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تقديم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدّين ،وبعد؛

فدراسة اهلدي النبوي أمر له أهميته عند كل مسلم ،فهو حيقق أهدافاً عدة؛ من أهمها معرفة

شخصية رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأعماله وأقواله وتقريراته ،اليت تكسب املسلم
زوجا وأًبا
حمبته صلى اهلل عليه وسلم وتنميها وتباركها ،وتظهر للمسلم بوضوح أنه كان ً
وحاكما ،وسياسيًا ومربيًا وداعية وزاه ًدا وقاضيًا ،ومن منطلق واجبنا الشرعي
وقائ ًدا وحمارًبا،
ً
ورسالتنا الدينية؛ فإن دار اإلفتاء الفلسطينية تهدي لقرائها األعزاء اجلزء التاسع من كتاب

(الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم) ،الذي يعرض بعضاً من هدي املصطفى ،عليه
الصالة والسالم ،وسريته الطاهرة ،بطريقة ميسرة ،متتاز ببساطة العرض ،ووضوح الفكرة ،ودقة
املعلومة.

اس)
وأسوة باحلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائل ( :اَل يَ ْش ُكُر اهللَ َم ْن اَل يَ ْش ُكُر النَّ َ

(سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف شكر املعروف ،وصححه األلباني) ،يسرني أن أتقدم

ً
سائال املوىل عز وجل أن
بالشكر والتقدير من الذين ساهموا يف إجناز هذا العمل املتميز،
جيعله يف ميزان حسناتهم ،وأن ينفع اهلل بعملهم املسلمني ،كما أسأله عزوجل أن يديم دار

ً
منهال للعلم واخلري واهلداية ،إنه املوفق إىل سبيل الرشاد.
اإلفتاء الفلسطينية

فإن أصبنا يف هذا الكتاب وغريه من األعمال ،فبنعمة من اهلل وفضل ،وإن أخطأنا فمن عند
أنفسنا ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال الصاحلة ،بفضل جوده وكرمه.
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
خيرب عن فتنة أصحاب األخدود
ما أش��به اليوم بالبارحة ،اليوم حترق عائلة ع��ن بكرة أبيها ،وهي تغط يف نومها ،ثم
تلحق بها ألسنة اللهب بعد حماولة الفرار منها ،فيقضي رضيع حنبه على الفور ،ويلحقه
والده بعد بضعة أيام ،وأمه وشقيقه يف وضع وصف بأنه حرج وصعب للغاية ،وباألمس
البعي��د كان احلرق أداة الظاملني للقضاء على مناوئيهم املس��املني ،كما يف قصة أصحاب
األخدود اليت تطرقت س��ورة الربوج لإلش��ارة إليها ،وفصل الرس��ول ،صلى اهلل عليه
وس��لم ،خربها ،حس��ب الرواية الصحيحة اآلتية عن ُص َهيْب أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل
ٍ

��اح ٌر ،فلما َكبرِ َ ،قال ِلْل َمِل ِك:
يم ْن كان َقبَْل ُك ْم ،وكان له َس ِ
عليه وس��لم ،قال( :كان َمِل ٌك ِف َ
الس ْح َرَ ،فبَ َع َ
ث إليه ُغلاَ ًما ُي َعِّل ُمُهَ ،ف َكا َن يف َط ِري ِقِه
إني قد َكبرِ ْ ُت ،فأبعث إلي ُغلاَ ًما ُأ َعِّل ْمُه ِّ

َ
إذا َس َ
ب،
الس ِ
بَ ،ف َق َع َد إليهَ ،ومَ ِ
��ل َك َرا ِه ٌ
س َع َكلاَ َمُهَ ،فأ ْع َجبَُهَ ،ف َكا َن إذا أتى َّ
اح َرَ ،م َّر ِب َّ
الرا ِه ِ
ب ،فقال :إذا َخ ِش َ
اح َر،
الس ِ
الس ِ
يت َّ
َوَق َع َد إليه ،فإذا أتى َّ
��اح َر َض َرَبُه ،فشكى ذلك إىل َّ
الرا ِه ِ

َفُق ْلَ :حبَ َس�ِن�يِ أَ ْهِلي ،وإذا َخ ِش َ َ
َما هو َك َذِل َك ،إِْذ أتى
الس ِ
احُرَ ،فبَيْن َ
يت أ ْهَل َكَ ،فُق ْلَ :حبَ َسيِن َّ
َ
َ
َ
الرا ِه ُب أَْف َض ُل،
يمٍة قد َحبَ َس ْ
َابٍة َع ِظ َ
على د َّ
ت الناس ،فقال :اْليَ ْو َم أ ْعَل ُم الساحر أْف َض ُل أ ْم َّ

َ
َ
َفأَ َخ َ
��اح ِر َفاْقت ْ
ُل هذه
الس ِ
ب أَ َح َّ
ب إَِليْ َك من أ ْم ِر َّ
��ذ َح َج ًرا ،فقال :اللهم إن كان أ ْمُر َّ
الرا ِه ِ

َ
��ة ،حتى ميضي الناسَ ،ف َر َما َهاَ ،ف َقتَ
َّاب َ
بَ ،فأَ ْخبرََُه ،فقال
الرا ِه َ
الد َّ
َل َهاَ ،و َم َض��ى الناسَ ،فأَتى َّ
ن ،أنت اْليَ ْو َم أَْف َض ُل ِميِّن ،قد َبَل َغ من أَ ْمر َك ما أَ َرى ،وإنك َس��ُتبْتَ
َلى،
��ب :أَ ْي ُبيَ َّ
الرا ِه ُ
ل��ه َّ
ِ

يت فال َت ُ
َف��إِ ْن اْبُتِل َ
ص ،ويداوي الناس من
��د َّل َعَل َّي ،وكان اْل ُغلاَ ُم يُبرْ ِ ُئ األكم��ه َوالأَْْب َر َ

ريةٍ ،فقال :ما ها هنا
يس ِلْل َمِل ِك كان قد عميَ ،فأََتاُه ِب َه َدايَا َكثِ َ
َس��اِئ ِر الأَْْد َواِءَ ،ف َس ِ
��م َع َجِل ٌ
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َع ان أنت شفيتين ،فقال :إني اَل أشفي أَ َح ًدا ،إمنا يشفي اهللَ ،فإِ ْن أنت آ َمنْ َ
ت ِباهللِ؛
لك أَمْج ُ

��ف َ
َد َع ْو ُت اهللَ َف َش َ
س ،فقال
اكَ ،فآ َم َن ِباهللَِ ،ف َش َفاُه اهللَ ،فأََتى المَِْل َكَ ،ف َجَل َ
س إليه كما كان يجَِْل ُ

ل��ه المَِْل ُك :من َرَّد َعَليْ َك َب َص َر َك؟ قالَ :رِّبي ،قالَ :وَل َ
��ك َر ٌّب َغيرْ ِي ،قالَ :رِّبي َو َرُّب َك اهلل،

َفأَ َخ َ
��ذُه ،فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه حت��ى د َّ
ن ،قد
َل على اْل ُغلاَ ِمَ ،ف ِجيَء ِباْل ُغلاَ ِم ،فقال له المَِْل ُك :أَ ْي ُبيَ َّ
صَ ،وَت ْف َع ُل َوَت ْف َع ُل ،فقال :إني اَل أش��في أَ َح ًدا،
��ح ِر َك ما ُتبرْ ِ ُئ الأَْ ْك َمَه َوالأَْْب َر َ
َبَل َغ من ِس ْ

إمنا يش��في اهللَ ،فأَ َخ َ
الرا ِهبَ ،ف ِق َ
��ذُه ،فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه ،حتى د َّ
يل
َل على َّ
الرا ِه ِ��بَ ،ف ِجيَء ِب َّ ِ
��ارَ ،ف َو َض َع المِْئ َ
له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َد َعا ِبالمِْئ َ
ْشا َر يف َم ْف ِر ِق َرأْ ِسِهَ ،ف َش َّقُه حتى َوَق َع
ْش ِ

��قاُهُ ،ث َّم ِجيَء جَِبِليس المَِْل ِكَ ،ف ِق َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َو َض َع المِْئ َ
ِش َّ
ْش��ا َر يف َم ْف ِر ِق
ِ

َرأْ ِس��ِهَ ،ف َش َّقُه ِبِه حتى َوَق َع ِش َّقاُه ُث َّم ِجيَء ِباْل ُغلاَ مَ ،ف ِق َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َدَف َعُه
ِ
ُم
��ر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال :اْذ َهُبوا ِبِه إىل َجبَ ِل َك َذا َو َك َذاَ ،ف ْ
اص َع ُدوا ِبِه الجْ َبَ َل ،فإذا َبَل ْغت ْ
إىل َن َف ٍ

ُذ ْر َوَت��ُهَ ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِ��ِهَ ،وإِاَّل َف ْ
اط َر ُحوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِهَ ،ف َص ِع ُ
��دوا ِبِه الجْ َبَ َل ،فقال :اللهم
ْتَ ،ف َر َج َ
أكفنيهم مِبَا ِش��ئ َ
ف ِب ِه ْم الجْ َبَ ُلَ ،ف َس َق ُطواَ ،و َجاَء ميشي إىل المَِْل ِك ،فقال له المَِْل ُك :ما

َ
احُلوُه
يه ُم اهللَ ،ف َدَف َعُه إىل َن َف ٍر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال :اْذ َهُبوا ِبِهَ ،ف مِْ
َف َع َل أ ْص َحاُب َك؟ ق��الَ :ك َفاِن ِ
ورَ ،فتَ َو َّس ُ��طوا ِبِه اْلبَ ْح َرَ ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِِهَ ،وإِاَّل َفاْق ِذُفوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِه ،فقال :اللهم
يف ُق ْرُق ٍ
ْتَ ،فان َ َ
أكفنيهم مِبَا ِش��ئ َ
الس ِفينَُةَ ،ف َغ ِرُقواَ ،و َجاَء ميشي إىل المَِْل ِك ،فقال له المَِْل ُك:
ْك َفأ ْت ِب ِه ْم َّ

َ
يه ُم اهلل ،فقال ِلْل َمِل ِك :إن َ
َّك َل ْس َ
ت ِب َقاِتِلي حتى َت ْف َع َل ما آُمُر َك
ما َف َع َل أ ْص َحاُب َك ،قالَ :ك َفاِن ِ
ِ
اح ٍدَ ،وَت ْصُلُبن على ِج ْذعُ ،ث َّم ُخ ْذ َس ْ��ه ًما
ِبِه ،قال :وما هو؟ قال :جَْت َم ُع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
ٍ
يِ
ْ
اس ِ��م اهللَِ ،ر ِّب اْل ُغلاَ ِمُ ،ث َّم ا ْر ِمن،
سُ ،ث َّم ُق ْلِ :ب ْ
من ِكنَاَنتيِ ُ ،ث َّم َض ْع َّ
الس ْ��ه َم يف َكبِ ِد ال َق ْو ِ
يِ
َفإن َ
َّ��ك إذا َف َعْل َ
اح ٍدَ ،و َصَلبَُه على ِج ْذعُ ،ث َّم أَ َخ َذ
ت ذلك َقتَْلت
َنَ ،ف َج َم َع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
ِ
ٍ
يِ
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ِ
ْ
اسم اهللِ َر ِّب اْل ُغلاَ ِمُ ،ث َّم
سُ ،ث َّم قالِ :ب ْ
َس�� ْه ًما من ِكنَاَنتِِهُ ،ث َّم َو َض َع َّ
الس�� ْه َم يف َكبْ ِد ال َق ْو ِ
ِ
الس ْهمَ ،ف َم َ
ات ،فقال الناس:
الس ْه ُم يف ُص ْد ِغِهَ ،ف َو َض َع يَ َدُه يف ُص ْد ِغِه يف َم ْو ِض ِع َّ
َر َماُهَ ،ف َوَق َع َّ
آ َمنَّ��ا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ِ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،فأت��ى المَِْل ُكَ ،ف ِق َ
يل له :أَ َرأَيْ َ
ت ما
ِ
ِ
ت تحَْ َذُر؟ قد واهلل َنز َ
ُكنْ َ
الس َك ِك،
َل ِب َك َح َذُر َك ،قد آ َم َن الناسَ ،فأََم َر ِبالأُْ ْخ ُدوِد( )1يف أَْف َواهِ ِّ
ريا َن ،وقال :من مل يَ ْر ِج�� ْع عن ِدينِِه َفأَمْحُوُه فيه��ا ،أو ِق َ
َح ْم،
يل له :اْقت ِ
َف ُخ��د َّْتَ ،وأَ ْض�� َر َم النِّ َ

يِ
ت أَ ْن َت َق َع فيها ،فقال هلا اْل ُغلاَ ُم :يا ُأ َّمْه
ب هلاَ ،فتَ َقا َع َس ْ
َف َف َعُلوا حتى َجاَء ْت ا ْم َرأَةٌَ ،و َم َع َها َص ٌّ
َّك على الحْ َ ِّق).
اصبرِِيَ ،فإِن ِ
ْ

()2

فهذه القصة املعربة حتكي عن حمنة انتابت طائفة من املؤمنني يف زمن غابر ،حيث

طالت يد الغدر نفوساً بريئة ،فأزهقت أرواحها ،وحمقتها عن وجه األرض ،إال أن هذه
احملنة أمثرت يف نهاية املطاف انتصار احلق على الباطل ،بعد أن عجز الباطل جبربوته
وعنفوان طغيانه عن الصمود أمام صالبة احلق وحاملي رايته.
تفاصيل جديدة عن حرق أسرة سعد دوابشة:
نقلت بعض وسائل اإلعالم املتابعة خلرب حادث احلرق اآلثم الذي تعرضت له عائلة
دوابشة تفاصيل جديدة حول اجلرمية اليت ارتكبها املستوطنون اإلرهابيون حبق عائلة
دوابشة يف قرية دوما جنوب مدينة نابلس ،اليت أسفرت عن استشهاد الرضيع علي
دوابشة ووالده وإصابة والدته وشقيقه جبروح خطرة.
ٍ

وذكرت األخبار أن املستوطنني قاموا باختيار املنزل املستهدف بعناية بهدف القتل،

 .1معنى األخدود :الشق يف األرض ،حيفر مستطي ً
ال ،ومجعه األخاديد ،وميكن أن يكون املراد بأصحاب
األخدود القاتلني ،وميكن أن يكون املراد بهم املقتولني .التفسري الكبري.108/ 31 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزهدوالرقائق ،باب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم.
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وألقوا الزجاجات احلارقة من شبابيك املنزل ،واستيقظ أصحاب املنزل الزوج والزوجة،
وبدأت عملية الصراخ ،وعند حماولتهم اخلروج من املنزل ،كان يف املدخل الرئيس أكثر
من مستوطن موجودين ينتظرون العائلة ،وعند خروجهم على الفور ألقوهم أرضاً،
وقاموا بإحراقهم مبادة حارقة ،ثم بدأوا يطوفون حوهلم.
وكان اإلرهابيون ينظرون إىل الزوج والزوجة وهم حيرتقون ،وكانوا يطوفون حوهلم
ويتشفوا بهم ،وكانوا جمموعة إرهابية ومل يكونوا شخصاً أو اثنني.

()1

قاسم مشرتك بني أصحاب األخدود وأسرة دوابشة:
الذي ّ
يطلع على خرب إحراق أسرة سعد دوابشة ،ويطلع على خرب قتل أصحاب
األخدود ،جيد أن قامساً مشرتكاً أعظم جيمع بني احلادثني ،فمنفذ كل منهما طغى يف البالد،
وأكثر فيها الفساد ،فالذين قتلوا ظلماً وحرقاً يف األخدود ومن قبلهم الراهب والغالم
املؤمن ،وحممد أبو خضري ،وأسرة الشهيد سعد دوابشة ،تعرضوا لفتنة عصيبة جراء
تشبثهم مببدأهم احلق الذي آمنوا به ،فقتلوا بأساليب خمتلفة ،لكن النتيجة كانت واحدة،
أنهم مجيعاً قتلوا ألنهم متسكوا بإميانهم برب العاملني ،وعن هذا يقول اهلل تعاىلَ { :و َما
َ
ْ
يز الحْ َ ِمي ِد}.
َن َق ُموا ِمنْ ُه ْم إِال أن ُي ْؤ ِمنُوا ِباهللِ ال َع ِز ِ

()2

والتمسك باإلميان يعين التمسك باحلق واملبادئ والثوابت اليت ال تقبل التفريط ،وهذا
ما كان وسيكون من أبناء شعبنا املرابطني يف قراهم ومدنهم وخميماتهم ،مثلما كان من
أصحاب األخدود.
 .1وكالة مسا اإلخبارية  -تفاصيل جديدة مرعبة حول حرق عائلة...
samanews.com/ar/index.php?act=post&id=244092...
 .2الربوج.8 :
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سائلني اهلل العلي القدير أن يتقبل سعد دوابشة وطفله الرضيع علي وحممد أبو
خضري وشهداء شعبنا كافة مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك
رفيقاً ،وأن يكتب الشفاء والسالمة لوالدة الطفل الشهيد علي دوابشة وأخيه أمحد
اللذين يرقدان على سرير الشفاء ،فقد أهلبت النار اليت أحرقت هذه األسرة وبيتها
قلوب املاليني من أحرار العامل وخباصة من أبناء شعبنا الصابر املرابط ،وكان لصرب عائلة
دوابشة وذوي الشهداء املثل احلسن للجلد واملصابرة واملرابطة اليت نسأل اهلل تعاىل أن
تتوج بنصرنا على من يظلمنا ،وحيرق أطفالنا ،ويعتدي على شبابنا ،ويدنس مقدساتنا،
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا املصطفى ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
واستذكار حتمية املوت  -احللقة األوىل
خياطب اهلل تعاىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول جل شأنه{ :إن َ
َّهم
َّك َميِّ ٌ
ت َوإِن ُ
ِ

َّميِّتُو َن}.

()1

كلمات عددها قليل ،لكن معناها جليل ،وأثرها جزيل ،ويف التسهيل لعلوم التنزيل،

أن يف هذه اآلية الكرمية وعداً للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ووعيداً للكفار ،فإنهم إذا
ماتوا مجيعاً ،وصاروا إىل اهلل ،فاز من كان على احلق ،وهلك من كان على الباطل ،ويف

اآلية إخبار بأنه صلى اهلل عليه وسلم سيموت؛ لئال خيتلف الناس يف موته ،كما اختلفت
األمم يف غريه ،وقد جاء أنه ملا مات صلى اهلل عليه وسلم أنكر عمر بن اخلطاب ،رضي
اهلل عنه ،موته حتى احتج عليه أبو بكر الصديق بهذه اآلية ،فرجع إليها.
َ ()3
مت َف ُه ُم الخْ َاِل ُدون}
ويقول سبحانه وتعاىلَ { :و َما َج َعْلنَا ِلبَ َش ٍر ِّمن َقبِْل َك الخُْ ْل َد أََفإِن َّ
وبني الرازي يف التفسري الكبري ،أن هؤالء األقوام ،وإن مل يلتفتوا إىل هذه الدالئل
()2

القاهرة ،بسبب استيالء احلرص واحلسد عليهم يف الدنيا ،فال تبال يا حممد بهذا ،فإنك

ستموت ،وهم أيضاً سيموتون ،ثم حتشرون يوم القيامة ،وختتصمون عند اهلل تعاىل،
والعادل احلق ،حيكم بينكم ،فيوصل إىل كل واحد ما هو حقه ،وحينئ ٍذ يتميز احملق من

املبطل ،والصديق من الزنديق ،فهذا هو املقصود من اآلية ،وقوله تعاىل{ :إن َ
ت
َّك َميّ ٌ
ِ
َّه ْم َّميّتُو َن}؛ أي إنك وإياهم ،وإن كنتم أحياء ،فإنك وإياهم يف أعداد املوتى؛ ألن كل
َوإِن ُ
ما هو آت آت.

()4

 .1الزمر.30 :
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.195/ 3 ،
 .3األنبياء.34 :
 .4التفسري الكبري.242/ 26 ،
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ومن الشعر الذي قيل يف حتمية املوت ،ما جاء يف قصيدة الربدة لكعب بن زهري ،اليت
مدح فيها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فكان من أبياتها قوله:
ُك ُّل اْبن ُأْنثَى وإ ْن َ
ت َسال َمُتُه
طال ْ
ِ

يَ ْوماً على َآلٍة َحدْباَء محَ ُ
ْمول

فناء اخللق وبقاء احلي الذي ال ميوت:

مبدأ الفناء احلتمي للخلق أكده اهلل تعاىل يف عدد من اآليات القرآنية ،اليت منها قوله

َ ُ لجْ َ
ُ ُّ
َ َ
َ
لإْ ْ
ام}.
عز وجل{ :كل َم ْن َعليْ َها فا ٍن* َويَبْقى َو ْجُه َرِّبك ذو ا ال ِل َوا ِك َر ِ

()1

فكل املخلوقات هالكة ال حمالة ،ويبقى اهلل تعاىل موجوداً ،فهو منزه عن الفناء ،وقد أكد

اهلل تعاىل هذا املعنى العقائدي يف آيات أخرى ،فقال تعاىلَ { :وَت َو َّك ْل َعَلى الحْ َ ِّي َّال ِذي ال

ُ
ْع َم َع اهللِ إِلهَ اً
ُ
وب ِعبَاِدهِ َخبِرياً}( ،)2وقال جل شأنهَ {:وال َتد ُ
يمَُوت َو َسبِّ ْح بحَِ ْم ِدهِ َو َك َفى ِبِه ِبذُن ِ

َ
آخ َر اَل إَِلَه إِاَّل ُه َو ُك ُّل َش ْيٍء َهاِل ٌك إِاَّل َو ْج َهُه َلُه الحُْ ْك ُم َوإَِليِْه ُت ْر َج ُعو َن}.

()3

فاملوت حق الزم ،وكأس ال بد أن يشربه كل خملوق ،وما أمجل التعبري القرآني الذي

وصف حتمية املوت بلفظ التذوق الذي جتده كل نفس ،فقال تعاىلُّ ُ :
س َذاِئ َقُة
{كل َن ْف ٍ

المَْْو ِت ُث َّم إَِليْنَا ُت ْر َج ُعو َن} )4(.أي كل نفس خملوقة ال بد هلا أن تذوق املوت ،والذوق هنا
استعارة.

()5

وقولهُّ ُ :
س َذاِئ َقُة المَْْو ِت} يدل على أن النفوس ال متوت مبوت البدن؛ ألنه تعاىل جعل
{كل َن ْف ٍ

النفس ذائقة املوت ،والذائق ال بد وأن يكون باقياً حال حصول الذوق ،واملعنى :أن كل
نفس ذائقة موت البدن ،وهذا يدل على أن النفس غري البدن ،وعلى أن النفس ال متوت

مبوت البدن ،وأيضاً لفظ النفس خمتص باألجسام ،وفيه تنبيه على أن املوت خمتص باحلياة
 .1الرمحن27 - 26 :
.2الفرقان.58 :
 .3القصص.88 :
 .4العنكبوت.57 :
 .5التسهيل لعلوم التنزيل.26/ 3 ،
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اجلسمانية ،فأما األرواح اجملردة فال.

ويذكر الرازي أن يف هذه اآلية تأكيداً لتسلية الرسول ،عليه الصالة والسالم ،واملبالغة

يف إزالة احلزن من قلبه ،وذلك من وجهني؛ أحدهما أن عاقبة الكل املوت ،وهذه الغموم
واألحزان تذهب وتزول ،وال يبقى شيء منها ،واحلزن متى كان كذلك مل يلتفت العاقل
إليه ،والثاني أن بعد هذه الدار دار يتميز فيها احملسن عن املسيء ،ويتوافر على عمل
كل واحد ما يليق به من اجلزاء ،وكل واحد من هذين الوجهني يف غاية القوة يف إزالة
احلزن والغم عن قلوب العقالء.

()1

من ثمرات استذكار حتمية الموت:
يرتك استذكار حتمية املوت آثاراً يف نفوس املستذكرين ،وبصمات على سلوكهم،
ومن أبرز تلك اآلثار والبصمات ترك الغلو يف التكالب على الدنيا ،والتعلق مبتاعها
الزائل ،واإلعداد ليوم تشخص فيه األبصار ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل
بقلب سليم ،ومن شعر الشافعي( ، )2رمحه اهلل تعاىل ،بهذا الصدد ،قوله:
َ
َ
ً
ُ
حيــث ال تدري
باألرزاق من
يأتيـــــــــك
عليك بتقــوى اهللِ إن َ
غافــــــال
كنت
ِ

ختـــاف الفقــــ َر ُ
واهلل ٌ
ُ
رازق فقد رزق الطيــــــــــر واحلوت يف البحـر
فكيـــــف
الـــــرزق يأتـــــي بقوةٍ ما َ
َ
النســــر
أكل العصفـــــــــــوُر شيئاً مع
ظن َّ
أن
ومن َّ
ِ

تزول عن الدنيـــــا فإن َ
ُ
ّــــك ال تـــدري

ُ
ُ
تعيش إىل الفجر
الليل هل
إذا ُج َن عليك

مات من غري عّلــــٍة وكم من ســـــــقيم َ
الدهر
عاش حيناً من
فكم من صحيح َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
نســـــج وهو ال يدري
الغيب ُت
وأصبح ضاحكاً وأكفاُنُه يف
ُ
فتى أمسى
َ
ِ
وكم من ً

َ
القرب
طول عمرهم وقد ُأدخلت أجســـــــــــامهم ظلمَة
صغار يرجتى
وكم من
ِ
ٍ
 .1التفسري الكبري.102 - 101 /9 ،
.2أنظر.http://www.saaid.net/bahoth/23.htm :
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عروس زينوها لزوجــــــــها وقد ُقبضــــــت أرواحـــــــهم ليلـــــة القدر
وكم من
ٍ

يوم يســــــــــــري إىل القبـــــر
فمــــــن عاش ألفــــــــاً وألفيــــــن فال َّ
بد من ٍ

باقة من األقوال يف املوت وذكره:

ِ
عن ُم َط ِّر ٍفَ ،ق َ
يم ُه ْمَ ،ف ْ
يما ال
ْ
اطُلُبوا َن ِع ً
ال(:إِ َّن َه َذا المَْْو َت َق ْد أَْف َس َد َعَلى أَ ْه ِل النَّ ِعيم َن ِع َ

َم ْو َت ِفيِه).

()1

وقد أورد اإلمام الغزالي يف اجلزء الرابع من كتابه إحياء علوم الدين ،كتاب ذكر

املوت ،ويف فاحتته يقول :احلمد هلل الذي قصم باملوت رقاب اجلبابرة ،وكسر به ظهور
األكاسرة ،وقصر به آمال القياصرة ،الذين مل تزل قلوبهم عن ذكر املوت نافرة ،حتى
جاءهم الوعد احلق ،فأرداهم يف احلافرة ،فنقلوا من القصور إىل القبور ،ومن ضياء املهود
إىل ظلمة اللحود ،ومن مالعبة اجلواري والغلمان ،إىل مقاساة اهلوام والديدان ،ومن
التنعم بالطعام والشراب ،إىل التمرغ يف الرتاب ،ومن أنس العشرة ،إىل وحشة الوحدة،
ومن املضجع الوثري ،إىل املصرع الوبيل ،فانظر هل وجدوا من املوت حصناً وعزاً؟

واختذوا من دونه حجاباً وحرزاً؟ وانظر هل حتس منهم من أحد؟ أو تسمع هلم ركزاً؟
فسبحان من انفرد بالقهر واالستيالء ،واستأثر باستحقاق البقاء ،وأذل أصناف اخللق مبا
كتب عليهم من الفناء ،ثم جعل املوت خملصاً لألتقياء ،وموعداً يف حقهم للقاء ،وجعل

القرب سجناً لألشقياء ،وحبساً ضيقاً عليهم إىل يوم الفصل والقضاء ،فله اإلنعام بالنعم
املتظاهرة ،وله االنتقام بالنقم القاهرة ،وله الشكر يف السماوات واألرض ،وله احلمد
يف األوىل واآلخرة.

()2

ومن اآلثار اليت ذكرها الغزالي بشأن املوت وتذكره ،قول احلسن ،رمحه اهلل تعاىل :فضح

املوت الدنيا ،فلم يرتك لذي لب فرحاً .وكتب بعض احلكماء إىل رجل من إخوانه :يا
 .1حلية األولياء ألبي نعيمُ ،م َط ِّر ُف ْب ُن َعبْ ِد اهلل.204/ 2 ،
 .2إحياء علوم الدين.448/ 4 ،
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أخي؛ احذر املوت يف هذه الدار قبل أن تصري إىل دار تتمنى فيها املوت ،فال جتده.
وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء :عظين ،فقال :لست أول خليفة متوت ،قال:
زدني ،قال :ليس من آبائك أحد إىل آدم إال ذاق املوت ،وقد جاءت نوبتك ،فبكى عمر
لذلك.

وكان الربيع بن خثيم ،قد حفر قرباً يف داره ،فكان ينام فيه كل يوم مرات ،يستديم

بذلك ذكر املوت ،وكان يقول :لو فارق ذكر املوت قليب ساعة واحدة لفسد .وقال عمر
ابن عبد العزيز لعنبسة :أكثر ذكر املوت ،فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك ،وإن كنت
ضيق العيش وسعه عليك.

(*)
1

وإىل لقاء قادم إن شاء اهلل ملواصلة احلديث عن استذكار حتمية املوت ،وصلى اهلل
وسلم على الرسول حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
واستذكار حتمية املوت  -احللقة الثانية
خياطب اهلل تعاىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليبلغ الناس بأمر املوت والبعث
من بعده ،فيقول جل شأنهُ{ :ق ْل يَتَ َوَّف ُاكم َّمَل ُك المَْْو ِت َّال ِذي ُو ِّك َل ِب ُك ْم ُث َّم إِلىَ َرِّب ُك ْم

ُت ْر َج ُعو َن}.

()1

ً
تواصال مع ما جاء يف احللقة السابقة من حديث عن استذكار املوت ،الذي تنتهي به حياة

اخللق يف الدنيا ،إىل جانب الوقوف فيها عند ما تيسر من مثرات هذا االستذكار ،وعرض
لباقة من اآلثار الواردة عن السلف الصاحل باخلصوص ،وهذه احللقة تتابع الوقوف عند
بعض القضايا ذات العالقة ،حيث ختاطب اآلية الكرمية املذكورة أعاله الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،بصفته املبلغ عن ربه؛ ليعلم الناس أن وفاتهم حتمية الزمة ،ال مفر

منها ،ويؤكد هذا املعنى قوله تعاىلَ { :وِل ُك ِّل ُأ َّمٍة أَ َج ٌل َفإَِذا َجاء أَ َجُل ُه ْم َال يَ ْستَأْ ِخُرو َن َسا َعًة
َو َال يَ ْستَ ْق ِدُمو َن}( ، )2فإذا جاء األجل حتضر الوفاة ،ويكون املوت ،الذي ال يفرق بني صغري

أو كبري ،وال بني غين أو فقري ،وال بني أمري أو غفري ،فمن حضرته الوفاة ،ال ميلك دفعها
بكنوز الدنيا وال جباهها ،وال بسلطانها ،وال جبربوتها ،بغض النظر عن الظرف احمليط
بالوفاة ،فبعض الناس يكون مريضاً حينها ،وبعضهم يكون بكامل قوته ،فتأتيه رصاصة،
أو طعنة مفاجئة ،أو حادث عرضي ميوت خالله ،فليست العربة باحلادثة بقدر ما هو
السبب احلقيقي الذي وقف وراء الوفاة ،وهو انتهاء األجل املقدر ،فلكل أجل كتاب،
ين َق ُالواْ ِإل ْخ َواِن ِه ْم
فإذا ما حضر املوت ال ميلك أحد من اخللق دفعه ،واهلل تعاىل يقولَّ { :ال ِذ َ

 .1السجدة.11 :
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ُم َصاِدِق َ
ني}( ،)1وقول( :ال
َوَق َع ُدواْ َل ْو أَ َط ُاعوَنا َما ُقتُِلوا ُق ْل َفاْد َر ُؤوا ع ْ
َن أَنُف ِس ُك ُم المَْْو َت إِن ُكنت ْ

َما َت ُكوُنواْ
ينفع حذر من قدر) ،يتماشى بالنسبة إىل املوت مع مضمون قوله تعاىل{ :أَيْن َ

ْر ُّ
ُم فيِ ُبُروج ُّم َشيَّ َدةٍ.}...
كك ُم المَْْو ُت َوَل ْو ُكنت ْ
ُيد ِ
ٍ

()2

املوت خلق اهلل وقدره:

املوت واحلياة حادثان خلقهما اهلل تعاىل ،مصداقاً لقوله جل شأنهَّ :
{ال ِذي َخَل َق المَْْو َت

َوالحْ َيَاةَ ِليَبُْل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ً
ال َو ُه َو اْل َع ِزيُز اْل َغُفوُر}.

()3

واملوت واحلياة معنيان يتعاقبان جسم احليوان ،يرتفع أحدهما حبلول اآلخر.

()4

قال عطاء عن ابن عباس :يريد املوت يف الدنيا ،واحلياة يف اآلخرة ،وقال قتادة :أراد
موت اإلنسان وحياته يف الدنيا ،جعل اهلل الدنيا دار حياة وفناء ،وجعل اآلخرة دار جزاء
وبقاء ،قيل :إمنا قدم املوت؛ ألنه إىل القهر أقرب ،وقيل :قدمه؛ ألنه أقدم ألن األشياء يف
االبتداء ،كانت يف حكم املوت ،كالنطفة ،والرتاب ،وحنوهما ،ثم طرأت عليها احلياة.

()5

واملوت مقدر من اهلل ،إذ يقول تعاىل{ :نحَْ ُن َق َّد ْرَنا َبيْن ُ
َسُبوِق َ
ني}
َك ُم المَْْو َت َو َما نحَْ ُن مِب ْ

( ،)6أي قدرنا ملوتكم ً
آجاال خمتلفة ،وأعماراً متفاوتة ،فمنكم من ميوت صغرياً ،ومنكم
من ميوت شاباً ،ومنكم من ميوت شيخاً ،وهذا املعنى دلت عليه آيات كثرية من كتاب

نك ْم َّمن ُيتَ َوَّفى َو ِم ُ
َّك ْم َو ِم ُ
اهلل ،كقوله تعاىلُ{ :ث َّم خُْنر ُج ُك ْم ِط ْف ً
ال ُث َّم ِلتَبُْل ُغواْ أَ ُشد ُ
نك ْم َّمن
ِ
 .1آل عمران.168 :
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َّ
ُي َرُّد إِلىَ أَ ْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر}( ،)1وقوله تعاىلَ { :و َما ُي َع َّمُر ِمن ُّم َع َّم ٍر َو َال ُين َق ُ
ص ِم ْن ُع ُم ِرهِ إِال فيِ
َاب}...
ِكت ٍ

()2

قابض األرواح:
يبني ظاهر قوله تعاىلُ{ :ق ْل يَتَ َوَّف ُاكم َّمَل ُك المَْْو ِت  }...أن الذي يقبض أرواح الناس

ملك واحد معني ،وهذا هو املشهور .وقد بينَّ تعاىل يف آيات ُأخر أن الناس تتوّفاهم
مالئكة ،ال ملك واحد ،فيقول تعاىلَ{ :ف َكيْ َ
ف إَِذا َت َوَّفتْ ُه ُم المَْلاَ ِئ َكُة يَ ْض ِرُبو َن ُو ُجو َه ُه ْم
َوأَْدَبا َر ُه ْم}( ،)3إىل غري ذلك من اآليات.
والعلماء يوضحون أن املوكل بقبض األرواح ملك واحد هو املذكور هنا ،ولكن له
أعوان ،يعملون بأمره ،ينتزعون الروح إىل احللقوم ،فيأخذها ملك املوت ،أو يعينونه إعانة
غري ذلك.

()4

اتقاء املوت:
يعمل اإلنسان جهده يف األحوال الطبيعية على جتنب التعرض للموت ،الذي ساعة
جميئه جيهلها ،حتى وهو حيتضر ال يدري متى تكون ،وال يتنافى احلرص على اتقاء املوت
مع اإلميان حبتميته ،فخيار الصحابة كانوا يقولون يف هذا :نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل،

َ
لخْ َ َّ
اب ،رضي اهلل عنهَ ،خ َر َج إىل الشام حتى
اس( :أ َّن ُع َم َر بن ا ط ِ
فعن عبد اهللِ بن َعبَّ ٍ
إذا كان ِب َس ْر َغَ ،ل ِقيَُه ُأ َم َراُء الأَْ ْجنَاِد ،أبو ُعبَيْ َدةَ بن الجْ َ َّراح َوأَ ْص َحاُبُهَ ،فأَ ْخبرَُ وُه أَ َّن اْل َوَباَء
ِ
َ َ
ين الأَْ َّوِل َ
نيَ ،ف َد َع ُاه ْم،
اج ِر َ
اس :فقال ُع َمُر :اْد ُع لي المُْ َه ِ
ض الشأم ،قال ابن َعبَّ ٍ
قد َوق َع ِبأ ْر ِ
 .1احلج.5 :
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اختَ
است َ
َشا َر ُه ْمَ ،وأَ ْخبرََ ُه ْم أَ َّن اْل َوَباَء قد َوَق َع بالشأمَ ،ف ْ
َلُفوا ،فقال َب ْع ُض ُه ْم ،قد َخ َر ْج َ
ت
َف ْ
اب رسول اهللِ،
لأَِ ْم ٍر ،وال َن َرى أَ ْن َت ْر ِج َع عنه ،وقال َب ْع ُض ُه ْمَ :م َع َك َب ِقيَُّة الناسَ ،وأَ ْص َح ُ
صلى اهلل عليه وسلم ،وال َن َرى أَ ْن ُت ْق ِد َم ُه ْم على هذا اْل َوَباِء ،فقال :ا ْرَت ِف ُعوا َعيِّنُ ،ث َّم قال:
اختَ
َشا َر ُه ْمَ ،ف َسَل ُكوا َسبِ َ
است َ
َلُفوا َك ْ
ينَ ،و ْ
اختِلاَ ِف ِه ْم،
اج ِر َ
ادع لي الأَْن َ
ْصا َرَ ،ف َد َع ْوُت ُه ْمَ ،ف ْ
يل المُْ َه ِ

ُ
اج َرةِ اْل َفتْح،
ش ،من ُم َه ِ
فقال :ا ْرَت ِف ُعوا َعيِّن ،ث َّم قال :اْد ُع لي من كان َها ُهنَا ،من َم ْشيَ َخِة ُق َريْ ٍ
ِ
َ
لاَ َ ُ
َف َد َع ْوُت ُه ْم فلم يخَْتَِل ْ
اس ،وال ُت ْق ِد َم ُه ْم على
ف منهم عليه َر ُج ِن ،ف َقالواَ :ن َرى أ ْن َت ْر ِج َع ِبالنَّ ِ
هذا اْل َوَباِءَ ،فنَادَى ُع َمُر يف الناس :إني ُم َصبِّ ٌح على َظ ْه ٍرَ ،فأَ ْصبِ ُحوا عليه ،قال أبو ُعبَيْ َدةَ
ابن الجْ َ َّراح :أَِف َرا ًرا من َق َد ِر اهللِ؟ فقال ُع َمُر :لو َغيرُْ َك َقالهََا يا أََبا ُعبَيْ َدةَ ،نعم؛ َن ِف ُّر من
ِ
َق َد ِر اهللِ إىل َق َد ِر اهللِ ،أَ َرأَيْ َ
اه َما َخ ِصبٌَة،
ت لو كان لك إِِب ٌل َهبَ َط ْ
ت َواِديًا له ُع ْد َوَتا ِن؛ إِ ْح َد ُ
َو ُ
ت الخْ َ ْصبََة َر َعيْتَ َها ِب َق َد ِر اهللَِ ،وإِ ْن َر َعيْ َ
س إن َر َعيْ َ
ت الجْ َ ْدَبَة َر َعيْتَ َها
األ ْخ َرى َج ْدَبٌة ،أََليْ َ

َ
اجتِِه ،فقال :إِ َّن ِعنْ ِدي
ض َح َ
ِب َق َد ِر اهللِ؟ قال :ف َجاَء عبد الرمحن بن َع ْو ٍف ،وكان ُمتَ َغيِّبًا يف َب ْع ِ
َ
يف هذا ِعْل ًما ،مسعت َر ُس َ
ض ،فال
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :إذا مَ ِ
س ْعت ْ
ُم ِبِه ِبأ ْر ٍ

َ َ
ُم بها ،فال تخَُْر ُجوا ِف َرا ًرا منه ،قالَ :ف َح ِم َد اهللَ ُع َمُرُ ،ث َّم
ض َوأَْنت ْ
َت ْق َدُموا عليه ،وإذا َوق َع ِبأ ْر ٍ
ْص َر َف).
ان َ

()1

ال تقدم عن ساعة املوت وال تأخر:
املوت إذا ما حانت ساعته ال جيدي معه فرار ،وال استخباء ،وال حترز ،واهلل تعاىل يقول:

{ُقل َّلن يَن َف َع ُك ُم اْل ِف َراُر إن َف َر ْرمُت ِّم َن المَْْو ِت أَ ِو اْل َقتْل َوإذاً اّل تمَُتَّ ُعو َن إاّل َقِل ً
يال}.
ِ
ِ ِ
ِ

()2

وملا طلب اهلل تعاىل من بين إسرائيل متين املوت للربهنة على صدقهم يف أن الدار

 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر يف الطاعون
 .2األحزاب.16 :
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ت
اآلخرة هلم من دون الناس ،مل يقدموا على متنيه ،ويف هذا يقول تعاىلُ{ :ق ْل إِن َكاَن ْ
َ
َُ
ً
ُم َصاِدِق َ
ني* َوَل ْن
اس َفت َ
َمنَُّواْ المَْْو َت إِن ُكنت ْ
لك ُم الدَّاُر اآل ِخ َرُة ِعن َد اهللِ َخاِل َصة ِّمن ُدو ِن النَّ ِ
َمنَّ ْوُه أََب ًدا بَا َق َّد َم ْ َ
يه ْم َو ُ
يم ِب َّ
الظالمِِ َ
ني }( ،)1وسبب ختلفهم عن متين املوت ،هو
يَت َ
اهلل َعِل ٌ
مِ
ت أيْ ِد ِ
ص
َّه ْم أَ ْح َر َ
َج َدن ُ
حرصهم املفرط على احلياة ،حيث عقب سبحانه على ذلك بقولهَ { :وَلت ِ
ين أَ ْش َر ُكوا يَ َوُّد أَ َح ُد ُه ْم َل ْو ُي َع َّمُر أَْل َ
َح ِز ِحِه
اس َعَلى َحيَاةٍ َو ِم َن َّال ِذ َ
ف َسنٍَة َو َما ُه َو مُِبز ْ
النَّ ِ
ُ َ ()2
ِم َن اْل َع َذاب أَ ْن ُي َع َّم َر َو ُ
ري مِبَا يَ ْع َملون}.
اهلل َب ِص ٌ
ِ
وتكرر هذا املوقف منهم حني طولبوا بتمين املوت للربهنة على صدقهم يف أنهم

أولياء اهلل من دون الناس ،كما ورد يف سورة اجلمعة.
ومن العبث استجداء الرجعة ،أو البقاء يف احلياة الدنيا ،بعد جميء أجل املوت ،كما

{حتَّى إَذا َجاء أَ َح َد ُه ُم المَْْو ُت َق َ
ال َر ِّب
يفعل اجلاهلون ،الذين قال اهلل تعاىل يف بعضهمِ َ :

ا ْر ِج ُعو ِن}.

()3

َاكم ِّمن َقبْل أَن يَأِْت َي أَ َح َد ُك ُم المَْْو ُت َفيَُق َ
وقال تعاىلَ { :وأَن ِفُقوا ِمن َّما َر َزْقن ُ
ول َر ِّب َل ْواَل
ِ
ني* َوَلن ُي َؤ ِّخ َر ُ
أَ َّخ ْرَتن إِلىَ أَ َجل َقريب َفأَ َّصد َ
الصالحِِ َ
اهلل َن ْفساً إَِذا َجاء أَ َجُل َها
َّق َوأَ ُكن ِّم َن َّ
ٍ ِ ٍ
يِ
َ ُ َ ()4
َو ُ
ري مِبَا ت ْع َملون}.
اهلل َخبِ ٌ
أحسن اهلل خواتيم أعمالنا ،حتى نلقاه جل ذكره ،مع أصحاب النفوس املطمئنة اليت ترجع
إىل ربها راضية مرضية ،وإىل لقاء قادم إن شاء اهلل ملواصلة احلديث عن استذكار حتمية املوت،
وصلى اهلل على الرسول حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
 .1البقرة.95 - 94 :
 .2البقرة.96 :
 .3املؤمنون.99 :
 .4املنافقون.11 - 10 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
واستذكار حتمية املوت  -احللقة األخرية
َ
َمنَّينَ َّ أحد
س ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَت َ
عن أَن ٍ

منكم المَْْو َت ِل ُضر َنز َ
َمنِّيًا ِلْل َم ْو ِتَ ،فْليَُق ْل :اللهم أَ ْحيِن ما كانت
َل ِبِهَ ،فإِ ْن كان اَل ُب َّد ُمت َ
ٍّ
يِ
(*)
الحْ َيَاُة َخيرْ ًا ليَ ،وَت َوَّفن إذا كانت اْل َوَفاُة َخيرْ ًا لي).
يِ
للموت أجل حمدد ،ال يتقدم عنه وال يستأخر ،واإلنسان يذوق من حلو احلياة ومرها ،مما
1

جيعله ينسى فراقها ،وهو يتلذذ بنعيمها ،ويطلب أحياناً فراقها من شدة بأسها ومصاعبها،
ويف احلديث املذكور أعاله ،ينهى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن متين املوت؛ هروباً
من مصاعب الدنيا وإحباطاتها ،ووجه من تنتابه مثل هذه الظروف إىل دعاء اهلل تعاىل
طلباً للخري ،بغض النظر عن مسألة احلياة أو املمات ،فاملعيار يتعلق باخلري ،فأيهما حتقق
فيه كان هو املطلوب واملرجتى ،فاحلياة يف الدنيا ليست دائماً هي اخلري ،وفراقها ليس
دائماً هو األفضل ،فخري الناس من طال عمره ،وحسن عمله ،والدنيا بطبيعتها حبلى
باملنغصات الكثرية ،وال تدوم على حال ،ومن الشعر املعرب عن أحواهلا وطبيعتها ،ما جاء
يف قصيدة أبي البقاء الرندي يف رثاء األندلس ،وكان مما قال:

ف�لا يغر بطيب العــيــش إن��س� ُ
�ان
م���ن رس ُه َزم������نٌ س���اءت���ه أزم� ُ
����ان
ُ
ش���ان
وال ي�����دوم ع�ل�ى ح����ال ل��ه��ا

ل��كل يشء إذا م��ا ت��م نقص��ان
ه��ي األم��ور ك�ما ش��اهدتها دول
وه��ذه ال��دار ال ُتبق��ي ع�لى أح��د

وأي����ن م��ن��ه��م أك���ال���ي� ٌ
ُ
وت��ي��ج��ان؟
��ل
وأي���ن م��ا س��اس��ه يف ال��ف��رس س��اس� ُ
�ان؟

أي��ن املل��وك ذوي التيج��ان م��ن مي��ن
وأي��ن م��ا ش��اد ُه ش��دّاد يف إرم

* صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء باملوت واحلياة.
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وأي�����ن ع�����ادٌ وش�������دادٌ وق���ح���ط� ُ
��ان؟

ذه��ب
وأي��ن م��ا ح��ازه ق��ارون م��ن
ٍ
أىت ع�لى ال��كل أم��ر ال م��رد ل��ه

ح��ت��ى ق��ض��وا ف��ك��أن ال��ق��وم م��ا ك��ان��وا
ك�ما ح�كى ع��ن خ��ي��ال الطيف وس��ن� ُ
�ان

مل��ك
وص��ار م��ا كان م��ن مل��ك وم��ن
ٍ
ٌ
منوع��ة
فجــــائ��ع الده��ر أن��واع

ول��ل��زم��ان م��ـ��ـ��س��ـ��ـ��ـ��ـ�ر ٌ
ات وأح�����ز ُان

()1

كراهية املوت:
ليس عجيباً أن يكره الناس املوت؛ ألنهم بطبيعتهم جمبولون على حب احلياة ،وأملهم
معلق على االستزادة من البقاء ،حتى إن اهلل تعاىل مل يذم كراهية املؤمن للموت ،بل بني
سبحانه وتعاىل أنه يكره أذى املؤمن احلاصل ال حمالة نتيجة حتمية املوت الذي يكرهه
اإلنسان ،ويف احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
ب
(إِ َّن اهللَ قالَ :م ْن َعادَى ِلي َوِليًّاَ ،ف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِبَ ،و َما َت َق َّر َب إَِل َّي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ

إَل َّي ممَِّا افْترََ ْض ُت َعَليِْهَ ،و َما يَز ُ
َال َعبْ ِدي يَتَ َق َّر ُب إَِل َّي ِبالنَّ َواِف ِل َحتَّى ُأ ِحبَُّهَ ،فإَِذا أَ ْحبَبُْتُه ُكنْ ُت
ِ
س َعُه َّال ِذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه َّال ِذي ُيبْ ِصُر ِبِهَ ،ويَ َدُه َّال يَبْ ِط ُ
يمَْشي ِب َها،
مَ ْ
ش ِب َهاَ ،و ِر ْجَلُه َّالتيِ ِ
تيِ
استَ َعاَذِني ُأل ِع َ
يذَّنُهَ ،و َما َت َرَّدْد ُت َع ْن َش ْيٍء أََنا َفا ِعُلُهَ ،ت َرُّدِدي َع ْن
َوإِ ْن َسأََليِن ُأل ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
س المُْ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه المَْْو َتَ ،وأََنا أَ ْك َرُه َم َساَءَتُه).
َن ْف ِ

()2

جاء يف فتح الباري ،عن اخلطابي أن الرتدد يف حق اهلل غري جائز ،ولكن له تأويالن،

أحدهما :أن العبد قد يشرف على اهلالك يف أيام عمره من داء يصيبه ،وفاقة تنزل به،
فيدعو اهلل ،فيشفيه منها ،ويدفع عنه مكروهها ،فيكون ذلك من فعله ،كرتدد من يريد أمراً،
ثم يبدو له فيه ،فيرتكه ،ويعرض عنه ،وال بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ ألن اهلل
 .1موسوعة األدب اإلسالمي434 / 1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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قد كتب الفناء على خلقه ،واستأثر بالبقاء لنفسه.
والثاني :أن يكون معناه ما رددت رسلي يف شيء أنا فاعله ،كرتديدي إياهم يف نفس
املؤمن.
وبعضهم عرب عن هذا بأن املوت حتم مقضي ،وهو مفارقة الروح للجسد ،وال حتصل
غالباً إال بأمل عظيم جداً ،كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سئل وهو ميوت ،فقال:
(كأني أتنفس من خرم إبرة ،وكأن غصن شوك جير به من قاميت إىل هاميت) .وعن كعب
أن عمر سأله عن املوت ،فوصفه بنحو هذا .فلما كان املوت بهذا الوصف ،واهلل يكره
أذى املؤمن ،أطلق على ذلك الكراهة ،وحيتمل أن تكون املساءة بالنسبة إىل طول احلياة؛
ألنها تؤدي إىل أرذل العمر ،وتنكس اخللق ،والرد إىل أسفل سافلني.

()1

ذبح املوت:
كل خملوق مفارق للحياة ال حمالة باملوت ،حتى املوت نفسه جتري عليه سنة املوت ،فعن

أبي َس ِعي ٍد قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :يجَُاُء ِبالمَْْو ِت يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،كأََّنُه َكبْ ٌ
ش

ََ
بَ ،فُيوَق ُف بني الجْ َنَِّة َوالنَّ ِارَ ،و َّات َف َقا يف َباِقي احلديثَ -فُي َق ُال :يا أَ ْه َل
أ ْمل ُح َ -زاَد أبو ُك َريْ ٍ
الجْ َنَِّة؛ هل َت ْعرُفو َن هذا؟ َفيَ ْش َرِئبُّو َنَ ،ويَنْ ُظُرو َنَ ،ويَُق ُ
ولو َن :نعم؛ هذا المَْْو ُت ،قالَ ،وُي َق ُال :يا
ِ

أَ ْه َل النَّ ِار؛ هل َت ْعرُفو َن هذا؟ قالَ :فيَ ْش َرِئبُّو َنَ ،ويَنْ ُظُرو َنَ ،ويَُق ُ
ولو َن :نعم؛ هذا المَْْو ُت ،قال:
ِ
َفُي ْؤ َمُر ِبِهَ ،فُي ْذَب ُح ،قالُ :ث َّم ُي َق ُال :يا أَ ْه َل الجْ َنَِّة ُخُلوٌد فال َم ْو َتَ ،ويَا أَ ْه َل النَّ ِار ُخُلوٌد فال
َم ْو َت ،قالُ :ث َّم َق َرأَ رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ { :وأَْن ِذ ْر ُه ْم يوم الحْ َ ْس َرةِ إِْذ ُق ِض َي الأَْ ْمُر

َو ُه ْم يف َغ ْفَلٍة َو ُه ْم اَل ُي ْؤ ِمنُو َن}َ ،وأَ َشا َر بيده إىل ُّ
الدْنيَا).

()2

 .1فتح الباري.346 - 345/ 11 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء.
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ويف شرح احلديث ،قال الكسائيَ :
األ ْمَلح الذي فيه بياض وسواد ،ويكون البياض أَكثر

()1

قوله( :فيشرئبون) يقال :اشرأب إذا مد عنقه لينظر ،وقال األصمعي :إذا رفع رأسه.
قوله( :فيقولون نعم) وقد عرفوا ذلك؛ ألنهم يعاينون ملك املوت يف هذه الصورة عند
قبض أرواحهم.
قوله(:فيذبح)؛ أي فيذبح بني اجلنة والنار ،وقيل :يذبح على الصراط ،وقيل :يذبح على
السور الذي بني اجلنة والنار.
وكيف يذبح املوت؟ قيل :جيعله اهلل جمسماً حيواناً ،مثل الكبش ،أو املقصود منه التمثيل.
وبالنسبة إىل ذابح املوت ،فقيل :يذحبه حييى بن زكريا ،عليه الصالة والسالم ،بني يدي
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقيل :الذي يذحبه جربيل ،عليه الصالة والسالم ،ذكره
القرطيب يف التذكرة.
قوله (خلود ال موت) لفظ خلود إما مصدر ،وإما مجع خالد ،فإذا كان مصدراً ،يكون
تقديره أنتم خلود ،وصف باملصدر للمبالغة ،كما تقول رجل عدل ،وإذا كان مجعاً يكون
تقديره أنتم خالدون ،وهذا أيضاً يدل على اخللود ألهل الدارين ال إىل أمد وغاية.
قوله تعاىل( :وهم يف غفلة) فسر بهؤالء؛ ليشري إليهم بياناً لكونهم أهل الدنيا؛ إذ اآلخرة
ليست دار غفلة.

()2

اهلل ميهل وال يهمل
بقاء العاصني على قيد احلياة دون أخذهم باملوت الفوري ،يتماشى مع قدر اهلل تعاىل،
الذي يؤخر الناس إىل أن حتل آجاهلم ،فإذا ما حضرتهم مناياهم ،كان أخذ العزيز املقتدر،

ب اهللَ َغاِف ً
ال َع َّما يَ ْع َم ُل َّ
واهلل تعاىل يقولَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
ص
الظالمُِو َن إِنمََّا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم َت ْش َخ ُ
 .1لسان العرب.117/ 14 ،
 .2عمدة القاري.52/ 19 ،
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ِفيِه َ
األْب َصاُر}.

()1

اخ ُذ ُ
َآبٍة َوَل ِكن ُي َؤ ِّخُر ُه ْم إلىَ أَ َج ٍل ُّم َس ًّمى
{ َوَل ْو ُي َؤ ِ
اهلل النَّ َ
اس ِب ُظْل ِم ِهم َّما َت َر َك َعَليْ َها ِمن د َّ

َفإَِذا َجاء أَ َجُل ُه ْم َال يَ ْستَأْ ِخُرو َن َسا َعًة َو َال يَ ْستَ ْق ِدُمو َن}.

()2

فهاتان اآليتان تبينان أن الظاملني مؤخرون إىل أن حتل آجاهلم ،والتأخري إىل أن حيل

موعد األجل ال يقتصر على الظاملني والفاجرين.
ومعنى التأخري إىل األجل املسمى هنا؛ أي إىل حني استيفاء آجاهلم ،فال يعاجلهم
بالعذاب ،واهلل تعاىل أعلم.

()3

واملعتزلة يفسرون التأخري هنا مبعنى يؤخركم إن آمنتم إىل آجالكم ،وإن مل تؤمنوا،
عاجلكم باهلالك قبل ذلك الوقت ،وهذا بناء على قوهلم باألجلني ،وأهل السنة يأبون
هذا ،فإن األجل عندهم واحد حمتوم.

()4

فهذه وقفات عند بعض مسائل املوت وقضاياه مت التعرض إليها خالل هذه احللقة
وسابقتيها ،بهدف التنبيه إىل أهمية استذكار املوت وحتميته ،عسى أن يكون يف هذا
التذكري ما يرقق قلوب املستذكرين وحيفزهم جتاه اإلعداد ليوم الرحيل ،فيخشون اهلل،
وخيافون عذابه ،ويشرئبون إىل رمحته ورضوانه.
وصلى اهلل وسلم على نبيه حممد وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان
إىل يوم الدين.
 .1إبراهيم.42 :
 .2النحل.61 :
 .3تفسري البغوي.27/ 3 ،
 .4التسهيل لعلوم التنزيل138/ 2 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة األوىل
َح َّ
الليْ ُلَ ،ف َواَف َق
عن َج ِابر بن عبد اهللِ الأَْن َ
َاض َحينْ ِ  ،وقد َجن َ
ْص ِار َّي ،قال( :أَْقبَ َل َر ُج ٌل ِبن ِ

ِّساِءَ ،فان َ
الر ُج ُل،
ُم َعاًذا ُي َصِّلي ،فَترََ َك َن ِ
اض َحُهَ ،وأَْقبَ َل إىل ُم َعاٍذَ ،ف َق َرأَ ِب ُسو َرةِ اْلبَ َق َرةِ ،أو الن َ
ْطَل َق َّ

َوَبَل َغُه أَ َّن ُم َعاًذا َن َ
ال منهَ ،فأََتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َش َكا إليه ُم َعاًذا ،فقال النيب،
ان أَن َ َ َ
صلى اهلل عليه وسلم :يا ُم َعاُذ؛ أََفتَّ ٌ
ارَ ،فَل ْوال َصَّليْ َ
ت بـ {سبح
ْت أ ْو أَفاِت ٌن؟ َثلاَ َث ِم َر ٍ

َ
الش ْمس َو ُض َحا َها}َ { ،و َّ
ري
الليْ ِل إذا يَ ْغ َشى} ،فإنه ُي َصِّلي َو َراَء َك اْل َكبِ ُ
ْ
اس َم َرِّبك}َ { ،و َّ ِ
()1
الض ِع ُ
َو َّ
اجِة).
يف َوُذو الحْ َ َ
ويف رواية عن ُم َعاذ بن َجبَ ٍل ،رضي اهلل عنه( :أنه كان ُي َصِّلي مع النيب ،صلى اهلل عليه

َج َّو َز َر ُج ٌلَ ،ف َصَّلى
الصلاَ ةََ ،ف َق َرأَ ِب ِه ْم اْلبَ َق َرةَ ،قالَ :فت َ
وسلمُ ،ث َّم يَأِْتي َق ْو َمُهَ ،فُي َصِّلي ِب ِه ْم َّ
الر ُج َلَ ،فأََتى النيب ،صلى اهلل
َصلاَ ةً َخ ِفي َفًةَ ،فبََل َغ ذلك ُم َعاًذا ،فقال :إنه ُمنَاِف ٌقَ ،فبََل َغ ذلك َّ

عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
اض ِحنَاَ ،وإِ َّن ُم َعاًذا
ول اهللِ؛ إِنَّا َق ْو ٌم َن ْع َم ُل ِبأَيْ ِدينَاَ ،وَن ْس ِقي ِبنَ َو ِ
َج َّو ْز ُتَ ،ف َز َع َم أَِّني ُمنَاِف ٌق ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه
صلى ِبنَا اْلبَ ِار َحَةَ ،ف َق َرأَ اْلبَ َق َرةََ ،فت َ
وسلم :يا ُم َعاُذ؛ أََفتَّ ٌ
ان أنت َثلاَ ًثا؟ اْق َرأَْ { :و َّ
اس َم َرِّب َك األعلى}
س َو ُض َحا َها} {وسبح ْ
الش ْم ِ
َونحَْ َو َها).

()2

اض ِحنَا) مجع ناضحة ،أنثى
جاء يف عون املعبود ،أن النواضح يف قولهَ ( :وَن ْس ِقي ِبنَ َو ِ
ناضح ،وهي اإلبل اليت يستقى عليها للشجر والزراعة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب من شكا إمامه إذا ط ّول.
ً
متأوال أو جاه ً
ال.
 .2صحيح البخاري كتاب األدب ،باب من مل ير إكفار من قال ذلك
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وقوله( :أََفتَّ ٌ
ان أَن َ
ْت)؛ أي أمنفر ،وُموِق ٌع للناس يف الفتنة؟ قال الطييب :استفهام على
سبيل التوبيخ ،وتنبيه على كراهة صنعه؛ ألدائه إىل مفارقة الرجل اجلماعة ،فافتنت به.

ُم
و(الفتنة) صرف الناس عن الدين ،ومحلهم على الضاللة ،قال تعاىلَ { :ما أَْنت ْ

ني}()1؛ أي مبضلني .وقال احلافظ :ومعنى الفتنة ها هنا ،أن التطويل يكون سبباً
َعَليِْه ِب َفاِتنِ َ
خلروجهم من الصالة ،ولتكره الصالة يف اجلماعة.

وقول الرجل( :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ إِنَّا َق ْو ٌم َن ْع َم ُل ِبأَيْ ِدينَا) ،أراد إنا أصحاب عمل وتعب ،فال

نستطيع تطويل الصالة.

()2

وقال الداودي :حيتمل أن يريد بقوله :فتاّن؛ أي معذب؛ ألنه عذبهم بالتطويل ،ومنه
ين َفتَنُوا المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} ( ،)3قيل معناه عذبوهم .وورد فيمن قطع صالته
قوله تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
اليت كان يصليها وراء إمامه الذي أطال ،أن الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،قالوا له :أنافقت

يا فالن؟ قال :ال؛ واهلل آلتني رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فألخربنه.
فبلغ ذلك النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قيل :إن الذي بلغه ذلك على سبيل الشكوى
هو معاذ ،ففي رواية قال معاذ :لئن أصبحت ألذكرن ذلك لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فذكر ذلك له ،فأرسل إليه ،فقال :ما محلك على الذي صنعت؟ فقال :يا رسول
اهلل؛ عملت على ناضح لي ،فذكر احلديث ،وكان معاذ سبقه بالشكوى ،فلما أرسل إليه،
جاء فاشتكى من معاذ.

()4

يتضح من رواييت احلديث أعاله ،أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان له موقف
 .1الصافات.162 :
 .2عون املعبود.5 - 4/ 3 ،
 .3الربوج.10 :
 .4فتح الباري.195/ 2 ،
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صارم جتاه األعمال اليت تؤدي إىل تنفري الناس عن الدين ،حتى وإن كان العمل املنفر يف
ظاهره حسن وخري ،فاإلمام الذي يطيل القراءة يف صالة اجلماعة ،يؤدي ً
عمال يف ظاهره
طيباً غري أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نهى عن هذا العمل الطيب ،حني يتصادم
أداؤه مع قدرة املصلني على حتمله ،واختار عليه الصالة والسالم لفظاً قاسي املعنى ،أنب
فيه اإلمام الذي أطال ونفر ،فقال له( :أََفتَّ ٌ
ان) والفتنة عن الدين على النقيض متاماً من

حتبيب الناس به ،وترغيبهم فيه ،فالذي يسيء يف عمله ،أو قوله فيؤدي إىل أن يبين الناس
تصوراً سيئاً عن دينه ،الذي ميثله يف سلوكه ،إمنا هو كحامل معول يهدم به بناء اإلسالم
وكيانه ،خبالف الذي ينجذب الناس إىل اإلسالم حني خمالطته ،ومشاهدة حسن اإلسالم

يف سلوكه وملسه فيه ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ...( :ف َواهللِ لأََ ْن يَ ْه ِد َي اهلل ِب َك
ِ ( *)
حُر النَّ َعم).
َر ُجلاً َ ،خيرٌْ لك من أَ ْن يَ ُكو َن لك مُْ
1

فاإلمام الذي يطيل يف خطبته ،أو صالته ،إىل حد اإلضرار ببعض املصلني من املرضى،
أو أصحاب احلاجة ،إمنا هو يسيء يف عمله ،وإن كان يرمي من ورائه أموراً غاية يف احلسن
والفضل ،ويف روايات أخرى ذكر الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،مدى تشديد الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،على منع التنفري من الدين ،بأعمال يظن فاعلوها أنها حسنة ،وهي
كذلك،
غري أنها ملا تضاربت مع قدراتهم وطاقاتهم ،أصبحت على النقيض من ذلك ،فعن

أبي َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنه ،قال( :أتى َر ُج ٌل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :إني لأَََتأَ َّخُر
يل ِبنَا ،قال :فما رأيت َر ُس َ
عن َصلاَ ةِ اْل َغ َداةِ من أَ ْجل ُفلاَ ٍن ،ممَِّا ُي ِط ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ِ
وسلمَ ،ق ُّط أَ َش َّد َغ َضبًا يف َم ْو ِع َظٍة منه يَ ْو َمئِ ٍذ قال ،فقال :يا أَيُّ َها الناس؛ إِ َّن ِمنْ ُك ْم ُمن ِّ
ين
َف ِر َ
* صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي اهلامشي أبي احلسن،
رضي اهلل عنه.
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ََ ُ
يه ْم المَِْر َ
اجِة)(.)1
ريَ ،وَذا الحْ َ َ
اس َفْليَت َ
يضَ ،واْل َكبِ َ
َج َّو ْز ،فإن ِف ِ
فأيُّك ْم ما صلى ِبالنَّ ِ
استخدام املرونة من غري خلل يف اإلسالم:
صحيح أن رضا الناس غاية ال تدرك ،غري أن هناك ً
جماال للمرونة املشروعة اليت
ينبغي استخدامها عند التعامل مع الناس يف معاشهم ،وعبادتهم ،وخمالطتهم ،حتى وعند
حربهم وسلمهم ،وبهذه املرونة ميكن اللجوء إىل اختيار األسلوب األجدى ،والطريقة
املثلى اليت تراعى فيها ظروف الناس وعقوهلم وطباعهم ،أمل يأمر الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،بسكب ماء مكان بول األعرابي الذي بال يف املسجد ،مع النهي عن إجراء ما
َ
ً
ً
س
يؤديه إىل أن يقطع تبوله ،جتنيبا له من التضرر صحيا ،ففي احلديث الصحيح ،عن أَن ِ

ابن َماِل ٍك( :أَ َّن أَ ْع َر ِابيًّا َب َ
ال يف المَْ ْس ِج ِدَ ،ف َقاُموا إليه ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

ب عليه).
ال ُت ْز ِرُموُهُ ،ث َّم َد َعا ِب َدْل ٍو من َماٍءَ ،ف ُص َّ

()2

ومعنى (ال ُت ْز ِرُموُه) :بضم أوله ،وسكون الزاي وكسر الراء ،من اإلزرام؛ أي ال تقطعوا

عليه بوله ،يقال :زرم البول إذا انقطع ،وأزرمته قطعته ،وكذلك يقال يف الدمع.

()3

ويف رواية صحيحة أخرى ،عن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن أَ ْع َر ِابيًّا َب َ
ال يف المَْ ْس ِج ِد،

َعوُهَ ،وأَ ْه ِريُقوا
َفثَا َر إليه الناس؛ ليَ َق ُعوا ِبِه ،فقال هلم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :د ُ

ين).
ين ،ومل ُتبْ َعُثوا ُم َع ِّس ِر َ
ُم ُميَ ِّس ِر َ
على َب ْوِلِه َذُنوًبا من َماٍء ،أو َس ْجلاً من َماٍءَ ،فإِنمََّا ُب ِعثْت ْ

()4

قولهَ ( :وأَ ْه ِريُقوا) أي صبوا ،وأصله أريقوا من اإلراقة .وقولهَ( :ذُنوًبا) هو الدلو املآلن.
وقوله( :أو َس ْجلاً من َماٍء) السجل هو الدلو فيه املاء قل أو كثر.

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهلل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب الرفق يف األمر كله.
 .3فتح الباري.449/ 10 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم (يسروا وال تعسروا).
 .5عمدة القاري.169/ 22 ،
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فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حجز املسلمني عن الفتك بالرجل الذي بال يف
مسجدهم الطاهر ،الذي يؤدون فيه الصالة لربهم عز وجل ،ليس ألنه يستهني باملسجد،
أو يستخف حبرمته ،وال ألنه يقلل من فظاعة التبول يف املسجد وتنجيسه ،وإمنا فعل
ذلك رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه الرمحة املهداة ،وألنه الرؤوف الرحيم ،الذي
اجتمع الناس حوله مؤمنني برسالته لرأفته ،ومل ينفروا عنه لفظاظته ،وصدق اهلل العلي
حٍة ِّم َن اهلل ِل َ
نت لهَُ ْم
العظيم ،إذ قال يف الثناء على رسوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ{ :فبِ َما َرمَْ

َوَل ْو ُك َ ّ ً َ ْ ْ
استَ ْغ ِف ْر لهَُ ْم َو َش ِاو ْر ُه ْم
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ
نت َفظا َغِليظ ال َقل ِ

َ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ني}.
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى اهلل إِ َّن اهلل يحُ ِ ُّ
فيِ
فهذه وقفة عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية فيما خيص التحذير من
(*)
1

سلوك ما ينفر الناس عن الدين ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد من هذه التوجيهات
يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه
وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* آل عمران.159 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة الثانية
ْعو:
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَد ُ
َ
اللهم إني أَ ُعوُذ ِب َك من َع َذ ْ
اتَ ،و ِم ْن
اب النَّ ِارَ ،و ِم ْن ِفتْنَِة المْحَْيَا َوالمَْ َم ِ
اب ال َقبرْ َِ ،و ِم ْن َعذ ِ
ِ
()1
فتنة المَْس
َّجا ِل).
يح الد َّ
َِِْ ِ ِ
تعرضت احللقة السابقة من هذه الزاوية الصحفية إىل التحذير من فتنة الناس
عن الدين ،من خالل الرتكيز على شواهد تتعلق ببعض أمور العبادات ،اليت كان
منها التحذير من إطالة اإلمام يف الصالة لدرجة حترج املصلني أو تؤذيهم ،وتبني كيف
وجه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني إىل حسن التعامل مع حدث التبول يف

املسجد ،الذي وقع من أحد األعراب ،وذلك انطالقاً من اتصافه صلى اهلل عليه وسلم

بالرمحة ،اليت شجعت الناس على الدخول يف دين اهلل أفواجاً ،وجعلت من الصحابة
الكرام ،رضي اهلل عنهم ،خري من التف حول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأحبوه،
وفدوه بأغلى ما ميلكون ،مع لفت األنظار إىل مبدأ املرونة يف اإلسالم ،الذي مبوجبه
تراعى أحوال الناس ضمن ضوابط الشرع احلنيف ،وهذه احللقة تتابع احلديث عن
هذا املوضوع بالغ احلساسية واألهمية ،بادئة بالوقوف عند استعاذة الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،من فتنة احمليا واملمات ،وهي كلمة جامعة ملعان كثرية ،وينبغي للمرء حياهلا
أن يرغب إىل ربه يف رفع ما نزل ،ودفع ما مل ينزل ،ويستشعر االفتقار إىل ربه ،يف مجيع
ذلك.

()2

وعن ابن َعبَّاس ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان ُي َعِّل ُم ُه ْم هذا ُّ
الد َعاَء،
ٍ

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب التعوذ من عذاب القرب.
 .2فتح الباري.177/ 11 ،
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َ
ُ َ
ُ
ْ
اب َج َهنَّ َم،
كما ُي َعِّل ُم ُه ْم ُّ
السو َرةَ من الُق ْرآ ِن ،يقولُ :قولوا اللهم إِنَّا َن ُعوذ ِبك من َعذ ِ
َ
َ ُ َ
َّجا ِلَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من ِفتْنَِة المْحَْيَا
اب اْل َقبرْ َِ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من فتنة المَْس
يح الد َّ
َوأ ُعوذ ِبك من َعذ ِ
َِِْ ِ ِ
ات ،قال ُم ْسِلم ْبن الحْ َ َّجاجَ :بَل َغن أَ َّن َط ُاو ًسا قال اِلْبنِِه :أََد َع ْو َت بها يف َصلاَ ِت َك؟
َوالمَْ َم ِ
يِ
فقال :اَل ،قال أَ ِع ْد َصالَت َك؛ َأل َّن َط ُاو ًسا َر َواُه عن َثالَثٍة أو أَ ْرَب َعٍة ،أو كما قال).

()1

وموضع الدعوة بهذا الدعاء يف الصالة؛ يكون يف آخرها ،بعد التشهد قبل السالم،

واهلل أعلم )2(.ويؤيد هذا ما صرحت به رواية مسلم عن أَبي ُه َريْ َرةَ ،قال رسول اهللِ ،صلى

َ
َ
اهلل عليه وسلم( ،إذا َف َر َغ أحدكم من التَّ َش ُّه ِد ِ ْ
اب
اآلخ ِرَ ،فليَتَ َع َّوْذ ِباهللِ من أ ْرَب ٍع ،من َعذ ِ
()3
جهنم ،ومن ع َذاب اْل َق  ،ومن فتنة المْحَْيا والمَْمات ،ومن َشر المَْس
َّجا ِل).
يح الد َّ
َ َ َّ َ َ ِ ْ َ ِ برْ ِ َ ِ ْ َِِْ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِّ ِ ِ
مفهوم فتنة احمليا واملمات:

ِفتْنَة المْحَْيَا َوالمَْ َمات :هي ما يعرض لإلنسان مدة حياته من االفتتان بالدنيا ،والشهوات،

واجلهاالت ،وأعظمها -والعياذ باهلل -أمر اخلامتة عند املوت ،وفتنة املمات ،قال الباجي:
هي فتنة القرب).

()4

واملقصود باحمليا ،زمن احلياة ،واملمات زمنه.

