلِه: ژمب 

اإن التذكير باهلل، والدعوة اإلى اهلل م�شـــوؤولية جليلة 
�شوف ُن�شاأل عنهما؛ فالدعوة اإلى اهلل هي اإبالغ دين اهلل 

)1) التحرير والتنوير، ابن عا�شور، )26/٣٣٣(.
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للجاهـــل بالدين، هي ما انطلـــق ال�شحابة من المدينة 
المنورة ين�شرونه وُيبلِّغونه لغير الم�شلمين، هي م�شوؤوليتك 

في اإر�شاد غير الم�شلمين وتعريفهم بدين اهلل.

اأما التَّْذكير بدين اهلل فهو للم�شـــلمين، هو التجديد 
الم�شـــتمر، والوعـــظ المتتابع، والتذكير مـــن الغفلة عن 

دين اهلل الحق.

هل وَقْفَت وجل�شـــَت ُتناجي ذاتك عن م�شوؤوليتك في 
تنبيه اأُ�شـــرتك وزميلك لقراءة القراآن وتدّبره؟ قد يقول 
بع�شكم هـــذا الأمر الرباني للر�شـــول ، ونقول 
ته، واأنـــت منهم،  نعم هـــو للر�شـــول ، لكـــن اأُمَّ
م�شمولون بذلك الأمر. ورد في تف�شير القرطبي وتف�شير 

ته)1). البغوي: اأن الخطاب للنبي  والمراد اأُمَّ

عاة والمخت�شين في العلم  ل تُقْل ِتلَك م�شـــوؤولية الدُّ
ال�شرعي، نعم م�شـــوؤوليتُهم كبيرة، لكن كلَّ ُمتعلم ُيجيُد 
)1) ورد هــذا المعنــى فــي اأكثــر مــن مو�شــع مــن تف�شــير القرطبي ، على �شــبيل 

المثال ورد في )162/2(، وتف�شــير البغوي )449/1، 558(.
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العربيـــة و�شـــيًئا من المعرفـــة القراآنية والفهـــم العربي 
لـــدللت القـــراآن الكريـــم �شـــوف ُي�شـــاأُل عـــن دوره في 

ْر؟! التذكير وِلم َق�شَّ

ْه لها، وا�شتعْد لل�شوؤال عنها  اإنها م�شوؤوليٌة ذاتية؛ َتَنبَّ
يوم القيامة!

توزيُع القراآن الكريم، وطباعة ترجماته، والإ�شـــهام 
بالمال والُجهد في تبليغه م�شوؤوليٌة جماعية!

َتْنِبيُه غيـــِرَك وترغيبهم لهذا المجـــال، وتذكيُرهم 
بخدمة القراآن مجاٌل تذكيري؛ اأين اأنَت منه؟

في هذه الآية ژۋ ۋ ۅ ۅۉژ ن�ضَّ الحقُّ 
-�شـــبحانه- علـــى التذكير بالقراآن لمن خـــاف الوعيد! 
وكلُّنـــا نخاف الوِعيـــد، نخاُف من يـــوم القيامة، نخاُف 
من المحا�شـــبة! اإذا جاء القراآن وقد ُعِر�شَت للنقا�ـــض، 
وقال عنك القـــراآُن: هجرني وما قراأ؟ هجرني وما ذّكَر 
بي؟ هجرني وما اأ�شـــهم في تبليغـــي لالآخرين، هجرني 
ه اأُ�شـــرَتُه لتالوتي، هجرني وهو ي�شـــتطيع خدمتي  وما نبَّ
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ون�شري في اأجهزة التوا�شل وما فعل! هجرني وما ح�شر 
جل�شات الّتدّبر القراآني، فا�شتعْد للجواب.

بادْر وافح�ْض نف�شـــك با�شتمرار مع هذا ال�شاأن قبل 
الرحيل والندم.

ۅژ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژۇ 

]الفرقان: ٣0[.

قال الطنطاوي في تف�شير الو�شيط: »قد ا�شتملت 
هـــذه الآية الكريمة علـــى التخويف العظيـــم لمن يهُجُر 
القراآن الكريم، فلم يحفظه اأو لم يحفظ �شيًئا منه، ولم 

يعمل بما فيه من حالل وحرام، واأوامر ونواه.

قال بع�ض العلماء هجُر القراآن اأنواع: اأحدها: هجر 
�شماعه وقراءته. وثانيها: هجر العمل به والوقوف عند حالله 
وحرامه. وثالثها: هجر تحكيمه والتحاكم اإليه في اأ�شول 
الدين وفروعه. ورابعها: هجر تدبره وتفهمه. وكل هذا دخل 
في هذه الآية، واإن كان بع�ض الهجر اأهون من بع�ض«)1).

)1) التف�شير الو�شيط، محمد �شيد طنطاوي، )10/19٣(.
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وفـــي اآية الأعراف ُين�ضُّ الحقُّ  اأن القراآن اإنذار 
ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ژٻ  وتذكيـــر 

ٺ ٺژ ]الأعراف: 2[.

َف الكفـــار، وهو  اإنه كتـــاٌب اأنزلـــه اهلل ُلينـــذَر ويخوِّ
موعظـــٌة للموؤمنيـــن الُم�شدقين بما جاء به ر�شـــول اهلل 

.

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي في تف�ش���يره له���ذه الآية: 
»يقول تعالى لر�شـــوله محمـــد مبيًنا له عظمة 
كل  حـــوى  جليـــٌل  كتـــاٌب  اأي:  ٻژ  ٻ  ژٻ  القـــراآن: 
اإليـــه العبـــاد، وجميـــع المطالـــب الإلهيـــة،  ما يحتـــاج 

والمقا�شد ال�شرعية، محكًما مف�شاًل ژپ پ پ پ 
ڀ ڀژ اأي: �شيٌق و�شٌك وا�شـــتباه، بل لتعلم اأنه تنزيٌل 

من حكيٍم حميد ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻژ، واأنـــه اأ�شدق الكالم، فلين�شـــرح له �شدرك، 
ولتطمئن به نف�شك، ولت�شدع باأوامره ونواهيه، ول تخ�ض 

ا. لئًما ومعار�شً
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ڀژ الخلق، فتعظهم وتذكرهم، فتقوم الحجة  ژڀ 

على المعاندين.

)و( ليكون )ِذْكَرى ِلْلُموؤِْمِنيَن(، كما قال تعالى: ژڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦژ يتذكرون به ال�شراط الم�شتقيم، 
واأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد، وبين 

�شلوكه«)1).

دة ُتريُح النف�ض، وُتطمِئُن  فالذكُر طاقٌة حيويٌة متجدِّ
القلب، وتنفُع الموؤمنين بكل ما في النفع من عموم و�شمول 

لكل حالت الموؤمنين.

وفـــي �شـــورة العنكبـــوت ُيقـــرر �شـــبحانه اأن القراآن 
الكريم رحمٌة وِذكرى لقوم ُيوؤمنون: ژڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ېژ ]العنكبوت: 51[.

وحيـــن ي�شـــاأُل ويقوُل كيـــف اأُذّكر بالقـــراآن؟ ورد اأن 
)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض28٣(.
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ال�شحابـــة اإذا قابـــل اأحدهـــم الآخـــر قـــراأ عليه �شـــورة 
الع�شر. فمتى تجل�ض مع اأ�شرتك اأو اأ�شدقائك وتتدبرون 
اآية من اآيـــات اهلل، وتتوا�شون بالحق وال�شبر، كما كان 

ال�شحابة يفعلون؟!

تـــالوة ما يتي�شـــر من اآيـــات الإنذار واآيات الب�شـــارة 
تذكيٌر وتنبيه.

ا�شـــتح�شار الآخـــرة ووعيـــد اهلل للغافليـــن ژىئ 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

يتژ ]طه: 11٣[.

ىب يبژ اأي: حينما  مب  يقول ال�شـــعراوي: »ژخب 
ينـــذر القراآن ب�شـــيٍء ُي�شَرُف هـــذا الإنذار علـــى اأوجٍه 

ه اأهل الغفلة. ر الإنذاُر لينبِّ مختلفة، وُيكرَّ

نـــا فيه كل اأ�شـــاليب الوعـــد والوعيد، فكل  يعنـــي: لوَّ
اأ�شـــلوب ي�شـــادف هوى في نف�ـــض اأحـــد الم�شـــتقبلين، 
فخاطبنا الأهواء كلها بكل م�شتوياتها، فالعالم والجاهل 
ومتو�شـــط الفكر، الكل يجد في القراآن َما ينا�شبه؛ لأنه 
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ع للجميع، للفيل�شوف وللعامي، فال ُبدَّ اأْن يكون في  ُي�شـــرِّ
القراآن ت�شريٌف لكل األوان الملكات ليقنع الجميع.

والت�شريف: يعني التحويل والتغيير باأ�شـــاليب �شتَّى 
لتنا�شب ا�شـــتقبال الأمزجة المختلفة عند نزول القراآن 

ىت  مت  خت  حت  لعلهـــا ت�شـــادف َوْعًيا واهتماًمـــا ژجت 
يتژ ]طه: 11٣[.

حتژ ]طـــه: 11٣[ التقـــاء عـــادة يكـــون لل�شـــر  ژجت 

والمعا�شـــي المهلكـــة، اأو ُيحـــِدث لهم الذْكر وال�شـــرف 
والرفعة بفعل الخيرات، وهذا من ارتقاءات الطاعة.

ذلك لأن التكليف ق�شمان: ق�شٌم ينهاك عن مع�شية، 
وق�شـــٌم ياأمـــرك بطاعـــة، فينهاك عـــن �ُشـــْرب الخمر، 
وياأمرك بال�شالة، فهم يتقون الأول، وُيحِدث لهم ِذْكًرا 

يو�شيهم بعمل الثاني«)1).

وذاك الُمْعِر�ـــضُ الغافُل عن ذكر اهلل قال اهلل عنه: 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ 

)1) تف�شير ال�شعراوي، )9404/15(.
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ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٹژ ]طه: 124- 127[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ْه ليوِم الح�شاب والجزاء! احذِر الغفلَة والن�شيان، تنبَّ

وتكـــررت فـــي القـــراآن ب�شـــارة اهلل للموؤمنين الذين 
يعملون ال�شالحات، لكن ب�شرط الإيمان.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹژ ]الن�شـــاء: 124[. ب�شـــارٌة رّبانيٌة، وما اأكثر ب�شـــائر الحق 

وترغيبه في فعل الخيرات!

ژڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱژ ]النحل: 97[. ُكلٌّ ياأمُل  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
اأن يعي�ض في دنياه حياًة طيبة، وفي اآخرته يْن�ُشد الجزاء 
الح�شـــن، وهنا يعدُّ ربُّنا باأن الثواب �شيكون وفق اأح�شن 

اأعمالك. رّباه لـــك الحمد ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی 
ی ی ی جئ حئژ ]طه: 112[.
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ژڦ 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ژېېى  ]الأنبيـــاء: 94[  ڃژ  ڃ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ىئ ىئ ی یژ ]غافر: 40[.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ژٱٻٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 

ڃژ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

]البقرة: 25[. ن�شاأُل اهلل من ف�شله.

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژگ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]الكهف: ٣0، ٣1[.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ژۋ 

ائ ەئ ەئ وئ وئژ ]الكهف: 107، 108[. ائ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

ُه. پژ ]مريم: 96[. رزقنا اهلل محبته وُودَّ
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ژائ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
پژ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئمئ  جئ 
]الحـــج: 2٣، 24[. جناٌت فيها اأنهاٌر جارية، واأ�شـــواٌر واألب�شـــة 

اه ن�شاألك القبول. ونعيم والكالم الطيب العذب الحلو. ربَّ

ژڎڎڈڈژژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳژ ]العنكبوت: 58[.

هذا، وبعد �شـــماع وقراءة هذه الآيات وتدّبرها، هل 
ة اأحلى واأجمل من هذا التذكير القراآني؟ ثمَّ

�شـــائْل نف�َشـــك عن العمل ال�شالح الـــذي اأّديته هذا 
اليوم.

اإن الأعمال ال�شالحة مجاٌل وا�شـــع، فرياٌل تت�شدق 
به؛ عمٌل �شالح، واإ�شالٌح بين متخا�شمين؛ عمٌل �شالح، 
؛ عمٌل �شالح،  واأداوؤك عملـــك باأمانٍة وعدالٍة واإخال�ـــضٍ
وتذكيرك بالقراآن؛ عمـــٌل �شالح. اإن الأعمال ال�شالحة 



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

270

b

ر واعمل ليوم التغابن؛ يوم الح�شرة  كثيرٌة ومتنوعة، ف�شمِّ
والندامة. اأدرْك نف�َشك قبل الرحيل!

ة الطالب الأفغاني، وانظْر اأين اأنَت منه؟ اقراأْ ق�شّ
ا�شـــت�شفُت ذاَت مّرٍة مجموعًة من طالب المنح في 
جامعة الملك �شـــعود بنّيِة اإكراِم �شيوف بلدي القادمين 
لأجل العلم والتفّقه في دين اهلل، وُمذاكرتهم واإ�شعارهم 
بالتقديـــر والحّب في اهلل، واأح�شـــبهم ممن قال اهلل في 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ  ائ  و�شفهم: ژېىى 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

یژ ]التوبة: 122[. وحين جل�شُت واإّياهم نتبادُل اأطراَف 

الأحاديـــث، رغبُت تذكيرهم بـــاهلل والعمل لخدمة دين 
اهلل، واإْذ باأحدهم ُيحّدثني بحديٍث �شُغَرْت نف�شـــي حين 
�شمعُته، وَعِلمُت اأن في اأر�ض اهلل جنوًدا خفيين، يحملون 
همَّ التذكير والر�شـــالة، اإي واهلل ق�شمي، جهوٌد ي�شيرٌة، 

لكنها جليلة.
اأثنـــى الطالـــب ح�شـــيُب اهلل مـــن اأفغان�شـــتان علـــى 
المملكة، و�شـــكر لها اأنها ا�شـــت�شافتهم للعلـــم، واأنفقت 
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عليهم، وقـــال: بعد اأن بداأت درا�شـــتي، و�شرُت ات�شـــّلُم 
مكافاأًة �شهرية، فّكرت في بلدي الذي ِجئُت منه، وواجبي 
نحو جماعتـــي، ووجوب تعليمهم ديـــن اهلل وتب�شيرهم 
بتعاليمه، فقررُت اأن افتتَح مدر�شـــًة فـــي قريتي، وحين 
ُعـــدُت في اإجازتي رّتبـــُت الأموَر، والتزمُت باأداِء در�ـــضٍ 
يومـــي لهم عن ُبعد، وعّينـــُت ُمَعّلَمْين التزمُت لكل واحٍد 
منهما براتٍب �شـــهري قدره خم�شون رياًل �شعودًيا اأُحّوله 
لهمـــا من الريا�ض فور ا�شـــتالمي مكافاأتـــي من جامعة 
الملك �شعود، وبداأت الدرا�شة وانتظم فيها قرابة ت�شعين 
دار�ًشا ُنعّلمهم كل �شباح القراآن والعقيدة. ومعلوٌم فارق 
الوقت بيـــن الريا�ض واأفغان�شـــتان؛ اإذ اأ�شـــتيقظ ُمبّكًرا 

واأُدّر�ض مادتي قبل موعد الدرا�شة هنا.

همٌة عظيمة، اأين اأنت اأخي في اهلل من هذا الطالب 
ا لتعليم  الب�شـــيط، يقتطُع مـــن مكافاأته مئَة رياٍل �شـــهريًّ

القراآن الكريم والعقيدة في وطنه.

ماذا عملت اأنت؟ �شْل نف�شك وحا�شبها ول ت�شت�شِغْر 
ُجهدك. اأح�شـــُب هذا الطالب من ال�شاربين في الأر�ض 
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يبتغـــون من ف�شـــل اهلل ژچ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇژ ]المزمل: 20[.

لقـــد اآتى اهلُل هـــذا الطالَب الأفغانـــي ف�شَله؛ فوّفقه 
وبارَك له في وقته وعلمه وماله.

b
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ع مضماُر الَتَورُّ

ـــل فـــي القراآن  الدنيـــا رحلـــة، والبقـــاُء هلل! والمتاأمِّ
الكريـــم يجُد التنّبيه والّتحذير مـــن فتنة الدنيا، والأمَر 

بالعمل لالآخرة، فهي الأبقى!

واأهـــل العلـــم ال�شـــرعي، كغيرهم من رجـــال العلوم 
الأخرى، يجتهدون، وي�شيبون، ويخطئون!

ُل على العلم ال�شـــرعي،  َة فئًة تتطفَّ والمالحظ اأن ثمَّ
عون؛ فُيْفُتون، ويلتِم�ُشون  ويح�شبون اأنهم يفهمون، ول يتورَّ
تف�شـــيراٍت خالًفا لما ا�شـــتنبطه العلماء الذين قال اهلل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژگ  فيهـــم: 
ں ںژ ]الن�شـــاء: 8٣[. وربمـــا يتطاول بع�ـــض اأُولئك 
الُمتجاوزين، في�شخرون من العلماء، ويزعمون اأن العلم 
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لي�ـــض حكًرا لهـــذا اأو ذاك، واأنهم يفهمون وي�شـــتنبطون 
ْع،  اأحـــكاَم ت�شليٍل وتاأويل. فاحذر اأخي غوايَة اأُولئك وَتَورَّ
فقـــد تزلُّ قدُمك عن �شـــبيِل اهلل، وتّتبُع ُخطا ال�شـــيطان 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژڻ  علـــم  دون 
ہژ ]الن�شاء: 8٣[.