()5

وفتنة احمليا واملمات؛ أي فتنة احلياة واملوت.

()6

وقال ابن دقيق العيد :جيوز أنها الفتنة عند املوت ،أضيفت إليه لقربها منه ،وفتنة احمليا
ما قبل ذلك ،وجيوز أنها فتنة القرب .وقيل :فتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب ،واملمات
السؤال يف القرب ،مع احلرية ،وهو من العام بعد اخلاص؛ ألن عذاب القرب داخل حتت فتنة
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب ما يستعاذ منه يف صالة.
 .2عمدة القاري.116 /6 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب ما يستعاذ منه يف صالة.
 .4شرح الزرقاني.54 /2 ،
 .5فتح الباري.177/ 11 ،
 .6صحيح مسلم بشرح النووي.30/ 17 ،
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املمات ،وفتنة الدجال داخلة حتت فتنة احمليا.

()1

وبالنسبة إىل أنواع الفنت وصورها اليت يتعرض إليها املسلم يف حياته الدنيا ،فهي كثرية
ومتنوعة ،ومن ذلك :فتنة املال ،والولد ،والسلطان ،والنساء ،والشهوات ،وفتنة السحر،
إضافة إىل بعض الصفات السلوكية ،مثل :الغرور ،والعجب ،واألحوال املعيشية ،املتمثلة
يف الفقر ،والغنى ،والعنوسة...إخل ،وقد يكون من املفيد الوقوف عند بعض أنواع هذه
الفنت الرئيسة ،يف ضوء اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تطرقت إىل ذكرها:
فتنة املال والولد:
ب
اس ُح ُّ
من أبرز أنواع زينة احلياة الدنيا املال والولد ،فاهلل تعاىل يقولُ{ :زيِّ َن ِللنَّ ِ
َاط لمُْ َ
ِّساء َواْلبَنِ َ ْ
َّ
َّ
ب َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْ ِل المُْ َس َّو َمِة
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
ري ا َقنط َرةِ ِم َن الذ َه ِ
ني َوال َقن ِ ِ
()2
َو َ
لمَْ
ُ
َاع الحْ َيَاةِ ُّ
آب}
األْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذِل َك َمت ُ
الدْنيَا َواهلل ِعن َدُه ُح ْس ُن ا ِ
وإىل جانب أن املال والولد من الزينة ،فهما من الفنت الصعبة اليت تواجه اإلنسان،
وخباصة املؤمن الذي خيشى ربه عز وجل ،واهلل تعاىل يقولَ {:وا ْعَل ُمواْ أَنمََّا أَ ْم َو ُال ُك ْم

يم}.
َوأَ ْو َالُد ُك ْم ِفتْنٌَة َوأَ َّن اهللَ ِعن َدُه أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ

()3

واألموال واألوالد يكونان فتنة ،حني يشغالن البال عن القيام بالطاعة ،وعندما يصدَّان

عن أمور اآلخرة ،وقد عقب اهلل تعاىل على حتذيره من هذا االفتتان بقوله جل ذكره:

يم}؛ أي ال تفوتوا أجر اهلل العظيم باالنشغال باألموال واألوالد،
{ َوأَ َّن اهللَ ِعن َدُه أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ

ين آ َمنُوا ال ُتْل ِه ُك ْم أَ ْم َو ُال ُك ْم َوال
وفعل املعاصي ألجلهم ،ويف هذا يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اسُرو َن}.
أَ ْوالُد ُك ْم َعن ِذ ْك ِر اهللِ َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم الخْ َ ِ
 .1شرح الزرقاني.54/ 2 ،
 .2آل عمران.14 :
 .3األنفال.28 :
 .4املنافقون.9 :
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()4

وتكرر هذا التحذير الرباني يف سورة التغابن ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا أَ ْم َو ُال ُك ْم َوأَ ْوالُد ُك ْم
يم}( ،)1ويف هذه السورة نبه العلي القدير إىل لون من ألوان الفتنة
ِفتْنٌَة َواهلل ِعن َدُه أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ

باألزواج واألوالد ،واملتمثل بالعداوة اليت ميكن أن تواجه الشخص من أبنائه وأزواجه،
َ
وه ْم َوإِن
فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اح َذُر ُ
اج ُك ْم َوأَ ْوالِد ُك ْم َع ُد ّواً َّل ُك ْم َف ْ
ين آ َمنُوا إِ َّن ِم ْن أ ْز َو ِ

يم}.
َت ْعُفوا َوَت ْص َف ُحوا َوَت ْغ ِفُروا َفإِ َّن اهلل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ

()2

قيل :إن سبب نزول هذه اآلية الكرمية أن قوماً أسلموا ،وأرادوا اهلجرة ،فثبطهم

أزواجهم وأوالدهم عنها ،فحذرهم اهلل من طاعتهم يف ذلك ،وقيل :نزلت يف عوف بن
مالك األشجعي ،وذلك أنه أراد اجلهاد ،فاجتمع أهله وأوالده ،فشكوا من فراقهَّ ،
فرق هلم
ورجع ،ثم إنه ندم ،و َه َّم مبعاقبتهم ،فنزلت اآلية حمذرة من فتنة األوالد ،ثم صرف تعاىل

عن معاقبتهم بقولهَ ...{ :وإِن َت ْعُفوا َوَت ْص َف ُحوا }...اآلية ،ولفظ اآلية مع ذلك على عمومه

يف التحذير ،ممن يكون لإلنسان عدواً من أهله وأوالده ،سواء أكانت عداوتهم بسبب
الدين أم الدنيا.

()3

ويف تفسري أسرار ترتيب القرآن ،قيل :إن اإلنسان يأتي يوم القيامة ،وقد مجع ً
ماال

ومل يعمل فيه خرياً ،فأخذه وارثه بسهولة من غري مشقة يف مجعه ،فأنفقه يف وجوه اخلري،
فاجلامع حماسب معذب مع تعبه يف مجعه ،والوارث منعم مثاب مع سهولة وصوله إليه،

وذلك هو التغابن ،وهلذا قال تعاىلَ ...{ :وأَن ِفُقوا َخيرْ اً لأَِّنُف ِس ُك ْم َو َمن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِسِه

َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(.)4

ين آ َمنُوا ال ُتْل ِه ُك ْم أَ ْم َو ُال ُك ْم َوال
ويف آخر سورة املنافقون ،يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

 .1التغابن.15 :
 .2التغابن..14 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.124/ 4 ،
 .4التغابن.16 :
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اسُرو َن}.
أَ ْوالُد ُك ْم َعن ِذ ْك ِر اهلل َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم الخْ َ ِ

()1

ويف سورة التغابن تعليل لتلك اجلملة الواردة يف آية سورة (املنافقون) السابقة ،فقال

يم}( ،)2ولذا ذكرت على ترتيبها.
تعاىل{:إِنمََّا أَ ْم َو ُال ُك ْم َوأَ ْوالُد ُك ْم ِفتْنٌَة َواهلل ِعن َدُه أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ

فال ينبغي لإلنسان االشتغال بزينة احلياة الدنيا عما ينفعه يف آخرته.

()3

()4

ويف صحيح البخاريَ ،باب ما ُيتَّ َقى من ِفتْنَِة المَْا ِل َوَق ْو ِل اهلل َت َعالىَ { :أمنا أَ ْم َو ُال ُك ْم
َوأَ ْواَلُد ُك ْم ِفتْنٌَة} وفيه عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

ِّ ِ
س عبد ِّ
يصِة ،إن ُأ ْع ِط َي َرضيَ ،وإِ ْن مل ُي ْع َط
َار َو
الد ْر َهمَ ،واْل َق ِطي َفِةَ ،والخْ َ ِم َ
وسلمَ( :ت ِع َ
الدين ِ
مل يَ ْر َ
ض).

()5

َ
اس ،رضي اهلل عنهما ،يقول :مسعت النيب ،صلى اهلل
وعن َعطاٍء ،قال :مسعت ابن َعبَّ ٍ

عليه وسلم ،يقول( :لو كان البن آَد َم َواِديَا ِن من َما ٍل ،الْبتَ َغى َثاِلثًا ،وال ُ
يمَْأل َج ْو َف بن آَد َم
اب).
ُوب اهلل على من َت َ
ابَ ،ويَت ُ
إال الترَُّ ُ

()6

فهذه وقفة أخرى عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية فيما خيص التحذير
من سلوك ما ينفر الناس على شاكلة الفنت عن الدين ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد
من هذه التوجيهات يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1املنافقون.9 :
 .2التغابن.15:
 .3أسرار ترتيب القرآن.140 - 139/ 1 ،
 .4أضواء البيان.281/ 3 ،
 .5صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما يتقى من فتنة املال.
 .6صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما يتقى من فتنة املال.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة الثالثة
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :لو كان

لي ِمث ُ
ْل ُأ ُح ٍد َذ َهبًاَ ،ل َس َّرِني أَ ْن ال تمَُ َّر َعَل َّي َثلاَ ُث َليَا ٍلَ ،و ِعنْ ِدي منه َش ْيٌء ،إال شيئاً أَ ْر ُص ُدُه
ِل َديْ ٍن).

(* )
1

تعرضت احللقة السابقة من هذه الزاوية الصحفية إىل التحذير من فتنة الناس

عن الدين ،حيث متَّ التطرق إىل مفهوم فتنة احمليا واملمات ،وتركز احلديث عن فتنة
احمليا ،اليت تعين ما يعرض لإلنسان مدة حياته من االفتتان بالدنيا ،والشهوات ،ومت
الوقوف عند بعض أنواع هذه الفنت الرئيسة يف ضوء اآليات القرآنية ،واألحاديث
النبوية ،اليت تضمنت ذكرها ،وكان من ذلك الوقوف عند فتنة املال والولد ،حيث
يكونان فتنة ،حني ينشغل بال صاحبهما بهما عن القيام بالطاعة ،وعندما يصدانه
عن أمور اآلخرة ،ويف احلديث أعاله ،بيان واضح من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
يبدي فيه زهداً يف الدنيا وزينتها وماهلا ،حيث مل يكن حيرص على كنوزها ،خبالف
أولئك الذين فتنوا مبال الدنيا وكنوزها ،فانشغلوا بها عن طاعة اهلل ،واحنرفوا عن
العمل بشرعه وأحكامه يف سبيلها ،حتى إن كنوز بعضهم تؤول يف نهاية املطاف إىل
نار تكوي جباههم وجنوبهم ،ألنهم مل خيرجوا منها حق اهلل املتمثل يف زكاتها والصدقة
منها ،إضافة إىل جرمية الذين ال يبالون من أين يكتسبون األموال ،فال يتحرزون عن
أكل احلرام ،واهلل تعاىل حيذر من هذين السلوكني املنحرفني ،فيقول عز وجل{ :يَا أَيُّ َها

ب أَ َّن ِلي ِمث َ
ْل ُأ ُح ٍد َذ َهبًا.
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ما ُأ ِح ُّ
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ين آ َمنُواْ إ َّن َكثِرياً ِّم َن َ
َْ ُ َ َ
اط ِل َويَ ُصدُّو َن
َّال ِذ َ
اس ِباْلبَ ِ
األ ْحبَ ِار َو ُّ
ِ
الر ْهبَا ِن ليَأ ُكلو َن أ ْم َوال النَّ ِ
الذ َه َ ْ َ َ
ين يَ ْكنِزُو َن َّ
يل اهلل َفبَ ِّش ْر ُهم
يل اهلل َو َّال ِذ َ
ب َوال ِف َّضة َوال ُين ِفُقوَن َها فيِ َسبِ ِ
َعن َسبِ ِ
بع َذ
اب أَِليم}( ،)1وقد استشهد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالوعيد الرباني للذين ال
َِ ٍ ٍ
يؤدون حق اهلل يف أمواهلم ،فقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن آَتاُه ُ
اهلل َم اًال َفَل ْم ُي َؤِّد َز َكاَتُه

ُمثِّ َل َلُه َم ُالُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ُش َجا ًعا أَْق َر َعَ ،لُه َزِبيبَتَا ِن ُي َط َّوُقُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِةُ ،ث َّم يَأْ ُخ ُذ ِبِل ْه ِز َمتَيِْه،

ول :أََنا َم ُال َك ،أََنا َكنْز َ
يَ ْعن ِش ْدَقيِْهُ ،ث َّم يَُق ُ
ُكُ ،ث َّم َتلاَ { َواَل تحَْ ِس نَ َّ
ين يَبْ َخُلو َن} الآْ يََة).
ب َّال ِذ َ
يِ

()2

فالذين ال يؤدون زكاة أمواهلم ،يسقطون يف حبال فتنة املال؛ ألنهم اجنذبوا إىل بريقه

وملعانه ،وأغراهم الشغف إليه ،حتى َ
آل إىل أن حيمى به يف نار جهنم ،ثم تصلى به
جلودهم.
اآلية املشار إليها يف هذا احلديث هي من سورة آل عمران ،ونصهاَ { :و َال يحَْ َس نَ َّ
ين
ب َّال ِذ َ

يَبْ َخُلو َن مِبَا آَت ُاه ُم اهلل ِمن َف ْضِلِه ُه َو َخيرْ اً لهَُّ ْم َب ْل ُه َو َش ٌّر لهَُّ ْم َسُي َط َّوُقو َن َما بخَُِلواْ ِبِه يَ ْو َم
الس َما َو ِ َ
ري ُ
ري}.
اْل ِقيَا َمِة وهلل ِم َ
ض واهلل مِبَا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
اث َّ
ات َواأل ْر ِ

()3

عذاب من يسقط يف فتنة املال:
إن طوق العذاب الذي ينتظر املقصرين يف أداء حق اهلل يف أمواهلم ،هو نفسه ذلك
القدر من املال الذي مت التقاعس عن إخراجه يف سبيل اهلل ،انقلب بقدرة اهلل تعاىل من
صورته املرغوبة إىل صورة مفزعة ،حني أصبح طوقاً من العذاب يلف رقاب البخالء،
الذين يبخلون عن أداء حق اهلل يف أمواهلم اليت ما وصلت أيديهم إليه إال بفضل اهلل،
.1التوبة.34 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة.
 .3آل عمران.180 :
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فاملال هلل ،وما أصحابه إال مستخلفون فيه ،وهؤالء البخالء خيتلف منهجهم عن هدي
صرح أنه لو قدّر له أن ميلك مثل جبل أحد ذهباً،
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي ّ
مل يكن يسر أن متر عليه ثالث ليال وعنده من هذا الكم اهلائل من املال شيء ،إال ما
كان سبب اّدخاره يعود إىل أمر واجب ،يتمثل يف ختصيصه لسداد دين مستحق عليه ،مما
يعين أنه عليه الصالة والسالم كان حيرص على إنفاذ املال يف الوجوه املشروعة ،ومل يكن
يرغب يف اّدخاره واكتنازه.
فمنهج الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو طوق النجاة من فتنة املال ،وفتنة احمليا
واملمات ،فجميل أن يكون املال بني األيدي ،ليسخر يف استخدامات الناس املشروعة،
غري أنه يكون قبيحاً حني يستوطن القلوب ،وال ُيباىل به من أين ُيكتسب وكيف ُينفق.
وتعدّدت الروايات يف صحاح السنة اليت تؤكد على حتلي الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،بالزهد يف الدنيا وماهلا ،فعن أبي َذ ٍّر ،قال( :كنت أَ ْم ِشي مع النيب ،صلى اهلل عليه

ب أَ َّن ُأ ُح ًدا لي َذ َهبًا،
استَ ْقبََلنَا ُأ ُحدٌ ،فقال :يا أََبا َذ ّر؛ٍ ما ُأ ِح ُّ
وسلم ،يف َح َّرةِ المَِْدينَِة(ِ )1ع َشاًءْ ،

يَأِْتي َعَل َّي َليَْلٌة ،أو َثلاَ ٌثِ ،عنْ ِدي منه ِدينَا ٌر إال أَ ْر ُص ُدُه ِل َديْن ،إال أَ ْن أَُق َ
ول ِبِه يف ِعبَاِد اهلل
ٍ
َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذاَ ،وأَ َراَنا بيدهُ ،ث َّم قال :يا أََبا َذ ٍّر؛ قلتَ :لبَّيْ َك َو َس ْع َديْ َك يا َر ُس َ
ول اهلل،
قال :الأَْ ْكثَُرو َن ُه ْم الأََْقُّلو َن( ،)2إال من قال َه َك َذا َو َه َك َذا.)...

()3

من هنا كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،خيشى على املسلمني من بعده من أن
يفتنوا بالدنيا وزينتها إن بسطت هلم ،فقالَ...( :ف َواهلل َما اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْمَ ،وَل ِكن
(ح َّرةِ المَِْدينَِة) :مكان معروف باملدينة من اجلانب الشمالي منها .وقيل :احلرة األرض اليت
 .1املقصود بـ َ
حجارتها سود ،فتح الباري ،ابن باز.262/ 11 ،
 .2قوله( :الأَْ ْكثَُرو َن ُه ْم الأََْقُّلو َن)؛ األكثرون أي من جهة املال ،هم األقلون ثواباً ،عمدة القاري.2 / 33 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب من أجاب بلبيك وسعديك.
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أَ ْخ َشى عليكم أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ْم ُّ
ت َعَلى َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها َك َما
الدْنيَا َك َما ُب ِس َط ْ
َتنَاَف ُسو َهاَ ،وُتْل ِهيَ ُك ْم َك َما أَلهَْتْ ُه ْم).

()1

موقف للفاروق عمر بن اخلطاب:
إن خري اخللق بعد الرسل ،عليهم السالم ،هم الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،الذين
اقتفوا أثر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فزهدوا يف الدنيا وزينتها ،وتعلقوا باآلخرة،
فأدوا حق اهلل يف أمواهلم وجاهدوا فيها بأنفسهم؛ لينالوا احلظ املوعود الوافر يف جنات
النعيم ،وينجحوا يف امتحان فتنة املال ،متأسني برسوهلم وقدوتهم صلى اهلل عليه وسلم،
لمََّ ُ
َ ْلمَُ
لمْ
مخَ َ
ِّعُه (:)2
اس َو َكأََّنُه يجَُز ُ
فعن ا ِ ْس َو ِر بن ْ َر َمة ،قال ( :ا ط ِع َن ُع َمُرَ ،ج َعل يَأ  ،فقال له ابن َعبَّ ٍ

ت َر ُس َ
نيَ ،وَلئِ ْن كان َذ َ
ري المُْ ْؤ ِمنِ َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَ ْح َسنْ َ
اك ،لقد َص ِحبْ َ
ت
يا أَ ِم َ
َ
ُ َ
ت أََبا َب ْك ٍرَ ،فأَ ْح َسنْ َ
اضُ ،ث َّم َص ِحبْ َ
ت ُص ْحبَتَُهُ ،ث َّم َفا َرْقتَُه،
ُص ْحبَتَُه ،ث َّم فا َرْقتَُه ،وهو َعنْك َر ٍ

َ
َه ْمَ ،فأَ ْح َسنْ َ
َه ْمَ ،لُت َف ِارَقنَّ ُه ْمَ ،و ُه ْم َعنْ َك
َه ْمَ ،وَلئِ ْن َفا َرْقت ُ
ت ُص ْحبَت ُ
اضُ ،ث َّم َص َحبَت ُ
وهو َعنْك َر ٍ

اضو َن ،قال :أَ َّما ما َذ َك ْر َت من ُص ْحبَِة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و ِر َضاُهَ ،فإنمََّا َذ َ
َر ُ
اك
ِ
َم ٌّن من اهلل َت َعالىَ َم َّن ِبِه َعَل َّيَ ،وأَ َّما ما َذ َك ْر َت من ُص ْحبَِة أبي َب ْكر َو ِر َضاُهَ ،فإنمََّا َذ َ
اك َم ٌّن
ِ
ٍ
من اهلل َج َّل ِذ ْكُرُهَ ،م َّن ِبِه َعَل َّيَ ،وأَ َّما ما َت َرى من َج َز ِعيَ ،ف ُه َو من أَ ْجِل َكَ ،وأَ ْج ِل أَ ْص َح ِاب َك،
َ اَ
َ
اب اهلل عز وجل قبل أَ ْن أَ َراُه).
واهلل لو أَ َّن لي ِط َ
الع األرض ذ َهبًا ،لْفتَ َديْ ُت ِبِه من َعذ ِ

()3

فهذا عمر الفاروق ،رضي اهلل عنه ،على درب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقسم
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.
 .2واملقصود بـقولهَ ( :و َكأََّنُه يجَُز ُ َ
ْسبُه إلىَ الجْ َزَعَ ،ويَُلومُه عَ
ِّعُه ُي ِزيل َعنُْه الجْ َزَع .فتح
َليِْه ،أَ ْو َم ْعنَى يجَُز ُ
ِّعهُ)؛ أ ْي يَن ُ ِ
الباري.488/ 10 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أبي حفص القرشي العدوي،

رضي اهلل عنه.
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لو أن له طالع األرض ذهباً؛ أي ملء األرض ،وأصل الطالع ما طلعت عليه الشمس،
واملراد هنا ما يطلع عليها ويشرق فوقها من املال أو الذهب ،الفتدى به من عذاب اهلل،
وإمنا قال ذلك لغلبة اخلوف الذي وقع له من خشية التقصري فيما جيب عليه من حقوق
الرعية.

( *)
1

فهذه وقفة أخرى عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية ،فيما خيص التحذير
من سلوك ما ينفر الناس عن الدين ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد من هذه التوجيهات
يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه
وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري.200/ 16 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة الرابعة
َ
س َذ َ
ات
ْر َّي ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،جَل َ
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

يَ ْوم على المِْنْبرَ َ ،و َجَل ْسنَا َح ْوَلُه ،فقال :إني ممَِّا أَ َخ ُ
َح َعَليْ ُك ْم من
اف َعَليْ ُك ْم من َب ْع ِدي ما ُي ْفت ُ
ِ
ٍ
الدْنيَا َو ِزينَتِ َها ،فقال َر ُج ٌل :يا َر ُس َ
َز ْه َرةِ ُّ
ول اهلل؛ أو يأتي الخْ َيرُْ ِب َّ
الش ِّر؟ َف َس َك َ
ت النيب ،صلى
اهلل عليه وسلمَ ،ف ِق َ
يل له :ما َشأُْن َك ُت َكِّل ُم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال ُي َكِّل ُم َك؟
َ
َف َرأَيْنَا أََّنُه ُينْز ُ
ح َدُه؟ فقال :إنه
الساِئ ُل َو َكأََّنُه مَ ِ
َل عليه ،قالَ :ف َم َس َح عنه ُّ
الر َح َضاَء ،فقال :أيْ َن َّ

يع يَ ْقت ُ
ال يَأِْتي الخْ َيرُْ ِب َّ
ت حتى
ُل ،أو ُيِل ُّم إال آ ِكَلَة الخْ َ ْض َراِء ،أَ َكَل ْ
الرِب ُ
الش ِّرَ ،وإِ َّن ممَِّا ُينْبِ ُت َّ

تَ ،وإ َّن هذا المَْ َ
ت َعينْ َ َّ
ال
تَ ،وَب َال ْ
سَ ،فثََل َط ْ
استَ ْقبََل ْ
إذا ا ْمتَد ْ
َّت َخ ِ
اص َرَتا َهاْ ،
تَ ،و َرَت َع ْ ِ
الش ْم ِ
اح ُب المُْ ْسِل ِم ،ما أَ ْع َطى منه المِْ ْس ِك َ
يل ،أو كما
َخ ِض َرةٌ ُحْل َوةٌَ ،فنِ ْع َم َص ِ
نيَ ،واْليَتِ َ
يم ،وابن َّ
السبِ ِ
قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :وإَِّنُه من يَأْ ُخ ُذُه ِب َغيرْ ِ َح ِّقِهَ ،ك َّال ِذي يَأُْك ُل وال يَ ْشبَ ُعَ ،ويَ ُك ُ
ون
(*)
َش ِهي ًدا عليه يوم اْل ِقيَا َمِة).
1

تعرضت احللقة السابقة من هذه الزاوية الصحفية إىل التحذير من فتنة الناس عن

الدين ،من خالل الرتكيز على طوق النجاة من فتنة احمليا واملمات.
وأشارت إىل العذاب الذي ينتظر املقصرين بأداء حق اهلل يف أمواهلم ،مبينة أن املال
هلل ،وما أرباب املال من البشر إال مستخلفون فيه ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
وأصحابه ،رضي اهلل عنهم ،زهدوا من بعده يف الدنيا وزينتها ،وتعلقوا باآلخرة ،فأدوا حق
اهلل يف أمواهلم وجاهدوا فيها وبأنفسهم؛ لينالوا احلظ املوعود الوافر يف جنات النعيم،
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة على اليتامى.
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وجنحوا بالتالي يف امتحان فتنة احمليا.
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حذر يف حديثه الذي بني أيدينا من الفتنة بزينة احلياة
الدنيا وماهلا ،مبدياً ختوفه على املسلمني من بعده لسبب قد يغيب عن بال بعض الناس
االنتباه إليه ،ويتمثل يف اخلوف عليهم مما قد يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها؛ أي أن
هذا الذي يبدو يف ظاهره خرياً ،قد خيتبئ يف باطنه شر عظيم.
شرح احلديث:
مما جاء يف شرح احلديث املذكور أعاله أن املراد بالزهرة يف قوله ( َز ْه َرةِ ُّ
الدْنيَا) الزينة
والبهجة ،وهي مأخوذة من زهرة الشجر ،وهو نورها ،واملراد ما فيها من أنواع املتاع،
والثياب ،والزروع ،وغريها ،مما يفتخر الناس حبسنه ،مع قلة البقاء.
قوله( :أو يأتي الخْ َيرُْ ِب َّ
الش ِّر) أي هل يأتي ،أي أتصري النعمة عقوبة؟ ألن زهرة الدنيا
نعمة من اهلل ،فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام اسرتشاد ،ال إنكار ،أي هل
يستجلب اخلري الشر؟
قولهُ( :ينْز ُ
َل عليه)؛ أي الوحي ،وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفية اليت جرت
عادته بها عندما يوحى إليه.
الر َح َضاَء) هو ال َع َرق ،وقيل :الكثري ،وقيل :عرق
الر َح َضاَء يف قولهَ( :ف َم َس َح عنه ُّ
ُّ
احلمى ،وأصل ال َر ْحض بفتح ثم سكون ال َغ ْسل ،وهلذا فسره اخلطابي أنه عرق يرحض
اجللد لكثرته.

َ
ح َدُه) فالصحابة الموه ً
أوال ،حيث رأوا سكوت النيب،
الساِئ ُل؟ َو َكأََّنُه مَ ِ
قوله( :أيْ َن َّ

صلى اهلل عليه وسلم ،فظنوا أنه أغضبه ،ثم محدوه آخراً؛ ملا رأوا مسألته سبباً الستفادة ما
قاله النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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ح َدُه) فأخذوه من قرينة احلال.
وأما قولهَ ( :و َكأََّنُه مَ ِ

قوله( :إنه اَل يَأِْتي الخْ َيرُْ ِب َّ
الش ِّر) يؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من مجلة اخلري ،وإمنا
يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه ،واإلسراف يف إنفاقه فيما مل يشرع،
وأن كل شيء قضى اهلل أن يكون خرياً ،فال يكون شراً ،وبالعكس ولكن خيشى على من
رزق اخلري أن يعرض له يف تصرفه فيه ما جيلب له الشر.
قولهَ ( :وإ َّن هذا المَْ َ
ال َخ ِض َرةٌ ُحْل َوةٌ) من قبيل ضرب املثل .ومعناه أن صورة الدنيا حسنة،
ِ

والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضر ،فشبه املال والرغبة فيه بالفاكهة اخلضراء
املستلذة.
يع)؛ هو النهر ،أو الفصل املشهور باإلنبات ،وإسناد
الرِب ُ
الرِب ُ
َّ
يع يف قولهَ ( :وإِ َّن ممَِّا ُينْبِ ُت َّ

اإلثبات إليه جمازي ،واملنبت يف احلقيقة هو اهلل تعاىل .و(ممَِّا) يف قوله( :ممَِّا ُينْبِ ُت) للتكثري،
وليست من للتبعيض ،وهذا الكالم كله وقع كاملثل للدنيا.
قولهُ( :يِل ُّم)؛ أي يقرب من اهلالك.

وقوله( :آ ِكَلَة الخْ َ ْض َراِء) هو ضرب من الكأل ،يعجب املاشية وواحده خضرة .وهو
النبات األخضر ،اليت تستلذ املاشية أكله ،فتستكثر منه ،وقيل هو ما ينبت بعد إدراك
العشب وهياجه؛ فإن املاشية تقتطف منه ً
مثال شيئاً فشيئاً ،وقال الزين بن املنري :آكلة
اخلضر هي بهيمة األنعام ،اليت ألف املخاطبون أحواهلا يف سومها ورعيها ،وما يعرض
هلا من البشم وغريه.
اص َرَتا َها) اخلاصرتان هما جانبا البطن من احليوان.
قوله( :ا ْمتَد ْ
َّت َخ ِ

ت َعينْ َ َّ
ت) :أي ألقت ما
تَ ،و َرَت َع ْ
تَ ،وَب َال ْ
سَ ،فثََل َط ْ
(استَ ْقبََل ْ
وَثَل َط ْ
ت يف قولهْ :
الش ْم ِ

يف بطنها رقيقاً ،واملعنى أنها إذا شبعت ،فثقل عليها ما أكلت حتيلت يف دفعه؛ بأن جترت
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فيزداد نعومة ،ثم تستقبل الشمس فتحمي بها ،فيسهل خروجه ،فإذا خرج زال االنتفاخ
فسلمت ،وهذا خبالف من مل تتمكن من ذلك ،فإن االنتفاخ يقتلها سريعاً.

()1

داللة األمثلة املذكورة يف احلديث وبعض توجيهاته:
قال األزهري :هذا احلديث إذا فرق مل يكد يظهر معناه ،وفيه مثالن:
أحدهما :للمفرط يف مجع الدنيا ،املانع من إخراجها يف وجهها ،وهو ما تقدم؛ أي الذي
يقتل حبطاً.
والثاني :املقتصد يف مجعها ،ويف االنتفاع بها ،وهو (آ ِكَلَة الخْ َ ْض َراِء) ،فإن اخلضر ليس
من أحرار البقول اليت ينبتها الربيع ،ولكنها احلبة ،واحلبة ما فوق البقل ،ودون الشجر
اليت ترعاها املواشي بعد هيج البقول.
فضرب آكلة اخلضر من املواشي ً
مثال ملن يقتصد يف أخذ الدنيا ومجعها ،وال حيمله
احلرص على أخذها بغري حقها ،وال منعها من مستحقها ،فهو ينجو من وباهلا ،كما جنت
آكلة اخلضر ،وأكثر ما حتبط املاشية إذا احنبس رجيعها يف بطنها.
وقال الغزالي :مثل املال ،مثل احلية اليت فيها ترياق نافع وسم ناقع ،فإن أصابها العارف
الذي حيرتز عن شرها ،ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة ،وإن أصابها الغيب ،فقد لقي
البالء املهلك.
ويف احلديث التحذير من املنافسة يف الدنيا.
ب الخْ َيرْ ِ َل َش ِديدٌ}
وفيه تسمية املال خرياً ،ويؤيده قوله تعاىلَ { :وإَِّنُه لحُِ ِّ

()2

وقال القاضي عياض :ضرب صلى اهلل عليه وسلم هلم ً
مثال حباليت املقتصد واملكثر،

 .1فتح الباري.248 - 246/ 11 ،
 .2العاديات .،8 :فتح الباري .248 - 246/ 11
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فكأنه صلى اهلل عليه وسلم يقول :أنتم تقولون إن نبات الربيع خري ،وبه قوام احليوان،
وليس هو كذلك مطلقاً ،بل منه ما يقتل ،أو يقارب القتل ،فحالة املبطون املتخوم ،كحالة
من جيمع املال ،وال يصرفه يف وجوهه ،فأشار صلى اهلل عليه وسلم إىل أن االعتدال
والتوسط يف اجلمع أحسن ،ثم ضرب ً
مثال ،ملن ينفعه إكثاره ،وهو التشبيه بآكلة اخلضر،
وهذا التشبيه ملن صرفه يف وجوهه الشرعية ،ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من
اخلضر ،حتى متتلىء خاصرتها ،ثم تثلط ،وهكذا من جيمعه ،ثم يصرفه ،واهلل أعلم.

(*)
1

فهذا احلديث مبضامينه وأمثلته يربز خطورة الفتنة اليت تكمن يف ملذات الدنيا وزينتها
وانفتاح خرياتها ،وكثري هم الذين تغريهم هذه الفتنة ،فينسيهم اهلل أنفسهم كما نسوه،
بسبب فسقهم.
فهذه وقفة أخرى عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية ،فيما خيص التحذير
من زينة الدنيا من أن تفنت عن الدين ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد من هذه
التوجيهات يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم بشرح النووي.144 - 143/ 7 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة اخلامسة

قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :مل يَت َ
يسى ،وكان يف َبن
َكَّل ْم يف املَْه ِد إال َثالَثٌة؛ ِع َ
يِ
إِ ْس َراِئ َ
يل َر ُج ٌلُ ،ي َق ُال له ُج َريْ ٌج ،كان ُي َصِّليَ ،جاَءْتُه ُأ ُّمُهَ ،ف َد َعتُْه ،فقالُ :أ ِجيُب َها ،أو ُأ َصِّلي؟
ت له
ات ،وكان ُج َريْ ٌج يف َص ْو َم َعتِِهَ ،فتَ َع َّر َض ْ
فقالت :اللهم ال تمُِتُْه حتى ُت ِريَُه ُو ُجوهَ املُو ِم َس ِ

ت َرا ِعيًاَ ،فأَْم َكنَتُْه من َن ْف ِس َهاَ ،ف َوَل َد ْت ُغال ًما ،فقالت من ُج َريْج،
ا ْم َرأَةٌَ ،و َكَّل َمتُْهَ ،فأََبىَ ،فأََت ْ
ٍ
َلوُهَ ،و َسبُّوُهَ ،فتَ َو َّضأََ ،و َصَّلىُ ،ث َّم أتى اْل ُغال َم ،فقال :من أَُب َ
َفأََت ْوُهَ ،ف َك َسُروا َص ْو َم َعتَُهَ ،وأَْنزُ
وك

َ
َ
ت ا ْم َرأَةٌ
نيَ ،و َكاَن ْ
يا ُغالُم؟ قالَّ :
ب ،قال :ال إال من ِط ٍ
الرا ِعي ،قالواَ ،نبْيِن َص ْو َم َعتَك من ذ َه ٍ

ُت ْر ِض ُع اْبنًا هلا من َبن إِ ْس َراِئ َ
اج َع ْل
يلَ ،ف َم َّر بها َر ُج ٌل َرا ِك ٌ
ب ُذو َشا َرةٍ ،فقالت :اللهم ْ
يِ
َ
ب ،فقال :اللهم ال جَْت َعْلن مثلهُ ،ث َّم أَْقبَ َل على
اْبيِن مثله ،فَترََ َك َث ْديَ َهاَ ،وأْقبَ َل َعلى َّ
الرا ِك ِ
يِ
يمََصُه ،قال أبو ُه َريْ َرةََ :كأَِّني أَن ُ
يمََص إِ ْصبَ َعُهُ ،ث َّم
ْظُر إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُّ ،
َثدْيِ َها ُّ
اج َعْلن ِمثَ
ُم َّر ِبأََمٍة ،فقالت :اللهم اَل جَْت َع ْل اْبن ِمث َ
ْل َها،
ْل هذه ،فَترََ َك َث ْديَ َها ،فقال :اللهم
ْ يِ
يِ
فقالتَ َ :ذ َ
الرا ِك ُب َجبَّا ٌر من الجْ َبَ ِاب َرةِ؟ َو َه ِذهِ الأَْ َمُة يَُق ُ
ت ،ومل
تَ ،زَنيْ ِ
ولو َنَ :س َرْق ِ
اك؟ فقالَّ :
لمِ
َ ْ ْ (*)
تف َعل).
1

تعرضت احللقة السابقة من هذه الزاوية الصحفية إىل التحذير من افتتان الناس
بزينة احلياة الدنيا عن الدين ،ومبناسبة ذكرى يوم األم نود التطرق إىل جانب من الفتنة
عن الدين من طرف الوالدين ،واحلديث النبوي املذكور يذكر يف جانب منه قصة العابد
* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل { :واذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها
مكاناً شرقياً} (مريم.)16 :
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جريج ،الذي آثر االنشغال بصالته عن إجابة أمه ملا نادته ،فاستمر يف صالته دون أن
ات) ثم كان ما كان
جييبها ،فدعت عليه ،فقالت( :اللهم ال تمُِتُْه حتى ُت ِريَُه ُو ُجوهَ المُْو ِم َس ِ
من االبتالء ،وهدمت صومعته ،ثم انتهت هذه الفتنة بظهور احلق ،وإبطال الباطل ،وعاد
جريج إىل عبادته.
الشاهد من االستشهاد بهذا اخلرب النبوي أن الفتنة عن الدين يقوم بفعلها أحياناً
الوالدان أو أحدهما ،فغضب أحد الوالدين قد يحُ ْرف مسار الشخص عن االستقامة

على الدين ،أو قد يسبب له متاعب وصعاب ،جراء التناقض الذي حيدث أحياناً مع
والديه أو أحدهما ،بسبب خالف بينه وبينهما حول مسألة دينية ،أو حتى حول أصل
التدين ،فبعض األبناء يكون لديه توجه للعمل وفق ما يرضي اهلل يف سلوكه وعبادته،
ووالداه أو أحدهما يعرتض عليه ،ويواجهه بالغضب ،وقد يتخذ إجراءات تصل إىل حد
االعتداء اجلسدي عليه ،أو حرمانه من بعض حقوقه على والديه ،كاإلمساك عن النفقة
عليه ،أو حجب املرياث عنه ،وهذه الفتنة يتعرض هلا بعض األبناء الذين آمنوا ،وبقي
آباؤهم أو أمهاتهم على غري إميان ،وحصلت يف عهود األنبياء السابقني ،ويف عصر النبوة
احملمدية ،وما زالت مثل هذه الفنت تقع ،فيشاهد بعضها وتتداول وسائل اإلعالم أخبار
بعض منها.
فتنة سعد بن أبي وقاص من قبل والدته:
الصحيح أن الصحابي اجلليل سعد بن أبي وقاص ،تعرض من قبل والدته لفتنة
شديدة بسبب إسالمه ،وكانت مصرة على أن يرتد عن دينه ،ومارست ضغوطاً نفسية
عليه من خالل امتناعها عن الطعام والشراب ،حتى يعود عن دينه ،فعن ُم ْص َعب بن
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َس ْع ٍد ،عن أبيه( :أََّنُه َنزَ
ت ُأ ُّم َس ْع ٍد ،أَ ْن ال ُت َكِّل َمُه أََب ًدا،
ت فيه آيَ ٌ
ات من اْلُق ْرآ ِن ،قالَ :حَل َف ْ
َل ْ

ت أَ َّن اهلل َو َّص َ
حتى يَ ْكُف َر ِب ِدينِِه ،وال َتأُْك َل ،وال َت ْش َر َب ،قالتَ :ز َع ْم َ
اك ِب َواِل َديْ َك ،وأنا

ت َثالًثا حتى ُغ ِش َي عليها من الجْ َ ْه ِدَ ،ف َقا َم ابن هلا ُي َق ُال
ُأ ُّم َك ،وأنا آُمُر َك بهذا ،قالَ :م َكثَ ْ
ْعو على َس ْع ٍدَ ،فأَْنز َ
َل اهلل عز وجل يف اْلُق ْرآ ِن هذه الآْ يََة:
له ُع َما َرُةَ ،ف َس َقا َهاَ ،ف َج َعَل ْ
ت َتد ُ
ْسا َن ِب َواِل َديِْه ُح ْسنًا َوإ ْن َجا َه َد َ
احبْ ُه َما يف
اك على أَ ْن ُت ْش ِر َك ِبي} َوِفي َها { َو َص ِ
{ َو َو َّصيْنَا الإِْن َ
ِ

ُّ
الدْنيَا َم ْعُروًفا}).

()1

واآلية املذكور طرفها يف هذا احلديث الشريف هي من سورة لقمان ونصهاَ { :وإِن
َجا َه َد َ
الدْنيَا َم ْعُروفاً
احبْ ُه َما فيِ ُّ
س َل َك ِبِه ِعْل ٌم َفلاَ ُت ِط ْع ُه َما َو َص ِ
اك َعلى أَن ُت ْش ِر َك ِبي َما َليْ َ
َ
اب إَل َّي ُث َّم إَل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأَُنبِّئ ُ
َواتَّبِ ْع َسبِ َ
ُم َت ْع َمُلو َن}( ،)2وتشرتك هذه
ُكم مِبَا ُكنت ْ
ِ
يل َم ْن أَن َ ِ
اآلية الكرمية مع ما أنزل اهلل تعاىل بشأن األمر مبصاحبة الوالدين املشركني باملعروف،
نسا َن ِب َواِل َديِْه
حتى وإن جاهدا الولد على اتباع منهجهما املضل ،فقال تعاىلَ { :و َو َّصيْنَا الإِْ َ

ُح ْسناً َوإن َجا َه َد َ
س َل َك ِبِه ِعْل ٌم َفلاَ ُت ِط ْع ُه َما إَل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأَُنبِّئ ُ
اك ِلت ْ
ُكم
ُش ِر َك ِبي َما َليْ َ
ِ
ِ

ُم َت ْع َمُلو َن}.
مِبَا ُكنت ْ

()3

إبراهيم ،عليه السالم ،يتصدى لفتنة والده عن الدين:
أصر
واجه نيب اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،فتنة قاسية عن الدين من قبل والده ،حني َّ
والده على اختيار درب الكفر والطغيان ،غري أنه صرب ،وحافظ على سلوك األدب مع
والده ،فتلطف يف خطابه ،واستغفر له يف مرحلة ما قبل النهي عن االستغفار للكافرين،
 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب يف فضل سعد بن أبي وقاص ،رضي اهلل عنه.
 .2لقمان15 :
 .3العنكبوت.8 :
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يم َألِبيِه إِ َّال َعن َّم ْو ِع َدةٍ َو َع َد َها إِيَّاُه َفَل َّما
استِ ْغ َفاُر إِْب َرا ِه َ
ويف هذا يقول تعاىلَ { :و َما َكا َن ْ
يم}( ،)1وقد قابل إبراهيم ،عليه السالم،
يم َّ
َتبَينَّ َ َلُه أََّنُه َع ُد ٌّو هلل َتبرَ َّأَ ِمنُْه إِ َّن إِْب َرا ِه َ
ألواهٌ َحِل ٌ
فرد على
قسوة والده وعناده ،باملالطفة واملواددة له ،مع احملافظة على الثبات على دينهَّ ،
أبيه بكالم فيه اللطف واحلنان والدفء ،فأخرب اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل عن ذلك يف
يم إَِّنُه َكا َن ِص ِّديقاً
ْ
َاب إِْب َرا ِه َ
مشهد قرآني ناطق ومعرب ،فقال جل شأنهَ { :واْذ ُك ْر فيِ ال ِكت ِ
نَّبِيّاً* إْذ َق َ
ت َ َت ْعُب ُد َما اَل يَ ْس َم ُع َواَل ُيبْ ِصُر َواَل ُي ْغن َع َ
ت إِِّني
ال َبيه يا أَب
نك َشيْئاً* يَا أََب ِ
ِ
يِ
لأِ ِ ِ َ َ ِ لمِ
ِ
ت اَل َت ْعُب ِد َّ
الشيْ َطا َن
َق ْد َجاءِني ِم َن اْل ِعْلم َما لمَْ يَأِْت َك َفاتَّبِ ْعيِن أَ ْه ِد َك ِص َراطاً َس ِويّاً* يَا أََب ِ
ت إِّني أَ َخ ُ َ
َ
الرمْحَن َفت ُ
إِ َّن َّ
َكو َن
يمََس َك َع َذ ٌ
اف أن َّ
اب ِّم َن َّ
الشيْ َطا َن َكا َن ِل َّ
َن َع ِصيّاً* يَا أَب ِ ِ
لرمْح ِ
لشيْ َطا ِن َوِليّاً* َق َ
ِل َّ
ب أَ َ
مَُنَّ َك َوا ْه ُج ْرِني
يم َلئِن لمَّْ َتنتَِه لأََ ْرج
ال أَ َرا ِغ ٌ
نت َع ْن آلهَِتيِ يَا إِْبرا ِه ُ
ً َ
ً َ لاَ َ َ َ
ََ
ْعو َن ِمن
َزُل ُك ْم َو َما َتد ُ
َمِليّا* َقال َس ٌم َعليْك َسأ ْستَ ْغ ِفُر لك َرِّبي إَِّنُه َكا َن ِبي َح ِفيّا* َوأ ْعت ِ

ُدو ِن اهلل َوأَْد ُعو َرِّبي َع َسى أَاَّل أَ ُكو َن ِب ُد َعاء َرِّبي َش ِقيّاً}.

()2

فتنة األبناء عن الدين بظلمهم:
سلب احلقوق ،أو الظلم فيها ،جير أحياناً إىل النقمة والغضب ممن يقومون بذلك،
وحني يكون أحد الوالدين يصلي ويصوم ،ويف الوقت نفسه ،يظلم أبناءه يف النفقة ،أو
حيرم بعضهم من حقوقهم املشروعة ،فإن بعض األبناء يعربون عن احتجاجهم على مثل
هذا السلوك اخلاطئ آلبائهم ،من خالل رفض الدين الذي يزعمون أنهم من أتباعه،
ووقوع مثل هذا السلوك على مرأى من األبناء ،يدفعهم أحياناً إىل رفض الدين الذي
حيمله آباؤهم ،أو حتمله أمهاتهم ،من هنا حرص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على
 .1التوبة114 :
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توعية اآلباء على حفظ حقوق أبنائهم ،واملساواة بينهم يف العطاء ،حتى ال جيد الشيطان
ً
مدخال ألنفسهم ،فيحرفهم عن صراط اهلل املستقيم.
ت ُأ ِّمي أبي َب ْع َ
ض المَْْو ِهبَِة لي من
(سأََل ْ
ري ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :
عن النُّ ْع َما ِن بن َب ِش ٍ

َماِلِهُ ،ث َّم َب َدا لهَ ،ف َو َهبَ َها لي ،فقالت :اَل أَ ْر َضى حتى ُت ْش ِه َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

َفأَ َخ َذ ِبيَ ِدي ،وأنا ُغلاَ ٌمَ ،فأََتى ِب َي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :إِ َّن ُأ َّمُه ِبنْ َ
احَة،
ت َر َو َ
َسأََلتْن َب ْع َ
ض المَْْو ِهبَِة لهَِ َذا ،قال :أََل َك َوَل ٌد ِس َواُه؟ قال :نعم ،قالَ :فأُ َراُه ،قال :اَل ُت ْش ِه ْدِني
يِ
َّ يِ
يز عن
ب :ال أَ ْش َه ُد على َج ْو ٍر)(*) ،ويف هذا توجيه إىل أهمية
الش ْع ِّ
على َج ْو ٍر ،وقال أبو َح ِر ٍ
1

الكف عن ظلم األبناء أو بعضهم.
فهذه وقفة أخرى عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية ،فيما خيص التحذير
من الفتنة عن الدين ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد من هذه التوجيهات يف احللقة
القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيذر من فتنة الناس عن الدين  -احللقة األخرية
ِّساِء).
الر َجا ِل من الن َ
قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما َت َر ْك ُت َب ْع ِدي ِفتْنًَة أَ َض َّر على ِّ

()1

تتواصل هذه احللقة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع سابقاتها
يف التحذير من فتنة الناس عن الدين ،واحلديث الشريف أعاله يشري إىل خطورة فتنة
النساء على الرجال ،وهي مشاهدة يف كثري من اجملاالت ،والصور احلياتية ،وال جمال
ملواربتها أو جتاهلها ،ومع ذلك؛ فإن بعض الناس من النساء والرجال ينكر احلديث عن
هذه الفتنة ،انطالقاً من الظن أن جمرد احلديث عنها ينتقص من مقام املرأة ،وحيط من
ً
رجاال ونساء
شأنها ،واألمر ليس كذلك ،وإمنا هو يتماشى مع حقائق يلمسها الناس
يف حياتهم وعالقاتهم ،وتنزع إليها نفوسهم ورغباتهم وشهواتهم ،وهن يذهنب بلب
وتصنعهن ،وال يكاد يسلم من ذلك أحد من البشر ،واختالفهم
بزينتهن
الرجل احلازم
ّ
َّ
يف ذلك يتعلق مبستوى هذه النزعة ،وليس يف أصل وجودها ،واإلسالم بواقعيته واعرتافه
بفطرة اإلنسان ،وطبيعة خلقه وغرائزه ،ال ينكر االجنذاب إىل دوافع الغريزة ،لكنه يهذبها
ويضبطها؛ حتى تتم االستجابة هلا بطريقة تأتي باخلري ،وتصرف عن صاحبها وجمتمعه،
الويل والفساد واالحنطاط.
وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ما َت َر ْك ُت َب ْع ِدي)؛ أي ما أترك ،وعرب باملاضي لتحقق

ِّساِء)؛ ألن
الر َجا ِل من الن َ
املوت ،ومعنى (ِفتْنَة)؛ أي امتحاناً وبلية ،وقوله( :أَ َض َّر على ِّ
الطباع كثري ما متيل إليهن ،وتقع يف احلرام ألجلهن ،وتسعى للقتال والعداوة بسببهن.
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يتقى من شؤم املرأة.
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()2

قال احلافظ :إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغريهن ،ويشهد له قوله تعاىلُ{ :زيِّ َن

َاط لمُْ َ
ِّساء َواْلبَنِ َ ْ
َّ
ب َّ
ب َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْ ِل
اس ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
ري ا َقنط َرةِ ِم َن الذ َه ِ
ِللنَّ ِ
ني َوال َقن ِ ِ
المُْ َس َّو َمِة َو َ
لمَْ
َاع الحْ َيَاةِ ُّ
آب}( ،)1فجعل اهلل
األْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذِل َك َمت ُ
الدْنيَا واهلل ِعن َدُه ُح ْس ُن ا ِ

تعاىل النساء من عني الشهوات ،وبدأ بهن قبل بقية األنواع إشارة إىل أنهن األصل يف
ذلك ،ومن شر االفتتان بهن ،عدم االستغناء عنهن ،وأنهن حيملن الرجال على االنشغال
عن طلب أمور الدين ،وعلى التهالك على طلب الدنيا ،وذلك أشد الفساد.

()2

ووقاية من تفاقم االفتتان بالنساء وغريهن من متعلقات الروابط العائلية وزينة
احلياة الدنيا ،فإن اهلل تعاىل حذر من تقديم شيء من ذلك على حب اهلل والرسول ،صلى

اهلل عليه وسلم ،واجلهاد يف سبيله تعاىل ،فقال سبحانهُ{ :ق ْل إِن َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم َوأَْبن ُ
َآؤ ُك ْم
ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ُمو َها َوجَِتا َرةٌ تخَْ َش ْو َن َك َساَد َها َو َم َسا ِك ُن
َوإِ ْخ َواُن ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
ال اقْترََ ْفت ُ
ب إَِليْ ُكم ِّم َن اهلل َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد فيِ َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي اهلل ِبأَْم ِرهِ
َت ْر َض ْوَن َها أَ َح َّ
َ ()3
اس ِقني}.
َواهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َف ِ
وخمالفة هذا التحذير تعين الوقوع يف الفتنة عن الدين ،ومن ثم االنزالق يف وحل
املعاصي واآلثام.
أول فتنة بين إسرائيل:
ْر ِّي ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن ُّ
الدْنيَا ُحْل َوةٌ َخ ِض َرةٌ،
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

َخِلُف ُك ْم فيهاَ ،فيَنْ ُظُر َكيْ َ
َوإِ َّن اهلل ُم ْست ْ
ف َت ْع َمُلو َنَ ،ف َّاتُقوا ُّ
ِّساَء ،فإن أَ َّو َل
الدْنيَاَ ،و َّاتُقوا الن َ
 .1آل عمران.14 :
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ِفتْنَِة بين إِ ْس َراِئ َ
ِّساِء).
يل كانت يف الن َ

()1

قيل :إن املراد بأول فتنة بين إسرائيل ،قتل النفس اليت أمروا فيها بذبح البقرة ،حيث

ُقتِل رجل من قبل ابن أخيه أو عمه ،ليتزوج ابنته ،أو زوجته ،وقيل :حيتمل كونه أشار
إىل قصة هاروت وماروت؛ ألنهما فتنا بسبب امرأة من بين إسرائيل ،وحيتمل أنه أشار
إىل قضية رجل هلك مبطاوعة زوجته.

()2

امرأة العزيز أمنوذج لفتنة النساء:
عرض القرآن الكريم يف سورة يوسف قصته ،عليه السالم ،مع امرأة العزيز ،اليت
وهبهن
ظهرت فيها مالمح واضحة لفنت النساء ،متجلية بالكيد ،واإلغواء ،واستخدام ما
َّ
اهلل من خلقة ،وطبيعة يف تطويع الرجال لالستجابة ملؤثراتهن املتقاطعة مع نزوعهم
إليهن ،وحبهم هلن ،ومما جاء خبصوص امرأة العزيز ،ونسوة املدينة ،ويوسف ،عليه
ت َ
ت
اب َوَق َال ْ
األْب َو َ
السالم ،قوله تعاىلَ { :و َرا َوَدْتُه َّالتيِ ُه َو فيِ َبيْتِ َها َعن َّن ْف ِسِه َو َغَّل َق ِ
ت َل َك َق َ
اي إَِّنُه َال ُي ْفِل ُح َّ
َهيْ َ
ت
ال َم َعاَذ اهلل إَِّنُه َرِّبي أَ ْح َس َن َمثْ َو َ
الظالمُِو َن* َوَل َق ْد َه َّم ْ
السوَء َواْل َف ْح َشاء إَِّنُه ِم ْن
ِبِه َو َه َّم ِب َها َل ْوال أَن َّرأَى ُب ْر َها َن َرِّبِه َك َذِل َك ِلن ْ
َص ِر َف َعنُْه ُّ
َ
ْ
َْ
ِعبَاِدَنا المُْ ْخَل ِص َ
اب
اب َوَقد ْ
ني* َواستَبَ َقا اْلبَ َ
َّت َق ِم َ
يصُه ِمن ُدُب ٍر َوأل َفيَا َسيِّ َد َها ل َدى البَ ِ
يم* َق َ
ال ِه َي َرا َوَدْتن
َق َال ْ
ت َما َجزَاء َم ْن أَ َراَد ِبأَ ْهِل َك ُس َوءاً إِ َّال أَن ُي ْس َج َن أَ ْو َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
يِ
ت َو ُه َو ِم َن
يصُه ُق َّد ِمن ُقُب ٍل َف َص َدَق ْ
َعن َّن ْف ِسي َو َش ِه َد َشا ِه ٌد ِّم ْن أَ ْهِل َها إِن َكا َن َق ِم ُ

َ
الصاِدِق َ
الكاِذِب َ
يصُه
يصُه ُق َّد ِمن ُدُب ٍر َف َك َذَب ْ
ني* َفَل َّما َرأَى َق ِم َ
ني* َوإِ ْن َكا َن َق ِم ُ
ت َو ُه َو ِمن َّ

ُق َّد ِمن ُدُبر َق َ
ض َع ْن َه َ
وس ُف أَ ْع ِر ْ
استَ ْغ ِف ِري
يم* ُي ُ
ـذا َو ْ
ال إَِّنُه ِمن َكيْ ِد ُك َّن إِ َّن َكيْ َد ُك َّن َع ِظ ٌ
ٍ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرقاق ،باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء.
 .2فيض القدير .180/ 2
53

َ
لمَْ
َ ْ
اطئِ َ
اوُد َفتَا َها َعن
نت ِم َن الخْ َ ِ
ِل َذنبِ ِك إِن ِ
َّك ُك ِ
يز ُت َر ِ
ني* َوَقال ِن ْس َوةٌ فيِ ا ِدينَِة ا ْم َرأُة ال َع ِز ِ
َّن ْف ِسِه َق ْد َش َغ َف َها ُحبّاً إنَّا َلنَ َرا َها َض َ
ت مِب ْ
ت إَِليْ ِه َّن
َك ِر ِه َّن أَ ْر َسَل ْ
س َع ْ
ني* َفَل َّما مَ ِ
ال ٍل ُّمبِ ٍ
ِ
فيِ
ت ْ
اخُر ْج َعَليْ ِه َّن َفَل َّما َرأَيْنَُه
َوأَ ْعتَ َد ْت لهَُ َّن ُمتَّ َكأً َوآَت ْ
ت ُك َّل َو ِ
اح َدةٍ ِّمنْ ُه َّن ِس ِّكيناً َوَق َال ِ
ـذا َب َشراً إ ْن َه َ
اش هلل َما َه َ
أَ ْكبرَ ْ َنُه َوَق َّط ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن َوُقْل َن َح َ
ت
يم* َق َال ْ
ـذا إِ َّال َمَل ٌك َك ِر ٌ
ِ
َف َذِل ُك َّن َّال ِذي لمُْتُنَّن ِفيِه َوَل َق ْد َرا َو ُّ
َن
استَ ْع َص َم َوَلئِن لمَّْ يَ ْف َع ْل َما آُمُرُه َلُي ْس َجن َّ
دتُه َعن َّن ْف ِسِه َف َ
يِ
ين* َق َ
ْعوَنن إَِليِْه َوإِ َّال َت ْص ِر ْف َعيِّن
ال رب السجن أَحب إَلي َّا يد
الصا ِغ ِر َ
َوَليَ ُكوناً ِّم َن َّ
َ ِّ ِّ ْ ُ َ ُّ ِ َّ ممِ َ ُ يِ
كَ ْي َد ُه َّن أَ ْص ُب إَِليْ ِه َّن َوأَ ُكن ِّم َن الجْ َا ِهِل َ
اب َلُه َرُّبُه َف َص َر َف َعنُْه َكيْ َد ُه َّن إَِّنُه ُه َو
َج َ
است َ
ني* َف ْ
يم}.
َّ
الس ِمي ُع اْل َعِل ُ

()1

ثم عادت السورة ملتابعة هذا اجلانب من هذه القصة القرآنية ،فقال تعاىلَ { :وَق َ
ال المَِْل ُك

ول َق َ
الر ُس ُ
ِّس َوةِ َّ
الالِتي َق َّط ْع َن
ال ا ْر ِج ْع إِلىَ َرِّب َك َف ْ
اسأَْلُه َما َب ُال الن ْ
اْئتُوِني ِبِه َفَل َّما َجاءُه َّ
يم* َق َ
وس َ
ف َعن َّن ْف ِسِه ُقْل َن َح َ
ال َما َخ ْطُب ُك َّن إِْذ َرا َو ُّ
اش
دت َّن ُي ُ
أَيْ ِديَ ُه َّن إِ َّن َرِّبي ِب َكيْ ِد ِه َّن َعِل ٌ
هلل َما َعِل ْمنَا َعَليِْه ِمن ُسوٍء َق َال ِ َ ْ
ص الحْ َ ُّق أََناْ َرا َو ُّ
دتُه َعن َّن ْف ِسِه
يز اآل َن َح ْص َح َ
ت ا ْم َرأُة ال َع ِز ِ
الصاِدِق َ َ َ َ َ لمَْ َ
ْ
ب َوأَ َّن اهلل َال يَ ْه ِدي َكيْ َد الخْ َاِئنِ َ
ني* َو َما
َوإَِّنُه لمَِ َن َّ
ني* ذِلك ِليَ ْعل َم أِّني أ ُخنُْه ِبال َغيْ ِ
()2
يم}
السوِء إِ َّال َما َر ِح َم َرِّب َي إِ َّن َرِّبي َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
ُأَب ِّر ُئ َن ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ
س َأل َّما َرةٌ ِب ُّ
المَْ ْرَأ َة َك ِّ
الضَلِع:
أرشد اإلسالم إىل بعض خصائص املرأة وكيفية التعامل معها ،فقال رسول اهلل ،صلى

اهلل عليه وسلم( :إِ َّن المَْْرأَةَ َك ِّ
َمتَ ْع َ
الضَل ِع ،إذا َذ َهبْ َ
ت
ت ُت ِق ُ
يم َها َك َس ْرَت َهاَ ،وإِ ْن َت َر ْكتَ َها ْ
است ْ

بهاَ ،وِفي َها ِع َو ٌج).

()3

 .1يوسف.34 - 23 :
 .2يوسف.53 - 50 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء.
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وإىل جانب اإلقرار بهذه احلقيقة ،فإن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوصي باملرأة خرياً،
(استَ ْو ُصوا
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمْ :

ت من ِضَلعَ ،وإِ َّن أَ ْع َو َج َش ْيٍء يف ِّ
الضَل ِع أَ ْعلاَ ُهَ ،فإِ ْن َذ َهبْ َ
يمُه
ِّساِء؛ فإن المَْْرأَةَ ُخِل َق ْ
ت ُت ِق ُ
ِبالن َ
ٍ

ِّساِء).
َك َس ْرَتُهَ ،وإِ ْن َت َر ْكتَُه مل يَ َز ْل أَ ْع َو َجَ ،ف ْ
استَ ْو ُصوا ِبالن َ

()1

يعين أن النساء جبلن على طباع معينة ،ومعنى كسرته ،قيل :هو فراقها بالطالق؛ أي إن

أردت منها أن ترتك اعوجاجها ،أفضى األمر إىل فراقها.

()2

أما املرأة إذا كانت صاحلة ،فتكون خري زينة احلياة الدنيا ،وأفضل بهجتها ،فعن عبد اهلل

ابن َع ْمرو ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُّ :
َاعَ ،و َخيرُْ َمتَاع ُّ
الدْنيَا،
(الدْنيَا َمت ٌ
ٍ
ِ
ات
الصالحِ َ ُ
المَْْرأَُة َّ
الصالحِ َُة)( ،)3واهلل تعاىل أشاد بالنساء الصاحلات ،فقال سبحانهَ...{ :ف َّ

َات َحاِف َظ ٌ ْ
ب مِبَا َح ِف َظ اهلل ،)4(}...وبالصالح ختف حدة الفتنة واإلغواء.
َقاِنت ٌ
ات ِلل َغيْ ِ

فهذه وقفة ختامية عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية ،فيما خيص التحذير

من الفتنة عن الدين ،آملني أن نوفق يف االستفادة من هذه التوجيهات مبا ينفعنا يف ديننا
وآخرتنا ،وصلى اهلل وسلم على الرسول األسوة ،حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه،
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

.1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب خلق آدم ،صلوات اهلل عليه ،وذريته.
 .2فتح الباري.368/ 6 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.
 .4النساء.34 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يستعيذ باهلل من اهلم واحلزن  -احللقة األوىل
عن أنس ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :اللهم إني

َ
َ
َ
الديْ ِنَ ،و َغَلبَِة
بَ ،واْلُب ْخ ِلَ ،و َضَل ِع َّ
أ ُعوُذ ِب َك من الهَْ ِّمَ ،والحْ َز ِنَ ،واْل َع ْج ِزَ ،واْلك َس ِلَ ،والجُْ نْ ِ
الر َجا ِل).
ِّ

()1

ُ
احلزن يف اللغة :هو ُ
السرور.
نقيض الف َرح ،وهو
خالف ُّ

()2

وعن اخلطابي قال :أكثر الناس ال يفرقون بني اهلم واحلزن ،وهما على اختالفهما يف

االسم ،يتقاربان يف املعنى ،إال أن احلزن إمنا يكون على أمر قد وقع ،واهلم إمنا هو فيما
يتوقع ومل يكن بعد .
وقال القزاز :اهلم هو الغم واحلزن ،تقول :أهمين هذا األمر وأحزنين ،وحيتمل أن
يكون من همه املرض ،إذا أذابه وأحنله ،مأخوذ من هم الشحم إذا أذابه ،والشيء مهموم؛
أي مذاب.

()3

وقيل :إن احلزن خشونة يف النفس؛ حلصول غم ،واهلم حزن يذيب اإلنسان ،فهو أخص
من احلزن ،وقيل :هما مبعنى.

()4

وقيل :الفرق بينهما بالشدة والضعف ،فاهلم أبلغ وأشد من احلزن.

()5

نعمة إذهاب اخلوف واحلزن ومسبباتها:
يذكر الرازي أن اخلوف عبارة عن تأمل القلب بسبب توقع حصول مضرة يف املستقبل،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب االستعاذة من اجلنب والكسل.
 .2لسان العرب.109/ 4 :
 .3عمدة القاري.177/ 14 :
 .4حتفة األحوذي.321 - 320/ 9 ،
 .5فيض القدير.151/ 2 :
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والغم عبارة عن تأمل القلب بسبب قوة نفع كان موجوداً يف املاضي ،وإذا كان كذلك،
فدفع اخلوف أوىل من دفع احلزن احلاصل بسبب الغم إذا عرفت هذا ،فنقول :إنه تعاىل
أخرب عن املالئكة أنهم يف أول األمر خيربون بأنه ال خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه
من أحوال القيامة ،ثم خيربون بأنه ال حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا،
وعند حصول هذين األمرين ،فقد زالت املضار واملتاعب بالكلية ،ثم بعد الفراغ منه،

ُم ُتو َع ُدو َن}
يبشرون حبصول املنافع ،وهو قوله تعاىلَ ...{ :وأَْب ِشُرواْ ِبالجْ َنَِّة َّالتِى ُكنت ْ

()1

فيا ترى من هم الذين يذهب اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف الدنيا واآلخرة؟ أجابت عن

هذا السؤال مضامني عدد من اآليات القرآنية الكرمية ،اليت اشرتك معظمها يف التبشري
بصرف اخلوف واحلزن عن عباد اهلل املخلصني ،الذين ذكروا بأوصاف متعددة ،منها ،أنهم
أولياء اهلل والذين اتقوا ،والذين اتبعوا هدى اهلل تعاىل ،والذين آمنوا باهلل واليوم اآلخر،

وعملوا صاحلاً ،والذين أسلموا وجوههم هلل وهم حمسنون ،والذين ينفقون أمواهلم يف

سبيل اهلل سراً وعالنية ،والشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهلل ،والذين قالوا ربنا اهلل ثم
استقاموا ،ويف حجب اخلوف واحلزن عن أولياء اهلل تعاىل ،يقول جل شأنه{ :أَال إِ َّن أَ ْوِليَاء
يحَ ُ َ ()2
اهلل َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم ْ َزنون}
ين َّات َقوا مِبََفا َزِت ِه ْم ال
َجي اهلل َّال ِذ َ
ويف رفعهما عن الذين اتقوا ،يقول جل ذكرهَ { :وُين ِّ

السوُء َوال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}( ،)3ويقول سبحانه{ :يَا َبن آَد َم إ َّما يَأِْتيَنَّ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّم ُ
نك ْم
يمََس ُه ُم ُّ
ُّ
ِ
يِ
يحَ ُ َ ()4
يَُق ُّصو َن َعَليْ ُك ْم آيَاِتي َف َمن َّات َقى َوأَ ْصَل َح َف َ
ال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم ْ َزنون}.
ِ
جيعاً
واهلل حيمي الذين اتبعوا هداه من اخلوف واحلزن ،يقول تعاىلُ{ :قْلنَا ا ْهبِ ُطواْ ِمنْ َها مَ ِ
 .1فصلت .30:التفسري الكبري.106/ 27 :
 .2يونس.62 :
 .3الزمر.61 :
 .4األعراف.35 :
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اي َف َ
ال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}.
َفإَِّما يَأِْتيَنَّ ُكم ِّميِّن ُه ًدى َف َمن َتبِ َع ُه َد َ

()1

واملؤمنون الذين يعملون الصاحلات يف خمتلف العصور ،تكفل اهلل حبسن جزائهم،

ين
ين آ َمنُواْ َو َّال ِذ َ
الذي من أبرزه محايتهم من تبعات اخلوف واحلزن ،فيقول تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ

الص ِابئِ َ
اآلخ ِر َو َع ِم َل َصالحِ اً َفَل ُه ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد
ني َم ْن آ َم َن باهلل َواْليَ ْو ِم ِ
َهاُدواْ َوالنَّ َصا َرى َو َّ
َرِّب ِه ْم َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}( ،)2وتكرر مضمون هذا البيان الرباني يف اآلية
 69من سورة املائدة.

كما تكرر التأكيد على محاية عموم املؤمنني املصلحني من اخلوف واحلزن ،يف قوله

ين َف َم ْن آ َم َن َوأَ ْصَل َح َف َ
تعاىلَ { :و َما ُن ْر ِس ُل المُْْر َسِل َ
ال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم
ين َوُمن ِذ ِر َ
ني إِ َّال ُمبَ ِّش ِر َ
يحَ ُ َ ()3
َو َال ُه ْم ْ َزنون}.
محُْس ٌن َفَلُه أَ ْجُرُه ِعن َد َرِّبِه َو َال َخ ْو ٌف
وقوله جل شأنهَ{ :بَلى َم ْن أَ ْسَل َم َو ْج َهُه هلل َو ُه َو ِ

َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}.

()4

ومن أمجل جمازاة الذين آمنوا واستقاموا أن اهلل تعاىل تكفل بصرف اخلوف واحلزن

َز ُل َعَليْ ِه ُم المَْلاَ ِئ َكُة أَاَّل
استَ َقاُموا َتتَن َّ
عنهم ،فقال جل ذكره{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ين َق ُالوا َرُّبنَا اهلل ُث َّم ْ
َ ()5
ُم ُتو َع ُدون}.
تخََاُفوا َواَل تحَْ َزُنوا َوأَْب ِشُروا ِبالجْ َنَِّة َّالتيِ ُكنت ْ
يحَ ُ َ ()6
استَ َقاُموا َفال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َوال ُه ْم ْ َزنون}.
{إِ َّن َّال ِذ َ
ين َق ُالوا َرُّبنَا اهلل ُث َّم ْ
واألخيار الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل تعاىل على الوجه الذي يرضاه سبحانه،

حيميهم اهلل جل شأنه من تبعات اخلوف واحلزن ،فيقول جل ذكرهَّ :
ين ُين ِفُقو َن أَ ْم َوالهَُ ْم
{ال ِذ َ
 .1البقرة.38 :
 .2البقرة.62 :
 .3األنعام.48 :
 .4البقرة.112 :
.5فصلت.30 :
 .6األحقاف.13 :
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يل اهلل ُث َّم َال ُيتْبِ ُعو َن َما أَن َفُقوُا َمنّاً َو َال أًَذى لهَُّ ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم
فيِ َسبِ ِ
الليْل َوالنَّ َه ِار ِس ّراً َو َع َ
َ َ لهَُ
َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}( ،)1ويقول تعاىلَّ :
َّ
الِنيًَة
{ال ِذ َ
ين ُين ِفُقون أ ْم َوا م ِب ِ
يحَ ُ َ ()2
َفَل ُه ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم ْ َزنون}.
أما الشهداء ،الذين لفظوا أنفاسهم يف احلياة الدنيا على درب الشهادة يف سبيل

اهلل ،فهم إضافة إىل حسن مقامهم عند ربهم ،فهم كذلك حمميون من اخلوف واحلزن،

ب َّال ِذ َ ُ ُ ْ
واهلل تعاىل يقولَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
يل اهلل أَ ْم َواتاً َب ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َرِّب ِه ْم
ين قتِلوا فيِ َسبِ ِ
ُي ْر َزُقو َن*َف ِر ِح َ
ين لمَْ يَْل َحُقواْ ِب ِهم ِّم ْن َخْل ِف ِه ْم
ني مِبَا آَت ُاه ُم اهلل ِمن َف ْضِلِه َويَ ْستَبْ ِشُرو َن ِب َّال ِذ َ
يحَ ُ َ ()3
أَ َّال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم ْ َزنون}.
صرف اخلوف واحلزن عن أهل اجلنة:
احلزن األعظم يكون يوم القيامة ،حني تظهر األهوال ،ويكون احلشر واحلساب واجلزاء،

فإذا ما جني املرء من ويالت ذلك اليوم وحزنه ،فقد فاز ،مصداقاً لقوله تعاىل عن حال
َع الأَْ ْكبرَُ َوَتتَ
َل َّق ُاه ُم المَْلاَ ِئ َكُة َه َذا يَ ْوُم ُك ُم َّال ِذي
املؤمنني يوم القيامة{ :ال يحَُْزُن ُه ُم اْل َفز ُ

ُم ُتو َع ُدو َن}.
ُكنت ْ

()4

وملزيد من تبكيت أهل النار ،فإنهم ملا ينظرون إىل املؤمنني الذين كانوا يستضعفونهم

يف الدنيا ،ويسخرون منهم ،يتساءلون وهم ينظرون إليهم وهم يف اجلنة ،أليس هؤالء
الذين كنا نعتقد أن اهلل ال مين عليهم برمحة منه وفضل؟! فها هم اليوم يتنعمون مبنازهلم

ين
يف اجلنة ،إضافة إىل أنهم ال ينتابهم حزن أو خوف فيها ،فيقول تعاىل{ :أَ َهـ ُؤالء َّال ِذ َ

ُم تحَْ َزُنو َن}.
ُم َال يَنَالهُُ ُم اهلل ِب َرمَْ
حٍة اْد ُخُلواْ الجْ َنََّة َال َخ ْو ٌف َعَليْ ُك ْم َو َال أَنت ْ
أَْق َس ْمت ْ
 .1البقرة.262 :
 .2البقرة.274 :
 .3آل عمران.170 - 169 :
 .4األنبياء.103 :
 .5األعراف.49 :

59

()5

والسؤال الوارد يف صدر هذه اآلية الكرمية موجه من أصحاب األعراف خطاباً ألهل
النار ،واإلشارة بهؤالء إىل أهل اجلنة ،وذلك أن الكفار كانوا يف الدنيا يقسمون أن اهلل ال

يرحم املؤمنني ،وال يعبأ بهم ،فظهر خالف ما قالوا ،وقيل :هو من كالم املالئكة خطاباً

ألهل النار ،واإلشارة بهؤالء إىل أصحاب األعراف {ادخلوا اجلنة} خطاباً ألهل اجلنة

إن كان من كالم أصحاب األعراف تقديره قد قيل هلم ادخلوا اجلنة ،أو خطاباً ألهل
األعراف ،إن كان من كالم املالئكة.

()1

شكر اهلل تعاىل على إذهاب احلزن:
حيمد املؤمنون ربهم يوم القيامة أن جناهم من احلزن ،وعن ذلك يقول اهلل تعاىلَ { :وَق ُالوا

ب َعنَّا الحْ َ َز َن إِ َّن َرَّبنَا َل َغُفو ٌر َش ُكو ٌر}( ،)2وبالنسبة إىل املراد باحلزن
الحْ َ ْم ُد هلل َّال ِذي أَْذ َه َ
هنا ،ففيه أقوال عند املفسرين ،فقيل :هو عذاب النار ،وقيل :أهوال القيامة ،وقيل :هموم

الدنيا ،والصواب العموم يف ذلك كله.

()3

نسأل اهلل تعاىل أن مين علينا بالرمحة والسكينة والطمأنينة ،وأن يذهب اخلوف،
واهلم ،واحلزن يف الدنيا واآلخرة ،وإىل لقاء قادم إن شاء اهلل تعاىل ،ملتابعة احلديث عن
االستعاذة من اهلم واحلزن ،يف إطار هذه الزاوية الصحفية اخلاصة بأحاديث الرسول
األسوة ،وسريته العطرة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

.1التسهيل لعلوم التنزيل.34 - 33/ 2 ،
 .2فاطر.34 :
.3التسهيل لعلوم التنزيل.159/ 3 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يستعيذ باهلل من اهلم واحلزن  -احللقة الثانية
احللقة السابقة املعنونة باالستعاذة باهلل من اهلم واحلزن تعرضت ملعنى احلزن واهلم،
ونعمة إذهاب اخلوف واحلزن ومسبباتها ،وصرف اخلوف واحلزن عن أهل اجلنة ،وشكر
اهلل تعاىل على إذهاب احلزن ،وإن هذه القضايا هلا ُبعدان رئيسان ،أحدهما ديين ،واآلخر
نفسي ،وبينهما صلة وثيقة يف األسباب واآلثار ،وقد قيل ال خيرج إنسان من الدنيا إال
حزيناً ،فإن كان مسيئاً ،فعلى إساءته ،وإن كان حمسناً فلتقصريه ،فاخلوف من املستقبل
أمامهم ،واحلزن على املاضي خلفهم ،واهلل تعاىل أعلم( ،)1ويتواصل احلديث يف هذه
احللقة عن بعض قضايا احلزن ،وعلى وجه اخلصوص قضية النهي عن اإلفراط يف احلزن.
النهي الرباني للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن احلزن:
يقول ابن تيمية :إن اهلل تعاىل مل يأمر باحلزن وال رسوله ،بل قد نهى عنه يف مواضع،
وأمثال ذلك كثري؛ وذلك ألن احلزن ال جيلب منفعة ،وال يدفع مضرة ،فال فائدة فيه ،وما
ال فائدة فيه ال يأمر اهلل به ،نعم ال يأثم صاحبه ،إذا مل يقرتن حبزنه حمرم ،كاحلزن على
املصائب ،فاهلل ال يؤاخذ على دمع العني ،وال على حزن القلب ،ولكن يؤاخذ على قول
اللسان ،أو يرحم ،فالعني تدمع ،والقلب حيزن.

()2

والنهي الرباني عن احلزن ورد يف عدد من اآليات القرآنية ،كان اخلطاب يف معظمها
موجهاً إىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لكنه غالباً ال يقتصر عليه ،فهو له وللمؤمنني

الذين معه ،والذين يأتون من بعده ،ومن تلك اآليات الكرمية ،قوله تعاىلَ { :و َال يحَْز َ
ُنك
 .1أضواء البيان.92/ 9 ،
 .2جمموع الفتاوى.16/ 34 ،
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َّه ْم َلن يَ ُض ُّرواْ اهلل َشيْئاً ُي ِر ُ
َّال ِذ َ
ين ُي َس ِار ُعو َن فيِ اْل ُك ْف ِر إِن ُ
اآلخ َرةِ
يد اهلل أَ َّال يجَْ َع َل لهَُ ْم َح ّظاً فيِ ِ
()1
يم}.
َولهَُ ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
تساءل الرازي عن مربر النهي عن احلزن على كفر الكافر ،ومعصية العاصي ،واحلزن
على ذلك طاعة ،فكيف نهى اهلل عن الطاعة ،وأجاب عن ذلك من وجهني؛ األول :أن
املقصود النهي عن اإلفراط يف احلزن على كفر الناس ،حتى كاد يؤدي ذلك إىل إحلاق
الضرر بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فنهاه اهلل تعاىل عن اإلسراف فيه ،أال ترى إىل

قوله تعاىلَ{ :ف َ
رات}( ،)2الثاني :أن املعنى ال حيزنوك خبوف
ب َن ْف ُس َك َعَليْ ِه ْم َح َس ٍ
ال َت ْذ َه ْ
َّه ْم َلن يَ ُض ُّرواْ اهللَ َشيْئاً} يعين أنهم
أن يضروك ،ويعينوا عليك ،أال ترى إىل قوله{ :إِن ُ

ال يضرون مبسارعتهم يف الكفر غري أنفسهم ،وال يعود وبال ذلك على غريهم البتة.

()3

ومن اآليات املتضمنة النهي عن احلزن ،قوله تعاىلَ { :و َال يحَْز َ
ُنك َق ْولهُُ ْم إِ َّن اْل ِع َّزةَ هلل

يم}
الس ِم ُ
يع اْل َعِل ُ
جيعاً ُه َو َّ
مَ ِ

()4

فاإلنسان إمنا حيزن من وعيد الغري ،وتهديده ،ومكره ،وكيده ،كونه مؤثراً يف حاله ،فإذا

علم من جهة علاّ م الغيوب أن ذلك ال يؤثر ،خرج من أن يكون سبباً حلزنه ،فإذا كان اهلل
تعاىل هو الذي أرسله إىل اخللق ،وهو الذي أمره بدعوتهم إىل هذا الدين ،كان ال حمالة
ناصراً له ،ومعيناً ،وملا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إال له ،فقد حصل األمن،
وزال اخلوف(.)5

ويف موضع قرآني آخر يقول تعاىلَ{ :فلاَ يحَْز َ
ُنك َق ْولهُُ ْم إِنَّا َن ْعَل ُم َما ُي ِس ُّرو َن َو َما ُي ْعِلنُو َن}()6؛
 .1آل عمران.176 :
 .2فاطر.8 :
 .3التفسري الكبري.85/ 9 ،
 .4يونس.65 :
 .5التفسري الكبري.104/ 17 ،
 .6يس.76 :
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أي فال حيزنك يا أيها الرسول قول املكذبني الذين يقدحون بك ،أو فيما جئت به؛ أي
فال تشغل قلبك باحلزن عليهم ،إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ،فنجازيهم على حسب
علمنا بهم.

()1

َ
ول َال يحَْز َ
الر ُس ُ
َ
ُنك َّال ِذ َ
ويف موضع قرآني آخر ،يقول سبحانه{ :يَا أيُّ َها َّ
ين ُي َس ِار ُعون فيِ
()2
ين ِهاُدواْ.}...
ين َق ُالواْ آ َمنَّا ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َولمَْ ُت ْؤ ِمن ُقُلوُب ُه ْم َو ِم َن َّال ِذ َ
اْل ُك ْف ِر ِم َن َّال ِذ َ

أي ال تهتم أيها الرسول ،وال تبا ِل مبسارعة املنافقني يف الكفر؛ وذلك بسبب احتياهلم يف
استخراج وجوه الكيد واملكر يف حق املسلمني ،ويف مبالغتهم يف مواالة املشركني ،فاهلل

ناصرك عليهم ،وكافيك شرهم.

()3

ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
{ال تمَُد َّ
َّن َعيْنَيْ َك إِلىَ َما َمتَّ ْعنَا ِبِه أَ ْز َواجاً ِّمنْ ُه ْم َو َال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم
َ ()4
اخ ِف ْ
َو ْ
َاح َك ِلْل ُم ْؤ ِمنِني}
ض َجن َ
عرف رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،عظم نعمه عليه ،فيما يتعلق بالدين،
فاهلل تعاىل ملا ّ

وهو أنه آتاه سبعاً من املثاني ،والقرآن العظيم ،نهاه عن الرغبة يف الدنيا ،فحظر عليه
أن ميد عينيه إليها رغبة فيها.

واحلاصل أن قولهَ { :ال تمَُد َّ
َّن َعيْنَيْ َك إِلىَ َما َمتَّ ْعنَا ِبِه أَ ْز َواجاً ِّمنْ ُه ْم} نهي له عن االلتفات
إىل أمواهلم ،وقولهَ { :و َال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم} نهي له عن االلتفات إليهم ،وأن حيصل هلم يف

قلبه قدر ووزن.

()5

ويف موضع قرآني آخر ،يقول َّ
اصبرِ ْ َو َما َصبرُْ َك إِ َّال باهلل َو َال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم
جل شأنهَ { :و ْ

 .1تفسري السعدي.699/ 1 ،
 .2املائدة.41 :
 .3التفسري الكبري.183/ 11 ،
 .4احلجر.88 :
 .5التفسري الكبري.167 - 166 /19 ،
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َو َال َت ُك َضيْق ممَِّّا ُ
يمَْكُرو َن}()1ويقول تعاىلَ { :وال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم َواَل َت ُكن فيِ َضيْ ٍق ممَِّّا
ٍ
فيِ
َ ()2
ُ
يمَْكُرون }
ففي هاتني اآليتني ينهى اهلل تعاىل رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن أن يتأسف
لكفرهم ،وال يضيق صدره مبكرهم.

()3

ويف آية أخرى ينهى اهلل تعاىل رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن احلزن ،فيقول

تعاىلَ { :و َمن َك َف َر َفلاَ يحَْز َ
ات
ُنك ُك ْفُرُه إَِليْنَا َم ْر ِج ُع ُه ْم َفُننَبِّئ ُ
يم ِب َذ ِ
ُهم مِبَا َع ِمُلوا إِ َّن اهلل َعِل ٌ

ور}
ُّ
الص ُد ِ

()4

أي ال حتزن على تكذيبهم ،فإن صدقك وكذبهم ،يتبني عن قريب عند رجوعهم إلينا.

()5

فهذه طائفة من اآليات القرآنية اليت جاء النهي فيها عن احلزن يف سياق متنوع
ومناسبات خمتلفة ،جيمعها احلث على البعد عن احلزن املفرط املفضي إىل اهلالك أو
اإلحباط ،وهما من صور الفشل الذريع أو أسبابه.
نهي املؤمنني عن احلزن:
تنوع اخلطاب الرباني بالنهي عن احلزن ،فصدر لفئات أو أشخاص معينني ،فوجه

ُم َ
األ ْعَل ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني}.
جلماعة املؤمنني ،فقال تعاىلَ { :و َال َت ِهنُوا َو َال تحَْ َزُنوا َوأَنت ُ

()6

فكأن اهلل تعاىل يقول للمؤمنني إذا حبثتم عن أحوال القرون املاضية ،علمتم أن أهل

الباطل وإن اتفقت هلم الصولة ،لكن كان مآل أمرهم إىل الضعف والفتور ،وصارت
 .1النحل.127 :
 .2النمل.70 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.165 /2 ،
 .4لقمان.23 :
 .5التفسري الكبري.136/ 25 ،
 .6آل عمران.139 :
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دولة أهل احلق عالية ،وصولة أهل الباطل مندرسة ،فال ينبغي أن تصري صولة الكفار
عليكم يوم أحد ،سبباً لضعف قلبكم ،وجلبنكم ،وعجزكم ،بل جيب أن يقوى قلبكم ،فإن
االستعالء ،سيحصل لكم ،والقوة والدولة راجعة إليكم.

()1

وهكذا املسلمون اليوم ويف كل زمان ينبغي أن ال حيزنوا حزن إحباط ،بسبب هزمية،
أو جراح عارضة.
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،طلب من صديقه أبي بكر الصديق أن ال حيزن ،ملا
كان يرافقه يف غار ثور أثناء رحلة هجرتهما من مكة إىل املدينة املنورة ،وعن ذلك يقول

ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثنَينْ ِ إِْذ ُه َما فيِ اْل َغ ِار إِْذ
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
تعاىل{ :إِ َّال َت ُ
()2
يَُق ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إِ َّن اهلل َم َعنَا}.
ول ِل َص ِ
قوله هناَ { :ال تحَْ َز ْن إِ َّن اهلل َم َعنَا}؛ أي دع احلزن ،فإن اهلل بنصره وعونه وتأييده معنا ،ومن

كان اهلل معه ،فلن يغلب ،ومن ال يغلب ،فيحق له أن ال حيزن.

()3

هذه بعض التوجيهات القرآنية املتضمنة النهي عن احلزن املفرط ،الذي غالباً ما يؤدي
إىل اإلحباط والفشل ،واستجالب األمل دون فائدة ،واألصل أن يتسامى املؤمنون عن
اجلراح اليت تصيبهم؛ ألنهم األعلون بإذن اهلل تعاىل.
وإىل حلقة قادمة أخرى إن شاء اهلل تعاىل ،ملتابعة احلديث عن االستعاذة من اهلم واحلزن،
يف إطار هذه الزاوية الصحفية اخلاصة بسرية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1التفسري الكبري.12/ 9 ،
 .2التوبة.40 :
 .3فتح القدير.362/ 2 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يستعيذ باهلل من اهلم واحلزن  -احللقة الثالثة
احللقتان السابقتان من حديث االستعاذة باهلل من اهلم واحلزن وقفتا عند ما تيسر من
اآليات القرآنية ذات الصلة بالنهي عن اإلفراط يف احلزن ،سواء تلك اليت كان اخلطاب
فيها موجهاً إىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أم إىل املؤمنني ،وهناك آيات قرآنية أخرى
تناولت يف مضامينها وعباراتها نهياً عن احلزنُ ،وجه ألشخاص المعني دينياً وتارخيياً،
ومن أولئك:
مريم عليها السالم
صدر النهي عن احلزن من امللك جربيل ،أو من عيسى ،عليهما السالم ،على خالف

بني املفسرين إىل مريم ،عليها السالم ،فقال تعاىلَ{ :فنَادَا َها ِمن تحَْتِ َها أَال تحَْ َزِني.}...

()1

فلشدة ما لقيت مريم ،عليها السالم ،حبملها املباغت والفريد بعيسى ،عليه السالم،

سليت بقوله{ :أَال تحَْ َزِني} :أي ال تهتمي بالوحدة ،وعدم الطعام والشراب ،ومقالة
الناس.

()2

لوط ،عليه السالم:
اءت
املالئكة املرسلون إىل لوط ،عليه السالم ،نهوه عن احلزن ،فقال تعاىلَ { :ولمََّا أَن َج ْ

َج َ
ُر ُسُلنَا ُلوطاً ِسيَء ِب ِه ْم َو َض َ
اق ِب ِه ْم َذ ْرعاً َوَق ُالوا ال تخََ ْ
وك َوأَ ْهَل َك إِال
ف َوال تحَْ َز ْن إِنَّا ُمن ُّ
()4
ين}()3؛ أي ال ختف من قومك علينا ،وال حتزن بإهالكنا إياهم.
ا ْم َرأََت َك َكاَن ْ
ت ِم َن اْل َغ ِاب ِر َ

 .1مريم.24 :
 .2تفسري النسفي.34/ 3 ،
 .3العنكبوت.33 :
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موسى ،عليه السالم:
يف سياق اإلخبار القرآني عن قصة موسى ،عليه السالم ،مع قومه ،يقول تعاىلَ{:ق َ
ال

َ
األ ْرض َف َ
ني َسنًَة يَتِ ُ َ
اس ِق َ
َفإَِّن َها محَُ َّر َمٌة َعَليْ ِه ْم أَ ْرَب ِع َ
ني}()1؛ أي
س َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َف ِ
ال َتأْ َ
ِ
يهون فيِ
ال حتزن على الفاسقني ،قال مقاتل :إن موسى ملا دعا عليهم ،أخربه اهلل تعاىل بأحوال التيه،

ثم إن موسى ،عليه السالم ،أخرب قومه بذلك ،فقالوا له َ :دعوت علينا؟ وندم موسى
لمِ
اس ِق َ
ني} ،وجائز أن يكون
س َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َف ِ
على ما عمل ،فأوحى اهلل تعاىل إليه {فال َتأْ َ

ذلك خطاباً حملمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أي ال حتزن على قوم مل يزل شأنهم املعاصي،
وخمالفة الرسل ،واهلل أعلم.

()2

ونهي موسى ،عليه السالم ،عن احلزن بهذا اللفظ ،وجه إىل النيب ،صلى اهلل عليه
س} كما جاء يف
وسلم ،فنهاه اهلل تعاىل عن احلزن على القوم الكافرين ،بقوله{ :فال َتأْ َ

لإْ َ ُ
َ َ ْ
ْز َل
ُم َعَلى َش ْيٍء َحتَّى ُت ِق ُ
َاب َل ْست ْ
يموا التَّ ْو َراةَ َوا ِنجِْيل َو َما أن ِ
قوله تعاىلُ{ :ق ْل يَا أ ْهل ال ِكت ِ

ُ
س
إَِليْ ُك ْم ِم ْن َرِّب ُك ْم َوَليَ ِزي َد َّن َكثِ ً
ْز َل إَِليْ َك ِم ْن َرِّب َك ُط ْغيَاًنا َو ُك ْف ًرا َفلاَ َتأْ َ
ريا ِمنْ ُه ْم َما أن ِ
()3
ين}.
َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َكاِف ِر َ
أم موسى ،عليهما السالم:
تلقت أم موسى إهلاماً ربانياً ،من بني مضامينه ثنيها عن احلزن ،فقال تعاىلَ { :وأَ ْو َحيْنَا

ت َعَليِْه َفأَْل ِقيِه فيِ اْليَ ِّم َواَل تخََافيِ َواَل تحَْ َزِني إِنَّا َرادُّوُه
وسى أَ ْن أَ ْر ِض ِعيِه َفإَِذا ِخ ْف ِ
إِلىَ ُأ ِّم ُم َ
َ ()4
إَِليْ ِك َو َجا ِعُلوُه ِم َن المُْْر َسِلني}
.1املائدة.26 :
.2التفسري الكبري.159/ 11 ،
 .3املائدة.68 :
 .4القصص.7 :
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فقد ألقي يف خلدها وروعها أن ال ختايف ،وال حتزني ،فإنه إن ذهب ،فإن اهلل سريده
إليك.

()1

فهذه مناذج من النواهي عن احلزن ،صدرت إىل أولياء اهلل وأصفيائه؛ ليكونوا قدوة
ألتباعهم املؤمنني من بعدهم ،يف الصرب واملصابرة واألمل ،بعيداً عن حمبطات األحزان،
وضعف العزائم ،وألهمية النجاة من احلزن احملبط ،فإن النص القرآني يدور احلديث فيه
أحياناً عن صرف احلزن عن أشخاص أو فئات ،ومن أمثلة ذلك:
صرف احلزن عن أم موسى :عليهما السالم:
تكرر ذكر هدف صرف احلزن عن أم موسى يف سورتي طه والقصص ،فقال تعاىل:

{َ ...ف َر َج ْعن َ
َاك إِلىَ ُأ ِّم َك َك ْي َت َق َّر َعيُْن َها َواَل تحَْ َز َن  ،)2(}...وقال جل شأنهَ{ :ف َرَدْدَناُه إِلىَ ُأ ِّمِه َك ْي
َت َق َّر َعيُْن َها َواَل تحَْ َز َن َوِلتَ ْعَل َم أَ َّن َو ْع َد اهلل َح ٌّق َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر ُه ْم اَل يَ ْعَل ُمو َن}( ،)3فقد يسر اهلل
تعاىل ألم موسى ،عليهما السالم ،سبل التخلص من مسببات احلزن ،فرجع إليها طفلها
الذي ألقته يف البحر بإهلام من اهلل تعاىل ،بعد أن التقطه رجال فرعون ،وكان يف رجوعه
إىل حضنها ودفئها طمأنة هلا ،وقرار لعينها ،وصرف للحزن عنها ،فكان نزع احلزن من
قلبها هدفاً لقدر اهلل تعاىل املتمثل يف رد ابنها الرضيع إليها ،سبحانك ربي ما أعظم
شأنك!
صرف احلزن عن نساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
القرآن الكريم مل يقصر اإلشارة بصرف احلزن عن أم موسى فحسب ،بل تعرض
لذكر هذه النعمة ،يف سياق احلديث عن جانب من عالقة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
 .1البداية والنهاية.239/ 1 ،
 .2طه.40 :
 .3القصص.13 :
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ْوي إَِليْ َك َمن َت َشاء َو َم ِن اْبتَ َغيْ َ
َّن
ت ممِ ْ
مع نسائه ،فقال تعاىلُ{ :ت ْر ِجي َمن َت َشاء ِمنْ ُه َّن َوُتؤ ِ
ُه َّن َوال يحَْز َّ
َع َزْل َ
َن.}...
َاح َعَليْ َك َذِل َك أَْدَنى أَن َت َق َّر أَ ْعُين ُ
ت َفال ُجن َ

()1

معناه أنهن إذا علمن أن هذا مما أنزل اهلل تعاىل ،كان أطيب ألنفسهن ،وأقل حلزنهن،
وأقرب إىل رضاهن.

()2

صرف احلزن عن املؤمنني بالقدر:
من أهداف اإلميان بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،النجاة من احلزن على ما فات من إدبار
الدنيا أو الفرح من إقباهلا ،ويف هذا يقول تعاىلِ{ :ل َكيْلاَ َتأْ َس ْوا َعَلى َما َفاَت ُك ْم َوال َت ْف َر ُحوا

مِبَا آَت ُاك ْم َو ُ
ور}( ،)3فما قدره اهلل نافذ ،وما مل يقدر لن يكون ،فال
اهلل اَل يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل مخُْتَا ٍل َف ُخ ٍ
داعي للحزن على ما فات وضاع.
حزن يعقوب ،عليه السالم:
ورد يف القرآن الكريم على لسان يعقوب ،عليه السالم ،قوله تعاىلَ{ :ق َ
ال إِِّني َليَ ْحُزُنن
يِ
َ ُ َ ()4
اف أَن يَأُْكَلُه ِّ
أَن َت ْذ َهُبواْ ِبِه َوأَ َخ ُ
ُم َعنُْه غاِفلون}
الذْئ ُب َوأَنت ْ
قوله{ :إِِّني َليَ ْحُزُنن أَن َت ْذ َهُبواْ ِبِه} يشري إىل علمه بذلك الواقع ،وقيل :إنه واخلوف
يِ
كالهما يف املستقبل ،لكن اخلوف استشعارهم لفقد مطلوب ،واحلزن استشعار غم

لفوت حمبوب ،وجعل هنا نفي اخلوف؛ كناية عن نفي العقاب ،ونفي احلزن كناية عن
نفي الثواب ،وهي أبلغ من الصريح وآكد؛ ألنها كدعوى الشيء ببينة ،واملعنى ال خوف
ً
مفضال عن أن حيل بهم مكروه ،وال هم يفوت عنهم حمبوب ،فيحزنوا عليه،
عليه،
 .1األحزاب.51 :
 .2تفسري املعاني.298/ 4 ،
 .3احلديد.23 :
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فاملنفي عن األولياء خوف حلول املكروه واحلزن يف اآلخرة ،وفيه إشارة إىل أنه يدخلهم
اجلنة ،اليت هي دار السرور واألمن ،ال خوف فيها ،وال حزن ،وحينئذ يظهر التقابل بني
الصنفني يف اآليتني.

()1

وعن حزن يعقوب ،عليه السالم ،يقول تعاىل أيضاًَ { :وَت َولىَّ َعنْ ُه ْم َوَق َ
ال يَا أَ َس َفى َعَلى

وس َ
يم}()2؛ أي ابيضت عيناه من البكاء الذي هو
ف َواْبيَ َّض ْ
ُي ُ
ت َعيْنَاُه ِم َن الحُْ ْز ِن َف ُه َو َك ِظ ٌ
مثرة احلزن ،وروي عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يعقوب َح ِز َن ُح ْز َن سبعني ثكلى،
يم} فعيل مبعنى فاعل؛ أي كاظم
وأعطي أجر مائة شهيد ،وما ساء ظنه باهلل قطَ{ ،ف ُه َو َك ِظ ٌ

حلزنه ،ال يظهره ألحد ،وال يشكو إال هلل ،وقيل :مبعنى مفعول ،كقوله :إذ نادى وهو مكظوم؛
أي مملوء القلب باحلزن ،أو بالغيظ على أوالده ،وقيل :الكظيم الشديد احلزن.

()3

وعىل لسانه يقول تعاىلَ{ :ق َ
ال إِنمََّا أَ ْش ُكو َبثِّي َو ُح ْزِني إِلىَ اهلل َوأَ ْعَل ُم ِم َن اهللِ
َما َال َت ْعَل ُمو َن}( ،)4رد يعقوب على بنيه يف تفنيدهم له ،بقوله{ :إِنمََّا أَ ْش ُكو َبثِّي َو ُح ْزِني إِلىَ
اهللِ}؛ أي إمنا أشكو إىل اهلل ،ال إليكم ،وال إىل غريكم ،والبث أشد احلزن.

()5

فهذه وقفة متواضعة مع بعض النصوص الشرعية اليت تعرضت لذكر احلزن والنهي
عنه ،وصرفه عن أولياء اهلل وأصفيائه ،وإىل لقاء قادم إن شاء اهلل تعاىل ،ملتابعة احلديث عن
االستعاذة من اهلم واحلزن ،يف إطار هذه الزاوية الصحفية اخلاصة بسرية الرسول األسوة،
صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
 .1روح املعاني.239/ 1 ،
 .2يوسف.84 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.126/ 2 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يستعيذ باهلل من اهلم واحلزن  -احللقة األخرية
متابعة ملا ورد يف احللقات الثالث السابقة حول االستعاذة باهلل من اهلم واحلزن،
ختتم هذه احللقة هذا املوضوع من خالل الوقوف عند املزيد من أنواع احلزن ،يف ضوء
حديث القرآن والسنة عنه ،فهناك حزنان متباينان يف الدوافع واآلثار واجلزاء ،وهما
حزن الكافرين ،وحزن املؤمنني ،الذين يعرتيهم احلزن أحياناً حسب طبيعتهم وفطرتهم
حني يتعرضون لبعض املصائب ،واستدل على مشروعية هذا النوع من احلزن مبواقف
للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأقوال وردت يف أحاديث صحيحة ،ويف اخلتام متَّ
التعريج على التحذير من دور الشيطان يف إثارة احلزن احملبط.
حزن الكافرين:
حال الكافرين خيتلف عن حال املؤمنني يف السلوك والعاقبة ،ومن ذلك حاهلم جتاه
اخلوف واحلزن ،فاملؤمن مطمئن معافى من احلزن ،بينما الكافر يعاقب به ،ومن ذلك أن
فرعون استثنى موسى الطفل من القتل ،بهدف أن يكون قرة عني له والمرأته ،بناء على

ت ا ْم َرأَ ُت ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َعينْ ٍ ِّلي
طلبها ،كما جاء يف القرآن الكريم ،إذ يقول تعاىلَ { :وَق َال ِ
َوَل َك اَل َت ْقُتُلوُه َع َسى أَن يَن َف َعنَا أَ ْو َنتَّ ِخ َذُه َوَلداً َو ُه ْم ال يَ ْش ُعُرو َن}

()1

غري أن اهلل تعاىل عاقب فرعون بأن جعل موسى ،عليه السالم ،مبعثاً حلزنه ،فقال تعاىل:

{ فَالْتَ َقطَ ُه ُ
اطئِ َ
آل ِف ْر َع ْو َن ِليَ ُكو َن لهَُ ْم ع ُ
ني}(،)2
َد ّواً َو َحزَناً إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َو َها َما َن َو ُجنُود ُ
َه َما َكاُنوا َخ ِ
 .1القصص.9 :
 .2القصص.8 :
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والالم يف قولهِ{ :ليَ ُكو َن }...هي الم العاقبة ،ال أن املقصد بااللتقاط كان ألن يكون

عدواً.

()1

ويف اجململ؛ فإن حزن الكافرين سيكون بالغاً يوم القيامة ،حيث يتحسرون على ما

فات ،وحيزنون على ما جيدون من سوء املصري ،واهلل تعاىل يقولَ { :وأَن ِذ ْر ُه ْم يَ ْو َم الحْ َ ْس َرةِ

إْذ ُق ِض َي َ
األ ْمُر َو ُه ْم فيِ َغ ْفَلٍة َو ُه ْم ال ُي ْؤ ِمنُو َن}.
ِ

()2

حزن املؤمنني:
حزن املؤمنني خيتلف عن حزن غريهم ،فهم حمميون من احلزن يف اآلخرة ،اليت ال
يفزعون فيها ،وال يضطربون ،إال أنهم يف الدنيا ينتابهم احلزن حني يشعرون بتقصري من
قبلهم ،أو عجزهم عن القيام بواجب أمرهم اهلل تعاىل به ،ويف هذا يقول تعاىلَ { :و َال
ُه ْم َت ِف ُ
َح ِمَل ُه ْم ُقْل َ
يض
َعَلى َّال ِذ َ
حُل ُك ْم َعَليِْه َت َوَّلواْ َّوأَ ْعُين ُ
ت َال أَ ِج ُد َما أَمِْ
ين إَِذا َما أََت ْو َك ِلت ْ

الد ْم ِع َحزَناً أَ َّال يجَِ ُدواْ َما ُين ِفُقو َن}.
ِم َن َّ

()3

واملؤمنون قد حيزنون أيضاً عندما جيدون إعراضاً من الناس أو بعضهم عن االستجابة

لدعوة اخلري اليت جاءوا ليحملوها إليهم ،ويف هذا يقول سبحانهَ{ :ق ْد َن ْعَل ُم إَِّنُه َليَ ْحُزُن َك

َّال ِذي يَُق ُ
َّه ْم َال ُي َك ِّذُبوَن َك َوَل ِك َّن َّ
الظالمِِ َ
ات اهلل يجَْ َح ُدو َن}.
ولو َن َفإِن ُ
ني ِبآيَ ِ

()4

وحتى ال يؤذيهم هذا النوع من احلزن ،فإن اهلل تعاىل بني هلم أن اهلداية ليس أمرها

مملوكاً لبشر ،وإمنا هي من عند اهلل العزيز القهار ،لذلك ال داعي للتحسر حزناً على عناد
اجلاحدين وإنكارهم ،فقال تعاىل{ :أََف َمن ُزيِّ َن َلُه ُسوُء َع َمِلِه َف َرآُه َح َسناً َفإِ َّن اهلل ُي ِض ُّل َمن
 .1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.277/ 4 ،
 .2مريم.39 :
 .3التوبة.92 :
 .4األنعام.33 :
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َعو َن}.
ب َن ْف ُس َك َعَليْ ِه ْم َح َس َر ٍ
يم مِبَا يَ ْصن ُ
يَ َشاُء َويَ ْه ِدي َمن يَ َشاُء َفال َت ْذ َه ْ
ات إِ َّن اهلل َعِل ٌ

()1

القلب حيزن واهلل ال يعذب بدمع العني:
اإلنسان يتعرض أحياناً لظروف أو مصائب تتسبب يف شعوره باحلزن واألمل ،ومن
(اشت َ
احلوادث اليت وردت بها أحاديث صحيحة بهذا الصدد ،ما يأتيْ :
َكى َس ْع ُد بن ُعبَاَدةَ،
َش ْك َوى لهَ ،فأََتاُه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ُعوُدُه مع عبد الرمحن بن َع ْو ٍفَ ،و َس ْع ِد

اشيَِة
اصَ ،و َعبْ ِد اهلل بن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل َعنْ ُه ْم ،فلما دخل عليهَ ،ف َو َج َدُه يف َغ ِ
ابن أبي َوَّق ٍ

أَ ْهِلِه ،فقال :قد َق َضى ،قالوا :اَل يا َر ُس َ
ول اهللَ ،فبَ َكى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما
َرأَى اْل َق ْوُم ُب َكاَء النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َك ْوا فقال :أال َت ْس َم ُعو َن إِ َّن اهلل اَل ُي َع ِّذ ُب

ْ
ْْ
بَ ،وَل ِك ْن ُي َع ِّذ ُب بهذاَ ،وأَ َشا َر إىل ِل َساِنِه ،أو يَ ْر َح ُمَ ،وإِ َّن المَْيِّ َ
ت
ِب َد ْم ِع ال َعينْ ِ  ،وال بحُِ ْز ِن ال َقل ِ

ُي َع َّذ ُب ِبُب َكاِء أَ ْهِلِه عليه ،وكان ُع َمُر ،رضي اهلل عنه ،يَ ْض ِر ُب فيه ِباْل َع َصا ،ويرمي ِبالحْ ِ َجا َرةِ،
اب)( ،)2فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنون تدمع عيونهم وحتزن قلوبهم،
وحيثي ِبالترَُّ ِ

لكنهم ال يقولون إال احلق.

س بن َماِل ٍك ،رضي
ومن حاالت حزن املؤمنني اليت ورد ذكرها يف صحاح السنة ،أن أََن َ

(اشت َ
اهلل عنه :يقولْ :
َكى ابن َألِبي َطْل َحَة ،قالَ :ف َم َ
ات وأبو َطْل َحَة َخ ِار ٌج ،فلما َرأَ ْت ا ْم َرأَُتُه

أََّنُه قد َم َ َ
ً نحَ
ت ،فلما جاء أبو َطْل َحَة ،قالَ :كيْ َ
ف اْل ُغالُم؟
ب اْلبَيْ ِ
اتَ ،هيَّأ ْت شيئاَ ،و َّتُْه يف َجاِن ِ
احَ ،و َظ َّن أبو َطْل َحَة أنها َصاِدَقٌة ،قال:
استرََ َ
قالت :قد َه َدأَ ْت َن ْف ُسُهَ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن يَ ُكو َن قد ْ
َس َل ،فلما أَ َراَد أَ ْن يخَُْر َج ،أَ ْعَل َمتُْه أََّنُه قد َم َ
َفبَ َ
اتَ ،ف َصَّلى مع النيب ،صلى
ات فلما أَ ْصبَ َح ا ْغت َ

اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم أَ ْخبرََ النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مِبَا كان ِمنْ ُه َما ،فقال رسول اهلل،
 .1فاطر.8 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب البكاء عند املريض.
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صلى اهلل عليه وسلمَ :ل َع َّل اهلل أَ ْن ُيبَ ِار َك َل ُك َما يف َليَْلتِ ُك َما ،قال ُس ْفيَ ُان :فقال َر ُج ٌل من

ْص ِارَ :ف َرأَيْ ُت لهَُ َما ِت ْس َعَة أَ ْواَلٍد ،كلهم قد َق َرأَ اْلُق ْرآ َن).
الأَْن َ

()1

َ
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قال( :د َ
َخْلنَا مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعن أَن ِ

السالمَ ،فأَ َخ َذ رسول اهلل ،صلى اهلل
على أبي َسيْ ٍ
ف اْل َقينْ ِ  ،وكان ِظئْ ًرا ِإلْب َرا ِه َ
يم ،عليه َّ
عليه وسلم ،إبراهيم َف َقبََّلُهَ ،وشمَ َُّهُ ،ث َّم د َ
يم يجَُ وُد ِبنَ ْف ِسِه،
َخْلنَا عليه َب ْع َد ذلكَ ،وإِْب َرا ِه ُ
ت َعيْنَا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ت ْذ ِرَفا ِن ،فقال له عبد الرمحن بن َع ْو ٍف،
َف َج َعَل ْ
ْت يا َر ُس َ
رضي اهلل عنهَ :وأَن َ
حٌة ُث َّم أَْتبَ َع َها ِبأُ ْخ َرى ،فقال
ول اهلل؟ فقال :يا ابن َع ْو ٍف :إَِّن َها َرمَْ

َن ،وال َنُق ُ
ب يحَْز ُ
ول إال ما يَ ْر َضى َرُّبنَاَ ،وإِنَّا
صلى اهلل عليه وسلم :إِ َّن اْل َعينْ َ َت ْد َم ُعَ ،واْل َقْل َ
يم لمَحَْزُوُنو َن).
ِب ِف َراِق َك يا إِْب َرا ِه ُ

()2

س ِعنْ َد المُْ ِصيبَِةُ ،ي ْع َر ُف فيه الحُْ ْز ُن ،وفيه عن َعاِئ َشَة،
وجاء يف صحيح البخاريَ ،باب من َجَل َ
رضي اهلل عنها ،قالت( :لمََّا جاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،قتْ ُل ابن َح ِارَثَةَ ،و َج ْع َف ٍر ،وابن
لحُْ
َُ
ْ
ْ
ابَ ،فأََتاُه َر ُج ٌل ،فقال:
َر َو َ
احَةَ ،جَل َ
ابَ ،ش ِّق البَ ِ
س ُي ْع َر ُف فيه ا ْز ُن ،وأنا أنْظُر من َصاِئ ِر البَ ِ

إِ َّن ِن َساَء َج ْع َف ٍرَ ،وَذ َك َر ُب َكاَء ُه َّنَ ،فأََم َرُه أَ ْن يَنْ َه ُاه َّن.)...

()3

َ
س ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :قن َ
َت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ش ْه ًرا حني ُقتِ َل
وعن أَن ٍ

اْلُق َّراُء ،فما رأيت َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِز َن ُح ْزًنا َق ُّط أَ َش َّد منه).

()4

فهذه بعض الشواهد للحزن املشروع ،الذي يعرب عن مشاعر يصعب على صاحبها

إخفاؤها يف بعض األحيان العصيبة ،فيمكن لعني اإلنسان أن تدمع ملوت حبيب ،وميكن
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب من مل يظهر حزنه عند املصيبة.
.2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إنا بك حملزنون.
.3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب من جلس عند املصيبة يعرف فيه احلزن.
 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب من جلس عند املصيبة يعرف فيه احلزن.
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لقلبه أن حيزن لنقص يعرتيه يف األموال واألنفس والثمرات ،غري أن املؤمن ال يتعدى
هذه احلدود يف احلزن ،فال يقنط وال جيزع وال حيبط ،وإمنا يسرتجع ً
قائال{ :إِنَّا هلل َوإِنَّا
اج ُعو َن}( ،)1ليكون مع املهتدين الذين أنعم اهلل عليهم بالصلوات والرمحة.
إَِليِْه َر ِ
إثارة الشيطان للحزن:
يهدف الشيطان إىل إيذاء املؤمنني بكل ما أوتي من وسائل وأساليب ،ومن ذلك
استهدافهم مبا حيزنهم ،فيقول تعاىل{ :إِنمََّا النَّ ْج َوى ِم َن َّ
ين آ َمنُوا
الشيْ َطا ِن ِليَ ْحُز َن َّال ِذ َ
َ ()2
س ِب َض ِّار ِه ْم َشيْئاً إِاَّل ِبإِْذ ِن اهلل َو َعَلى اهلل َفْليَتَ َو َّك ِل المُْ ْؤ ِمنُون}.
َوَليْ َ
فالشيطان حيمل املتناجني باإلثم والعدوان على فعل النجوى ،اليت تسبب احلزن

للمؤمنني؛ وذلك ألن املؤمنني إذا رأوهم متناجني قالوا ما نراهم إال وقد بلغهم عن
أقربائنا وإخواننا ،الذين خرجوا إىل الغزوات أنهم قتلوا وهزموا ،ويقع ذلك يف قلوبهم،
وحيزنون له.

()3

أعاننا اهلل تعاىل على االنصياع لشرعه يف حزننا وفرحنا وأمرنا كله ،رغم أنف الشيطان
وحزبه ،متأسني بإمام املتقني ،رسولنا حممد ،صلى اهلل وسلم عليه ،وعلى آله ،وأزواجه،
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

.1البقرة156 :
.2اجملادلة.10 :
 .3التفسري الكبري.233/ 29 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة األوىل
خياطب اهلل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول سبحانهَ { :وَت َو َّك ْل َعَلى اهلل َو َك َفى

باهلل َو ِك ً
يال}.

()1

فاهلل يأمر رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالتوكل عليه سبحانه ،مؤكداً بأنه هو الكايف

الذي ال معطي ملا منع ،وال مانع ملا يعطي ،وكان صلى اهلل عليه وسلم ،يقول يف ُدُب ِر كل
اَ
(ل إَلَه إال اهلل َو ْح َدُه ،اَل َشر َ
لاَ
يك له ،له المُْْل ُكَ ،وَلُه الحْ َ ْم ُد ،وهو على كل
َص ةٍ َم ْكتُوَبٍةِ :
ِ
ت ،وال ُم ْع ِط َي لمَِا َمنَ ْع َ
َش ْيٍء َق ِدي ٌر ،اللهم اَل َماِن َع لمَِا أَ ْع َطيْ َ
ت ،وال يَنْ َف ُع َذا الجْ َ ِّد ِمنْ َك الجْ َدُّ).

()2

التفريق بني التوكل والتواكل:
التوكل هو تفويض األمر إليه سبحانه وتعاىل ،وقبل اخلوض يف بعض قضايا التوكل
ومسائله ،ينبغي التأكيد على أمرين ،أوهلما :أن من مقتضيات اإلميان أن يعتقد املؤمن
جازماً بأن جمريات األمور مجيعها تتم بإرادة اهلل الذي ال يعجزه أمر بالغ ما بلغ يف
العظمة والقوة ،واملرء حني يلجأ إىل اهلل ،ويفوض األمر إليه ،فإنه حقيقة يستند إىل
القدرة األعظم ،فعبارة (اهلل أكرب) يكررها املسلم مرات عديدة يف كل صالة يؤديها يف
نهاره وليله ،ويسمعها يف صدر اآلذان املتكرر يومياً لكل صالة ،وهي ذات داللة عقائدية
عظيمة ،تتجاوز رحاب الصياغة اللفظية املتناسقة ،لتخدم غرض التأكيد املتكرر املذكر
حبقيقة أن اهلل أكرب من كل كبري ،ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،مصداقاً لقوله

َ
األ ْرض َفيَ ُ
نظُروا َكيْ َ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َو َكاُنوا أَ َش َّد
ف َكا َن َعاِقبَُة َّال ِذ َ
تعاىل{ :أَ َولمَْ يَ ِس ُ
ِ
ريوا فيِ
 .1األحزاب.3 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء بعد الصالة.
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ات َواَل الأَْ ْرض إَِّنُه َكا َن َعِليماً
الس َما َو ِ
ِمنْ ُه ْم ُق َّوةً َو َما َكا َن اهلل ِلُي ْع ِج َزُه ِمن َش ْيٍء فيِ َّ
ِ
فيِ
ً ()1
َق ِديرا}
أما األمر الثاني الذي ينبغي التأكيد عليه يف صدر احلديث عن هذه القضية العقائدية،
فيتعلق بالتفريق بني التوكل املطلوب مبعناه املشروع ،الذي يراد منه االعتماد على اهلل
تعاىل مع األخذ باألسباب ،وبني التواكل املرفوض ،والذي يعين االستسالم للكسل
واخلمول ،وترك األخذ باألسباب ،فعن عمرو بن أمية الضمري ،رضي اهلل عنه ،أنه قال:
(يا رسول اهلل؛ أرسل راحليت ،وأتوكل؟ فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :بل قيدها
وتوكل).

()2

ودلت سرية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على عنايته باألخذ بأسباب جناح جهاده،

وحتصيل معاشه ،ويف شأنه كله ،وهو القائل صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ل ْو َت َو َّكُلو َن َعَلى اهلل

َح َّق َت َو ُّكِلِهَ ،ل َر َزَق ُك ُم اهلل َك َما يَ ْرُز ُق َّ
الطيرْ ََ ،ت ْغ ُدو مِ َ
اصاَ ،وَت ُعوُد ِب َطاًنا).
خً

()3

تفرد اهلل بالنفع والضر واإلعطاء واملنع حقيقة استفراد اهلل تعاىل يف إعطاء اخلري ومنعه،

اس
ويف صرف الشر واإلصابة به ،أكدها القرآن الكريم ،فيقول تعاىل{ :ما ي ْفت
َح اهلل ِللنَّ ِ
َ َ ِ
()4
يم}
ِمن َّرمَْ
ممُْس َك لهََا َو َما ِ
حٍة َفال ِ
يمُْس ْك َفال ُم ْر ِس َل َلُه ِمن َب ْع ِدهِ َو ُه َو اْل َع ِزيُز الحْ َ ِك ُ
جاء يف أضواء البيان ،أن اهلل تعاىل ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن ما يفتحه للناس من

رمحته ،وإنعامه عليهم بأنواع النعم مجيعاً ،ال يقدر أحد كائنًا ما كان أن ميسكه عنهم ،وما
ميسكه عنهم من رمحته ،وإنعامه ال يقدر أحد كائنًا من كان أن يرسله إليهم ،وهذا معلوم
بالضرورة من الدين.
 .1فاطر.44 :
 .2املستدرك على الصحيحني.722/ 3 ،
 .3صحيح ابن حبان.509/ 2 ،
 .4فاطر.2 :
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والرمحة املذكورة يف اآلية عامة يف كل ما يرحم اهلل به خلقه من اإلنعام الدنيوي
واألخروي ،كفتحه هلم رمحة املطر ،كما قال تعاىلَ{ :ف ُ
َت اهلل َكيْ َ
ف يحُْيِي
انظ ْر إِلىَ آَث ِار َرمْح ِ
()1
الأَْ ْر َ
ض َب ْع َد َم ْوِت َها إِ َّن َذِل َك لمَحُْيِي المَْْوَتى َو ُه َو َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر}
ومن أساليب القرآن الكريم يف ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل دون سواه على

تصريف األمور ،استخدامه االستدالل بالقدرة على إنزال الغيث ،وتهيئة األجواء لذلك

َ
ُ
بإرسال الرياح ،فهو سبحانه القادر على ذلك دون سواه ،فيقول تعاىل{ :أ َّمن يَ ْه ِديك ْم فيِ
حتِِه أَإَِلٌه َّم َع اهلل َت َعالىَ اهلل َع َّما
اح ُب ْشراً َبينْ َ يَ َد ْي َرمَْ
ُظُل َم ِ
الريَ َ
ات اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َو َمن ُي ْر ِس ُل ِّ

ُي ْش ِر ُكو َن}.

()2

وطرح هذا االستدالل بصيغة التساؤل خيدم جانب التشويق ،الذي حي ّفز التفكري للتدبر

يف حقيقة قدرة اهلل على اإلعطاء واملنع ،وعجز من سواه عن القيام بذلك إال بإرادته
سبحانه ،وملا زعم النمرود أنه قادر على اإلحياء واإلماتة ،فاجأه إبراهيم ،عليه السالم،
بطلب غري متوقع من ِقبله ،فتحداه أن يفعل أمراً على غري احلال الذي يتكرر حدوثه فيه

يم ِرِّبِه أَ ْن آَتاُه اهلل المُْْل َك إْذ َق َ
يم
يومياً ،فقال تعاىل{ :أَلمَْ َت َر إِلىَ َّال ِذي َح َّ
ال إِْب َرا ِه ُ
ِ
آج إِْب َرا ِه َ فيِ
يت َق َ
يت َق َ
يم َفإِ َّن اهلل يَأِْتي ِب َّ
س ِم َن
ال أََنا ُأ ْحيِـي َوُأ ِم ُ
َرِّب َي َّال ِذي يحُْيِـي َويمُِ ُ
ال إِْب َرا ِه ُ
الش ْم ِ
ت َّال ِذي َك َف َر واهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم َّ
الظالمِِ َ
المَْ ْش ِر ِق َفأْ ِت ب َها ِم َن المَْْغ ِر ِب َفُب ِه َ
ني}( ،)3وما أمجل
التعقيب على هذا السجال الذي انتهى لصاحل إبراهيم املؤمن ،حيث وصف اهلل تعاىل

هزمية النمرود بقولهَ{ :فُب ِه َ
ت َّال ِذي َك َف َر} ويقف صاحب التسهيل لعلوم التنزيل عند

هذه اآلية الكرمية ،فيذكر أن معنى (ُب ِه َ
ت) :أي انقطع وقامت عليه احلجة ،ويقول :فإن
 .1الروم ،50 :أضواء البيان.278 - 277/ 6 ،
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قيل :مل انتقل إبراهيم عن دليله األول إىل هذا الدليل الثاني ،واالنتقال عالمة االنقطاع؟
فاجلواب أنه مل ينقطع ،ولكنه ملا ذكر الدليل األول ،وهو اإلحياء واإلماتة ،كان له حقيقة،
وهو فعل اهلل ،وجمازاً ،وهو فعل غريه ،فتعلق منرود باجملاز غلطاً منه أو مغالطة ،فحينئذ
انتقل إبراهيم إىل الدليل الثاني؛ ألنه ال جماز له ،وال ميكن للكافر العدول عنه ً
أصال.

()1

وعلى هذا النهج نفسه ،كان الرد املفحم من اهلل تعاىل على املتوجهني للشرك ،وعبادة
آهلة غريه سبحانه ،فضرب هلم ً
مثال تعلق حبشرة بسيطة ،تضايق كبار القوم وسادتهم
وصغارهم ،وتنغص عليهم أوقاتهم حني تتسلط عليهم ،وحياولون التخلص منها
بتقنيات عديدة ،هذه احلشرة هي الذبابة البسيطة ،من الذي خلقها؟ وهل يستطيع أعظم

اس
اخللق صنعها؟ أو اسرتجاع ما تسلبه من طعامنا أو هدوئنا؟ فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

َم ُعوا َلُه
ين َتد ُ
َم ُعوا َلُه إِ َّن َّال ِذ َ
است ِ
ْعو َن ِمن ُدو ِن اهلل َلن يخَُْلُقوا ُذَباباً َوَل ِو ْ
اجت َ
ُض ِر َب َمثَ ٌل َف ْ
َوإن يَ ْسُلبْ ُه ُم ُّ
ف َّ
اب َشيْئاً اَّل يَ ْستَن ِق ُذوُه ِمنُْه َض ُع َ
وب}.
الطاِل ُب َوالمَْ ْطُل ُ
الذَب ُ
ِ

()2

نعم ضعف الطالب لصنع الذبابة ،أو السرتجاع غنائمها ،ضعفاً يوازيه ضعف

املطلوب ،وهي الذبابة الضعيفة يف حجمها ،ويف التفسري أن املراد بالطالب األصنام،
وباملطلوب الذباب؛ ألن األصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها ،وقيل :الطالب
الكفار ،واملطلوب األصنام؛ ألن الكفار يطلبون اخلري منهم.

()3

وبغض النظر عن اختالف املفسرين يف املقصود بالطالب واملطلوب ،فإن الذبابة
تبقى آية دالة على عظمة خلق اهلل وتفرده سبحانه بالقدرة على اخللق والنفع والضر،
قدرة تفوق طاقات اخللق ،ولو توافقوا واجتمعوا على فعل من أفعاله اخلاصة به سبحانه،
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.90/ 1 ،
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فإنهم سيعجزون عن مضاهاة القدرة الربانية ،ولن يوفقوا بعمل ،أو إجناز ،خارج نطاق
اإلرادة الربانية ،الذي له األمر كله ،من قبل ومن بعد ،ولكن أكثر الناس جيهلون.
فهذه معطيات عقائدية عين القرآن الكريم بذكرها ،والتأكيد على معانيها يف ثنايا
توجيهاته الكرمية ،بهدف ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء ،وإعطاء ما
يشاء ،فهو سبحانه اجلدير وحده بأن يتوكل اخللق عليه ،وإذا ما حتقق اإلميان بهذه العقيدة
الراسخة شوهدت بصماته يف مواقف املؤمنني وسلوكهم وتضحياتهم ،وما ذكر آنفاً
ليس سوى غيض من فيض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،مما تيسر ذكره والوقوف
عنده ،آملني متابعة احلديث عن هذه املسألة العقائدية يف احللقة القادمة ،إن شاء اهلل،
وصلى اهلل وسلم على الرسول حممد ،وعلى آله وأزواجه ومن تبعه بإحسان إىل يوم
الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة الثانية
خياطب اهلل عز وجل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول جل شأنهَ { :وإِن
ف َلُه إ َّال ُه َو َوإن ُيرْد َك بخَِيرْ َف َ
يمَْس ْس َك اهلل ِب ُض ٍّر َف َ
يب ِبِه َمن يَ َشاُء
ال َك ِ
ال َر َّآد ِل َف ْضِلِه ُي َص ُ
َ
اش َ ِ
ِ ِ
ٍ
()1
يم}
الر ِح ُ
ِم ْن ِعبَاِدهِ َو ُه َو اْل َغُفوُر َّ
متابعة ملا تناولته احللقة السابقة من وقوف عند أمر اهلل تعاىل نبيه الكريم حممداً،

ً
وكيال ،فاآلية املذكورة أعاله شاهد قرآني واضح يركز
صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يتخذه
على لب هذا احملور ،فاهلل تعاىل يعزز إميان رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،بهذا اجلانب
العقائدي ،من خالل التأكيد على أن الضر الذي يريد اهلل وقوعه لن يستطيع اخللق ولو
اجتمعوا أن يدفعوه ،واخلري الذي يريد سبحانه وتعاىل التفضل به على رسوله ،صلى
اهلل عليه وسلم ،أو على غريه من خلق اهلل تعاىل ،لن ميلك أحد منعه ،فال راد لفضله
سبحانه ،وقد جاءت هذه اآلية الكرمية يف أواخر سورة يونس ،الحقة مباشرة بآية تنهى
عن التوجه إىل غري اهلل تعاىل بالدعاء؛ ألنه ليس إال اهلل تعاىل ميلك النفع والضر ،إذ

َ َ
َ
َ
ت َفإن َ
َّك إِذاً
يقول اهلل تعاىل فيهاَ { :و َال َتد ُ
ْع ِمن ُدو ِن اهلل َما ال يَن َف ُعك َوال يَ ُض ُّرك َفإِن َف َعْل َ ِ
ِّم َن َّ
الظالمِِ َ
ني}(.)2
وأنكر اهلل على املشركني تعبدهم آلهلة دون اهلل ،مالك النفع والضر وحده ،فقال تعاىل:

{َق َ
ال أََفتَ ْعُب ُدو َن ِمن ُدو ِن اهلل َما اَل يَن َف ُع ُك ْم َشيْئاً َواَل يَ ُض ُّر ُك ْم}( ،)3فال أحد ميلك حقيقة

النفع والضر إال اهلل تعاىل ،وهو القائل سبحانه وتعاىل عن تأثري السحرةَ { :و َّاتبَ ُعواْ َما
 .1يونس.107 :
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اط َ
اط ُ
ـك َّن َّ
َتتُْلواْ َّ
ني َك َفُرواْ ُي َعِّل ُمو َن
الشيْ ِ
ني َعَلى ُمْل ِك ُسَليْ َما َن َو َما َك َف َر ُسَليْ َم ُان َوَل ِ
الشيَ ِ

ُ
وت َو َماُر َ
نز َل َعَلى المََْل َكينْ ِ ِببَ ِاب َل َهاُر َ
وت َو َما ُي َعِّل َما ِن ِم ْن أَ َح ٍد َحتَّى
النَّ َ
اس ِّ
الس ْح َر َو َما أ ِ
َ
وال إنمََّا نحَْ ُن ِفتْنٌَة َف َ
ال َت ْكُف ْر َفيَتَ َعَّل ُمو َن ِمنْ ُه َما َما ُي َف ِّرُقو َن ِبِه َبينْ َ المَْْرِء َو َز ْو ِجِه َو َما ُهم
يَُق ِ
ين ِبِه ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّال ِبإِْذ ِن اهلل َويَتَ َعَّل ُمو َن َما يَ ُض ُّر ُه ْم َو َال يَن َف ُع ُه ْم َوَل َق ْد َعِل ُمواْ لمََ ِن
ِب َض ِّآر َ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخ َ
ْ
ْس َما َش َر ْواْ ِبِه أَنُف َس ُه ْم َل ْو َكاُنواْ يَ ْعَل ُمو َن}( ،)1فهذه
اشترََاُه َما َلُه فيِ ِ
ال ٍق َوَلبِئ َ
اآلية الكرمية ال تدع ً
جماال للشك يف حقيقة ملك النفع والضر ،فهو هلل وحده ،واملؤمن
ال خيدعه ظهور مباشرة فعل الضر أو النفع من قبل اخللق ،فلو مل يرد اهلل سبحانه جناح

أفعاهلم لباءت بالفشل ،وهو القائل سبحانه وتعاىلَ { :و َما َت َشاُءو َن إِاَّل أَ ْن يَ َشاَء اهلل إِ َّن اهلل

يما}.
يما َح ِك ً
َكا َن َعِل ً
احِر وَالرَّاِه ِب و ْ
َال ُغلاَ ِم:
اب الأْ ُ ْخ ُدوِد و َّ
َالس ِ
ِق َّصة َأ ْص َح ِ
()2

من خري الشواهد الواقعية على صدق إثبات فعل النفع والضر هلل وحدهِ ،ق َّصة

َ
ب َواْل ُغلاَ ِم ،اليت أوردها اإلمام مسلم يف صحيحه،
الس ِ
اب الأُْ ْخ ُدوِد َو َّ
اح ِر َو َّ
الرا ِه ِ
أ ْص َح ِ
واليت يؤمل أن يفيد تدبرها بروية وإمعان يف تعزيز اإلميان بهذه احلقيقة العقائدية ،فعن
ُص َهيْب أَ َّن َر ُس َ
يم ْن كان َقبَْل ُك ْم ،وكان له
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :كان َمِل ٌك ِف َ
ٍ
الس ْح َرَ ،فبَ َع َ
ث إليه
َس ِ
اح ٌر ،فلما َكبرِ َ ،قال ِلْل َمِل ِك :إني قد َكبرِ ْ ُت ،فأبعث إلي ُغلاَ ًما ُأ َعِّل ْمُه ِّ

س َع َكلاَ َمُهَ ،فأَ ْع َجبَُهَ ،ف َكا َن إذا
بَ ،ف َق َع َد إليهَ ،ومَ ِ
ُغلاَ ًما ُي َعِّل ُمُهَ ،ف َكا َن يف َط ِري ِقِه إذا َسَل َك َرا ِه ٌ
ب،
الس ِ
الس ِ
بَ ،وَق َع َد إليه ،فإذا أتى َّ
أتى َّ
اح َر َض َرَبُه ،فشكى ذلك إىل َّ
اح َرَ ،م َّر ِب َّ
الرا ِه ِ
الرا ِه ِ
اح َرَ ،فُق ْلَ :حبَ َسن أَ ْهِلي ،وإذا َخ ِش َ َ
فقال :إذا َخ ِش َ
احُر،
الس ِ
الس ِ
يت أ ْهَل َكَ ،فُق ْلَ :حبَ َسيِن َّ
يت َّ
يِ
ت الناس ،فقال :اْليَ ْو َم أَ ْعَل ُم الساحر
يمٍة قد َحبَ َس ْ
َابٍة َع ِظ َ
َفبَيْن َ
َما هو َك َذِل َك ،إِْذ أتى على د َّ

.1البقرة.102 :
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َ
َ
َ
َ
َ
ب إَِليْ َك من
ب أَ َح َّ
الرا ِه ُب أْف َض ُلَ ،فأ َخ َذ َح َج ًرا ،فقال :اللهم إن كان أ ْمُر َّ
أْف َض ُل أ ْم َّ
الرا ِه ِ

َ
َّابَة ،حتى ميضي الناسَ ،ف َر َما َهاَ ،ف َقتَ
اح ِر َفاْقت ْ
َل َهاَ ،و َم َضى الناسَ ،فأََتى
الس ِ
ُل هذه الد َّ
أ ْم ِر َّ
الرا ِه َ َ
ن ،أنت اْليَ ْو َم أَْف َض ُل ِميِّن ،قد َبَل َغ من أَ ْم ِر َك ما
الرا ِه ُب :أَ ْي ُبيَ َّ
بَ ،فأ ْخبرََُه ،فقال له َّ
َّ

أَ َرى ،وإنك َسُتبْتَ
َلىَ ،فإِ ْن اْبُتِل َ
ص،
يت فال َت ُد َّل َعَل َّي ،وكان اْل ُغلاَ ُم يُبرْ ِ ُئ األكمه َوالأَْْب َر َ
ريةٍ،
يس ِلْل َمِل ِك كان قد عميَ ،فأََتاُه ِب َه َدايَا َكثِ َ
ويداوي الناس من َساِئ ِر الأَْْد َواِءَ ،ف َس ِم َع َجِل ٌ
َع ان أنت شفيتين ،فقال :إني اَل أشفي أَ َح ًدا ،إمنا يشفي اهللَ ،فإِ ْن
فقال :ما ها هنا لك أَمْج ُ
ت ِباهللِ؛ َد َع ْو ُت اهللَ َف َش َف َ
أنت آ َمنْ َ
س إليه كما
اكَ ،فآ َم َن ِباهللَِ ،ف َش َفاُه اهللَ ،فأََتى المَِْل َكَ ،ف َجَل َ
س ،فقال له المَِْل ُك :من َرَّد َعَليْ َك َب َص َر َك؟ قالَ :رِّبي ،قالَ :وَل َك َر ٌّب َغيرْ ِي ،قال:
كان يجَِْل ُ

َرِّبي َو َرُّب َك اهللَ ،فأَ َخ َذُه ،فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه حتى د َّ
َل على اْل ُغلاَ ِمَ ،ف ِجيَء ِباْل ُغلاَ ِم ،فقال له
صَ ،وَت ْف َع ُل َوَت ْف َع ُل ،فقال :إني
المَِْل ُك :أَ ْي ُبيَ َّ
ن ،قد َبَل َغ من ِس ْح ِر َك ما ُتبرْ ِ ُئ الأَْ ْك َمَه َوالأَْْب َر َ

اَل أشفي أَ َح ًدا ،إمنا يشفي اهللَ ،فأَ َخ َذُه ،فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه ،حتى د َّ
بَ ،ف ِجيَء
َل على َّ
الرا ِه ِ
الرا ِهبَ ،ف ِق َ
ْش ِارَ ،ف َو َض َع المِْئ َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َد َعا ِبالمِْئ َ
ْشا َر يف َم ْف ِر ِق َرأْ ِسِه،
ِب َّ ِ
َف َش َّقُه حتى َوَق َع ِش َّقاُهُ ،ث َّم ِجيَء جَِبِليس المَِْل ِكَ ،ف ِق َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َو َض َع
ِ
ْشا َر يف َم ْفر ِق َرأْ ِسِهَ ،ف َش َّقُه ِبِه حتى َوَق َع ِش َّقاُه ُث َّم ِجيَء ِباْل ُغلاَ مَ ،ف ِق َ
المِْئ َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن
ِ
ِ
اص َع ُدوا ِبِه
ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َدَف َعُه إىل َن َف ٍر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال :اْذ َهُبوا ِبِه إىل َجبَ ِل َك َذا َو َك َذاَ ،ف ْ
ُم ُذ ْر َوَتُهَ ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِِهَ ،وإِاَّل َف ْ
اط َر ُحوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِهَ ،ف َص ِع ُدوا ِبِه الجْ َبَ َل،
الجْ َبَ َل ،فإذا َبَل ْغت ْ
ْتَ ،ف َر َج َ
فقال :اللهم أكفنيهم مِبَا ِشئ َ
ف ِب ِه ْم الجْ َبَ ُلَ ،ف َس َق ُطواَ ،و َجاَء ميشي إىل المَِْل ِك ،فقال

َ
َ
يه ُم اهللَ ،ف َدَف َعُه إىل َن َف ٍر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال :اْذ َهُبوا
له المْ ِل ُك :ما َف َع َل أ ْص َحاُب َك؟ قالَ :ك َفاِن ِ
ورَ ،فتَ َو َّس ُطوا ِبِه اْلبَ ْح َرَ ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِِهَ ،وإِاَّل َفاْق ِذُفوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِه،
ِبِهَ ،ف مِْ
احُلوُه يف ُق ْرُق ٍ
ْتَ ،فان َ َ
فقال :اللهم أكفنيهم مِبَا ِشئ َ
الس ِفينَُةَ ،ف َغ ِرُقواَ ،و َجاَء ميشي إىل المَِْل ِك،
ْك َفأ ْت ِب ِه ْم َّ
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َ
َ
يه ُم اهلل ،فقال ِلْل َمِل ِك :إن َ
َّك َل ْس َ
ت ِب َقاِتِلي حتى
فقال له المْ ِل ُك :ما َف َع َل أ ْص َحاُب َك ،قالَ :ك َفاِن ِ
ِ

اح ٍدَ ،وَت ْصُلُبن على ِج ْذع،
َت ْف َع َل ما آُمُر َك ِبِه ،قال :وما هو؟ قال :جَْت َم ُع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
ٍ
يِ
ِ
ْ
اسم اهللَِ ،ر ِّب اْل ُغلاَ ِم،
سُ ،ث َّم ُق ْلِ :ب ْ
ُث َّم ُخ ْذ َس ْه ًما من ِكنَاَنتيِ ُ ،ث َّم َض ْع َّ
الس ْه َم يف َكبِ ِد ال َق ْو ِ
ُث َّم ا ْر ِمنَ ،فإن َ
َّك إذا َف َعْل َ
اح ٍدَ ،و َصَلبَُه على ِج ْذع،
ت ذلك َقتَْلت
َنَ ،ف َج َم َع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
يِ ِ
ٍ
يِ
ِ
َ
ْ
اسم اهللِ َر ِّب اْل ُغلاَ ِم،
سُ ،ث َّم قالِ :ب ْ
ُث َّم أ َخ َذ َس ْه ًما من ِكنَاَنتِِهُ ،ث َّم َو َض َع َّ
الس ْه َم يف َكبْ ِد ال َق ْو ِ
ِ
الس ْهمَ ،ف َم َ
ات ،فقال
الس ْه ُم يف ُص ْد ِغِهَ ،ف َو َض َع يَ َدُه يف ُص ْد ِغِه يف َم ْو ِض ِع َّ
ُث َّم َر َماُهَ ،ف َوَق َع َّ
الناس :آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ِ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،فأتى المَِْل ُكَ ،ف ِق َ
يل له :أَ َرأَيْ َ
ت
ِ
ِ
ت تحَْ َذُر؟ قد واهلل َنز َ
ما ُكنْ َ
الس َك ِك،
َل ِب َك َح َذُر َك ،قد آ َم َن الناسَ ،فأََم َر ِبالأُْ ْخ ُدوِد يف أَْف َواهِ ِّ

ريا َن ،وقال :من مل يَ ْر ِج ْع عن ِدينِِه َفأَمْحُوُه فيها ،أو ِق َ
َف ُخد ْ
َح ْم،
يل له :اْقت ِ
َّتَ ،وأَ ْض َر َم النِّ َ
يِ
ت أَ ْن َت َق َع فيها ،فقال هلا اْل ُغلاَ ُم :يا ُأ َّمْه
ب هلاَ ،فتَ َقا َع َس ْ
َف َف َعُلوا حتى َجاَء ْت ا ْم َرأَةٌَ ،و َم َع َها َص ٌّ
َّك على الحْ َ ِّق).
اصبرِِيَ ،فإِن ِ
ْ

(*)
1

نعم؛ هذه القصة حتمل يف طياتها دالالت جلية على عجز اخللق عن القيام بفعل النفع

أو الضر ،إال إذا شاء اهلل تعاىل حصول ذلك على أيديهم.
فهذه معطيات عقائدية أخرى عين القرآن الكريم بذكرها ،والتأكيد على معانيها يف
ثنايا توجيهاته الكرمية ،بهدف ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء ،وإعطاء
ما يشاء ،ومنع ما يشاء ،وإذا ما حتقق اإلميان بهذه العقيدة الراسخة شوهدت بصماته
يف مواقف املؤمنني وسلوكاتهم وتضحياتهم ،وما ذكر أنفاً ليس سوى غيض من فيض
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مما تيسر ذكره والوقوف عنده ،آملني متابعة احلديث
عن هذه املسألة العقائدية يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل ،وصلى اهلل وسلم على
الرسول حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة الثالثة
ينهى اهلل عز وجل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن االنسياق يف ركاب
الكافرين واملنافقني ،ويأمره يف املقابل بالتوكل على ربه الكايف ،وهو القائل سبحانه

اه ْم َوَت َو َّك ْل َعَلى اهلل َو َك َفى ِباهلل َو ِك ً
ين َوالمُْنَاِف ِق َ
يال}
ني َود ْ
وتعاىلَ { :واَل ُت ِط ِع اْل َكاِف ِر َ
َع أََذ ُ

()1

متابعة ملا تناولته احللقتان السابقتان من وقوف عند أمر اهلل تعاىل نبيه الكريم حممداً،

ً
وكيال ،حيث إنه لن جيد من مينع عنه ضراً،
صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يتخذ ربه
وال حيجب عنه خرياً خبالف إرادة اهلل تعاىل ،واآلية املذكورة أعاله تؤكد هذه احلقيقة
العقائدية ،بالنهي عن مداراة الكافرين واملنافقني يف أمر الدعوة ،وكنى عن ذلك بالنهي
اه ْم}؛ أي ال تبال
عن طاعتهم ،مبالغة يف الزجر والتنفري عنها ،وقوله تعاىلَ { :ود ْ
َع أََذ ُ
بأذيتهم لك بسبب متسكك حبمل الدعوة ،وإصرارك على تبليغهاَ { ،وَت َو َّك ْل َعَلى اهلل} يف

كل ما تأتي وما تذر ،فإنه تعاىل يكفيكهم { َو َك َفى ِباهللِ َو ِك ً
يال} ،فيدفع عنك شرهم وأذاهم،

فهو الكايف سبحانه يف كل األحوال والظروف.

()2

الكفاية الربانية:
تعقيباً على النهي الرباني للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن طاعة الكافرين واملنافقني،
إىل جانب أمره سبحانه بالتوكل عليه ،أكد عز وجل أنه الكايف ،مينع عن رسوله،
صلى اهلل عليه وسلم ،أذى املنافقني والكافرين مبا شاء ،من هنا جاءت هذه الطمأنة
ً
الربانية بـقوله تعاىل{ :وكفى باهلل
وكيال} مرتافقة يف اآلية الكرمية املذكورة أعاله مع
 .1األحزاب.48 :
 .2تفسري أبي السعود108/ 7 ،
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نهي وأمرين؛ نهي عن طاعة الكافرين واملنافقني ،وأمر برتك أذاهم ،وأمر بالتوكل عليه
سبحانه ،ليتضافر بالتالي األمران والنهي والتعقيب عليهما يف خدمة قضية عقائدية
بامتياز ،عمادها اإلميان بأن اهلل يدفع الضر ،ويأتي بالنفع دون سواه ،وما جيري على أيدي
اخللق من ظاهر فعل األشياء ،إمنا يرجع يف أصله وحقيقته إىل إذن اهلل تعاىل به ،ولو شاء

َ
ً
اح ِر
الس ِ
اب الأُْ ْخ ُدوِد َو َّ
لصرفه ،أو لقلب النفع ضرا أو العكس ،كما ظهر من قصة أ ْص َح ِ
ب َواْل ُغلاَ ِم ،اليت مت االستشهاد بنصها الكامل يف احللقة السابقة.
َو َّ
الرا ِه ِ
وورد التأكيد على الكفاية بالتوكل على اهلل يف آيات قرآنية عديدة ،منها قوله تعاىل:
اف َعبْ َدُه}( ،)1مما يعين أن كل شيء حتت إرادته سبحانه ،والسؤال هنا
س اهلل ِب َك ٍ
{أََليْ َ
تقريري وليس استفهامياً ،ويذكر الرازي أن اهلل تعاىل ذكر االستفهام هنا وأراد تقرير

ذلك يف النفوس ،واألمر كذلك؛ ألنه ثبت أنه عامل جبميع املعلومات ،قادر على كل
املمكنات ،غين عن كل احلاجات ،فهو تعاىل عامل حاجات العباد ،وقادر على دفعها،
وإبداهلا باخلريات والراحات ،وهو ليس ً
خبيال وال حمتاجاً( ،)2فهو سبحانه قادر على أن
يوفر احلماية لعبده ،مهما تعاظم املكر والكيد ضده.
ومن التأكيدات القرآنية األخرى على الكفاية الربانية لرسوله الكريم ،صلى اهلل عليه

وسلم ،قوله تعاىل{ :إنَّا َك َفيْن َ
َاك المُْ ْستَ ْه ِزِئ َ
ني}( ،)3فاهلل تعاىل كفى نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِ

الذين كانوا يستهزئون به ،وهم قوم من قريش ،عد منهم املفسرون ،الوليد بن املغرية،
والعاص بن وائل ،واحلارث بن قيس السهمي ،واألسود بن عبد يغوث ،واألسود بن
املطلب ،فكفاه اهلل تعاىل إياهم بإهالكهم.
 .1الزمر.36 :
 .2التفسري الكبري.244 /26 ،
 .3احلجر.95 :
 .4أضواء البيان.321 /2 ،

()4

86

ومل تقتصر الكفاية الربانية لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،على املستهزئني ،بل حفل
القرآن الكريم بذكر كفايته غريهم كذلك ،كقوله تعاىل يف أهل الكتابَ{ :فإِ ْن آ َمنُواْ
اق َف َسيَ ْك ِف َ
يع
الس ِم ُ
يك ُه ُم اهلل َو ُه َو َّ
ْل َما آ َمنتُم ِبِه َف َق ِد ا ْهتَ َدواْ َّوإِن َت َوَّل ْواْ َفإِنمََّا ُه ْم فيِ ِش َق ٍ
بمِِث ِ
()1
يم}
اْل َعِل ُ
يذكر الزخمشري يف الكشاف ،أن قوله تعاىل {َف َسيَ ْك ِف َ
يك ُه ُم اهلل} ضمان من اهلل

إلظهار رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليهم ،ومعنى السني أن ذلك كائن ال حمالة،
وإن تأخر إىل حني )2(.وهذا ما كان واقعاً وحقيقة ،حني شهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،قبل وفاته دحر أعدائه وخصومه بصورة أو بأخرى.
كفاية صاحب امللكوت:
من اآليات القرآنية اليت أمرت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالتوكل على اهلل ،قوله

تعاىلَ { :ر ُّب المَْ ْشر ِق َوالمَْْغرب اَل إَلَه إاَّل ُه َو َفاتخَِّ ْذُه َو ِك ً
يال}.
ِِ ِ ِ
ِ

()3

ً
وكيال بياناً يفيد ،أو يذكر ،بأن اهلل رب
فهذه اآلية الكرمية قدمت لألمر باختاذ اهلل

املشرق واملغرب ،يقول صاحب التبيان يف أقسام القرآن :بأن يف ربوبيته سبحانه للمشارق
واملغارب ،تنبيهاً على ربوبيته السماوات وما حوته ،من الشمس والقمر والنجوم،
وربوبيته ما بني اجلهتني وربوبيته الليل والنهار وما تضمناه )4(.ويف القرآن الكريم تأكيد
ات َو َما َ
األ ْرض َو َك َفى باهلل َو ِك ً
يال}.
الس َما َو ِ
هلذا املعنى ،حيث يقول تعاىلَ { :وهلل َما فيِ َّ
ِ
فيِ
فاهلل الذي له امللكوت مجيعاً قادر على حتقيق الكفاية ملن يشاء من خلقه ،ولن يعجزه يف
()5

 .1البقرة.137:
 .2الكشاف.222/ 1 ،
 .3املزمل.9:
 .4التبيان يف أقسام القرآن.122/ 1 ،
 .5النساء.132 :
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ذلك اخللق مجيعاً ولو اجتمعوا لذلك ،من هنا نبه اهلل تعاىل إىل خمرجات التأمل مبََل ُكوت
الس َما َو ِ َ
ض ،متمثلة بتأكيد اليقني باهلل رب العاملني ،فيقول تعاىلَ { :و َك َذِل َك ُن ِري
َّ
ات َواأل ْر ِ

الس َما َو ِ َ
ض َوِليَ ُكو َن ِم َن المُْوِقنِ َ
يم َمَل ُك َ
ني }( ،)1ويقول سبحانهُ{ :ق ْل َمن
إِْب َرا ِه َ
وت َّ
ات َواأل ْر ِ
ُم َت ْعَل ُمو َن}.
ِبيَ ِدهِ َمَل ُك ُ
وت ُك ِّل َش ْيٍء َو ُه َو يجُ ِ ُ
ري َواَل يجَُاُر َعَليِْه إِن ُكنت ْ

()2

ويف استخدام القرآن الكريم لفظ {كفى} يف قوله تعاىلَ { :و َك َفى ِباهللِ َو ِك ً
يال} حتفيز

للعقول لتتدبر معززات هذه الكفاية فيما ترى حوهلا ،ويف حميطها ،من عظيم خلق اهلل
تعاىل ،وحسن تدبريه سبحانه ،فالكون يسري بإرادته سبحانه وقدرته ،بدقة متناهية ،تشاهد
مالحظتها يومياً ،وشهرياً ومومسياً ،فال يسبق الليل النهار ،وال العكس ،والشمس والقمر
ميران مبراحل حضور وغياب منتظمة ،وماء السماء املنهمر يتساقط من السماء حنو
األرض يف مواسم معينة ،فينبت به الزرع ،ولواله لتعطلت مسرية احلياة على البسيطة
مجيعها ،فحق لصاحب هذا امللكوت سبحانه أن يكفي من يريد ،ممن يريد ،ومبا شاء.
كفاية اهلل عباده:
الكفاية الربانية ال يقتصر االنتفاع بها على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا يشمل
عباده مجيعاً ،ففي معرض حماججة الشيطان الرجيم ،مت إعالمه حبقيقة عجزه عن تولي أمر
س َل َك
عباد اهلل؛ ألن اهلل تعاىل يتوىل كفايتهم ومحايتهم منه ،فيقول تعاىل{ :إِ َّن ِعبَاِدي َليْ َ

ان َو َك َفى ِب َرِّب َك َو ِك ً
َعَليْ ِه ْم ُسْل َط ٌ
يال }

()3

وقد جاء هذا اإلخبار الرباني تعقيباً على إعالن الشيطان الرجيم عن نواياه اخلبيثة جتاه

بين آدم ،الذي اعتربه الشيطان مكرماً عليه ،فأخذته العزة باإلثم ،ورفض االنصياع ألمر
 .1األنعام.75 :
 .2املؤمنون.88 :
 .3اإلسراء.65 :
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اهلل تعاىل بالسجود آلدم ،جاء اإلخبار عن ذلك يف اآليات الكرمية اليت سبقت اآلية سالفة
الذكر ،فيقول تعاىلَ{ :ق َ
َك َه َ
ال أَ َرأَيْت َ
ـذا َّال ِذي َك َّر ْم َ
ت َعَل َّي َلئِ ْن أَ َّخ ْرَت ِن إِلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة
يال * َق َ
َأل ْحتَنِ َك َّن ُذ ِّريَّتَُه إَ َّال َقِل ً
ب َف َمن َتبِ َع َك ِمنْ ُه ْم َفإِ َّن َج َهنَّ َم َجز ُ
َآؤ ُك ْم َجزَاء َّم ْوُفوراً*
ال اْذ َه ْ

است َ
َ َ
ت ِمنْ ُه ْم ِب َص ْوِت َك َوأَ ْجِل ْ َ
َ َ ْ
َط ْع َ
استَ ْف ِز ْز َم ِن ْ
َو ْ
ب َعليْ ِهم بخِ يِْلك َو َر ِجِلك َوش ِارك ُه ْم فيِ
ً ()1
األ ْم َوا ِل َو َ
َ
ْه ْم َو َما يَ ِع ُد ُه ُم َّ
الشيْ َط ُان إِ َّال ُغُرورا}
األ ْوالِد َو ِعد ُ

فالشيطان أعلن عن خطته العدوانية ضد آدم وذريته ،انطالقاً من غيظه النابع من

حسده؛ ألن اهلل تعاىل كرم آدم عليه ،فرد اهلل على تصرحياته العدوانية تلك ،بفتح اجملال
له حملاولة تنفيذ خطته املاكرة ،لكنه سبحانه قرر أن حيمي عباده من آثار طغيان الشيطان
ً
وكيال ،يكل إليه اخللق أمورهم ،فهو الغين عنهم ،وهم
وسلطانه ،مؤكداً على الكفاية به
الفقراء إليه ،دائماً وأبداً.