اإن اهلل  في هذه الآية يمتنُّ على عباده الموؤمنين 
اأن هداهم و�شَرَفهم عن اّتباع ال�شيطان!

ر -�شبحانه- من اأُولئك  وفي �شـــورة اآل عمران، ُيحذِّ
الُمتطاوليـــن على الفتـــوى من ذوي القلـــوب المري�شة، 
طـــون ويّتبعـــون المت�شـــاَبَه من كتـــاب اهلل،  الذيـــن يتخبَّ
فُيلب�شـــُون علـــى النا�ـــض، وتزيـــُغ قلوُبُهـــم طلًبـــا للفتنة. 
اأما الرا�شـــخون في العلـــم فيعلمون التاأويل والتف�شـــير، 

وي�شتنبطون الأحكام والهدايات عن علٍم وب�شيرة.

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژڳ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې ې ې ې ى ىژ ]اآل عمران: 7[. ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
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قال البغوي في تف�ش���يره: »قوله َتَعاَلى ژۆ ۈ 
ْتَقُنوا ِعْلَمُهْم؛  ِذيَن اأَ اِخُلوَن ِفي اْلِعْلـــِم ُهُم الَّ ۈژ اأَِي الدَّ
ُلُه ِمْن ُر�ُشـــوِخ  �شْ ، َواأَ ِبَحْيـــُث َل َيْدُخُل ِفي َمْعِرَفِتِهْم �َشـــكٌّ
يَماُن ِفي  ـــْيِء َوُهَو ُثُبوُتُه، ُيَقاُل: َر�َشـــَخ اْلإِ ـــْيِء ِفي ال�شَّ ال�شَّ

َقْلِب ُفاَلٍن َيْر�ُشُخ ُر�ْشَخا َوُر�ُشوًخا.

ا�ِشِخيَن ِفي اْلِعْلِم،  َو�ُشِئَل َماِلُك ْبُن اأََن�ٍض  َعِن الرَّ
ِبُع َلُه. َقاَل: اْلَعاِلُم اْلَعاِمُل ِبَما َعِلَم اْلُمتَّ

ا�ِشـــُخ ِفي اْلِعْلـــِم َمْن ُوِجَد ِفي ِعْلِمـــِه اأَْرَبَعُة  َوِقيَل: الرَّ
ُع َبْيَنـــُه َوَبْيَن  َوا�شُ ْقـــَوى َبْيَنُه َوَبْيـــَن اهلِل، َوالتَّ اأَ�ْشـــَياَء: التَّ
ْنَيا، َواْلُمَجاَهَدُة َبْيَنُه َوَبْيَن  ْهُد َبْيَنُه َوَبْيَن الدُّ اْلَخْلِق، َوالزُّ

َنْف�ِشِه«)1).

وقال ابن عا�شور في تف�شيره: »الُمراُد ِبالّرا�ِشِخيَن 
ُنـــوا في ِعْلـــِم الِكتـــاِب، وَمْعِرَفِة  ِذيـــَن َتَمكَّ فـــي الِعْلـــِم: الَّ
ِة ما اأْر�َشَدهم اإلى ُمراِد  َمحاِمِلِه، وقاَم ِعْنَدهم ِمَن الأِدلَّ
�ُشـــوُخ  ـــَبُه. والرُّ اهلِل َتعالـــى؛ ِبَحْيـــُث ل َتـــُروُج َعَلْيِهُم ال�شُّ

)1) معالم التنزيل، البغوي، )11-10/2(.
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ُن في الَمـــكاِن، ُيقاُل:  بـــاُت والتََّمكُّ فـــي َكالِم الَعَرِب: الثَّ
َر�َشـــَخِت الَقَدُم َتْر�َشُخ ُر�ُشوًخا اإذا َثَبَتْت ِعْنَد الَم�ْشِي وَلْم 
�ُشـــوُخ ِلَكماِل الَعْقِل والِعْلِم ِبَحْيُث  َتَتَزْلَزْل، وا�ْشـــُتِعيَر الرُّ
ُقُه الأْخطاُء غاِلًبا، و�شـــاَعْت  ـــَبُه، ول َتَتَطرَّ ُلُه ال�شُّ لِّ ل ُت�شَ
َهِذِه اِل�ْشِتعاَرُة َحّتى �شاَرْت كالَحِقيَقِة. فالّرا�ِشُخوَن في 
الِعْلـــِم: الّثاِبُتوَن ِفيِه، العاِرُفوَن ِبَدقاِئِقِه، َفهم ُيْح�ِشـــُنوَن 

اأِْويِل وَيْعَلُموَنُه«)1). َمواِقَع التَّ

يِن  ُل َخراِب الدِّ وقال اب���ن القّيم في تف�ش���يره: »اأ�شْ
اأِْويِل الَِّذي َلْم ُيِرْدُه اهلُل وَر�ُشـــوُلُه  ْنيـــا اإّنما هو ِمن التَّ والدُّ
ُه ُمـــراُدُه، وَهـــِل اْخَتَلَفِت الأَُمُم  ِبَكالِمـــِه، ول َدلَّ َعَلْيـــِه اأنَّ
ِة ِفْتَنٌة  مَّ اأِْويِل؟ وَهْل وَقَعْت فـــي الأُ َعلـــى اأْنِبياِئِهـــْم اإّل ِبالتَّ
ِويِل؟ َفِمن باِبِه َدَخَل اإَلْيها، وَهْل  اأْ ِغيَرٌة اإّل ِبالتَّ َكبيَرٌة اأْو �شَ

ِويِل؟ اأْ اأُِريَقْت ِدماُء الُم�ْشِلِميَن في الِفَتِن اإّل ِبالتَّ

ا ِبِديِن الإ�ْشـــالِم َفَقْط، َبْل �شاِئُر  َوَلْي�ـــضَ َهذا ُمْخَت�شًّ
ـــداِد َحّتى  �ُشـــِل َلـــْم َتَزْل َعلى اِل�ْشـــِتقاَمِة وال�شَّ اأْدياِن الرُّ

)1) التحرير والتنوير، ابن عا�شور، )٣/164(.
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اأِْويُل، َفَدَخَل َعَلْيها ِمن الَف�شـــاِد ما ل َيْعَلُمُه اإّل  َدَخَلها التَّ
َربُّ الِعباِد.

  ٍد ِة ُمَحمَّ ِة ُنُبوَّ حَّ َوَقْد َتواَتَرِت الِب�شاراُت ِب�شِ
اأِْويالِت  َمِة، وَلِكْن �َشـــلَُّطوا َعَلْيهـــا التَّ فـــي الُكُتـــِب الُمَتَقدِّ
َفاأْف�َشُدوها، َكما اأْخَبَر -�ُشـــْبحاَنُه- َعْنهم ِمن التَّْحِريِف 
الَمعاِنـــي  َتْحِريـــُف  فالتَّْحِريـــُف  والِكْتمـــاِن،  ْبِديـــِل  والتَّ
ْبِديُل َتْبِديُل  ِتي َلْم ُيِرْدها الُمَتَكلُِّم ِبها، والتَّ اأِْويـــالِت الَّ ِبالتَّ

َلْفٍظ ِبَلْفٍظ اآَخَر، والِكْتماُن َجْحُدُه.

ـــَرِت الأْدياُن والِمَلُل،  َوَهـــِذِه الأْدواُء الثَّالَثُة ِمنها ُغيِّ
ُقوا  ْلَت ِديَن الَم�ِشـــيِح وَجْدَت النَّ�شارى اإّنما َتَطرَّ واإذا َتاأمَّ
اأِْويِل ِبما ل َيكاُد ُيوَجُد َقطُّ ِمْثُلُه في �َشْيٍء  اإلى اإْف�شاِدِه ِبالتَّ

اأِْويِل. ِمن الأْدياِن، وَدَخُلوا اإلى َذِلَك ِمن باِب التَّ

ُقوا اإلى  َوَكَذِلـــَك َزناِدَقـــُة الأَُمـــِم َجِميُعهم اإّنمـــا َتَطرَّ
َلـــواُت اهلِل و�َشـــالُمُه َعَلْيِهْم  �ُشـــِل �شَ اإْف�شـــاِد ِديانـــاِت الرُّ
اأِْويـــِل، وِمـــن باِبِه َدَخُلـــوا، وَعلى اأ�شا�ِشـــِه َبَنْوا، وَعلى  ِبالتَّ

وا. ُنَقِطِه َخطُّ
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نـــاٌف َعِديَدٌة، ِبَح�َشـــِب الباِعِث َلهم  ُلـــوَن اأ�شْ والُمَتاأوِّ
ـــوِر اأْفهاِمِهـــْم وُوُفوِرهـــا،  اأِْويـــِل، وِبَح�َشـــِب ُق�شُ َعلـــى التَّ
ُدُه  ِويِل الباِطِل، َمْن َف�َشـــَد َق�شْ اأْ اًل في التَّ واأْعَظُمهـــم َتَوغُّ
َر َفْهُمُه كاَن َتاأِْويُلُه اأ�َشدَّ  ُدُه وَق�شُ وَفْهُمُه، َفُكلَّما �شـــاَء َق�شْ
اْنِحراًفـــا، َفِمنهـــم َمن َيُكـــوُن َتاأِْويُلُه ِلَنْوِع َهـــًوى ِمن َغْيِر 
، وِمنهم ِمن َيُكوُن  يَرٍة ِمن الَحقِّ �ُشْبَهٍة، َبْل َيُكوُن َعلى َب�شِ
ْت َلُه اأْخَفْت َعَلْيِه الَحقَّ )َوِمنهم  َتاأِْويُلُه ِلَنْوِع �ُشْبَهٍة َعَر�شَ
َمن َيُكوُن َتاأِْويُلُه ِلَنْوِع ُهًدى ِمن َغْيِر �ُشْبَهٍة، َبْل َيُكوُن َعلى 
( وِمنهم َمن َيْجَتِمُع َلُه الأْمراِن: الَهوى  يَرٍة ِمن الَحقِّ َب�شِ

ْبَهُة في الِعْلِم. ِد وال�شُّ في الَق�شْ

ِة  وِبالُجْمَلِة فاْفِتراُق اأْهِل الِكتاَبْيِن، واْفِتراُق َهِذِه الأُمَّ
ِويـــُل، واإنَّما  اأْ َعلـــى َثالٍث و�َشـــْبِعيَن ِفْرَقًة اإّنمـــا اأْوَجَبُه التَّ
ِة  يـــَن والَحرَّ فِّ اأُِريَقـــْت ِدماُء الُم�ْشـــِلِميَن َيـــْوَم الَجَمِل و�شِ
مـــا َدَخَل  اأِْويِل، واإنَّ ا ِبالتَّ َبْيـــِر وَهُلـــمَّ َجـــرًّ وِفْتَنـــِة اْبـــِن الزُّ
ِة  اأْعداُء الإ�ْشـــالِم ِمن الُمَتَفْل�ِشـــَفِة والَقراِمَطـــِة والباِطِنيَّ
ِويِل، َفما اْمُتِحَن  اأْ ِة ِمن باِب التَّ ْيِريَّ ة والنُّ�شَ والإ�ْشـــماِعيِليَّ
ِويُل؛ َفـــاإنَّ ِمْحَنَتُه  اأْ الإ�ْشـــالُم ِبِمْحَنـــٍة َقطُّ اإّل و�َشـــَبُبها التَّ
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ِليَن، واإّما اأْن ُي�َشـــلََّط َعَلْيِهُم الُكّفاُر ِب�َشَبِب  اإّما ِمن الُمَتاأوِّ
ْنِزيِل وَتَعلَُّلوا  اأِْويِل وخاَلُفوا ظاِهـــَر التَّ ما اْرَتَكُبوا ِمـــن التَّ
ِبالأباِطيِل، َفما الَِّذي اأراَق ِدماَء َبِني َجِذيَمَة وَقْد اأ�ْشَلُموا 
اأ اإلى  اأِويِل َحّتى َرَفَع َر�ُشوُل اهلِل  َيَدْيِه وَتَبرَّ َغْيُر التَّ
ِل ِبَقْتِلِهـــْم واأَخَذ اأْمواَلُهْم؟ وما الَِّذي  اهلِل ِمن ِفْعِل الُمَتاأوِّ
حاَبِة  َيْوَم الُحَدْيِبَيِة َعْن ُمواَفَقِة  َر ال�شَّ اأْوَجَب َتاأخُّ
ُبُه  اأِْويـــِل َحّتى ا�ْشـــَتدَّ َغ�شَ َر�ُشـــوِل اهلِل  َغْيـــُر التَّ
اأِْويِل؟ وما  ِرِهْم َعْن طاَعِتِه َحّتى َرَجُعوا َعْن َذِلَك التَّ ِلَتاأخُّ
الَِّذي �َشـــَفَك َدَم اأِميـــِر الُموؤِْمِنيَن ُعْثمـــاَن ُظْلًما وُعْدواًنا 
اأِْويِل؟  ـــَة ِفيما اأْوَقَعهـــا ِفيِه َحّتى الآَن َغْيـــُر التَّ مَّ واأْوَقـــَع الأُ
وما الَِّذي �َشَفَك َدَم َعِليٍّ  واْبِنِه الُح�َشْيِن واأْهِل َبْيِتِه 
اأِويِل؟ وما الَِّذي اأراَق َدَم َعّماِر ْبِن يا�ِشـــٍر   َغْيـــُر التَّ
َبْيِر  ـــِذي اأراَق َدَم اْبِن الزُّ اأِْويِل؟ وما الَّ حاِبـــِه َغْيُر التَّ واأ�شْ
وُحْجِر ْبِن َعِديٍّ و�َشـــِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر وَغْيِرِهْم ِمن �شـــاداِت 
ـــِذي اأُِريَقْت َعَلْيِه ِدماُء الَعَرِب  ِويِل؟ وما الَّ اأْ ـــِة َغْيُر التَّ الأُمَّ
َد الإماَم  اأِْويِل؟ وما الَِّذي َجرَّ في ِفْتَنِة اأِبي ُم�ْشـــِلٍم َغْيُر التَّ
ِت الَخِليَقُة  ياَط َحّتى َعجَّ ِرَب ال�شِّ اأْحَمَد َبْين الِعقاَبْيِن و�شُ
اأِْويِل؟ وما الَِّذي َقَتَل الإماَم اأْحَمَد  ها َتعالى َغْيُر التَّ اإلى َربِّ
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ُجوِن  ٍر الُخزاِعيَّ وَخلََّد َخْلًقا ِمن الُعَلماِء في ال�شُّ اْبَن َن�شْ
اأِْويِل؟ وما الَِّذي �َشـــلََّط �ُشـــُيوَف التَّتاِر  َحّتى ماُتوا َغْيُر التَّ
اأِْويِل؟ وَهْل  وا اأْهَلها َغْيـــُر التَّ َعلى داِر الإ�ْشـــالِم َحّتـــى َردُّ
َدَخَلْت طاِئَفُة الإْلحاِد ِمن اأْهـــِل الُحُلوِل واِلتِّحاِد اإّل ِمن 

اأِْويِل«)1). باِب التَّ

وبعـــد، فـــاإن العلم ال�شـــرعي كغيـــره مـــن العلوم له 
ـــون، بـــل اأرى اأنـــه اأهم العلـــوم، فديُن  رجالـــه المخت�شُ
ـــط، ول يهذي فيه هاٍذ،  الأمـــة اأوًل؛ ل يتخبَّط فيه ُمَتَخبِّ

يقول تعالى:ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ ]التوبة: 122[.

ولأهميـــة العلم ال�شـــرعي؛ قـــرن الحقُّ -�شـــبحانه- 
�شـــهادته ومالئكتـــه، ب�شـــهادة اأولي العلـــم ژٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃژ ]اآل عمران: 18[.

)1) اإعــالم الموقعيــن عــن رب العالميــن، )250/4-251(، وانظــر: تف�شــير ابــن 
القيــم، �شــورة اآل عمــران، الآية: 7.
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ق���ال القرطبي عند تف�ش���يره لهذه الآية: »ِفي َهِذِه 
ِلِهْم،  ِل اْلِعْلِم َو�َشـــَرِف اْلُعَلَماِء َوَف�شْ اْلآَيـــِة َدِليٌل َعَلـــى َف�شْ
ُه َلْو َكاَن اأََحٌد اأَ�ْشَرَف ِمَن اْلُعَلَماِء َلَقَرَنُهُم اهلُل ِبا�ْشِمِه  َفاإِنَّ
َوا�ْشـــِم َماَلِئَكِتِه َكَما َقَرَن ا�ْشـــَم اْلُعَلَماِء. َوَقاَل ِفي �َشَرِف 
ٿژ فلو كان �شـــيء  ٿ  ٺ  ِه  ژٺ  اْلِعْلِم ِلَنِبيِّ
ْن  ـــُه  اأَ َمـــَر اهلُل َتَعاَلى َنِبيَّ اأَ�ْشـــَرَف ِمـــَن اْلِعْلِم َلأَ
َلُه اْلَمِزيـــَد ِمْنـــُه َكَما اأََمَر اأَْن َي�ْشـــَتِزيَدُه ِمـــَن اْلِعْلِم.  َي�ْشـــاأَ
َوَقـــاَل : »اإِنَّ اْلُعلََم���اَء َوَرَثُة اْلأَْنِبَي���اِء«)1). َوَقاَل: 
»اْلُعلََماُء اأَُمَناُء اهلِل َعلَى َخْلِقِه«)2). َوَهَذا �َشـــَرٌف ِلْلُعَلَماِء 

يِن َخِطيٌر«)3). َعِظيٌم، َوَمَحلٌّ َلُهْم ِفي الدِّ

ويُخ�ـــضُّ -�شـــبحانه- العلماء الرا�شـــخين في العلم 
بالذكر، و�شـــّماهم الرا�شـــخين، فقال: ژۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ ]الن�شاء: 162[.