()2

جعلنا اهلل تعاىل من املوقنني بذلك ،ومن الذين يكفيهم اهلل شر أعدائهم ،واخللق
أمجعني.
فهذه معطيات عقائدية تهدف إىل ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء،
وإعطاء ما يشاء ،ومنع ما يشاء ،وإذا ما حتقق اإلميان بهذه العقيدة الراسخة ،شوهدت
بصماته يف مواقف املؤمنني ،وسلوكاتهم ،وتضحياتهم ،آملني متابعة احلديث عن هذه
املسألة العقائدية يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل ،وصلى اهلل وسلم على الرسول
حممد وعلى آله وأزواجه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1اإلسراء.64 - 62 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة الرابعة
ُي َط ْمئِن اهلل عز وجل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكفايته خداع الكافرين

يدواْ أَن يخَْ َد ُع َ
ومكرهم ،فيقول تعاىلَ { :وإِن ُي ِر ُ
َص ِرهِ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ
َ (*)
َوِبالمُْ ْؤ ِمنِني}.
1

متابعة للحلقات الثالث السابقة اليت وقفت عند أمر اهلل تعاىل نبيه الكريم حممداً،

ً
وكيال ،حيث إنه لن جيد من مينع عنه ضراً أراد اهلل أن
صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يتخذ ربه
يصيبه به ،وال حيجب عنه خرياً أراده اهلل تعاىل له ،واآلية املذكورة أعاله تؤكد هذه احلقيقة
العقائدية ،فهي تسند مبدأ الطمأنة اليت تفضل اهلل تعاىل بها على نبيه الكريم ،صلى
اهلل عليه وسلم ،من منطلق الكفاية الربانية لعباده املخلصني ،الذين ال خوف عليهم وال
هم حيزنون ،وقد جاءت هذه اآلية الكرمية يف سياق احلديث عن خيانة املعاهدين ،واغرتار
الكافرين بأفعاهلم ،وهم طرف ميكن أن يكون بينهم وبني املسلمني معاهدات سلمية،
فاإلسالم يهدف إىل هداية العاملني ،فإن الحت يف األفق مبادرات جادة لعقد صفقات
سالم مع احملاربني ،فإن القرآن الكريم يدعو إىل قبول مثل هذه املبادرات إذا تبني أنها
جادة وصادقة ،أما حني تكون مبادرات السالم جمرد أغطية خداعية لتمرير مؤامرات ضد
املسلمني ،فإن اهلل تعاىل تعهد بصد املخادعني من املعاهدين وكسر شوكتهم ،ورد كيدهم

إىل حنورهم ،وعن هذه احليثيات يقول رب العزةَ { :وإِ َّما تخََاَف َّن ِمن َق ْو ٍم ِخيَاَنًة َفانبِ ْذ إَِليْ ِه ْم
ب َ
اخلاِئنِ َ
ني* َو َال يحَْ َس نَ َّ
َّه ْم َال ُي ْع ِجزُو َن*
ب َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ َسبَُقواْ إِن ُ
َعَلى َس َواء إِ َّن اهلل َال يحُ ِ ُّ

است َ
ْو اهلل َو َع ُد َّو ُك ْم َو َ
ين
آخ ِر َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ َو ِمن ِّرَب ِ
اط الخْ َيْ ِل ُت ْر ِهُبو َن ِبِه َعد َّ
َوأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ
* األنفال.62 :
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َ
َ َ
ْ
ُم
يل اهلل ُي َو َّف إَِليْ ُك ْم َوأَنت ْ
ِمن ُدوِن ِه ْم ال َت ْعل ُموَن ُه ُم اهلل يَ ْعل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِفُقوا ِمن َش ْيٍء فيِ َسبِ ِ
ِ
يم* َوإِن
َال ُت ْظَل ُمو َن* َوإِن َجن ُ
لسْلم َف ْ
الس ِم ُ
اجن ْ
يع اْل َعِل ُ
َح لهََا َوَت َو َّك ْل َعَلى اهلل إَِّنُه ُه َو َّ
َحواْ ِل َّ

يدواْ أَن يخَْ َد ُع َ
َص ِرهِ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ُي ِر ُ
ني}.
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ

()1

وعلى هذا الصعيد ذاته ،وضمن آيات سورة األنفال ،يرد خطابه تعاىل املوجه للرسول،
يِ
ب َح ْسُب َك
صلى اهلل عليه وسلم ،املتضمن طمأنته بأن اهلل كافيه ،فيقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُّ
اهلل َو َم ِن َّاتبَ َع َك ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}.

()2

يذكر الرازي يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية ،إنهم إن أرادوا خداعك كفاك اهلل أمرهم،

واملعنى يف هذه اآلية عام يف كل ما حيتاج إليه يف الدين والدنيا .وينقل الرازي عن الفراء:
بأنه من كان اهلل ناصره ،امتنع أن يزداد حاله ،أو ينقص ،بسبب نصرة غري اهلل ،لكن ليس
من الواجب االتكال على ذلك ،فإنه تعاىل إمنا يكفيك بالكفاية ،بشرط أن حيصل من
املؤمنني بذل النفس واملال يف اجملاهدة.

()3

احلماية من خداع املنافقني:
كما أكد اهلل عز وجل تكفله حبماية رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،من خداع الكافرين،
فإنه تعاىل يؤكد توفري احلماية له من املنافقني ،فسورة البقرة تؤكد هذا النوع من احلماية
الربانية ،ففي سياق حديثها عن املنافقني ،يقول تعاىلَ { :و ِم َن النَّاس َمن يَُق ُ
ول آ َمنَّا ِباهللِ
ِ

اآلخ ِر َو َما ُهم مُِب ْؤ ِمنِ َ
ين آ َمنُوا َو َما يخَْ َد ُعو َن إِ َّال أَنُف َس ُهم َو َما
ني* يخَُاِد ُعو َن اهلل َو َّال ِذ َ
َوِباْليَ ْو ِم ِ

يَ ْش ُعُرو َن}( ،)4فهم يظنون واهمني أن خداعهم سينطلي ،من منطلق خلل بني يف إميانهم،
وذكر اهلل خداعهم وكأنه موجه إىل اهلل سبحانه؛ ألنهم لو أيقنوا أن اهلل يعلم ما يسرون
.1األنفال.62 - 58 :
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وما يعلنون ،ما سقطوا يف هذا املرتع الصعب ،الذي ينتهي مآله بوقوع آثار خداعهم
على أنفسهم ،من حيث ال يشعرون ،وذلك بقدرة اهلل تعاىل ،عالم الغيوب ،وهو على
كل شيء قدير.
واملنافقون ليسوا فئة منقرضة ،بل إن وجودهم يتجدد ،فهم يتظاهرون بالوالء أحياناً،
وميارسون مقتضيات العداوة والكيد يف أحيان أخرى ،حسب مصاحلهم الشخصية ،فهم
خمادعون من الطراز األول ،ومن وصف القرآن الكريم مليلهم حيث الرياح متيل ،قوله

اطينِ ِه ْم َق ُالواْ إِنَّا َم َع ْك ْم إِنمََّا نحَْ ُن
تعاىلَ { :وإَِذا َلُقواْ َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َق ُالواْ آ َمنَّا َوإَِذا َخَل ْواْ إِلىَ َشيَ ِ
ُ َ ()1
ُم ْستَ ْه ِزئون}.
ومن خداعهم أنهم إن خافوا املؤمنني ،أو كانت هلم مصلحة مادية عندهم تظاهروا

حببهم ومتلقوا إليهم ،وإن كانت اجلولة يف غري صاحل املؤمنني ،سارعوا إىل صفوف
أعدائهم؛ ليضمنوا هلم مكانة لديهم ،والقرآن الكريم يصف حاهلم املتذبذب هذا،

فيقول تعاىلَّ :
ين يَترََ َّب ُصو َن ِب ُك ْم َفإِن َكا َن َل ُك ْم َفتْ ٌح ِّم َن اهلل َق ُالواْ أَلمَْ َن ُكن َّم َع ُك ْم َوإِن
{ال ِذ َ
ني َفاهلل يحَْ ُك ُم َبيْن ُ
َح ِوْذ َعَليْ ُك ْم َونمَْنَ ْع ُكم ِّم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َك ْم
َكا َن ِلْل َكاِف ِر َ
ين َن ِص ٌ
يب َق ُالواْ أَلمَْ َن ْست ْ

ني َسبِ ً
ين َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
يال}.
يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َوَلن يجَْ َع َل اهلل ِلْل َكاِف ِر َ

()2

فاملنافقون من أبرز صنوف املخادعني ،الذين تكفل اهلل جل يف عاله حبماية نبيه ،صلى

اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني من خداعهم وكيدهم ،وفيهم يقول تعاىلَ { :ويَُق ُ
ولو َن َطا َعٌة َفإَِذا

ت َطآِئ َفٌة ِّمنْ ُه ْم َغيرْ َ َّال ِذي َتُق ُ
ُب َما ُيبَيِّتُو َن َفأَ ْع ِر ْ
َب َرُزواْ ِم ْن ِعن ِد َك َبيَّ َ
ض َعنْ ُه ْم
ول َواهلل يَ ْكت ُ
َوَت َو َّك ْل َعَلى اهلل َو َك َفى ِباهللِ َو ِك ً
يال}.
 .1البقرة.14 :
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واملنافقون يتآمرون على املؤمنني ،على الصعد كافة ،فهم الذين يرتبصون بهم الدوائر
يف احلروب واألزمات العسكرية ،على شاكلة األعراب ،الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ { :و ِم َن
َ
سي ٌع
ص ِب ُك ُم َّ
اب َمن يَتَّ ِخ ُذ َما ُين ِف ُق َم ْغ َرماً َويَترََ َّب ُ
الس ْوِء َواهلل مَ ِ
الد َواِئ َر َعَليْ ِه ْم دَآِئ َرُة َّ
األ ْع َر ِ

يم}.
َعِل ٌ

()1

واملنافقون يشاركون بفاعلية يف شن احلروب االقتصادية على املسلمني ،وممارسة
الضغوط املالية ،وعن أفعاهلم على هذا الصعيد ،يقول اهلل تعاىل يف السورة املسماة
ين يَُق ُ
ولو َن ال ُتن ِفُقوا َعَلى َم ْن ِعن َد َر ُسو ِل اهللِ َحتَّى يَن َف ُّضوا وَلهلِ ِ َخزَاِئ ُن
{ه ُم َّال ِذ َ
بامسهمُ :
الس َما َو ِ لأَْ
ض َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
ني ال يَ ْف َق ُهو َن}.
َّ
ات َوا ْر ِ

()2

الس َما َو ِ َ
ض} رد وإبطال لزعمهم ،أن عدم إنفاقهم
ويف قوله تعاىل{ :وَلهلِ ِ َخزَاِئ ُن َّ
ات َواأل ْر ِ

يؤدي إىل انفضاض الفقراء من حوله صلى اهلل عليه وسلم ،ببيان أن خزائن األرزاق
بيد اهلل تعاىل خاصة ،يعطي من يشاء ،ومينع من يشاءَ { ،وَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
ني اَل يَ ْف َق ُهو َن} ذلك
جلهلهم باهلل تعاىل وبشؤونه ،ولذلك يقولون من مقاالت الكفر ما يقولون.

()3

رد كيد املتآمرين:
اهلل تعاىل تكفل بإحباط كيد املتآمرين على دينه ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،

َلمَْ يجَ ْ َ
واملؤمنني ،ووعد بأن يكون مآل كيدهم إىل بوار ،فقال تعاىل{ :أ ْ َعل كيْ َد ُه ْم فيِ
يدو َن َكيْداً * َوأَ ِك ُ
َّه ْم يَ ِك ُ
ين أَ ْم ِهْل ُه ْم
يد َكيْداً * َف َم ِّه ِل اْل َكاِف ِر َ
يل}( ،)4وقال تعاىل{ :إِن ُ
َت ْضِل ٍ
ُر َويْداً}( ،)5ومن اآليات الكرمية املتضمنة وعيداً ربانياً بالتصدي لكيد املتآمرين ،قوله
.1التوبة.98 :
.2املنافقون.7 :
 .3تفسري أبي السعود.253/ 8 ،
 ..4الفيل.2 :
.5الطارق.17 - 15 :
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يدو َن}( ،)1وقوله تعاىلَ { :وأَ َراُدوا ِبِه َكيْداً
ين َك َفُروا ُه ُم المَْ ِك ُ
تعاىل{ :أَ ْم ُي ِر ُ
يدو َن َكيْداً َف َّال ِذ َ
َاه ُم َ
ين}( ،)2ويف سورة الصافات توعد اهلل املكيدين بأن جيعلهم األسفلني،
األ ْخ َس ِر َ
َف َج َعْلن ُ

َاه ُم َ
األ ْس َفِل َ
ني}.
فقال تعاىلَ{ :فأََراُدوا ِبِه َكيْداً َف َج َعْلن ُ

()3

واملطلوب من املؤمنني أن يصربوا ويتقوا ليفوتوا على املرتبصني الفرص ،وقطف
ْه ْم َوإِن ُت ِصبْ ُك ْم َسيِّئٌَة
مثار الكيد ضدهم ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِن تمَْ َس ْس ُك ْم َح َسنٌَة َت ُسؤ ُ

يَ ْف َر ُحواْ ِب َها َوإن َت ْص ُ واْ َوَتتَُّقواْ َال يَ ُض ُّر ُك ْم َكيْ ُد ُه ْم َشيْئاً إ َّن اهلل مِبَا يَ ْع َمُلو َن محُ ِ ٌ
يط}.
ِ
ِ
برِ

(*)
4

فهذه معطيات عقائدية أخرى عين القرآن الكريم بذكرها ،والتأكيد على معانيها يف

ثنايا توجيهاته الكرمية ،بهدف ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء ،وإعطاء
ما يشاء ،ومنع ما يشاء ،وإذا ما حتقق اإلميان بهذه العقيدة الراسخة شوهدت بصماته
يف مواقف املؤمنني وسلوكاتهم وتضحياتهم ،وما ذكر آنفاً ليس سوى غيض من فيض
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مما تيسر ذكره والوقوف عنده ،آملني متابعة احلديث
عن هذه املسألة العقائدية يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل ،وصلى اهلل وسلم على
الرسول حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

.1الطور.42 :
.2األنبياء.70 :
.3الصافات.98 :
 .4آل عمران.120 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة اخلامسة
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يف ُقبٍَّة:
عن ابن َعبَّ ٍ

(اللهم إني أَن ُ
ْش ُد َك َع ْه َد َك َو َو ْع َد َك ،اللهم إن ِشئ َ
ْت مل ُت ْعبَ ْد َب ْع َد اْليَ ْو ِمَ ،فأَ َخ َذ أبو َب ْك ٍر
بيده ،فقالَ :ح ْسُب َك يا َر ُس َ
ت على َرِّب َك وهو يف ِّ
ول اهللَ ،ف َق ْد أَلحْ َ ْح َ
الد ْرعَ ،ف َخ َر َج وهو
ِ
(*)
يقولَ :سُي ْه َزُم الجْ َ ْم ُع َوُي َوُّلو َن ُّ
السا َعُة أَْد َهى َوأَ َم ُّر).
السا َعُة َم ْو ِع ُد ُه ْمَ ،و َّ
الدُب َرَ ،ب ْل َّ
1

متابعة حلديث احللقة السابقة عن طمأنة اهلل عز وجل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه

وسلم ،بكفايته خداع الكافرين ،حيث جاء لفت االنتباه إىل تلك الطمأنة يف سياق
ً
وكيال ،فهو
الوقوف عند أمر اهلل تعاىل نبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يتخذه
لن جيد من مينع عنه ضراً أراد اهلل أن يصيبه به ،وال حيجب عنه خرياً أراده اهلل تعاىل
له ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث الشريف املذكور أعاله ،يربهن على
صدق إميانه بهذه احلقيقة العقائدية ،من خالل ممارسة عملية دالة على هذا اإلميان،
فقبيل توجهه واملؤمنني إىل خوض أوىل املعارك الفاصلة يف تاريخ اإلسالم ،وبعد أن أخذ
باألسباب الالزمة هلذا اللقاء احلربي احلاسم ،مل يفته الدعاء بطلب املدد الرباني ،وسؤال
النصر الذي لن يكون إال بإذن اهلل تعاىل وأمره ،وأحل بالدعاء لدرجة فائقة ،دفعت صاحبه

(ح ْسُب َك يا َر ُس َ
أبا بكر الصديق ،إىل أن يأَ َخ َذ بيده ً
ول اهللَ ،ف َق ْد أَلحْ َ ْح َ
ت على َرِّب َك،
قائالَ :
وهو يف ِّ
الد ْرع).
ِ
توافق االطمئنان إىل التوكل مع اإلحلاح يف الدعاء:

(ح ْسُب َك) أي يكفيك ما
ورد يف شرح هذا احلديث أن قول أبي بكر ،رضي اهلل عنهَ :
* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما قيل يف درع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،والقميص يف احلرب.
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قلت ،وقوله( :أَلحْ َ ْح َ
ت) أي داومت الدعاء ،يقال :أحل السحاب باملطر؛ دام ،ويقال :معناه
بالغت يف الدعاء ،وأطلت فيه ،وقال اخلطابي :قد يشكل معنى هذا احلديث على كثري
من الناس ،وذلك إذا رأوا نيب اهلل يناشد ربه يف استنجاز الوعد ،وأبو بكر ،رضي اهلل
عنه ،يسكن منه ،فيتوهمون أن حال أبي بكر بالثقة بربه ،والطمأنينة إىل وعده ،أرفع
من حاله ،وهذا ال جيوز قطعاً ،فاملعنى يف مناشدته وإحلاحه يف الدعاء الشفقة على قلوب
أصحابه وتقويتهم ،إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه يف لقاء العدو ،وكانوا يف قلة من
والعدد ،فابتهل يف الدعاءَّ ،
ُ
وأحل ليسكن ذلك ما يف نفوسهم ،إذ كانوا يعلمون
الع َدد
أن وسيلته مقبولة ،ودعوته مستجابة ،فلما قال له أبو بكر مقالته ،كف عن الدعاء ،إذ
علم أنه استجيب له مبا وجده أبو بكر يف نفسه من القوة والطمأنينة ،حتى قال له هذا
(سُي ْه َزُم الجْ َ ْم ُع َوُي َوُّلو َن
القول ،ويدل على صحة هذا التأويل ،متثله على أثر ذلك بقولهَ :

ُّ
الدُب َر) وفيه تأنيس من استبطأ ما وعده اهلل به من النصر والبشرى هلم ،بهزم حزب
الشيطان ،وتذكريهم مبا نبههم به من كتابه عز وجل ،واملراد من َ
(اجل ْم ُع) مجع كفار مكة

السا َعُة
يوم بدر ،فأخرب اهلل تعاىل أنهم سيهزمون ،ويولون الدبر؛ أي اإلدبار ،وقولهَ( :ب ْل َّ

السا َعُة أَْد َهى َوأَ َم ُّر)؛ أي عذاب يوم القيامة أشد
َم ْو ِع ُد ُه ْم)؛ أي موعد عذابهم ،وقولهَ ( :و َّ

وأفظع ،والداهية األمر املنكر الذي ال يهتدى له ،وقولهَ ( :وأَ َم ُّر)؛ أي أعظم بلية ،وأشد
مرارة من اهلزمية والقتل يوم بدر.

(*)
1

الثناء على املتوكلني:
أثنى اهلل على املتوكلني عليه سبحانه يف أزماتهم ،كما كان من الثلة املؤمنة اليت
لبت النداء ،وانصاعت ألمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد اجلراح اليت أصابت
املسلمني يف غزوة أحد ،فخرج الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على إثر ذلك إىل محراء

* عمدة القاري.193 /14 ،
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األسد ،وخرج معه الصادقون املتوكلون ،الذين مل يأبهوا إىل أراجيف الكافرين ،ممن
روجوا بأن األعداء حشدوا للقائهم؛ ليحبطوا املعنويات ،ويفرتوا العزائم واهلمم ،وقد
سجل القرآن الكريم هذا احلادث املهم يف ثنايا صفحاته ،اليت سطرت ثناء من اهلل تعاىل
على املتوكلني عليه ،مع اإلشارة إىل أنه كفاهم شر عدوهم ،ويف ذلك كله يقول تعاىل:

َّ
ين أَ ْح َسنُواْ ِمنْ ُه ْم َو َّات َقواْ
الر ُسو ِل ِمن َب ْع ِد َما أَ َصاَب ُه ُم اْل َق ْر ُح ِلَّل ِذ َ
{ال ِذ َ
است َ
ين ْ
َجاُبواْ هلل َو َّ

ين َق َ
َه ْم إِميَاناً
مََعواْ َل ُك ْم َف ْ
يم* َّال ِذ َ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَاد ُ
اس إِ َّن النَّ َ
اس َق ْد ج ُ
ال لهَُ ُم النَّ ُ
أَ ْج ٌر َع ِظ ٌ
َوَق ُالواْ َح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
يمَْس ْس ُه ْم ُسوٌء َو َّاتبَ ُعواْ
يل* َفان َقَلُبواْ ِبنِ ْع َمٍة ِّم َن اهلل َوَف ْض ٍل لمَّْ َ
الشيْ َط ُان يخَُ ِّو ُف أَ ْوِليَاءُه َف َ
ِر ْض َوا َن اهلل َواهلل ُذو َف ْض ٍل َع ِظيم* إِنمََّا َذِل ُك ُم َّ
وه ْم َو َخاُفو ِن
ال تخََاُف ُ
ٍ
َ ()1
إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِني}.
فالذين يستجيبون هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال يكرتثون ألقاويل املثبطني

وأراجيفهم ،وإمنا يتوكلون على اهلل حق التوكل؛ إلميانهم اجلازم أن ما يصيبهم ما كان
ليخطئهم ،وما أخطأهم مل يكن ليصيبهم ،وإن أعتى احلصون لن تدفع عن املتحصنني

ب َعَليْ ِه ُم
ُم فيِ ُبُيوِت ُك ْم َلبرََ َز َّال ِذ َ
ين ُكتِ َ
موتاً مقدراً ،مصداقاً لقوله تعاىلُ...{ :قل َّل ْو ُكنت ْ
اج ِع ِه ْم ،)2(}...ومثل ذلك مسألة الرزق ،فإن نوعه ومقداره يكونان بأمر اهلل
اْل َقتْ ُل إِلىَ َم َض ِ
تعاىل وقدره ،وقد طمأن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املتوكلني من خالل تنبيههم إىل

هذه احلقيقة العقائدية ،فقال( :لو أَن ُ
ُم على اهلل َح َّق َت َو ُّكِلِهَ ،ل َر َزَق ُك ْم كما يَ ْرُز ُق
َّك ْم َت َو َّكْلت ْ

َّ
الطيرْ ََ ،ت ْغ ُدو مِ َ
وح ِب َطاًنا).
خً
اصاَ ،وَتُر ُ

()3

 .1آل عمران.175 - 172 :
 .2آل عمران154 :
 .3سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب التوكل واليقني ،وصححه األلباني.
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التوكل وحتقيق النصر:
جاءت اآليات الكرمية املذكورة آنفاً من سورة آل عمران بعد آيات َبيّنت مقام الشهداء

ب َّال ِذ َ ُ ُ ْ
عند ربهم ،حيث قال تعاىلَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
يل اهلل أَ ْم َواتاً َب ْل أَ ْحيَاء ِعن َد
ين قتِلوا فيِ َسبِ ِ
َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن* َف ِر ِح َ
ين لمَْ يَْل َحُقواْ ِب ِهم ِّم ْن
ني مِبَا آَت ُاه ُم اهلل ِمن َف ْضِلِه َويَ ْستَبْ ِشُرو َن ِب َّال ِذ َ
َخْل ِف ِه ْم أَ َّال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن* يَ ْستَبْ ِشُرو َن ِبنِ ْع َمٍة ِّم َن اهلل َوَف ْض ٍل َوأَ َّن اهلل َال

يع أَ ْج َر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}.
ُي ِض ُ

()1

وبيان منازل الشهداء ،سبقه التأكيد الرباني على قضية عقائدية ذات صلة وثيقة
بالتوكل ،وكفاية املتوكلني ،تلكم هي قضية مالقاة العدو واالنتصار عليه ،فالنصر

نص ْر ُك ُم اهلل َف َ
ب َل ُك ْم َوإِن
ال َغاِل َ
واهلزمية أمرهما إىل اهلل تعاىل ،ويف هذا يقول تعاىل{ :إِن يَ ُ
نصُر ُكم ِّمن َب ْع ِدهِ َو َعَلى اهلل َفْليَتَ َو ِّك ِل المُْ ْؤ ِمنُو َن} ( ،)2فالذي يؤمن
يخَْ ُذْل ُك ْم َف َمن َذا َّال ِذي يَ ُ
بهذه احلقائق العقائدية ،املتعلقة بالنصر والغلبة ،أو العكس ،جيد ما يدعوه إىل تفويض
األمور إىل اهلل تعاىل ،الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه ،يهب النصر ملن يشاء ،وحيجبه
عمن يشاء.

وهو القائل جل شأنه على لسان املتوكلنيَ { :و َما َلنَا أَ َّال َنتَ َو َّك َل َعَلى اهلل َوَق ْد َه َداَنا

ُموَنا َو َعَلى اهلل َفْليَتَ َو َّك ِل المُْتَ َو ِّكُلو َن}.
ُسُبَلنَا َوَلن ْ
َصبرِ َ َّن َعَلى َما آَذيْت ُ

()3

واملتوكلون على اهلل تعاىل حيبونه وحيبهم ،وهو القائل جل شأنهَ ...{ :فإَِذا َع َز ْم َ
ت َفتَ َو َّك ْل

ب المُْتَ َو ِّكِل َ
ني}( ،)4وجيدر التأكيد هنا على لزوم التفريق بني املتوكلني
َعَلى اهلل إِ َّن اهلل يحُ ِ ُّ

واملتواكلني ،فشتان بني من يركن إىل الكسل واخلمول ،منتظراً النصر واألرزاق واهلبات
 .1آل عمران.171 - 169 :
.2آل عمران.160 :
.3إبراهيم.12 :
 .4آل عمران.159 :
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بأنواعها ،وبني املؤمن الذي يفوض أمره إىل اهلل تعاىل تزامناً مع أخذه باألسباب لتحقيق
أهدافه وأمنياته.
فهذه معطيات عقائدية أخرى عين القرآن الكريم بذكرها ،والتأكيد على معانيها يف ثنايا
توجيهاته الكرمية ،بهدف ترسيخ اإلميان بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء ،وإعطاء ما
يشاء ،ومنع ما يشاء ،وإذا ما حتقق اإلميان بهذه العقيدة الراسخة شوهدت بصماته يف

مواقف املؤمنني وسلوكاتهم وتضحياتهم ،وما ذكر أنفاً ليس سوى غيض من فيض
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مما تيسر ذكره والوقوف عنده ،آملني متابعة احلديث
عن هذه املسألة العقائدية يف احللقة القادمة ،إن شاء اهلل تعاىل ،وصلى اهلل وسلم على
الرسول حممد وعلى آله وأزواجه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يتخذه وكي ً
ال  -احللقة األخرية
ختتم هذه احللقة يف هذه املرحلة احلديث عن أمر اهلل تعاىل رسوله الكريم حممداً ،صلى
ً
وكيال ،بعد تناول بعض جوانب هذه القضية العقائدية يف
اهلل عليه وسلم ،أن يتخذه
ً
وكيال على
احللقات اخلمس السابقة ،وتهدف هذه اخلامتة إىل تلمس آثار اإلميان باختاذ اهلل
سلوك املؤمن ،ونظرته ألمور الدنيا واآلخرة ،ومن تلك اآلثار يف ضوء القرآن والسنة:
الصرب وترك اجلزع:
تواجه اإلنسان مصاعب خمتلفة يف حياته ،واملؤمن على وجه اخلصوص تواجهه
مصاعب إضافية ،تبعاً ملالحقته باألذى واالضطهاد بسبب محله الطهر راية ،واتباعه احلق
منهجاً ،من هنا برر قوم لوط معاداته وأتباعه الختيارهم العفاف ً
بدال عن الشذوذ مسلكاً،
َّه ْم
وعن هذا يقول تعاىلَ { :و َما َكا َن َج َو َ
اب َق ْو ِمِه إِ َّال أَن َق ُالواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
وهم ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ

اس يَت َ
َط َّهُرو َن}(*) ،علماً أن هذا الرد ذكر أيضاً يف سورة النمل :آية .56
ُأَن ٌ
1

فجرمية لوط وحاملي رسالته يف نظر معاديهم أنهم تعففوا عن إتيان أدبار الرجال،
فالتطهر عن هذا الوباءُ ،ع ّد وفق معايري الضالني جرماً يستوجب مواجهة أصحابه
بالطرد من ديارهم ،والنفي عن بيوتهم ،وهنا يكون الصرب على األذى مطلباً ال مناص
عنه ،ومع ذلك؛ فإن متلك القدرة على التحلي به ،إمنا تكون بعون اهلل تعاىل ،الذي ينزل
اصبرِ ْ َو َما َصبرُْ َك إِ َّال باهلل َو َال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم
السلوى قبل البلوى ،وهو القائل سبحانهَ { :و ْ
* األعراف.82 :
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َو َال َت ُك َضيْق ممَِّّا ُ
يمَْكُرو َن}.
ٍ
فيِ

()1

فاهلل تعاىل يأمر بالصرب ،ويعني عليه ،وقوله تعاىلَ { :و َال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم} معناه هنا النهي

عن احلزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول اإلسالم ،ويدل على ذلك كثرة ورود هذا
املعنى يف القرآن العظيم ،كقولهَ{ :ف َ
ات} وقولهَ{ :فَل َعَّل َك
ب َن ْف ُس َك َعَليْ ِه ْم َح َس َر ٍ
ال َت ْذ َه ْ

يث أَ َسفاً} وقولهَ { :وَليَ ِزي َد َّن َكثِرياً ِّمنْ ُه ْم
َب ِ
اخ ٌع َّن ْف َس َك َعَلى آَث ِار ِه ْم إِن لمَّْ ُي ْؤ ِمنُواْ ِب َه َذا الحْ َ ِد ِ
َّما ُأنْز َل إَليْ َك ِمن َّرِّب َك ُط ْغيَاناً َو ُك ْفراً َف َ
ين} إىل غري ذلك من
س َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َكاِف ِر َ
ال َتأْ َ
ِ ِ
اآليات.

()2

وقوله تعاىلَ { :و َال َت ُك َضيْق ممَِّّا ُ
يمَْكُرو َن}؛ أي جنب نفسك حرج الصدر من مكرهم
ٍ
فيِ

وكيدهم لك ،وال تبال بذلك ،فإن اهلل يعصمك من الناس.

()3

ويف هذه اآلية أمر ونهيان ،أمر بالصرب ،ونهي عن احلزن عليهم ،ونهي عن ضيق
الصدر بسبب مكرهم ،والقدرة على تنفيذ هذا األمر ،واالمتناع عن النهيني ،ال يكون
إال بعون اهلل تعاىل ولطفه ،من هنا جاء األمر بالصرب مقرتناً بالتأكيد على أن اهلل تعاىل
ً
وكيال.
يعني عليه ،مما يظهر احلاجة املاسة دائماً وأبداً إىل اختاذ اهلل
سؤال اهلل تعاىل احلاجات:
ً
وكيال ،طلب احلاجات منه تعاىل ،والعمل لرضاه
من آثار اإلميان بفاعلية اختاذ اهلل
سبحانه ،فالعزة والنصر والرزق واحلياة من احلاجات اليت يهبها اهلل تعاىل ملن يشاء ،فبشأن
العزة يقول سبحانهَ { :من َكا َن ُي ِر ُ
جيعاً}...
يد اْل ِع َّزةَ َفِلَّلِه اْل ِع َّزُة مَ ِ
.1النحل.127 :
.2أضواء البيان.316 /2 ،
.3الكشاف.385 /3 ،
 .4فاطر.10 :
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()4

وبشأن النصر يقول تعاىلَ { :و َما َج َعَلُه اهلل إِ َّال ُب ْش َرى َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ِبِه ُقُلوُب ُك ْم َو َما النَّ ْصُر

يم}.
إِ َّال ِم ْن ِعن ِد اهلل إِ َّن اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

()1

واهلل تعاىل يتصدى ملكر املاكرين؛ ليدفع شرهم عن أوليائه ،فيقول تعاىلَ { :وإْذ ُ
يمَْكُر ِب َك
ِ

وك أَ ْو يخُْر ُج َ
ُوك أَ ْو يَ ْقُتُل َ
ين َك َفُرواْ ِلُيثْبِت َ
يمَْكُرو َن َو ُ
وك َو ُ
ين}.
َّال ِذ َ
يمَْكُر اهلل واهلل َخيرُْ المَْا ِك ِر َ
ِ

()2

الر ْز َق لمَِ ْن يَ َشاُء َويَ َق ِدُر َوَف ِر ُحواْ ِبالحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا
وخبصوص الرزق ،يقول تعاىل{ :اهلل يَبْ ُس ُط ِّ

َو َما الحْ َيَاُة ُّ
َاع}.
اآلخ َرةِ إِ َّال َمت ٌ
الدْنيَا فيِ ِ

()3

ومثل ذلك حاجات اخللق مجيعها ،اليت من أبرزها يف الدنيا ،بل أهمها احلياة عليها،

وهي ال تكون إال بأمر اهلل تعاىل ،وهو القائل سبحانه{ :اهلل َّال ِذي َخَل َق ُك ْم ُث َّم َر َزَق ُك ْم ُث َّم

ُك ْم ُث َّم يحُْيِ ُ
يمُِيت ُ
يك ْم َه ْل ِمن ُش َر َكاِئ ُكم َّمن يَ ْف َع ُل ِمن َذِل ُكم ِّمن َش ْيٍء ُسبْ َحاَنُه َوَت َعالىَ َع َّما

ُي ْش ِر ُكو َن}.

()4

فهذه القضايا املفصلية جيد املؤمن رؤيته واضحة جتاهها ،فال يطلبها إال من اهلل،

وبالتالي ال يطلبها بطريق آثم ،وال يستعجل حتققها؛ ألنه يؤمن أن قدر اهلل كائن ال
حمالة ،فال يستعجل املؤمن النتائج ،وال تساوره ظنون أو شكوك حول حتمية نيله اخلري
كمحصلة لإلميان ،والتوكل ،والسعي اجلاد على نهج القرآن الكريم ،وسنة خامت النبيني
واملرسلني ،عليه وإياهم صلوات اهلل وسالمه ،فاملؤمن يعتقد حبتمية قطف مثار أعماله
الطيبة ،على درب السلف الصاحل ،الذين أمرهم اهلل تعاىل باإلعالن عن هذه العقيدة
ص ِب ُك ْم أَن
الواضحة ،فقال تعاىلُ{:ق ْل َه ْل َت َرَّب ُصو َن ِبنَا إِ َّال إِ ْح َدى الحُْ ْسنَيَينْ ِ َونحَْ ُن َنترََ َّب ُ

 .1األنفال.10 :
 .2األنفال30 :
.3الرعد.26 :
 .4الروم.40 :
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ُ
َ
اب ِّم ْن ِعن ِدهِ أَ ْو ِبأَيْ ِدينَا فَترََ َّب ُصواْ إِنَّا َم َع ُكم ُّمترََ ِّب ُصو َن}(*) ،فالنهايات
ُي ِصيبَك ُم اهلل ِب َعذ ٍ
1

للمؤمن طيبة ،خبالف غريه الذي تكون نهايته وخيمة.
احملاججة بسالح الكفاية الربانية:

ً
وكيال لفت االنتباه إليها
احلقيقة اإلميانية الناصعة الدالة على موجبات اختاذ اهلل تعاىل
الرسل واألنبياء ،عليهم السالم ،خالل احملاججة باحلق ،ودحض الباطل ،الستجالب
الناس إىل اهلداية واإلميان ،ومن الشواهد اليت أخرب عنها القرآن الكريم بهذا الصدد،
تلك البينات اليت ساقها إبراهيم ،عليه السالم ،لعقول قومه ،فيذكر القرآن الكريم
حواراً عقائدياً دار بني إبراهيم ،عليه السالم ،وقومه ،وكان حموره الكفاية الربانية،
وتفرد اهلل سبحانه بالسيطرة على جمريات األمور ،وعن ذلك يقول تعاىلَ {:واْت ُل َعَليْ ِه ْم

َ
ال لأَِِبيِه َوَق ْو ِمِه َما َت ْعُب ُدو َن* َق ُالوا َن ْعُب ُد أَ ْصنَاماً َفن َ
ني* َق َ
يم* إْذ َق َ
َظ ُّل لهََا َعا ِك ِف َ
ال
َنبَأ إِْب َرا ِه َ ِ

ْعو َن* أَ ْو يَن َف ُعوَن ُك ْم أَ ْو يَ ُض ُّرو َن* َق ُالوا َب ْل َو َج ْدَنا آَباءَنا َك َذِل َك
َه ْل يَ ْس َم ُعوَن ُك ْم إِْذ َتد ُ
يَ ْف َعُلو َن* َق َ
َّه ْم َع ُد ٌّو ِّلي إِاَّل
ُم َوآَب ُاؤ ُك ُم الأَْْق َدُمو َن* َفإِن ُ
ُم َت ْعُب ُدو َن* أَنت ْ
ال أََف َرأَيْتُم َّما ُكنت ْ
َ
َر َّب اْل َعالمَِ َ َّ
ني* َوإَِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو
ين* َو َّال ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُميِن َويَ ْس ِق ِ
ني* ال ِذي َخل َقيِن َف ُه َو يَ ْه ِد ِ
ني* َو َّال ِذي أَ ْط َم ُع أَن يَ ْغ ِف َر ِلي َخ ِطيئَ يَ ْو َم ِّ
ب
ي ْشفني* و َّالذي يمُ يت
ين* َر ِّب َه ْ
ُن ُث َّم يحُْيِ ِ
الد ِ
تيِ
َ ِ ِ َ ِ ِ يِ
الصالحِِ َ
اج َعْلن ِمن َو َرَثِة
اج َعل ِّلي لسا َن صدْق الآْ خرين* و
ِلي ُح ْكماً َوأَلحْ ِ ْقيِن ِب َّ
ني* َو ْ
ِ َ ِ ٍ فيِ ِ ِ َ َ ْ يِ
ِ
الض ِّال َ
َجنَِّة النَّ ِعيم* َوا ْغ ِف ْر لأَِِبي إَِّنُه َكا َن ِم َن َّ
ني* َواَل تخُْ ِزِني يَ ْو َم ُيبْ َعُثو َن* يَ ْو َم اَل يَن َف ُع
َم ٌ
ت الجْ َنَُّة ِلْل ُمتَّ ِق َ
يم
ال َواَل َبنُو َن* إِاَّل َم ْن أََتى اهلل ب َقْلب سل
يم* َوُأ ْزِل َف ِ
ني* َوُب ِّر َز ِت الجْ َ ِح ُ
ِ ٍ َِ ٍ
ين* َوِق َ
َصُرو َن*
ِلْل َغ ِاو َ
ُم َت ْعُب ُدو َن* ِمن ُدو ِن اهلل َه ْل يَ ُ
نصُروَن ُك ْم أَ ْو يَنت ِ
يل لهَُ ْم أَيْ َن َما ُكنت ْ
َص ُمو َن* َتاهللِ إِن
يس أَمْج ُ
َعو َن* َق ُالوا َو ُه ْم ِفي َها يخَْت ِ
َف ُكبْ ِكُبوا ِفي َها ُه ْم َواْل َغ ُاوو َن* َو ُجنُوُد إِْبِل َ
* التوبة.52 :
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ُكنَّا َل ِفي َضلاَ ٍل ُّمبِني* إْذ ُن َس ِّو ُ
يكم ِب َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ني}
ٍ ِ

()1

فاهلل هو اخلالق واهلادي واملطعم واملسقي والشايف واحمليي واملميت والغفور الرحيم،

واهب احلكم واحلكمة ،وامللحق بالصاحلني ،الذي جيعل إن شاء للمرء لسان صدق،
ويورث من شاء جنة النعيم ،يعز من يشاء ،وخيزي من يشاء ،ويدخل املتقني اجلنة،
والغاوين اجلحيم ،وال أحد ميلك لنفسه نصراً وال لغريه ،إال بإذن اهلل وأمرهَ ،
س َك ِمثِْلِه
{ليْ َ

ري}
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
َش ْيٌء َو ُه َو َّ

فمن تدبر يف هذه الدالئل ينحاز إىل فسطاط اإلميان ،الذي من أعمدته اختاذ اهلل
ً
وكيال ،ومن أتبع نفسه هواها ،وعطل حواسه وإدراكه ،فلن ينتفع حبجج احلق ،ودالئل
اإلميان ،وحيتمل أن يقول كما قال أسالفه من قبل ،ممن ذكر اهلل تعاىل ردهم املقيت ،فقال
َ
الل ُه َّم إن َكا َن َه َ
ُ
الس َماِء
ـذا ُه َو الحْ َ َّق ِم ْن ِعن ِد َك َفأ ْم ِط ْر َعَليْنَا ِح َجا َرةً ِّم َن َّ
تعاىلَ { :وإِْذ َقالواْ َّ ِ

اب أَِليم}.
أَو اْئتنَا بع َذ
ِ ِ َِ ٍ ٍ
راجني اهلل عز وجل أن تؤتي هذه احللقة وما سبقها الثمار الطيبة يف ترسيخ اإلميان
()2

بقدرة اهلل تعاىل على فعل ما يشاء ،وإعطاء ما يشاء ،ومنع ما يشاء ،لتظهر بصمات هذا
اإلميان يف مواقف املؤمنني وسلوكاتهم وتضحياتهم ،مع التأكيد على أن ما تيسر ذكره
والوقوف عنده من مسائل وموضوعات يف احللقات املشار إليها ليس سوى غيض من
فيض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ذات الصلة ،وصلى اهلل وسلم على الرسول
حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1الشعراء.98 - 69 :
 .2األنفال.32 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ميتنع عن الصالة على ميت مدين  -احللقة األوىل
عن َسَل َمَة بن َ
وسا ِعنْ َد النيب ،صلى اهلل عليه
األ ْك َو ِع ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنا ُجُل ً
وسلم ،إِْذ ُأِت َي جَِبنَا َزةٍَ ،ف َق ُالواَ :ص ِّل عليها ،فقال :هل عليه َديْ ٌن؟ قالوا :اَل ،قالَ :ف َه ْل َت َر َك
شيئاً؟ قالوا :اَلَ ،ف َصَّلى عليهُ ،ث َّم ُأِت َي جَِبنَا َزةٍ ُأ ْخ َرىَ ،ف َق ُالوا :يا َر ُس َ
ول اهلل؛ َص ِّل عليها ،قال:

هل عليه َديْ ٌن؟ ِق َ
ريَ ،ف َصَّلى عليهاُ ،ث َّم ُأِت َي
يل :نعم ،قالَ :ف َه ْل َت َر َك شيئاً؟ قالواَ :ثلاَ َثَة َدَناِن َ
ِبالثَّاِلثَِةَ ،ف َق ُالواَ :ص ِّل عليها ،قال :هل َت َر َك شيئاً؟ قالوا :اَل ،قالَ :ف َه ْل عليه َديْ ٌن؟ قالوا:
احبِ ُك ْم ،قال أبو َقتَاَدةََ :ص ِّل عليه يا َر ُس َ
ول اهللَ ،و َعَل َّي َديُْنُه،
ري ،قالَ :صُّلوا على َص ِ
َثلاَ َثُة َدَناِن َ
َف َصَّلى عليه).

(*)
1

فهذا احلديث الشريف خيرب عن مواقف للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تثبت خطورة
تأثري الدين الذي حيمله اإلنسان يف حياته الدنيا على مصريه يف اآلخرة ،فقد كان عليه
الصالة والسالم حني ُيدعى إىل الصالة على ميت ،يسأل هل عليه دين ،إىل جانب سؤاله

هل ترك شيئاً؛ أي من املال ،ففي احلاالت اليت كان جياب فيها أن امليت ليس عليه دين،
أو عليه ،لكنه ترك ً
ماال لقضائه ،كان يصلي على امليت ،غري أنه كان ميتنع عن الصالة
على امليت ،إذا علم أنه مدين ،ومل يبق ً
ماال يسد منه دينه ،وهذه املواقف تؤكد مبا ال يدع

ً
جماال للشك خطورة الدين ،مما يعين لزوم التحرز عنه قدر االستطاعة ،وضرورة املسارعة
إىل تسديده يف أقرب فرصة تتاح لذلك ،دون تسويف أو مماطلة.
كفالة سداد دين امليت:
يف احلديث املذكور أعاله عاد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن امتناعه عن الصالة
* صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب إن أحال دين امليت على رجل جاز.
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على ميت مدين ،بعد أن تعهد الصحابي اجلليل أبو قتادة بسداد الدين عنه ،فحينها
صلى عليه.
وجاء يف صحيح البخاري ،عن َج ِاب ِر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال النيب،
صلى اهلل عليه وسلم( :لو قد جاء َم ُال اْلبَ ْح َريْن ،قد أَ ْع َطيْت َ
ُك َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا ،فلم
ِ
يجَِ ْئ َم ُال اْلبَ ْح َريْ ِن حتى ُقبِ َ
ض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما جاء َم ُال اْلبَ ْح َريْ ِن ،أَ َم َر
أبو َب ْك ٍرَ ،فنَادَى من كان له ِعنْ َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ع َدةٌ أو َديْ ٌنَ ،فْليَأِْتنَاَ ،فأََتيُْتُه،

فقلت :إِ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال ليَ :ك َذا َو َك َذاَ ،ف َحثَى لي َحثْيًَةَ ،ف َع َدْدُت َها ،فإذا
ِه َي مخس مائة ،وقالُ :خ ْذ ِمثَ
ْليْ َها).

()1

فبعد وفاة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تكفل أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،بسداد

دين كان عليه ،فأََم َر من ينادي( :من كان له ِعنْ َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ع َدةٌ أو َديْ ٌن،

َفْليَأِْتنَا) ،ومل يكن ذلك موقفاً شكلياً منه رضي اهلل عنه ،وإمنا كان يتسم مبنتهى اجلدية
وااللتزام.
احلوالة:
جاء يف صحيح البخاريَ ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالَة ،وفيه عن أبي ُه َريْ َرةَ،

رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ن ُظْل ٌم ،فإذا ُأْتبِ َع
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْط ُل اْل َغيِ ِّ
()2
أحدكم على َمِل ٍّيَ ،فْليَتْبَ ْع).
قوله( :فإذا ُأْتبِ َع أحدكم على َمِل ٍّي ،فليتبع) معناه إذا أحيل فليحتل.

()3

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يشرع يف حديثه الشريف هذا مبدأ احلوالة ،اليت بني
 .1صحيح البخاري ،كتاب الكفالة ،باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة.
 .3عمدة القاري.110/ 12 ،
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العلماء مفهومها ،وأركانها ،وشروطها ،وأحكامها األخرى ،ومما جاء يف كتاب :موسوعة
الفقه اإلسالمي باخلصوص ،أن احلوالة عقد جائز ،يقتضي نقل دين من ذمة إىل أخرى،
وإذا أحال املدين دائنه على مليء لزمه أن حيتال ،وإن أحاله على مفلس ،ومل يعلم رجع
حبقه على احمليل ،وإن علم ورضي باحلوالة عليه ،فال رجوع له.
وأركان احلوالة مخسة ،هي :احمليل :وهو املدين ،واحملال :وهو رب الدين ،واحملال عليه:
وهو الذي عليه دين للمحيل ،واحملال به :وهو الدين الذي للمحيل على احملال عليه،
والصيغة :وهي اإلجياب والقبول بني احمليل واحملال.
أما شروط احلوالة ،فهي:
 .1أن يكون كل من احمليل واحملال واحملال عليه من أهل التصرف ،بأن يكون كل واحد
منهم بالغاً ً
عاقال رشيداً ،غري حمجور عليه.
 .2أن يكون احملال عليه مديناً للمحيل.
 .3أن يكون الدين احملال به قد َّ
حل على احملال عليه.
 .4أن يكون الدين احملال مساوياً للمحال عليه يف الصفة ،واجلنس ،واملقدار.
 .5اإلجياب والقبول بني احمليل واحملال حسب العرف.
وبالنسبة إىل اآلثار اليت ترتتب على احلوالة ،فهي:
 .1إذا حتققت شروط احلوالة ،صحت احلوالة ،وبرأت ذمة احمليل.
 .2ثبوت حق مطالبة احملال للمحال عليه حبقه.
 .3مالزمة احملال للمحال عليه حتى يوفيه دينه.
وتنتهي احلوالة بأحد األمور اآلتية:
 .1فسخ احلوالة برضا احمليل واحملال.
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 .2أداء احملال عليه املال إىل احملال.
 .3أن يهب احملال املال للمحال عليه ،أو يتصدق به عليه.
 .4أن يربئ احملال احملال عليه من الدين.

()1

االلتزام بسداد الدين يف موعده وإمهال املعسر:
األصل يف املدين أن يبادر إىل سداد دينه يف املوعد احملدد لذلك ،إال إذا كان معسراً،
فيحسن بالدائن حينئذ أن ميهله ويعطيه موعداً آخر للسداد ،واهلل تعاىل حث على إمهال

ُم
املعسر ،فقال تعاىلَ { :وإِن َكا َن ُذو ُع ْس َرةٍ َفن ِ
َظ َرةٌ إِلىَ َميْ َس َرةٍ َوأَن َت َص َّدُقواْ َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
َ ()2
َت ْعَل ُمون}.
َّن كان َقبَْل ُك ْم ،قالوا:
قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :تَل َّق ْ
وح َر ُج ٍل ممِ ْ
ت املَالِئ َكُة ُر َ

أَ َع ِمْل َ
وس ِر ،قال:
ت من الخْ َيرْ ِ شيئاً؟ ،قال :كنت آُمُر ِفتْيَاِني أَ ْن ُينْ ِظُروا َويَت َ
َجا َوُزوا عن المُْ ِ
وس ِر،
قال َفت َ
َجا َوُزوا عنه ،قال أبو عبد اهلل :وقال أبو َماِل ٍك ،عن ِرْب ِع ٍّي :كنت ُأيَ ِّسُر على المُْ ِ
()3
ْظُر المُْ ْع ِس َر).
َوُأن ِ
ويف رواية أخرى صحيحة ،عن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه

اج ٌر ُي َدايِ ُن الناس ،فإذا َرأَى ُم ْع ِس ًرا قال ِل ِفتْيَاِنِه جََتا َوُزوا عنهَ ،ل َع َّل اهلل
وسلم ،قال( :كان َت ِ

َجا َو َز اهلل عنه).
َجا َو َز َعنَّاَ ،فت َ
أَ ْن يَت َ

()4

واملدين املعسر الذي مل يتمكن من سداد دينه يف املوعد احملدد له ،ينبغي له أن يبادر إىل
إشعار الدائن بظرفه دون تسويف ،على غري حال الذين يتثاقلون يف السداد لسبب قاهر
 .1موسوعة الفقه اإلسالمي.271– 162 ،
 .2البقرة.280 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب من أنظر موسراً.
 .4صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب باب من أنظر معسراً.
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أو دونه ،من الذين يساهمون يف فساد الذمم ،ونزع الثقة من بني الناس جتاه بعضهم
بعضاً.
أطول آية يف القرآن الكريم:
أوىل اإلسالم الدين أهمية بالغة ،فأطول آية يف القرآن الكريم ،هي اآلية  282من
سورة البقرة ،واملعروفة بآية الدين ،اليت فصلت كثرياً من دقائق أحكام الدين وتوثيقه،
ين آ َمنُواْ إَذا َت َدايَنتُم ِب َديْن إلىَ أَ َجل ُّم َس ًّمى َفا ْكُتُبوُه َوْليَ ْكتُب َّبيْن ُ
َك ْم
فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ٍِ
ِ
ٍ
ُب َوْلُي ْمِل ِل َّال ِذي َعَليِْه الحْ َ ُّق
ب أَ ْن يَ ْكت َ
ب ِباْل َع ْد ِل َو َال يَأْ َب َكاِت ٌ
َكاِت ٌ
ُب َك َما َعَّل َمُه اهلل َفْليَ ْكت ْ
س ِمنُْه َشيْئاً َفإن َكا َن َّال ِذي َعَليِْه الحْ َ ُّق َس ِفيهاً أَ ْو َض ِعيفاً أَ ْو َال
َوْليَتَّ ِق اهلل َرَّبُه َو َال يَبْ َخ ْ

است ْ
َش ِه ُدواْ َش ِهي َديْ ِن من ِّر َجاِل ُك ْم َفإِن لمَّْ يَ ُكوَنا
يَ ْست ِ
َط ُ
يع أَن يمُِ َّل ُه َو َفْلُي ْمِل ْل َوِليُُّه ِباْل َع ْد ِل َو ْ
اه َما َفت َ
َر ُجَلينْ ِ َف َر ُج ٌل َوا ْم َرأََتا ِن ممَِّن َت ْر َض ْو َن ِم َن ُّ
اه َما
ُذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
الش َه َداء أَن َت ِض َّل إْ ْح َد ُ
ُ
األ ْخ َرى َو َال يَأْ َب ُّ
الش َه َداء إَِذا َما ُد ُعواْ َو َال َت ْسأَُم ْواْ أَن َت ْكُتُب ْوُه َص ِغرياً أَو َكبِرياً إِلىَ أَ َجِلِه
َذِل ُك ْم أَْق َس ُط ِعن َد اهلل َوأَْقوُم ِل َّ
اض َرةً ُت ِديُروَن َها
لش َهاَدةِ َوأَْدَنى أَ َّال َت ْرَتاُبواْ إِ َّال أَن َت ُكو َن جَِتا َرةً َح ِ
َبيْن ُ
َاح أَ َّال َت ْكُتُبو َها.}...
س َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
َك ْم َفَليْ َ

(* )
1

والعمل مبقتضى التوجيهات الربانية املتضمنة يف هذه اآلية الكرمية ،حيفظ حقوق
الناس ،ويعزز الثقة بينهم ،ويبعد عنهم الشقاق والنزاع.
وإىل لقاء آخر مع ما يتيسر من تداعيات يف ضوء االمتناع عن الصالة على امليت
املدين ،حسب ما ورد عن الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه،
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* البقرة.282 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ميتنع عن الصالة على ميت مدين  -احللقة الثانية
ُ َ
الديْ َن ،وفيه عن
يل اهلل ُك ِّف َر ْت َخ َطايَاُه إال َّ
جاء يف صحيح مسلمَ ،باب من قتِل يف َسبِ ِ

َ
يه ْم ،فذكر
أبي َقتَاَدةَ :أََّنُه مَ ِ
س َعُه حيدث (عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَّنُه قام ِف ِ
هلم أَ َّن الجْ ِ َهاَد يف َسبِيل اهللَ ،والإْ ميَا َن ِباهللِ ،أَْف َض ُل الأَْ ْع َما ِلَ ،ف َقا َم َر ُج ٌل ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهلل؛
ِ
ِ

ُْ
أَ َرأَيْ َ
اي؟ فقال له رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
يل اهللُ ،ت َك َّفُر َعيِّن َخ َطايَ َ
ت إن قتِل ُت يف َسبِ ِ
يل اهللَ ،وأَن َ
وسلم :نعم ،إن ُقتِْل َ
ْب ٍرُ ،ث َّم قال رسول
ْت َص ِاب ٌر محُْت ِ
َس ٌ
بُ ،م ْقبِ ٌل َغيرُْ ُمدِ
ت يف َسبِ ِ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :كيْ َ
ت؟ قال :أَ َرأَيْ َ ُ ْ
ف ُقْل َ
يل اهلل ،أَُت َك َّفُر َعيِّن
ت إن قتِل ُت يف َسبِ ِ
اي؟ فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :نعمَ ،وأَن َ
َخ َطايَ َ
ْت َص ِاب ٌر محُْت ِ
َس ٌ
بُ ،م ْقبِ ٌل َغيرُْ

الديْ َن ،فإن ِجبرْ َ
السالم ،قال لي ذلك).
ْب ٍر ،إال َّ
يل ،عليه َّ
ُمدِ
ِ

(*)
1

متابعة ملا تضمنته احللقة السابقة من هذه الزاوية الصحفية املباركة ،من بيان للخطورة
الدينية لل ّديْن على شخص املدين ،حيث مل يكن امتناع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن
الصالة على امليت املدين أمراً عابراً ،بل يدل على أن املدين للناس حبقوق معينة تلزمه
املسارعة إىل سدادها ،قبل أن يباغته املوت ،وهي معلقة يف رقبته ،حتى إن الشهيد يغفر
له ما اقرتف من ذنوب إال الدين ،واحلديث الشريف الذي بني أيدينا يدل بصريح لفظه
على ذلك ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،تراجع عن مشل ما سبق من خطايا للشهيد
بتكفري الشهادة هلا ،ليستثين الدين ،بعد أن بلغه جربيل هذا احلكم عن اهلل تعاىل.
* صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.
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يذكر اإلمام النووي إن يف هذا احلديث بياناً للفضيلة العظيمة للمجاهد ،وهي تكفري
خطاياه كلها إال حقوق اآلدميني ،وأن قوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،إال الدين ،ففيه تنبيه
على مجيع حقوق اآلدميني ،وأن اجلهاد والشهادة وغريهما من أعمال الرب ال يكفر حقوق
الديْ َن)،
اآلدميني ،وإمنا يكفر حقوق اهلل تعاىل ،وأن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إال َّ
الديْ َن،
فمحمول على أنه أوحى إليه به يف احلال ،وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم( :إال َّ
فإن ِجبرْ َ
السالم ،قال لي ذلك ،واهلل أعلم.
يل ،عليه َّ
ِ

()1

لصاحب َّ
الدين مقال:
يلح الدائن أحياناً يف طلب دينه من املدين ،خباصة إذا حان أجله ،ومل يسدد ،وتزداد
حدة حنق الدائن إذا كان تسويف املدين يف املبادرة إىل سداد دينه يعود إىل التجاهل،
أو املماطلة أو اإلهمال ،إال أن بعض الدائنني يسلكون درب الفظاظة يف طلب الدين،
وذلك ليس من شيم الكرام وأخالقهم ،وإن كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد أعذر
الدائن فيما ذهب إليه من غلظة ،وإحلاح عند املطالبة بدينه ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل
عنه( :أَ َّن َر ُجلاً أتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَتَ َق َ
اضاُهَ ،فأَ ْغَل َظَ ،ف َه َّم ِبِه أَ ْص َحاُبُه ،فقال
ب الحْ َ ِّق َم َق اًالُ ،ث َّم قال :أَ ْع ُطوُه ِسنًّا
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :د ُ
َعوُه ،فإن ِل َص ِ
اح ِ
ْل ِسنِِّه ،قالوا :يا َر ُس َ
ول اهلل؛ إال أَ ْمثَ َل من ِسنِِّه ،فقال :أَ ْع ُطوُه؛ فإن من َخيرْ ُك ْم أَ ْح َسن ُ
ِمث َ
َك ْم
ِ

َق َضاًء).

()2

وهذا اإلعذار للدائن كان من قبل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو الطرف
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.29/ 13 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة يف قضاء الديون.
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املدين ،ومن دالالت هذا املوقف ،أنه يدل على نبل أخالقه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم
تأخذه العزة مبا هو أهله من مقام رفيع ،وقيادة ألمته ،ونيب للعاملني ،لينكر على املدين
ب الحْ َ ِّق َم َق اًالُ ،ث َّم
هذه الغلظة معه ،صلى اهلل عليه وسلم ،بل قال( :د ُ
َعوُه؛ فإن ِل َص ِ
اح ِ
قال :أَ ْع ُطوُه ِسنًّا ِمث َ
ْل ِسنِِّه) فهل فقه املدينون ما ينبغي هلم أن يفقهوا؟ ولو فعلوا ذلك
ملا اقتتلوا بسبب مطالبة بدين ،وما تناحروا ،ولبادروا إىل تسديد ما عليهم من ديون
ألصحابها دون تسويف ،أو مماطلة ،أو تأخري ،وذلك من حسن القضاء الذي أثنى
اع ،وإذا
ْحا إذا َب َ
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على صاحبه ،فقالَ ( :ر ِح َم اهلل َر ُجلاً مَس ً
اشترََى ،وإذا اْقت َ
ْ
َضى).

()1

ومعنى قوله( :وإذا اْقت َ
َضى)؛ أي طلب قضاء حقه بسهولة ،وعدم إحلاف ،وجاء يف رواية
(وإذا قضى)؛ أي أعطى الذي عليه بسهولة بغري مطل.

()2

سداد الدين قبل توزيع املرياث:
من دالالت أهمية الدين ،وعناية اإلسالم يف قضائه ألصحابه ،أن اهلل تعاىل أمر بإخراجه
من رأس مال تركة املتوفى املدين إىل جانب تنفيذ وصيته إن وجدت ،قبل املبادرة إىل
توزيعها على الوارثني الشرعيني ،وقد ذكر اهلل تعاىل هذا احلكم يف آيتني متتاليتني من
سورة النساء ،فقال تعاىلَ...{ :فإن َكا َن َلُه إ ْخ َوةٌ َف ُ
وصي ِب َها
الس ُد ُ
س ِمن َب ْع ِد َو ِصيٍَّة ُي ِ
أل ِّمِه ُّ
ِ
ِ

أَ ْو َديْن ،)3(}...ويقول جل شأنهَ ...{ :وإن َكا َن َر ُج ٌل ُيو َر ُث َك َ
ت
الَلًة أَو ا ْم َرأَةٌ َوَلُه أَ ٌخ أَ ْو ُأ ْخ ٌ
ِ
ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه يف
عفاف.
 .2فتح الباري.307 /4 ،
 .3النساء.11 :
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ث ِمن َب ْع ِد َو ِصيٍَّة
َفِل ُك ِّل َو ِ
س َفإِن َكاُن َواْ أَ ْكثَ َر ِمن َذِل َك َف ُه ْم ُش َر َكاء فيِ الثُُّل ِ
الس ُد ُ
اح ٍد ِّمنْ ُه َما ُّ
()1
وصى ِب َها أَ ْو َديْن َغيرْ َ ُم َض ٍّآر َو ِصيًَّة ِّم َن اهلل َو ُ
يم}
ُي َ
يم َحِل ٌ
اهلل َعِل ٌ
ٍ
جاء يف التفسري أن هذه األنصباء إمنا تدفع إىل هؤالء إذا فضل عن الوصية والدين؛
وذلك ألن أول ما خيرج من الرتكة الدين ،حتى لو استغرق الدين كل مال امليت ،مل يكن
للورثة فيه حق ،فأما إذا مل يكن دين ،أو كان إال أنه قضى ،وفضل بعده شيء ،فإن أوصى
امليت بوصية ،أخرجت الوصية من ثلث ما فضل ،ثم قسم الباقي مرياثاً على فرائض
اهلل.

()2

وتفسري قوله تعاىلَ { :غيرْ َ ُم َضا ّر}؛ أي يوصى بها وهو غري مضار لورثته ،والضرار يف
الوصية يقع على وجوه ،أحدها :أن يوصي بأكثر من الثلث ،وثانيها :أن يقر بكل ماله أو
ببعضه ألجنيب ،وثالثها :أن يقر على نفسه بدين ،ال حقيقة له منعاً للمرياث عن غريه،
قد استوفاه ووصل إليه ،ورابعها :أن يبيع شيئاً بثمن خبس ،أو يشرتي شيئاً بثمن غال،
كل ذلك لغرض أن ال يصل املال إىل الورثة ،وخامسها :أن يوصي بالثلث ،ال لوجه اهلل،
لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة ،فهذا هو وجه اإلضرار يف الوصية.

()3

الديْ ِن قبل اْل َو ِصيَّة).
وجاء يف صحيح البخاري أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ( ،ق َضى ِب َّ

()4

ويذكر العيين يف عمدة القاري أن العلماء سلفاً وخلفاً ،أمجعوا على أن الدَّين مقدم

على الوصية ،ولكن الدَّين على نوعني؛ دين اهلل ،ودين العباد ،فدين اهلل إن مل يوص به،
 .1النساء.12 :
 .2التفسري الكبري.175/ 9 ،
 .3التفسري الكبري.182/ 9 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب تأويل قول اهلل تعاىل{ :من بعد وصية يوصي بها أو دين }(النساء.)12 :
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يسقط عند بعض العلماء ،سواء أكان صالة أم زكاة ،ويبقى عليه املأثم ،واملطالبة يوم
القيامة ،وعند الشافعي يلزم قضاؤه ،كدين العباد أوصى أو ال ،وإن بعض الدين أوىل من
بعض ،فدين الصحة وما ثبت باملعاينة يف املرض ،أو بالبينة أوىل مما يثبت عليه باإلقرار،
وقال الشافعي :دين الصحة ،وما أقر به يف مرضه سواء ،وما أقر به فيه مقدم على الوصية،
وال يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عني ،خالفاً ملا قاله الشافعي يف أحد قوليه َّ
إال أن
جتيزه بقية الورثة ،فيجوز ،وإذا اجتمع الدَّينان؛ فدين العباد أوىل ،وعند الشافعي دين اهلل
أوىل ،وعنه أنهما سواء ،وأما الوصية يف مقدار الثلث ،فمقدمة على املرياث بعد قضاء
الديون ،فال حيتاج إىل إجازة الورثة.

(*)
1

فهذه وقفة أخرى عند ما تيسر من التوجيهات الربانية والنبوية ،اليت تبني خطورة
الدين ،وحتث على الوفاء بإرجاعه إىل أصحابه الدائنني ،آملني أن نوفق يف عرض املزيد
من هذه التوجيهات يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري .230/ 23
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ميتنع عن الصالة على ميت مدين  -احللقة األخرية
عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أَ ْخبرََ ْت أَ َّن َر ُس َ
ْعو يف
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يَد ُ
الصلاَ ةَِ ،ويَُق ُ
ول( :اللهم إني أَ ُعوُذ ِب َك من المَْأَْث ِم َوالمَْْغ َرم ،فقال له َقاِئ ٌل :ما أَ ْكثَ َر ما َت ْستَ ِع ُ
يذ
َّ
ِ
ََ َ َ ()1
يا َر ُس َ
الر ُج َل إذا َغ ِر َم َحد َ
َّث َف َك َذ َبَ ،و َو َع َد فأ ْخلف).
ول اهلل من المَْْغ َر ِم؟ قال :إِ َّن َّ
تعرضت احللقة السابقة من حلقات امتناع الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن

الصالة على ميت مدين ،إىل تكفري ذنوب الشهيد يف سبيل اهلل تعاىل السابقة كلها إال
ما تعلق منها حبقوق العباد واملديونية هلم ،مع بيان أن لصاحب الدين ً
مقاال ،وإن الدين

يقضى قبل توزيع املرياث وتقسيمه على الورثة ،مع بيان أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
الديْ ِن قبل اْل َو ِصيَِّة ،وتعرج هذه احللقة على بعض القضايا واملسائل املتعلقة
َق َضى ِب َّ

بالدين ،والعناية بسداده للدائنني.

االستعاذة باهلل تعاىل من الدين:
يف احلديث الشريف أعاله يستعيذ النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أمور أحدها املغرم،
وهو الدين ،والغريم هو الذي عليه الدّين.

()2

وسأل رجل النيب ،عليه السالم ،عن وجه احلكمة يف كثرة استعاذته من املغرم ،فذكر
صلى اهلل عليه وسلم إن الرجل إذا غرم؛ يعين إذا حلقه دين ،حدث فكذب؛ بأن حيتج
بشيء يف وفاء ما عليه ،ومل يقم به ،فيصري كاذباً ،ووعد فأخلف؛ بأن قال لصاحب الدين:
أوفيك دينك يف يوم كذا ،أو يف شهر كذا ،أو يف وقت كذا ،ومل يوف فيه ،فيصري خمالفا
.1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب الدعاء قبل السالم.
 .2عمدة القاري .234 /12
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لوعده .والكذب وخلف الوعد من صفات املنافقني ،كما ورد يف احلديث املشهور ،فلوال
هذا الدين عليه ملا ارتكب هذا اإلثم العظيم ،وملا اتصف بصفات املنافقني.
فاملدين قد ميطل صاحب الدين ،وقد يشتغل به قلبه ،ورمبا مات قبل وفائه ،فبقيت
ذمته مرتهنة به.

()1

وكلمة (ما) يف قوله( :ما أكثر ما تستعيذ) األوىل للتعجب ،والثانية مصدرية ،يعين ما
أكثر استعاذتك من املغرم.

()2

َ
َ َ
لأَْ
َ
يمَْن،
ومن دعاء السلف الصاحل ،إنه كان إذا أ َراَد أ َح ُدهم أ ْن يَنَا َم يَ ْضط ِج َع على شقة ا ِ
ِ
ْ
ش اْل َع ِظيمَ ،رَّبنَا َو َر َّب كل
الس َما َو ِ
ُث َّم يقول :اللهم َر َّب َّ
اتَ ،و َر َّب األرضَ ،و َر َّب ال َع ْر ِ
َ
لإْ نجْ
يل َواْلُف ْرَقا ِن ،أَ ُعوُذ ِب َك من َش ِّر كل َش ْيٍء،
َش ْيٍءَ ،فاِل َق الحْ َ ِّ
ب َوالنَّ َوىَ ،وُمنْ ِزل التَّ ْو َراةِ َوا ِ ِ ِ
س َقبَْل َك َش ْيٌءَ ،وأَن َ
س َب ْع َد َك َش ْيٌء،
أنت ِ
آخ ٌذ ِبن ِ
ْت الآْ ِخُر َفَليْ َ
َاصيَتِِه ،اللهم أنت الأَْ َّو ُل َفَليْ َ
َ
ْت َّ
س َف ْوَق َك َش ْيٌءَ ،وأَن َ
َوأَن َ
الديْ َن،
ض َعنَّا َّ
ْت اْلبَ ِ
اط ُن َفَليْ َ
الظا ِهُر َفَليْ َ
س ُدوَنك َش ْيٌء ،اْق ِ

َوأَ ْغنِنَا من اْل َف ْق ِر ،وكان يروى ذلك عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم.

()3

َّ
اعِة يف و ْ
َضِع َّ
الد ْي ِن:
الش َف َ
يعرتي املدين يف كثري من األحيان ضيق شديد حني تتأزم حالته املالية ،وتثقل الديون
املستحقة كاهله ،فيحتاج يف مثل هذا الظرف من يساعده على قضاء دينه ،فليجأ إىل
اخليرِّ ين من األهل واألصدقاء طالباً عونهم ،وهذا ما حصل مع الصحابي جابر بن عبد

اهلل الذي ورث ديوناً مرهقة عن والده ،فلجأ إىل الرسول ،عليه السالم ،راجياً مساعدته،
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.29 /17 ،
 .2عمدة القاري.117/ 6 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع.
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َ
فعنه قالُ :
َ اً
ََ
الديْ ِن أَ ْن يَ َض ُعوا
اب َّ
(أ ِص َ
يب عبد اهللَ ،وَت َرك ِعيَال َوَديْنًاَ ،فطلبْ ُت إىل أ ْص َح ِ
است ْ
َش َف ْع ُت ِبِه عليهمَ ،فأََب ْوا،
َب ْع ًضا من َديْنِِهَ ،فأََب ْواَ ،فأََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف ْ

ِّف تمََْر َك ُك َّل َش ْيٍء منه على ِح َدِتِهِ ،ع ْذ َق بن َزيْ ٍد على ِح َدةٍَ ،و ِّ
فقالَ :صن ْ
الل َ
ني على ِح َدةٍ،
َواْل َع ْج َوةَ على ِح َدةٍُ ،ث َّم أَ ْح ِض ْر ُه ْم حتى آِتيَ َكَ ،ف َف َعْل ُتُ ،ث َّم جاء صلى اهلل عليه وسلم َف َق َع َد
()1
َ
عليهَ ،و َك َ
يمَُس .)...
ال ِل ُك ِّل َر ُج ٍل حتى ْ
استَ ْوَفىَ ،وَب ِق َي التَّ ْمُر كما هوَ ،كأَّنُه مل َّ
قوله( :فطلبت إىل أصحاب الدين) :أي أنهيت طليب إليهم ،وقوله( :صنِّف) أمر من
التصنيف ،وهو أن جيعل الشيء أصنافاً ،ومييز بعضها عن بعض .وقوله( :على حدة) أي

كل واحد على انفراد ،وقوله( :عذق ابن زيد) هو نوع من التمر جيد ،وقوله( :واللني)
نوع من التمر ،وقيل التمر الرديء ،وهو مجع لينة ،وهي النخلة ،قاله ابن عباس ،أو
النخل كله ما خال الربني ،وقال الكرماني هو ما خال العجوة ،وأما العجوة فهي من

أجود متور املدينة ،ويقال :أهل املدينة يسمون العجوة ألواناً .وقوله( :وكال لكل رجل
حتى استوفى) أي أعطى لكل رجل من أصحاب الديون حتى استوفى حقه.

()2

حسن القضاء:
يشجع اإلسالم انتهاج اللني والرفق عند البيع والشراء والقضاء ،فعن َج ِاب ِر بن عبد

اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
ْحا إذا
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ر ِح َم اهلل َر ُجلاً مَس ً

اشترََى ،وإذا اْقت َ
اع ،وإذا ْ
َضى).
َب َ

()3

والسمح ،هو السهل املتساهل ،وقوله( :وإذا اقتضى) أي إذا طلب قضاء حقه بسهولة،
ويف رواية (وإذا قضى) أي إذا أعطى الذي عليه بسهولة بغري مطل.

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب الشفاعة يف وضع الدين.
 .2عمدة القاري.245/ 12 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ،ومن طلب حقا فليطلبه يف
عفاف.
.4عمدة القاري.189/ 11 ،
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وضرب الرسول ،عليه السالم ،املثل األعلى حبسن قضائه الدّين ،ليكون بذلك أسوة
يِ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،س ٌّن من الإِِْبلَ ،ف َجاَءُه يَتَ َق َ
اضاُه،
للمسلمني( ،كان ِل َر ُج ٍل َعَلى النَّ ِّ
ِ
فقال :أَ ْع ُطوُهَ ،ف َطَلُبوا ِسنَُّه ،فلم يجَِ ُدوا له إال ِسنًّا َف ْوَق َها ،فقال :أَ ْع ُطوُه ،فقال :أَ ْوَفيْتَن أَ ْوَفى
يِ
()1
اهلل ِب َك .قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إ َّن ِخيَا َر ُك ْم أَ ْح َسن ُ
ُك ْم َق َضاًء).
ِ
ويف عمدة القاري ،قوله( :سن) بكسر السني وتشديد النون؛ أي ذات سن ،وهو أحد
أسنان اإلبل ،وأسنانها معروفة يف كتب اللغة إىل عشر سنني  ...وقوله( :يتقاضاه) يعين
يطلب أن يقضيه .وقوله( :أوفيتين) يقال :أوفاه حقه إذا أعطاه وافيا.

()2

وعن َج ِاب ِر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،قال( :أََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو

يف المَْ ْس ِج ِد ...وكان لي عليه َديْ ٌن َف َق َضاِني َو َزاَدِني).

()3

ومن حسن قضائه عليه السالم أنه كان يرصد للدين ما يفي بسداده ،رغم حرصه
الدائم على إنفاق املال الذي يأتيه وعدم ادخاره ،فعن أبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت

ب أََّنُه حتول لي َذ َهبًا
مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما أَْب َص َر ،يَ ْعيِن ُأ ُح ًدا ،قال :ما ُأ ِح ُّ

ُ
ين ُه ْم
يمَْك ُث ِعنْ ِدي منه ِدينَا ٌر َف ْو َق َثلاَ ٍث إال ِدينَا ًرا ُأ ْر ِص ُدُه ِل َديْ ٍنُ ،ث َّم قال :إِ َّن الأَْ ْكثَ ِر َ
ََ َ
لمَْ َ َ
لأَْ ُّ
اب بني يَ َديِْه َو َع ْن يمَِينِِه َو َع ْن
ا َقلو َن ،إال من قال ِبا ا ِل َهكذا َو َهكذاَ ،وأ َشا َر أبو ِش َه ٍ
()4
شمِ َاِلِهَ ،وَقِل ٌ
يل ما ُه ْم .)...
النهي عن املماطلة:
التسويف يف سداد الدين ،والتثاقل عن أدائه عند حلول أجله يطلق عليه وصف املماطلة،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الوكالة ،باب وكالة الشاهد والغائب جائزة.
 .2عمدة القاري .134/ 12
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب الصالة إذا قدم من السفر.
 .4صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب أداء الديون.
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املنهي عنها ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:

ن ُظْل ٌم).
( َم ْط ُل اْل َغيِ ِّ

()1

وجتر املماطلة على صاحبها سلبيات وآثام ،عدا عن بقاء احلق بالدّين الزم يف عنق

صاحبه للدائن ،وذكر النيب ،عليه السالم ،بعض ما يرتتب على املماطلة من تبعات
عىل صاحبها ،فقالَ :
اج ِد يحُ ِ ُّل ُعُقوَبتَُه َو ِع ْر َضُه ،قال ُس ْفيَ ُانِ :ع ْر ُضُه ،يقول:
(ل ُّي اْل َو ِ

س).
م َطْلت
َن َو ُعُقوَبُتُه الحْ َبْ ُ
َ يِ
واملماطلة يف أداء حقوق الدائنني يشملها النهي الرباني عن أكل أموال الناس
()2

ين آ َمنُواْ َال َتأُْكُلواْ أَ ْم َو َال ُك ْم َبيْن ُ
اط ِل
بالباطل ،حيث يقول جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َك ْم ِباْلبَ ِ
ً ()3
إ َّال أَن َت ُكو َن جَِتا َرةً َعن َت َراض ِّم ُ
نك ْم َو َال َت ْقُتُلواْ أَنُف َس ُك ْم إِ َّن اهلل َكا َن ِب ُك ْم َر ِحيما}.
ِ
ٍ
والذي ينوي السداد يسد اهلل تعاىل عنه ،خبالف الذي يبغي أكل حقوق الناس بالباطل،

والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من أَ َخ َذ أَ ْم َو َ
ال الناس ُي ِر ُ
يد أَدَاَء َها أََّدى اهلل عنهَ ،و َم ْن

أَ َخ َذ ُي ِر ُ
يد إِْتلاَ َف َها أَْتَل َفُه اهلل).

()4

فهذه بعض املضامني الشرعية ،اليت حتث بقوة على سداد الديون ،وتنفر من املماطلة،

مكتفني يف هذه املرحلة مبا مت عرضه يف هذه احللقة وسابقتيها عن هذا املوضوع ،وصلى
اهلل وسلم على الرسول حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.
 .1صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب مطل الغين ظلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب لصاحب احلق مقال.
 .3النساء.29 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أو إتالفها.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن منع النساء من الصالة يف املساجد
عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال( :كانت ا ْم َرأَةٌ ِل ُع َم َر َت ْش َه ُد َصالةَ
الصبْح َواْل ِع َشاِء
ُّ ِ

يف الجْ َ َما َعِة يف المَْ ْس ِج ِدَ ،ف ِق َ
ني وقد َت ْعَل ِم َ
يل هلا َ :تخَُْر ِج َ
ني أَ َّن ُع َم َر يَ ْك َرُه ذلك َويَ َغاُر؟ قالت:
لمِ
َعوا إِ َماَء اهللِ
َعُه َق ْو ُل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ال تمَْن ُ
َعُه أَ ْن يَنْ َهاِني؟ قال :يمَْن ُ
وما يمَْن ُ
اج َد اهلل) )1(.وعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا أستأذنت ا ْم َرأَُة أَ َح ِد ُك ْم إىل
َم َس ِ

املَ ْس ِج ِد ،فال يمَْنَ ْع َها).

()2

فهاتان الروايتان وغريها من األحاديث الصحيحة ،تؤكد على حق املرأة باخلروج إىل

املسجد للصالة فيه ،مع حث األولياء واألزواج على السماح هلن بذلك.
ففي املساجد تؤدى عبادة الصالة ،ويذكر الذاكرون ربهم ،ويتذاكر املصلون أمور
دينهم ،وما يصلح شأنهم ،وفيها يتضاعف أجر الصالة وثوابها ،وبعض العلماء يقصر
فضل صالة اجلماعة على الرجال دون النساء ،على اعتبار أنهم خماطبون بها دونهن،
وهذا رأي اجتهادي ال نوافقه إذ ال يعقل حرمانهن أجر صالة اجلماعة وثوابها ،إذا
خلصت النية ،وروعيت أحكام الشرع وضوابطه عند اخلروج إىل املساجد ،وأداء الصالة
فيها ،ومن الشواهد على مشروعية صالة النساء يف املساجد ،ما يأتي:
التخفيف من طول الصالة مراعاة ألم طفل يبكي:
يد أَ ْن ُأ َط ِّو َل فيهاَ ،فأَمْ َ
الصالةُِ ،أ ِر ُ
س ُع ُب َكاَء
يقول صلى اهلل عليه وسلم( :إني َألُقوُم يف َّ
يِ
()3
بَ ،فأَجََت َّوُز يف َصلاَ ِتي؛ َك َرا ِهيََة أَ ْن أَ ُش َّق على ُأ ِّمِه).
َّ
الص ِّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم؟
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب استئذان املرأة زوجها يف اخلروج إىل املسجد وغريه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب.
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قولهَ( :فأَجََت َّوُز)؛ أي أخفف ،وقولهَ ( :ك َرا ِهيََة)؛ أي ألجل كراهية أن أشق ،ويروى خمافة
أن أشق .ويدل هذا احلديث على حضور النساء إىل املساجد مع النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار.

()1

وورد هذا احلديث يف روايات صحيحة أخرى ،تتعاضد يف تأكيد مشروعية ارتياد النساء
املساجد؛ ألداء الصالة فيها ،بل إن عدداً منها حيث صراحة على السماح هلن بذلك ،حتى
خالل الليل ،ألداء صالة العشاء أو الفجر.
صالتهن الفجر والعشاء يف املسجد:
استَأَْذَن ُك ْم ِن َس ُاؤ ُك ْم ِب َّ
الليْ ِل إِلىَ المَْ ْس ِج ِد َفأَْذُنوا لهَُ َّن).
يقول صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا ْ
وعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أَ َّن َر ُس َ
الصبْ َح
ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان ُي َصِّلي ُّ
()2

ْ َ
َ
سَ ،فيَنْ َص ِرْف َن ِن َساُء المُْ ْؤ ِمنِ َ
س( ،)3أو ال يعرف َب ْع ُض ُه َّن َب ْع ًضا).
ني ،ال ُي ْع َرْف َن من ال َغل ِ
ِب َغل ٍ

()4

فهذا دليل على أن نساء الصحابة كن يؤدين صالة الفجر يف املسجد ،مع تقيدهن
بالوقار واحلشمة ،فعن َعاِئ َشَة قالت( :لقد كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي َصِّلي
َاتُ ،متَ
وط ِه َّنُ ،ث َّم يَ ْر ِج ْع َن إىل ُبُيوِت ِه َّن،
ات يف ُمُر ِ
َل ِّف َع ٍ
اْل َف ْج َرَ ،فيَ ْش َه ُد معه ِن َساٌء من المُْ ْؤ ِمن ِ
ما يَ ْع ِرُف ُه َّن أَ َحدٌ).

()5

واملروط مجع مرط ،وهو كساء يتزر به ،وعدم معرفتهن من الغلس ،حيتمل أن يكون

لبقاء ظلمة من الليل ،أو لتغطيهن باملروط غاية التغطي ،وقيل :معنى (ما يَ ْع ِرُف ُه َّن أَ َحدٌ)،
 .1عمدة القاري .158 /6
 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب خروج النساء إىل املساجد بالليل والغلس..
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن
يف املسجد.
( .4الغلس) هو بقايا ظلمة الليل ،خيالطها ظالم الفجر ،شرح الزرقاني.31/ 1 ،
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب يف كم تصلي املرأة يف الثياب.
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يعين ما يعرف أعيانهن ،وقيل :ال ُيعرفن أنساء هن ،أم رجال.

()1

صالة النساء خلف الرجال وانصرافهن قبلهم:
من معززات تشريع صالة النساء يف املساجد ،الواقع العملي الذي كان يف حضرة
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث ثبت أنهن كن يصلني مجاعة خلفه يف املسجد،

فعن ُأ ِّم َسَل َمَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا َسَّل َم
يمُهَ ،و ُ
ريا قبل أَ ْن يَُقو َم ،قالَ :ن َرى َو ُ
اهلل
يمَْك ُث هو يف َم َقا ِمِه يَ ِس ً
ِّساُء حني يَ ْق ِضي َت ْسِل َ
قام الن َ

َ
الر َجا ِل).
أَ ْعَل ُم أَ َّن ذلك كان ِل َك ْي يَنْ َص ِر َف الن َ
ْر َك ُه َّن أَ َح ٌد من ِّ
ِّساُء قبل أ ْن ُيد ِ

()2

وكن أيضاً حني تتاح هلن الفرصة ألداء صالة اجلماعة ،يؤدينها حتى لو أقيمت خارج

َ
ت ُأ ِّم
س ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(صّلى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َبيْ ِ
املساجد ،فعن أَن ِ

يم َخْل َفُهَ ،وُأ ُّم ُسَليْم َخْل َفنَا).
ُسَليْ ٍمَ ،فُق ْم ُتَ ،ويَتِ ٌ
ٍ
أفضلية صالة املرأة يف بيتها:

()3

بعض الناس ،ومنهم علماء أفاضل مينعون ذهاب النساء للصالة يف املساجد ،أو
يكرهون ذلك ،حبجة محايتهن من الفنت ،واستناداً إىل بعض الروايات اليت تفيد تفضيل
(صالُة المَْْرأَةِ يف َبيْتِ َها أَْف َض ُل
صالتهن يف بيوتهن ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :

من َصلاَ ِت َها يف ُح ْج َرِت َهاَ ،و َصالُت َها يف مخَْ َد ِع َها أَْف َض ُل من َصالِت َها يف َبيْتِ َها).

()4

فهذه الرواية تفيد أن صالة املرأة يف األماكن اليت تشكل مواضع خصوصية هلا أفضل
من غريها ،من هنا كان التدريج يف التفضيل من البيت إىل احلجرة حتى بلوغ املخدع،
الذي هو اجلزء اخلاص من البيت الذي حتفظ فيه األشياء النفيسة؛ أي أن الصالة بناء
 .1عمدة القاري.90 - 89/ 4 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب صالة النساء خلف الرجال.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب صالة النساء خلف الرجال.
 .4سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب التشديد يف ذلك ،وصححه األلباني.
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على هذه الرواية يف أخص أجزاء البيت بالنسبة إىل املرأة أوىل من الصالة يف حببوحة
البيت نفسه.
وبالنظر يف األحاديث الواردة يف احلث على السماح للنساء بارتياد املساجد ،والنهي
عن منعهن من ذلك ،يف مقابل األحاديث األخرى اليت حتبذ صالتهن يف بيوتهن ،جند
أن أسانيد األحاديث األوىل أقوى ،فمعظمها يف الصحيحني ،إضافة إىل إمكانية التوفيق
بني مضامني هذه األحاديث وتلك ،إذ األصل مشروعية صالة املرأة يف املسجد ،غري أن
صالتها يف بيتها تصبح أوىل حني توجد أسباب تستدعي تفضيل بقائها يف بيتها على
اخلروج منه ولو إىل املسجد ،وذلك إذا ُوجدت ظروف غري آمنة للخروج من البيت،
وكذلك إذا مل تكن املرأة يف أحوال معينة متمكنة من اخلروج من بيتها إىل األماكن
َب
العامة ،بسبب لباس غري حمتشم ،أو تزينها مبا خيص بيتها وحمارمها فحسب ،فعن َزيْن َ

ا ْم َرأَةِ عبد اهلل ،قالت( :قال لنا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :إذا َش ِه َد ْت إِ ْح َد ُ
اك َّن
س ِطيبًا)( ،)1ويف رواية ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَيمَُّا ا ْم َرأَةٍ
المَْ ْس ِج َد ،فال تمََ َّ
َ ()2
اآلخ َرة).
أَ َصاَب ْ
ت بخَُ و ًرا ،فال َت ْش َه ْد َم َعنَا اْل ِع َشاَء ِ
فمنع املرأة من اخلروج إىل املسجد يكون يف أحوال استثنائية ،وليس األصل ،بدليل
أن عائشة ،رضي اهلل عنها ،كان هلا حتفظ على خروج املرأة ،ملا َوجدت أسباباً تستدعي

التحفظ ،فعنها ،رضي اهلل عنها ،قالت( :لو أَْد َر َك رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما أَ ْح َد َث
ت ِن َساُء َبن إِ ْس َراِئ َ
يل ،قلتِ :ل َع ْم َرةَ أو منعن .قالت :نعم).
ِّساُء ،لمََنَ َع ُه َّن ،كما ُمنِ َع ْ
الن َ
يِ

()3

ففي األحوال اليت تراعي فيها املرأة االنضباط بقيم اإلسالم وأحكامه وآدابه ،فإنها خترج

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة وأنها ال خترج مطيبة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة وأنها ال خترج مطيبة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب انتظار الناس قيام اإلمام العامل.
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من غري حرج إىل عملها ،ودراستها ،وقضاء حوائجها ،وللوفاء بالتزاماتها االجتماعية،
وللمشاركة يف املواقف العامة سياسية وغريها ،وهذا ما كانت عليه النساء يف أطهر
العصور ،وأكثرها التصاقاً بعهد النبوة ،ومن بعده عصر الصحابة األخيار ،وعلى هذا
فمن باب أوىل إفساح اجملال هلا للخروج إىل املسجد للصالة ،وللمشاركة يف تلقي التوعية
الدينية ،أو أدائها لغريها من النساء ،إن كانت مؤهلة لذلك ،ومن املسّلمات الشرعية
أن يشرتط خلروج املرأة من بيتها ألي غرض مشروع أن تتقيد بأحكام الشرع اخلاصة
باللباس ،واحلشمة ،واالمتناع عن اخللوة احملظورة بالرجال األجانب ،واالمتناع عن السفر
بغري حمرم أو زوج ،والتقيد بآداب احلديث اخلالي من اخلنوع واخلضوع بالقول ،وغري
ذلك من اآلداب والقيم اليت ينبغي األخذ بها ،والعمل إىل جانب فتح اجملال الرحب
للمرأة لتكون فاعلة يف جمتمعها والدعوة لدينها ،حيث تتكامل أدوار الرجال والنساء يف
السعي لتحقيق األهداف النبيلة ألفرادهم وأسرهم وجمتمعهم ودينهم ووطنهم ،ونكون
بذلك متكاملني ال متضادين ،منسجمني ال متنافرين.

ً
رجاال ونساء للعمل مبا حيبه ويرضاه ،على سنة نبينا ،صلى اهلل عليه
هدانا اهلل تعاىل

وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمره ربه أن يصلي إليه وينحر ووعده الكوثر
يف أصغر سورة قرآنية ،بشر رب العزة رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالكوثر،

وأمره بالصالة إليه ،والنحر ،فقال تعاىل{ :إنَّا أَ ْع َطيْن َ
َاك اْل َك ْوَث َر* َف َص ِّل ِل َرِّب َك َوانحَْ ْر* إِ َّن
ِ
َ ُ ()1
َشاِنئَ َك ُه َو األْبت}.

وعن نزول هذه السورة الكرمية ،قال أََنسَ( :بيْنَا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ات يَ ْوم بني أَ ْظ ُهرَنا ،إْذ أَ ْغ َفى إ ْغ َفاَءةًُ ،ث َّم َرَف َع َرأْ َسُه ُمتَبَ ِّس ًماَ ،فُقْلنَا :ما أَ ْض َح َك َك يا َر ُس َ
َ
ول
ِ
ِ ِ
ذ َ ٍ
ِ
َ ِ
ُ
يم {إنَّا أَ ْع َطيْن َ
َاك اْل َك ْوَث َر*
ْزَل ْ
ت َعَل َّي آِن ًفا ُسو َرةٌَ ،ف َق َرأِ :ب ْسم اهللِ الرمحن َّ
الر ِح ِ
اهللِ؟ قال :أن ِ

َف َص ِّل ِل َرِّب َك َوانحَْ ْر* إ َّن َشاِنئَ َك هو َ
األْبترَُ } ُث َّم قال :أََت ْدُرو َن ما اْل َك ْوَثُر؟ َفُقْلنَا :اهلل َو َر ُس ُ
ولُه
ِ

ري ،هو َح ْو ٌ
ض َت ِرُد عليه ُأ َّم يوم
أَ ْعَل ُم ،قال :فإنه َن ْه ٌر َو َع َدِنيِه َرِّبي عز وجل ،عليه َخيرٌْ َكثِ ٌ
تيِ
ُ
ُّجومَ ،فُي ْختَ
َل ُج اْل َعبْ ُد منهمَ ،فأَُق ُ
ْ
َ
ْري
ولَ :ر ِّب إنه من أ َّمتيِ  ،فيقول :ما َتد ِ
ال ِقيَا َمِة ،آِنيَُتُه َعدُد الن ُ ِ
َ ()2
ت َب ْع َدك).
ما أَ ْح َدَث ْ
فأمة اإلسالم موعودة بأن ترد على حوض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم القيامة،
وسيتخلف عن ذلك من غيرّ وبدّل باجتاه الشر ،والبدع ،واالحنراف عن صراط اهلل
املستقيم ،وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم.
نهر الكوثر:
الكوثر على وزن فوعل من الكثرة ،والعرب تسمي كل شيء كثري يف العدد أو يف
القدر واخلطر كوثراً ،واختلف فيه ،واجلمهور على أنه احلوض.

()3

 .1الكوثر.3 - 1 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة.
 .3عمدة القاري.20/3 ،
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َ
س ،رضي
ومن أحاديث صحيح البخاري اليت ذكرت نهر الكوثر ووصفته ،ما رواه أَن ٍ
يِ
الس َماِء ،قال :أََتيْ ُت على َن َه ٍر،
اهلل عنه ،قال( :لمََّا ُع ِر َج ِبالنَّ ِّ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل َّ
ْ َ َ ()1
َحاَفتَاُه ِقبَ ُ ُّ ُ
ْلؤ ،مجَُ َّوًفا ،فقلت :ما هذا يا ِجبرْ ُ
يل؟ قال :هذا الك ْوثُر).
اب اللؤ ِ
ِ
(سأَْلُت َها عن َق ْوِلِه َت َعالىَ { :إِنَّا
وعن أبي ُعبَيْ َدةَ ،عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالَ :

أَ ْع َطيْن َ
اطئَاُه عليه ُد ٌّر مجَُ َّو ٌف،
َاك اْل َك ْوَث َر} قالتَ :ن َه ٌر ُأ ْع ِطيَُه َنبِيُّ ُك ْم ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ش ِ
وم).
آِنيَُتُه َك َع َدِد الن ُ
ُّج ِ
اس ،رضي اهلل عنهما ،أََّنُه قال يف اْل َك ْوَث ِر( :هو الخْ َيرُْ الذي أَ ْع َطاُه اهلل إِيَّاُه،
وعن ابن َعبَّ ٍ
()2

قال أبو ِب ْش ٍر :قلت ِل َس ِعي ِد بن ُجبَيرْ ٍ :فإن الناس يَ ْز ُع ُمو َن أََّنُه َن َه ٌر يف الجْ َنَِّة ،فقال َس ِعيدٌ:
النَّ َهُر الذي يف الجْ َنَِّة من الخْ َيرْ ِ ،الذي أَ ْع َطاُه اهلل إياه).

()3

وفيه من حديث اإلسراء واملعراج ،أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،خالل معراجه

يل ...( :هذا أَُب َ
الدْنيَا آَد َم ،فقال له ِجبرْ ُ
الس َماِء ُّ
وك َف َسِّل ْم عليهَ ،ف َسَّل َم
إىل السماءَ ،و َج َد يف َّ
ِ
َ
الس َماِء ُّ
الدْنيَا،
عليهَ ،و َرَّد عليه آَدُم ،وقالَ :م ْر َحبًا َوأ ْهلاً ِباْبيِنِ ،ن ْع َم االْب ُن أنت ،فإذا هو يف َّ
يل؟ قال :هذا الن ُ
ِبنَ َه َريْن يَ َّطردَا ِن ،فقال :ما َه َذا ِن النَّ َه َرا ِن يا ِجبرْ ُ
اتُ ،عنْ ُصُر ُه َما،
ِّيل َواْلُف َر ُ
ِ ِ
ِ

آخ َر ،عليه َق ْص ٌر من ُلؤُ
الس َماِء ،فإذا هو ِبنَ َه ٍر َ
ْل ٍؤَ ،و َزَب ْر َج ٍدَ ،ف َض َر َب يَ َدُه،
ُث َّم َم َضى ِبِه يف َّ
فإذا هو ِم ْس ٌك أَْذَفُر ،قال :ما هذا يا ِجبرْ ُ
يل؟ قال :هذا اْل َك ْوَثُر الذي َخبَأَ لك َرُّب َكُ ،ث َّم َع َر َج
ِ
الس َماِء الثَّاِنيَِة)...
ِبِه إىل َّ

()4

األمر بالصالة والنحر:
سورة الكوثر على قلة كلماتها ،وصغر آياتها ،إال أنها تضمنت من البشائر ما تهنأ
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة (إنا أعطيناك الكوثر) ،باب منه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة (إنا أعطيناك الكوثر) ،باب منه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة (إنا أعطيناك الكوثر) ،باب منه.
 .4صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله {وكلم اهلل موسى تكليما} (النساء.)164 :
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معه النفوس ،وتطيب به اخلواطر ،فبشرت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالكوثر ،ومن
وراء ذلك كان الوعد النبوي ألمة اإلسالم بلقاء الود واهلناء معه على حوضه الكريم،
ثم أمر اهلل تعاىل يف هذه السورة الكرمية نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعبادتني جليلتني،
هما :الصالة ،والنحر ،والصالة عمود الدين ،من تركها تركه ،ومن صلحت صالته
صلح سائر عمله ،وهي باب واسع يفتح يف اليوم مرات عديدة ،ال يقل عددها عن مخس،
تبدأ أوالها بالفجر ،وخامسة فروضها اليومية العشاء ،يناجي من يلج بابها ربه ،متضرعاً،
طالباً عفوه ورضاه ،وتوفيقه ورعايته ومغفرته ،فالصالة مبثابة مطهر دائم من الذنوب
واخلطايا ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َرأَيْت ْ َ
َس ُل
اب أَ َح ِد ُك ْم يَ ْغت ِ
ُم لو أ َّن َن َه ًرا ِببَ ِ

خ ًسا ،ما َتُق ُ
فيه ُك َّل يَ ْوم مَ ْ
ول ذلك ُيبْ ِقي من َد َرِنِه ،قالوا :ال ُيبْ ِقي من َد َرِنِه شيئاً ،قالَ :ف َذِل َك
ٍ
الصَل َو ِ لخْ َ
ِمث ُ
يمَْحو اهلل بها الخْ َ َطايَا).
سُ ،
ْل َّ
ات ا ْم ِ

()1

ويف بيان فضل الصالة يف حط الذنوب عن كاهل املصلي ،ورفع درجاته عند

ت
ربه ،يقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :من َت َط َّه َر يف َبيْتِِهُ ،ث َّم َم َشى إىل َبيْ ٍ

وت اهللِ؛ ِليَ ْق ِض َي َف ِر َ ً
َ
اه َما تحَُ ُّط َخ ِطيئًَة،
من ُب ُي ِ
ض اهللِ ،كانت َخ ْط َوَتاُه إِ ْح َد ُ
يضة من ف َراِئ ِ
ً ()2
َوالأُْ ْخ َرى َت ْرَف ُع َد َر َجة).

أما النحر املأمور به يف سورة الكوثر ،ففيه آراء عدة للمفسرين ،منها مخسة أقوال؛
األول :أنه أمره بالصالة على اإلطالق ،وبنحر اهلدي والضحايا ،الثاني :أنه صلى اهلل
عليه وسلم ،كان يضحي قبل صالة العيد ،فأمره أن يصلي ثم ينحر ،فاملقصود على هذا
تأخري حنر األضاحي عن الصالة ،الثالث :أن الكفار يصلون مكاء وتصدية ،وينحرون
لألصنام ،فقال اهلل لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم :صل لربك وحده ،واحنر له؛ أي لوجهه ،ال
.1صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الصلوات اخلمس كفارة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب املشي إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات.
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لغريه ،فهو على هذا أمر بالتوحيد واإلخالص ،الرابع :أن معنى احنر :ضع يدك اليمنى
على اليسرى عند صدرك يف الصالة ،اخلامس :أن معناه ارفع يديك عند حنرك يف افتتاح
الصالة.

()1

ويرى مجهور العلماء أنه حنر اهلدي واألضاحي؛ تقرباً إىل اهلل تعاىل ،فاهلل أتبع أمره
بالصالة األمر بنحر اهلدي والنسك والضحايا.

()2

الصالة والنسك واشرتاط اإلخالص لقبوهلما:
إضافة إىل األمر بالنحر الوارد يف سورة الكوثر ،فإن اهلل تعاىل أرشد أصفياءه إىل
إعالن توحيده سبحانه ،وإخالص القصد إليه ،يف الصالة اليت يؤدونها ،والنسك الذي
يتقربون به إليه سبحانه ،فقال تعاىل خماطباً نبيه ،صلى اهلل عليه وسلمُ{ :ق ْل إ َّن َص َ
الِتي
ِ

اي َوممََاِتي لهلِ ِ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ني}
َوُن ُس ِكي َومحَْيَ َ

()3

عرف نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،الدين
ورد يف التفسري الكبري أن اهلل تعاىل كما ّ

عرفه كيف يقوم به ويؤديه ،فقولهُ { :ق ْل إ َّن َص َ
الِتي َوُن ُس ِكي َومحَْيَ َ
اي َوممََاِتي لهلِ ِ
املستقيمّ ،
ِ

ني} يدل على أنه يؤديه مع اإلخالص ،وأكده بقولهَ :
{ال َشر َ
َر ِّب اْل َعالمَِ َ
يك َلُه} وهذا يدل
ِ
على أنه ال يكفي يف العبادات أن يؤتى بها ،كيف كانت ،بل جيب أن يؤتى بها مع متام

اإلخالص ،وهذا من أقوى الدالئل على أن شرط صحة الصالة أن يؤتى بها مقرونة
باإلخالص.
أما قولهَ { :وُن ُس ِكي} فقيل :املراد بالنسك الذبيحة بعينها ،يقول من فعل كذا فعليه

نسك؛ أي دم يهريقه ،ومجع بني الصالة والذبح ،كما يف قولهَ{ :ف َص ّل ِل َرّب َك َوانحَْ ْر } ،وروى
.1التسهيل لعلوم التنزيل.220 /4 ،
 .2تفسري الثعاليب.446/ 4 ،
 .3األنعام.162 :

129

ثعلب عن ابن األعرابي ،أنه قال :النسك سبائك الفضة ،كل سبيكة منها نسيكة ،وقيل
للمتعبد :ناسك؛ ألنه خلص نفسه من دنس اآلثام ،وصفاها ،كالسبيكة املخلصة ،من
الخبث ،وعلى هذا التأويل ،فالنسك كل ما تقربت به إىل اهلل تعاىل ،إال أن الغالب عليه يف
العرف الذبح.

( *)
1

مما سبق يظهر جبالء أن الصالة والنسك من أبرز العبادات اليت يتقرب بها العبد
إىل اهلل تعاىل ،فهنيئاً حلجاج بيت اهلل احلرام الذين يؤدون املناسك يف هذه األثناء صالة
وطوافاً وسعياً ودعاء ،يف طريقهم لذبح النسك أو حنره يوم العاشر من ذي احلجة وما
يليه من أيام التشريق ،على سنة نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف بقية أصقاع الدنيا،
يشارك املسلمون إخوانهم احلجاج يوم األضحى وأيام التشريق اليت تليه ،أداء نسك
النحر والذبح ،فهؤالء يؤدونه هدياً بالغ الكعبة ،وأولئك يؤدونه تضحية حيث يسكنون
ويقيمون وأهليهم ،سائلني اهلل تعاىل أن يتقبل من مجيعهم حجاجاً ومضحني ،وأن يكفر
عنهم ذنوبهم ،وأن ينصر إسالمهم ،وحيمي مقدساتهم ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* التفسري الكبري .10/ 14
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن صيام الدهر ويعد بثوابه
ْص ِار ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
(...سئِ َل
عن أبي َقتَاَدةَ الأَْن َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ :

الد ْه ِر؟ فقال :اَل َصا َم ،وال أَْف َط َر ،أو ما َصا َم وما أَْف َط َر ،قالَ :ف ُسئِ َل عن َص ْو ِم
عن ِصيَ ِام َّ
يَ ْو َمينْ ِ َوإِْف َط ِار يَ ْوم؟ قالَ :و َم ْن ُي ِط ُ
يق ذلك؟ قالَ :و ُسئِ َل عن َص ْو ِم يَ ْو ٍم َوإِْف َط ِار يَ ْو َمينْ ِ ؟ قال:
ٍ
ت أَ َّن اهللَ َق َّواَنا ِل َذِل َك ،قالَ :و ُسئِ َل عن َص ْوم يَ ْوم َوإْف َط ِار يَ ْوم؟ قالَ :ذ َ
َليْ َ
َاودَ،
اك َص ْوُم أَ ِخي د ُ
ِ ٍ ِ
ٍ
السلاَ م ،قالَ :و ُسئِ َل عن َص ْوم يَ ْوم اإلثنني؟ قالَ :ذ َ
ْت ،أو
ْت فيهَ ،ويَ ْو ٌم ُب ِعث ُ
اك يَ ْو ٌم ُوِلد ُ
عليه َّ
ِ ِ
ُ
الد ْه ِر،
ْز َل َعَل َّي فيه ،قال :فقالَ :ص ْوُم َثلاَ َثٍة من كل َش ْه ٍرَ ،و َر َم َضا َن إىل َر َم َضا َنَ ،ص ْوُم َّ
أن ِ
اضيََة َواْلبَاِقيََة ،قالَ :و ُسئِ َل عن َص ْو ِم
السنََة المَْ ِ
قالَ :و ُسئِ َل عن َص ْو ِم يَ ْو ِم َع َرَفَة ،فقالُ :ي َك ِّفُر َّ
َ (*)
يَ ْوم َع ُ
اضيَة).
السنََة المَْ ِ
اشو َراَء ،فقالُ :ي َك ِّفُر َّ
ِ
1

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من خالل إجاباته الواردة يف هذا احلديث عن أسئلة

خاصة ببعض مناسبات الصوم ،بني بوضوح ال لبس فيه ،مشروعية صيام بعضها ،مثل:
رمضان ،وثالثة أيام من الشهر ،وصوم يوم عرفة ،وعاشوراء ،ومدح صوم يوم وإفطار
يوم ،وصوم يوم اإلثنني من األسبوع ،لكنه حتفظ على صيام يومني وإفطار يوم ،ومتنى لو
أن اهلل تعاىل يقوي أجسادنا لتطيق صوم يوم وإفطار يومني ،وبني عليه الصالة والسالم،
فضل صيام ثالثة أيام من الشهر ،وصيام رمضان ،موضحاً أنه يعدل صوم الدهر ،وبني
كذلك أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب الصائم عن السنتني املاضية والباقية ،وأن صوم
يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة املاضية.
* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء
واإلثنني واخلميس.
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الرفق بالعابدين وقليل من العبادة دائم خري من كثري منقطع:
ورد يف شرح النووي على صحيح مسلم ،أن حاصل احلديث املذكور أعاله بيان رفق
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأمته ،وشفقته عليهم ،وإرشادهم إىل مصاحلهم ،وحثهم
على ما يطيقون الدوام عليه ،ونهيهم عن التعمق ،واإلكثار من العبادات اليت خياف
عليهم امللل بسببها ،أو تركها ،أو ترك بعضها.

()1

ري،
ويف احلديث عن َعاِئ َشَة أنها قالت( :كان ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِص ٌ

وكان يحَُ ِّجُرُه من َّ
الليْ ِلَ ،فُي َصِّلي فيهَ ،ف َج َع َل الناس ُي َصُّلو َن ِب َصالِتِهَ ،ويَبْ ُس ُطُه ِبالنَّ َه ِار،
ات َليَْلٍة ،فقال :يا أَيُّ َها الناس؛ َعَليْ ُك ْم من الأَْ ْع َما ِل ما ُت ِطيُقو َن ،فإن اهللَ اَل ُّ
َفثَاُبوا َذ َ
يمََل حتى
تمََُّلواَ ،وإ َّن أَ َح َّ َ
وو َم عليهَ ،وإ ْن َق َّل ،وكان ُ
آل محَُ َّم ٍد ،صلى اهلل عليه
ب الأْ ْع َما ِل إىل اهللِ ما ُد ِ
ِ
ِ
وسلم ،إذا َع ِمُلوا َع َملاً أَْثبَتُوُه).

()2

وعن َعبْد اهلل بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما ،قال( :قال لي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:

الليْ َل َوَت ُصوُم النَّ َها َر ؟ قلت :إني أَْف َع ُل ذلك ،قالَ :فإن َ
أَلمَْ ُأ ْخبرَ ْ أَن َ
َّك َتُقوُم َّ
َّك إذا َف َعْل َ
ت
ِ
ت َعيْن َ
ت َن ْف ُس َكَ ،وإِ َّن ِلنَ ْف ِس َك َح ًّقاَ ،و َأل ْهِل َك َح ًّقاَ ،ف ُص ْم َوأَْف ِط ْر،
ُكَ ،وَن ِف َه ْ
ذلكَ ،ه َج َم ْ
َوُق ْم َو ْن).

()3

تفسري املراد من النهي عن صيام الدهر:
جاء يف شرح النووي على صحيح مسلم ،أن العلماء اختلفوا يف تفسري املراد من
النهي عن صيام الدهر ،فذهب أهل الظاهر إىل منع صيام الدهر؛ نظراً لظواهر هذه
األحاديث ،قال القاضي وغريه ،وذهب مجاهري العلماء إىل جوازه ،إذا مل يصم األيام املنهى
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.40 - 39/ 8 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه.
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عنها ،وهي العيدان والتشريق ،ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر
العيدين والتشريق ال كراهة فيه ،بل هو مستحب بشرط أن ال يلحقه به ضرر ،وال
يفوت حقاً ،فإن تضرر ،أو فوت حقاً فمكروه ،واستدلوا حبديث محزة بن عمرو َ
األ ْسَل ِم َّي
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :يا َر ُس َ
الذي َسأَ َل َر ُس َ
الص ْو َم،
ول اهللِ؛ إني َر ُج ٌل أَ ْسُرُد َّ

ََ
ْتَ ،وأَْف ِط ْر إن ِشئ َ
الس َف ِر؟ قالُ :ص ْم إن ِشئ َ
ْت).
أَفأ ُصوُم يف َّ

()1

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ترك اخليار لسارد الصوم؛ أي الذي يواصل الصوم،

يف أن يصوم أو يفطر يف السفر ،دون أن مينعه من السرد ،ولو كان مكروهاً ،مل يقره ال
سيما يف السفر.
وأجابوا عن حديث ال صام من صام األبد ،بأجوبة ،أحدها أنه حممول على حقيقته،
بأن يصوم معه العيدين والتشريق ،والثاني أنه حممول على من تضرر به أو فوت به
حقاً ،ويؤيده أن النهي كان خطاباً لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وقد ذكر مسلم عنه أنه
عجز يف آخر عمره ،وندم على كونه مل يقبل الرخصة ،قالوا ،فنهى ابن عمر ،وكان لعلمه
بأنه سيعجز ،وأقر محزة بن عمرو لعلمه بقدرته بال ضرر ،والثالث أن معنى ال صام أنه
ال جيد من مشقته ما جيدها غريه ،فيكون خرباً ال دعاًء.

()2

صيام ثالثة أيام من الشهر مثل صيام الدهر:
عن َعبْد اهلل بن َع ْمرو بن اْل َعاص ،قالُ :
(أ ْخبرِ َ رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه
ِ
ِ

يقول :لأََُقو َم َّن َّ
الليْ َلَ ،ولأََ ُصو َم َّن النَّ َها َر ما ِع ْش ُت ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:

ول ذلك؟ فقلت له :قد ُقْلُتُه يا َر ُس َ
أنت الذي َتُق ُ
ول اهللِ ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.40 - 39/ 8 ،
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وسلمَ :فإن َ
يع ذلكَ ،ف ُص ْمَ ،وأَْف ِط ْرَ ،ومَنَْ ،وُق ْمَ ،و ُص ْم من َّ
الش ْه ِر َثلاَ َثَة أَيَّ ٍام ،فإن
َّك اَل َت ْست ِ
َط ُ
ِ
الحْ َ َسنََة ِب َع ْشر أَ ْمثَالهَِاَ ،وَذِل َك ِمث ُ
الد ْه ِر ،قال قلتَ :فإِِّني ُأ ِط ُ
يق أَْف َض َل من ذلك ،قال:
ْل ِصيَ ِام َّ
ِ
يق أَْف َض َل من ذلك يا َر ُس َ
ُص ْم يَ ْو ًماَ ،وأَْف ِط ْر يَ ْو َمينْ ِ  ،قال :قلتَ :فإِِّني ُأ ِط ُ
ول اهللِ ،قالُ :ص ْم
الصيَ ِام ،قال :قلتَ ،فإِِّني
السالم ،وهو أَ ْع َد ُل ِّ
يَ ْو ًماَ ،وأَْف ِط ْر يَ ْو ًماَ ،وَذِل َك ِصيَاُم د ُ
َاودَ ،عليه َّ
ُأ ِط ُ
يق أَْف َض َل من ذلك ،قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :اَل أَْف َض َل من ذلك ،قال عبد
اهللِ بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما :لأََ ْن أَ ُكو َن َقبِْل ُت الثَّلاَ َثَة الأَْيَّا َم ،اليت قال رسول اهللِ ،صلى
إلي من أَ ْهِلي َو َماِلي).
اهلل عليه وسلم ،أَ َح ُّ
ب ّ

()1

وجاء يف فتح الباري أن قولهَ( :فإن َ
يع ذلك) حيتمل أن يريد به احلالة الراهنة
َّك ال َت ْست ِ
َط ُ
ِ

ملا علمه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أنه يتكلف ذلك ،ويدخل به على نفسه املشقة،
ويفوت به ما هو أهم من ذلك ،وحيتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كرب وعجز ،كما
اتفق له سواء ،وكره أن يوظف على نفسه شيئاً من العبادة ،ثم يعجز عنه ،فيرتكه ملا
تقرر من ذم من فعل ذلك ،قوله (وصم من الشهر ثالثة أيام) بعد قوله( :فصم وأفطر)
بيان ملا أمجل من ذلك ،وتقرير له على ظاهره ،إذ اإلطالق ،يقتضى املساواة قوله مثل
صيام الدهر ،يقتضي أن املثلية ال تستلزم التساوي من كل جهة؛ ألن املراد به هنا أصل
التضعيف ،دون التضعيف احلاصل من الفعل ،ولكن يصدق على فاعل ذلك ،أنه صام
الدهر جمازاً قوله بعد ذكر صيام داود ،ال أفضل من ذلك ليس فيه ،نفى املساواة صرحياً.

()2

صيام رمضان وست من شوال كصيام الدهر:

وب َ
ْص ِاري ،رضى اهلل عنه ،أََّنُه َح َّدَثُه أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه
َع ْن أَِبي أَيُّ َ
األن َ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به ،أو فوت به حقاً ،أو مل يفطر العيدين
والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم.
 .2فتح الباري.220/ 4 ،
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وسلمَ ،ق َ
الد ْه ِر).
الَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َنُ ،ث َّم أَْتبَ َعُه ِستًّا ِم ْن َش َّوا ٍلَ ،كا َن َك ِصيَ ِام َّ

( *)
1

فمن صام شهراً مكوناً من ثالثني يوماً ،يضاعف أجره على أقل تقدير إىل عشرة

أضعاف ،فتكون احملصلة كأنه صام ثالمثائة يوم ،فإذا ما أتبع ذلك صوم ست أيام من
شوال ،فيضيف ستني يوماً أخرى ،بناء على مبدأ مضاعفة أجر احلسنات ،وإذا ما أضيفت
الستون إىل الثالمثائة السابقة ،يكون حاصل اجلمع ثالمثائة وستني يوماً ،وذلك يقارب
عدد أيام العام ،وبالتالي يكون من صام رمضان وستاً من شوال ،كأمنا صام الدهر.
أعاننا اهلل على حسن طاعته وعبادته ،وتقبلهما منا ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا
حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
هديه يف صيام شعبان
شهر شعبان من الشهور اليت كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يكثر الصيام فيها ،فقد
روت عائشة ،أم املؤمنني ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسلم،

ول ال يَ ُصوُمَ ،و َما َرأَيْ ُت َر ُس َ
ول ال ُي ْف ِطُرَ ،وُي ْف ِطُر َحتَّى َنُق َ
يَ ُصوُم َحتَّى َنُق َ
ول اهللَ ،صَّلى اهلل
َ
َ َ ُّ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ْ ْ ،
َ َ
َ ََْ
استَك َمل ِصيَا َم ش ْه ٍر قط إِال َر َمضانَ ،و َما َرأيُْتُه فيِ ش ْه ٍر أكث َر ِمنُْه ِصيَا ًما فيِ
()2
َش ْعبَا َن)( ،)1ويف روايةَ ( :كا َن يَ ُصوُم َش ْعبَا َن ُكَّلُهَ ،كا َن يَ ُصوُم َش ْعبَا َن إِاّل َقِليل)

ويف هذه األحاديث ما يشري إىل هدي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شهر شعبان ،فهو

مل يستكمل صيام الشهر ،وإمنا كان يصوم أكثره ،فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :ما

َعِل ْمُتُه َصا َم َش ْه ًرا ُكَّلُه ،إِال َر َم َضا َنَ ،وال أَْف َط َرُه ُكَّلُه َحتَّى يَ ُصو َم ِمنُْه َحتى َم َضى ِل َسبِيِله)

( ،)3وعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قالَ ( :ما َصا َم النيبَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ش ْه ًرا

َكا ِم ً
ال َغيرْ َ َر َم َضا َن.)...

()4

لقد أوىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صيام شهر شعبان قدراً كبرياً من اهتمامه

وعنايته به ،فعن أسامة بن زيد ،رضي اهلل عنهما ،قال...( :لمَْ أَ َر َك َت ُصوُم ِم ْن َش ْه ٍر ِم ْن
ور َما َت ُصوُم ِم ْن َش ْعبَا َنَ ،ق َ
الَ :ذ َ
ُّ
ب َو َر َم َضا َنَ ،و ُه َو
اك َش ْه ٌر يَ ْغُف ُل النَّ ُ
الش ُه ِ
اس َعنُْه َبينْ َ َر َج ٍ
َش ْه ٌر ُي ْرَف ُع ِفيِه َ
األ ْع َم ُال إِلىَ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ب أَ ْن ُي ْرَف َع َع َمِليَ ،وأََنا َصاِئ ٌم)(.)5
نيَ ،فأُ ِح ُّ
 .1صحيح مسلم  ،كتاب الصيام ،باب صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غري رمضان.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غري رمضان.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف غري رمضان.
 .4سنن الدارمي ،كتاب الصوم ،باب يف صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .5مسند أمحد ،مسند األنصار ،رضي اهلل عنهم ،حديث أسامة بن زيد حب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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واضح من فعل النيب ،عليه الصالة والسالم ،وقوله أنه كان يكثر الصيام يف شهر
شعبان ،وعلل ذلك بأن هذا الشهر ،الذي يقع بني رجب الفرد ،الشهر احلرام ،وبني
شهر رمضان ،شهر يغفل الناس فيه عن التطوع ،فأراد النيب ،عليه الصالة والسالم،
أن يبني لألمة أهمية التطوع يف هذا الشهر ،كما أنه شهر ترفع فيه األعمال إىل رب
العاملني ،وأحب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يرتفع عمله وهو صائم ،قال ابن رجب
رمحه اهلل( :صيام شعبان أفضل من صيام األشهر احلرم ،وأفضل التطوع ما كان قريب من
رمضان قبله وبعده ،وتكون منزلته من الصيام مبنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها
وبعدها ،وهي تكملة لنقص الفرائض ،وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده ،فكما أن
السنن الرواتب أفضل من التطوع املطلق بالصالة ،فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان
وبعده أفضل من صيام ما َب ُعد عنه) ،وملا كان شهر شعبان واقعاً بني الشهر احلرام وشهر
الصيام ،وهما شهران عظيمان ،أحدهما شهر احلرام ،وثانيهما شهر الصيام ،وهو حمل
ً
مغفوال عنه ،ويظن
أداء فريضة الصيام ،فينشغل الناس بينهما عن شهر شعبان ،صار
الناس أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان؛ ألن رجب شهر حرام ،واألمر ليس
كذلك ،فقد يبدو أن زماناً يشتهر بالفضل ،ويكون غريه أفضل منه.
ويف هدي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما يشري إىل استحباب عمارة أوقات غفلة الناس
بالطاعة ،وقد حافظ فريق من السلف الصاحل على إحياء ما بني العشائني بالصالة،
ويقولون هي ساعة غفلة ،كما رغب العلماء يف استحباب ذكر اهلل تعاىل يف السوق؛ ألنه
ذكر يف موطن الغفلة ،ويف إحياء األوقات املغفول عنها بالطاعة فوائد جليلة ،منها:
 .1أن يكون أخفى للعمل ،وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل ،ال سيما الصيام ،فإن
الصيام سر بني العبد وربه ،وهلذا كان أبعد العبادات عن الرياء ،وقد كان بعض السلف
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الصاحل يصوم سنني عديدة ال يعلم به أحد.
 .2العمل الصاحل يف أوقات الغفلة أشق على النفوس ،ومن أسباب أفضلية األعمال
مشقتها على النفوس ،فالعمل إذا كثر املشاركون فيه سهل على النفوس ،وإذا كثرت
الغفالت شق ذلك على املتيقظني العاملني يف وقت غفل الناس عنه ،فالعمل يف أوقات
الغفلة ،أو الفتنة ،هو عمل مغاير ملا عليه الناس ،ويف ذلك ما فيه من املشقة على النفس.
وللعلماء يف كثرة صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم يف شعبان أقوال ،منها:
* أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان إذا فاته صيام ثالثة أيام من كل شهر لشغل ،أو
سفر ،أو غريه ،يقضيها يف شعبان؛ ألنه عليه الصالة والسالم ،كان إذا عمل بنافلة أثبتها،
وإذا فاتته قضاها.
* أن نساءه كن يقضني ما عليهن من رمضان يف شعبان.
* أنه شهر يغفل الناس عنه ،وهو أرجح األقوال حلديث أسامة ،رضي اهلل عنهَ( :ذ َ
اك
ب َو َر َم َضا َن)
َش ْه ٌر يَ ْغُف ُل النَّ ُ
اس َعنُْه َبينْ َ َر َج ٍ

(*)
1

وكان عليه الصالة والسالم إذا دخل شهر شعبان ،وعليه بقية من صيام التطوع قضاه

يف شهر شعبان ،حتى يستكمل نوافله من الصوم قبل دخول رمضان.
كما أن صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان ،لئال يدخل يف صوم رمضان على
مشقة وكلفة ،بل يكون قد مترن على الصيام واعتاده ،فيدخل يف شهر الصيام بقوة
ونشاط ،كما اعتنى كثري من السلف الصاحل بإحياء شهر شعبان بقراءة القرآن ،ولذا كان
القراء.
يقال عن شهر شعبان ،شهر ّ
* مسند أمحد ،مسند األنصار رضي اهلل عنهم ،حديث أسامة بن زيد حب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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أما الصيام يف أواخر شهر شعبان ،فقد نهى عنه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيما رواه
أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،يف صحيح مسلم ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال
َت َق َّدُموا َر َم َضا َن ِب َص ْو ِم يَ ْو ٍم َوال يَ ْو َمينْ ِ  ،إِال َر ُج ٌل َكا َن يَ ُصوُم َص ْو ًما َفْليَ ُص ْمُه).

()1

وهذا ما رجحه مجهور العلماء ،وهو كراهية التقدم قبل رمضان بالتطوع ،بصوم يوم

أو يومني ،ملن ليس له عبادة صوم.
وذلك لئال يزاد يف صيام رمضان ما ليس منه ،وهو رديف نهي النيب ،عليه الصالة
والسالم ،عن صيام يوم العيد ،وحتى ال يزاد يف الدين ما ليس منه ،ولعل النهي عن
صوم يوم الشك ،يأتي يف هذا السياق ،فقد روي عن عمار ،رضي اهلل عنه ،قال عن صيام
َ َْ ِ
َّ ()2
اسمَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسل َم)
يوم الشكَ ( :م ْن َصا َم َه َذا اْليَ ْو َمَ ،ف َق ْد َع َصى أَبا الق ِ
هذا هو هدي النيب األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف صيام شعبان،نسأل اهلل تعاىل أن
جيعلنا من املهتدين بهديه ،والسائرين على سنته ،واحمليني هلا عند فساد الناس ،وصلى
اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد ،وعلى آله الطاهرين ،وصحابته الغر امليامني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

.1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب كراهية صيام يوم الشك ،وصححه األلباني.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
واستقبال رمضان باإلميان واالحتساب
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َصا َم َر َم َضا َن

احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما
ْر إِميَاًنا َو ْ
إِميَاًنا َو ْ
احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن قام َليَْلَة اْل َقد ِ
َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()1

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث يشرتط اإلميان واالحتساب النتفاع
الصائم بثمرات الصيام ،وأعظمها نيل املغفرة على ما قدم من ذنب ،واملراد باإلميان:
االعتقاد حبق فرضية الصوم ،واالحتساب :طلب الثواب من اهلل تعاىل ،وقال اخلطابي:
احتساباً أي عزمية ،وهو أن يصومه على معنى الرغبة يف ثوابه ،طيبة نفسه بذلك ،غري
مستثقل لصيامه ،وال مستطيل أليامه.

()2

وعطف قوله نية على قوله احتساباً؛ ألن الصوم إمنا يكون ألجل التقرب إىل اهلل ،والنية
شرط يف وقوعه قربة.

()3

التحضري الستقبال شهر رمضان:
بضع أيام ويهل على مسلمي املعمورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ،وفرض
اهلل تعاىل على املسلمني فيه أداء ركن من أركان اإلسالم الرئيسة ،وهو الصيام ،فقال

َّ ُ
ِّ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
تعاىلَ :
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن
اس َوَبيِّن ٍ
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
َف َمن َشه َد ِم ُ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
نك ُم َّ
يد
ِ
ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب فضل ليلة القدر.
 .2فتح الباري.115/ 4 ،
 .3فتح الباري.115/ 4 ،
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ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
ُكبرُِّ واْ اهلل َعَلى َما َه َد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
اك ْم
َ ()1
َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرون}
واملسلمون يستعدون الستقبال هذا الشهر بأرواحهم وأجسادهم ومشاعرهم وواقع
حياتهم ،يف مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم وأماكن أعماهلم ،ومن أهم ما يفرتض فيهم
أن يعتنوا به خالل استعدادهم الستقبال هذا الشهر الفضيل أن يروضوا قلوبهم
إلخالص التوجه إىل اهلل تعاىل بالصيام ،والقيام ،ليفوزوا بالعتق من النار ،وينالوا جائزة
دخول اجلنة من باب الريان ،الذي خصصه اهلل للصائمني ،مصداقاً لقول النيب ،صلى اهلل
الصاِئ ُمو َن يوم اْل ِقيَا َمِة ،ال يَد ُ
الريَّ ُان ،يَد ُ
ْخ ُل
ْخ ُل منه َّ
عليه وسلم( :إِ َّن يف الجْ َنَِّة َباًبا ُي َق ُال له َّ

ْخ ُل منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْم ،فإذا د َ
الصاِئ ُمو َن؟ َفيَُقوُمو َن ،ال يَد ُ
َخُلوا
منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن َّ

ُأ ْغِل َق فلم يَد ُ
ْخ ْل منه أَ َحدٌ).

()2

فحري باملسلم وهو يرتقب حلول شهر رمضان أن ال يقلق أو يتخوف من شدة احلر،
أو غالء األسعار ،أو االنشغال بالتحضري للوالئم ،وشراء ما لذ وطاب من أنواع الطعام
والشراب ،وإمنا ينبغي له أن يتهيأ للصيام ،واستقبال شهر رمضان من خالل السعي
احلثيث لسلوك سبل قبول الصيام منه ،وعلى رأس ذلك العمل على إخالص النية هلل
به ،وذلك أمر حيتاج إىل دربة وسعي من الشخص نفسه ،فعن الفضل بن زياد ،قال:
(سألت أبا عبد اهلل -يعين أمحد  -عن النية يف العمل ،قلت :كيف النية؟ قال :يعاجل
نفسه إذا أراد ً
عمال ال يريد به الناس).

()3

 .1البقرة.185 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
 .3جامع العلوم واحلكم.10/ 1 ،
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أهمية اإلخالص لقبول األعمال ونيل الثواب عليها:
اهلل سبحانه وتعاىل أمر بإخالص الدين له ،فقال جل شأنهَ{ :فاْد ُعوا اهلل مخُِْل ِص َ
ني َلُه

ِّ
ين َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}( ،)1واملراد باإلخالص هنا التوحيد ،وترك الشرك ،أو ترك
الد َ
الرياء ،وذلك أن اإلخالص مطلوب يف التوحيد ويف األعمال ،وترك اإلخالص يف
التوحيد هو الشرك اجللي ،وترك اإلخالص يف األعمال هو الشرك اخلفي ،وهو الرياء.

()2

ويف احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل

الش ْر ِك ،من َع ِم َل َع َم ً
الش َر َكاِء عن ِّ
عليه وسلم( ،قال اهلل َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أنا أَ ْغنَى ُّ
ال أَ ْش َر َك

فيه َم ِعي َغيرْ ِي َت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه).

()3

ومن أهمية النية ،أن بها يفرق بني العادة والعبادة ،فظروف بعض الناس جتعلهم أحياناً

ميسكون عن األكل أو الشرب ساعات النهار ،بسبب محية غذائية ،أو النشغال عن
الطعام والشراب ،أو بسبب عزوف نفسي عنهما ،أو غري ذلك من صور اإلمساك عن
ً
الطعام والشراب ،وكل هذا اإلمساك ال يعد صوماً
مقبوال إال إذا اقرتن بنية التقرب إىل
لخْ َ َّ
اب ،رضي
اهلل تعاىل ،اليت هي أساس العبادة ،ومن أبرز شروط قبوهلا ،فعن ُع َم َر بن ا ط ِ

ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :إمنا َ
اهلل عنه ،قال( :مسعت َر ُس َ
اتَ ،وإِنمََّا
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
لِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوىَ ،ف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل ُدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو إىل ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إىل
اج َر إليه)( .)4فمثل الصيام اهلجرة ،فإنها ال تقبل إال أن يكون الباعث إليها االستجابة
ما َه َ
ألمر اهلل تعاىل وأمر رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف حال قام املرء بها ومل تكن نيته
 .1غافر.14 :
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.212/ 4 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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تنفيذ هذه االستجابة ،وإمنا كان باعثه إليها حتقيق مصلحة ما ،فإنه ال يعترب مقبول اهلجرة،
على الرغم من قيامه بشكلها وصورتها ،حيث قول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
اج َر إليه).
واضح يف ذلكَ( :ف ِه ْج َرُتُه إىل ما َه َ

وأمور العبادة وغريها من األعمال اليت يسعى املرء إىل اكتساب األجر والثواب جزاء

على فعلها ،يلزمها إخالص النية هلل ،إضافة إىل االنطالق بها من إميان باهلل ودينه ،ومن
العبادات اليت نص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على اشرتاط اإلميان واالحتساب
ملنح صاحبها املثوبة واجلزاء ،مثلما اشرتط للصيام ،صالة اجلنازة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي

اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
احتِ َساًبا،
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َّاتبَ َع َجنَا َزةَ ُم ْسِل ٍم إِميَاًنا َو ْ
وكان معه حتى يصلي عليهاَ ،ويَ ْفُر َغ من َدْفنِ َهاَ ،فإنَّه يَ ْر ِج ُع من َ
ري َ
اط
ري ٍ
اطينْ ِ ؛ ُك ُّل ِق َ
األ ْج ِر ِب ِق َ
ِ
ِمث ُ
اط).
ري ٍ
ْل ُأ ُح ٍدَ ،و َم ْن صلى عليهاُ ،ث َّم َر َج َع قبل أَ ْن ُت ْدَف َن ،فإنه يَ ْر ِج ُع ِب ِق َ

()1

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني سئل عن اجملاهد يف سبيل اهلل ،ربط اجلهاد
وسى ،رضي اهلل عنه ،قال( :جاء َر ُج ٌل إىل النيب ،صلى
املقبول بالنية الباعثة إليه ،فعن أبي ُم َ
ِ
الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِل ِّ
الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِليرَُى
لذ ْك ِرَ ،و َّ
الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِلْل َم ْغنَمَ ،و َّ
اهلل عليه وسلم ،فقالَّ :

َ َ ُ َ َ ُ للهَّ
ْ ْ َ
َ َ
يل اهلل).
يل اهلل؟ قال :من قاَتل ِلتَكون كِل َمة ا ِ ِه َي ال ُعليَا ف ُه َو يف َسبِ ِ
َمكاُنُه ،ف َم ْن يف َسبِ ِ

()2

خطورة اضطراب النوايا واملقاصد:
من خطورة أداء العبادة دون قصد سليم هلل تعاىل ،أو دون إخالص النية هلل تعاىل كما
ينبغي ،أن صاحبها مع هذا اخللل الفظيع يعرض نفسه ألشد عقاب ،إضافة إىل خسارة
أجرها وثوابها املوعودين ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أخرب عن أصناف من الناس
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اتباع اجلنائز من اإلميان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا.
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ً
أعماال يف حياتهم الدنيا ظاهرها يبدو صاحلاً وحسناً ،ويندرج ضمن الطاعات ،لكن
أدوا
أصحاب تلك األعمال مصريهم نار جهنم؛ ألنهم توهموا أنهم يفعلون خرياً ،وعند
احلساب وفرز األعمال حبطت أعماهلم؛ ألنهم ابتغوا بها غري وجه اهلل ،فعن َر ُس َ
ول اهلل،

است ْ
ُش ِه َدَ ،فأُِت َي
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن أَ َّو َل الناس ُي ْق َضى يوم اْل ِقيَا َمِة عليه َر ُج ٌل ْ

ت فيها؟ قالَ :قاَتْل ُت ِف َ
است ْ
ِبِه َف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َها ،قال :فما َع ِمْل َ
ْت ،قال:
ُش ِهد ُ
يك حتى ْ
تَ ،وَل ِكنَّ َك َقاَتْل َ َ
َ
ال َجريٌء َف َق ْد ِق َ
َك َذْب َ
ب على َو ْج ِهِه حتى
يلُ ،ث َّم ُأ ِم َر ِبِه َف ُس ِح َ
ت أل ْن ُي َق ِ
ُأْل ِق َي يف النَّ ِارَ ،و َر ُج ٌل َت َعَّل َم اْل ِعْل َم َو َعَّل َمُهَ ،وَق َرأَ اْلُق ْرآ َنَ ،فأُِت َي ِبِهَ ،ف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َها ،قال:
ت فيها ،قالَ :ت َعَّل ْم ُت اْل ِعْل َم َو َعَّل ْمُتُهَ ،وَق َرأْ ُت ِف َ
يك اْلُق ْرآ َن ،قالَ :ك َذْب َ
فما َع ِمْل َ
تَ ،وَل ِكنَّ َك
ال َعا ٌَ ،وَق َرأْ َت اْلُق ْرآ َن ِلُي َق َ
ت اْل ِعْل َمِ ،لُي َق َ
ال هو َق ِار ٌئَ ،ف َق ْد ِق َ
َت َعَّل ْم َ
ب
يلُ ،ث َّم ُأ ِم َر ِبِه َف ُس ِح َ
لمِ
َاف المَْا ِل ُكِّلِهَ ،فأُِت َي
على َو ْج ِهِه حتى ُأْل ِق َي يف النَّ ِارَ ،و َر ُج ٌل َو َّس َع اهلل عليهَ ،وأَ ْع َطاُه من أَ ْصن ِ
ِبِهَ ،ف َع َّرَفُه ِن َع َمُه َف َع َرَف َها ،قال :فما َع ِمْل َ
ب أَ ْن ُينْ َف َق
يل تحُ ِ ُّ
ت فيها؟ قال :ما َت َر ْك ُت من َسبِ ٍ
ت ِلُي َق َ
ال هو َج َواٌدَ ،ف َق ْد ِق َ
تَ ،وَل ِكنَّ َك َف َعْل َ
فيها إال أَْن َف ْق ُت فيها لك ،قالَ :ك َذْب َ
يلُ :ث َّم ُأ ِم َر
ب على َو ْج ِهِهُ ،ث َّم ُأْل ِق َي يف النَّ ِار).
ِبِه َف ُس ِح َ

(*)
1

سائلني اهلل العلي القدير أن يوفقنا لصيام شهر رمضان ،وقيام لياليه بإخالص وصدق،

ليتقبلهما منا ،وجيزينا عنهما خري اجلزاء ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا حممد ،وعلى آله،
وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يبني حكم الصيام وفضله وأهميته
اإل ْسالُم
عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :بيِ َ
ن ِ

على مَ ْ
الز َكاةِ،
الصالةَِ ،وإِيتَاِء َّ
س؛ َش َهاَدةِ أَ ْن ال إَِلَه إال اهللَ ،وأَ َّن محَُ َّم ًدا رسول اهللَ ،وإَِق ِام َّ
خٍ
َو َ
احل ِّجَ ،و َص ْو ِم َر َم َضا َن).

()1

الصوم ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،فهو بهذا ذو شأن عظيم ،ومكانة عالية يف دين

اهلل ،من دالالتها أن به تعتق رقاب الصائمني من النار ،بعد نيلهم مغفرة الرمحن ،شريطة
أن يكون صيامهم قد انطلق من إميان واحتساب ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من
ْر إِميَاًنا َو ْ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة اْل َقد ِ

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

()2

وصوم رمضان فرض على املسلم البالغ العاقل ،ويباح للمسافر أن يفطر ثم يقضي

َات َف َمن َكا َن ِم ُ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام
الحقاً ،لقوله تعاىل{ :أَيَّاماً َّم ْع ُدود ٍ
َ
ني َف َمن َت َط َّو َع َخيرْ اً َف ُه َو َخيرٌْ َّلُه َوأَن َت ُصوُمواْ
ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ُم َت ْعَل ُمو َن}.
َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ

()3

قال ابن َعبَّاسَ :
ت مِبَنْ ُس َ
وخة ٍ،هو َّ
َطي َعا ِن أَ ْن
(ليْ َس ْ
ريُة ،اَل يَ ْست ِ
ريَ ،والمَْْرأَُة اْل َكبِ َ
الشيْ ُخ اْل َكبِ ُ
ٍ

يَ ُصو َماَ ،فُي ْط ِع َما ِن َم َكا َن كل يَ ْو ٍم ِم ْس ِكينًا).

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اإلميان وقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :بين اإلسالم على مخس.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .3البقرة.184 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب قوله{ :أياما معدودات فمن كان منكم مريضا}
(البقرة. )184 :
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فاملريض الذي يتضرر من الصيام يفطر ويقضي ،إال إذا كان مرضه مزمناً ،ال يرجى له
شفاء ،فيكون مثل الشيخ الطاعن يف السن ،الذي ال يقوى على الصيام ،خيرج فدية عن
كل يوم يفطره يف رمضان ،تقدر قيمتها حسب حال املرء من العسر واليسار ،على أن ال
تقل قيمتها عن مقدار صدقة الفطر.

(سأَْل ُت َعاِئ َشَة،
واحلائض والنفساء تفطران ،ويلزمهما القضاء ،فعن ُم َعاَذةَ قالتَ :

َ
ُ لحْ َ
ْت؟ قلت:
وريٌَّة أَن ِ
الص ْو َم وال َت ْق ِضي َّ
ض َت ْق ِضي َّ
الصلاَ ةَ؟ فقالت :أ َحُر ِ
فقلت :ما َبال ا اِئ ِ
الص ْو ِم ،وال ُن ْؤ َمُر
وريٍَّةَ ،وَل ِكيِّن أَ ْسأَ ُل؟ قالت :كان ُي ِصيُبنَا ذلكَ ،فُن ْؤ َمُر ِب َق َضاِء َّ
َل ْس ُت بحَُِر ِ
()1
الصلاَ ةِ).
ِب َق َضاِء َّ
وقضاء الصوم الفائت يكون يف أيام العام كلها ،عدا أيام شهر رمضان؛ ألنها مشغولة

َ
ْر َّي،
بصيامه ،وكذلك ال يقضى يف أيام عيدي الفطر واألضحى ،فعن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

رضي اهلل عنه ،وكان َغزَا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،اثنيت َع ْش َرةَ َغ ْز َوةً ،قال( :مسعت

ريةَ يَ ْو َمينْ ِ إال
أَ ْرَب ًعا من النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَعجبن
َن ،قال :اَل ُت َساِف ْر المَْْرأَُة َم ِس َ
ْ َ ْ يِ
()2
َو َم َع َها َز ْو ُج َها أو ُذو محَْ َرم ،وال َص ْو َم يف يَ ْو َمينْ ؛ اْل ِف ْطر َو َ
األ ْض َحى.)...
ِ
ِ
ٍ
من مل يصم إال شهر رمضان:

عن َطْل َحَة بن ُعبَيْ ِد اهلل ،أَ َّن أَ ْع َر ِابيًّا جاء إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ثاِئ َر
الرأْس ،فقال( :يا َر ُس َ
ول اهلل؛ أَ ْخبرِ ْ ِني َماَذا َف َر َ
ات
الصَل َو ِ
الصلاَ ةِ؟ فقالَّ :
ض اهلل َعَل َّي من َّ
َّ ِ
س ،إال أَ ْن َت َّط َّو َع شيئاً ،فقال :أَ ْخبرِ ْ ِني مبا َف َر َ
الصيَ ِام؟ فقالَ :ش ْه َر
ض اهلل َعَل َّي من ِّ
الخْ َ ْم َ
َر َم َضا َن إال أَ ْن َت َّط َّو َع شيئاً ،فقال :أَ ْخبرِ ْ ِني ما َف َر َ
الز َكاةِ ،فقالَ :فأَ ْخبرََُه
ض اهلل َعَل َّي من َّ
الم ،قالَ :و َّال ِذي أَ ْك َر َم َك ال أََت َط َّو ُع شيئاً،
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ش َراِئ َع ِ
اإل ْس ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم النحر.
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ص ممَِّا َف َر َ
ض اهلل َعَل َّي شيئاً ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَْفَل َح إن َص َد َق،
وال أَْنُق ُ

أو دخل الجْ َنََّة إن َص َد َق).