والعمــل )71/1(،  القــول  قبــل  العلــم  بــاب  فــي  تعليًقــا  البخــاري  اأخرجــه   (1(
واأحمــد )45/٣6-46 رقــم 21715(، و�شححــه ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر 
)587/5(، وح�شــنه الألبانــي فــي �شحيــح الترغيــب والترهيــب )17/1 رقــم 70(.

)2) اأخرجه الق�شاعي في م�شند ال�شهاب )100/1 رقم 115(.
)3) الجامع لأحكام القراآن، تف�شير القرطبي، )41/4(.
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وقد علم العلماء ذوو القلوب الرا�شخة بعظمة كتاب 
اهلل؛ ولهذا تراهم يخ�شعون، وتهتزُّ قلوُبهم ل�شماِع تالوِة 
ًدا هلل؛ ذلـــًة وطمًعا في رحمتِه  ون �ُشـــجَّ كتاِب اهلل، فيخرُّ

وعفوِه ومغفرته.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ژٹ 

ڃ ڃ ڃژ ]الإ�شراء: 107[.

العلـــم بحفـــظ كتـــاب اهلل، فنالـــت  اأهـــل  ويتميـــز 
اني بما احتوْتُه �شدوُرُهم  اأج�شادهم �شـــرَف الذكر الربَّ

من نـــوٍر وبيـــان ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻژ ]العنكبوت: 49[.

ُد اأولـــو العلـــم الذيـــن فتـــح اهلل عليهم في  ول يتـــردَّ
معرفة الحـــق والدعوة اإليـــه ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]�شباأ: 6[.

ُر الحق -�شبحانه- خ�شيته دون �شواه على العلماء  ويْق�شُ
ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ىژ ]فاطر: 28[. ې  ې  ې  ۉ 
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ويقـــرر �شـــبحانه ِرْفَعَة حملِة العلـــم عنده ژېئ ېئ 
جب  يئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
مث ىث يث حجژ ]المجادلة: 11[.

وبعـــُد يا عبَداهلل، هـــذا كالُم اهلل الُمعِجـــز اعر�ْض 
نف�َشك عليه كل حين، وافح�ْض نف�شك معه، وانظر كيف 
اأنت! وفي اأي درجٍة عند اهلل ُترفُع بعلِمك، وما موؤ�شرات 
ر�شوخ العلم لديك؟ حينها �شتعرف النتيجَة حين تعر�ض 

نف�َشك على جهاِز الفح�ضِ القراآني الدقيق.

اقـــراأ القراآن وتاأّمـــل وتفّكر، فقد اأورد -�شـــبحانه- 
ـــر فـــي معر�ض المـــدح، فقال تعالـــى: ژی ی ی ی  التَّفكُّ
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

حخ  جخ  مح  جح  مج  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت 

مخژ ]الزمر: 21[.

نِع اهلل تنْل ثنـــاءه ور�شاه ژڇ ڇ ڇ  ْر فـــي �شُ تفكَّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 



اتي     الُقرآُن والفحُص الذَّ

284

b

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ڱ ںژ ]اآل عمران: 1٣[.

وفـــي اآيٍة اأخرى يقول تعالـــى: ژٱ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ڀژ ]النور: 44[. ڀ  پ  پ 

وذمَّ -�شبحانه- الُمعر�شين عن التفكر، فقال: ژڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]يو�شف: 105[.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  وقـــال : ژپ 
ڦژ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]الأعراف: 179[.

b
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مفتاح السعادة

ا ل يرغب في الحياة ال�شعيدة؟ كل الب�شر مهما  مْن منَّ
كانت دياناتهم ين�شـــدون ال�شـــعادة. فحيـــن �شدر كتاب 
ديـــل كارنيغي )دع القلق وابداأ الحياة(، تهافت النا�ـــض 
على �شـــرائه وقراءته، وُترجم اإلى عّدة لغات منها اللغة 
العربية. قال اأحد المثقفيـــن عنه: اإن لم تكن قد قراأته 
ف�شع ما بيـــدك جانًبا وابداأ قراءته الآن! كتاب �شـــيغير 
طريقة تفكيرك لالأبد، ويجعل الحياة اأ�شهل واأكثر مرونة.

حين �شافر ال�شيخ ابن �شعدي  اإلى بيروت للعالج 
قراأ الكتاب، واأح�شر ن�شخة منه، واأو�شى بقراءته.

واأقول: اأجمُل من ذلك الكتاب واأوثق، واأحلى واأ�شدُق 
من كلِّ ما ُكتب، ومن ُكلِّ ما قيل حول ال�شعادة في الدنيا 
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والتخلُّ�ض من القلـــق وال�شغط والتوتر، اأطيُب من ذلك 
ُكِله، عدٌد من الآيات القراآنية َتجِلُب ال�شـــعادة، افهمها، 
قْف معها وقفات، تدبْر وتفّكْر؛ تع�ـــضِ ال�شـــعادة الفعلية، 

وت�شـــعر بالطماأنينة في نف�شـــك وحياتك ژڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱژ ]النحل: 97[.

ا�شـــُدْق فـــي اإيمانـــك، واعمـــْل �شالًحا تحيا وتع�ـــضْ 
بة(.  حيـــاًة رخّيًة �شـــعيدة، عّبـــر القـــراآن عنهـــا بــ )طيِّ
ولكلمة )طيبة( اإيحاءاتها؛ اللين، والرخاوة، والبهجة، 

والرائحة الزّكية، الن�شارة، وُكل �شفات ال�شعادة.

اإن ُكنَت مهموًمـــا وقلًقا و�شائًقا �شدُرك، فبادْر نحو 
ْل اآيات ال�شعادة، وافح�ْض نف�َشك معها! القراآن، وتاأمَّ

كل القراآن �شعادة، و�شَتِجُد في بع�ض الآيات �شلوَتك، 
وتلَق بها راحَتك، فبادْر واعمْل بها!

اقراأ اأول �شورة هود وتدّبرها وتمّعن في ما ا�شتنبطه 
ُعلماء التف�شـــير 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 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 

ەئ وئ وئژ ]هود: 1- 4[.

اأخـــي في اهلل، اأختي في اهلل، مـــْن مّنا ل َيودُّ المتاَع 
الح�َشن في ُدنياه؟ قال علماء التف�شير: اأكثْر من ا�شتغفار 
اهلل وتوبته تع�ـــضْ حياًة �شـــعيدًة ومتاًعا ح�شًنا اإلى اأجلك 

ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  المكتـــوب. 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]هود: ٣[.

اإن في القراآن الكريم اإر�شاًدا وبياًنا لل�شعادة؛ فهّيا قْف 
واقراأْ وتدّبِر الوعد الرّباني في قوله تعالى: ژڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ کژ ]الن�شاء: 124[. لي�ض هناك اأوثق ول اأ�شدق ول اأحب 

من هذا الوعد الإلهي الم�شروط بالإيمان والعمل ال�شالح! 
ق،  اإنها ال�شـــعادة القادمة والوعد ال�شار واليقين الُمتحقِّ
ُر  ا ُن�َشمِّ وواهلل، وتاهلل، وباهلل اإنها ال�شعادة والبهجة، فهيَّ

عن �شواعد الِجدِّ والعمل ال�شالح مهما كان!
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فتدارْك نف�شك من الوقوع في الخطاأ، ول تقنْط من 
رحمـــة اهلل، وتم�شي فـــي ُدُروب الغواية ژڄڄڃڃ 

ڃ ڃ چ چژ ]الحجر: 56[.

اإن اأ�شرْفَت ون�شْيَت وم�شْيَت وراء �شهواتك فال تقنط، 
بل ُعْد اإلى رٍبّ عفوٍّ كريم ينتظرك، فال تياأ�ْض ول ت�شتعظم 

ذنوبك؛ فعفُوه اأعظم، وكرُمه اأو�شـــُع واأ�شمُل ژۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۆژ ]الزمر: 5٣[. ۆ  ۇ 

�شُتحا�شُب على �شيئاتك، وقد يمحوها اهلل -�شبحانه- 
اإذا تداركت نف�شك.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ  ائ  ژېېىى 

یژ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]غافر: 40[.

عادة، فُلْذ به، واجعْله اأني�َشك  اإنه القراآُن َم�شدُر ال�شَّ
و�شلوَتك!

b
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مقياس محبة اهلل

ما من �شخ�ض اإل ويرجو اأن يكون محبوًبا عند اهلل.

فالحبُّ الإلهي غايٌة عظمى، وهدٌف اأ�شمى وعظيٌم، 
اني اأغلى اأنواع الحب؛  نرجو الفوز به جميًعا، والحبُّ الربَّ
اأثمـــُن من حبِّ الوالدين، واأعزُّ مـــن حبِّ الزوجة، واأهمُّ 
مـــن كل حبٍّ عرفُه الب�شـــر اأو لم يعرفـــوه. وكيف تعرف 
؟ هـــل يمكن ذلك، واهلل غيـــٌب ل يمكن اأن  اأن اهلل يحـــبُّ
نراه اأو نكلِّمه في دنيانا؟! هو يرانا ول نراه، وفي الآخرة 
يفوُز عباده الموؤمنون بر�شـــاه وجّنته، ويكّلمهم ويراهم 

ٺژ ]القيامة: 22-2٣[. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ويرونه ژپ 

افتِح الم�شحف تعرْف طريَق المحّبة.
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اّتِبْع ر�شوَل اهلل  ُيْحِبْبَك اهلُل، واتباع ر�شوِل 
اهلل َيِتـــمُّ بت�شديقـــه فيما جـــاء به، والعمل بمـــا اأمر به، 

واجتناب ما نهـــى عنه، اإن فعلت ذاك اأحبَّك اهلل ژڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چژ  ڦ ڦ 

]اآل عمران: ٣1[.

رت الآيات  واهلل -�شبحانه- يحبُّ الإح�شان، وقد تكرَّ
حول محّبِة اهلل لالإح�شـــان، قال تعالى: ژھھ ھ ے 
ںژ ]المائدة: 9٣[. فهل  ڱ  ڱ  ےژ ]البقـــرة: 195[ ژڱ 
اأنت مح�شـــٌن في نف�شـــك؟ وهل تح�شـــن لالآخرين؟ �شْل 
نف�شك لتعرف مقيا�ض محّبة اهلل لك، وتجْد حالوته في 
ىئژ  مئ  حئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  قلبك، ژىئ 
ـــَب -�شـــبحانه- في العفـــو وال�شفح،  ]اآل عمـــران: 148[. وَرغَّ

ُل وي�شفُح  وذاك اإح�شان ُيحبُّه اهلل، فهل اأنت مّمن يتحمَّ
ويتجاهـــل الإ�شـــاءة، ويتنا�شـــى زّلـــة القريـــب، وهفـــوة 

ال�شديق، وخطاأ الجار؟

هـــل ت�شفـــُح عنهـــم ابتغـــاء مر�شـــات اهلل؟ ژۉ 
والإنفـــاُق  ]المائـــدة: 1٣[.  ائژ  ى  ى  ې  ې  ې 
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وال�شدقُة اإح�شان، وكظُم الغيظ اإح�شان، والعفو اإح�شان، 
وكل تلـــك الأعمال ُيحبُّها اهلل ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤڤژ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]اآل عمـــران: 1٣4[. اإذن، فلتعـــرف محّبـــة اهلل لـــك، ولتنظـــر 

لنف�شك ومحبتك لالإح�شان الذي يحّبه اهلل.

واهلل ُيحبُّ الطهارة والُمَتطهرين، فهل اأنت من اأهل 
الطهارة والنقاوة الح�شية والمعنوية؟ ژۆ ۈ ۈ ٴۇ 
َتك  ۋژ ]البقـــرة: 222[. اإن كانت الطهارة �شـــجيَّ ۋ 

وهواك وُحبَّك فاعلْم اأن اهلَل يحبُّك!

وفي �شـــورة التوبة يـــرُد ذكُر المتطهرين في �شـــياق 
ذكر الم�شـــجد؛ اإذ يرتبط الم�شـــجد بالو�شوء والطهارة 

ڃ ڃ  ـــية والمعنويـــة، ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  الح�شِّ
ڌژ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ 
]التوبـــة: 108[. فـــاهلل -�شـــبحانه- ُمحـــبٌّ للمتطهرين، فهل 

اأنت ُمحبٌّ للم�شـــاجد التي يغ�شـــاها المتطهرون؟ تاأن�ُض 
بالجلو�ـــض فيهـــا، والخلـــوة مـــع كتـــاب اهلل فـــي رحابها 

الطاهرة؟
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�شـــْل نف�َشـــك كلَّ يـــوٍم وافح�شهـــا؛ هل اأنت ت�شـــارع 
للم�شـــاجد طاهـــًرا ُمتطهـــًرا لأداء ال�شلوات الخم�ـــض؟ 
اإن ُكنت ذاك الرجـــل فاعلْم بمحّبة اهلل لك، زادك اهلل 

طهارة ونقاًء.

ْحَبِتها والتخلِق بها؟  وكيف اأنت مع مقيا�ض التقوى و�شُ
ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائژ ]اآل عمران: 76[. وقد بين 

ف المتقين الذين ُيحبهم اهلل -جعلنا  القراآن الكريم وعرَّ
ٻ پ پ ڀ ڀ  منهم- فقال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ چ چژ ]البقرة: 5-1[.

فهـــل يا ترى اأنـــت مـــن هـــوؤلء المتقيـــن الموؤمنين 
بالغيب، والمقيمي ال�شالة، والمنفقين، والموؤمنين بما 
اأوحى اهلل اإلى ر�شـــله؟! اإن كنت كذاك فقد ُفزَت بمحّبِة 

اهلل، فاهلُل يحبُّ المتقين.

وكذلـــك فـــاإن ال�شبـــر �شـــاأنه عظيـــم، واهلل يحـــبُّ 
ال�شابريـــن، فما مقيا�ُشـــك فـــي ال�شبر علـــى اجتناب 
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محارم اهلل، وال�شبر على اأداء العبادات، وال�شبر على 
البتـــالء، والجهاد والإنفاق في �شـــبيل اهلل؟ واأين ت�شع 
نف�شك من هذا ال�شبر بتنوعاته المختلفة؛ لتفوز بمحّبة 

اهلل؟ ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
وهـــل  عمـــران: 146[.  ]اآل  ۋۅۅۉۉژ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ت�شـــتحق الفـــوز بنتيجـــة ال�شبر بعد فح�ض نف�شـــك مع 
هـــذا الخلق، كمـــا اأورده القراآن ژۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الفرقان: 75[.

َر -�شبحانه-  وكيف اأنت والعدل؟ فاهلل ُيحبُّه، وقد كرَّ
ه للمق�شـــطين، فـــاإذا نزغ ال�شـــيطان بين  فـــي اآياتـــه ُحبَّ
طائفتيـــن مـــن الموؤمنيـــن، فاأ�شلحـــوا بينهمـــا بالعـــدل 
والق�شـــط، واإياكم والجور، فاهلل ُيحـــبُّ العدل الذي هو 

الق�شط.

ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]الحجرات: 9[.
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واهلل يمقُت الظلَم وياأمر بالق�شـــط والعدل حتى مع 
ڇ  چ  چ  چ  چ  المخالفين فـــي الدين، قال تعالى ژڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

کژ ]الممتحنة: 8[.

ِذيَن  َلِة الَّ ٌة في �شِ ُروَن: وَهِذِه الآَيُة ُرْخ�شَ »قاَل الُمَف�شِّ
ِهْم، واإْن كاَنِت  ُبوا الَحْرَب ِلْلُم�ْشِلِميَن، وَجواِز ِبرِّ َلْم َيْن�شِ
الُمـــوالُة ُمْنَقِطَعـــًة ِمنهـــم واأن ُتعاِمُلوهم ِبالَعـــْدِل ِفيما 

َبْيَنكم وَبْيَنهم«)1).

هذا منهج قراآني ك�شـــف اهلل به محّبتـــه للُمَتَخلِِّقين 
بتلك ال�شفـــات؛ ولهذا اإن كنَت تن�شـــُد محّبة اهلل، فكن 
ْق  مـــن اأولئك، ولكي تفح�ض نف�شـــك ومحّبة اهلل لك؛ دقِّ
اأين اأنت، وِق�ْض نف�َشك مع هذه الآيات التي بيَّن اهلل فيها 
ه ومحّبته، وك�شـــب ر�شاه؛ لتعي�ـــض اآمًنا  ِق حبَّ عوامل تحقُّ

ا محبوًبا، واإن لم تكن كذلك ژۀ ۀ ہ  مطمئًنا محبًّ
ہ ہ ہژ ]المائدة: 54[.

)1) زاد الم�شير في علم التف�شير، ابن الجوزي، )7/8(.
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ِة َمْهُر الَجنَّ

يعي�ض بع�ُض الم�شلمين اأو�شاًعا اجتماعية واقت�شادية 
�شعبة، ويتعر�ض اآخرون لماآ�شـــي واآلم، تدفع لل�شخرية 
ِبُر ذوو العقائد  من دينهم، فتهتز عقائد ُثلٍة منهم، وَي�شْ
ال�شـــليمة الذين قـــروؤوا القراآن، واطماأنـــوا اإليه، وعلموا 

حقيقة الإيمان، واأن مهر الجنة غاٍل.