()1

فلو اقتصر املسلم يف الصيام على شهر رمضان ،فأدى الصيام على الوجه املشروع فله
ذلك ،ويكون مرشحاً لنيل مغفرة ذنوبه ،واحلصول على ثواب اهلل تعاىل وفضله ،وهذا
ال يعين التقليل من فضل صوم النافلة والتطوع.
الص َيا ُم ُج َّن ٌة:
ِّ
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
(الصيَاُم
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِّ :

ُجنٌَّة ،فال يَ ْرُف ْ
ث ،وال يجَْ َه ْلَ ،وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه ،أو َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل :إني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ َ ،و َّال ِذي
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهلل َت َعالىَ من ِريح المِْ ْس ِك ،يَترُْ ُك َط َعا َمُه َو َش َراَبُه
وف َفم
َن ْف ِسي بيده ،ل
َّ
ِ
َ َ َ ()2
الصيَاُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أ ْمثالهِ ا).
َو َش ْه َوَتُه من أَ ْجِليِّ ،
(جنٌَّة) بضم اجليم كل ما سرت ،ومنه اجملن وهو الرتس،
ويف عمدة القاري أن قولهُ :

ومنه مسي اجلن الستتارهم عن العيون ،وإمنا كان الصوم جنة من النار؛ ألنه إمساك عن
الشهوات ،والنار حمفوفة بالشهوات كما يف احلديث الصحيح ،حفت اجلنة باملكاره،
وحفت النار بالشهوات ،وقال ابن األثري :معنى كونه جنة؛ أي يقي صاحبه ما يؤذيه من
الشهوات ،وقال عياض :معناه يسرت من اآلثام ،أو من النار ،أو جبميع ذلك.
قوله( :فال يَ ْرُف ْ
ث) بفتح الفاء وكسرها وضمها ،معناه ال يفحش ،واملراد من الرفث هنا
الكالم الفاحش ،ويطلق على اجلماع ،وعلى مقدماته ،وعلى ذكره مع النساء ،وحيتمل أن
يكون النهي عما هو أعم منها.
قوله( :وال يجَْ َه ْل)؛ أي ال يفعل شيئاً من أفعال اجلاهلية ،كالسفه ،والسخرية ،وقال
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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القرطيب :ال يفهم من هذا أن غري أوقات الصوم يباح فيها ما ذكر ،وإمنا املراد أن املنع من
ذلك يتأكد بالصوم .قولهَ ( :وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه)؛ أي نازعه ودافعه ،وقوله( :أو َشاتمََُه)؛ أي
أو تعرض للمشامتة .وقولهَ( :فْليَُق ْل :إني َصاِئ ٌم)؛ أي أن يقول ذلك بلسانه :إني صائم،

حتى يعلم من جيهل أنه معتصم بالصيام عن اللغو ،والرفث ،واجلهل ،أو أن يقول ذلك
لنفسه؛ أي وإذا كنت صائماً ،فال ينبغي أن أخدش صومي باجلهل وحنوه ،فيزجر نفسه
بذلك ،وكل أحد منهي عن الرفث واجلهل ،واملخاصمة لكن النهي يف الصائم آكد.
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم) بضم اخلاء وقيل بفتحها ،وهو تغري طعم الفم ورحيه
وقوله ( :ل
وف َفم َّ
لتأخر الطعام ،وقد جرت العادة على التقرب للروائح الطيبة ،فاستعري ذلك يف الصوم
لتقريبه من اهلل تعاىل ،وقال عياض :جيازيه اهلل تعاىل به يف اآلخرة ،فتكون نكهته أطيب
من ريح املسك ،وقيل :لكثرة ثوابه وأجره ،وقيل :يعبق يف اآلخرة أطيب من عبق املسك،
وقيل :طيبه عند اهلل رضاه به ،وثناؤه اجلميل وثوابه ،وقيل :إن املراد أن ذلك يف حق
املالئكة ،وأنهم يستطيبون ريح اخللوف أكثر مما يستطيبون ريح املسك ،وقال البغوي:
معناه الثناء على الصائم ،والرضا بفعله.

()1

قول رمضان أو شهر رمضان:
يتساءل بعض الناس عن حكم ذكر رمضان دون إضافته إىل لفظ الشهر ،هل جيوز
ذلك؟ أم ينبغي أن يذكر مضافاً إليه ،بأن يقال( :شهر رمضان)؟ البخاري صنف باباً يف

اس ًعا ،وقال
صحيحه أطلق عليهَ :باب هل ُي َق ُال َر َم َض ُان أو َش ْهُر َر َم َضا َنَ ،و َم ْن َرأَى ُكَّلُه َو ِ

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :من َصا َم َر َم َضا َن ،وقال :ال َت َق َّدُموا َر َم َضا َن)( ،)2ويرى ابن
 .1عمدة القاري.258 - 257/ 10 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.
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حجر العسقالني أنه جيوز أن يقال رمضان من غري إضافة.

()1

فيجوز القول رمضان ،كما جيوز القول شهر رمضان ،وباألمرين وردت روايات صحيحة،

فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا دخل َش ْهُر

َر َم َض َ
ت َّ
اطنيُ).
اب َج َهنَّ َمَ ،و ُسْل ِسَل ْ
الس َماِءَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
ت أَْب َو ُ
انُ ،فت َ
الشيَ ِ
اب َّ

()2

ويف ذكره دونها وردت روايات صحيحة ،منها قوله صلى اهلل عليه وسلم(:إذا جاء
َر َم َض ُان ،)3()...وقوله( :إذا دخل َر َم َض ُان.)...

()4

ويف هذا دليل لصحة ما ذهب إليه البخاري واحملققون أنه جيوز أن يقال رمضان من
غري ذكر الشهر بال كراهة.

()5

سائلني اهلل العلي القدير أن ييسر لنا اهلداية إىل السداد يف القول والعمل ،وأن يعيننا
على صيام هذا الشهر املبارك ،وأن يتقبله منا ،ومن الصائمني والصائمات ،القانتني
والقانتات ،الذاكرين اهلل والذاكرات ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا األسوة حممد ،وعلى
آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1فتح الباري.31 /1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.
 .5صحيح مسلم بشرح النووي187 /7 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
خيرب عن فتح أبواب اجلنة وغلق أبواب النار يف رمضان
ت
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا دخل َر َم َض ُانُ ،فت َ

ت َّ
اطنيُ).
اب َج َهنَّ َمَ ،و ُسْل ِسَل ْ
أَْب َو ُ
الشيَ ِ

()1

من فضائل الصيام أن اهلل تعاىل يفتح لعباده املتقني أبواب رمحته يف شهر الصيام ،ويبعد
عنهم العقاب ،وحيجز عنهم الشياطني ،ورد يف حاشية السندي على سنن النسائي ،أن
اب الجْ َنَِّة)؛ أي تقريباً للرمحة إىل العباد ،وهلذا جاء يف بعض
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
معنى قولهُ( :فت َ
الروايات أبواب الرمحة ،ويف بعضها أبواب السماء ،وهذا يدل على أن أبواب اجلنة
اب} إذ ذلك ال يقتضي
ات َع ْد ٍن ُم َفتَّ َحًة لهَُ ُم الأَْْب َو ُ
كانت مغلقة ،وال ينافيه قوله تعاىلَ :
{جنَّ ِ
دوام كونها مفتحة.

اب َج َهنَّ َم)؛ أي تبعيداً للعقاب عن العباد ،وهذا يقتضي أن
وقولهَ ( :و ُغِّل َق ْ
ت أَْب َو ُ

ت أَْب َواُب َها}
{حتَّى إَِذا َجاُءو َها ُفتِ َح ْ
أبواب النار كانت مفتوحة ،وال ينافيه قوله تعاىلَ :

جلواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك ،وغلق أبواب النار ال ينايف موت الكفرة يف رمضان،

وتعذيبهم بالنار فيه ،إذ يكفي يف تعذيبهم فتح باب صغري من القرب إىل النار ،غري
األبواب املعهودة.
(وصفدت الشياطني)؛ أي شددت ،وأوثقت باألغالل ،ويف رواية (وسلسلت) ،وهو
مبعناه ،وال ينافيه وقوع املعاصي ،إذ ال يلزم أن تكون كل معصية بوساطة شيطان ،وإال
لكان لكل شيطان شيطان ويتسلسل.

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.
 .2حاشية السندي على سنن النسائي.126/ 4 ،
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ويعلل ابن تيمية فتح أبواب اجلنة ،وغلق أبواب النار ،وتصفيد الشياطني يف رمضان؛
ألنه يف شهر رمضان تنبعث القلوب إىل اخلري واألعمال الصاحلة ،اليت بها وبسببها
تفتح أبواب اجلنة ،وميتنع من الشرور اليت بها تفتح أبواب النار ،وتصفد الشياطني ،فال
يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه يف اإلفطار ،فإن املصفد هو املقيد؛ ألنهم إمنا يتمكنون
من بين آدم بسبب الشهوات ،فإذا كفوا عن الشهوات ،صفدت الشياطني.

()1

وورد يف فتح الباري ،أنه حيتمل أن يكون املراد من الشياطني مسرتقي السمع منهم ،وأن
تسلسلهم يقع يف ليالي رمضان دون أيامه؛ ألنهم كانوا منعوا يف زمن نزول القرآن من
اسرتاق السمع ،فزيدوا التسلسل مبالغة يف احلفظ ،وحيتمل أن يكون املراد أن الشياطني
ال خيلصون من افتتان املسلمني إىل ما خيلصون إليه يف غريه؛ الشتغاهلم بالصيام الذي
فيه قمع الشهوات ،وبقراءة القرآن والذكر ،وقال غريه :املراد بالشياطني بعضهم ،وهم
املردة منهم.
وقال القرطيب بعد أن رجح محله على ظاهره :فإن قيل كيف نرى الشرور واملعاصي
واقعة يف رمضان كثرياً ،فلو صفدت الشياطني مل يقع ذلك ،فاجلواب أنها إمنا تقل
عن الصائمني الصوم الذي حوفظ على شروطه ،وروعيت آدابه ،أو املصفد بعض
الشياطني ،وهم املردة ال كلهم ،كما تقدم يف بعض الروايات ،أو املقصود تقليل الشرور
فيه ،وهذا أمر حمسوس ،فإن وقوع ذلك فيه أقل من غريه ،إذ ال يلزم من تصفيد مجيعهم،
أن ال يقع شر ،وال معصية؛ ألن لذلك أسباباً غري الشياطني ،كالنفوس اخلبيثة ،والعادات
القبيحة ،والشياطني اإلنسية.

()2

 .1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري.167/ 14 ،
 .2فتح الباري.114/ 4 ،
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الصوم ثوابه املغفرة واجلنة:
وعد اهلل املؤمنني الذين يعملون الصاحلات جنة عرضها السماوات واألرض ،فقال تعاىل:

ات َو َ
األ ْر ُ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}
الس َما َو ُ
ض ُأ ِعد ْ
{ َو َس ِار ُعواْ إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ

()1

ومن املالحظ أن هذه اآلية الكرمية تلتقي مع آية فرض الصيام يف االنتهاء بذكر

التقوى ،فهذه بينت أن اجلنة أعدت للمتقني ،ويف آية الصيام ُذكر ترجي التقوى من أداء

ين ِمن
ب َعَلى َّال ِذ َ
الصيام ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}.

()2

وكأن املراد ،واهلل تعاىل أعلم ،أن الصيام ينبغي أن ينطلق من تقوى ،وأن يعزز
جانب التقوى لدى الصائم ،وإذا ما حتقق ذلك ،كانت النتيجة الفوز جََبنٍَّة َع ْر ُض َها
ات َو َ
األ ْر ُ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني ،الذين منهم الصائمني والصائمات ،املوعودين
الس َما َو ُ
ض ُأ ِعد ْ
َّ
احتِ َساًبا،
بغفران الذنوب ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()3

واهلل تعاىل بشر املتقني خبري من الدنيا ومتاعها ،بشرهم جبنات ،وأزواج مطهرة ،ورضوان

من اهلل ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل أَ ُؤَنبِّئ ُ
ات جَْت ِري ِمن
ين َّات َق ْوا ِعن َد َرِّب ِه ْم َجنَّ ٌ
ُكم بخَِيرْ ٍ ِّمن َذِل ُك ْم ِلَّل ِذ َ

تحَْتِ َها َ
ان ِّم َن اهللِ َو ُ
اج ُّم َط َّه َرةٌ َو ِر ْض َو ٌ
ري ِباْل ِعبَاِد}.
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
اهلل َب ِص ٌ
ين ِفي َها َوأَ ْز َو ٌ

()4

وقد دعا اهلل تعاىل يف آية آل عمران املذكورة آنفاً إىل املسارعة إىل املغفرة وإىل اجلنة،

سبحانه{:س ِابُقوا إِلىَ
ويف سورة احلديد دعا اهلل تعاىل إىل املسابقة إىل املغفرة واجلنة ،فقال
َ
 .1آل عمران.133 :
 .2البقرة.183 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتسابا من اإلميان.
 .4آل عمران.15 :
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لأَْ
ُ
ين آ َمنُوا ِباهللِ َوُر ُسِلِه
ض ُأ ِعد ْ
َّت ِلَّل ِذ َ
ض َّ
الس َماء َوا ْر ِ
َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّبك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َك َع ْر ِ
ِ ()1
َذِل َك َف ْض ُل اهللِ ُي ْؤِتيِه َمن يَ َشاُء َو ُ
اهلل ُذو اْل َف ْض ِل اْل َع ِظيم}.
فالصائم مشمول بالوعد باملغفرة واجلنة ،والبشرى بهما؛ ألنه يؤدي ً
عمال صاحلاً طيباً،
ات جَْت ِري ِمن تحَْتِ َها
ات أَ َّن لهَُ ْم َجنَّ ٍ
الصالحِ َ ِ
واهلل تعاىل يقولَ { :وَب ِّش ِر َّال ِذين آ َمنُواْ َو َع ِمُلواْ َّ

َ
األْن َهاُر ُكَّل َما ُر ِزُقواْ ِمنْ َها ِمن ثمَََرةٍ ِّر ْزقاً َق ُالواْ َه َ
َش ِابهاً
ـذا َّال ِذي ُر ِزْقنَا ِمن َقبْ ُل َوُأُتواْ ِبِه ُمت َ
اج ُّم َط َّه َرةٌ َو ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}.
َولهَُ ْم ِفي َها أَ ْز َو ٌ

()2

فالصيام موسم خري إذا انتهزه املسلم على الوجه املطلوب نال ثواباً عظيماً ،ال غرابة

بعده أن يتمنى أن يكون الدهر كله رمضان ،ومن املؤكد أن الصائم إذا أيقن أن جزاءه
ّ
ومشاق الصوم ،والنيب ،صلى اهلل عليه
املغفرة واجلنة ،فسيهون عليه العطش واجلوع
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن
وسلم ،بينّ أن الصائم يفرح بلقاء ربه ،فقال عليه الصالة والسالمِ( :ل َّ

يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه)( ،)3وكيف ال يفرح من يكون جزاؤه
جنة له فيها ما تشتهيه نفسه مما لذ وطاب ،مما مل خيطر على قلب بشر ،ففي احلديث
القدسي عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( ،قال

َ
ْ
الصالحِِ َ
ب
س َع ْ
ني ما ال َعينٌْ َرأَ ْت ،وال ُأُذ ٌن مَ ِ
اهلل تعاىل :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي َّ
ت ،وال َخط َر على َقل ِ
()4
س ما ُأ ْخ ِف َي هلم من ُق َّرةِ أَ ْعينُ ٍ }).
ُم{ :فال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ
َب َش ٍر ،فاقرؤوا إن ِشئْت ْ
باب الريان:
من فضائل الصيام أن اهلل تعاىل خصص باباً للصائمني يدخولون اجلنة منه ،قال النيب،
 .1احلديد.21 :
 1البقرة.25 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
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الريَّ ُان ،يَد ُ
الصاِئ ُمو َن يوم اْل ِقيَا َمِة،
ْخ ُل منه َّ
صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن يف الجْ َنَِّة َباًبا ُي َق ُال له َّ

ال يَد ُ
الصاِئ ُمو َن؟ َفيَُقوُمو َن ال يَد ُ
ْخ ُل منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْم ،فإذا
ْخ ُل منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن َّ
دَ
َخُلوا ُأ ْغِل َق فلم يَد ُ
ْخ ْل).

()1

وبالنسبة إىل من كان من أصحاب عدد من أبواب اجلنة ،فإنه ميكن أن يتمتع بها

مجيعاً ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من

َ
ََ
اب الجْ َنَِّة ،يا َعبْ َد اهللِ؛ هذا َخيرٌْ َف َم ْن كان من
يل اهللُِ ،نوِد َي من أْب َو ِ
أْنف َق َز ْو َجينْ ِ يف َسبِ ِ
َ لجْ
الصلاَ ةُِ ،د ِع َي من َباب َّ لاَ
اب الجْ ِ َهاِدَ ،و َم ْن
أَ ْه ِل َّ
الص ةَِ ،و َم ْن كان من أ ْه ِل ا ِ َهاِدُ ،د ِع َي من َب ِ
ِ
اب
كان من أَ ْه ِل ِّ
الريَّا ِنَ ،و َم ْن كان من أَ ْه ِل َّ
اب َّ
الص َدَقِةُ ،د ِع َي من َب ِ
الصيَ ِامُ ،د ِع َي من َب ِ
الص َدَقِة ،فقال أبو َب ْكر ،رضي اهلل عنهِ :بأَِبي أنت َوُأ ِّمي يا َر ُس َ
ول اهللِ ،ما على من ُد ِع َي
َّ
ٍ
َ
ْ َ لأَْ
ْ َ لأَْ
اب ُكِّل َها ،قال :نعمَ ،وأَ ْر ُجو
اب من َضُرو َرةَ ٍ،ف َه ْل ُي ْد َعى أ َح ٌد من ِتلك ا ْب َو ِ
من ِتلك ا ْب َو ِ

أَ ْن َت ُكو َن منهم).

()2

هدانا اهلل تعاىل إىل خري القول والعمل ،وأعاننا على صيام رمضان ،وتقبله منا،
لنفوز باجلنة اليت أعدها اهلل لعباده املتقني ،مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني،
وحسن أولئك رفيقاً ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا األسوة حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله،
وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه ووااله بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
هديه يف العيد وصالته
ْر ِّي ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يخَُْر ُج
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

يوم اْل ِف ْطر َو َ
الصالُةُ ،ث َّم يَنْ َص ِر ُفَ ،فيَُقوُم ُم َق ِاب َل
األ ْض َحى إىل المُْ َصَّلىَ ،فأَ َّو ُل َش ْيٍء يَبْ َدُأ ِبِه َّ
ِ
يه ْمَ ،ويَأُْمُر ُه ْمَ ،فإِ ْن كان ُي ِر ُ
يد أَ ْن
اس ُجُل ٌ
الناسَ ،والنَّ ُ
وس على ُصُفوِف ِه ْمَ ،فيَ ِع ُظ ُه ْمَ ،وُي ِ
وص ِ

يَ ْق َط َع َب ْعثاً َق َط َعُه ،أو يَأُْم َر ِب َش ْيٍء أَ َم َر ِبِهُ ،ث َّم يَنْ َص ِر ُف).

()1

شرعت صالة العيد يف السنة األوىل من اهلجرة ،واختلف يف حكم صالة العيد ،فهي

فرض كفاية عند احلنابلة ،وواجبة عند احلنفية ،وسنة عند املالكية والشافعية.
َع
وتؤدى يف املصلى ،وخيرج هلا الرجال والنساء والصبيان ،فعن َح ْف َصَة قالت( :كنا نمَْن ُ

ت ا ْم َرأَةٌَ ،فنَزَ
ت عن
فَ ،ف َح َّدَث ْ
َل ْ
َع َواِت َقنَا أَ ْن يخَُْر ْج َن يف اْل ِعي َديْ ِنَ ،ف َق ِد َم ْ
ت َق ْص َر َبيِن َخَل ٍ
ت
ُأ ْختِ َها ،وكان َز ْو ُج ُأ ْختِ َها َغزَا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ثنْتيَْ َع َش َرةَ غزوةَ ،و َكاَن ْ
ت ُأ ْخ النيب،
اوي اْل َكْل َمىَ ،وَنُقوُم على المَْْر َضىَ ،فسأََل
ُأ ْختيِ معه يف ِس ٍّ
ت ،قالت :كنا ُن َد ِ
َ ْ تيِ
اب أَ ْن ال تخَُْر َج ،قالِ :لُتْلبِ ْس َها
س إذا مل يَ ُك ْن هلا ِجْلبَ ٌ
صلى اهلل عليه وسلم ،أَ َعَلى إِ ْح َداَنا َبأْ ٌ
َش َهد الخْ َيرْ َ َوَد ْع َوةَ المُْ ْسِل ِم َ
احبَُت َها من ِجْلبَ ِاب َهاَ ،وْلت ْ
ت ُأ ُّم َع ِطيََّةَ ،سأَْلُت َها:
ني ،فلما َق ِد َم ْ
َص ِ
ت ال َت ْذ ُكُرُه إال قالت:
ت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم؟ قالتِ :بأَِبي نعمَ ،و َكاَن ْ
أَمَ ِ
س ْع ِ
ورَ ،والحُْ يَّ ُ
ض،
ور ،أو اْل َع َواِت ُق َذ َو ُ
س ْعُتُه ،يقول :يخَُْر ُج اْل َع َواِت ُقَ ،وَذ َو ُ
ِبأَِبي مَ ِ
ات الخُْ ُد ِ
ات الخُْ ُد ِ
َوْليَ ْش َه ْد َن الخْ َيرْ َ َوَد ْع َوةَ المُْ ْؤ ِمنِ َ
َز ُل الحُْ يَّ ُ
ض المُْ َصَّلى ،قالت َح ْف َصُة :فقلت :الحُْ يَّ ُ
ض؟
نيَ ،ويَ ْعت ِ
()2
س َت ْش َه ُد َع َرَفَة َو َك َذا َو َك َذا؟!).
فقالت :أََليْ َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب.
.2صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب شهود احلائض العيدين ودعوة املسلمني ويعتزلن املصلى.
155

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يؤدي صالة العيد يف املصلى ،ويؤكد هذا أن
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان (ُت ْر َكُز الحْ َ ْرَبُة ُقدَّا َمُه يوم اْل ِف ْط ِر َوالنَّ ْح ِر ُث َّم ُي َصِّلي).

()1

واملصلى هو مكان يف الفضاء الواسع غري خمصص للصالة اليومية ،وهو يف الغالب

غري حماط جبدران خاصة أو سقف ،فعن ابن عمر( :أن املصلى كان فضاء ،ليس فيه شيء
مبين يسترت به).

()2

الزَبيرْ ِ يف أَ َّو ِل
اس( :أنه أَ ْر َس َل إىل ابن ُّ
وصالة العيد ال أذان هلا وال إقامة ،فعن ابن َعبَّ ٍ

الصالةِ).
الصالةِ يوم اْل ِف ْط ِر ،إمنا الخُْ ْطبَُة َب ْع َد َّ
ما ُبويِ َع له ،أنه مل يَ ُك ْن ُي َؤَّذ ُن ِب َّ

()3

اس ،قال:
وكان صلى اهلل عليه وسلم يؤدي صالة العيد قبل اخلطبة ،عن ابن َعبَّ ٍ
َ
ْما َن ،رضي
(ش ِهد ُ
ْت اْل ِعي َد مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأَِبي َب ْك ٍرَ ،و ُع َم َرَ ،و ُعث َ
اهلل َعنْ ُه ْمَ ،ف ُكُّل ُه ْم َكاُنوا ُي َصُّلو َن قبل الخُْ ْطبَِة)( ،)4وصالة العيد ركعتان ،مل ُي َص ِّل الرسول،

صلى اهلل عليه وسلمَ ،قبَْل َها وال َب ْع َد َها ،وكان صلى اهلل عليه وسلم ،خيص النساء بوعظ

اس ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :صلى يوم اْل ِف ْط ِر
خاص يوم العيد ،فعن ابن َعبَّ ٍ
ِّساَءَ ،و َم َعُه ِب ٌ
الص َدَقِةَ ،ف َج َعْل َن
اللَ ،فأََم َر ُه َّن ِب َّ
َر ْك َعتَينْ ِ  ،مل ُي َص ِّل َقبَْل َها وال َب ْع َد َهاُ ،ث َّم أتى الن َ
()5
ُيْل ِق َ
ني؛ ُتْل ِقي المَْْرأَُة ُخ ْر َص َها َو ِس َخاَب َها).

وبالنسبة إىل مساع خطبة العيد ،فقد أتاح الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،للمسلم
حرية االختيار بني املكث لسماع اخلطبة بعد الصالة ،أو االنصراف ،فعن عبداهلل بن
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب الصالة إىل احلربة يوم العيد.
 .2صحيح ابن خزمية.344 /2 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب املشي والركوب إىل العيد والصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة.
 .4صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اخلطبة بعد العيد.
 .5صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اخلطبة بعد العيد.
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الصالةََ ،ق َ
اهلل عَ
ْت َم َع َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال :إِنَّا
السائب ،قالَ ( :ش ِهد ُ
َليِْه َو َسَّل َم ،اْل ِعي َد َفَل َّما َق َضى َّ

سَ ،و َم ْن أَ َح َّب أَ ْن يَ ْذ َه َب َفْليَ ْذ َه ْب)( ،)1مع التأكيد
خَْن ُط ُبَ ،ف َم ْن أَ َح َّ
ب أَ ْن يجَِْل َ
س ِلْل ُخ ْطبَِة َفْليَ ْجِل ْ

على فضل مساع اخلطبة ،ملا فيها من مواعظ وتذكري باخلري والصالح.
لخْ َ َّ
اب ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :ه َذا ِن يَ ْو َما ِن
وحيرم صيام أيام العيدين ،فعن ُع َم َر بن ا ط ِ

نهى رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ِصيَا ِم ِه َما؛ يَ ْوُم ِف ْط ِر ُك ْم من ِصيَا ِم ُك ْمَ ،واْليَ ْوُم

الآْ َخُر َتأُْكُلو َن فيه من ُن ُس ِك ُك ْم).

()2

وصالة العيد ركعتان ،يكرب فيها عند احلنفية ثالث تكبريات بعد تكبرية اإلحرام،
وثالثاً أخرى بعد القراءة يف الركعة الثانية ،ويكرب ستاً يف األوىل ومخساً يف الثانية عند
املالكية واحلنابلة ،وسبعاً يف األوىل ومخساً يف الثانية بعد تكبرية القيام من سجود الركعة
األوىل ،عند الشافعية .ويكون التكبري يف الركعتني قبل القراءة ،إال عند احلنفية ،فيكون
يف الركعة الثانية بعد القراءة.
ويسن الغسل والتطيب وارتداء مالبس حسنة يوم العيد.
كما يسن قبل صالة عيد الفطر أن يأكل املصلي مترات وتراً ،أو غري ذلك من

َ
س قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال يَ ْغ ُدو يوم
املطعومات اخلفيفة ،فعن أَن ِ

اتَ ...ويَأُْكُل ُه َّن ِوْت ًرا)( ،)3ويؤخر األكل بعد صالة عيد األضحى.
اْل ِف ْط ِر حتى يَأُْك َل تمَََر ٍ
الرتفيه عن النفس والعيال يوم العيد:

يسن للمسلمني أن يتعاملوا مع العيد على أنه يوم بهجة وسرور ،فللعيد خصوصية
ترفيهية ،ينبغي أن حيس بها املسلمون ،ويظهروها يف أوساطهم االجتماعية واألسرية،
 .1سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب اجللوس للخطبة ،وصححه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم الفطر.
 .3صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب األكل يوم الفطر قبل اخلروج.
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بشرط االنضباط فيها باحلدود املشروعة ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :دخل أبو

ت َ
َب ْكر َو ِعنْ ِدي َجاريَتَا ِن من َج َواري َ
ْصاُر يوم ُب َع َ
اث ،قالت:
ْص ِارُ ،ت َغنِّيَا ِن مِبَا َت َقا َوَل ْ
األن َ
األن َ
ِ
ِ
ٍ
ري َّ
ت رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
الشيْ َطا ِن يف َبيْ ِ
َوَليْ َستَا مُِب َغنِّيَتَينْ ِ  ،فقال أبو َب ْك ٍر :أَ َمزَا ِم ُ
وسلم؟ َوَذِل َك يف يَ ْو ِم ِعي ٍد ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :يا أََبا َب ْك ٍر؛ إِ َّن ِل ُك ِّل
َ ()1
َق ْوم ِعيداًَ ،و َه َذا ِع ُ
يدنا).
ٍ
ومما يتماشى مع معنى التوسعة والرتفيه عن النفس يف العيد ،ما جاء عن الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،من نهي عن صوم يومي الفطر واألضحى وأيام التشريق ،فقال:
(...وال َص ْو َم يف يَ ْو َمينْ ؛ ال ِف ْطر َو َ
األ ْض َحى.)...
ِ
ِ

()2

فعبادة الصيام طلبت من املسلم طيلة أيام شهر رمضان املبارك ،ويوم العيد تصبح

العبادة على شكل مغاير ،حبيث يطلب من املسلم أن يتعبد إىل اهلل بالفطر ،حتى إنه يسن

َ
للمسلم َ
س ،قال( :كان رسول اهللِ،
األ ْك ِل يوم اْل ِف ْط ِر قبل الخُْ ر
وج إىل املصلى ،فعن أَن ِ
ُ ِ
()3
اتَ ...ويَأُْكُل ُه َّن ِوْت ًرا).
صلى اهلل عليه وسلم ،ال يَ ْغ ُدو يوم اْل ِف ْط ِر حتى يَأُْك َل تمَََر ٍ
ويف انصياع املسلم ألمر اهلل باإلمساك عن املفطرات نهار رمضان ،دليل على طاعته

املطلقة هلل ،اليت تظهر أيضاً جبالء يف االمتثال لشرع اهلل ،والعمل بهدي الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يف الكف عن اإلمساك والصيام يوم العيد ،وهذا يشبه كثرياً بعض
جوانب العبادات األخرى ،اليت منها حلق الشعر أو تقصريه حال اإلحرام للحج أو
العمرة ،فإذا انتهى احلاج أو املعتمر من أداء بعض شعائرهما ،يصبحان مطالبني بفعل
احللق أو التقصري ،على سبيل اإللزام ،ليعلنا بهذا وذاك أنهما ملتزمان بطاعة اهلل،
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب ُسنة العيدين ألهل اإلسالم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم النحر.
 .3صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب األكل يوم الفطر قبل اخلروج.
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ومنصاعان ألمر اهلل على الوجه الذي يريده اهلل سبحانه.
صلة أصحاب احلقوق يف العيد:
ال يعقل وال يقبل شرعاً أن يتمتع املسلم وعياله ببهجة العيد وكمالياته وزينته ،وبعض
أقاربه أو جريانه يفتقرون إىل ما يبهجهم يف العيد ،سواء ما تعلق من ذلك بالطعام أو
اللباس أو غري ذلك ،ومن أدلة عناية اإلسالم بالفقراء يف العيد ،تشريع صدقة الفطر،
اليت تساهم كل البيوت املسلمة يف إنفاقها للمحتاجني إليها ،ووقت وجوبها املتفق
عليه بني العلماء يكون بعد غروب مشس اليوم األخري من رمضان ،وميتد إىل وقت أداء
صالة العيد ،فإن أديت ينتهي وقتها ،ويف هذا دليل على ارتباطها بالعيد ،وبالتوسعة على
الفقراء واحملتاجني فيه ،حتى ينعموا ببهجة العيد ،ويغنوا عن املسألة فيه.
كما ينبغي التذكري بأهمية صلة األرحام يف العيد ،وصلة ذوي األسرى والشهداء
وخباصة األقارب منهم؛ وذلك لعظم حقهم ،وملا قدموه من تضحية بأغلى ما ميلكون يف
سبيل اهلل ومن أجل كرامة أمتهم والدفاع عن حريتها وحقوقها.
أعاننا اهلل ووفقنا إىل حسن االقتداء به صلى اهلل عليه وسلم ،يف صالتنا وصيامنا
وعملنا كله ،وصلى اهلل على آله وصحبه وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الفصل الثالث
املعامالت

الرسول األسوة صلى اهلل عليه وسلم
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يبني فضل العمل وأصحاب املهن
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل العمل وأصحاب املهن
قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّطَ ،خيرْ ًا من أَ ْن يَأُْك َل من
يِ
()1
السالم ،كان يَأُْك ُل من َع َم ِل يَ ِدهِ).
ب اهللِ د ُ
َاودَ ،عليه َّ
َع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِ َّن َن َّ
حيث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث الشريف أعاله على العمل املثمر،
والكسب املشروع ،ففيه دعوة نبوية واضحة إىل العمل واالحرتاف والكسب احلالل،
فجعل خري الطعام وأفضله هو الذي يأتي من كسب املرء بيده ،والقدوة يف ذلك األنبياء،

عليهم السالم ،فقد احرتف كثري منهم مهناً لتأمني عيشهم ،ومنهم نيب اهلل داود ،عليه
السالم ،فقد كان يأكل من عمل يده ،وكان يصنع الدروع ويبيعها ،حيث قال تعاىل:

َاووَد ِمنَّا َف ْضلاً يَا ِجبَ ُال أَ ِّوِبي َم َعُه َو َّ
الطيرْ َ َوأََلنَّا َلُه الحْ َ ِدي َد * أَ ِن ا ْع َم ْل
{ َوَل َق ْد آَتيْنَا د ُ
()2
ري}
َس ِاب َغ ٍ
الس ْرِد َوا ْع َمُلوا َصالحِ ًا إِِّني مِبَا َت ْع َمُلو َن َب ِص ٌ
ات َوَق ِّد ْر فيِ َّ
والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يرعى الغنم ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ما َب َع َ
َم ،فقال أَ ْص َحاُبُهَ :وأَن َ
ْت؟
ث اهلل َنبِيًّا إال َر َعى اْل َغن َ

َ
ار َ
يط
فقال :نعم ،كنت أ ْر َعا َها على َق َر ِ

()3

العمل احلريف من الصدقات:

لأَِ ْه ِل َم َّكَة).

()4

يعرف بعض العلماء العمل بأنهُّ :
نشاط جسمي أو عقلي يقوم به اإلنسان،
(كل
ٍ
خاصة ،أو يف حرفة أو مهنة).
مؤسسة؛ حكوميَّة كانت أو َّ
بهدف اإلنتاج يف َّ
.1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
 .2سبأ.11 - 10 :
ار َ
يط)( :جزء من الدينار والدرهم) ،دليل الفاحلني.41 /5 :
 .3املقصود بـ (َق َر ِ
 .4صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب رعي الغنم على قراريط.
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العمل احلريف واليدوي يندرج ضمن أعمال الرب والصدقات ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه
يِ
ب اهللِ؛ َف َم ْن مل يجَِدْ؟ قال يَ ْع َم ُل بيدهَ ،فيَنْ َف ُع
وسلم ،قال( :على كل ُم ْسِل ٍم َص َدَقٌةَ ،ف َق ُالوا :يا َن َّ
َصد ُ
اجِة المَْْل ُه َ
َّق ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قالُ :ي ِع ُ
وف ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قال:
َن ْف َسُهَ ،ويَت َ
ني َذا الحْ َ َ
الش ِّرَ ،فإَّن َها له َص َدَقٌة)( .)1والذي مل يجَِ ْد ً
ماال يتصدق به،
َفْليَ ْع َم ْل ِبالمَْْعُر ِ
وفَ ،وْلُي ْم ِس ْك عن َّ ِ

َصد ُ
َّق بأجره أو بثمره (ويتصدق) منه ،ويف هذا ّ
حث واضح
يَ ْع َمل بيدهَ ،فيَنْ َف ُع َن ْف َسُهَ ،ويَت َ
على ممارسة العمل املشروع الذي جيلب لصاحبه ما يوفر من خالله حاجاته ومن يعول،
من طعام وشراب وملبس وغري ذلك؛ ليصون وجهه عن املسألة ،ويتصدق ليكتسب
الثواب اجلزيل.

()2

مشروعية استثمار موارد األرض والعمل فيها:
من خصائص اإلسالم موازنته بني االهتمام بالدنيا واآلخرة والعمل هلما ،فيقول تعاىل:

يما آَت َ
الدْنيَا َوأَ ْح ِسن َك َما أَ ْح َس َن ُ
اك ُ
نس َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
اهلل
اهلل الدَّا َر ِ
َغ ِف َ
اآلخ َرةَ َوال َت َ
{ َواْبت ِ

َ
َ َ
َْ
ين}( ،)3من هنا يكون االهتمام
ب املُْف ِس ِد َ
ض إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ
إِليْك َوال َتبْ ِغ الف َساَد فيِ األ ْر ِ
بالعمل املهين واحلريف مطلوباً لتحقيق مصاحل العامل من ناحية ،ومصاحل اجملتمع من
ناحية أخرى ،ويتماشى مع هذا النهج األمر برتك البيع والشراء وقت أداء صالة اجلمعة،
ليجتمع املسلمون هلا ،ثم جاء التنبيه إىل إباحة االنتشار يف األرض ،لقضاء احلاجات

املباحة واملشروعة ،ومنها العمل املهين والتجاري والتنزه وغري ذلك ،فقال تعاىلَ{ :فإَِذا

َ
ض َواْبت ُ
َغوا ِمن َف ْض ِل اهللِ َواْذ ُكُروا اهللَ َكثِرياً َّل َعَّل ُك ْم
الصالُة َفانت ِ
ُق ِضيَ ِ
ت َّ
َشُروا فيِ األ ْر ِ
َ ()4
ُت ْفِل ُحون}.
.1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب على كل مسلم صدقة فمن مل جيد فليعمل باملعروف.
 .2دليل الفاحلني.480/ 1 :
 .3القصص.77 :
.4اجلمعة.10 :
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فاألرض ينتشر فيها اإلنسان طلباً للرزق ،واهلل جعل الليل سكناً للراحة والنوم

واالسرتخاء ،وجعل النهار للعمل واجلد واملثابرة ،وطلب الرزق ،فقال تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي
َج َع َل َل ُك ُم َّ
الليْ َل ِلبَاساً َوالنَّ ْو َم ُسبَاتاً َو َج َع َل النَّ َها َر ُن ُشوراً}( ،)1وغالبية الناس يراعون
هذه السنة اإلهلية ،فيسكنون يف الليل ،ويؤدون األعمال يف النهار ،الذي جعله اهلل تعاىل

نشوراً؛ أي وقتاً للحركة واحليوية واحلياة ،بعد السكون احلاصل يف النوم الذي يكون يف

الليل غالباً.

واهلل سبحانه سخر األرض لإلنسان ليستثمر موجوداتها ومنافعها ملصاحله ومعاشه،

ض َذُل ً
{ه َو َّال ِذي َج َع َل َل ُك ُم الأَْ ْر َ
وال َفا ْم ُشوا فيِ َمنَا ِكبِ َها َو ُكُلوا ِمن ِّر ْزِقِه
فيقول تعاىلُ :
َوإَِليِْه الن ُ
ُّشوُر}( ،)2واهلل جعل العمل يف األرض ضمن األعمال اليت ُيبتغى بها وجه اهلل
لأَْ
ض يَبْت ُ
تعاىل ورضاه ،فقال سبحانهَ ...{ :و َ
َغو َن ِمن َف ْض ِل اهللِ .}...
آخُرو َن يَ ْض ِرُبو َن فيِ ا ْر ِ
فاالهتمام ببذل اجلهد يف أداء العمل املهين ،الذي تستثمر به خريات األرض ،ينسجم
()3

مع دعوة اإلسالم إىل املشي يف مناكب األرض والضرب فيها ،طلباً للرزق ،وحتقيق املصاحل
املرشوعة ،واهلل سبحانه أمر اخللق أن يطلبوا الرزق من عنده سبحانه ،فقال جل شأنه:

{َ...فاْبت ُ
الر ْز َق َوا ْعُب ُدوُه َو ْ
اش ُكُروا َلُه إَِليِْه ُت ْر َج ُعو َن}.
َغوا ِعن َد اهللِ ِّ

()4

وترك العمل أو امتهانه ،يتناقض مع نظرة اإلسالم إليه ،وعمر بن اخلطاب ،رضي اهلل

عنه ،قال( :إني ألرى الرجل فيعجبين ،فأقول :له حرفة؟ فإن قالوا ال ،سقط من عيين).

()5

الكفاءة يف العمل واألمانة متالزمتان:
من ضوابط العمل املهين املشروع أن ُيؤدى بإتقان ،ويكون ذلك من أهل الكفاءة به،
 .1الفرقان.47 :
.2امللك.15 :
 .3املزمل.20 :
 .4العنكبوت.17 :
 .5كنز العمال.52/ 4 ،
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املتصفني باألمانة والتقوى ،فالفتاة اليت أوصت والدها باستئجار موسى للعمل لديه،
ت
ذكرت كفاءته وأمانته ،وذكر اهلل تعاىل ذلك يف القرآن الكريمَ{ :ق َال ْ
ت إِ ْح َد ُ
اه َما يَا أََب ِ

استَأْ َج ْر َت اْل َق ِو ُّي الأَْ ِمنيُ}.
ْ
استَأْ ِج ْرُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ

()1

ومن أدلة مشروعية اشرتاط الكفاءة يف العامل للعمل الذي يؤديه ،بغض النظر عن
يِ
نوعه ،عن أبي َذ ٍّر قال( :قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أال َت ْستَ ْع ِمُلن؟ قالَ :ف َض َر َب بيده على َمنْ ِكب،
يِ
ُث َّم قال :يا أََبا َذ ٍّر؛ إن َ
َّك َض ِع ٌ
يفَ ،وإَِّن َها أَ َماَنُةَ ،وإَِّن َها يوم اْل ِقيَا َمِة ِخ ْز ٌي َوَن َدا َمٌة ،إال من أَ َخ َذ َها
ِ
بحَِ ِّق َهاَ ،وأََّدى الذي عليه فيها).

()2

فعلى الرغم من املكانة األخالقية والدينية اليت كان يتمتع بها الصحابي أبو ذر ،رضي
اهلل عنه ،إال أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رفض إسناد مهمة الوالية إليه ،بسبب
نقص يف معيار كفاءته إليها.
النهي عن الكسب غري املشروع:
مع حث اإلسالم على العمل املهين املشروع ،فإنه ينهى عن غري املشروع ،فالعمل

ْص ِار ِّي ،رضي اهلل
بالكهانة ضرب من ضروب العمل غري املشروع ،فعن أبي َم ْس ُعوٍد الأَْن َ
َ
َ
ثمََ ْ َ ْ
بَ ،و َم ْه ِر اْلبَ ِغ ِّيَ ،و ُحْل َوا ِن
عنه ،أ َّن َر ُسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :نهى عن ِن الكل ِ
()3
اْل َكا ِه ِن).
فالذين ميارسون أعمال الدجل واخلزعبالت ،بهدف الكسب املادي ،إمنا يقومون

بعمل آثم ،يندرج حتت مسمى الكهانة أو يشبهها يف احملصلة والنتيجة ،ومثلما جيلب
العمل املشروع التيسري والتوفيق الرباني ،فإن العمل اآلثم حيول بني عامله وبني الرضا

اإلهلي ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَيُّ َها الناس؛ إ َّن اهللَ
ِ
 .1القصص.26 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب مثن النكاح.
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ني مِبَا أَ َم َر ِبِه املُْر َسِل َ
ب ال يَ ْقبَ ُل إال َطيِّبًاَ ،وإِ َّن اهللَ أَ َم َر املُ ْؤ ِمنِ َ
الر ُس ُل ُكُلوا
َطيِّ ٌ
ني ،فقال{ :يا أَيُّ َها ُّ

من َّ
ين آ َمنُوا ُكُلوا من
يم} وقال{ :يا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الطيِّبَ ِ
ات َوا ْع َمُلوا َصالحِ ًا إني مِبَا َت ْع َمُلو َن َعِل ٌ
الر ُج َلُ ،ي ِط ُ
ات ما َر َزْقن ُ
الس َف َر ،أَ ْش َع َ
ث أَ ْغبرََُّ ،
الس َماِء ،يا
َطيِّبَ ِ
يمَُد يَ َديِْه إىل َّ
يل َّ
َاك ْم} ُث َّم َذ َك َر َّ

لحْ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
اب
َج ُ
امَ ،فأَنَّى ُي ْست َ
َر ِّب؛ يا َر ِّب؛ َو َمط َع ُمُه َح َرا ٌمَ ،و َمش َرُبُه َح َرا ٌمَ ،و َملبَ ُسُه َح َرا ٌمَ ،وغ ِذ َي ِبا َر ِ
ِل َذِل َك).

()1

ومن أسباب حتول العمل من مشروع إىل غري مشروع خمالطته باإلثم والغش واخلداع،

وتلبسه باآلثام واحملرمات ،فأعمال الدعارة ً
مثال آمثة ،تدر على ممارسها ومن يروج هلا
موارد مالية حمرمة ،وكذلك أعمال التزيني احملرمة اليت يقوم بها بعض أصحاب مهن

الكوافري والتجميل ،مثل الوشم والنمص ،فقد َل َع َن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
َ
ثمََ ْ َ ْ
ب اْلبَ ِغ ِّيَ ،وَل َع َن
(اْل َواشمِ َ َة َوالمُْ ْستَ ْوشمِ َ َةَ ،وآ ِك َل ِّ
بَ ،و َك ْس ِ
الرَبا َوُمو ِكلُهَ ،وَن َهى عن ِن الكل ِ

ين).
المُْ َص ِّو ِر َ

(*)
2

فهذه بعض أنواع العمل غري املشروع اليت نهى اإلسالم عن ممارستها ،تقابلها األعمال

املشروعة اليت أباح اإلسالم القيام بها ،وحث على أداء بعضها ،والقاعدة يف ذلك أن
كل ما أباحه اإلسالم أو أمر به فهو مشروع ،وكل ما نهى عنه أو شابه ما حرمه اإلسالم،
فهو غري مشروع.
وصلى اهلل وسلم على رسولنا حممد األمني ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب مهر البغي والنكاح الفاسد.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينظم العالقة بني العمال وأرباب العمل
ت أَيْ ِد ُ
يقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم...( :إِ ْخ َواُن ُك ْم َخ َوُل ُك ْمَ ،ج َعَل ُه ْم اهلل تحَْ َ
يك ْم،

َف َم ْن كان أَ ُخوُه تحَْ َ
وه ْم ما يَ ْغِلُب ُه ْم،
س ،وال ُت َكِّلُف ُ
ت يَ ِدهَِ ،فْلُي ْط ِع ْمُه ممَِّا يَأُْك ُلَ ،وْلُيْلبِ ْسُه ممَِّا يَْلبَ ُ

ُوه ْم)
وه ْم َفأَ ِعين ُ
ُم ُ
َفإِ ْن َكَّل ْفت ُ

()1

قولهَ :
(خ َوُل ُك ْم) :قيل اخلول اخلدم ،ومسوا به؛ ألنهم يتخولون األمور؛ أي يصلحونها،

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ينهى عن تكليف اخلادم- ،وهو عامل -شيئاً معه
كلفة ،أي مبا يشق عليه ،وقوله( :ما يَ ْغِلُب ُه ْم)؛ أي ما يصري قدرتهم فيه مغلوبة وقوله:

ُوه ْم) :من اإلعانة ،وهي املساعدة.
(َفأَ ِعين ُ

()2

فهذا احلديث الشريف يوجه أرباب العمل إىل أن يرفقوا بالعمال ،فال يصح لصاحب
العمل أن يكون أنانياً مبتزاً ،ال تهمه سوى مصاحله ،بغض النظر عن العمال لديه،
اهتم
الذين لوالهم ما حتقق إجناز العمل املطلوب ،وال جنحت املشاريع االستثمارية ،وقد َّ

اإلسالم بالعمال ،وجعل هلم حقوقاً على أصحاب العمل ،ونظم العالقة بينهما ،وجعلها
قائمة على العدل ،وحفظ كل منهما حقوق الطرف املقابل ،وفيما يأتي بعض الصور
اليت تتجلى فيها حسن العالقة ،وتنظيمها بني العمال وأرباب العمل.
عقود العمل:
تتجلى عناية اإلسالم بتنظيم العمل من خالل حرصه على إبرام العقد بني العامل
وصاحب العمل ،حرصاً على حفظ احلقوق ،وجتنباً للخالفات اليت قد تنتج عن العمل
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب املعاصي من أمر اجلاهلية ،وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك.
 .2عمدة القاري.206/ 1 ،
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العشوائي غري املنظمَّ ،
فحث اإلسالم على إبرام عقود العمل على أسس واضحة جلية.
ومن مناذج عقود العمل اليت أشار إليها القرآن الكريم ،ذلكم العقد الذي كان مع

موسى ،عليه السالم ،والشيخ الكبري ،والد الفتاتني يف مدين ،فقال تعاىلَ{ :ق َ
ال إِِّني ُأ ِر ُ
يد

نك َح َك إِ ْح َدى اْبنَتيَ َّ َهاَتينْ ِ َعَلى أَن َتأْ ُج َرِني ثمََاِن َي ِح َجج َفإِ ْن أَتمَْ ْم َ
ت َع ْشراً َف ِم ْن ِعن ِد َك
أَ ْن ُأ ِ
ٍ
َ ()1
َو َما ُأر ُ َ َ
َج ُدِني إن َشاء ُ
الصالحِِني}
اهلل ِم َن َّ
يد أ ْن أ ُش َّق َعَليْ َك َست ِ
ِ
ِ
فتضمنت اآلية الكرمية اإلشارة إىل طريف العقد ،وموضوعه ،والذي يتلخص يف أن

يقوم موسى ،عليه السالم ،بعمل خدماتي لذلك الرجل ،مقابل تزوجيه من إحدى ابنتيه،
وحدد أجل العقد بعشر سنوات.
ومن عقود العمل املشار إليها يف القرآن الكريم ،ذلك العقد الذي متَّ بني ذي القرنني،
والقوم الذين ال يكادون يفقهون ً
قوال ،وجدهم دون السدين ،فهما طرفا العقد ،العامل
فيه ذو القرنني ،وصاحب العمل القوم ،وموضوع العمل :أن جيعل بينهم وبني يأجوج
ومأجوج سداً ،مقابل أن جيعلوا له جزاًء وأجراً ،فقبل املهمة غري أنه تنازل عن حقه يف

الس َّديْ ِن َو َج َد ِمن
البدل أو األجر الذي عرضوه عليه ،فقال تعاىلَ :
{حتَّى إَِذا َبَل َغ َبينْ َ َّ
وج ُم ْف ِس ُدو َن
وج َو َمأْ ُج َ
ُدوِن ِه َما َق ْوماً اَّل يَ َكاُدو َن يَ ْف َق ُهو َن َق ْو ًال* َق ُالوا يَا َذا اْل َق ْرَنينْ ِ إِ َّن يَأْ ُج َ
لأَْ
َه ْم َس ّداً* َق َ
ال َما َم َّكيِّن ِفيِه َرِّبي
ض َف َه ْل نجَْ َع ُل َل َك َخ ْرجاً َعَلى أَن جَْت َع َل َبيْنَنَا َوَبيْن ُ
فيِ ا ْر ِ
َخيرٌْ َفأَ ِعينُوِني ِبُق َّوةٍ أَ ْج َع ْل َبيْن ُ
َه ْم َرْدماً* آُتوِني ُزَب َر الحْ َ ِدي ِد َحتَّى إَِذا َسا َوى َبينْ َ
َك ْم َوَبيْن ُ
ال انُف ُخوا َحتَّى إَذا َج َعَلُه َناراً َق َ
الص َدَفينْ َق َ
اس َط ُاعوا أَن
ال آُتوِني ُأْف ِر ْغ َعَليِْه ِق ْطراً* َف َما ْ
َّ ِ
ِ
َ َ ْ ً ()2
است َ
َط ُاعوا لُه نقبا}.
يَ ْظ َهُروُه َو َما ْ
 .1القصص.27 :
 .2الكهف.97 - 93 :
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وألهمية عقد العمل وضرورة حفظهُ ،ج ِعل ً
وسى ،رضي اهلل عنه ،عن
مثال ،فعن أبي ُم َ

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :مثَ ُل املُ ْسِل ِم َ
استَأْ َج َر
ني َواْليَ ُهوِد َوالنَّ َصا َرىَ ،ك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ

َ
لاً
ُ
َّ
َ
ُ َ
ف النَّ َه ِار،
ومَ ،ف َع ِمُلوا له إىل ِن ْص ِ
ق ْو ًما ،يَ ْع َملون له َع َم يَ ْو ًما إىل الليْ ِل ،على أ ْج ٍر َم ْعل ٍ
اجَة لنا إىل أَ ْج ِر َك الذي َش َر ْط َ
اط ٌل ،فقال هلم :اَل َت ْف َعُلوا،
َف َق ُالوا :اَل َح َ
ت لنا ،وما َع ِمْلنَا َب ِ

رييْ ِن َب ْع َد ُه ْم،
استَأْ َج َر أَ ِج َ
أَ ْك ِمُلوا َب ِقيََّة َع َمِل ُك ْمَ ،و ُخ ُذوا أَ ْج َر ُك ْم َكا ِملاً َ ،فأََب ْواَ ،وَت َر ُكواَ ،و ْ
فقال لهَُ َما :أَ ْك ِملاَ َب ِقيََّة يَ ْو ِم ُك َما هذاَ ،وَل ُك َما الذي َش َر ْط ُت هلم من الأَْ ْج ِرَ ،ف َع ِمُلوا حتى إذا
كان ِح ُ
اط ٌلَ ،وَل َك الأَْ ْجُر الذي َج َعْل َ
ت لنا فيه ،فقال
ني َصلاَ ةِ اْل َع ْص ِر ،قاال :لك ما َع ِمْلنَا َب ِ
استَأْ َج َر َق ْو ًما أَ ْن يَ ْع َمُلوا
لهَُ َما :أَ ْك ِملاَ َب ِقيََّة َع َمِل ُك َما ما َب ِق َي من النَّ َه ِار َش ْيٌء يَ ِس ٌ
ريَ ،فأََبيَاَ ،و ْ
َ
است ْ
ت َّ
له َب ِقيََّة يَ ْو ِم ِه ْمَ ،ف َع ِمُلوا َب ِقيََّة يَ ْو ِم ِه ْم ،حتى َغاَب ْ
سَ ،و ْ
الش ْم ُ
َك َمُلوا أ ْج َر اْل َف ِري َقينْ ِ
(*)
ُّور).
ِكَليْ ِه َماَ ،ف َذِل َك َمثَُل ُه ْمَ ،و َمثَ ُل ما َقبُِلوا من هذا الن ِ
1

فهذا احلديث الشريف يتعرض إىل أطراف عقود العمل ،ومضامينها ،وشروطها

ومثراتها ،ويتبني منه أن يف عقد العمل طرفني ،أحدهما صاحب العمل ،واآلخر العامل،
وأن من ّ
خيل بشروط العقد يتحمل املسؤولية.
حفظ حق العمال جيلب التيسري الرباني:
إن حفظ حقوق العمال والوفاء بها دون مماطلة أو تسويف أو إنكار جيلب التيسري
الرباني ،والعون اإلهلي ،ويف هذا يقول صلى اهلل عليه وسلم :عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل

عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
َّن كان َقبَْل ُك ْم ُ
يمَْشو َن
َما َثلاَ َثُة َن َف ٍر ممِ ْ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :بيْن َ

َ ََ
َْ
َ َ َ
ض :إنه واهلل يا َه ُؤاَلِء ال
إِذ أ َصاَب ُه ْم َمط ٌر ،فأ َو ْوا إىل غ ٍار ،فانْطبَ َق عليهم ،فقال َب ْع ُض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ

ُينْ ِج ُ
الصد ُ
اح ٌد منهم:
ْقَ ،فليَد ُ
يك ْم إال ِّ
ْع ُك ُّل َر ُج ٍل ِمنْ ُك ْم مِبَا يَ ْعَل ُم أََّنُه قد َص َد َق فيه ،فقال َو ِ
* صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب اإلجارة من العصر إىل الليل.
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اللهم إن ُكنْ َ
ب َوَت َر َكُه ،وإني
ري َع ِم َل لي على َف َر ٍق من أَُر ٍّزَ ،ف َذ َه َ
ت َت ْعَل ُم أََّنُه كان لي أَ ِج ٌ

ْت إىل ذلك اْل َف َر ِقَ ،ف َز َر ْعُتُهَ ،ف َصا َر من أَ ْم ِرهِ أَِّني ْ
اشترََيْ ُت منه َب َق ًراَ ،وأََّنُه أََتاِني يَ ْطُل ُب
َع َمد ُ

أَ ْج َرُه ،فقلت :ا ْع ِم ْد إىل ِتْل َك اْلبَ َق ِرَ ،ف ُس ْق َها ،فقال لي :إمنا لي ِعنْ َد َك َف َر ٌق من أَُر ٍّز ،فقلت
له :ا ْع ِم ْد إىل ِتْل َك اْلبَ َق ِرَ ،فإَِّن َها من ذلك اْل َف َر ِقَ ،ف َساَق َهاَ ،فإِ ْن ُكنْ َ
ت َت ْعَل ُم أَِّني َف َعْل ُت ذلك
الص ْخ َرُة.)...
اح ْ
ْس َ
ت َعنْ ُه ْم َّ
من َخ ْشيَتِ َكَ ،ف َف ِّر ْج َعنَّا َفان َ

()1

فهذا احلديث يربز أهمية العناية حبفظ حقوق العمال ،حيث نتج عن هذا احلفظ
التيسري الرباني ،فقد ذهب العامل دون أن يأخذ أجره ،وأصبح جمهول اإلقامة ،غري أن
رب العمل مل يهمل حقوقه ،ومل يتوا َن يف حفظها ،بل اتقى اهلل يف مستخدمه ،وحفظ له
راتبه ،واستثمره بصورة حسنة ،فلما عاد العامل للمطالبة حبقوقه من صاحب العمل بعد
فرتة غياب طويلة ،وجد أجره عنده قد تضاعف ،وهنا تتجلى صورة حفظ حقوق العمال
فرج اهلل عنه
وعدم إنكارها ،بل احلرص على استثمارها ومضاعفتها ،فكان جزاء هذا ،أن ّ
كربه ،فبفضل الوفاء حلقوق عامله يسر اهلل الفرج.
وعيد من ينتهك حقوق العمال:
يف مقابل التيسري الرباني ملن حيفظ حقوق العمال ويصونها وحيرص على سدادها،
هناك الوعيد ملن ينتهك تلك احلقوق ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،قال :قال اهلل َت َعالىَ َ( :ثلاَ َثٌة أنا َخ ْص ُم ُه ْم يوم اْل ِقيَا َمِة؛ َر ُج ٌل أَ ْع َطى ِبي ُث َّم

استَ ْوَفى منه ،ومل ُي ْع ِطِه أَ ْج َرُه).
َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
استَأْ َج َر أَ ِج ً
رياَ ،ف ْ
اع ُح ًّراَ ،فأَ َك َل ثمََنَُهَ ،و َر ُج ٌل ْ

()2

هذا احلديث القدسي الذي يرويه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يظهر شناعة هضم
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجري.
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حقوق العمال ،فاهلل سبحانه وتعاىل يبني أنه خصم لصاحب العمل الذي قصر يف وفاء
حقوق موظفيه ،فاخلصومة الربانية مصري من مياطل يف حقوق العمال ،أو يسوف فيها أو
ينكرها.
العامل مستأمن فليحفظ عندما جعل اإلسالم للعامل حقوقاً وحث على الوفاء بها،
وسهل التيسري الرباني ملن حيفظ تلك احلقوق ،وتوعد باخلصومة الربانية ملن ينكرها،
يف مقابل ذلك جعل أيضاً العامل مستأمن فيما يعمل ،فدعاه إىل أداء عمله مبا يرضي
الر ُس َ
ول َوتخَُ وُنواْ أَ َماَناِت ُك ْم
اهلل ورسوله ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال تخَُ وُنواْ اهللَ َو َّ

ُم َت ْعَل ُمو َن}.
َوأَنت ْ

(*)
1

فهنا دعوة إىل عدم خيانة األمانة اليت وكل العامل حبفظها حتى حيصل على حقوقه
املشروعة.
فهذه بعض الصور والقضايا اليت من خالهلا يتبني حرص اإلسالم على تنظيم
إجراءات العمل ،وحفظ حقوق العمال ،وعدم هضمها وإنكارها ،وفقنا اهلل تعاىل إىل
حسن أداء حقوق العمال وحفظها ،وصلى اهلل على رسولنا األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* األنفال.27:

170

الفصل الرابع
سرية نبوية
الرسول األسوة صلى اهلل عليه وسلم
.1

أمساؤه وكنيته

172

.2

يبني فضل الصالة والسالم عليه

177

.3

تزوج يف شوال

182

.4

ُن ِص َر ب َّ
الص َبا
ِ

187

.5

يقود املسلمني إىل نصر اهلل املؤزر يف رمضان

192

171

الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
أمساؤه وكنيته
عن محَُ َّم ِد بن ُجبَيرْ ِ بن ُم ْط ِعم ،عن أبيه ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل
ٍ
عليه وسلم( :لي مَ ْ
خ َسُة أَمْ َ
ساٍء :أنا محَُ َّمدٌَ ،وأَمْح ُ
يمَْحو اهلل ِبي اْل ُك ْف َر ،وأنا
َد ،وأنا المَْ ِ
احي الذي ُ
اشُر الذي يحُْ َشُر الناس على َق َد ِمي ،وأنا اْل َعاِق ُب).
الحْ َ ِ

()1

يقول ابن حجر العسقالني :والذي يظهر أنه أراد أن لي مخسة أمساء ،أختص بها ،مل
يسم بها أحد قبلي ،أو مشهورة يف األمم املاضية ،ال أنه أراد احلصر فيها.

()2

وجاء يف عمدة القاري أن قصر أمسائه هنا على مخسة ،وأمساؤه أكثر من ذلك ،يدل على
أن مفهوم العدد هنا ال اعتبار له ،فال ينفي الزيادة ،وقيل :إمنا اقتصر عليها؛ ألنها موجودة
يف الكتب القدمية ،ومعلومة لألمم السالفة ،وقيل :معناه ولي مخسة أمساء مل يسم بها أحد
قبلي ،وقيل :معناه أن معظم أمسائي مخسة.
احي) فذلك صفة ،معناها الذي ميحو اهلل بي الكفر من جزيرة
أما بالنسبة إىل قوله( :المَْ ِ
العرب ،وقيل :هذا عام يتناول كفر كل أحد يف كل أرض.

()3

اشُر الذي
فسر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،معناه ،بقوله( :الحْ َ ِ
وقوله( :وأنا الحْ َ ِ
اشُر) ّ

يحُْ َشُر الناس على َق َد ِمي) قال ابن عبد الرب :أي قدامي وأمامي ،أنهم جيتمعون إليه،
وينضمون حوله ،ويكونون أمامه يوم القيامة ووراءه .وقال اخلليل :حشرت الناس إذا
ضممتهم من البوادي .وقال الباجي وعياض :اختلف يف معنى على قدمي ،فقيل :على
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب ما جاء يف أمساء رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
.2فتح الباري.556/ 6 ،
 .3عمدة القاري.97/ 16 ،
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زماني وعهدي؛ أي ليس بعدي نيب.
الر ُس ُ
ول َعَليْ ُك ْم َش ِهي ًدا}( ،)1وقال اخلطابي:
وقيل ملشاهدتي ،كما قال تعاىلَ { :ويَ ُكو َن َّ
معناه على أثري؛ أي أنه يقدمهم وهم خلفه؛ ألنه أول من تنشق عنه األرض فيتبعونه،
وقيل على أثري ،مبعنى أن الساعة على أثره؛ أي قريبة من مبعثه( ،)2ويف احلديث الصحيح
يقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ب ِعث ُ َ
السا َعَة َك َه ِذهِ ِم ْن َه ِذهِ أَ ْو َك َهاَتينْ ِ َ ،وَق َر َن
ْت أَنا َو َّ

السبَّاَبِة َواْل ُو ْس َطى).
َبينْ َ َّ

()3

أما بالنسبة إىل قوله( :وأنا اْل َعاِق ُب)؛ أي الذي ليس بعده أحد( ،)4وهذا يتفق مع كونه

صلى اهلل عليه وسلم خامت النبيني.
أمساؤه صلى اهلل عليه وسلم يف القرآن الكريم:
احلديث املذكور أعاله ورد يف صحيح البخاري ،حتت َباب ما جاء يف أَمْ َ
ساِء رسول اهلل،

ين معه أَ ِشدَّاُء على اْل ُك َّف ِار}
صلى اهلل عليه وسلمَ ،وَق ْو ِل اهلل َت َعالىَ { :محَُ َّم ٌد رسول اهللِ َو َّال ِذ َ
َوَق ْوِلِه{ :من َب ْع ِدي مُْ
اسُه أَمْح ُ
َد}.

واهلل تعاىل يقولَ { :وإْذ َق َ
يل إِّني َر ُس ُ
ول اهللِ إَِليْ ُكم ُّم َص ِّدقاً
ال ِع َ
يسى اْب ُن َم ْريَ َم يَا َبيِن إِ ْس َراِئ َ ِ
ِ
لمَِّا َبينْ َ يَ َد َّي ِم َن التَّ ْو َراةِ َوُمبَ ِّشراً ِب َر ُسو ٍل يَأِْتي ِمن َب ْع ِدي مُْ
اسُه أَمْح ُ
َات
َد َفَل َّما َج ُ
اءهم ِباْلبَيِّن ِ

َق ُالوا َه َذا ِس ْح ٌر ُّمبِنيٌ}.

()5

فهذه اآلية القرآنية الكرمية تضمنت ذكر اسم من أمساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
 .1البقرة.143 :
 .2شرح الزرقاني.559/ 4 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب اللعان.
 .4التمهيد البن عبد الرب.152/ 9 ،
 .5الصف.6 :
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وهو (أمحد) ،وجاء هذا الذكر على لسان نيب اهلل عيسى ،عليه السالم ،يف سياق بشارته
بالنيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي سيبعث من بعده ،وباإلضافة إىل ذكره ،صلى اهلل
عليه وسلم ،بامسه أمحد يف هذه اآلية الكرمية ،فقد ذكر بامسه حممد يف أربعة مواضع قرآنية
أخرى ،ويف لسان العرب أن حممداً وأَمحد :من أَمساء سيدنا املصطفى رسول اهلل ،صلى
ُ
الرجل صار أَمره إِىل
واحملمد الذي كثرت خصاله احملمودة؛ ومعنى أَمْحَد:
اهلل عليه وسلم؛ َّ
احلمد ،وهو مشتق من احلمد الذي هو نقيض الذم.

()1

جاء ذكر اسم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم (حممد) يف سياق حديث قرآني عن بعض
قضايا العقيدة ،ففي سورة آل عمران يقول اهلل تعاىلَ { :و َما محَُ َّم ٌد إ َّال َر ُس ٌ
ت ِمن
ول َق ْد َخَل ْ
ِ

الر ُس ُل أََفإِن َّم َ
ب َعَل َى َع ِقبَيِْه َفَلن يَ ُض َّر
ُم َعَلى أَ ْع َق ِاب ُك ْم َو َمن يَن َقِل ْ
َقبِْلِه ُّ
ات أَ ْو ُقتِ َل ان َقَلبْت ْ
اهللَ َشيْئاً َو َسيَ ْجزي ُ
اهلل َّ
ين}( ،)2فذكر اسم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه
الشا ِك ِر َ
ِ

اآلية ،جاء يف سياق تأكيد بشريته عليه الصالة والسالم ونبوته ،وتقرير أن موته أمر
طبيعي وحتمي ،مثل بقية الرسل الذين سبقوه.
{ما َكا َن محَُ َّم ٌد أََبا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجاِل ُك ْم َوَل ِكن َّر ُس َ
ول
ويف سورة األحزاب ،يقول اهلل تعاىلَّ :

ني َو َكا َن ُ
اهللِ َو َخاتمََ النَّبِيِّ َ
اهلل ِب ُك ِّل َش ْيٍء َعِليماً}( ،)3حيث جاء ذكر امسه عليه الصالة
والسالم هنا يف سياق التأكيد على أن النبوات ختمت برسالته.
ات َوآ َمنُوا
أما يف السورة اليت مسيت بامسه ،فيقول تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ

مِبَا ُنز َ
ِّل َعَلى محَُ َّم ٍد َو ُه َو الحْ َ ُّق ِمن َّرِّب ِه ْم َك َّف َر َعنْ ُه ْم َسيِّئَاِت ِه ْم َوأَ ْصَل َح َبالهَُ ْم}( ،)4ففي هذه
 .1لسان العرب.216 /4 ،
 .2آل عمران.144 :
 .3األحزاب.40 :
 .4حممد.2 :
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اآلية الكرمية ذكر امسه صلى اهلل عليه وسلم يف سياق بيان مكافأة املؤمنني برسالته.

ويف سورة الفتح يقول تعاىل{ :محَُّ َّم ٌد َّر ُس ُ
مََاء
ين َم َعُه أَ ِشدَّاء َعَلى اْل ُك َّف ِار ُرح
ول اهللِ َو َّال ِذ َ

َغو َن َف ْض ً
اه ْم ُر َّكعاً ُس َّجداً يَبْت ُ
يم ُاه ْم فيِ ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن أََث ِر
َه ْم َت َر ُ
َبيْن ُ
ال ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َواناً ِس َ
ُ
َ َ ُ
لإْ
استَ ْغَل َظ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطأَُه َفآ َز َرُه َف ْ
ُّ
الس ُجوِد ذِلك َمثَل ُه ْم فيِ التَّ ْو َراةِ َو َمثَل ُه ْم فيِ ا ِ ِجن ِ
اع ِليَ ِغ َ
يظ ِب ِه ُم اْل ُك َّفا َر َو َع َد ُ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا
ُّر َ
اهلل َّال ِذ َ
استَ َوى َعَلى ُسوِقِه ُي ْع ِج ُب الز َّ
َف ْ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيماً}( ،)1ففي هذه اآلية الكرمية تقرير من رب العاملني
الصالحِ َ ِ
َّ

أن حممداً رسول من اهلل ،وبيان بعض خواص أمته وأتباعه.

ومن أمساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املذكورة يف القرآن الكريم ،باإلضافة إىل حممد

ْعوُه
وأمحد ،عبد اهلل ،وطه ،ويس ،ففي سورة اجلن ،يقول اهلل تعاىلَ {:وأََّنُه لمََّا َقا َم َعبْ ُد اهللِ يَد ُ

َكاُدوا يَ ُكوُنو َن َعَليِْه ِلبَداً}( ،)2ويف فاحتة سورة طه ،يقول تعاىل{ :طه* َما أَن َزْلنَا َعَليْ َك
اْلُق ْرآ َن ِلت ْ
َش َقى* إِاَّل َت ْذ ِك َرةً لمَِّن يخَْ َشى}.

()3

لحْ َ ِ
يم* إن َ
َّك لمَِ َن المُْْر َسِل َ
ني*
ويف فاحتة سورة يس ،يقول اهلل تعاىل{ :يس* َواْلُق ْرآ ِن ا ِك ِ
اط ُّم ْستَ ِقيم}( ،)4فاهلل خاطب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف افتتاح هاتني
َعَلى ِص َر ٍ
ٍ
السورتني بهذين االمسني؛ طه ويس.
ويالحظ أن ثالثة من أمسائه ،صلى اهلل عليه وسلم ،مسيت بكل واحد منها سورة قرآنية،
حممد ،وطه ،ويس.
ويف القرآن صفات دالة على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،منها ،املزمل ،واملدثر ،والنور،
واملنذر ،والبشري ،والشاهد ،والشهيد ،واحلق ،واملبني ،واألمني ،وقدم الصدق ،ونعمة اهلل،
 .1الفتح.29 :
 .2اجلن.19 :
 .3طه.3 - 1:
 .4يس.4 - 1:
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والعروة الوثقى ،والصراط املستقيم ،والنجم الثاقب ،والكريم ،وداعي اهلل ،وقال ابن
دحية :أمساؤه وصفاته إذا حبث عنها تزيد على الثالمثائة.

()1

كنية النيب صلى اهلل عليه وسلم:
َ
وق ،فقال َر ُج ٌل:
س ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ُّ
الس ِ
عن أَن ٍ
َ َْ ِ
()2
اسم؛ َفاْلتَ َف َ
اسي ،وال َت ْكتَنُوا ِب ُكنْيَت).
يا أَبا الق ِ
ت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :مَسُّوا ِب مْ ِ
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يكنى بأبي القاسم ،وبناء على النهي الوارد يف هذا
احلديث الشريف عن التكين بهذه الكنية ،اختلف العلماء يف حكم التكين بها على
ثالثة مذاهب:
األول :املنع مطلقاً ،سواء كان املكنى بها امسه حممداً أم ال ،ثبت ذلك عن الشافعي.
والثاني :اجلواز مطلقاً ،وخيتص النهي حبياته ،صلى اهلل عليه وسلم.
والثالث :ال جيوز ملن امسه حممد ،وجيوز لغريه ،قال الرافعي :يشبه أن يكون هذا هو
األصح؛ ألن الناس مل يزالوا يفعلونه يف مجيع األعصار من غري إنكار .قال النووي هذا
خمالف لظاهر احلديث ،وأما إطباق الناس عليه ،ففيه تقوية للمذهب الثاني ،وكأن
مستندهم ما وقع يف حديث أنس املشار إليه أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يف السوق،
فسمع ً
رجال يقول :يا أبا القاسم ،فالتفت إليه ،فقال مل أعنك ،فقال :مسوا بامسي ،وال تكنوا
بكنييت ،قال :ففهموا من النهي االختصاص حبياته للسبب املذكور ،وقد زال بعده.

()3

وصلى اهلل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.
 .1عمدة القاري.97/ 16 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب كنية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .3فتح الباري.572/ 10 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل الصالة والسالم عليه
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من صلى

اح َدةً ،صلى اهلل عليه َع ْش ًرا).
َعَل َّي َو ِ

()1

يبني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث الشريف ،أهمية الصالة عليه،
فأجرها يتضاعف عشراً ،كيف ال؟! وقد حث اهلل تعاىل عليها ،فقال جل شأنه{ :إ َّن اهللَ
ِ
يِ
ً ()2
ين آ َمنُوا َصُّلوا َعَليِْه َو َسِّل ُموا َت ْسِليما}.
ب يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َو َمالِئ َكتَُه ُي َصُّلو َن َعَلى النَّ ِّ
ومضاعفة أجر الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،للمرة عشراً ،يندرج ضمن

الكرم الرباني ،الذي مبوجبه يتضاعف أجر احلسنة إىل عشرة أضعاف ،بل إىل سبعمائة

َ
السيِّئَِة َف َ
ال يجُْزَى
ضعف ،فاهلل تعاىل يقولَ { :من َجاء ِبالحْ َ َسنَِة َفَلُه َع ْشُر أ ْمثَالهَِا َو َمن َجاء ِب َّ

إ َّال ِمثَ
ْل َها َو ُه ْم َال ُي ْظَل ُمو َن}.
ِ

()3

ْري ،أََّنُه مسع َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
ويف احلديث الصحيح عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

يقول( :إذا أَ ْسَل َم اْل َعبْ ُدَ ،ف َح ُس َن إِ ْسلاَ ُمُهُ ،ي َك ِّفُر اهلل عنه ُك َّل َسيِّئٍَة كان َزَل َف َها ،وكان َب ْع َد
َجا َو َز
السيِّئَُة بمِِثِْل َها إال أَ ْن يَت َ
ذلك اْل ِق َص ُ
اص الحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أَ ْمثَالهَِا ،إىل سبع مائة ِض ْع ٍ
فَ ،و َّ
الله عنها).