قال الح�ش���ن الب�شري: »ي�ِشيُر اليقين ُيْخِرُج ال�شكَّ 
ُكلَّـــُه من القلب، وي�شـــيُر ال�شـــك ُيخرج اليقيـــن منه!«)1). 
احَذر ال�شـــكَّ وو�شو�شـــة ال�شـــيطان، وعندما تـــرى واقع 
الم�شـــلمين ومـــا يتعر�شون له من ابتـــالءات، وقد تكون 

)1) البداية والنهاية: )٣58/14(.
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واحًدا مـــن اأولئـــك الُمْبَتَلين، فافتح كتـــاب اهلل الكامل 
تجد فيه الدواء وال�شَلَوة.

عندمـــا ترَتِبـــُك وتهَتـــُز نف�شـــيُتك افتـــِح الم�شحف 
وافح�ْض نف�َشـــك مع اآيات ال�شبر والبتالء، وانظر اأين 

اأنت؟

لقد اأخبر �شـــبحانه: اأمَة ال�شـــالم باأن مهر الجنة، 
وهـــي ُمبتغاهـــم، غـــاٍل، واأن درب الخير يلزمـــه ال�شبر 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ژڭ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]البقرة: 214[.

مما ذكرُه ابن عثيمين عند تف�شيره لهذه الآية، قال:
 	  ي�شـــتفاد من هذه الآية الكريمة: عناية اهلل«

بهذه الأمة؛ حيث ي�شّليها بما وقع بغيرها، وهكذا 
كمـــا جاء في القراآن جاء في ال�شـــنة، فالر�شـــول 
 لمـــا جـــاء اأ�شحابـــه ي�شـــكون اإليه في 
مكـــة اأخبرهم باأن من كان قبلنا يو�شع المن�شـــار 
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على راأ�شه، ويم�شط به ما بين لحمه وعظمه، ثم 
ل يرده ذلك عن دينه؛ تثبيًتا للموؤمنين.

  عـــن خباب بـــن الأرت: �َشـــَكْونا اإلـــى َر�شـــوِل اهلِل 
ـــٌد ُبْرَدًة له في ِظـــلِّ الَكْعَبِة،   وهو ُمَتَو�شِّ
ُر لنـــا؟ األ َتْدُعـــو َلنا؟ فقاَل:  َفُقْلنـــا: األ َت�ْشـــَتْن�شِ
ُج���ُل فُيْحَفُر له  »ق���ْد كاَن َم���ن َقْبلَُك���ْم، ُيوؤَْخُذ الرَّ
، فُيْجَع���ُل فيه���ا، فُيج���اُء بالِمْن�ش���اِر  ف���ي الأْر����صِ
َفْيِن، وُيْم�َش���ُط  فُيو�َش���ُع عل���ى َراأْ�ِش���ِه فُيْجَعُل ِن�شْ
باأَْم�ش���اِط الَحِديِد، ما ُدوَن َلْحِم���ِه وَعْظِمِه، َفما 
نَّ هذا الأْمُر،  ُه ذلَك عن ِديِن���ِه، واهلِل َلَيِتمَّ ���دُّ َي�شُ
َرَمْوَت،  ْنعاَء اإلى َح�شْ حّتى َي�ِشيَر الّراِكُب ِمن �شَ
ْئ���َب على َغَنِم���ِه، وَلِكنَُّكْم  ل َيخ���اُف اإّل اهلَل، والذِّ

َت�ْشَتْعِجُلوَن«)1).
وي�شـــتفاد من هذه الآية الكريمة: اأن الإيمان لي�ض 	 

بالتمّني ول بالتحّلي، ما تقـــول: اأنا موؤمن، اأدخل 
الجنة، ل، ل بّد من اإ�شابة.

)1) اأخرجه البخاري )141/9 رقم ٣612(. 
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وي�شـــتفاد مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة: حكمة اهلل 	 
؛ حيـــث يبتلي الموؤمنين بمثل هذه الم�شائب 

ٿ  ٺ  العظيمـــة امتحاًنـــا حتى يتبيـــن ژٺ 
ٹ ٹژ ]محمد: ٣1[. ٿ  ٿ  ٿ 

اأظننـــا ل نعرف زيف الذهـــب اإل اإذا اأذبناه بالنار، 
ا  ول نعـــرف طيـــب العـــود اإل اإذا اأحرقناه بالنـــار، اأي�شً
ما يعـــرف المخل�ـــض اإل بالمتحـــان والبتـــالء، فعليك 
يا اأخـــي بال�شبـــر، قد تـــوؤذى علـــى دينك، قد ي�شـــتهزاأ 
بـــك، وربما ُتالحق، وربما ُتراقب، ولكن ا�شبر وا�شدق، 
ا�شبـــر وانظر اإلـــى ما ح�شـــل لأولي العزم من الر�شـــل 
عليهـــم ال�شـــالة وال�شـــالم، الر�شـــول  كان 
�شـــاجًدا هلل في اآمن بقعٍة على الأر�ض، �شـــاجًدا ما اآذى 
اأحًدا ول �شيًئا، في اآمٍن بقعٍة على الأر�ض، وهو الم�شجد 
الحـــرام، فياأتي طغـــاة الب�شـــر، ياأتون بـــالأذى والقذر؛ 
�شـــال الناقة ي�شعونه عليه وهو �شاجد، ، هذا 
اأمر عظيم، يعني: ما ي�شبر عليه اإل اأولو العزم، ويبقى 
ذلك حتى تاأتي ابنته ال�شغيرة فاطمة تزيله عن ظهره، 

فيبقى القوم ي�شحكون ويقهقهون.
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ا اإل مـــن ع�شمه اهلل  اأنـــا اأعتقد اأن الإن�شـــان نف�شـــيًّ
، يتعب، يقـــول: ِلم ُيْفَعل بـــي هذا؟ وعلى  َتـــُه، �شـــيَملُّ وثبَّ
الأقـــل يختفي بدينه، لكـــن ا�شبر واحت�شـــب، واعلم اأنه 
مهمـــا كان الأمر، غاية ما هنالك الموت، واإذا مّت على 

ال�شبر في اهلل  انتقلَت من دار اإلى خير منها،  ژڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑژ ]العنكبـــوت: 10[. ل تكن هكذا، ا�شبر واحت�شـــب، واعلم 
باأن ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب حبژ ]النحل: 128[، واأن 
اهلل مع ال�شابرين، واأن لك اأقواًما من اإخوانك يرقبون 
ما يح�شـــل منـــك، فاإذا �شبـــرَت �شـــّجعتهم و�شّبرتهم، 
وتعلمون اأن الأمة اأفراد، اإذا �شلح فرٌد وفرٌد وفرٌد وفرٌد 
ة هـــي البئر اإذا طـــاح منها واحد من  ُنـــوا اأّمة. الرِكيَّ َكوَّ
  ح�شاهـــا اختلـــت ويطيح الجميع، فالمهـــم اأن اهلل
ي�شـــّلي الموؤمنين بمثل هذا، ويخبر اأنه اأ�شاب من قبلنا، 
اأ�شابهم باأ�شـــاء؛ ِقْلُة مال، واإعواز عظيم؛ فقر، وم�شرة 
فـــي اأبدانهـــم، ُي�شَربون، ويجرحون، وربمـــا يقتلون كما 
كان بنـــو اإ�شـــرائيل يقتلـــون الأنبياء بغير حـــق، وتاأتيهم 

المخاوف العظيمة وزلزلوا.
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وي�شتفاد من هذه الآية الكريمة: اأنه ينبغي لالإن�شان 
اأن ل ي�شـــاأل الن�شر اإل من القادر عليه وهو اهلل؛ لقوله: 

ەئژ؟ ]البقرة: 214[. ەئ  ژ ائ 

وي�شتفاد من ذلك: ف�شيلة اتباع الر�شل؛ لقوله: ژې 
ې ې ى ى ائژ، يتفقون على هذه الكلمة التي 

ەئژ؟. ەئ  فيها ا�شتدعاء الن�شر ژ ائ 

وي�شتفاد من هذه الآية: تمام قدرة اهلل ؛ لقوله: 
ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ.

وي�شـــتفاد منها: حكمة اهلل؛ حيث يمنع الن�شر لمدة 
معينة من الزمن مع اأنه قريب ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ.

وي�شـــتفاد من هذه الآيـــة الكريمـــة: اأن ال�شبر على 
البـــالء في ذات اهلل  من اأ�شـــباب دخول الجنة؛ لأن 

معنى الآية: ا�شبروا حتى تدخلوا الجنة.

وي�شتفاد من هذه الآية الكريمة: الإ�شارة اإلى ما جاء 
في الحديـــث ال�شحيح عن النبـــي  اأنه قال: 
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���ُة ِباْلَم���َكاِرِه«؛ لأن هذه مـــكاره، ولكنها هي  ���ِت اْلَجنَّ »ُحفَّ
الطريق اإلى الجنة.

وي�شتفاد من الآية الكريمة: اأنه ل و�شول اإلى الكمال 
اإل بعد تجرع كاأ�ـــض ال�شبر، وهو من قوله: ژڭ ڭ ڭ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ اإلى اآخره. ۇ ۇ ۆ 

ا: اإثبـــات الجنة؛  وي�شـــتفاد مـــن الآية الكريمـــة اأي�شً
لقوله: ژڀ ڀڀژ، وقد �شـــبق اأن مـــاآل الخلق اإلى 
داريـــن ل ثالث لهمـــا: اإما الجنـــة، واإما النـــار. فالجنة 

للمتقين، والنار للكافرين«)1).

وفي �شورة اآل عمران نقراأ قول الحق -�شبحانه- في 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  البتالء وال�شبر ژپ 

ٿژ ]اآل عمران: 142[. ٿ  ٿ  ٺ 

قال ال�ش���يخ ابن �ش���عدي في تف�ش���يره له���ذه الآية: 
»هذا ا�شتفهام اإنكاري، اأي: ل تظنوا، ول يخطر ببالكم 

)1) تف�شير ابن عثيمين، �شورة البقرة، الآية: 214.
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اأن تدخلـــوا الجنة من دون م�شـــقة واحتمال المكاره في 
�شبيل اهلل وابتغاء مر�شاته، فاإن الجنة اأعلى المطالب، 
واأف�شل ما به يتناف�ض المتناف�شون، وكلما عظم المطلوب 
عظمت و�شـــيلته، والعمل المو�شل اإليـــه، فال يو�شل اإلى 
الراحـــة اإل بترك الراحـــة، ول يدرك النعيـــم اإل بترك 
النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي ت�شيب العبد في �شـــبيل 
اهلل عنـــد توطين النف�ـــض لها، وتمرينهـــا عليها ومعرفة 
ما توؤول اإليه، تنقلب عند اأرباب الب�شائر منًحا ي�شرون 
بها، ول يبالون بها، وذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء«)1).

هذا، ويغفُل كثيرون عن تدّبر الآيات التي افتتح اهلل 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  بها �شورة العنكبوت ژڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆژ ]العنكبـــوت: 1-٣[، وربمـــا قروؤوا  ۆ  ۇ  ۇ 

ال�شورة كاملة دون توقف وتدبر، كما اأمرهم اهلل ژڄ 
چژ ]�ض: 29[. ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض96(.
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اإن اهلل -�شـــبحانه- يخبرنـــا في كتابـــه الكامل: اأن 
ِة عمٌل وامتحان،  مهر الجنة ثمين، ولي�ض بالهّين، فللَجنَّ

وتمحي�ٌض وابتالء، فال�شبَر ال�شبر.

وقـــد اأطنب عدٌد مـــن ُعلماء التف�شـــير عند تناولهم 
هذه الآيات في �شورة العنكبوت؛ فمما قاله الزمخ�شري 
في تف�شـــيره: »الفتنة: المتحان ب�شـــدائد التكليف؛ من 
مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، و�شـــائر الطاعات 
ِر ال�شـــهوات والَمالذ، وبالفقر والقحط،  ال�شـــاقة، وَهّجْ
واأنـــواع الم�شائب فـــي الأنف�ـــض والأمـــوال. وبم�شابرة 
الكفار على اأذاهم وكيدهم و�شرارهم. والمعنى: اأح�شب 
الذيـــن اأجروا كلمة ال�شـــهادة علـــى األ�شـــنتهم واأظهروا 
القول بالإيمـــان: اأنهم يتركون بذلك غير ممتحنين، بل 
يمحنهم اهلل ب�شروب المحن، حتى يبلو �شبرهم، وثبات 
اأقدامهـــم، و�شحة عقائدهم، و ُن�شـــوع نياتهم، ليتميز 
المخل�ض مـــن غير المخل�ض، والرا�شـــخ في الدين من 
الم�شطرب، والمتمكن من العابد على حرف، كما قال: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ژۈۈٴۇ 

ەئ  ەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
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وروي اأنهـــا  ]اآل عمـــران: 186[.  ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
نزلت في نا�ـــض مـــن اأ�شحاب ر�شـــول اهلل  قد 
جزعوا من اأذى الم�شـــركين. وقيل في عمار بن يا�شـــر: 
ب فـــي اهلل. وقيـــل: في نا�ـــضٍ اأ�شـــلموا بمكة،  وكان ُيعـــذَّ
فكتب اإليهم المهاجرون: ل يقبل منكم اإ�شـــالمكم حتى 
تهاجـــروا، فخرجوا فتبعهم الم�شـــركون فرّدوهم، فلما 
نزلت كتبـــوا بها اإليهـــم، فخرجوا فاتبعهم الم�شـــركون 
فقاتلوهـــم؛ فمنهـــم مـــن ُقتـــل، ومنهم من نجـــا. وقيل: 
 ، في مهجع بـــن عبداهلل مولى عمر بـــن الخطاب
وهـــو اأّول قتيل من الم�شـــلمين يوم بـــدر، رماه عامر بن 
الح�شرمي، فقال ر�شـــول اهلل : �شيد ال�شهداء 
مهج���ع، وه���و اأول م���ن ُيدعى اإلى ب���اب الجنة من هذه 
الأم���ة، فجزع عليه اأبواه وامراأته، وقد امتحن من هو 
خي���ر من���ه، يعني: اأن اأتباع الأنبي���اء  قبلهم، قد 
اأ�شابهم من الفتن والمحن نحو ما اأ�شابهم. اأو ما هو 

ژھ ے ے ۓ ۓ  اأ�ش���ّد من���ه ف�شب���روا، كم���ا ق���ال: 
ڭڭ ڭ ڭژ الآية«)1).

)1) الك�شاف، الزمخ�شري، )4/5٣4-5٣٣(.
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وممـــا قالـــه ابـــن القيـــم فـــي تف�شـــيره لهـــذه الآية: 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژڻڻڻ 

ۆژ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
َنْتُه  مَّ ِل الَعْبُد �ِشياَق َهِذِه الآياِت، وما َت�شَ ]العنكبوت: 1-٣[ »لَيَتاأمَّ

ِمـــَن الِعَبِر وُكُنوِز الِحَكِم، َفاإنَّ الّنا�ـــضَ اإذا اأُْر�ِشـــَل اإَلْيِهِم 
�ُشـــُل َبْيَن اأْمَرْيِن، اإّمـــا اأْن َيُقوَل اأَحُدُهـــْم: اآَمّنا، واإّما  الرُّ
ئاِت والُكْفِر، َفَمن  ـــيِّ اأّل َيُقـــوَل َذِلَك، َبْل َي�ْشـــَتِمرُّ َعلى ال�شَّ
قاَل: اآَمّنا اْمَتَحَنـــُه َربُُّه واْبَتالُه وَفَتَنـــُه، والِفْتَنُة اِلْبِتالُء 
ـــاِدُق ِمَن الكاِذِب، وَمـــن َلْم َيُقْل  َن ال�شّ واِلْخِتبـــاُر ِلَيَتَبيَّ
ُه  ُه ُيْعِجـــُز اهلَل وَيُفوُتُه وَي�ْشـــِبُقُه، َفاإنَّ اآَمّنا َفال َيْح�ِشـــْب اأنَّ

اإنَّما َيْطِوي الَمراِحَل في َيَدْيِه.

�ُشـــِل واأطاَعهم عاداُه اأْعداوؤُهم واآَذْوُه  َفَمن اآَمَن ِبالرُّ
فاْبُتِلَي ِبمـــا ُيوؤِْلُمُه، واإْن َلْم ُيوؤِْمن ِبِهْم وَلْم ُيِطْعهم ُعوِقَب 
َل َلـــُه ما ُيوؤِْلُمـــُه، وكاَن َهذا  ْنيا والآِخـــَرِة، َفَح�شَ فـــي الدُّ
باِعِهْم، َفال ُبدَّ  الُموؤِْلـــُم َلُه اأْعَظـــَم اأَلًما واأْدَوَم ِمن اأَلـــِم اتِّ
وِل الأَلِم ِلُكلِّ َنْف�ٍض اآَمَنْت اأْو َرِغَبْت َعِن الإيماِن،  ِمن ُح�شُ
ْنيا اْبِتداًء، ُثمَّ َتُكوُن  ُل َلُه الأَلُم في الدُّ َلِكنَّ الُموؤِْمَن َيْح�شُ
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ْنيا والآِخـــَرِة، والُمْعِر�ُض َعِن الإيماِن  َلُه العاِقَبـــُة في الدُّ
يُر اإلى الأَلِم الّداِئِم. ُة اْبِتداًء، ُثمَّ َي�شِ ُل َلُه اللَّذَّ َتْح�شُ

َن  ُجِل، اأْن ُيَمكَّ ُل ِللرَّ َو�ُشـــِئَل ال�ّشـــاِفِعيُّ  اأيُّما اأْف�شَ
ـــُن َحّتى ُيْبَتلى، واهلُل َتعالى اْبَتلى  اأْو ُيْبَتلى؟ َفقاَل: ل ُيَمكَّ
َنُهْم، َفال َيُظنُّ  َبُروا َمكَّ �ُشـــِل، َفَلّمـــا �شَ اأُوِلي الَعْزِم ِمَن الرُّ
َة، واإنَّما َيَتفاَوُت اأْهُل الآلِم  ُه َيْخُل�ُض ِمَن الأَلِم اْلَبتَّ اأَحٌد اأنَّ
ا َعِظيًما ِباأَلٍم  في الُعُقوِل، َفاأْعَقُلهم َمن باَع اأَلًما ُم�ْشـــَتِمرًّ
ُمْنَقِطٍع َي�ِشـــيٍر، واأ�ْشقاهم َمن باَع الأَلَم الُمْنَقِطَع الَي�ِشيَر 

. ِبالأَلِم الَعِظيِم الُم�ْشَتِمرِّ

َفاإْن ِقيَل: َكْيَف َيْختـــاُر العاِقُل َهذا؟ ِقيَل: الحاِمُل َلُه 
َلٌة ِبُحبِّ العاِجِل. ْف�ُض ُمَوكَّ �ِشيَئُة، والنَّ ْقُد والنَّ َعلى َهذا النَّ

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ]القيامة: 20-21[، ژپ 

ٺژ ]الإن�شـــان: 27[. وَهـــذا  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ْبِع، ل ُبدَّ َلُه  ـــُل ِلُكلِّ اأَحٍد، َفاإنَّ الإْن�شـــاَن َمَدِنيٌّ ِبالطَّ َيْح�شُ
وُّراٌت،  اأْن َيِعي�ـــضَ َمَع الّنا�ِض، والّنا�ـــضُ َلهم اإراداٌت وَت�شَ
َفَيْطُلُبوَن ِمنـــُه اأْن ُيواِفَقهم َعَلْيها، َفاإْن َلْم ُيواِفْقهم اآَذْوُه 
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َل َلـــُه الأذى والَعذاُب، تاَرًة  ُبـــوُه، واإْن واَفَقُهْم، َح�شَ وَعذَّ
ِمنهم وتاَرًة ِمـــن َغْيِرِهْم، َكَمن ِعْنَدُه ِديٌن وُتًقى َحلَّ َبْيَن 
ُنوَن ِمن ُفُجوِرِهْم وُظْلِمِهْم اإّل  َقـــْوٍم ُفّجاٍر َظَلَمٍة، ول َيَتَمكَّ
ِبُمواَفَقِتِه َلُهْم، اأْو �ُشـــُكوِتِه َعْنُهْم، َفاإْن واَفَقهم اأْو �َشـــَكَت 
ِهْم في اِلْبِتداِء، ُثمَّ َيَت�َشلَُّطوَن َعَلْيِه  َعْنهم �َشـــِلَم ِمن �َشـــرِّ
عاَف ما كاَن َيخاُفـــُه اْبِتداًء َلْو اأْنَكَر  ِبالإهاَنـــِة والأذى اأ�شْ
َعَلْيِهْم وخاَلَفُهْم، واإْن �َشِلَم ِمنهم َفال ُبدَّ اأْن ُيهاَن وُيعاَقَب 
َعلى َيِد َغْيِرِهْم، فالَحْزُم ُكلُّ الَحْزِم في الأْخِذ ِبما قاَلْت 
عائ�شـــة اأُمُّ الُموؤِْمِنيَن لمعاوية: »َمن اأْر�شى اهلَل ِب�َشـــَخِط 
الّنا�ِض َكفاُه اهلُل ُموؤَْنَة الّنا�ِض، وَمن اأْر�شى الّنا�َض ِب�َشَخِط 

اهلِل َلْم ُيْغُنوا َعْنُه ِمَن اهلِل �َشْيًئا«)1).

ـــَل اأْحـــواَل العاَلـــِم َراأى َهذا َكِثيـــًرا، ِفيَمن  َوَمـــن َتاأمَّ
ِهِم الفا�ِشـــَدِة، وِفيَمن ُيِعيُن  وؤَ�شـــاَء َعلى اأْغرا�شِ ُيِعيُن الرُّ
اأْهَل الِبـــَدِع َعلى ِبَدِعِهْم؛ َهَرًبا ِمن ُعُقوَبِتِهْم، َفَمن َهداُه 
ابــن حبــان )510/1  اأخرجــه الترمــذي )609/4 رقــم 2414(، و�شححــه   (1(
رقم 276(، و�شححه ابن حجر في الأمالي المطلقة )�ض119(، والألباني في 

ال�شحيحــة )٣92/5 رقــم 2٣11(.
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اهلُل واأْلَهَمُه ُر�ْشـــَدُه وَوقاُه �َشرَّ َنْف�ِشـــِه اْمَتَنَع ِمَن الُمواَفَقِة 
َبَر َعلى ُعْدواِنِهْم، ُثـــمَّ َتُكوُن َلُه  ِم، و�شَ َعلـــى ِفْعِل الُمَحـــرَّ
�ُشـــِل واأْتباِعِهْم  ْنيا والآِخَرِة، َكما كاَنْت ِللرُّ العاِقَبُة في الدُّ
كالُمهاِجِريـــَن والأْن�شاِر، وَمِن اْبُتِلَي ِمَن الُعَلماِء والُعّباِد 

و�شاِلِحي الُولِة والتُّّجاِر، وَغْيِرِهْم.

ـــَة، َعّزى اهلُل  َوَلّمـــا كاَن الأَلـــُم ل َمِحي�ـــضَ ِمنـــُه اْلَبتَّ
-�ُشـــْبحاَنُه- َمِن اْختاَر الأَلَم الَي�ِشيَر الُمْنَقِطَع َعلى الأَلِم 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ژى  ِبَقْوِلـــِه:   ، الُم�ْشـــَتِمرِّ الَعِظيـــِم 
ِة َهذا  ـــَرَب ِلُمـــدَّ ژ ]العنكبـــوت: 5[، َف�شَ ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ 
الأَلـــِم اأَجاًل، ل ُبدَّ اأْن َياأِْتَي، وهـــو َيْوُم ِلقاِئِه، َفَيْلَتذَّ الَعْبُد 
َل ِمَن الأَلِم ِمن اأْجِلِه وفي َمْر�شاِتِه،  ِة ِبما َتَحمَّ اأْعَظَم اللَّذَّ
َل ِمَن الأَلِم  ُتُه و�ُشـــُروُرُه واْبِتهاُجُه ِبَقْدِر ما َتَحمَّ وَتُكوُن َلذَّ
�ْشـــِلَيَة ِبَرجاِء ِلقاِئِه  َد َهـــذا الَعزاَء والتَّ ، واأكَّ فـــي اهلِل وهلِلِ
ِل  ـــِه َعلى َتَحمُّ ِه وَوِليِّ ِلَيْحِمـــَل الَعْبُد ا�ْشـــِتياَقُه اإلى ِلقاِء َربِّ
ْوُق اإلى ِلقاِئِه َعْن  َبُه ال�شَّ ِة الأَلِم العاِجِل، َبْل ُربَّما َغيَّ َم�َشقَّ
  ُِّبي �ُشـــُهوِد الأَلِم والإْح�شا�ِض ِبِه، وِلَهذا �َشاأَل النَّ
عاِء الَِّذي َرواُه اأحمد  ْوَق اإلى ِلقاِئِه، َفقاَل في الدُّ ُه ال�شَّ َربَّ
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واْبُن ِحّباَن: »اللُهمَّ اإنِّي اأ�ْشاأُلَك ِبِعْلِمَك الَغْيَب، وُقْدَرِتَك 
ِني  َعل���ى الَخْلِق، اأْحِيِني اإذا كاَنِت الَحياُة َخْيًرا ِلي، وَتَوفَّ
اإذا كاَنِت الَوفاُة َخْيًرا ِلي، واأ�ْش���اأُلَك َخ�ْشَيَتَك في الَغْيِب 
�شى،  ِب والرِّ ���هاَدِة، واأ�ْش���اأُلَك َكِلَمَة الَحقِّ في الَغ�شَ وال�شَّ
���َد ف���ي الَفْق���ِر والِغن���ى، واأ�ْش���اأُلَك َنِعيًما  واأ�ْش���اأُلَك الَق�شْ
�شى  َة َعْيٍن ل َتْنَقِطُع، واأ�ْشاأُلَك الرِّ ل َيْنَفُد، واأ�ْشاأُلَك ُقرَّ
َبْعَد الَق�شاِء، واأ�ْشاأُلَك َبْرَد الَعْي�ِص َبْعَد الَمْوِت، واأ�ْشاأُلَك 
ْوَق اإلى ِلقاِئَك في  َة النََّظِر اإلى وْجِهَك، واأ�ْشاأُلَك ال�شَّ َلذَّ
ّنا ِبِزيَنِة  لٍَّة، اللُهمَّ َزيِّ ٍة، ول ِفْتَن���ٍة ُم�شِ رَّ َغْي���ِر �َشّراَء ُم�شِ

الإيماِن، واْجَعْلنا ُهداًة ُمْهَتِديَن«)1)«.

وق���ال اب���ن القي���م كذل���ك: »الفتنـــة كيـــر القلـــوب، 
ومحكُّ الإيمان، وبها يتبيـــن ال�شادق من الكاذب: قال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالـــى: ژے 
ۆژ ]العنكبوت: ٣[.

)1) اأخرجــه الن�شــائي فــي ال�شغــرى )54/٣ رقــم 1٣05(، والحاكــم )705/1 
رقم 192٣(، و�شححه ابن حبان )٣04/5 رقم 1971(، والألباني في �شحيح 

الجامع )رقــم 1٣01(.
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فالفتنة ق�ّشـــمت النا�ـــض اإلى �شادٍق وكاذٍب، وموؤمن 
ومنافـــق، وطيٍب وخبيٍث. فمن �شبـــر عليها كانت رحمة 
فـــي حّقـــه، ونجا ب�شبـــره من فتنـــة اأعظم منهـــا، ومن 

لم ي�شبر عليها وقع في فتنٍة اأ�شّد منها«)1).

وبعد، فمائـــدُة القراآن الكريم �شـــفاٌء ونور، وهدايٌة 
وطُماأنينة، فاجعلِ الم�شحف اأني�شَك و�شلوتَك وجلي�َشك 

و�شاحَبك!

b

)1) اإغاثة اللهفان من م�شايد ال�شيطان، ابن القيم، )�ض1٣2-1٣1(.
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ميزان النفقة

القراآن ياأمـــرك اأن تكون متَّزًنا فـــي نفقتك وفي كل 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ژېئ  اأمـــورك 

حئژ ]الفرقان: 67[.

فكيـــف اأنت وهذا المجال؟! هل اأنت ُم�شـــرٌف للمال 
ر، اأم اأنـــت �شـــحيٌح بخيٌل ُتـــوؤذي نف�شـــك وزوجتك  ُمبـــذِّ
واأولدك وتْحِرُم اأ�شـــرتك ال�شتمتاع بزينة الحياة الدنيا 

التي اأعطاكها اهلل ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڇژ ]الأعراف: ٣2[. چ  چ چ 

وهـــل اأنت ُت�شـــارع لالإنفـــاق في ُوجوه الخيـــر، اأم اأن 
ر الأبقى  ه وتذكَّ ات الدنيا وبهجتهـــا؟ تنبَّ نَفَقتـــك في ملذَّ
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لـــك والأنفع، عن عائ�شـــة اأم الموؤمنين: اأُْهِدَي لنا �شـــاٌة 
ٌة، فق�َشـــمُتها اإل َكِتَفهـــا، فلّمـــا جـــاَء ر�شـــوُل اهلِل  م�شـــويَّ

 ذكرُت لُه، فقال: »َبِقَي لكم اإل َكِتَفها«)1).

احر�ض على ما �شـــتجُده اأمامك، ل ما �شوف تتركه 
خلَفك.

ر  افح�ـــضْ نف�شـــك دوًمـــا مع نفقـــِة ال�شدقـــة، وتذكَّ
اأن القـــراآن ملـــيٌء باآيات الترغيـــب في الإنفـــاق، واخُل 
بنف�شـــك، وافتـــِح الم�شحـــف وتوّقـــْف مليًئا عنـــد اآيات 
د،  النَفقـــة، وا�شـــتعر�ض اإنفاقك طالما فيك َنَف�ـــٌض يتردَّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژۓ  تعالـــى:  قولـــه  واقـــراأ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ېژ ]المنافقون: 10[.

بعـــد قراءتك هـــذه الآية، هل ترغـــب اأن تكون ذاك 
ه بعد المـــوت، ويتمنى العودة  الرجـــل الذي ي�شـــتغيث ربَّ
)1) اأخرجــه الإمــام اأحمــد )286/40 رقــم 24240(، و�شححه الترمذي )644/4 

رقم 2470(، والألباني في ال�شحيحة )97/6 رقم 2544(. 
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للدنيـــا؛ ل ل�شـــيء �شـــوى اأن يعـــود لماله الذي تقا�شـــمه 
الورثة ويت�شدق منه؟ تنّبه الآن، الآن!

اإي واهلل، هـــو القراآن خيُر ُمخبٍر وخيُر فاح�ض، فيه 
الخبُر اليقين.

قد تكـــون معامـــل الدنيا فـــي نتائجها خاطئـــة، اأما 
القـــراآن فنتائُجه قطعيـــة ثابتـــة! ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ 

]الن�شاء: 122[.

هذا بالن�شـــبة لميـــزان النفقة، وكيف تزن نف�شـــك، 
وتفح�ـــض قدراتـــك فيه، ومدى تمكنك مـــن النجاح في 
التجربـــة والنتيجة القراآنية واقًعا وعماًل. اأما بالن�شـــبة 
للعمل ووقته المتنا�شـــب مع خلقـــك، فاإن القراآن الكريم 
ير�شـــدك اإلى اأن يكون ليُلك لبا�ًشـــا �شاتًرا ونوًما وراحة، 

ڄ ڃ  واأن يكون نهاُرك عماًل وحياًة ومعا�ًشا ژڄ ڄ 
ڃژ ]النباأ: 11-10[. ڃ  ڃ 

لقـــد امَتنَّ اهلل على عبـــاده اأن اأوجد لهم وقتي الليل 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  والنهـــار، وجعل لـــكل وقت وظيفتـــه ژۈ 
ائژ ]النمل: 86[. ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ 
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ق�شى �شبحانه اأن يكون الليل هدوًءا و�شكًنا، والنهار 
ب�شًرا و�شـــعًيا، والب�شر حركًة و�شوًءا وعماًل! ژچ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ ]الفرقان: 47[. چ  چ 

ُهه وتوقُظه؛  وورد في القـــراآن اآيٌة تُهزُّ الإن�شـــاَن وُتَنبِّ
اإذ ي�شـــف ربُّ العّزة نف�َشـــه فيها باأنه ژٹ ٹژ؛ »اأي 
ْبِح َعْن ُظْلَمِة اللَّْيِل، َوَكا�ِشـــُفه«)1) للعمل  �َشـــاقٌّ َعُموَد ال�شُّ

ٹ ڤ ڤ  والحيـــاة، فالليل �شـــكٌن ونـــوٌم ژٹ ٹ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ]الأنعام: 96[.

افح�ْض نف�َشـــك اأيها الإن�شـــان؛ اأين اأنت وال�شـــهر؟! 
واأين اأنَت والمعا�ـــض النهاري؟! جعل اهلل طبيعة ج�شمك 
واأج�شام ذوي الأرواح، مع ال�شم�ض والنور عماًل وحركة، 

ۇئ  ۇئ  وئ  ومع الليل والظالم �شـــكوًنا وا�شـــترخاًء ژوئ 
ۈئژ ]المدثر: ٣٣-٣4[. ۆئ  ۆئ 

وعّبر �شـــبحانه عن طلوع ال�شبح بالحركة ژڳژ، 
)1) معالم التنزيل، تف�شير البغوي، )146/2(.



    لَات. تالردا

315

b

ُفُه موٌت وهالك، فمع ال�شبح العمل  َف�ُض حركٌة، وتوقُّ والنَّ
ژگ ڳ ڳژ ]التكوير: 18[.

وتتابـــع الآيـــات القراآنيـــة التي يعر�ض القـــراآن فيها 
الليـــل والنهـــار، واأنهمـــا من نعمـــة اهلل علـــى خلقه، فلو 
ُك في اأر�ض  كانت حياتنا الدنيوية ُظلمًة، فكيف �شنتحرَّ
اهلل، فنزرُع ونعمُل ونغدو ونروح، وكيف �شتنمو الأ�شجاُر 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وُتنَتـــُج الثِّمار دون �شـــوء ژٱ 
ٿژ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]الق�ش�ض: 71[.

ولو �شار العك�ـــض، وكانت الدنيا �شوًءا ونوًرا وحركًة 
وعمـــاًل، فكيـــف لنـــا بالراحة والليـــل الهـــادئ الخافت 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژٹٹٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چژ ]الق�ش�ض: 72[.