()4

فاهلل عز وجل يضاعف أجر احلسنات ،اليت منها النطق بالصالة والسالم على الرسول
.1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب الصالة على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد التشهد.
.2األحزاب.56 :
 .3األنعام.160 :
.4صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حسن إسالم املرء.
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حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مما يعين ضرورة االهتمام بهذا األمر الذي يتعبد به املسلم
إىل ربه ،وأهل املدائح النبوية أنشدوا منذ زمن ،وما زالوا ينشدون ترانيم الشعر يف
الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،ومن ذلك:
صلـــــوا عليه وسلمـوا تسليماً حتى تنالوا جنة ونعيماً
اهلل جيزي من يصلي مرة عشراً ويسكن يف اجلنان مقيمـــاً
ً
فضال من لدنه عميماً
الـلـه زاد مـحـمـداً تـعـظـيـمــاً وحباه
واختصه يف املرسلني كرمياً ذو رأفــــة بـاملؤمـنـيـن رحيماً
يـا أيـهـا الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلمـوا تسليماً
فيا له من شرف عظيم ،ومقام جليل ،حيظى بهما من يوفق للصالة على الرسول
األمني ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي حياول بعض احلاقدين اإلساءة إليه برسوم وغريها،
متجاوزين املدى يف الغي والسفه ،وما در ْوا أن اهلل هلم باملرصاد ،وهو القائل جل شأنه:
{إنَّا َك َفيْن َ
َاك المُْ ْستَ ْه ِزِئ َ
ني}.
ِ

()1

فاللهم رد عن نبيك حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،سفه أولئك الساخرين واملسيئني،

كما رددت عنه من قبل شر املستهزئني ،من أمثال :أبي جهل ،وأبي هلب ،وأشياعهم ،من
الذين ُطردوا من رمحة اهلل يف الدنيا واآلخرة ،وأعد هلم سوء العذاب ،فقال جل شأنه:

ين ُي ْؤُذو َن اهللَ َو َر ُس َ
َه ُم ُ
اهلل فيِ ُّ
الدْنيَا َوالآْ ِخ َرةِ َوأَ َع َّد لهَُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً}.
{إِ َّن َّال ِذ َ
ولُه َل َعن ُ

()2

مفهوم الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم:
ورد يف التفسري أن صلوات اهلل تعاىل على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصلوات
 .1احلجر.95 :
.2األحزاب.57 :

178

املالئكة واملؤمنني ال تنقطع ً
ليال وال نهاراً ،وهي من اهلل تعاىل رمحة ،ومن املالئكة
واملؤمنني دعاء.

()1

وذكر الرازي مسائل تتعلق مبعنى الصالة على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبعض
أحكامها ،فبني أن الصالة معناها الدعاء ،يقال يف اللغة :صلى عليه؛ أي دعا له ،وهذا
املعنى غري معقول يف حق اهلل تعاىل ،فإنه ال يدعو له؛ ألن الدعاء للغري طلب نفعه من
ثالث ،فقال الشافعي ،رضي اهلل عنه :استعمل اللفظ مبعان ،ورد بعضها يف تفسري قوله
{ه َو َّال ِذي ُي َصّلي َعَليْ ُك ْم ومالئكته}( ،)2يعين هو يصلي عليكم ،ويرمحكم ،وأنتم
تعاىلُ :
ال تذكرونه ،فذكر صالته حتريضاً للمؤمنني على الذكر والتسبيح ،والصالة من اهلل رمحة،

ومن املالئكة استغفار.

()3

يِ
ب }...مجع اهلل نفسه ومالئكته ،وأسند
ويف قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ َو َمالِئ َكتَُه ُي َصُّلو َن َعَلى النَّ ِّ

الصالة إليهم ،فقالُ{ :ي َصُّلو َن} ويف هذا تعظيم للنيب ،عليه الصالة والسالم؛ ألن إفراد
ً
تفضيال للمذكور على املعطوف.
الواحد بالذكر ،وعطف الغري عليه يوجب

وأجاب الرازي عن تساؤل يتعلق بأنه إذا صلى اهلل ومالئكته عليه ،فأي حاجة إىل
صالتنا؟ فقال :الصالة عليه ليس حلاجته إليها ،وإال فال حاجة إىل صالة املالئكة ،مع
صالة اهلل عليه ،وإمنا هو إلظهار تعظيمه ،كما أن اهلل تعاىل أوجب علينا ذكر نفسه ،وال
حاجة له إليه ،وإمنا هو إلظهار تعظيمه منا؛ شفقة علينا؛ ليثيبنا عليه ،وهلذا قال عليه
اح َدةً ،صلى اهلل عليه َع ْش ًرا).
الصالة والسالم( :من صلى َعَل َّي َو ِ
وأشار الرازي إىل أن اهلل تعاىل مل يرتك النيب ،عليه الصالة والسالم ،حتت منة أمته
 .1أضواء البيان.247/ 8 ،
 .2األحزاب.43 :
.3التفسري الكبري.186 /25 ،
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بالصالة حتى عوضهم منه بأمره بالصالة على األمة ،فقال تعاىلَ { :و َص ِّل َعَليْ ِه ْم إِ َّن
لهَُّ ()2()1
َص َ
الَت َك َس َك ٌن ْم}
وثبت يف الصحيحني أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يسأل اهلل تعاىل الصالة على

بعض املؤمنني ،ومنهم الذين كانوا يأتونه بالصدقات ،فعن َعبْ َد اهلل بن أبي أَ ْوَفى ،وكان
َ
اب َّ
الش َج َرةِ ،قال :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا أََتاُه َق ْو ٌم ِب َص َدَقٍة ،قال:
من أ ْص َح ِ

اللهم َص ِّل عليهمَ ،فأََتاُه أبي ِب َص َدَقتِِه ،فقال :اللهم َص ِّل على آ ِل أبي أَ ْوَفى).

()3

أوقات الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم:
الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،عبادة يؤديها املسلم ،تقرباً إىل اهلل تعاىل،
وتعبرياً عن حب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف كل األوقات اليت منها ما ورد احلث
عليها ،فعند ذكر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالنطق ،أو الكتابة ،ينبغي للذاكر ،والسامع،
والكاتب ،أن يردد ذكر الصالة والسالم على الرسول ،عليه الصالة والسالم ،وقد وصف
املتقاعس عنها عند ذكره بالبخيل ،فعن عبد اهلل بن علي بن حسني عن أبيه عن جده،
علي).
قال( :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :البخيل من ذكرت عنده ،ومل يصل ّ

()4

والصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،يرددها املسلم يف صالته مخس مرات على
أقل تقدير يف اليوم الواحد ،وذلك خالل جلوسه األخري ،الذي خيتم به كل صالة ،وذلك

فيما يعرف بالصالة اإلبراهيمية ،ففي احلديث الصحيحَ ...( :سأَْلنَا َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل

َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،فُقْلنَا :يَا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َكيْ َ
تَ ،فإِ َّن اهللَ َق ْد َعَّل َمنَا
الصلاَ ُة َعَليْ ُك ْم أَ ْه َل اْلبَيْ ِ
ف َّ
 .1التوبة.103 :
 .2التفسري الكبري.196/ 25 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية.
.4األحاديث املختارة.46/ 2 ،
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ف ُن َسِّل ُم َعَليْ ُك ْمَ ،ق َ
الُ :ق ُ
َكيْ َ
ولواَّ :
الل ُه َّم َص ِّل َعَلى محَُ َّم ٍدَ ،و َعَلى آ ِل محَُ َّم ٍدَ ،ك َما َصَّليْ َ
ت َعَلى

يم ،إن َ
إْب َرا ِه َ َ
حي ٌد مجَِيدٌَّ ،
الل ُه َّم َب ِار ْك َعَلى محَُ َّم ٍدَ ،و َعَلى آ ِل محَُ َّم ٍدَ ،ك َما
َّك مَ ِ
يمَ ،و َعلى آ ِل إِْب َرا ِه َ ِ
ِ
يم ،إن َ
ت َعَلى إْب َرا ِه َ َ
َبا َر ْك َ
حي ٌد مجَِيدٌ)( ،)1مع التنبيه إىل أن العلماء
َّك مَ ِ
يمَ ،و َعلى آ ِل إِْب َرا ِه َ ِ
ِ
اختلفوا يف حكم الصالة اإلبراهيمية يف الصالة بني القول بأنها ركن من أركانها ،وقول:
بأنها من مستحباتها ،واألوىل احملافظة على ذكرها يف اجللوس األخري من الصالة بعد
التشهد ،وخباصة يف صالة الفرض.
ومن املواطن اليت من السنة فيها الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،بعد

ْ
اص ،أََّنُه مسع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
األذان ،فعن عبد اهلل بن َع ْم ِرو بن ال َع ِ

ُم المُْ َؤِّذ َنَ ،فُق ُ
ولوا ِمث َ
ْل ما يقولُ ،ث َّم َصُّلوا َعَل َّي؛ فإنه من صلى َعَل َّي َصلاَ ةً ،صلى
(إذا مَ ِ
س ْعت ْ

اهلل عليه بها َع ْش ًراُ ،ث َّم َسُلوا اهللَ لي اْل َو ِس َيلَةَ ،فإَِّن َها َمنْ ِزَلٌة يف الجْ َنَِّة ،ال َتنْبَ ِغي إال ِل َعبْ ٍد من
ت له َّ
الش َفا َعُة).
ِعبَاِد اهللَِ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أنا هوَ ،ف َم ْن َسأَ َل لي اْل َو ِس َيلَةَ ،حَّل ْ

()2

وللصالة والسالم على الرسول ،عليه الصالة والسالم ،فوائد ومثرات كثرية ،ذكر منها
ابن القيم يف (جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام) عليه الصالة
والسالم ،ما يربو عن ثالث وثالثني فائدة ،منها أنها امتثال أمر اهلل سبحانه وتعاىل،
وحصول عشر صلوات من اهلل على املصلي مرة ،وأنها توافق اهلل سبحانه يف الصالة
عليه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإن اختلفت الصالتان ،وموافقة مالئكته فيها ،وأنه يرجى
إجابة الداعي إذا قدمها أمامه ،وأنها سبب لشفاعته صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله،
وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
.1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه ،ثم يصلي على النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،ثم يسأل اهلل له الوسيلة.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
تزوج يف شوال
َو َجن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َش َّوا ٍل،
عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ( :تز
َّ يِ
َوَبنَى ِبي يف َش َّوا ٍلَ ،فأَ ُّي ِن َساِء رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان أَ ْح َظى ِعنْ َدُه مين؟
ْخ َل ِن َساَء َها يف َش َّوا ٍل).
قالَ :و َكاَن ْ
ب أَ ْن ُتد ِ
ت َعاِئ َشُة َت ْست ِ
َح ُّ

()1

يشري هذا احلديث الشريف بداية إىل أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عقد قرانه
على عائشة ،رضي اهلل عنها ،يف شهر شوال ،وزفت إليه فيه أيضاً ،ولكن بعد عامني ،ففي
ت َخ ِد َجيُة قبل مخَْ َرج النيب ،صلى اهلل
احلديث الصحيح عن ِه َش ٍام عن أبيه ،قالُ( :ت ُوِّفيَ ْ
ِ
نيَ ،فَلبِ َ
عليه وسلم ،إىل المَِْدينَِة ِبثَلاَ ِث ِسنِ َ
ث َسنَتَينْ ِ أو َق ِريبًا من ذلكَ ،وَن َك َح َعاِئ َشَةَ ،و ِه َي

نيُ ،ث َّم َبنَى بهاَ ،و ِه َي ِبنْ ُت ِت ْسع ِسنِ َ
ت ِسنِ َ
ِبنْ ُت ِس ِّ
ني)( ،)2ويف رواية أنها مكثت عنده بعد
ِ
ت ِعنْ َدُه ِت ْس ًعا).
ذلك تسع سنني ،كما جاء عنها رضي اهلل عنهاَ ( :و َم َكثَ ْ

()3

جاء يف مرقاة املفاتيح ،أن قوهلاُ( :ث َّم َبنَى بي)؛ أي دخل معي وزف بي يف شوال ،والعامة

تقول بنى بأهله ،وهو خطأ ،وكان األصل فيه أن الداخل بأهله ،كان يضرب عليها قبة
ليلة دخوله بها ،فقيل لكل داخل بأهله بان.

وقوهلاَ( :فأَ ُّي ِن َساِء رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان أَ ْح َظى ِعنْ َدُه مين)؛ أي أقرب

إليه ،وأسعد به ،أو أكثر نصيباً عنده مين .قيل :إمنا قالت هذا رداً على أهل اجلاهلية،
فإنهم كانوا ال يرون ميناً يف التز ّوج والعرس يف أشهر احلج ،وقيل :ألنها مسعت بعض
 .1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب التزوج والتزويج يف شوال واستحباب الدخول فيه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب تزويج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عائشة وقدومها املدينة وبنائه بها.
 .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنني.
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الناس يتطريون ببناء الرجل على أهله يف ش ّوال لت ّوهم اشتقاق شوال من أشال مبعنى

أزال؛ فحكت ما حكت ،رداً لذلك ،وإزاحة للوهم.

(*)
1

معتقد جاهلي:
بعض الناس يعتقدون ً
جهال أن الزواج يف شوال حمرم أو مكروه ،أو أنه جيلب الشر،
ويكون مهدداً بالزوال ،ظناً منهم أن شوال جيلب احلظ السيء لألزواج ،لداللة امسه على
معنى اإلشالة والرفع.
وال يبعد هذا املعتقد اخلاطئ عن معتقدات أهل اجلاهلية اخلاصة بالتطري والتشاؤم،
اليت يتعلق بعضها بالشهور وبعضها باأليام ،وبعضها بالطيور واحليوانات وما إىل ذلك.
ومما ال ريب فيه أن هذا االعتقاد ال ميت إىل شرع اإلسالم بصلة ،بل على العكس من
ذلك متاماً ،فإن مجهور الفقهاء كاملالكية والشافعية وبعض احلنابلة ،يستحبون الزواج يف
ً
شوال ،استناداً إىل أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مارس فعل الزواج عقداً
ودخوال
يف شوال ،كما تنص على ذلك أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،يف احلديث املثبت
أعاله ،وهي فيه تذهب أبعد من بيان مشروعية الزواج يف شوال ،فتشري إىل أن زواجها
يف شوال مل جيلب هلا شراً ،بل على العكس من ذلك ،فقد كانت أكثر نساء النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،حظوة عنده ،وحمبة إىل قلبه.

اب اْلبِنَاِء ِبالمَْْرأَةِ يف
ويف نيل األوطار مناقشة لالستدالل بحَِ ِد ِ
يث َعاِئ َشَة على ْ
استِ ْحبَ ِ
َش َّوا ٍل ،فهو إنمََّا يَ ُد ُّل على ذلك إَذا َتبَينَّ َ أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َص َد ذلك اْل َوْق َ
ت

وع ذلك منه صلى اهلل عليه وسلم على
وج ُد يف َغيرْ ِهِ ،ال إَذا كان ُوُق ُ
وصيٍَّة له ،ال ُت َ
لخُِ ُص ِ
َ
يق ِّ
اقَ ،و َك ْوُنُه َب ْع َ
اب؛ لأََِّنُه ُح ْك ٌم
ض أَ ْجزَاِء َّ
الز َما ِن ،فإنه ال يَ ُد ُّل على ْ
االت َف ِ
ط ِر ِ
االستِ ْحبَ ِ
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َش ْر ِع ٌّي يحَْت ُ لىَ
ات مخُْتَِل َفٍة على
َو َج ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بنِ َساِئِه يف أَ ْوَق ٍ
يل ،وقد َتز َّ
َاج إ َدِل ٍ

ب ِّ
وصاَ ،وَل ْو كان مجَُ َّرُد اْل ُوُقوع ُي ِف ُ
ابَ ،ل َكا َن
االستِ ْحبَ َ
َح َّر َوْقتًا مخَْ ُص ً
اق ،ومل يَت َ
يد ْ
االت َف ِ
َح َس ِ
ِ
ب اْلبِنَاُء فيه،
َو َج فيها النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي ْست َ
َح ُّ
ت من الأَْ ْوَق ِ
ُك ُّل َوْق ٍ
ات اليت َتز َّ
وهو َغيرُْ ُم َسَّلم.
ٍ
ودليل اعتبار شوال كغريه من الشهور بالنسبة إىل فضل الزواج فيها ،أن الرسول،
( *)
1

صلى اهلل عليه وسلم ،تزوج عائشة ،رضي اهلل عنها ،يف شوال ،وتزوج غريها من أمهات
املؤمنني يف أشهر أخرى ،مما يدل على أن الزواج يف شوال مل يكن مقصوداً لذاته ،وإمنا
اقتضته ظروف الزواج توافقاً ،فلم يكن للزمن هنا دور يف الفضل أو التحرز.
ومل يرد يف الشرع دليل صحيح على استحباب حتري وقت معني للزواج ،مثلما مل يرد
ما مينع من الزواج يف أوقات معينة،
اللهم إال منع الزواج خالل اإلحرام للحج أو العمرة ،أو املعاشرة خالل نهار الصيام،
أو منع املعتدة سواء من طالق أو وفاة من الزواج حتى تنقضي عدتها .فاملسألة هنا تتعلق
بأحكام شرعية ،دون أن يكون هلا أي صلة بربط جناح الزواج أو فشله بالزمن الذي يتم
فيه.
النفع والضر من عند اهلل:
املعتقدات التشاؤمية تستند يف غالبها إىل ثقافة جاهلية خاطئة ليس هلا يف الشرع
احلنيف دليل أو سلطان ،وتلك املعتقدات ال تقف عند مسألة التنفري من الزواج يف
شوال ،بل تتعدى ذلك إىل مناح حياتية عديدة ،تشبث بعض الناس مبعتقدات ما أنزل
ٍ
اهلل بها من سلطان ،من قبيل ظنهم أن النفع أو الضرر جيلبها شهر من الشهور ،أو يوم
* نيل األوطار.339/ 6 ،
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من األيام ،وكل ذلك ينم عن خلل يف عقيدتهم ،وكان الناس يف جاهليتهم يتطريون
ويتشاءمون من بعض الشهور كشهر صفر ،ووفق اإلميان السليم ،فإن النفع والضر
يمَْس ْس َك ُ
اهلل ِب ُض ٍّر َف َ
اش َ
ف َلُه إِ َّال
ال َك ِ
يقعان بأمر اهلل فحسب ،وهو القائل جل شأنهَ { :وإِن َ
()1
يمَْس ْس َك بخَِيرْ ٍ َف ُه َو َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ُدي ٌر}.
ُه َو َوإِن َ
ويف صحيح البخاريَ ،باب ال َص َف َر وهو دَاٌء يَأْ ُخ ُذ اْلبَ ْط َن ،وفيه عن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي
اهلل عنه ،قال( :إ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :ال َع ْد َوى وال َص َف َر وال َها َمَة،
ِ

َ
الر ْمل َكأََّن َها ِّ
َ
ُ
ُ ُ
ري
الظبَاُء َفيَأِْتي اْلبَ ِع ُ
فقال أ ْع َر ِاب ٌّي :يا َر ُسول اهللِ؛ فما َبال إِِبِلي َتكون يف َّ ِ
()2
ْخ ُل َبيْنَ َها َفُي ْجرُب َها؟ فقالَ :ف َم ْن أَ ْع َدى َ
الأَْ ْج َر ُب َفيَد ُ
األ َّو َل؟!).
ِ
ويف الديباج على مسلم( ،ال َع ْد َوى) قيل :هو نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد ،وقيل:

هو خرب؛ أي ال تقع عدوى بطبعها ،وقوله( :وال َص َف َر) فيه تأويالن ،أحدهما :أن املراد
تأخريهم حتريم شهر احملرم إىل شهر صفر وهو النسيء ،الذي كانوا يفعلونه ،وبهذا
قال مالك وأبو عبيدة .والثاني :أن الصفر دواب يف البطن ،وهي دود كانوا يعتقدون
أن يف البطن دابة تهيج عند اجلوع ،ورمبا قتلت صاحبها ،وكانت العرب تراها أعدى
من اجلرب ،قال النووي :وهذا التفسري هو الصحيح ،وقال :وجيوز أن يكون املراد هذا
واألول مجيعاً ،وأن الصفرين مجيعاً باطالن ال أصل هلما ،وال تعريج على واحد منهما.
وقوله( :وال َها َمَة) فيه تأويالن أحدهما :أن العرب كانت تتشاءم باهلامة ،وهي الطائر
املعروف من طري الليل ،وقيل :هي البومة ،كانت إذا سقطت على دار أحدهم يراها
ناعية له نفسه ،أو بعض أهله ،وهذا تفسري مالك ،والثاني أن العرب كانت تعتقد أن
 .1األنعام.17 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ال صفر وهو داء يأخذ البطن.
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عظام امليت ،وقيل :روحه تنقلب هامة تطري ،قال النووي :وهذا تفسري أكثر العلماء ،وهو
املشهور ،قال :وجيوز أن يكون املراد النوعني ،وأنهما مجيعاً باطالن.

( *)
1

فالنفع والضر يقعان بقدر اهلل ،واملؤمن ال يساوره أدنى شك يف ذلك؛ ألنه يوقن أن
احلياة واملوت خلقهما اهلل تعاىل ،وخلق ما قبلهما وما بعدهما ،ومن ضمن ذلك الفشل
والنجاح ،والتوفيق واإلخفاق ،فليس للشهور واأليام دور يف خلق شيء من ذلك أو
كفه ،وإن كان لشيء تأثري بعد القدر يف وجود ذلك ،فهو سعي اإلنسان وعمله ،وأخذه
بأسباب النجاح أو الفشل ،أرشدنا اهلل تعاىل إىل االعتقاد مبا ال يتعارض مع إمياننا
السوي ،لنكون ممن يتبعون هذا الدين على بصرية ونقاء ،وممن يقتفون أثر رسولنا،
صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ُن ِص َر ِب َّ
الص َبا
ت
الصبَا(َ ،)1وُأ ْهِل َك ْ
اس ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه قالُ( :ن ِص ْر ُت ِب َّ
عن ابن َعبَّ ٍ

ور).
َعاٌد ِب َّ
الدُب ِ

()2

الصبا ،واآلخر
احلديث الذي بني أيدينا يذكر نوعني للريح ،أحدهما جيلب اخلري وهي َّ
والدُبور هي
الصبا يسرتيح إليها كل حمزونَّ .
يأتي بالشر ،وهي َّ
الدُبور .وقيل :إن ريح َّ
الريح العقيم.

()3

الريح كان هلا دور وما زال يف التأثري على الناس ،وجمريات األمور بينهم ،فعن أنس،
يح َّ
ت ُع ِر َف ذلك يف َو ْجِه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم).
الش ِدي َدُة إذا َهبَّ ْ
الر ُ
قال( :كانت ِّ

()4

ومبناسبة الريح العاصفة اليت هبت على بالدنا قبل أيام ،إضافة إىل الربد القارس الذي

صاحبها ،وما رافقه من ثلوج وأمطار ،نود الوقوف عند دور الريح ،والربد الشديد يف
بعض أحداث السرية النبوية.
برودة ليلة األحزاب:
ورد خرب غزوة اخلندق والريح الشديدة اليت هبت ليلتها ،يف عدد من األحاديث

الصحيحة ،منها ،عن ُح َذيْ َفة ،قال( :لقد َرأَيُْتنَا مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ليَْلَة
لأَْ
يح َش ِدي َدةٌَ ،وُق ٌّر ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أال َر ُج ٌل
َابَ ،وأَ َخ َذْتنَا ِر ٌ
ا ْحز ِ

ب من ناحية املشرق ،وتقابلها الدبور اليت تهب من حنو املغرب .لسان العرب.211/ 5 ،
ريح َت ُه ُّ
َّ .1
الصبا يف اللغةٌ :

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة االستسقاء ،باب يف ريح الصبا والدبور.
 3عمدة القاري.56/ 7 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب إذا هبت الريح.
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يَأِْتين بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِمَ ،ج َعَلُه اهلل َم ِعي يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،ف َس َكتْنَا فلم يجُ ِبُْه ِمنَّا أَ َحدٌُ ،ث َّم قال :أال َر ُج ٌل
يِ
يَأِْتينَا بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِمَ ،ج َعَلُه اهلل َم ِعي يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،ف َس َكتْنَا فلم يجُ ِبُْه ِمنَّا أَ َحدٌُ ،ث َّم قال :أال َر ُج ٌل
يَأِْتينَا بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِمَ ،ج َعَلُه اهلل َم ِعي يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،ف َس َكتْنَا فلم يجُ ِبُْه ِمنَّا أَ َحدٌ ،فقالُ :ق ْم يا ُح َذيْ َفُة،
ب َفأِْتن بخَِبرَ ِ اْل َق ْوم ِ،وال
اسي أَ ْن أَُقو َم ،قال :اْذه
َفأِْتنَا بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِم ،فلم أَ ِج ْد ُبدًّا إِْذ َد َعاِني ِب مْ ِ
َ ْ يِ
ُه ْمَ ،ف َرأَيْ ُت
َت ْذ َع ْر ُه ْم َعَل َّي ،فلما َوَّليْ ُت من ِعنْ ِدهَِ ،ج َعْل ُت َكأَنمََّا أَ ْم ِشي يف مَ َّ
ح ٍام ،حتى أََتيْت ُ

َ
َ
ْ
َ
سَ ،فأََرْد ُت أَ ْن أَ ْر ِميَُهَ ،ف َذ َك ْر ُت
أَبا ُس ْفيَا َن ،يَ ْصِلي ظ ْه َرُه ِبالنَّ ِار ،ف َو َض ْع ُت َس ْه ًما يف َكبِ ِد ال َق ْو ِ
َق ْو َل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال َت ْذ َع ْر ُه ْم َعَل َّيَ ،وَل ْو َر َميُْتُه َأل َصبُْتُهَ ،ف َر َج ْع ُت
َ
ْل الحْ َ َّم ِام ،فلما أََتيُْتُه َفأَ ْخبرَ ُْتُه بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِمَ ،وَف َر ْغ ُت ُق ِر ْر ُتَ ،فأَْلبَ َسن رسول
وأنا أ ْم ِشي يف ِمث ِ
يِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،من َف ْض ِل َعبَاَءةٍ كانت عليه ُي َصِّلي فيها ،فلم أَ َز ْل َناِئ ًما حتى

أَ ْصبَ ْح ُت ،فلما أَ ْصبَ ْح ُت قالُ :ق ْم يا َن ْو َم ُان).

(*)
1

يالحظ من هذه الرواية الصحيحة أن ليلة اخلندق كانت قارسة ،فحذيفة ،رضي اهلل
عنه ،أخرب عن ذلك مخس مرات يف هذا احلديث ،أوالها :يف بداية وصفه لليلة األحزاب،
َ
َ َ لأَْ
يح
َابَ ،وأَ َخ َذْتنَا ِر ٌ
فقال( :لقد َرأيُْتنَا مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليْلَة ا ْحز ِ

َش ِدي َدةٌَ ،وُق ٌّر) والثانية :ملا وصف حاله حني لبى أمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ح ٍام).
وانطلق ليأتيه بخَِبرَ ِ اْل َق ْوم ،فقال( :فلما َوَّليْ ُت من ِعنْ ِدهَِ ،ج َعْل ُت َكأَنمََّا أَ ْم ِشي يف مَ َّ
والثالثة :حني ذكر أن أبا سفيان كان يَ ْصِلي َظ ْه َرُه ِبالنَّ ِار ،والرابعة :حني فرغ من مهمته

َ
ً
َ
ْل الحْ َ َّم ِام) واخلامسة :حني عاد إىل الرسول ،صلى
قافال ،فقال(:ف َر َج ْع ُت ،وأنا أ ْم ِشي يف ِمث ِ

اهلل عليه وسلمَ ،فأَ ْخبرَ ُه بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِم ،وقالَ( :فأَ ْخبرَ ُْتُه بخَِبرَ ِ اْل َق ْو ِمَ ،وَف َر ْغ ُت ُق ِر ْر ُتَ ،فأَْلبَ َسن
يِ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،من َف ْض ِل َعبَاَءةٍ كانت عليه ُي َصِّلي فيها)
* صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب غزوة األحزاب.
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معنى ( َوُق ّر) بضم القاف ،هو الربد ،وقولهُ( :ق ِر ْر ُت)؛ أي بردت ،وقوله( :فلما َوَّليْ ُت

ح ٍام) يعين أنه مل جيد الربد الذي جيده الناس ،وال من
من ِعنْ ِدهَِ ،ج َعْل ُت َكأَنمََّا أَ ْم ِشي يف مَ َّ

تلك الريح الشديدة شيئاً ،بل عافاه اهلل منه بربكة إجابته للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وذهابه فيما وجهه له ،ودعائه ،صلى اهلل عليه وسلم ،له ،واستمر ذلك اللطف به،
ومعافاته من الربد حتى عاد إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما رجع ووصل النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،عاد إليه الربد الذي جيده الناس ،وهذه من معجزات رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،ولفظة احلمام عربية ،وهو مذكر مشتق من احلميم ،وهو املاء احلار.

قولهَ( :ف َرأَيْ ُت أََبا ُس ْفيَا َن ،يَ ْصِلي َظ ْه َرُه ِبالنَّ ِار)؛ أي يدفئه ،ويدنيه منها.

()1

الصبا ّ
َّّ
والدبُور:
ختلل تعقيب اهلل تعاىل على أحداث غزوة اخلندق-األحزاب -ونتائجها ،ذكر الريح

ين آ َمنُوا اْذ ُكُروا ِن ْع َمَة اهللِ َعَليْ ُك ْم
اليت أرسلها على األحزاب ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

إْذ َجاءْت ُك ْم ُجنُوٌد َفأَْر َسْلنَا َعَليْ ِه ْم ِرحياً َو ُجنُوداً لمَّْ َت َر ْو َها َو َكا َن ُ
اهلل مِبَا َت ْع َمُلو َن َب ِصرياً}.
ِ

()2

فالريح من اجلنود الربانية اليت أرسلها اهلل تعاىل لنصر املسلمني على أعدائهم يف هذه
الصبَا)؛
املعركة الفاصلة ،ويف مرقاة املفاتيح عن ابن عباس قال :قال رسول اهللُ( :ن ِص ْر ُت ِب َّ

بالصبا ،وهي
أي يف وقعة اخلندق ،قال تعاىلَ{ :فأَْر َسْلنَا َعَليْ ِه ْم ِرحياً َو ُجنُوداً لمَّْ َت َر ْو َها}؛ أي َّ

ريح شرقية تهب من مطلع الشمس.

وروى أن األحزاب وهم قريش وغطفان واليهود ملا حاصروا املدينة يوم اخلندق
الصبا ،وكانت شديدة ،فقلعت خيامهم ،وكفأت قدورهم ،وضربت وجوههم
هبت ريح َّ
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.146 - 145/ 12 ،
 .2األحزاب.9 :
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باحلصى والرتاب ،وألقى اهلل يف قلوبهم الرعب ،وأنزل اهلل جربيل ومعه مجاعة من
املالئكة ،فزلزلوا أقدامهم ،وأحاطوا بهم ،حتى أيقنوا باهلالك عن آخرهم ،فابتدأهم أبو
سفيان بالرحيل ،راجعاً إىل مكة ،وحلقوه يف أثره ،فلم يأت الفجر وهلم مثة حس وال أثر،
بعد ما حصل للمؤمنني يف أ ّول الليل من اخلوف ،وسوء الظنون ما أنبأ عنه قوله تعاىل:

وكم ِّمن َف ْوِق ُك ْم َو ِم ْن أَ ْس َف َل ِم ُ
{إِْذ َج ُاؤ ُ
َاج َر
نك ْم َوإِْذ َزا َغ ْ
ت اْلُقُل ُ
ت الأَْْب َصاُر َوَبَل َغ ِ
وب الحْ َن ِ

َوَت ُظنُّو َن ِباهللِ ُّ
الظنُوَنا}.

()1

ً
فضال من اهلل ،ومعجزة لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقوم عاد هبت
وكان ذلك

الدُبور ،وألقتهم على األرض ،حبيث اندقت رؤوسهم ،وانشقت بطونهم،
عليهم َّ
وخرجت منهم أحشاؤهم ،فالريح مأمورة ،جتيء تارة لنصرة قوم ،وتارة إلهالك قوم.

()2

والريح مثل النار ،اليت أزال اهلل عنها خاصية اإلحراق لغاية أرادها سبحانه وتعاىل،
وكذلك الريح إن أراد اهلل هلا أن تتسبب يف وقوع ضرر ،فإنه ال حمالة واقع ،وإن أراد هلا
أن حتدث خرياً ،فإنها تصبح بلسماً يداوي اجلراح.
ريح شديدة ليلة تبوك:
ومن الغزوات اليت خاضها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكان للريح الشديدة
حيْ ٍد ،قالَ :
(خ َر ْجنَا مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
أثر يف أحداثها ،غزوة تبوك ،فعن أبي مَُ

وسلم ...حتى َق ِد ْمنَا َتُب َ
ب َعَليْ ُك ْم َّ
الليَْلَة
وك ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ست ُ
َه ُّ
يح َش ِدي َدةٌ،
ريَ ،فْليَ ُش َّد ِع َق َالُهَ ،ف َهبَّ ْ
ت ِر ٌ
يح َش ِدي َدةٌ ،فال يَُق ْم فيها أَ َح ٌد ِمنْ ُك ْمَ ،ف َم ْن كان له َب ِع ٌ
ِر ٌ
يح ،حتى أَْل َقتُْه جَِببََلي َطيّ ٍئ.)...
الر ُ
َف َقا َم َر ُج ٌلَ ،ف َح َمَلتُْه ِّ

()3

 .1األحزاب.10 :
 .2مرقاة املفاتيح.561/ 3 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب يف معجزات النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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من املعلوم أن غزوة تبوك كانت يف حر شديد ،وهبوب الريح الشديدة يف ليلتها كان أمراً
غيبياً أخرب عنه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قبل وقوعه.

ريَ ،فْليَ ُش َّد ِع َق َالُه)؛
قوله( :فال يَُق ْم فيها أَ َحدٌ)؛ أي من مكانه ،فإنه يضرهَ( ،ف َم ْن كان له َب ِع ٌ

يح َش ِدي َدةٌ) ،فهذه معجزةَ( ،ف َقا َم َر ُج ٌلَ ،ف َح َمَلتُْه
أي فلريبط من اآلن عقالهَ( ،ف َهبَّ ْ
ت ِر ٌ
يح ،حتى أَْل َقتُْه جَِببََل ْي طيء) ،وهذه معجزة أخرى )1(.قوله :جَِ
(ببََل ْي طيء) يعين بالبادية،
الر ُ
ِّ
وبني تبوك وبني جبلي طيء مسافة بعيدة.

()2

يقول النووي :هذا احلديث فيه هذه املعجزة الظاهرة من أخباره ،صلى اهلل عليه وسلم،
بالغيب ،وخوف الضرر من القيام وقت الريح ،وفيه ما كان عليه صلى اهلل عليه وسلم،
من الشفقة على أمته ،والرمحة هلم ،واالعتناء مبصاحلهم ،وحتذيرهم مما يضرهم يف دين،
أو دنيا ،وإمنا أمر بشد عقل اجلمال ،لئال ينفلت منها شيء ،فيحتاج صاحبه إىل القيام يف
طلبه ،فيلحقه ضرر الريح ،وجبال طيء مشهوران ،يقال ألحدهما أجاء ،واآلخر سلمى.

()3

أعاذنا اهلل من ريح الدبور ،ونصرنا بالصبا كما نصر رسوله املصطفى ،صلى اهلل وسلم
عليه ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1مرقاة املفاتيح.60/ 11 ،
 .2دالئل النبوة لألصبهاني.171/ 1 ،
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.42/ 15 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يقود املسلمني إىل نصر اهلل املؤزر يف رمضان
يقول اهلل تعاىلَ { :وَل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
ُم أَِذَّلٌة َف َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}.
ْر َوأَنت ْ
اهلل ِببَد ٍ

(*)
1

يف السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة ،كان املسلمون بقيادة الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،على موعد مع نصر عظيم ،حيث كانت نتيجة أول معركة حربية
فاصلة بني فسطاط اإلميان ،وفريق الكفر والباطل ،نصراً مؤزراً ارتفعت به معنويات
املسلمني ،وحتقق هلم على األرض عزة ومنعة ،بعد أن كانوا يعانون من قهر من ناصبوهم
العداء ،ليس لسبب سوى ألنهم يوحدون اهلل ،وال يعبدون سواه ،وكان املؤمنون يف هذه
املعركة قلة يف العدد والعدة إذا ما قورنوا بأعدائهم ،فأثبت هذا النصر أن العربة ليست
بالقلة والكثرة ،وإمنا هي بأمور أخرى ال يدرك مغازيها إال من أشرب يف قلبه معاني
اإلميان وحبه ،وانطلق للعمل اجلاد يف سبيله ،وهذا ما كان من الثلة الصادقة اليت رضيت
ً
باهلل رباً ،وبالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نبياً وقائداً
ورسوال ،وبالقرآن دستوراً ،وآمنت
بأن الدنيا دار ممر إىل اآلخرة اليت هي دار املقر الدائم.
واآلية القرآنية أعاله على قصرها ،غري أنها تتضمن قضايا ينبغي الوقوف عندها ملياً،
فهي تذكر املسلمني الذين خاضوا معركة بدر ،والذين جاءوا من بعدهم بهذا احلدث
العظيم الذي يداوي خربه يأس النفوس احملبطة ،ويبلسم جراح املؤمنني حني تنتابهم
حلظات مرارة بسبب ضعف قوتهم ،وقلة حيلتهم ،أو ميرون مبراحل يتجرعون فيها كأس
اهلزمية ،وقسوة القهر ،كحاهلم حني يتسلط عليهم عدو ،بغض النظر عن الزمان واملكان،
* آل عمران.123 :
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فتذكر هذه اآلية الكرمية بنصر بدر الذي تفضل اهلل به على عباده الذين اصطفى،
رغم قلة عددهم ،وبهذا املثل الصادق يؤكد اهلل تعاىل أن األمل به سبحانه ال ينقطع،
ري}( ،)1وهو احمليي
يم الخْ َبِ ُ
فهو القادر على كل شيءَ { ،و ُه َو اْل َقا ِهُر َف ْو َق ِعبَاِدهِ َو ُه َو الحْ َ ِك ُ
واملميت ،الفعال ملا يريد ،الذي {إنمََّا أَ ْمُرُه إَذا أَ َراَد َشيْئاً أَ ْن يَُق َ
ول َلُه ُك ْن َفيَ ُك ُ
ون}
ِ
ِ

()2

نصر من اهلل:
نص ْر ُك ُم ُ
اهلل َف َ
ب َل ُك ْم
ال َغاِل َ
النصر احلق يكون من اهلل تعاىل ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِن يَ ُ

نصُر ُكم ِّمن َب ْع ِدهِ َو َعَلى اهللِ َفْليَتَ َو ِّك ِل المُْ ْؤ ِمنُو َن}( ،)3ونصر بدر
َوإِن يخَْ ُذْل ُك ْم َف َمن َذا َّال ِذي يَ ُ

ُنسب فعله يف اآلية الكرمية إىل اهلل تعاىل ،وهو هكذا كان حقيقة يف الواقع ،فكم هي
اآليات الربانية الباهرة اليت ملس املشاركون يف هذه املعركة وجودها ،وبقوا على استغراب
منها حتى أخرب القرآن الكريم عن سرها ،فالنعاس الذي ينتاب املتعب أو حمتاج النوم،
كان نعمة من اهلل على عباده يف هذه املعركة ،خدم هدف حتقيق السكينة لقلوب املؤمنني،
وتغييب اخلوف والوجل عن نفوسهم ،وكذلك ماء السماء جتند لتسهيل أمر املسلمني،
وتلبية حاجاتهم ،وعن هذه اآليات تتحدث اآلية القرآنية اآلتية{ :إْذ ُي َغ ِّش ُ
اس
يك ُم النُّ َع َ
ِ

ب َع ُ
أَ َمنًَة ِّمنُْه َوُينَز ُ
نك ْم ِر ْج َز َّ
الشيْ َطا ِن َولِيرَ ْ ِب َط
الس َماء َماء ِّلُي َط ِّه َر ُكم ِبِه َوُي ْذ ِه َ
ِّل َعَليْ ُكم ِّمن َّ
ت بِه َ
األْق َدا َم}
وب ُك ْم َوُيثَبِّ َ ِ
َعَلى ُقُل ِ

()4

فهذه اآليات وغريها مما أيد اهلل به رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه يف بدر
كانت مبثابة بشرى هلم ولنا ،ولكل املؤمنني يف العصور واألزمان كلها ،وهو القائل عز
 .1األنعام.18 :
 .2يس.82 :
 .3آل عمران.160 :
 .4األنفال.11 :

193

وجلَ { :و َما َج َعَلُه ُ
اهلل إِ َّال ُب ْش َرى َل ُك ْم َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ُقُلوُب ُكم ِبِه َو َما النَّ ْصُر إِ َّال ِم ْن ِعن ِد اهللِ
لحْ َ ِ ()1
ْ
يز ا ِكيم}.
ال َع ِز ِ
األخذ بأسباب النصر:
القول إن النصر من اهلل ال يعين حبال من األحوال إغفال االستعداد ،واألخذ باألسباب،
معاذ اهلل أن يقول بهذا مسلم ،فاهلل تعاىل أمر بإعداد العدة ،واألخذ باألسباب املادية

است َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ َو ِمن
الالزمة خلوض املعارك احلربية بنجاح ،فقال تعاىلَ {:وأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ

ْو اهللِ َو َع ُد َّو ُك ْم.}...
ِّرَب ِ
اط الخْ َيْ ِل ُت ْر ِهُبو َن ِبِه َعد َّ

()2

وأمر سبحانه بأخذ احليطة واحلذر ،وأرشد املسلمني إىل بعض األساليب الناجعة حني

ات أَ ِو
يواجهون عدوهم ،فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُخ ُذواْ ِح ْذ َر ُك ْم َفان ِفُرواْ ُثبَ ٍ
جيعاً}.
ان ِفُرواْ مَ ِ

()3

فمن متطلبات حتقيق النصر األخذ بأسبابه مجيعها ،وعلى رأسها صقل النفوس على
إخالص العبودية هلل تعاىل ،والعمل مبا يرضيه سبحانه ،ليتحقق بذلك نصر اهلل من
طرف املؤمنني ،وحينها ينتظرون حتقيق نصر هلم ،واهلل تعاىل أمر املؤمنني بأداء واجبهم

ين آ َمنُوا إِن
حنو نصر دينه ،ووعدهم بنصرهم إن فعلوا ذلك ،فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
()4
ت أَْق َدا َم ُك ْم}.
نص ْر ُك ْم َوُيثَبِّ ْ
نصُروا اهللَ يَ ُ
َت ُ
ومن العبث مبكان أن يطلب املسلمون نصر اهلل ،وهم يتنكبون دربه ،معوجون عن
صراطه ،منحرفون عن االنصياع لطاعته سبحانه يف شأنهم كله ،فآيات اهلل القرآنية
 .1آل عمران.126 :
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ين
صرحية يف بيان شرط انتصار اهلل للمسلمني ،ومن تلك اآليات ،قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َ
نج ُ
اب أَِليم* ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َوجَُتا ِه ُدو َن
يكم ِّم ْن َع َذ
آَ َمنُوا َه ْل أُدُّل ُك ْم َعَلى جَِتا َرةٍ ُت ِ
ٍ ٍ
ُم َت ْعَل ُمو َن* يَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم
يل اهللِ ِبأَْم َواِل ُك ْم َوأَنُف ِس ُك ْم َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
فيِ َسبِ ِ
ات َع ْد ٍن َذِل َك اْل َف ْوُز
َوُيد ِ
ات جَْت ِري ِمن تحَْتِ َها الأَْْن َهاُر َو َم َسا ِك َن َطيِّبًَة فيِ َجنَّ ِ
ْخْل ُك ْم َجنَّ ٍ
َ ( *)
يب َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِني}.
يم* َوُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ
اْل َع ِظ ُ
1

مواقف إميانية يف بدر:
من مواقف معركة بدر اليت تعرب عن عمق اإلميان وجذوره الراسخة ،موقفان ،أحدهما
للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واآلخر ألحد أصحابه ،أما األول ،فهو دعوته ،صلى اهلل
عليه وسلم ،الصحابة إىل القيام جلنة عرضها السماوات واألرض ،عرب تلبية دعوته إىل
املشاركة معه يف مواجهة عدو اهلل وعدوهم ،أما الثاني ،فكان تبعاً هلذه الدعوة اإلميانية،
حيث عرب أحد الصحابة عن عزمه األكيد ،وحرصه البالغ على االستجابة هلا ،من
خالل املسارعة إليها ،والتخلي عن كل ما يعيقه عن ذلك ،ويظهر هذان املوقفان ،يف

حديث أََنس بن َماِل ٍك ،قالَ( :ف َخ َر َج رسول اللهَِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فت َ
َكَّل َم ،فقال :إِ َّن
ِ
ب َم َعنَاَ ،ف َج َع َل ِر َج ٌ
ال يَ ْستَأِْذُنوَنُه يف ُظ ْه َراِن ِه ْم يف
اض ًراَ ،فْليرَ ْ َك ْ
لنا َطِلبًَةَ ،ف َم ْن كان َظ ْهُرُه َح ِ
اض ًراَ ،فان َ
ْطَل َق رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ُعْل ِو المَِْدينَِة ،فقال :اَل إال من كان َظ ْهُرُه َح ِ

َوأَ ْص َحاُبُه حتى َسبَُقوا المُْ ْش ِر ِك َ
ْرَ ،و َجاَء المُْ ْش ِر ُكو َن ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ني إىل َبد ٍ
وسلم :اَل ُي َق ِّد َم َّن أَ َح ٌد ِمنْ ُك ْم إىل َش ْيٍء ،حتى أَ ُكو َن أنا ُدوَنُهَ ،ف َدَنا المُْ ْش ِر ُكو َن ،فقال رسول

اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ :قوُموا إىل َجنٍَّة َع ْر ُض َها السماوات َوالأَْ ْر ُ
ض ،قال :يقول ُع َميرُْ

ْص ِار ُّي :يا َر ُس َ
ول اللهَِّ؛ َجنٌَّة َع ْر ُض َها السماوات َوالأَْ ْر ُ
ض؟ قال :نعم ،قال:
ابن الحُْ َم ِام الأَْن َ
* الصف.13 - 10 :
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َبخ َبخ ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ما يحَْ ِمُل َك على َق ْوِل َك َبخ َبخ؟ قال :اَل
ٍ ٍ
ٍ ٍ
واهلل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إال َر َجاَءةَ أَ ْن أَ ُكو َن من أَ ْهِل َها ،قالَ :فإن َ
ات من
َّك من أَ ْهِل َهاَ ،فأَ ْخ َر َج تمَََر ٍ
ِ
يت حتى ُ
آك َل تمَََراِتي هذه ،إَِّن َها لحََيَاةٌ َط ِو َيلٌة،
َق َرِنِهَ ،ف َج َع َل يَأُْك ُل ِمنْ ُه َّنُ ،ث َّم قالَ :لئِ ْن أنا َحيِ ُ

قالَ :ف َر َمى مِبَا كان معه من التَّ ْم ِرُ ،ث َّم َقاَتَل ُه ْم حتى ُقتِ َل).

( *)
1

فتح مكة واألمل الدائم بنصر اهلل القريب:
من املعارك الفاصلة اليت قاد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيها املسلمني إىل نصر
اهلل املؤزر يف رمضان ،معركة الفتح األعظم ،اليت بها عاد واملسلمون إىل مكة فاحتني،
وارتفعت راية احلق ،وصدح مؤذنه بنداء التوحيد ،والشهادة بنبوته ،والدعوة إىل الصالة
والفالح من جنبات الكعبة املشرفة ،وإن اهلل تعاىل الذي حقق للمسلمني نصره املؤزر
يف بدر والفتح األعظم ،قادر على أن ينقذنا مما حنن فيه ،فيحرر بالدنا ،وحيمي أقصانا،
ويطلق سراح أسرانا ،ويثبتهم ،ويتقبل شهداءنا يف عليني ،وصلى اهلل وسلم وبارك على
رسولنا األسوة الذي قاد املسلمني إىل نصر اهلل املؤزر ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه،
الذين انصاعوا لقيادته والتزموا أمره ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
بعد اإلسراء جال اهلل له َبي َ
ْت المَْ ْقِد ِس فأخرب عن آيَاِت ِه وهو ي َْن ُظ ُر إليه
عن َج ِابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أََّنُه مسع َر ُس َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:

حل ْجرَ ،ف َجال اهلل لي َبيْ َ لمَْ
(لمََّا كذبتين ُق َريْ ٌ
سَ ،ف َط ِف ْق ُت ُأ ْخبرُِ ُه ْم عن آيَاِتِه،
شُ ،ق ْم ُت يف ا ِ ِ
ت ا ْق ِد ِ
وأنا أَن ُ
ْظُر إليه).

()1

أخرب اهلل تعاىل عن إسرائه بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من املسجد احلرام يف مكة
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال
املكرمة إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس ،فقال تعاىلُ :
َ
ِّم َن املَ ْس ِج ِد َ
َ
احل َر لىَ َ
َّ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ام إِ امل ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ

ري}.
البَ ِص ُ

()2

ومل يكن حدث اإلسراء عادياً ،بل كان آية عظيمة مل يألف الناس حدوثها بوسائلهم
املتاحة وقتها ،وقد صعب على عقول البشر تصديق خرب اإلسراء حني احتكمت إىل معايري
إمكانات البشر ،فاألمر فاق قدراتهم ،وكان من الطبيعي أن ينكر حدث اإلسراء الذين
يكفرون بنبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهرول بعضهم عند مساع خربه إىل أبي بكر،
معتقدين أنهم سيواجهونه مبا حيرجه ،لكنه رضي اهلل عنه ،رد عليهم من منطلق إميانه اجلازم
بصدق نبوة الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويقينه بقدرة اهلل تعاىل على كل شيء،
فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :ملا أسري بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املسجد
فارتد ناس ممن كان آمنوا به ،وصدقوه ،وسعى رجال
األقصى ،أصبح يتحدث الناس بذلكَّ ،
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب حديث اإلسراء.
 .2اإلسراء.1 :
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من املشركني إىل أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،فقالوا :هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به
الليلة إىل بيت املقدس؟ قال :أو قال ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :لئن قال ذلك لقد صدق ،قالوا:
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس ،وجاء قبل أن يصبح؟ فقال :نعم ،إني ألصدقه ما
هو أبعد من ذلك ،أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة .فلذلك مسي أبو بكر الصديق،
رضي اهلل عنه).

(*)
1

الربط العقائدي بني املسجد األقصى واملسجد احلرام:
أكدت حادثة اإلسراء على عمق الربط بني املسجد احلرام يف مكة املكرمة واملسجد
األقصى املبارك يف القدس والصلة بينهما ،فانطالق رحلة اإلسراء كان من املسجد احلرام،
والوجهة كانت املسجد األقصى ،ومن املؤكد أن هذا الربط مل يكن عبثاً ،وال صدفة دون
مغزى ،بل كان مرتباً ومقصوداً ،فالعبثية حمالة على اهلل تعاىل ،وفعل اإلسراء ينسب إليه
سبحانه ،فهو الذي أسرى ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،أسري به ،ومل يكن هو فاعل
حدث اإلسراء ،بل إن وصف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعبد اهلل يف آية اإلسراء ي ّذكر
الناظر يف هذا احلدث بأن الفعل ليس فعله صلى اهلل عليه وسلم ،بل هو فعل اهلل تعاىل،
الذي هو على كل شيء قدير ،والبشر مبن فيهم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقدرون
فقط على األشياء اليت ييسر اهلل هلم القدرة عليها ،ويهيئ هلم أسباب فعلها ،ففعل اإلسراء
برمته هدفاً وصريورة كان هلل وحده ،الذي ربط املسجدين العظيمني ربطاً حمكماً مثبتاً يف
التاريخ واألحداث الواقعية ،إضافة إىل اآليات القرآنية ،حتى يبقى هذا الربط دائماً خالداً
إىل يوم القيامة ،وهو ربط معزز جبوانب أخرى ،منها أن املسجد احلرام هو أول مسجد أقيم
* املستدرك على الصحيحني.81 /3 ،
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على وجه األرض لعبادة اهلل تعاىل ،وتبعه املسجد األقصى بعد ذلك بأربعني سنة.
واملسجدان احلرام واألقصى مضافاً إليهما املسجد النبوي ،هي املساجد الثالثة الوحيدة
اليت يشرع قصدها بشد الرحال تعبداً إىل اهلل تعاىل.
الصالة بالنبيني:
ثبت يف احلديث الصحيح أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صلى بالنبيني إماماً خالل
رحلة اإلسراء واملعراج ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال( :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :لقد

ايَ ،ف َسأََلتْن عن أَ ْشيَاَء من َبيْ ِ لمَْ
حل ْج ِر َوُق َريْ ٌ
س مل ُأْثبِتْ َها،
رأَيت
ش َت ْسأَُليِن عن َم ْس َر َ
ُن يف ا ِ
ت ا ْق ِد ِ
يِ
َ ْ يِ
َف ُكرْب ُت ُك ْرَبًة ما ُكرْب ُت مثله َق ُّط ،قالَ :ف َرَف َعُه اهلل لي أَن ُ
ْظُر إليه ،ما يَ ْسأَُلوِني عن َش ْيٍء إال
ِ
ِ

مََا َعٍة من َ
وسى َقاِئ ٌم ُي َصِّلي ،فإذا َر ُج ٌل َض ْر ٌب َج ْع ٌد
أَْنبَأُْت ُه ْم ِبِه ،وقد َرأَيْتُن يف ج
األنْبِيَاِء ،فإذا ُم َ
يِ
السالمَ ،قاِئ ٌم ُي َصِّلي أَْق َر ُب الناس ِبِه َشبَ ًها
َكأََّنُه من ِر َجا ِل َشنُوَءةَ ،وإذا ِع َ
يسى بن َم ْريَ َم ،عليه َّ
احُب ُك ْم
السالمَ ،قاِئ ٌم ُي َصِّلي أَ ْشبَُه الناس ِبِه َص ِ
ُع ْر َوُة بن َم ْس ُعوٍد الثَّ َق ِف ُّي ،وإذا إِْب َرا ِه ُ
يم ،عليه َّ

الصلاَ ةِ ،قال َقاِئ ٌل :يا حممد؛ هذا
يَ ْعيِن َن ْف َسُهَ -ف َحاَن ْالصالُةَ ،فأَممَْت ُ
ُه ْم ،فلما َف َر ْغ ُت من َّ
ت َّ
َ
الم).
اح ُب النَّ ِارَ ،ف َسِّل ْم عليهَ ،فاْلتَ َف ُّ
َماِل ٌك َص ِ
ت إليهَ ،فبَ َدأِني ِب َّ
الس ِ
وتدل صالته صلى اهلل عليه وسلم إماماً باألنبياء على الصلة الوثيقة بني الرساالت
(* )
1

السماوية وحامليها والدعاة إليها ،كما تدل على مكانة رسالة اإلسالم فيها ،فهي خامتتها،
وآل إليها قيادتها.
املرور على موسى ،عليه السالمِ ،ع ْن َد ْال َ
يب الأْ َ حمْ َ ِر:
كِث ِ
مما رواه صلى اهلل عليه وسلم عن خرب اإلسراء رؤيته نيب اهلل موسى ،عليه السالم ،يصلي
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب ذكر املسيح بن مريم واملسيح الدجال.
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وسى َليَْلَة ُأ ْس ِر َي
يف قربه ،فقال صلى اهلل عليه وسلم( :أََتيْ ُت  -ويف ِر َوايَِة َم َر ْر ُت  -على ُم َ

بيِ ،عنْ َد اْل َكثِ لأَْ
َر ،وهو َقاِئ ٌم ُي َصِّلي يف َقبرْ ِهِ).
ِ
يب ا مْح ِ
ِ

()1

َ
َْ
َر ،هو الرمل الكثري اجملتمع ،وموسى ،عليه السالم ،مل يثبت دخوله
يب األمْح ِ
ومعنى الكثِ ِ

ميتاً أو حياً أرض فلسطني ،لكنه حني جاءه ملك املوت لقبض روحه ،سأله أن يدنيه من
األرض املقدسة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالُ :
وسىَ ،عَليْ ِه َما
(أ ْر ِس َل َمَل ُك المَْْو ِت إىل ُم َ

السالم ،فلما َجاَءُه َص َّكُهَ ،ف َر َج َع إىل َرِّبِه ،فقال :أَ ْر َسْلتَن إىل َعبْ ٍد ال ُي ِر ُ
يد المَْْو َت ،قال :ا ْر ِج ْع إليه
َّ
يِ
ت يَ ُدُهِ ،ب ُك ِّل َش َع َرةٍ َسنٌَة ،قال :أَ ْي َر ِّب؛ ُث َّم َماَذا؟
َفُق ْل له :يَ َض ُع يَ َدُه على َمتنْ ِ َث ْو ٍرَ ،فَلُه مِبَا َغ َّط ْ
َّسِة َر ْميًَة بحَِ َج ٍر ،قال :أبو
قالُ :ث َّم المَْْو ُت ،قالَ :فاآل َن قالَ :ف َسأَ َل اهللَ أَ ْن ُي ْدِنيَُه من األرض المَُْقد َ

ُه َريْ َرةَ ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :لو كنت َث َّم َأل َريْت ُ
ُك ْم َقبرْ َُه إىل َجاِنب َّ
يق،
الط ِر ِ
ِ
َ
تحَْ َ ْ َ
َر).
يب األمْح ِ
ت الكثِ ِ

()2

واختلف أهل السري يف موضع قربه ،فقيل :بأرض التيه وهارون كذلك ،وقيل :ال يعرف
قربه ،ورسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبهم ذلك ،بقوله إىل جانب الطريق عند الكثيب
األمحر ،ولو أراد بيانه لبينَّ صرحياً.

()3

ويف شرح النووي ،أن موسى ،عليه السالم ،طلب اإلدناء من األرض املقدسة ،ومل يسأل
نفس بيت املقدس؛ ألنه خاف أن يكون قربه مشهوراً عندهم ،فيفتنت به الناس.

()4

وورد يف شرح النووي على صحيح مسلم ،جواب القاضي ،عياض رمحه اهلل :عن التساؤل
حول كيف رأى النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،موسى ،عليه السالم ،يصلي يف قربه،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب من فضائل موسى ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب وفاة موسى وذكره بعد.
 .3عمدة القاري.306/ 15 ،
 .4صحيح مسلم بشرح النووي.128/ 15 ،
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وصالته باألنبياء يف بيت املقدس ،ووجدهم على مراتبهم يف السماوات ،وسلموا عليه،
ورحبوا به ،فقال :إنه حيتمل أن تكون رؤيته موسى يف قربه عند الكثيب األمحر ،كانت قبل
صعود النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماء ،ويف طريقه إىل بيت املقدس ،ثم وجد موسى
قد سبقه إىل السماء ،وحيتمل أنه صلى اهلل عليه وسلم رأى األنبياء ،صلوات اهلل وسالمه
عليهم ،وصلى بهم على تلك احلال ألول ما رآهم ،ثم سألوه ،ورحبوا به ،أو يكون اجتماعه
بهم وصالته ورؤيته موسى ،بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة املنتهى ،واهلل أعلم.

(* )
1

عسى أن يعزز ما سبق ذكره يقني املسلمني حبقهم يف قدسهم وأقصاهم ،ويدعم أملهم
باسرتجاع مسرى نبيهم ،صلى اهلل وسلم عليه ،وعلى إخوانه النبيني واملرسلني ،وعلى آله،
وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم بشرح النووي.238 /2 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
استقبل بيت املقدس يف بداية عهده بالصالة
(صَّليْنَا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حنو َبيْ ِ لمَْ
س
عن اْلبرََاَء ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
ت ا ْق ِد ِ
ْ َ ()1
ِستََّة َع َش َر ،أو َسبْ َعَة َع َش َر َش ْه ًراُ ،ث َّم َص َرَفُه حنو ال ِقبْلِة).
فقد استقبل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملسلمون معه يف بداية العهد بالصالة بيت
املقدس ،وكان عليه الصالة والسالم يتطلع إىل التوجه إىل بيت اهلل احلرام ،فلبى اهلل
الس َماء َفَلُن َوِّليَنَّ َك
تعاىل له هذه الرغبة الكرمية ،فقال تعاىلَ{ :ق ْد َن َرى َت َقُّل َ
ب َو ْج ِه َك فيِ َّ
لحْ َ
َ ً َ َ َ ِّ
َ َ ْ لمَْ
ُم َف َوُّلواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َش ْط َرُه
ام َو َحيْ ُث َما ُكنت ْ
ِقبْلة ت ْرضا َها ف َول َو ْج َهك شط َر ا ْس ِج ِد ا َر ِ
ُ َ ()2
َاب َليَ ْعَل ُمو َن أََّنُه الحْ َ ُّق ِمن َّرِّب ِه ْم َو َما ُ
اهلل ِب َغاِف ٍل َع َّما يَ ْع َملون}
ين ُأ ْوُتواْ اْل ِكت َ
َوإِ َّن َّال ِذ َ
تَ ،وأََّنُه صلى أَ َّو َل
فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم( ،كان ُي ْع ِجُبُه أَ ْن َت ُكو َن ِقبَْلُتُه ِقبَ َل اْلبَيْ ِ

َّن صلى معهَ ،ف َم َّر على أَ ْه ِل
َصلاَ ةٍ َصلاَّ َها َصلاَ ةَ اْل َع ْص ِرَ ،و َصَّلى معه َق ْو ٌمَ ،ف َخ َر َج َر ُج ٌل ممِ ْ
َم ْس ِج ٍدَ ،و ُه ْم َرا ِك ُعو َن ،فقال :أَ ْش َه ُد ِباهللِ لقد َصَّليْ ُت مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

ت اْليَ ُهوُد قد أَ ْع َجبَ ُه ْم ،إِْذ كان ُي َصِّلي ِقبَ َل
تَ ،و َكاَن ْ
ِقبَ َل َم َّكَةَ ،ف َداُروا كما ُه ْم ِقبَ َل اْلبَيْ ِ
ت ،أَن َ
َبيْ ِ لمَْ
َ ُ ْ
ْكُروا ذلك ...وعن اْلبرََاِء يف
َاب ،فلما َولىَّ َو ْج َهُه ِقبَ َل اْلبَيْ ِ
سَ ،وأ ْهل ال ِكت ِ
ت ا ْق ِد ِ
ول ِفيه ْمَ ،فأَْنز َ
ات على اْل ِقبَْلِة قبل أَ ْن تحَُ َّو َل ِر َج ٌ
حديثه هذا أََّنُه َم َ
َل
ال َوُقتُِلوا ،فلم َند ِ
ْر ما َنُق ُ ِ
اهلل َت َعالىَ  :وما كان اهلل ِلُي ِضي َع إِميَاَن ُك ْم)(.)3

 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب {ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات }...
(البقرة)148 :
 .2البقرة.144 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب الصالة من اإلميان.
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واالستقبال يف الّلغة ،ضد االستدبار ،واستقبل الشيء وقابله :حاذاه بوجهه.

()1

أهمية بيت املقدس:
يدل استقبال بيت املقدس يف الصالة يف بداية اإلسالم ،على أهمية هذه البقعة
الطاهرة اليت باركها اهلل تعاىل ،وأسرى بنبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليها من
مكان القبلة الثانية ،مما يدل على عمق الصلة العقائدية واملصريية بني املسجدين احلرام
واألقصى ،ولوال أهميتهما ملا كان استقباهلما شرطاً لصحة أداء أبرز أهم أركان اإلسالم.
واملسجد احلرام يتصدر املساجد اليت بنيت على وجه األرض ،من ناحية زمن إقامته،
ومن ناحية مكانته ،وفضل الصالة فيه ،واملسجد األقصى تشد إليه الرحال ،ويتضاعف
أجر الصالة فيه ،وحيظى بالدرجة الثانية بعد املسجد احلرام من ناحية زمن اإلنشاء ،فعن

أبي َذ ٍّر ،قال( :قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض أَ َّو ُل؟ قال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُم،

َما أَْد َر َكتْ َك
قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصى ،قلتَ :ك ْم َبيْن ُ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةَ ،وأَيْن َ

الصلاَ ُة َف َص ِّلَ ،ف ُه َو َم ْس ِجدٌ).
َّ

()2

حتويل القبلة:
من األحداث الفاصلة يف حياة املسلمني وتارخيهم حتويل قبلتهم من بيت املقدس،
إىل بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،واملسجد الذي نزل أمر اهلل تعاىل بتحويل القبلة
واملسلمون والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يصلون فيهُ ،ي ْعرف اآلن يف املدينة املنورة
مبسجد القبلتني ،وكان زائرو املدينة املنورة يهتمون بزيارته يف معظم األحيان.
واختلف العلماء يف حتديد تاريخ حتويل القبلة ،فبعضهم –بل أكثرهم -يقولون:
 .1لسان العرب.14/ 12 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة.
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إن هذا احلدث كان يف رجب من السنة الثانية للهجرة( ،)1وبعضهم يقول :إنه كان
يف النصف من شهر شعبان من السنة نفسها ،وبغض النظر عن هذا االختالف،
فاملهم عقائدياً وعملياً وواقعياً أن القبلة حولت بأمر اهلل ،إال أن بعض املغرضني من
املرتبصني باإلسالم وأهله ،استغلوا حدث حتول القبلة إلثارة الطعن والتشكيك يف
الدين ،متجاهلني أن اإلسالم يقتضي اخلضوع ألمر اهلل تعاىل يف األمور كلها ،صغريها
وكبريها ،من هنا أنزل اهلل تعاىل قرآناً يشري إىل هذا التشكيك ،ويرشد إىل الرد عليه،
سبحانه{:سيَُق ُ
ول ُّ َ
فقال
اس َما َو َّال ُه ْم َعن ِقبَْلتِ ِه ُم َّالتيِ َكاُنواْ َعَليْ َها ُقل هللِ
َ
السف َهاء ِم َن النَّ ِ
()2
اط ُّم ْستَ ِقيم}.
المَْ ْش ِر ُق َوالمَْْغ ِر ُب يَ ْه ِدي َمن يَ َشاُء إِلىَ ِص َر ٍ
ٍ
وقد كان هلل حكمة بالغة من حتويل القبلة ،يسلم بها املؤمنون ،ويشكك بها الكافرون
اجلاحدون ،وعن بعض نواحي هذه احلكمة ،يقول عز وجلَ ...{ :و َما َج َعْلنَا اْلقبَلَة َّال
ِ ْ تيِ
الر ُس َ
ُك َ
ريةً إِ َّال َعَلى
ول ممَِّن يَن َقِل ُب َعَلى َع ِقبَيِْه َوإِن َكاَن ْ
ت َل َكبِ َ
نت َعَليْ َها إِ َّال ِلنَ ْعَل َم َمن يَتَّبِ ُع َّ

َ
ُ
ُ
اس َل َر ُؤ ٌ
يم}.
َّال ِذ َ
وف َّر ِح ٌ
ين َه َدى اهلل َو َما َكا َن اهلل ِلُي ِضي َع إِميَاَنك ْم إِ َّن اهلل ِبالنَّ ِ

()3

فالذين حيتجون على حتويل القبلة ،أو يشككون يف احلكمة منها سفهاء جهال ،بشهادة

يصرف األمور فيه كيف يشاء ،فهو احملي
اهلل تعاىل ،فالكون كله خلق اهلل ،وهو سبحانه ّ
واملميت ،وهو القاهر فوق عباده ،يؤتي امللك من يشاء ،وينزعه ممن يشاء ،وهلل األمر من
قبل ومن بعد .شاء من شاء ،وأبى من أبى.
أهمية استقبال القبلة وحكمه:
القول الفصل يف حتديد الوجهة اليت يتوجه إليها املسلمون يف صالتهم مل يكن ألحد
 .1فتح الباري.97/ 1 ،
 .2البقرة.142 :
 .3البقرة.143 :
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إال هلل تعاىل ،حتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل ميلك قرار تغيري القبلة ،وهكذا األمور
العظيمة تنحصر قراراتها بأعلى اجلهات املسؤولة ،وهلل املثل األعلى دائماً.
ومن عناصر وحدة املسلمني ،ودالالت لزومها ،أنهم يستقبلون يف صالتهم قبلة واحدة،
وإذا ما فعلوا ذلك تعاظمت حرمتهم على بعض ،فرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

يحتَنَاَ ،ف َذِل َك المُْ ْسِل ُم الذي له ِذ َّمُة اهللِ،
استَ ْقبَ َل ِقبَْلتَنَاَ ،وأَ َك َل َذِب َ
يقول( :من صلى َصلاَ َتنَاَ ،و ْ

َوِذ َّمُة َر ُسوِلِه ،فال تخُْ ِفُروا اهللَ يف ِذ َّمتِِه).

()1

وقد اتفق العلماء على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصالة ،لقوله تعاىلَ { :و ِم ْن

ت َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام َوإَّنُه َلْل َح ُّق ِمن َّرِّب َك َو َما ُ
َح ْيثُ َخ َر ْج َ
اهلل ِب َغاِف ٍل
ِ ِ
َ ُ َ ()2
َعم ت ْع َملون}.
ويكون استقبال القبلة بالتوجه إىل عينها ملن يشاهدها ساعة صالته ،أما الذي يريد
الصالة ،وهو بعيد عن عينها ،فيتوجه إىل جهتها ،أي ناحيتها ،ويف هذه احلالة يطلب من
املصلي أن يبذل اجلهد يف التوجه إىل الناحية الصحيحة للقبلة ،دون تعسري ،فال يكلف
اهلل نفساً إال وسعها ،ومن الطبيعي أن يقع من الناس احنراف عن عني القبلة يف حالة
التوجه إىل جهتها ،وال شيء عليهم يف ذلك ،ما داموا توجهوا إىل جهتها كما أمروا.
والذي يكون لديه عذر مقبول شرعاً ،مينعه من استقبال القبلة يف صالته ،يصح له ترك

َما
هذا الشرط ،والصالة إىل غري جهتها ،ويف هذا يقول تعاىل{ :وَلهلِ ِ المَْ ْش ِر ُق َوالمَْْغ ِر ُب َفأَيْن َ

يم}.
ُت َوُّلواْ َفثَ َّم َو ْجُه اهللِ إِ َّن اهللَ َو ِ
اس ٌع َعِل ٌ

()3

وميكن االستعانة باألجهزة يف حتديد جهة القبلة للبعيد عن عينها ،فالبوصلة ً
مثال من

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب فضل استقبال القبلة.
 .2البقرة.149 :
 .3البقرة.115 :
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خالل خطوط الطول والعرض ،حيدد مؤشرها جهة القبلة من مكان تواجد مستخدمها
البعيد عن عني الكعبة املشرفة .وصارت هذه اإلمكانية اليوم متوافرة أكثر من خالل
كثري من أجهزة اهلواتف النقالة ،اليت بات حيملها الصغري والكبري من الناس ،ويف كل
األوقات.

ومن أهمية القبلة تأكيد حرمتها ،ولزوم احرتامها ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :رأَى

خَُنا َمًة يف اْل ِقبَْلِةَ ،ف َش َّق ذلك عليه حتى ُرِئي يف َو ْج ِهِهَ ،ف َقا َمَ ،ف َح َّكُه بيده ،فقال :إِ َّن أَ َح َد ُك ْم

َاجي َرَّبُه ،أو إِ َّن َرَّبُه َبيْنَُه َوَبينْ َ اْل ِقبَْلِة ،فال يَبُْزَق َّن أحدكم ِقبَ َل
إذا قام يف َصالِتِه ،فإنه ُين ِ
ِقبَْلتِِهَ ،وَل ِك ْن عن يَ َس ِارهِ ،أو تحَْ َ
ت َق َد َميِْهُ ،ث َّم أَ َخ َذ َط َر َف ِردَاِئِهَ ،فبَ َص َق فيهُ ،ث َّم َرَّد َب ْع َضُه

ض ،فقال :أو يَ ْف َع ُل َه َك َذا؟!).
على َب ْع ٍ

(*)
1

كما ورد النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء احلاجة ،ويف املقابل؛ فمن

املأثور استقبال القبلة عند أداء بعض العبادات األخرى ،إضافة إىل الصالة ،مثل استقباهلا
عند الشروع باإلحرام للحج ،وأثناء بعض أعماله األخرى ،حفظ اهلل للمسلمني قبلتَيْهم
األوىل واألخرية ،وجعلنا من أهل القبلة املتحابني يف اهلل ،من املرابطني يف بيت املقدس
وأكنافه ،ويعمرون مساجده ،وخباصة املسجد األقصى املبارك.
وصلى اهلل وسلم على رسولنا األسوة ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب حك البزاق باليد من املسجد.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يوثق العرى بني املسجد األقصى واملسجدين احلرام والنبوي  -احللقة األوىل
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُت َش ُّد

لحْ َ
ال ِّر َح ُال إال إىل َثالَثِة َم َس ِ َ لمَْ
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلم،
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
()1
َو َم ْسج ِِد َ
األْق َصى).
حيصر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تشريع شد الرحال مبعنى قصد السفر بنية التعبد،
الر َح ُال)
ونيل املثوبة يف ثالثة مساجد ،دون سواها ،ويف عمدة القاري ،أن قوله( :ال ُت َش ُّد ِّ
جاء على صيغة اجملهول بلفظ النفي مبعنى النهي ،مبعنى ال تشدوا الرحال ،ونكتة العدول
عن النهي إىل النفي؛ إلظهار الرغبة يف وقوعه ،أو حلمل السامع على الرتك أبلغ محل
بألطف وجه .وقال الطربي :النفي أبلغ من صريح النهي ،كأنه قال :ال يستقيم أن يقصد
بالزيارة إال هذه البقاع؛ الختصاصها مبا اختصت به.