اإن هذيـــن الوقتيـــن لِزمـــان للحياة؛ فالليل �شـــكن، 
وال�شـــكن يعنـــي الهـــدوء والراحة، فال عمـــٌل ول حركة، 
واإنمـــا راحٌة وا�شـــتجماٌع لن�شـــاط النهـــار؛ والنهار عمٌل 

ون�شاٌط وطلُب ف�شل اهلل.
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وقد ارتبط الف�شل في اآياٍت اأُخرى بالحركة والعمل، 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچڇ  �شـــبحانه:  فقـــال 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ]الق�ش�ض: 7٣[.

وفي �شـــورة الجمعة جاء الأمـــر بالعمل بعد ال�شالة 
م�شـــنًدا اإلى ف�شل اهلل وخيره ومعا�شه ژٹ ٹ ڤ 
ڃژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ 

]الجمعة: 10[.

اإن الليل والنهار اآيتان من اآيات اهلل، ون�ضَّ �شبحانه 
على اأن النهار عمـــٌل، وطلُب ف�شل اهلل، اأي رزقه وخيره 

ومعا�شه ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱژ ]الإ�شراء: 12[. ڱ 

ة الكونية،  ـــنَّ ِت ال�شُّ وتلكم الطيور َفِهَمْت، وما عار�شَ
�ـــضَ ال�شبُح، ويبزُغ �شياء الفجر، اإلَّ وت�شمع  فما اأن يتنفَّ
اأ�شواتهـــا وتناغيها وانطالقها للعمـــل تبتغي ف�شل اهلل، 

وتبحث عن رزقها.
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ارجْع للقراآن، وافح�ْض نف�َشك مع توجيهاته، وانظْر 
اأين موقُعك اأيُّها الإن�شان ال�شاهر، األ تتعلم من الطيور! 
اإنَّ فـــي �شـــهرك خلاًل وتعطيـــاًل ومخالفًة لمـــا َجَبَل اهلُل 
ِج�ْشـــَمَك عليـــه مـــن اأن تكوَن حركُتـــُه وعمُلُه مـــع الّنور، 
ـــْه فقد يكون في  وراحُتـــُه وهدوؤُُه مـــع الظالم والليل. تنبَّ
، ل�شـــيما اأن العلم الحديث  هـــذه المخالفة �شرٌر �شحيٌّ
قـــد اأثبـــت اأن للنـــوم المبكـــر فوائـــد كبيرة علـــى �شحة 

الإن�شان وحماية ج�شمه.
، فهل ن�شكر؟!وهل ن�شمع،  اإن اهلل -�شـــبحانه- يمتنُّ

فنعمل بتوجيهه؟!
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ژڤ 

ڇژ ]غافر: 61[. ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھژ ]يون�ض: 67[.

كتبنا اهلل واإّياكم من عباده ال�شامعين الُمطيعين.

b
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نحن واإلحسان..

كيف اأنَت واأنا وهو وهي مَع الإح�شان لالآخرين!

مناه في  هاّل �شـــاءلنا اأنُف�َشـــنا: ما الإح�شاُن الذي قدَّ
اأ�شـــبوعنا الما�شـــي ويومنا الحا�شر؟ افح�ْض نف�َشـــك، 
ر ال�شـــوؤال عن اإح�شـــانك، فـــاهلُل َوَعد المح�شـــنين  وكـــرِّ

خيًرا، واهلُل يحبُّ المح�شنين!

افح�ْض نف�َشك، وكن من الَمْحُبوبين هلل!

ۅ ۉ ۉژ ]الرحمن: 60[.  يقـــول تعالى: ژۋ ۅ 
اإذا اأح�شـــنَت فلَك من اهلل اإح�شـــان، و�شّتان بين اإح�شان 

الب�شر، واإح�شان خالق الب�شر!

اإي واهلل، ما اأعظَم الإح�شـــان واأح�شـــَنه واأجلَُّه! ورد 
في تف�شـــير ابن الجـــوزي: »عند َقْولـــِه َتعالى: ژۋ ۅ 
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ّجاُج، اأْي: ما َجزاُء َمن اأْح�َشَن  ۅ ۉ ۉژ قاَل الزَّ

ْنيـــا اإّل اأْن ُيْح�َشـــَن اإَلْيِه فـــي الآِخَرِة. وقـــاَل اْبُن  فـــي الدُّ
: َهـــْل َجزاُء َمن قاَل: »ل اإَلـــَه اإّل اهلُل«، وَعِمَل ِبما  َعّبا�ـــضٍ

ُة)1). ٌد  اإّل الَجنَّ جاَء ِبِه ُمَحمَّ

  وَروى اأَن�ُض ْبُن ماِلٍك قاَل: »َقَراأ َر�ُشوُل اهلِل
ُكْم«؟ قاُلوا: اهلُل  َهِذِه الآَيَة، وقاَل: »َهْل َتْدُروَن ما قاَل َربُّ
وَر�ُشـــوُلُه اأْعَلـــُم، قاَل: »َف���اإنَّ َربَّكم َيُقوُل: َه���ْل َجزاُء َمن 

اأْنَعْمنا َعلَْيِه ِبالتَّْوِحيِد اإّل الَجنَُّة؟!«)2)))3).

؛ اإذ يقول  ويِعـــُد اهلُل المح�شـــنين خيًرا، ووعُده حـــقٌّ
ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ېې ى  �شبحانه: 
ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]المر�شالت: 44-41[.

اأح�شـــن نَيَتك في اإح�شـــانك مع اهلل، ومع عباد اهلل، 
)1) اأخرجــه الطبرانــي فــي الدعــاء )رقــم 1544(، والدينــوري فــي المجال�شــة 
)٣09/8 رقــم ٣579(، وابــن اأبــي الدنيــا فــي ح�شــن الظــن بــاهلل )رقــم 146(.
)2) اأخرجــه الديلمــي فــي الفردو�ــض )٣٣7/4 رقــم 6975(، واأبو نعيــم فــي اأخبــار 

اأ�شفهــان )رقم 846(.
)3) زاد الم�شير في علم التف�شير: ابن الجوزي، )1٣9/4(.
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ومـــع ُكلِّ اإح�شـــان تبذله لأي كائن وانتظـــر وا�شبر فاهلل 
يقول: ژۈۈٴۇۋۋۅۅژ ]هود: 115[.

كرْر فح�َض نف�ِشـــك في جهاز الإح�شان، واجعل لك 
اإح�شاًنا يوميًّا ولو مع الحيوان.

عن اأبي هريرة: اأنَّ َر�شـــوَل اهلِل  قاَل: »َبْينا 
َرُجٌل َيْم�ِش���ي، فا�ْشَتدَّ عليه الَعَط�ُص، َفَنَزَل بْئًرا، َف�َشِرَب 
ِمْنه���ا، ُث���مَّ َخ���َرَج فاإذا هو بَكْل���ٍب َيْلَهُث َي���اأُْكُل الثَّرى ِمَن 
الَعَط����ِص، فقاَل: لَقْد َبلََغ هذا ِمْثُل الذي َبلََغ بي، َفَماَلأَ 
ُه، ُثمَّ اأْم�َش���َكُه بِفيِه، ُثمَّ َرِقَي، َف�َش���قى الَكْلَب، َف�َش���َكَر  ُخفَّ
اهلُل ل���ه، َفَغَف���َر ل���ه، قالـــوا: يا َر�شـــوَل اهلِل، واإنَّ لنـــا في 

الَبهاِئِم اأْجًرا؟ قاَل: في ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة اأْجٌر«)1).

ْحَمـــِة لَجميـــِع الَمخلوقاِت،  لقـــد اأَمـــَر اهلُل  بالرَّ
ِة ِعناَيِة  حَمِة والإح�شاِن، وِمن �ِشدَّ وَجَعل الإ�شالَم ِديَن الرَّ
ه اأَمر بالإْح�شاِن لُكلِّ  الإ�شـــالِم بهذا الَمبَداأِ الَعظيِم، فاإنَّ
�َشـــيٍء حّتى للَحَيواِن، ووَعَد على ذلـــك بالأجِر الَجزيِل. 

)1) اأخرجه البخاري )99/6 رقم 2٣6٣(، وم�شلم )1761/4 رقم 2244(.



     وا اتلَأل.ْْ

321

b

  َّبي لوا النَّ َة، �َشاأَ حابُة هذه الِق�شَّ ا �َشِمَع ال�شَّ لمَّ
عـــن ُح�شـــِن ُمراعاِتهم للَبهاِئـــِم، والإح�شـــاِن اإليها: هْل 
ـــُب عليه اأجٌر؟!فاأجاَبُهـــم  بَقوِله: »في كلِّ  َيترتَّ
َكِبٍد َرْطبٍة اأجٌر«، والمْعنى: في كلِّ �َشـــيٍء فيه ُروٌح َثواٌب 
َر بالَكِبِد؛ لأنَّها الُع�شُو  ما دام الإن�شـــاُن ُيح�ِشُن اإليه، وَعبَّ
ـــذي َيحتاُج اإلى الماِء، فاإذا َيِب�ـــضَ هَلَك الَحيواُن؛ فُكلُّ  الَّ
َبهيمـــٍة اأح�َشـــْنَت اإليها ب�َشـــقٍي، اأو اإطعـــاٍم، اأو ِوقايٍة ِمن 
َحـــرٍّ اأو َبْرٍد، �شـــواٌء كانت لـــك، اأو لَغيِرك ِمـــن بني اآَدَم، 
اأو لي�شـــت ِملًكا لأَحٍد -فاإنَّ لك في ذلك اأجًرا عنَد اهلِل. 
؛  وفي هـــذا الحديِث: الحثُّ على الإح�شـــاِن اإلى الّنا�ـــضِ
َلت الَمغفرُة ب�َشـــبِب �َشـــْقِي الكْلِب، ف�َشـــْقُي  ه اإذا َح�شَ لأنَّ
ُل �َشْقِي الماِء وَكوُنه ِمن  َبني اآَدَم اأعَظُم اأْجًرا. وفيه: ف�شْ
اأعَظِم الُقُرباِت. وفيه: التَّنفيُر ِمن الإ�شاءِة اإلى الَبهائِم 

والَحيواِن.

ويتكـــرر في القـــراآن الكريـــم الحثُّ على الإح�شـــان 
والثنـــاء على الُمح�شـــنين، فنبي اهلل نـــوح  جازاه 
اهلل باإح�شـــانِه و�شبره األف �شـــنة اإل خم�شين عاًما يدعو 
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قومه حتى يئ�ـــض منهم، فاأهلكهـــم اهلل بالغرق؛ فا�شِت 
الأر�ُض، وانهمرِت ال�شـــماُء بالمـــاء، وابتلعتهم الأمواج. 
واأنجى اهلل ُنوًحا؛ ا�شـــتجاَب -�شبحانه- لندائه و�شارت 

ىئ ی ی  ذّريُته هـــم الباقين، اإح�شـــاٌن رّباني ژىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  يئجب  ىئ  مئ  حئ  ییجئ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ ]ال�شافات: 81-75[.

وذكر ال�شـــيخ ابن عثيمين فوائد عند تف�شـــيره لهذه 
الآية، فقال:

ٿژ اأن 	  ٿ  ٿ  »مــن فوائد قوله تعالــى: ژٺ 
 ، المح�شن ُيجاَزى بمثل ما ُجوزي به نوح
وذلــك باإنجائــه من الهالك و�شــالمة عر�شه من 
الذكر ال�شــيئ، وكلما كان الإن�شــان اأكثر اإح�شــاًنا 

كان اأكثر ثواًبا واأ�شَلم.
ٿ 	  ٿ  ومن فوائد الآية: اإثبات القيا�ض لقوله: ژٺ 

ٿژ يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل مح�ِشن.

ــب الجــزاء 	  ومــن فوائدهــا: اأن اهلل  يرتِّ
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والعقوبــة والثناء والقدح علــى الأو�شاف، ل على 
الأ�شــخا�ض؛ لأنه هو عّلق الجزاء على الإح�شــان، 
ولهذا لم ياأِت �شيٌء من اأحكام اهلل  مقّيًدا 
ب�شخ�ضٍ ل�شخ�شه اأبًدا، حتى خ�شائ�ض الر�شل، 
لي�شت من باب خ�شائ�ض الأ�شخا�ض، لكن من باب 
خ�شائ�ض الأو�شاف؛ لأن فيهم و�شًفا زائًدا على 
وا ببع�ض  غيرهم، وهو و�شُف النبّوة والر�شالة، ُفخ�شّ
الأحكام المنا�شبة لمقامهم، اأما اأن ُيخ�ضَّ �شخ�ٌض 
بعينه لأنه فالن ابن فالن مثاًل، فهذا ل يوجد في 
ال�شريعة؛ لأن اهلل  يرّتب الأحكام ويعّلقها 

على الأو�شاف، ل على الأ�شخا�ض«)1).

وذاك نبيُّ اهلل اإبراهيم  اأ�شابه البالء العظيم، 
حين راأى في المنام ذبح ابنه، واأيُّ بالٍء اأ�شـــدُّ من ذلك 
البالء، �شـــّماه الحـــّق -�شـــبحانه- بالبالء المبيـــن؛ اإْذ 
ل اأعظم بالًء من اأن ُيْقِدَم الإن�شاُن على ذبح َفَلدِة كبده؛ 

طلًبـــا لمر�شاة اهلل، فكان النداء والإح�شـــان ژىئ ىئ ىئ 
)1) تف�شير ابن عثيمين، �شورة ال�شافات، الآية: 110.
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يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

يثحج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىث  جت حت ختمت ىت يت جث مث 

پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤڤڤ ڦ ڦ ڦڦ 

ڄڄڃ ڃ ڃژ ]ال�شافات: 110-102[. ڄ ڄ 

تكرر في هذا ال�شياق الجزاء للمح�شنين قال ال�شيخ 
ٿژ فـــي عبـــادة اهلل،  ٿ  ٿ  اب���ن �ش���عدي: »ژٺ 
ومعاملـــة خلقـــه، اأن نفرج عنهم ال�شـــدائد، ونجعل لهم 

العاقبة، والثناء الح�شن«)1).

تَكَ الأولى  فكُـــنْ مُح�شـــنًا، واجعـــل الإح�شـــان �شـــجيَّ
و�شفَتك الأهم.

b

)1) تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، ال�شعدي، )�ض706(.
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ْفَت على دَرجة إيمانك! هالَّ تعرَّ

يغفُل الكثيرون عن درجِة اإيمانهم، فهل ُهم في اأعلى 
الدرجات، اأم في و�شـــطها اأم فـــي اأدناها؟! فهاّل عرفَت 

اأين اأنَت؟!

تم�شـــي الأعمـــاُر، وُتفاجُئنـــا الأقـــدار، فنرحـــل 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[.

ـــْه مـــن غفلتـــك قبل اأن ينك�شـــَف الغطـــاء، وترى  تنبَّ
غفلتك في الدنيا، فتتاأ�ّشى وتتح�ّشر!

درجـــُة اإيمانك كيـــف هي؟ هل لديك ا�شـــترخاٌء في 
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دينك؟ اإذا رغبَت معرفة و�شعك الإيماني، وكيف اأنَت؟ 
ففي القراآن الجواب!

تذَهـــُب لعيـــادة الطبيـــب، وقبـــل مقابلته، يِقي�ُشـــون 
درجـــَة حرارتـــك، وُي�شـــّجلون ِمقـــَداَر وزنك، ثـــم تقابُل 
الطبيب، وقد يطُلُب مزيًدا من الفح�ض لمعرفة و�شعك 
ال�شحي، فياأمُرك باإجراء تحاليل طّبية، وت�شوير اأ�شعٍة 

قبل اأن ي�شَرَف لك و�شفة العالج!
ومثلمـــا تحر�ـــضُ علـــى العـــالج مـــن داء الج�شـــم، 
وفح�شه لدى الأطباء، افح�ْض درجة اإيمانك، واحر�ْض 

على الُمبادرة، بالعالج من داِء الفكر ومر�ض الغفلة!
اعر�ـــضْ نف�َشـــك علـــى القـــراآن؛ لتعـــرَف و�شعـــك 
الإيماني، ربما تكوُن قلًقا من �شـــالمة منهجك الديني، 
وهـــل اأنَت وفـــق المنهـــج ال�شحيـــح، اأم اأنت فـــي حيَدٍة 

وحيرة، اقراأ قوله تعالى: ژڀ ڀ ڀ ڀٺٺ ٺ ٺ 
ٿژ ]البقرة: ٣8[.

وتدّبـــر قولـــه تعالـــى: ژائەئەئوئوئ ۇئ ۇئژ 
]طه: 12٣[.
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كيف اأنت وُهَدى اهلل، �َشِل اهلل الهداية وحفظه من اأن 
ت�شلَّ وت�شقى ژھ ھھ ے ے ۓ ۓژ ]البقرة: 21٣[.

�شـــْل نف�شـــك في خلوِتك كيف التزاُمـــَك باأوامر اهلل 
ونواهيه؟ هل َتِعُظ وتاأمُر غيَرَك وتن�شـــى نف�شك ژۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھےژ ]البقرة: 44[.

احذْر مخالفَة ِفعِلَك قوَلك يزدْد اإيمانك ويقينك.

افح�ض نف�َشـــك واعر�شها على القراآن �شـــوف تجد 
ُف  التنبيـــه والتحذير مـــن رخاوة اإيمانـــك، فعندما ُتطفِّ

في عملك وت�شـــترخي في اأدائـــك فالقراآُن ُيذّكرك ژڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ ۆئژ ]المطففين: 6-1[.

ُف في عملك فلديك رخاوٌة اإيمانية. اإن ُكنَت ُتطفِّ

اإن ُكنـــَت موظًفـــا واأنجـــزَت معاملـــة ذاك ال�شديق 
والآخر القريب، وتراخيَت في اإنجاز معاملة ذاك البعيد 
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فقـــد طّففت، القراآن يزُجُرك ويتهّدُد الُمطففين، احذْر 
اأن تكون منهم.

اإن كنَت معلًِّما واعَتـــدَت التاأخر عن طالبك، فذاك 
�شعٌف في اإيمانك وتطفيف.

فـــَت في كيلك،  اإن كنـــَت فـــي مهنة بيٍع و�شـــراٍء فطفَّ
فلديك �شعٌف اإيمانٌي يجب اأن تتنّبه له.

اقراأْ وتدّبر �شـــورة المطففين تجد التحذير؛ تهديٌد 
وتخويٌف ممـــا بعد البعث، من يوم المحا�شـــبة، واإيقاٌظ 

للغافليـــن عن الكمال فـــي اأداء الحقوق ژک گ گ گ 
گژ ]البقرة: 85[.

ق  اقراأْ عتاب اهلل لذاك الم�شـــترخي اإيمانه الُمَت�َشـــدِّ
بالقـــول والوعـــظ، والنا�شـــي لنف�شـــه ژڱ ڱ ڱ ں 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

]ال�شف: 2، ٣[.

تدبْر هذه الآيات يقوى اإيمانك.
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ولَتْعـــِرَف ُقوة اإيمانك؛ زن نف�شـــك بميـــزان ال�شبر 
وال�شالة، وانظر كيف اأنت مع ال�شبر؟ وما هي حالتك 
مـــع ال�شالة، هل ت�شـــتح�شر اأداء ركعتيـــن هلل في حالة 

�شيقك وقلقك؟ اقراأ قوله تعالى: ژۓ ۓ ڭ 
ۆژ ]البقـــرة: 45[. تذكـــر هـــذه الآية يزدد  ڭ ڭ ۇ ۇ 

اإيمانك، وتطمئن نف�شك!

كيفيـــة م�شـــارعتك لالأعمـــال الخيريـــة؟ هـــل فيك 
ا�شترخاء و�شعف! وهل قناعتك بالعمل الخيري واهية؟ 
هل اأنت في ترّدد مع العمل الخيري؛ اقراأ دعاء نبي اهلل 
زكريا  وكيف ا�شـــتجاب اهلل لـــه واأ�شلح له زوجه؛ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  اإذ يقـــول تعالى: ژۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

وئ ۇئ ۇئژ ]الأنبياء: 89، 90[.

فتعليل تلك ال�شتجابة م�شروٌط بالم�شارعة في عمل 
الخيرات، ودعـــاء اهلِل رغًبا ورهًبا، والخ�شـــوع له وحده 

�شبحانه.
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اإذن، كيف اأنت وم�شارعتك لالأعمال الخيرية؟ اإذا �شمعت 
ق له اأم  بهذا الم�شروع وذاك البرنامج الخيري، هل تت�شوَّ
ل تاأَبه به؟ تَعلَّم من نبي اهلل زكريا ومن زوجه كيف كانوا 
ي�شارعون، يجرون، يهرولون لكل عمل خيري، لي�ض عماًل 
واحًدا، بل اأعمال خيرية متعددة ژىىائژ. 
ومع تلك الم�شارعة، يدعون اهلل رغبًة ورهبة، وي�شتح�شرون 

عظمة اهلل، ف�شار الخ�شوع �ِشمًة لهم.

قه يقوى اإيمانك. ا�شتح�شر هذا المنهج وطبِّ

ح الآيات �شبب وِعلَّة اإكرام  يقول ال�ش���عراوي: »ُتو�شِّ
اهلل وا�شتجابته لنبيه زكريا : ژې ې ى 
ەئ وئ ۇئ ۇئژ ]الأنبياء: 90[. ائ ەئ  ى ائ 

َلْت زكريا وزوجته لهذا العطاء  هذه �شفات ثالث اأهَّ
الإلهي، وعلينا اأن نقف اأمام هذه التجربة ل�شيدنا زكريا، 
م من  ا لي�شـــْت خا�شة به، اإنمـــا بكل موؤمن ُيقدِّ فهي اأي�شً

نف�شه هذه ال�شفات«)1).
)1) تف�شير ال�شعراوي، )16/96٣٣(.
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ومما جاء في تف�شـــير ابن كثيـــر َقْوُلُه: ژې ې 
َوِفْعـــِل  الُقُربـــات  َعَمـــِل  ِفـــي  اأَْي:  ائژ  ى  ى 

: ژەئژ  ـــْوِريُّ ەئژ َقاَل الثَّ اَعـــاِت، ژائ ەئ  الطَّ
ا ِعْنَدَنا، ژوئ ۇئ ۇئژ  ِفيَما ِعْنَدَنا، ژەئژ ِممَّ
ِقيَن  دِّ : اأَْي ُم�شَ ا�ـــضٍ ِبي َطْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّ َقـــاَل َعِليُّ ْبُن اأَ

ِبَما اأَْنَزَل اهلُل.

ا. َوَقاَل ُمَجاِهٌد: ُموؤِْمِنيَن َحقًّ

َوَقاَل اأَبُو اْلَعاِلَيِة: َخاِئِفيَن.

ِزُم ِلْلَقْلِب،  َوَقاَل اأَبُو �ِشـــَنان: اْلُخ�ُشوُع ُهَو اْلَخْوُف الالَّ
َل ُيَفاِرُقُه اأََبًدا.

ِعيَن. ا ژۇئژ اأَْي: ُمَتَوا�شِ َوَعْن ُمَجاِهٍد اأَْي�شً

اُك: ژۇئژ اأَْي:  حَّ َوَقاَل اْلَح�َشـــُن، َوَقَتاَدُة، َوال�شَّ
. ِ ِليَن هلِلَّ ُمَتَذلِّ

َوُكلُّ َهِذِه اْلأَْقَواِل ُمَتَقاِرَبٌة.
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 ، ،َعـــْن عبداهلِل ْبِن َحكيٍم َقاَل: َخَطَبَنا اأَبُو َبْكٍر
يُكْم ِبَتْقَوى اهلِل، وُتثُنوا َعَلْيِه  ي اأُو�شِ ا َبْعُد، َفاإِنِّ ُثمَّ َقاَل: اأَمَّ
ْهَبـــِة، َوَتْجَمُعوا  ْغَبَة ِبالرَّ ِبَمـــا ُهَو َلُه اأَْهـــٌل، َوَتْخِلُطـــوا الرَّ
ا َواأَْهِل  َلِة، َفاإِنَّ اهلَل  اأَْثَنى َعَلى َزَكِريَّ اْلإِْلَحاَف ِباْلَم�ْشاأَ

ائ ەئ  َبْيِتِه، َفَقاَل: ژې ې ى ى ائ 
ەئ وئ ۇئ ۇئژ«)1).

ومما دونُه الرازي في تف�شـــيره مفاتيح الغيب قوله: 
»الم�شارعة في طاعة اهلل تعالى من اأكبر ما يمدح المرء 

به، لأنه يدل على حر�ض عظيم على الطاعة«)2).

هذا وبعُد، فُكل اأعمالك في ِعلم اهلل، و�شوف تجد ُكلَّ 
خيٍر قّدمته في اآخرتك ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة: 110[.

ېئژ  ېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  تذكر يـــوم التغابـــن ژۇئ 
]التغابن: 9[.

)1) تف�شير ابن كثير، ت: �شامي ال�شالمة )٣70/5(.
)2) مفاتيح الغيب: الفخر الرازي، )182/22(.
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�شـــماه اهلل بيـــوم التغابـــن، و�شـــماه بيـــوم الح�شـــرة 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀژ ]مريم: ٣9[.

تذكـــر ذاك اليوم، ا�شـــتيقظ من غفلتـــك الآن الآن، 
، واأ�شدُق  وهرول لتقوية اإيمانـــك، فالقراآُن خيُر فاح�ضٍ
ُمخِبـــر. لديك اليوم ُف�شـــحٌة في الوقت قـــد ل تتوفر لك 

فيما بعد!

ا�شـــتمْع واقراأْ خطاب اهلل لك وبادر ژڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ں ڻ ڻژ ]البقرة: 254[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]اإبراهيم: ٣1[.

اإي واهلل، كفـــى باآيـــات اهلل فح�شًـــا واإيقاًظا وتقويًة 
لإيمانك!

b
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الودُّ

ُكلُّ فرٍد يودُّ اأن يكوَن محبوًبا عند الآخرين، يُه�ّشـــون 
له ويُب�ّشون، نرى زيًدا فنرى في وجهه الطماأنينة والنور 
ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]الفتح: 29[. ونلقى عمًرا فن�شعُر 

پ  نحوه بالودِّ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پژ ]مريم: 96[.

اإنه القراآن؛ نِجُد فيه ال�شفاء والطماأنينة، ونلقى فيه 
الفح�ض ال�شحيح لذواتنا!!

حين ت�شـــعُر بالموّدة والمحّبة نحو �شـــخ�ض، ف�شائل 
نف�َشـــك عن �شـــبب تلك الموّدة، اأهـــي لم�شلحٍة دنيوية، 
اأم ل�شحبـــٍة وتقارٍب نف�شـــي، اأم لرابطِة َرِحـــٍم وقرابة، 
ٍة  اأم لجواٍر وزمالة، اأم لجل�شاِت هًوى ومع�شية، اأم لمحبَّ

ْل في تلك الرابطة. في اهلل خال�شة؟ فّكْر وتاأمَّ
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اإن فـــي القراآن الخبـــَر اليقين، وفي ال�شـــّنة النبوية 
البيان الأكيد.

قال ابن القيم في تف�ش���يره: »التحابُّ والتاآلف اإنما 
هو بالإيمان والعمل ال�شالح، كما قال تعالى: ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ؛ اأي ُيْلِقي بينهم 

ا، فيتراحمون، ويتعاطفون  ُهم بع�شً المحّبة، فيحبُّ بع�شُ
بما جعل اهلل لبع�شهم في قلوب بع�ض من المحبة«.

وقال ابن عّبا�ص: »ُيحبُّهم وُيحبُّبهم اإلى عباده«.

ق���ال هرُم ب���ن حّي���ان: »ما اأقبَل َعبـــٌد بقلبِه اإلى اهلِل 
، اإل اأَقبـــَل اهلُل بقلـــوب الموؤمنيـــن اإليه، حتى يرزقه 

موّدتهم ورحمتهم«.

واأهـــل المعا�شي والف�شـــوق واإن كان بينهم نوع موّدٍة 
ُل  ا، وفي الغالب يتعجَّ وتحاّب، فاإنها تنقلُب عداوًة وبغ�شً
لهـــم ذلك فـــي الدنيا قبـــل الآخـــرة، اأما فـــي الآخرة فـ 

ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ ]الزخرف: 67[.
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وق���ال اإم���ام الحنف���اء لقوم���ه: ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ چ چ چژ ]العنكبوت: 25[«)1).

 ، وفـــي ال�شحيحيـــن مـــن حديث اأبـــي هريرة
اأن النبـــي  قـــال: »اإذا اأح���بَّ اهلُل العب���َد ن���ادى 
���ه اأه���ُل  ���وه، فيحبُّ جبري���ُل: اإّن اهلَل يح���بُّ فالًن���ا فاأَحبِّ
ال�ش���ماِء، ث���مَّ يو�شُع له القبول ف���ي الأر�ص«. وفي لفٍظ 
لم�شـــلم: »اإّن اهلل اإذا اأحبَّ عبًدا دعا جبريَل، فقال: اإني 
ه جبريُل، ثمَّ ينادي في  اأُحبُّ فالًنا فاأحبَّه، قال: فُيحبُّ
ه  ���وه فُيحبُّ ال�ش���ماء فيق���ول: اإنَّ اهلَل ُيح���بُّ فالًن���ا فاأَِحبِّ
���ماء، قال: ث���مَّ ُيو�شُع له القب���وُل في الأر�ص،  اأه���ُل ال�شَّ
واإذا اأبغ�َص عبًدا دعا جبريَل فيقول: اإني اأبغ�ُص فالًنا 
ُه جبريُل، ثم ينادي في ال�شماء:  ُه قال: فيبغ�شُ فاأبغ�شْ
وه، ثمَّ ُيو�شُع له البغ�شاُء  اإنَّ اهلَل ُيبغ�ُص فالًنا فاأبغ�شْ

في الأر�ص«)2).

)1) اإغاثة اللهفان من م�شائد ال�شيطان، ابن قيٍم الجوزية، )155/2(.
)2) اأخرجه البخاري )521/18 رقم 7485(، وم�شلم )20٣0/4 رقم 26٣7(.
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وفي لفظ اآخر لم�شلم عن �شهيل بن اأبي �شالح قال: 
»كّنا بعَرفة فمرَّ عمُر بن عبدالعزيز وهو على المو�شـــم، 
فقام النا�ض ينظرون اإليه فقلُت لأبي: يا اأبِت اإني اأرى اهلَل 
يحـــبُّ ُعَمَر بَن عبِدالعزيز. قال: ومـــا ذاك؟ قلُت ِلَما لُه 
من الحبِّ في قلوب النا�ض. فقال: اإني �شمعُت اأبا هريرة 
)1) ثم ذكر الحديث، 

 ث عن ر�شول اهلل  يحدِّ
واأخرجـــه الترمـــذي، ثـــم زاد في اآخره فذلـــك قول اهلل 

تعالـــى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پژ )2).

وقال بع�ض ال�شلف في تف�شـــيرها: يحبهم وُيَحِبُبُهم 
اإلى عباده.

وفـــي ال�شحيحين من حديث اأن�ـــض  اأن رجاًل 
�شـــاأل النبي  عن ال�شـــاعة فقال: »وم���ا اأعددَت 
لها؟ قال: ل �شيء اإل اأني اأُحبُّ اهلَل ور�شوَله. فقال: اأنت 

مع من اأحبَبت«.

)1) اأخرجه م�شلم )20٣0/4 رقم 26٣7(.
)2) اأخرجه الترمذي )٣17/5 رقم ٣161(.
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ق���ال اأن����ٌص : فما فرحنـــا ب�شـــيٍء َفَرحنا بقول 
النبـــي : اأنت م���ع من اأحببت. قال اأن�ـــض: فاأنا 
اأُحبُّ النبـــي  واأبا بكر وعمـــر، واأرجو اأن اأكوَن 

معهم بحّبي اإّياهم واإن لم اأعمْل اأعماَلهم)1).

وفـــي الترمذي عنـــه اأن ر�شـــول اهلل  قال: 
»المرُء مع من اأحبَّ ولُه ما اكت�شب«)2).

وفي �ُشـــنِن اأبي داود عنه قال: »راأيُت اأ�شحاَب النبي 
 فرحـــوا ب�شـــيٍء لم اأَرهم فرحوا ب�شـــيٍء اأ�شـــّد 
منـــه. قال رجل: يا ر�شـــول اهلل  الرجـــُل ُيحبُّ 
الرجل علـــى العمل من الخير يعمل بـــه ول يعمل بمثله، 
فقال ر�شـــول اهلل : »الم���رء مع م���ن اأحب«)3). 
وهـــذه المحّبة هلل توجب المحّبة في اهلل قطًعا، فاإنَّ من 

محّبة الحبيب المحّبُة فيِه والبغ�ُض فيه.
)1) اأخرجه البخاري )224/9 رقم ٣688(، وم�شلم )4/ 20٣2 رقم 26٣9(.
)2) اأخرجه الترمذي )595/4 رقم 2٣86(، وقال: هذا حديث ح�شن غريب.

اأبــو داود )755/2 رقــم 5127(، و�شححــه الألبانــي فــي �شحيــح  اأخرجــه   (3(
الجامــع )رقــم 6565(.
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وقد روى م�شـــلم في �شحيحه من حديث اأبي هريرة 
 قال: قال ر�شول اهلل : »يقول اهلُل تعالى 
ي���وم القيام���ة: اأيَن المتحاّبون بجالل���ي، اليوم اأُظلُّهم 

في ظّلي يوم ل ظلَّ اإل ظلي«)1).

وفي جامع اأبي عي�شى الترمذي من حديث معاذ بن 
جبـــل  قـــال: �شـــمعت ر�شـــول اهلل  يقول: 
»ق���ال اهلُل  المتحابُّون بجاللي لهم منابُر من نوٍر 

يغبُطُهم النبيون وال�شهداء«)2).

وفي لفظ لغيره »المتحاّبون بجالِل اهلل يكونون يوم 
القيامة على منابَر من نور يغبطهم اأهل الجمع«)3).

وفـــي الموطاأ من حديث اأبي اإدري�ـــض الخولني قال: 
»دخلُت م�شـــجَد دم�شـــق فاإذا فتى بّراق الثنايا والنا�ـــض 
حولـــه، فاإذا اختلفوا في �شـــيٍء اأ�شـــندوه اإليـــه، و�شدروا 

)1) اأخرجه م�شلم )1988/4 رقم 2566(.
)2) اأخرجه الترمذي )597/4 رقم 2٣90(، وقال: هذا حديث ح�شن �شحيح.

)3) ذكــر هــذه الروايــة ابــن الأثير في جامع الأ�شــول )551/6 رقم 4778(، وقال: 
ذكرها رزين.
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عن راأيه، ف�شاألت عنه، فقالوا: هذا معاُذ بن جبل، فلما 
كان الغـــد هجرُت اإليـــه فوجدُته قد �شـــبقني بالتهجير، 
ووجدُته ي�شّلـــي فانتظرُته حتى ق�شى �شالته، ثم جئُته 
من قبُل وجِهِه، ف�شلمُت عليه، ثم قلت: واهلل اإني لأحبُّك 
في اهلل، فقال: اآهلل، قلُت: اهلل، فقال: اآهلل، فقلُت: اهلل، 
فاأخـــذ بحبوِة ردائـــي فجذبني اإليه، وقال: اأب�شـــر، فاإني 
 : يقول: »ق���ال اهلُل  شـــمعُت ر�شـــول اهلل�
 ، ، والمتجال�ش���ين فيَّ وجَب���ْت محّبت���ي للمتحاّبي���ن ف���يَّ

.(1(» ، والمتباذلين فيَّ والمتزاورين فيَّ

وفي �شـــنن اأبي داود من حديـــث اأبي ذر  قال: 
»قـــال ر�شـــول اهلل : »اأف�ش���ُل الأعم���ال الح���بُّ 
ا عن عمر بن  ف���ي اهلل، والبغ����صُ ف���ي اهلل«)2). وفيه اأي�شً
الخطاب  قال: قال ر�شول اهلل : »اإن من 
عب���اد اهلل لأنا�ًش���ا ما ه���م باأنبياء ول �ش���هداء، يغبُطهم 
الأنبي���اُء وال�ش���هداُء ي���وم القيام���ة بمكانه���م م���ن اهلل. 
فــي  المنــذري  و�شححــه  رقــم 1711(،   95٣/2( مالــك،  الإمــام  اأخرجــه   (1(

رقــم 4574(.  10/4( والترهيــب  الترغيــب 
)2) اأخرجه اأبو داود )690/2 رقم 4599(.



    تاحفض

341

b

قالوا يا ر�شـــول اهلل  تخبرنا َمن هم؟ قال: هم 
قوم تحاّبوا بروِح اهلل على غير اأرحام بينهم ول اأموال 
يتعاطونها، فواهلِل اإّن وجوَههم لنوٌر، واإّنهم لعلى نور، 
ول يخاف���ون اإذا خ���اف النا����ص، ول يحزن���ون اإذا ح���زن 

النا����ص، وقـــراأ هـــذه الآيـــة: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀژ » ]يون�ض: 62[«)1).

وفـــي لفـــظ لغيـــره: »اإن هلل عب���اًدا لي�ش���وا باأنبي���اء 
اهلل«  م���ن  بمكانه���م  الأنبي���اء  يغبطه���م  ول �ش���هداء، 
قالوا: يا ر�شـــول اهلل! مـــن هم لعلنا نحبهـــم. قال: »هم 
ق���وم تحاب���وا ب���روح اهلل عل���ى غي���ر اأم���وال تباذلوه���ا، 
ن���ور،  ووجوهه���م  ن���ور،  ه���م  توا�شلوه���ا،  ول اأرح���ام 
وعل���ى كرا�ش���ي من ن���ور، ل يخاف���ون اإذا خاف النا����ص، 
ول يحزن���ون اإذا ح���زن النا����ص، ثـــم قـــراأ هـــذه الآيـــة: 

ژٱٻٻٻٻپپپ پ ڀژ«)2).

)1) اأخرجــه اأبــو داود، )٣1/2 رقــم ٣527(، والن�شــائي فــي الكبــرى )٣62/6 
رقــم 112٣6(، والبيهقــي فــي �شــعب الإيمــان )485/6 رقــم 8997(، و�شححــه 

الألبانــي فــي �شحيــح الترغيــب )9٣/٣ رقــم ٣026(.
)2) اأخرجه ابن حبان )٣٣2/2 رقم 57٣(، والبيهقي في �شعب الإيمان )485/6 
رقم 8997(، و�شححه الألباني في �شحيح الترغيب والترهيب )9٣/٣ رقم ٣02٣(.
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وفي �شحيح م�شـــلم من حديث اأبي هريرة  اأن 
ر�شول اهلل  قال: »اإن رجاًل زار اأًخا له في قرية 
اأخرى، فاأر�شد اهلل على مدرجته ملًكا، فلما اأتى عليه 
ق���ال اأي���ن تريُد؟ ق���ال: اأري���ُد اأًخا لي في ه���ذه القرية. 
ق���ال لك عليه من نعم���ة تُربُّها؟ قال ل، غير اأني اأحّبه 
في اهلل تعالى. قال فاإني ر�شول اهلل  اإليك اأن 

اهلل قد اأحّبك كما اأحببته فيه«)1).

ويكفي فـــي الإقبال على اهلل تعالـــى ثواًبا عاجاًل اأن 
اهلل  يقبل بقلوب عباده اإلى من اأقبل عليه، كما 
اأنـــه يعر�ض بقلوبهـــم عّمن اأعر�ض عنـــه، فقلوب العباد 

بيد اهلل ل باأيديهـــم«)2). ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻژ ]الزخرف: 67[.

هَك اهلُل اإليـــه في القراآن  اأخـــي في اهلل، تنّبـــه لما نبَّ
الكريم، واحذْر رفاَق ال�شـــوء؛ ف�شـــّتان بين ُمتحاّبين في 
اهلل، ينالـــون ثوابـــه ونعيمـــه، ومتحاّبين فـــي المعا�شي 
)1) اأخرجــه م�شــلم، )1988/4 رقــم 2567(. وانظــر: تف�شــير ابــن القيــم، �شــورة 

مريــم، الآية: 96.
)2) رو�شة المحبين ونزهة الم�شتاقين، ابن قيم الجوزية، )�ض417(.
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وال�شـــهوات. افح�ْض نف�َشـــك ل تكن مع اأولئـــك، فحتًما 
�شـــياأتي يوم البراءة ژںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة: 167-166[.

�شْل عن ِرفقة الخير تجد في القراآن تعريفهم!

ابحْث عنهم وا�شحْبهم، وافح�ْض نف�شك مع رفاقك، 
واأيـــن هم من قوله تعالـــى: ژڃچچچ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ژ ژژ ]الن�شاء: 69[.

تذكْر يوم التخا�شم والتالوم، نّجانا اهلل واإياك من تلك 
الخ�شومة، وذاك الندم والأ�شى، فال عودة. وا�شرْح في 
نف�شك مع عدد الأ�شدقاء الحميمين حولك، وا�شتزْد منهم: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋژ ]ال�شعراء: 102-96[. ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ ۇ 
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الوقاية من الشقاوة

افح�ْض نف�َشـــَك من داء ال�شـــقاوة، واحـــذْر اأن تكون 
بات  ! جّنبنـــا اهلل واإّياكـــم اأ�شـــباب وم�شـــبِّ ذاك ال�شـــقيَّ

ال�شقاوة!

ر، فا�شتوقفتني  فَتحُت الم�شحَف الكريم اأتلو ما تي�شَّ
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۇۇۆ  الآيـــة:  هـــذه 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىژ ]الأنفال: ٣2[.

اأيُّ �شـــقاوٍة اأق�شى من هذه ال�شقاوة المتمثلة في هذا 
الطلب؟!

كّفاُر قري�ض ي�شاألون اهلل اأن ُيمطر عليهم حجارًة اإن 
. نُعوُذ باهلل من زيِغ القلوب! كان القراآن هو الحقَّ
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كالُم اهلل الخالـــد، وقراآُنـــه العظيم الـــذي هزَّ ويُهزُّ 
القلوب، ي�شتقبلونه بهذه الأُمنية!

القـــراآُن معجـــزُة اهلل العظيمة، التـــي تحّداهم اهلل 
بهـــا، باأن ياأتـــوا حتى ب�شـــورٍة من مثله فعجـــزوا وكذبوا 
وتطاولـــوا، وو�شلـــت بهـــم الجـــراأة اأن ي�شـــاألوا اهلل اأن 

يرجمهم بالحجارة!

جاء في تف�شـــير الزمخ�شـــري: »عن معاوية اأنه قال 
: ما اأجهَل قومـــك حين ملَُّكـــوا عليهم  لرجـــل مـــن �شـــباإٍ
امـــراأة! قال: اأجهُل من قومي قوُمك، قالوا لر�شـــول اهلل 

ٴۇ ۋ   حين دعاهـــم اإلى الحق: ژۆ ۈ ۈ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ، ولـــم يقولـــوا: اإن كان هذا 

هو الحقَّ فاهدنا له«)1).

  اأُولئك ال�شالون قالوا هذا القول والر�شول
بينهـــم، فال ت�شـــتغرب اأن ياأتي في هذا الزمان �شـــاخٌر 

بدين اهلل، �شقيٌّ ي�شحب غيره للغواية وال�شاللة!
)1) الك�شاف، الزمخ�شري، )217/2(.
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وزادت �شفاهة اأُولئك الُع�شاة، وتطاولوا على ر�شول اهلل 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ژڇڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]الإ�شراء: 90-9٣[.

اإن هـــوؤلء الُمعانديـــن الأ�شـــقياء موجـــودون في ُكل 
الع�شـــور، فاحذْر حبائلهم، واإذا رغبَت اأن تعرف ُبعَدك 
عنهـــم و�شـــقاوتهم، فابتعْد عن ال�شـــبهات والمت�شـــابه، 

والتاأويـــل والتـــاأول ژڳڳڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ىژ ]اآل عمران: 7[.

ا�شـــاأْل اأهَل العلم عما اأ�شـــكَل والتب�َض وخفَي ژڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]النحل: 4٣[.
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ة للعلماء ژژ  ا�شـــتنباُط الدليل، وا�شـــتخراُج الُحجَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گگ  ک  ک ک  ژ ڑ ڑ ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ہ ہژ ]الن�شاء: 8٣[.

احذْر ُدعـــاة الباطل، فهـــم ُكثٌر واأهُل بيـــان، واإّياك 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ  والظنَّ ال�شـــيئ، واقراأ قوله تعالى: ژۆ 
ائژ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]الأنعام: 116[.

فـــي ُكل زمـــاٍن ي�شـــوُء الكثيرين من ُدعاة ال�شـــهوات 
والمحرمات ابتعاُدك عنهم؛ في�شـــخرون من طهارتك، 
ر  وي�ِشُمُوَنَك بالتخّلف والتَّ�شّدد، وي�شفونك بالتطّرف والتحجُّ
پ ڀ ڀ ڀ ڀژ ]الن�شاء: 27[. ژپ پ پ 

جـــاء في الأثر: وّدت الزانية لو اأّن ُكلَّ الن�شـــاء مثلها 
ُزناة!

اعر�ْض نف�شـــك على القراآن، وافح�ْض ذاتك عندما 
تهمُّ بالحديث عن خبٍر تاأنف اأن تكون �شاحبه، ام�شـــْك 
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ل�شـــانك واْن�ـــضَ الخبـــر، واحـــذْر اأن ترويـــُه فتكون ذلك 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ  ال�شـــقي: 

خبژ ]النور: 19[. حب  جب  يئ  ىئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

، وارف�ـــضْ ا�شـــتقبال ُكلَّ معلومـــِة ذمٍّ في هذا  تنا�ـــضَ
اأو تلك!

تجنَّب الظنَّ والتوّج�ـــض، وانُج بنف�شـــك من ال�شقاوة 
والُمطالبة. فذاك الذي تناولت �شـــيَرَته وقلَت فيه وفيه، 
�شـــتتقابل واإّيـــاه يـــوم القيامة، يـــوم الح�شـــرة والندامة 
وتتحا�شـــبون، فهالَّ غّلبت ُح�شـــَن الظـــنِّ والإعرا�ض عن 

القيل والقال.

ڀژ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ژٱٻٻ 

]الحجرات: 12[.

احذِر التج�ش�ـــضَ وتتبَُّع الـــزّلت والغيبة؛ فتكون ذاك 
ٿ ٹ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ال�شقيَّ البِذيء ژڀ 
ڄژ ]الحجرات: 12[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
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عن اأبي هريرة عن ر�شـــول اهلل : »اأَتدروَن 
ت���ي َم���ن ياأت���ي ي���وَم  ما الُمفِل����ُص؟ اإنَّ الُمفل����َص م���ن اأُمَّ
القيام���ِة ب�ش���الٍة و�شي���اٍم وزكاٍة، وياأتي وقد �ش���َتَم هذا، 
وق���َذَف ه���ذا، واأكَل م���اَل هذا، و�ش���َفَك دَم ه���ذا، و�شرَب 
ه���ذا، فُيْعط���ى هذا م���ن َح�ش���ناِته، وهذا من ح�ش���ناِته، 
ف���اإن َفِنَيْت َح�ش���ناُته قبَل اأن ُيق�شى ما علي���ِه، اأُِخَذ من 

خطاياهم، فُطِرَحْت عليِه، ثمَّ ُطِرَح في الّناِر«)1).

اإن في القراآن �شالَح النفو�ض، و�شالمَة المجتمعات، 
انية، وانظْر اأين  ونقاوَة الأ�شر. اقراأْ تلك التوجيهات الربَّ
اأنت منها، وهل اإذا �شـــمعت خبًرا مـــن ذاك الُمتحدث، 
اأو تلـــك المذيعة تقبُله وتبثُُّه وتِثُق بما �شـــمعت، اأم تتاأكُد 
ـــُت وتعر�ُض عن ن�شـــر الخبر حتى ل ت�شـــّوه �شـــمعَة  وتتثبَّ
الآخرين. افح�ْض نف�شـــك مع تلـــك الأخبار التي �شارت 

تتوالى في و�شـــائل التوا�شـــل، واإياَك والعجلة ژٺٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڦ ڦژ ]الحجرات: 6[.

)1) اأخرجه م�شلم، )1997/4 رقم 2581(.
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ْن ل�شانك عن ال�شخرية بهذا وذاك، وتلك وهاتيك،  �شُ
ْر  ول تكن ذاك ال�شقيَّ الهاذَر بال�شماتة، النابَز القادح. تَدبَّ
وافح�ْض نف�شك؛ كي ل تكون من الوالغين في الأعرا�ض؛ 

ًرا من طريق ال�شقاوة الكريهة: ژى  اإذ يقول تعالى ُمحذِّ
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
خب  حب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی ی  ىئ  ىئ  ىئ 

جثژ ]الحجرات: 11[. يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب ىب  مب 

اإن القراآن كالُم اهلل الخالد الُمعجز فيه ال�شفاء ژۀ 
ۓژ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]الإ�شراء: 82[.

ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ ]ف�شلت: 44[.

هـــو بالأم�ـــض واليـــوم والغد واإلـــى ما �شـــاء اهلل، هو 
الكامـــل ژڀڀٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]الإ�شراء: 88[.

b
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الخاتمة

القراآُن مائدُة اهلل الكاملة، فيه الُطماأنينة وال�شعادة، 
ماأمـــورون بتالوتـــه، مندوبـــون بتدبُّره، هو خيـــُر العلوِم 

واأ�شرفها.

وهذا الكتاُب )القراآن والفح�ص الذاتي( اإ�شهاٌم في 
خدمـــة كتاب اهلل، هو وقفات قد يهـــدي �شووؤها حائًرا، 
وقد يجُد فيها مهموٌم راحًة و�شـــفاًء، وقد تدفُع ُحُروُفها 

لجل�شاِت ِحواٍر ُقراآنية، اأ�شاأل اهلل القبوَل.

اإن القراآن هو الكتاب الوحيد الذي كلما قَراأَتُه بدت 
دته  لك فائدة، وكلما تّدبَّرَتُه ازددت اإيماًنا وِعلًما، وكلما ردَّ
ما مللَّتُه، يقول اأبو بكر الرازي عند تف�شيره قوله تعالى: 

ۅ ۅ  ۉ  ې  ې   ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 
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ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئژ 
]العنكبوت: 45[، قال: الكتب على ثالثة اأق�شـــام؛ كتاٌب ل تكرُه 

قراَءتـــه اإل للغيـــر كالق�ش�ض، فاإن من قـــراأ حكايًة مرًة 
ل يقروؤها مرًة اأخرى اإل لغيره، ثم اإذا �شمعه ذلك الغير 

ل يقروؤها اإل لآخر لم ي�شمعه، ولو قراأه عليه ل�شئموه.

ْف�ِض؛ كالنحو والفقه وغيرهما. ُر عليه اإل للنَّ وكتاب ل ُيَكرَّ

ْف�ِض وللغيِر، كالمواعظ  وكتاٌب ُيتلى مرًة بعد مرة؛ للنَّ
الح�شنة، فاإنها ُتكرُر للغير، وكلما �شمَعها يلتذُّ بها، ويرقُّ 
لها قلُبه، وي�شتعيُدها، وكلما َتْدُخُل ال�شمَع يخرُج الو�شوا�ُض 
ا لنف�ض المتكلم، فاإن كثيًرا ما يلتذُّ  ُر اأي�شً مع الدمع، وُتَكرَّ
 ، المتكلُم بكلمـــٍة طيبٍة، وكلما ُيِعِيُدها يكـــون اأطيُب واألذُّ
واأثبُت في القلِب واأنفذ، حتـــى يكاُد يْبِكِي من رقته دًما، 

ولو اأورثه البكاُء عمًى.

اإذا ُعِلَم هذا، فالقراآُن من القبيل الثالث، مع اأن فيه 
الق�ش�ـــض والفقه والنحو، فكان في تالوته في كل زمان 

فائدة. 
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رزقنا اهلل ُمتعـــَة التلذذ بقراءة القراآن، وُمتعة تدبُّر 
القراآن، وُمتعة ال�شـــتنباط والتاأليف في خدمة القراآن. 

اآمين.

b
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