()2

فاملسجد األقصى أحد مساجد ثالثة اختصت بإثابة من يشد الرحال إليها ،غري أنه
األمرين جراء جرمية االغتصاب البشعة اليت أملت به ،ومبا
ولألسف الشديد -يعاني ّحوله من األرض الطهور اليت باركها اهلل ،فهو حمتل منذ عقود عجاف ،بل ومستهدف
حبرب ضروس ،حتاول أن تنال من بنيانه وقداسته وحرماته ورواده ،ضمن خطة ممنهجة،
ُك ِشف النقاب عن بعض أطرافها ،ودخلت بعض أجزائها حيز التنفيذ ،وباقيها يف
الطريق إىل الوجود إن بقي التثاقل عن نصرة املسجد األقصى سيد مواقف العرب
واملسلمني.
 .1صحيح البخاري،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .2عمدة القاري.252 /7 ،
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ويف هذه األيام يلتقي أداء احلج إىل بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،وزيارة املسجد
النبوي من قبل أعداد ضخمة من مسلمي العامل؛ عربه وعجمه ،وذلك بالتزامن مع
انتهاك حرمات قبلة املسلمني األوىل ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجيري هكذا
تناقض على مرأى من الناس مجيعاً ،مسلمهم وغريه ،ففي فرتة أداء مناسك احلج هلذا
العام 1436هـ ،توالت انتهاكات احملتل ومتطرفيه حلرمات املسجد األقصى واملرابطني
فيه ،واملصلني يف جنباته ،فحدث يف هذه األيام ما مل حيدث منذ احتالل القدس عام
1967م ،حيث وصل جنود االحتالل بأحذيتهم حمراب املسجد.
والسؤال الذي يشرع طرحه يف هذا املقام ،يتلخص يف استيضاح موقف األمة برمتها
اليت يتوافد أبناؤها باملاليني سنوياً ألداء احلج يف مومسه ،والعمرة عرب أيام العام األخرى،
أين هم؟! وأين مواقفهم الفاعلة مما جيري يف صنو املسجدين؟! كيف ال يكون صنوهما،
وفيه وإياهما تنحصر مشروعية شد الرحال ،من بني مساجد الدنيا بأسرها ،ويف إحدى
روايات اإلمام مسلم يف صحيحه ،ورد استخدام لفظ السفر بدل شد الرحال ،وورد ذكر
املسجد األقصى بذكر القدس اليت حتتضنه ،وذلك من خالل ذكر أحد أمسائها القدمية،
فعن أبي ُه َريْ َرة ،أَ َّن َر ُس َ
اج َد؛
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إمنا ُي َساَفُر إىل َثلاَ َثِة َم َس ِ
َم ْس ِج ِد اْل َك ْعبَِةَ ،و َم ْس ِج ِديَ ،و َم ْس ِج ِد إِيِليَاَء).

(*)
1

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عمل على توثيق العرى بني املساجد الثالثة ،بقوله

وفعله ،وباآليات القرآنية اليت بلغها عن ربه عز وجل ،فباإلضافة إىل اشرتاك هذه املساجد
الثالثة مبسألة حصر شد الرحال بها وإليها ،هناك وشائج توثيقية أخرى لعرى هذه
املساجد ليس ألحد أن ينكرها أو يتجاهلها ،فأول مسجد وضع يف األرض كان املسجد
* صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.
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احلرام يف مكة ،ثم تبعه يف الوجود على ظهر البسيطة املسجد األقصى ،والرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،أسري به من املسجد احلرام يف مكة إىل املسجد األقصى يف القدس،
وكانت وجهة املسلمني يف صالتهم أول األمر إىل بيت املقدس ،ثم طرأ عليها حتويل،
فصارت إىل املسجد احلرام يف مكة املكرمة.
ثاني مسجد وضع يف األرض:
من املعلومات التارخيية الثابتة بيقني ،أن أول مسجد وضع يف األرض لعبادة اهلل هو

اس َلَّل ِذي ِببَ َّكَة ُمبَا َركاً َو ُه ًدى
املسجد احلرام ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِ َّن أَ َّو َل َبيْ ٍ
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ

ِّلْل َعالمَِ َ
ني}( ،)1ثم حلق املسجد احلرام يف الوجود على وجه البسيطة ،املسجد األقصى ،فعن
(سأَْل ُت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن أَ َّو ِل َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض،
أبي َذر ،قالَ :
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن
قال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُم ،قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصى ،قلتَ :ك ْم َبيْن ُ
َعا ًماُ ،ث َّم الأَْ ْر ُ
الصالُةَ ،ف َص ِّل).
ض لك َم ْس ِجدٌَ ،ف َحيُْث َما أَْد َر َكتْ َك َّ

()2

فلماذا يا ترى كان املسجد األقصى هو الثاني يف الوجود؟ وملاذا كان هو ومل يكن سواه؟
وملاذا عين الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بذكر هذه احلقيقة التارخيية والواقعية؟ من حق
املتدبر يف هذه احلقائق ،واملفكر يف هذه التساؤالت ،أن يؤكد دالالتها على عمق الرابط
بني املسجدين ،وأنه رباط عقائدي رباني ،شاء من شاء ،وأبى من أبى.
فهو رباط بني مساجد عظيمة ،يفرتض يف املسلمني عرب الزمان واملكان كليهما ،أن
يدركوا قدرها ،وحيموا محاها ،مهما تطلب ذلك من جهود ،وتضحيات جسام ،فاألمر
جلل ،واملسألة عقائدية بامتياز.
 .1آل عمران.96 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة.
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اإلسراء:
من أوثق العرى بني املسجد احلرام واملسجد األقصى تلك املتمثلة يف رحلة اإلسراء
من األول يف مكة ،إىل الثاني يف القدس ،واليت أتبعت برحلة املعراج منه إىل السماء،
وكان ميكن أن تتم رحلة املعراج من مكة دون رحلة اإلسراء ،لكن اهلل تعاىل أرادها من
القدس بعد رحلة السري الربانية لي ً
ال من مكة ،واهتم القرآن الكريم بذكر هذه الرحلة،
ومسيت إحدى سوره باإلسراء ،اليت افتتحت آياتها خبرب تلك الرحلة امليمونة ،حيث يقول
ال ِّم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى َّال ِذي
تعاىلُ :
ِ
ِ
ِِ
َ
ري} (*) ،ومن احملال أن يكون حدوث
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
1

تلك الرحلة قد مت صدفة أو عبثاً ،وإمنا هي إرادة العلي القدير؛ حلكم جليلة من لدنه

سبحانه ،من أعظمها ذلك الربط اإلمياني ذو احلبل املتني بني املسجدين العظيمني
احلرام واألقصى ،حيث وثق اهلل تعاىل هذا الرباط بفعل اإلسراء وآيته القرآنية ،اليت يردد
قراءتها مسلمو الدنيا بأسرها ،والذين يرجى أن يتعمقوا يف تدبر معانيها ومقاصدها
وأسرارها؛ ألنهم إن فعلوا ذلك لن يضيعوا مسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولن
يفرطوا يف ذرة من ترابه ،وال يف جزء من مساحته اليت تربو عن  144دومناً ،كلها املسجد
األقصى ،وليس املباني املشيدة ،أو القباب القائمة فحسب ،بل هو تلك وغريها مما
ً
تضمه أسوار املسجد األقصى مييناً
ومشاال ،شرقاً وغرباً ،حيث باب األسباط يف زاويته
الشمالية الشرقية حتى باب الغوامنة يف زاويته الشمالية الغربية امتداداً إىل باب اجمللس
ً
أو الناظر غرباً
وصوال إىل بابي السلسلة ثم املغاربة يف زاويته اجلنوبية الغربية ،مروراً
ً
ووصوال إىل باب الرمحة يف جانبه الشرقي ،فهي سلسلة من األبواب
باملصلى املرواني،
* اإلسراء.1 :
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واألسوار تلف حميط املسجد األقصى ،الذي تعود ملكيته بأجزائه مجيعها ملسلمي العامل
الغابرين واحلاضرين والقادمنيُ ،برتت يدا من يتنازل عن شرب منها ،وُفقئت عينا من
وصمت أذان من يسمعون صراخه وال يغيثونه وهم يقدرون على
يفرط بذرة من ترابهاُ ،

ذلك ،وُق ِطع لسان الساكت عن نصرته ً
ختاذال.

فهذا عرض موجز حلقائق عقائدية ،تؤكد عمق الصلة بني املسجد األقصى يف
القدس واملسجدين احلرام يف مكة والنبوي يف املدينة املنورة ،يؤمل من التذكري بها تنبيه
املسلمني إىل ضرورة أن يقدروا للمسجد األقصى قدره ،وأن ينربوا حلمايته ،وأن يرفضوا
مشاريع جتزئته ،وإجراءات تدنيسه ،محاه اهلل من كل كيد ،وحفظ املرابطني فيه من كل
سوء وشر ،وإىل لقاء آخر ملتابعة احلديث يف احللقة القادمة من هذه الزاوية الصحفية عن
توثيق العرى بني املسجد األقصى املبارك واملسجدين احلرام والنبوي ،وصلى اهلل وسلم
على رسولنا حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يوثق العرى بني املسجد األقصى واملسجدين احلرام والنبوي  -احللقة األخرية
تعرضت احللقة السابقة من هذه الزاوية إىل عمل الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه
وسلم ،على توثيق العرى بني املساجد الثالثة األعظم يف اإلسالم ،ومت هذا التوثيق بقوله
صلى اهلل عليه وسلم وفعله ،وباآليات القرآنية اليت بّلغها عن ربه عز وجل ،فوقف عند
اشرتاك املساجد الثالثة حبصر شد الرحال بها وإليها ،ومت التذكري بأن املسجد األقصى
تبع املسجد احلرام يف الوجود على ظهر البسيطة ،واستخلصت دالالت من حادثة
اإلسراء على عمق العالقة بني املسجدين احلرام واألقصى ،وأنها عالقة عقائدية بامتياز،
وتتابع هذه احللقة احلديث عن قضايا وموضوعات ذات صلة بتوثيق العرى بني املسجد
األقصى واملسجدين احلرام والنبوي ،بادئة بالوقوف عند قضية حتويل القبلة.
قبلة الصالة:
من املعلومات التارخيية الثابتة أن املسلمني يف بداية عهدهم بالصالة واإلسالم كانوا
يتوجهون يف صالتهم إىل بيت املقدس ،حتى جاءهم األمر الرباني بتغيري الوجهة إىل
ب
البيت احلرام ،وسجل هذا األمر يف آيات قرآنية ،قال اهلل تعاىل فيهاَ{ :ق ْد َن َرى َت َقُّل َ

لحْ َ
َّ َ َ ِّ َ َ ً َ َ َ ِّ
َ َ ْ لمَْ
َ
ام َو َحيْ ُث َما
َو ْج ِهك فيِ
الس َماء فلُن َوليَنَّك ِقبْلة ت ْرضا َها ف َول َو ْج َهك شط َر ا ْس ِج ِد ا َر ِ
َاب َليَ ْعَل ُمو َن أََّنُه الحْ َ ُّق ِمن َّرِّب ِه ْم َو َما
ين ُأ ْوُتواْ اْل ِكت َ
ُم َف َوُّلواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َش ْط َرُه َوإِ َّن َّال ِذ َ
ُكنت ْ

ُ
اهلل ِب َغاِف ٍل َع َّما يَ ْع َمُلو َن}.

(*)
1

لكن املشككني ،واملرتبصني باإلسالم واملسلمني ،اعرتضوا على حتويل القبلة ،وعن

* البقرة.144 :
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{سيَُق ُ
ول ُّ َ
اس َما َو َّال ُه ْم َعن ِقبَْلتِ ِه ُم َّال َكاُنواْ َعَليْ َها ُقل
ذلك يقول تعاىلَ :
السف َهاء ِم َن النَّ ِ
تيِ
()1
اط ُّم ْستَ ِقيم}.
لهلِ ِ المَْ ْش ِر ُق َوالمَْْغ ِر ُب يَ ْه ِدي َمن يَ َشاُء إِلىَ ِص َر ٍ
ٍ
وكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد مكث ما يقارب العام ونصف يتوجه واملسلمون

يف صالتهم إىل بيت املقدس ،فعن اْلبرََاِء ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
وسلم ،صلى إىل َبيْ ِ لمَْ
س ِستََّة َع َش َر َش ْه ًرا ،أو َسبْ َعَة َع َش َر َش ْه ًرا ،وكان ُي ْع ِجُبُه أَ ْن
ت ا ْق ِد ِ

تَ ،وأََّنُه صلى أو َصلاّ َها َصالةَ اْل َع ْص ِرَ ،و َصَّلى معه َق ْو ٌمَ ،ف َخ َر َج َر ُج ٌل
َت ُكو َن ِقبَْلُتُه ِقبَ َل اْلبَيْ ِ

َّن كان صلى معهَ ،ف َم َّر على أَ ْه ِل المَْ ْس ِج ِدَ ،و ُه ْم َرا ِك ُعو َن ،قال :أَ ْش َه ُد ِباهللِ ،لقد َصَّليْ ُت
ممِ ْ
ت ،وكان الذي َم َ
ات
مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،قبَ َل َم َّكَةَ ،ف َداُروا كما ُه ْم ِقبَ َل اْلبَيْ ِ

ول ِفيه ْمَ ،فأَْنز َ
تِ ،ر َج ٌ
َل اهلل{ :وما
على اْل ِقبَْلِة ،قبل أَ ْن تحَُ َّو َل ِقبَ َل اْلبَيْ ِ
ال ُقتُِلوا ،مل َند ِ
ْر ما َنُق ُ ِ
َ
ُ
يم}).
اس لرؤوف َر ِح ٌ
كان اهلل ِلُي ِضي َع إِميَاَنك ْم إِ َّن اهلل ِبالنَّ ِ

()2

فهل يا ترى كان التوجه األول يف الصالة إىل بيت املقدس ،ومن ثم التحول عنه إىل

حل َكم الربانية ،اليت من آكدها
القبلة األخرى حمض صدفة؟! حمال ذلك بالتأكيد ،وإمنا هي ا ِ
الربط العقائدي الوثيق بني املسجدين األقصى واحلرام ،يف أدق القضايا ،وأبلغ األمور،
تلكم هي الصالة وقبلتها ،ومعلوم مقام الصالة يف اإلسالم ،فهي عموده ،وأول ما يسأل
عنه املرء يوم القيامة ،وبها يفصل بني املسلم وغريه ،من أقامها أقام الدين ،ومن هدمها
هدمه ،واستقبال القبلة شرط لصحتها ،وملاذا مل تكن قبلة واحدة من البداية إىل النهاية؟
وملاذا كانت األوىل بيت املقدس ،واألخرى البيت احلرام؟ من احملال أن يكون ذلك حمض
صدفة ،وال جمرد خيارات وبدائل عادية ،وإمنا هو ربط حمكم بني املسجدين العظيمني
 .1البقرة.142:
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب قوله تعاىل{ :سيقول السفهاء من الناس ما والهم
عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم} (البقرة)142 :
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بوساطة عمود دين اإلسالم ،وحمط الصلة املتكررة بني املسلم وربه ،فكيف يقبل إذن ممن
يصلي متوجهاً يف قبلته إىل البيت احلرام أن ينسى حق القبلة األوىل عليه؟!!
جرمية تقسيم املسجد األقصى:
يدور احلديث حالياً يف خمتلف األوساط املتابعة لقضية املسجد األقصى عن خطط
إحاللية وضعها احملتل لتقسيم املسجد األقصى زمانياً ومكانياً؛ متهيداً هلدمه ،وإقامة
اهليكل املزعوم مكانه ،والتقسيم املذكور له صورة سابقة ،تتمثل فيما جرى للمسجد
اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل ،واحملتل يهدف إىل إحداث تغيري على أرض الواقع خلدمة
أطماعه ،ومتاشياً مع إسرتاتيجيته العدوانية ضد العرب واملسلمني ومقدساتهم وخباصة
يف القدس وفلسطني ،وجيري تنفيذ هذا اإلحداث اإلحاللي ،من خالل مسارات معدة
بإحكام ،يقوم بعضها على إحداث خلل يف العامل الدميغرايف املتعلق بالسكان وأعدادهم،
من خالل تقليص أعداد العرب واملسلمني املوجودين يف القدس والوافدين إليها،
حتت مظلة الضغوط االقتصادية واإلسكانية املمارسة ضدهم باسم القوانني اجلائرة
اليت يشرعها احملتل حسب مزاجه ومقاساته ،إضافة لعامل الرعب واملضايقات البدنية
وفرض القيود على حرية التنقل واحلركة ،وعرقلة بناء عالقات اجتماعية مع أبناء اجللدة
والدين من سكان املناطق األخرى من داخل فلسطني وخارجها ،ويف مقابل مسار إفراغ
القدس من مواطنيها العرب بأساليب ووسائل ما ذكر ليس إال عينة منها ،فالعمل جيري
على قدم وساق على إسكان املستوطنني يف القدس ،واالستيالء على العقارات لصاحل
سكنهم ،وتعبدهم ،وتوفري سبل العيش ،ورفاهية احلياة هلم ،دون نظر إىل سقف الكلف
املالية الالزمة لذلك ،ونتيجة الستخدام هذين املسارين الرئيسني يتم تفعيل عملية
اإلحالل املقصودة ،واملتمثلة يف طرد العربي واملسلم من بلده وداره مقابل ترسيخ وجود
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املستوطن املستعمر مكانه ،ومن املقدمات هلذا التقسيم تلك اإلجراءات العدوانية ،اليت
ميارسها احملتل ضد املصلني الذين حيصر دخوهلم املسجد يف أيام أو ساعات معينة ،وحيدد
أعمار الداخلني إليه ،ويضع قوائم سوداء ملمنوعني وممنوعات من دخوله ،من محلة اهلوية
اإلسرائيلية الزرقاء ،يعين من سكان القدس واملناطق احملتلة عام 1948م ،إضافة إىل
عرقلة قدوم أبناء الضفة الغربية إىل القدس إال يف نطاق تصاريح شرطية حمدودة ،وضمن
شروط خيفف من بعضها خالل شهر رمضان ،كل ذلك يعين أن إفراغ القدس واملسجد
األقصى من العرب واملسلمني مقصود لذاته ،يف مقابل اإلفساح املنظم لقدوم اليهود
إليه ،وبعضهم يتاح له أن ميارس طقوسه الدينية حتت حراسة الشرطة ورعايتها ،وبعض
هذا القدوم يكون مبشاركة مسؤولني رمسيني من وزراء وأعضاء برملان أو أحزاب معينة،
وبعضهم يكونون من مجاعات ترتدي البزات العسكرية واملالبس الدينية ،وما كانت
مثل هذه اخلروقات تتم سابقاً بهذا احلجم وعلى هذا النطاق من التكرار ،واحلماية،
واجلهر بها ،والوضوح يف أداء الطقوس الدينية من قبل منتهكي حرمة املسجد األقصى
وخصوصيته للمسلمني دون سواهم ،ويبدو أن ما حصل يف املسجد اإلبراهيمي يف
اخلليل هو النموذج احملتذى ملا سيصري عليه الشأن يف املسجد األقصى ،وذلك خالل
املراحل األوىل من العدوان عليه ،واليت خيشى أن تتوج مبا هو أعظم ،حني ختصص أجزاء
من املسجد ألداء طقوس ختص احملتلني ومتطرفيهم ،وممارسة عاداتهم االجتماعية من
زواج وطهور وحفالتهم األخرى ،بل خيشى أن يكون املنتظر األعظم من قبلهم قادم،
وهو تدمري مسجد قبة الصخرة ،أو املسجد القبلي إلقامة اهليكل املزعوم مكانه.
املطلوب األدنى للمسجد األقصى:
املسجد األقصى أوىل القبلتني ،ومسرى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وثاني
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مسجد وضع يف األرض ،وأحد املساجد الثالثة اليت يشرع للمسلم أن يشد الرحال
إليها ،ما جيري فيه اآلن فظيع ،وينذر بقادم رهيب ،إذا مل يقم مسلمو الدنيا مبختلف
مستوياتهم حكاماً وشعوباً وأحزاباً وعلماء بواجبهم حنوه ،على األصعدة كافة ،واملطلوب
ممن يستطيعون الوصول إىل املسجد األقصى أن يواظبوا على شد الرحال إليه ،وإعماره
بالصالة اليومية ،وحضور دروس العلم فيه ،وحلقات الذكر ،على أن تكون بوصلتهم
واحدة ،متجهة حنو التقرب إىل اهلل تعاىل يف االعتكاف فيه واملرابطة على ثغوره ،مع لزوم
تنحية اخلالفات الفكرية والسياسية واحلزبية واملذهبية جانباً ،فال جمال يتسع اآلن لغري
نصرة املسجد األقصى ،واالجتهاد يف ذب اخلطر عنه ،والدعاء إىل اهلل العلي القدير أن
حيفظه من كل شر ودنس وكيد ،وأن حيرس حراسه ،واملرابطني فيه ،بعني رعايته ،وصلى
اهلل وسلم على رسولنا حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم
الدين.
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حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة الرابعة
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.7

حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة اخلامسة
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.8

حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة األخرية
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على مساندة األسرى
وسى ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ف ُّكوا اْل َعاِن َي
عن أبي ُم َ

ريَ -وأَ ْط ِع ُموا الجْ َاِئ َعَ ،و ُعوُدوا المَِْر َ
يض).
-يَ ْعيِن الأَْ ِس َ

()1

يوافق اليوم ذكرى يوم األسري الفلسطيين ،الذي من حقه على أبناء شعبه وأمته

أن يساندوه مادياً ومعنوياً ،بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات ،فاألسرى قدموا أغلى ما
ميلكون من أرواح وحريات وأموال؛ دفاعاً عن حرية شعوبهم ،وكرامتهم ،وحقوقهم
املشروعة ،وهؤالء األبطال ال يشرتطون على أحد رداً مقابل ما قدموا ،لكن الواجب
الديين واألخالقي يلزم من وراءهم من الناس التنبه إىل هذا الدّين العظيم ،املعلق يف
رقابهم ،ليقضوه بشتى السبل املتاحة واملمكنة ،فذكر هذه الفئة املناضلة ،وعدم نسيانهم،
والوقوف إىل جانب تضحياتهم ،ومؤازرة ذويهم بالدعم املادي واملعنوي ،هو حق واجب
هلم ،وليس مناً وال إحساناً من أحد عليهم ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه
املذكور أعاله ،حيث على مساندة األسرى ،من خالل أمره بفك قيودهم ،والعمل على
إطالق سراحهم.
والتفسري الوارد يف الرواية بأن العاني هو األسري ،ليس من كالمه صلى اهلل عليه
وسلم ،وإمنا قاله بعض رواة احلديث.

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فكاك األسري.
 .2عمدة القاري.294/ 14 ،
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األسري الشهيد جعفر إبراهيم عوض:
زفت فلسطني قبل أسبوع أسرياً حمرراً ارتقى شهيداً إىل جنات اخللد إن شاء اهلل
تعاىل ،ذلكم هو الشهيد جعفر إبراهيم عوض ،الذي استشهد فجر يوم اجلمعة املاضي
 10نيسان  2014م ،من بلدة بيت أمر يف حمافظة اخلليل ،واستشهد إثر تدهور خطري طرأ
على وضعه الصحي .حيث مل تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته ،علماً أنه أدخل
قسم العناية املكثفة نتيجة تدهور وضعه الصحي ،بعد اإلفراج عنه من سجون االحتالل
قبل ثالثة شهور لسوء وضعه الصحي ،الذي تسبب به اإلهمال الطيب املتواصل خالل
فرتة اعتقاله إىل أن استفحل به املرض.
ونقلت مصادر صحفية عن مجعية نادي األسري الفلسطيين أن الشهيد (واحد من مئات
ضحايا سياسة اإلهمال الطيب ،اليت ما تزال متارسها سلطات االحتالل ،وإدارة سجونها،
حبق مئات آخرين من األسرى املرضى ،الذين يواجهون سياسة مربجمة عنوانها :املوت
بل القتل لألسرى).
كل ذلك ألنهم يطلبون احلرية والكرامة ،فُيواجهون بألوان العذاب النفسي واجلسدي
السجان ،مغتصب حريتنا ،وأرضنا ،ومقدساتنا ،الذي يتفنن يف قمعهم ،وتشديد
من قبل ّ
اخلناق عليهم ،وعلى ذويهم ،الذين يواجهون صنوف العذاب بسبب غياب فلذات
أكبادهم ،أو أرباب أسرهم ،أو إخوانهم عنهم ،حتى عند زيارتهم ال يَ ْسلمون من
قمع احملتل ،باستخدام التفتيش املهني ،وطول االنتظار ،والتلذذ يف صور القهر واإلذالل
وأشكاهلما ،هذا يف حال مسح بالزيارات املعدودة يف العام ،ويف أحيان كثرية حيرم خواص
األسري وأقاربه من الدرجة األوىل من زيارته ،حتت ذريعة السبب األمين اجملهول ،الذي
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يطال كبار السن وصغارهم ،رجاهلم ونساءهم.
معاملة اإلسالم لألسرى:
حيظى األسرى بعناية اإلسالم ورعاية املسلمني ،فاهلل تعاىل أثنى على من يطعم األسري،
فقال تعاىلَ { :وُي ْط ِع ُمو َن َّ
ريا}.
يما َوأَ ِس ً
الط َعا َم َعَلى ُحبِِّه ِم ْس ِكينًا َويَتِ ً

(*)
1

وواقع املسلمني حني حيتكمون إىل إسالمهم ،ويعملون وفق قيمه وأحكامه يشهد
صفحات ناصعة يف جمال معاملة أسرى غري املسلمني لديهم ،وكتب الفقه تزخر بأحكام
معاملة األسري وضوابطها ،سواء ما تعلق من ذلك حبياته ،وعالجه ،وإطعامه ،وحفظ
كرامته ،وإفساح اجملال لفدائه ومبادلته ،حتى إن املسلمني استثمروا مشروع فداء األسرى
احملتجزين لديهم خلدمة االزدهار اجملتمعي واالرتقاء اإلنساني ،حني قبلوا الفداء من
الذي ُيعّلم عدداً من أبناء املسلمني القراءة والكتابة.
دعم صمود األسرى وعائالتهم واجب شرعي ووطين:
إن دعم صمود األسرى وعائالتهم يعد واجباً شرعيّاً ووطنيّاً ،جيب القيام به ،خاصة يف
ظل تعنت سلطات االحتالل ،وقمعها هلم مبنعهم من أبسط متطلبات احلياة اليت يستحقها
اإلنسان ،وجيدر باملواطنني الكرام العمل على مساندة جلان األسرى الفلسطينيني وأهلهم،
والتصدي ملمارسات االحتالل اليت ترمي للنيل من عزميتهم ،ومن صور دعم األسرى؛
املشاركة يف الفعاليات الرمسية والشعبية لدعمهم ،كونها تعمل على رفع معنوياتهم،
وتظهر للعامل قوتنا ووحدتنا ،فقضية األسرى جيب أن تتقدم القضايا كلها ،وأن تظل
َحيّة يف الظروف مجيعها ،حتى خيرج آخر أسري من سجون االحتالل ،ومن األهمية مبكان
* اإلنسان.8 :
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القيام مببادرات فاعلة جتاه حث حكومات العامل ومنظماته على مناصرة قضية األسرى.
وحكم فكاك األسري فرض على الكفاية ،وعن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه( :فكاك
أسرى املسلمني من بيت املال).

()1

استحضار االهتمام باستحقاقات األسرى يف الصالة والدعاء:
عن أَبي ُه َريْ َرة ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول حني يَ ْفُر ُغ من َصالةِ

ح َدُهَ ،رَّبنَا َوَل َك الحْ َ ْم ُدُ ،ث َّم يقول،
اْل َف ْج ِر من اْل ِق َراَءةَِ ،وُي َكبرُِّ َ ،ويَ ْرَف ُع َرأْ َسُه :مسع اهلل لمَِ ْن مَ ِ
وهو َقاِئ ٌم :اللهم أَنْج اْل َوِلي َد بن اْل َوِلي ِدَ ،و َسَل َمَة بن ِه َشامَ ،و َعيَّ َ
اش بن أبي َرِبي َعَة،
ٍ
ِ
()2
ني من المُْ ْؤ ِمنِ َ
َض َع ِف َ
َوالمُْ ْست ْ
ني.)...
فهذا احلديث الشريف يظهر مدى اهتمام الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقضية
األسرى ونصرتهم ،فيجعل هلم حظاً من دعائه يف صالته وقنوته ،ورد يف عمدة القاري
قوله( :أَنْج) أمر من أجنى ،واألمر يف مثل هذا التماس وطلب ،فالرسول ،صلى اهلل عليه
ِ
وسلم ،يدعو بالنجاة هلؤالء الثالثة ،الذين اكتوا بنار املضايقة واحلبس والقهر.
جرمية التقاعس عن مناصرة قضية األسرى:
أسرى احلرية هم األجدر باالهتمام والرعاية والتقدير؛ ألنهم قدّموا األغلى يف سبيل
دينهم ،ووطنهم ،وأمتهم ،وكرامتهم ،فإن نسيهم العامل ،جيب أن ال ينساهم أبناء شعبهم
وأمتهم؛ وذلك ألن نسيانهم ليس له عقاب يف اآلخرة ،سوى نسيان اهلل ملن نسيهم؛
ألنهم قعدوا عن نصرة إخوانهم يف ساعة العسرة ،فينبغي رفع الصوت عالياً؛ نصرة
 .1عمدة القاري.294/ 14 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني
نازلة.
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َجزون رهائن يف سجون االحتالل.
لألسرى الذين يحُْت َ
وقد أنكر اهلل تعاىل على األمة اإلسالمية تقاعسها عن ختليص املستضعفني من
َُ َ ُ َ
َض َع ِف َ
يل اهللِ َوالمُْ ْست ْ
ِّساء
الر َجا ِل َوالن َ
ني ِم َن ِّ
أبنائها ،فقال تعاىلَ { :و َما لك ْم ال ُت َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
ين يَُق ُ
ولو َن َرَّبنَا أَ ْخر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذهِ اْل َق ْريَِة َّ
نك
َواْل ِوْل َدا ِن َّال ِذ َ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
ِ
ً ()1
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
نك َن ِصريا}.
َوِليّاً َو ْ
فضل إعالة ذوي الشهداء واألسرى:
كثرية هي النصوص الشرعية ،اليت حتث على اإلنفاق يف سبيل اهلل ،وتبني فضله وأهميته،
واليت منها ما رواه أبو َم ْس ُعوٍد َ
ْص ِار ِّي ،قال( :جاء َر ُج ٌل ِبنَاَقٍة مخَْ ُطو َمٍة ،فقال :هذه يف
األن َ
َسبِيلِ اهللِ ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ل َك ِبها يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة سبع مائة َناَقٍة،

كُلُّ َها مخَْ ُطو َمٌة.) .

()3( )2

وسبيل اهلل أحد مصارف الزكاة الثمانية ،اليت حددها القرآن الكريم ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا

َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني
الص َدَق ُ
َّ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
يضًة ِّم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
يم}( ،)4ويف تفسري القرطيب:
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
يل اهللِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
َوفيِ َسبِ ِ
(أن سهم (يف سبيل اهلل) يقصد به الغزاة ،وموضع الرباط ،يعطون ما ينفقون يف غزوهم،

كانوا أغنياء أو فقراء ،وهذا قول أكثر العلماء)( ،)5ومن مستلزمات حاجة الغزاة واألسرى،
.1النساء.75 :
 .2املقصود بالناقة املخطومة :اليت فيها ِخطام ،وهو احلبل الذي يعلق على حلق البعري ،ثم يعقد على أنفه،
ليقاد به لسان العرب.106 - 105 /5 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الصدقة يف سبيل اهلل وتضعيفها.
.4التوبة.60 :
.5تفسري القرطيب.185/ 8 ،
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اإلنفاق على من يعولون خالل فرتة غيابهم عنهم.
ومبا أن األسرى والشهداء هم األكرم منا مجيعاً ،فينبغي أن توجه اجلهود واملساعي
اخليرّ ة إلكرام ذويهم من آباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات؛ ليعيشوا حياة كرمية ،من
خالل تعويضهم عن غياب معيلهم األسري أو الشهيد ،وتسهيل سبل تعليم أبنائهم،
وإعطائهم فرصاً خاصة يف الوظائف املناسبة ملؤهالتهم وقدراتهم.
سائلني اهلل العلي القدير أن حيرر أسرانا ،ويطلق سراحهم ،وحيسن خالصهم ،وأن
جيزيهم عن دينهم ووطنهم وأمتهم وأهلهم خري اجلزاء ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا
حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يعلم البشرية مكارم األخالق يف التعامل مع أطفال احملاربني
عن ُسَليْ َما َن بن ُب َريْ َدةَ ،عن أبيه ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :إذا أَ َّم َر

اصتِِه ِبتَ ْق َوى اهللَِ ،و َم ْن معه من المُْ ْسِل ِم َ
ني َخيرْ ًا،
أَ ِم ً
ش ،أو َس ِريٍَّة ،أَ ْو َصاُه يف َخ َّ
ريا على َجيْ ٍ
ِ
يل اهللَِ ،قاِتُلوا من َك َف َر ِباهللِ ،ا ْغزُوا وال َت ُغُّلوا ،وال َت ْغ ِدُروا،
ب
س
يف
هلل
ا
م
اس
ِ
َ
ُث َّم قال :ا ْغزُوا ِب ْ
ِ
ِ
()1
وال تمَُْثُلوا ،وال َت ْقُتُلوا َوِلي ًدا .)...
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يركز يف وصاياه األخالقية ألمراء جنده وجيوشه
قبيل توجههم ملالقاة حماربني من أعداء اإلسالم ،بضرورة التحلي مبجموعة من القيم
اليت حيرص اإلسالم على دوام التحلي بها ،يف السلم واحلرب ،مع األحباب واألعداء،
ومل تكن الوصايا املذكورة أعاله جمرد دعاية إعالمية ،وال مزايدة على أحد من اخللق ،وإمنا
هي أخالق اإلسالم على حقيقتها ،دون زيف ،وبعيداً عن مشاهد العنف املختلق من قبل
جهات تعمل لصاحل أجندة مسخرة لتشويه صورة اإلسالم ،وأخالقه ،وقيمه.
وتعقيباً على شرح هذا احلديث الشريف ،يقول النووي :ويف هذه الكلمات من
احلديث فوائد جممع عليها ،وهي حتريم الغدر ،وحتريم الغلول ،وحتريم قتل الصبيان،
إذا مل يقاتلوا ،وكراهة املثلة ،واستحباب وصية اإلمام أمراءه وجيوشه بتقوى اهلل تعاىل،
والرفق بأتباعهم ،وتعريفهم مبا حيتاجون يف غزوهم ،وما جيب عليهم ،وما حيل هلم،
وما حيرم عليهم ،وما يكره.

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو
وغريها.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.37/ 12 ،
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ال َت ْغِدُروا  ...وال َت ْق ُتُلوا َوِل ً
يدا:
هذا التوجيه النبوي مل يوجه إىل عصابات اإلجرام ،وإمنا وجه إىل فئة مؤمنة ،حتى ما
تظن يف حلظة من اللحظات أن توجهها إىل منازلة أعداء اهلل تبيح هلا ارتكاب حمظورات
أخالقية وإنسانية ،بل ينبغي التشبث بقيم اإلسالم ،الذي بعث به النيب حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،رمحة للعاملني ،مع ترك خيارات القوة والبطش حلاالت متادى أصحابها،
ومل تنفع معهم أساليب احلكمة والتسامح ،ونهي اجلند عن ممارسة الغدر مهم جداً ،إذ
قد يربر بعض الناس اللجوء إىل الغدر يف املعارك ،حبجة أن األمر يتعلق حبرب ،واملهم
يف نظرهم تسجيل االنتصار ،واإلسالم الذي ينهى عن الغدر ،ينهى أيضاً عن تربير
الوسيلة بالغاية ،بل ينظر اإلسالم إىل الوسائل نظرته إىل الغايات ،فالسعي لتحقيق
غايات نبيلة يلزم أن يكون من خالل وسائل نظيفة طاهرة ،غري ملتوية ،والغدر خلق
ذميم ،ينبغي على املسلم التحرز عن اللجوء إليه ،بغض النظر عن أهدافه السامية
اليت يريد الوصول إليها ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِ( :ل ُك ِّل َغاِد ٍر ِل َواٌء يوم اْل ِقيَا َمِة

ُي ْع َر ُف ِبِه)( ،)1ومن التطبيقات العملية لذلك يف اإلسالم ،أنه ينهى عن مباغتة األعداء
حبرب ،بل كان يسبق ذلك عرض خيارات سلمية عليهم ،قبل اللجوء إىل خيار القوة
والبطش.
وباإلضافة إىل توصية اجلند باالمتناع عن الغدر ،فقد مشلت وصاياه صلى اهلل عليه
وسلم هلم كذلك النهي الصريح والواضح عن قتل األطفال( ،وال َت ْقُتُلوا َوِلي ًدا)؛ أي

ً
طفال صغرياً( ،)2من هنا؛ يالحظ كم سبق الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املواثيق العاملية
 .1صحيح البخاري ،كتاب احليل ،باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة اجلارية امليتة ثم وجدها
صاحبها فهي له ويرد القيمة وال تكون القيمة مثناً.
 .2حتفة األحوذي.552/ 4 ،
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والدولية اخلاصة بالعناية باألطفال ،فحتى لو كانوا أبناء حماربني ،فإن الطفولة حتصنهم،
وحتميهم من أن متتد إليهم آالت البطش ،كونهم صغاراً.
االعتداء اإلجرامي على عائلة دوابشة وأطفاهلا:
الفاجعة اليت أحلقها أعداء اهلل واإلنسانية بعائلة دوابشة يف الساعات األوىل من فجر
يوم اجلمعة احلادي والثالثني من متوز لعام  ،2015متثلت تلك الفاجعة يف حرق منزل
آمن تسكنه أسرة مكونة من رب األسرة ،وهو عامل بناء ،وامرأته معلمة ،وطفلني ،مل
يتجاوز عمر أكربهما األربعة أعوام ،يسكنون يف قرية دوما مبحافظة نابلس ،فاجملرمون
الذين حتدثت وسائل اإلعالم أنهم قدموا من إحدى املستوطنات القريبة إىل تلك
القرية ،أحرقوا ذاك املنزل على ساكنيه ،ونقل عن أحد جريان تلك األسرة أنه ملا قدم
لتقديم املساعدة إىل تلك األسرة املنكوبة طلب له ربها العمل على إنقاذ زوجته وطفله،
حيث هرع مسرعاً حنوهما ،ليجد والدة الطفل قد اشتعلت النريان يف جسدها ،فيما كان
زجاج النافذة املكسور يغطي كامل جسدها بعد أن أغمي عليها متاماً ،وأنه قام بسحبها
وإنقاذها وطفلها أمحد ( 4سنوات).
وقد مات الطفل الرضيع علي دوابشة الذي مل يتجاوز عمره السنة والنصف ،حيث
أحرقه الغادرون وهو على قيد احلياة ،كما أثبتت التقارير الطبية اليت نشرت عقب
تشريح جثته ،وما زال باقي أفراد األسرة األب واألم وابنهما الثاني يتلقون العالج
وحالتهم حرجة وصعبة للغاية.
وهذه احلادثة املأساوية تدل بشكل صارخ على مدى االحندار يف منظومة القيم
لدى هؤالء الذين يعيثون يف األرض فساداً ،زاعمني أنهم يعربدون ويقتلون ويدمرون
وحيرقون الناس وأمالكهم وأطفاهلم تقرباً إىل اهلل ،متجاهلني أن اهلل منذ بداية وجود
227

اخللق البشري على األرض قد حث بين إسرائيل ليكونوا قدوة لغريهم من البشر

يف الكف عن اقرتاف قتل الناس بغري حق ،فقال تعاىلِ { :م ْن أَ ْج ِل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َبن
يِ
َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
إِ ْس َراِئ َ
َل َن ْفساً ِب َغيرْ َن ْف َ َ
جيعاً َو َم ْن
َل النَّ َ
اس مَ ِ
ِ
ِ ٍ
س أ ْو ف َساٍد فيِ
َات ُث َّم إِ َّن َكثِرياً ِّمنْ ُهم َب ْع َد َذِل َك
جيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
اس مَ ِ
َ
ض لمَُ ْس ِرُفو َن}.
فيِ األ ْر ِ

()1

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن االعتداء املروع على عائلة دوابشة سبقه االعتداء

املفزع على الطفل حممد أبو خضري الذي قضى حنبه بآلة احلرق الظامل نفسها اليت أشعل
هليبها حاقدون جمرمون ،هذا عدا عن حماوالت أخرى على هذه الشاكلة وقعت على
أرضنا الطهور ،واليت لوال لطف املوىل عز وجل النضم أطفال آخرون إىل قافلة احمل َرقني
من قبل عصابات التطرف.
تاريخ اجملرمني يعيد نفسه:
احلاقدون ممن يعادون اإلسالم وأهله متادوا يف غيهم إىل أن وصل بهم االستهتار بدم
البشر ،وحقوق الطفولة ،فأعدموا األطفال بأبشع الطرق والوسائل ،وهم راقدون يف
أسرتهم ،أو أحضان أمهاتهم ،دون أن جيدوا رادعاً يزجرهم عن ذلك ،فباءوا بغضب
ّ
من اهلل ولعنه ،كما باء أسالفهم من قبل أمثال الطاغية فرعون ،الذي استسهل قتل
مواليد مصر جملرد ختوف من أن يكون منهم خصمه وعدوه ،وقد أشار القرآن الكريم
ُ
ْ َ
إىل ذلك ،فقال تعاىلَ { :وإِْذ نجََّيْن ُ
اب ُي َذبحُِّ و َن
َاكم ِّم ْن آ ِل ِف ْر َع ْو َن يَ ُسوُموَنك ْم ُس َوَء ال َعذ ِ
يم }( ،)2ولألسف فإن كثرياً
َحُيو َن ِن َس ُ
أَْبن ُ
َاءك ْم َويَ ْست ْ
اءك ْم َوفيِ َذِل ُكم َبالٌء ِّمن َّرِّب ُك ْم َع ِظ ٌ
 .1املائدة.32 :
 .2البقرة.49 :
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من الذين يدعون اليوم انتسابهم إىل بين إسرائيل مل يتعظوا مما حلق بهم عرب التاريخ من
جرائم استبيحت بها دماء أطفاهلم ،فهم اليوم عندما حيرقون أطفال الشعب الفلسطيين
ويعذبون أبناءه يقومون بدور اجملرم الذي عانوا من فظائعه ،وقاسوا األمرين من ويالته،
بالضبط متاماً مثل الذين استمرءوا اقرتاف القتل ضد أبنائهم يف سالف الزمان ،حيث

َحُيوا
اءهم ِبالحْ َ ِّق ِم ْن ِعن ِدَنا َق ُالوا اْقُتُلوا أَْبنَاء َّال ِذ َ
يقول تعاىلَ{ :فَل َّما َج ُ
است ْ
ين آ َمنُوا َم َعُه َو ْ

ين إِال فيِ َضال ٍل}.
اءه ْم َو َما َكيْ ُد اْل َكاِف ِر َ
ِن َس ُ

()1

ويرى كثري من املفسرين أن هذا القتل غري القتل الذي وقع يف وقت والدة موسى،

عليه السالم؛ ألن يف ذلك الوقت أخربه املنجمون بوالدة عدو له يظهر عليه ،فأمر بقتل
األوالد يف ذلك الوقت ،وأما يف هذا الوقت فموسى ،عليه السالم ،قد جاءه وأظهر
املعجزات الظاهرة ،فعند ذلك أمر بقتل أبناء الذين آمنوا معه؛ لئال ينشأوا على دين
موسى فيقوى بهم ،وهذه العلة خمتصة بالبنني دون البنات ،فلهذا السبب أمر بقتل
األبناء.

()2

فهل للناس اليوم وخباصة الذين يزعمون اتباع األديان والرسل أن يراجعوا مواقفهم
املعادية لرسول اإلسالم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأتباعه؟! وصلى اهلل على آله ،وأزواجه،
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

.1غافر.25 :
 .2التفسري الكبري.48/ 27 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة األوىل
عن َخبَّاب بن َ
األ َر ِّت ،قالَ :
(ش َك ْوَنا إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ُمتَ َو ِّس ٌد
ِ

يم ْن
ُب ْرَدةً له يف ِظ ِّل اْل َك ْعبَِةُ ،قْلنَا له :أال َت ْستَنْ ِصُر لنا ،أال َتد ُ
الر ُج ُل ِف َ
ْعو اهللَ لنا؟ قال :كان َّ
َقبَْل ُك ْم يحُْ َفُر له يف األرضَ ،فُي ْج َع ُل فيهَ ،فُي َجاُء ِبالمِْنْ َش ِارَ ،فُي َ
وض ُع على َرأْ ِسِهَ ،فُي َش ُّق ِباْثنَتَينْ ِ ،
يمُْش ُط بأَْم َش ِ َ
لحَ ْ
ْ
ب ،وما
وما يَ ُص ُّدُه ذلك عن ِدينِِهَ ،و َ ِ
اط احل ِدي ِد ما ُدو َن ِمِه من َعظ ٍم ،أو َع َص ٍ
يَ ُص ُّدُه ذلك عن ِدينِِه ،واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت،
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ
ُ َ (*)
اف إال اهللَ أو ِّ
ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجلون).
الذْئ َ
ب على َغن ِ
1

هذا احلديث النبوي الصحيح يذكي يف النفوس املؤمنة روح التفاؤل باملستقبل

الزاهر ،حتى وهي تعاني الصعاب ،وتواجه احملن ،فمما ال خيفى أن هلذا احلديث مناسبة
خلصها الصحابي اجلليل خباب بن األرت ،رضي اهلل عنه ،يف كلمات معدودات ،لكنها
معربة عن حالة االحتقان اليت أملت باملؤمنني ساعة قدوم بعضهم ،يشكوها إىل الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،فقد بلغ السيل الزبى ،وضاقت األرض مبا رحبت ،وبلغت
القلوب احلناجر ،وحان يف نظر الشاكني وقت طلب النصرة من اهلل العلي القدير،
أن يغري احلال بسيف انتقامه ،وجربوت سلطانه ،فالذين يعانون هم أنصاره وأحبابه،

الذين آمنوا به رباً ،وصدقوا برسالة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعاداهم اجلاحدون
واشتد أذاهم هلم ،فحاصروهم يف ديارهم ،وعرقلوا بيعهم وشراءهم ،ونالوا
املنكرون،
َّ
من أجسادهم وأعراضهم ،والحقوهم مستهدفني قتلهم ،والتخلص منهم ،يف مثل هذه
األجواء امللبدة بالقهر واالضطهاد ،جاء بعض املعانني من تبعات ذلك ،يشكون لصاحب
الدعاء املستجاب ،جاءوا ال يطلبون منه سوى أن يدعو صاحب امللكوت األعلى أن
* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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ينصرهم ،ويرفع الظلم عنهم ،وهو الذي قال له املََل ُك يوماً (إن ِشئ َ
ْت أَ ْن ُأ ْطبِ َق عليهم

الأَْ ْخ َشبَينْ ِ ) ،فعن َعاِئ َشة ،رضي اهلل عنهاَ ،ز ْو َج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنها قالت
يِ
يت
ب ،صلى اهلل عليه وسلم( :هل أتى َعَليْ َك يَ ْو ٌم كان أَ َش َّد من يَ ْو ِم ُأ ُح ٍد؟ قال :لقد َل ِق ُ
ِللنَّ ِّ
يت منهم يوم اْل َع َقبَِة ،إِْذ َع َر ْض ُت َن ْف ِسي على ابن
يت ،وكان أَ َش َّد ما َل ِق ُ
من َق ْو ِم ِك ما َل ِق ُ
عبد يا ليل بن عبد ُكال ٍل ،فلم يجُ ِبْن إىل ما أَ َرْد ُتَ ،فان َ
ْطَل ْق ُت وأنا َم ْه ُمو ٌم على َو ْج ِهي ،فلم
يِ
أَ ْستَ ِف ْق إال وأنا ِب َق ْر ِن الثَّ َعاِلبَ ،ف َرَف ْع ُت َرأْ ِسي ،فإذا أنا ِب َس َحاَبٍة قد أَ َظَّلتْنَ ،فن َ
َظ ْر ُت ،فإذا
ِ
يِ
فيها ِجبرْ ُ
يلَ ،فنَادَاِني ،فقال :إِ َّن اهللَ قد مسع َق ْو َل َق ْو ِم َك لك ،وما َردُّوا َعَليْ َك ،وقد َب َع َ
ث
ِ
اهلل إَِليْ َك َمَل َك الجْ ِبَا ِل ِلتَأُْم َرُه مِبَا ِشئ َ
يه ْمَ ،فنَادَاِني َمَل ُك الجْ ِبَا ِلَ ،ف َسَّل َم َعَل َّيُ ،ث َّم قال :يا
ْت ِف ِ
ْت :إن ِشئ َ
يما ِشئ َ
ْت أَ ْن ُأ ْطبِ َق عليهم الأَْ ْخ َشبَينْ ِ  ،فقال النيب ،صلى اهلل
حممد؛ فقال ذلك ِف َ
ً (*)
َ
َ َ
الب ِه ْم من يَ ْعُب ُد اهللَ َو ْح َدُه ،ال ُي ْش ِر ُك ِبِه شيئا).
عليه وسلمَ :ب ْل أ ْر ُجو أ ْن يخُْ ِر َج اهلل من أ ْص ِ
فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أوتي تفويضاً من اهلل تعاىل بأن يطلب تسليط غضب ربه
1

وسخطه على الذين ناصبوه العداء ،غري أنه مل يغب عن باله حتى يف أحلك الظروف
اهلدف الذي من أجله كانت بعثته للعاملني ،فقال قولته املشهورةَ(:ب ْل أَ ْر ُجو أَ ْن يخُْ ِر َج اهلل
َ
الب ِه ْم من يَ ْعُب ُد اهللَ َو ْح َدُه ال ُي ْش ِر ُك ِبِه شيئاً) فلم تأخذه نشوة توفر املدد والعون
من أ ْص ِ
ليزهو بها ،وينتقم من الذين يناصبونه العداء ،وهو اآلن يشتكى إليه ،فماذا كان رده
صلى اهلل عليه وسلم على الشاكني؟ وهل يعرب ذاك الرد عن جتاهل حلال الشاكني أو
استهتار بطلبهم؟ معاذ اهلل أن يبدر عنه شيء من هذا القبيل ،وإمنا هي الرتبية اإلميانية

اليت أرادها ملريديه وأتباعه ،أن يكون عملهم هلل ً
أوال وآخراً ،وأن يكون احتسابهم األجر
على اهلل ،وأن يكونوا أصحاب رسالة هدفها صالح العاملني وهدايتهم إىل صراط اهلل
املستقيم ،وتلك لعمري قيم ال يدرك مراميها ومعانيها من مل يذق طعم اإلميان ،ومن مل
* صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحداهما األخرى
غفر له ما تقدم من ذنبه.
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تكن الدنيا وراء ظهره ،واآلخرة مبتغاه ،مستلهماً مسعاه من مثل قوله تعاىلِ{ :تْل َك الدَّاُر
َ ()1
ُ ً لأَْ
ين ال ُي ِر ُ
ض َوال َف َساداً َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِقني}.
اآلخ َرُة نجَْ َعُل َها ِلَّل ِذ َ
ِ
يدو َن ُعل ّوا فيِ ا ْر ِ
إذن ماذا كان رده صلى اهلل عليه وسلم على الشاكني؟ رد عليهم رداً حامساً ،تكفل
بصدهم عن تكرار طلبهم الذي جاءوا به ،ومتحور رده حول ثالثة حماور رئيسة ،متثل
أوهلا بضرب مثل حبال أصعب ابتالء من حاهلم الذي جاءوا يشكونه ،واحملور الثاني متثل
بالتأكيد على حتمية انتصار حقهم على باطل عدوهم ،والثالث إشارته صلى اهلل عليه
وسلم إىل طبيعة بشرية ،يلزمها التهذيب ،وتتمثل يف استعجال قطف الثمار ،وحصد
الزرع ،وفيما يأتي وقفة موجزة عند هذه احملاور الثالثة:
مثال حلال أصعب ابتالء:
رد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على طلب بعض شاكي األحوال الصعبة أن
يستنصر هلم اهلل ،تصدره ذكر صورة جتسد مدى األذى الذي حلق ببعض من سبقونا إىل
(بالمِْنْ َش ِار) آلة نشر
اإلميان ،فكانوا ُي َق َّطعون أشالء ،وما يصدهم ذلك عن دينهم ،قولهِ :

اخلشب ،وقوله( :ما ُدو َن لحَ ْ ِمِه)؛ أي حتت حلمه أو عند حلمه.

()2

وعلى هذا الدرب ،ضرب الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،أعظم األمثال يف الثبات على

احلق ،رغم قسوة األذى ،ومرارة االضطهاد الذي وجدوه من أعدائهم ،ومن صور صمودهم
األسطوري ما كان من الصحابي املشهور بالل بن رباح ،الذي أوذي يف اهلل أشد األذى،

فقد كان مملوكاً ألمية بن خلف اجلمحي ،فكان جيعل يف عنقه ً
حبال ،ويدفعه إىل الصبيان
يلعبون به ،وهو يقول :أحد أحد ،ومل يشغله ما هو فيه عن توحيد اهلل ،وكان أمية خيرج به
وقت الظهرية يف الرمضاء ،وهي الرمل الشديدة احلرارة ،لو وضعت عليها قطعة حلم،
لنضجت ،ثم يأمر بالصخرة العظيمة ،فتوضع على صدره ،ثم يقول :ال تزال هكذا حتى
 .1القصص.83 :
 .2عمدة القاري.144/ 16 ،

232

متوت ،أو تكفر مبحمد ،وتعبد الالت والعزى ،فيقول :أحد أحد ،رضي اهلل عنه وأرضاه.

()1

التأكيد على حتمية انتصار احلق:
بعد إثبات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالصورة املؤثرة ملشهد االضطهاد الذي
واجهه مؤمنون سابقون بالعزمية واإلصرار على التمسك مببادئهم وقيمهم ،حتول يف

إجابته للشاكني من صعوبة األذى الذي جيدون ،فأكد على حتمية انتصار احلق ،ضارباً
ً
مثال من نوع آخر خلدمة هدف الرتبية على الصرب والثبات ،فأخرب صحابته بأن زماناً

سيأتي ال حمالة ينتصر فيه حقهم ،ويعم األمن طرقهم وحياتهم حتى يسري الراكب من
صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهلل والذئب على غنمه.

املراد باألمر يف قوله( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
األ ْم َر) هو اإلسالم ،وقوله ِّ
َمِه):
(الذْئ َ
ب على َغن ِ

تقديره وال خياف إال الذئب على غنمه؛ ألن مساق احلديث إمنا هو لألمن من عدوان
بعض الناس على بعض ،كما كانوا يف اجلاهلية ،ال لألمن من عدوان الذئب ،فإن ذلك
إمنا يكون يف آخر الزمان عند نزول عيسى.

()2

وقوله( :من َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت) هما من مدن اليمن ،والغرض بيان انتفاء اخلوف

من الكفار على املسلمني ،وقوله( :أو ِّ
ب) عطف على االسم األعظم ،وإن احتمل
الذْئ َ
أن يعطف على املستثنى منه املقدر.

()3

سائلني اهلل العلي القدير أن يثبتنا على اإلميان ،وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ،وأن

يكتب لنا العز ،وأن يهبنا نصراً عزيزاً مؤزراً ،وإىل لقاء يف احللقة التالية من هذه الزاوية
الصحفية مع متابعة احلديث عن احلث على الصرب ،والوعد بالنصر املبني ،كما جاء
عن رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان
إىل يوم الدين.
 .1السنن واملبتدعات.375/ 1 ،
 .2فتح الباري.167/ 7 ،
 .3عمدة القاري.145 - 144/ 16 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة الثانية
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ

اف إال اهللَ أو ِّ
َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ،ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب على َغن ِ

()1

تعرضت احللقة السابقة إىل ذكر احملاور الثالثة اليت تضمنها رده صلى اهلل عليه وسلم
على الشاكني إليه تردي أوضاعهم األمنية واحلياتية ،حيث عربوا عن قسوة ما جيدون من
اضطهاد وصعوبة يف العيش بسبب إميانهم بدينهم الذي ارتضاه اهلل تعاىل هلم ،فضرب
هلم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
مثال حبال أصعب ابتالء من حاهلم الذي جاءوا
يشكونه ،وأكد هلم على حتمية انتصار حقهم على باطل عدوهم ،وتتابع هذه احللقة
احلديث عن احملور الثاني الذي يؤكد فيه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالقسم على
حتمية انتصار اإلسالم الذي سيعم به األمن واألمان.
حتمية نصر املرسلني واملؤمنني:
اآليات القرآنية اليت تؤكد حتمية انتصار احلق ،ولو بعد حني كثرية ،منها قوله تعاىل:
الدْنيَا َويَ ْو َم يَُقوُم َ
ين آ َمنُوا فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
األ ْش َهاُد}
َنصُر ُر ُسَلنَا َو َّال ِذ َ
{إِنَّا َلن ُ
ذكر البغوي وجوهاً لنصر الرسل ،منها :ما روي عن ابن عباس أنه يكون بالغلبة
()2

والقهر ،وقال الضحاك :باحلجة ،ويف اآلخرة بالعذاب ،وقيل :باالنتقام من األعداء يف
الدنيا واآلخرة ،وكل ذلك قد كان لألنبياء واملؤمنني ،فهم منصورون باحلجة على من
خالفهم ،وقد نصرهم اهلل بالقهر على من ناوأهم ،وإهالك أعدائهم ونصرهم ،بعد أن
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
 .2غافر.51 :
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قتلوا باالنتقام من أعدائهم ،فهم منصورون بأحد هذه الوجوه.

( *)
1

ً
تساؤال عند هذه اآلية الكرمية ،حول مسألة حتمية نصر اهلل رسله،
وأورد الطربي
هم بقتله
ومنهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كيحيى بن زكريا ،عليهما السالم ،ومنهم من َّ

قومه ،فكان أحسن أحواله أن خيلص منهم حتى فارقهم ناجياً بنفسه ،كإبراهيم الذي
هاجر إىل الشام من أرضه ،مفارقاً لقومه ،وعيسى الذي رفع إىل السماء إذ أراد قومه
قتله ،فأين النصرة اليت أخربنا أنه ينصرها رسله واملؤمنني به يف احلياة الدنيا ،وهؤالء
أنبياؤه قد ناهلم من قومهم ما ناهلم ،وما نصروا على من قيل :إن نصر اهلل رسله والذين
آمنوا له وجهان ،كالهما صحيح معناه ،أحدهما :أن يكون معناه إنا لننصر رسلنا والذين
آمنوا يف احلياة الدنيا إما بإعالئهم على املكذبني ،وإظفارهم بهم ،حتى يقهروهم غلبة،
كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان ،فأعطاهما من امللك والسلطان ما قهرا به كل
كافر ،وكالذي فعل مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بإظهاره على من كذبه من قومه ،وإما
بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهالكهم ،وإجناء الرسل ممن كذبهم ،وعاداهم ،كالذي فعل
تعاىل ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه ،وإجنائه منهم ،وكالذي فعل مبوسى وفرعون
وقومه ،إذ أهلكهم غرقاً ،وجنى موسى ومن آمن به من بين إسرائيل وغريهم ،وحنو ذلك،
أو بانتقامنا يف احلياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسلنا من بعد مهلكهم كانتصارنا
لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم ،فهذا أحد وجهيه ،وقد كان بعض
أهل التأويل يوجه معنى ذلك إىل هذا الوجه ،فقد كانت األنبياء واملؤمنون يقتلون يف
الدنيا وهم منصورون ،وذلك أن تلك األمة اليت تفعل ذلك باألنبياء واملؤمنني ال تذهب
حتى يبعث اهلل قوماً ،فينتصر بهم ألولئك الذين قتلوا منهم.
* تفسري البغوي.100 /4 ،

235

والوجه اآلخر :أن يكون هذا الكالم على وجه اخلرب عن اجلميع من الرسل واملؤمنني،
واملراد واحد ،فيكون تأويل الكالم حينئذ :إنا لننصر رسولنا حممداً ،صلى اهلل عليه
وسلم ،والذين آمنوا به يف احلياة الدنيا ،ويوم يقوم األشهاد ،والعرب خترج اخلرب بلفظ
اجلميع ،واملراد واحد إذا مل تنصب للخرب شخصاً بعينه.

()1

وتفسري قوله تعاىل{ :يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد}؛ أي يف الدنيا واآلخرة؛ يعين
أنه يغلبهم يف الدارين مجيعاً باحلجة والظفر على خمالفيهم وإن غلبوا يف الدنيا يف بعض
األحايني ،امتحاناً من اهلل ،فالعاقبة هلم ،ويتيح اهلل من يقتص من أعدائهم ،ولو بعد حني،
واألشهاد مجع شاهد ،كصاحب وأصحاب يريد احلفظة من املالئكة واألنبياء واملؤمنني
من أ ّمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.

()2

وقيل :األشهاد هنا يعين يوم القيامة ،قال زيد بن أسلم األشهاد أربعة املالئكة والنبيون
واملؤمنون واألجساد ،وقال جماهد والسدي :األشهاد املالئكة تشهد لألنبياء باإلبالغ،
وعلى األمم بالتكذيب.

()3

واآليات القرآنية الكرمية اليت تؤكد حتمية انتصار املرسلني واملؤمنني كثرية ،منها قوله
ت َكِل َمُتنَا ِل ِعبَاِدَنا المُْْر َسِل َ
نصوُرو َن* َوإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم
تعاىلَ { :وَل َق ْد َسبَ َق ْ
ني* إِن ُ
َّه ْم لهَُ ُم المَْ ُ

اْل َغاِلُبو َن}.

()4

ويف تفسري أضواء البيان أن هذه اآلية الكرمية تد ّل على أن الرسل ،صلوات اهلل

باحلجة والبيان ،ومن أمر منهم
وسالمه عليهم وأتباعهم منصورون ً
دائما على األعداء ّ
 .1جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطربي.83 - 82 /22 ،
 .2الكشاف.177 - 176/ 4 ،
 .3تفسري القرطيب .322/ 15
 .4الصافات.173 - 171 :
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أيضا بالسيف والسنان ،واآليات َّ
باجلهاد منصور ً
الدالة على هذا كثرية ،واهلل تعاىل يقول:
ب أََناْ َوُر ُسِلي} ،ويقول سبحانه وتعاىلَ { :و َكا َن َح ّقاً َعَليْنَا َن ْصُر المُْ ْؤ ِمن َ
َب اهلل أل ْغِل نَ َّ
ني}
{ َكت َ

()1

النصر دون قتال:
من أساليب نصر املؤمنني ،عدا عن الغلبة يف ساحات الوغى بعد التحام اجليوش،
ونزف الدماء ،حتقق دون قتال وهذا ورد يف السرية النبوية حدوثه وذكره ،فالرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،واملسلمون هزموا جيش الروم يف تبوك من غري قتال ،وإمنا بالرعب
الذي سلطه اهلل على قلوب األعداء ،وهو سالح فاعل أيد اهلل تعاىل به نبيه ،صلى اهلل
عليه وسلم ،فعن َجابر ابن عبد اهلل ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
يت مَ ْ
خ ًسا
(أ ْع ِط ُ
ِ
مل ُي ْع َط ُه َّن أَ َح ٌد ِم َن َ
ت لي الأَْ ْر ُ
ض
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعَل ْ
ب َم ِس َ
األنْبِيَاء َقبِْليُ :ن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ
ت لي اْلغنَاِئ ُم ،وكان
الصلاَ ُة َفْلُي َص ِّلَ ،وُأ ِحَّل ْ
َم ْس ِج ًدا َو َط ُهو ًراَ ،وأَيمَُّا َر ُج ٍل من ُأ َّمتيِ أَْد َر َكتُْه َّ
َ َ ()2
يت َّ
الشفا َعة).
ْت إىل الناس كافةَ ،وُأ ْع ِط ُ
اصًةَ ،وُب ِعث ُ
النيب ُيبْ َع ُث إىل َق ْو ِمِه َخ َّ
وحرص عليه الصالة والسالم على فتح مكة دون قتال رغم اجلاهزية العسكرية اليت
أعدها له حذراً من مباغتة أو مفاجأة من قبل الكفار ،ومما يدل على هذا احلرص ما روي
يف صحيح السنة والسرية ،أنه ملا َخ َر َج رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ز َم َن الحُْ َديْبِيَِة
ِ
حتى َكاُنوا ِببَ ْعض َّ
يق ،قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن َخاِل َد بن اْل َوِلي ِد ِباْل َغ ِميم
الط ِر ِ
ِ

ش َطِلي َعٌةَ ،ف ُخ ُذوا َذ َ
نيَ ،ف َواهللِ ما َش َع َر ِب ِه ْم َخاِلدٌ ،حتى إذا ُه ْم ِبقَترََةِ
ات اْليَ ِم ِ
يف َخيْ ٍل ِلُق َريْ ٍ
الجْ َيْشَ ،فان َ
ْطَل َق يَ ْر ُك ُ
شَ ،و َسا َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى إذا كان
ض َن ِذي ًرا ِلُق َريْ ٍ
ِ

تَ ،ف َق ُالوا:
احَلُتُه ،فقال الناسَ :ح ْل َح ْلَ ،فأَلحَ َّ ْ
ِبالثَّنِيَِّة اليت ُي ْهبَ ُط عليهم منهاَ ،ب َر َك ْ
ت ِبِه َر ِ
 .1أضواء البيان .321/ 6
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :جعلت لي
األرض مسجداً وطهوراً).
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أل ْت اْل َق ْص َواُءَ ،خلأََ ْت اْل َق ْص َواُء ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :ما َخ َ
َخ َ
أل ْت اْل َق ْص َواُء،
وما َذ َ
اك هلا بخُُِل ٍقَ ،وَل ِك ْن َحبَ َس َها َح ِاب ُ ْ
يلُ ،ث َّم قالَ :و َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ،ال يسألونين
س ال ِف ِ
ت ،قالَ :ف َع َد َل َعنْ ُه ْم،
ُه ْم إِيَّا َهاُ ،ث َّم َز َج َر َهاَ ،ف َوَثبَ ْ
ات اهللِ ،إال أَ ْع َطيْت ُ
ُخ َّطًة ُي َع ِّظ ُمو َن فيها ُحُر َم ِ

حتى َنز َ
َل ِبأَْق َصى الحُْ َديْبِيَِة .)...

(* )
1

سائلني اهلل العلي القدير أن يثبتنا على اإلميان ،وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ،وأن
يكتب لنا العز ،وأن يهبنا نصراً عزيزاً مؤزراً ،وإىل لقاء يف احللقة التالية من هذه الزاوية
الصحفية مع متابعة احلديث عن احلث على الصرب والوعد بالنصر املبني ،كما جاء عن
رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة الثالثة
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ

اف إال اهللَ أو ِّ
َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ،ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب على َغن ِ

()1

وقفت احللقتان السابقتان من هذه الزاوية الصحفية املباركة عند حماور دار حوهلا
حديث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي رد فيه على من جاءه شاكياً األوضاع ،وطالباً
النجدة بالدعاء ،وتواصل هذه احللقة الوقوف عند حمور الصرب ،وبيان أهميته وفضله،
وبعض مسائله األخرى.
االستعانة بالصرب وفضله:
ورد يف القرآن الكريم األمر باالستعانة يف ثالث آيات ،ارتبطت مجيعها بالصرب ،ففي
ََ
ريةٌ إ َّال عَ
الصبرْ َو َّ َ
اش ِع َ
ني}.
َلى الخْ َ ِ
سورة البقرة يقول تعاىلَ { :و ْ
الصالةِ َوإَِّن َها لكبِ َ ِ
استَ ِعينُواْ ِب َّ ِ

()2

الص َ
ين}( .)3أي
الص ِاب ِر َ
ويقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ

استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البالء ،وقيل :على طلب اآلخرة بالصرب والصالة.

()4

ويقول الرازي :إن اهلل تعاىل خص الصرب والصالة بذلك؛ ملا فيهما من املعونة على
العبادات ،أما الصرب فهو قهر النفس على احتمال املكاره يف ذات اهلل ،وتوطينها على
حتمل املشاق ،وجتنب اجلزع ،ومن محل نفسه وقلبه على هذا التذليل ،سهل عليه فعل
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
 .2البقرة.45 :
 .3البقرة.153 :
 .4تفسري البغوي.68/ 1 ،
239

الطاعات ،وحتمل مشاق العبادات ،وجتنب احملظورات.

()1

وموسى ،عليه السالم ،وجه قومه إىل االستعانة باهلل ،وقرن بذلك احلث على الصرب،
اص ُ واْ إ َّن َ
فقال تعاىلَ{ :ق َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن
ال ُم َ
وسى ِل َق ْو ِمِه ْ
ض لهلِ ِ ُي ِ
استَ ِعينُوا ِباهللِ َو ْ برِ ِ

ِعبَاِدهِ َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}.

()2

ومن دالالت االهتمام بالصرب ،واستشعار فضله ،ما جاء عن عمر بن اخلطاب ،رضي
الص ِابُرو َن أَ ْج َر ُه ْم
الصبرْ ِ عن محََ ِار ِم اهللَ ،وَق ْوِلِه عز وجل{ :إمنا ُي َوَّفى َّ
اهلل عنه ،ففي َباب َّ
الصبرْ ِ) )3(.والصرب مطلوب دائماً ،وتشتد
اب} ،قال ُع َمُرَ ( :و َج ْدَنا َخيرْ َ َعيْ ِشنَا ِب َّ
ِب َغيرْ ِ ِح َس ٍ
احلاجة إليه عند لقاء األعداء ،ويف ساحات الوغى ،و َر ُسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

ت َّ
يه ْم،
َظُر حتى إذا َم َال ْ
ض أَيَّا ِمِه اليت َل ِق َي فيها اْل َع ُد َّو يَنْت ِ
الش ْم ُ
س ،قام ِف ِ
(كان يف َب ْع ِ
اصبرُِ وا،
ُم ُ
وه ْم َف ْ
فقال :يا أَيُّ َها الناس؛ اَل َتت َ
اسأَُلوا اهللَ اْل َعاِفيََة ،فإذا َل ِقيت ُ
َمنَّ ْوا ِل َقاَء اْل َع ُد ّوَ ِ،و ْ
َوا ْعَل ُموا أَ َّن الجْ َنََّة تحَْ َ
وفُ ،ث َّم قام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال :اللهم
السُي ِ
ت ِظال ِل ُّ
َ
َ ْ
ْص ْرَنا عليهم).
َاب ،ا ْه ِز ْم ُه ْمَ ،وان ُ
مجُْر َي َّ
َابَ ،و ِ
ابَ ،و َه ِاز َم األ ْحز ِ
الس َح ِ
ُمنْ ِزل ال ِكت ِ

()4

التواصي بالصرب:
من دالالت أهمية الصرب وفاعليته أن اهلل سبحانه أثنى على املؤمنني الصاحلني الذين
حِة}.
اص ْوا ِبالمَْْرمََ
يتواصون به ،فقال تعاىلُ{ :ث َّم َكا َن ِم َن َّال ِذ َ
الصبرْ ِ َوَت َو َ
ين آ َمنُوا َوَت َو َ
اص ْوا ِب َّ
 .1التفسري الكبري.131/ 4 ،
 .2األعراف.128 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الصرب عن حمارم اهلل.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب كراهة متين لقاء العدو واألمر بالصرب عند اللقاء.
 .5البلد.17 :
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()5

فهم يوصون بعضهم بعضاً بالصرب على اإلميان ،والثبات عليه ،أو الصرب عن
املعاصي ،وعلى الطاعات واحملن ،اليت ُيبتلى بها املؤمن.

()1

اص ْواْ} ومل يقل ويتواصون؛ لئال يقع أمراً ،بل الغرض مدحهم مبا صدر
وإمنا قالَ { :وَت َو َ
عنهم يف املاضي ،وذلك يفيد رغبتهم يف الثبات عليه يف املستقبل.

()2

وسورة العصر ذات الثالث آيات ،والكلمات القليلة ،عنيت بالثناء على املتواصني
ات
نسا َن َل ِفي ُخ ْس ٍر* إِال َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
بالصرب ،فقال تعاىلَ { :واْل َع ْص ِر*إِ َّن الإِْ َ

الصبرْ ِ}.
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َوَت َو َ
َوَت َو َ
اص ْوا ِب َّ

()3

الصرب اجلميل عند ترقب النصر:
أمر اهلل تعاىل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يواجه عنت أعدائه وصلفهم،
ج ً
يال}.
بالصرب اجلميل ،فقال تعاىلَ{ :ف ْ
اصبرِ ْ َصبرْ اً مَ ِ

()4

والصرب اجلميل ال يشوبه استعجال ،واضطراب قلب( ،)5ويقتضي من صاحبه أن ال
يشكو إىل البشر( ،)6وهو هنا متعلق بسأل سائل بعذاب واقع ،يف افتتاحية سورة املعارج؛
ألن السؤال كان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بالوحي ،وذلك مما يضجره عليه الصالة
والسالم ،أو كان عن تضجر واستبطاء للنصر ،أو بسأل سائل أو سال سيل ،فمعناه جاء
العذاب لقرب وقوعه ،فقد شارفت االنتقام.
 .1التفسري الكبري.85/ 32 ،
 .2الكشاف.140/ 2 ،
 .3العصر.3 - 1 :
 .4املعارج.5 :
 .5تفسري البيضاوي.387/ 5 ،
 .6تفسري الثعاليب228/ 2 ،
 .7تفسري أبي السعود.30/ 9 ،

()7
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تشك ،وال قلة رضا ،وال غري ذلك.
والصرب اجلميل ال يلحقه عيب ،وال ٍ

()1

والشكوى إىل اخلالق ال تنايف الصرب اجلميل ،فوالد يوسف ،عليهما السالم ،صاحب
الصرب اجلميل ،شكى بثه وحزنه إىل اهلل تعاىل ،كما جاء على لسانه ،يف قوله تعاىلَ{ :ق َ
ال
إِنمََّا أَ ْش ُكو َبثِّي َو ُح ْزِني إِلىَ اهللِ}...

()2

الصرب ...واهلجر اجلميل:
إىل جانب احلث على الصرب ،فقد فتح اهلل تعاىل اجملال للهجر اجلميل ،فقال تعاىل:
اص ْ َعَلى َما يَُق ُ
ج ً
يال}.
ولو َن َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْجراً مَ ِ
{ َو ْ برِ

()3

ويف التفسري الكبري أن املعنى إن اهلل يبلغ رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنك ملا اختذتين
ً
ً
وكيال لك ،أقوم بإصالح
إلي ،فإنين ملا كنت
وكيال ،فاصرب على ما يقولون ،وفوض أمرهم َّ
أمرك ،أحسن من قيامك بإصالح أمور نفسك ،واإلنسان إما أن يكون خمالطاً للناس،

أو جمانباً عنهم ،فإن خالطهم فال بد له من املصابرة على إيذائهم ،فإنه إن كان يطمع
منهم يف اخلري والراحة مل جيد ،فيقع يف الغموم واألحزان ،فثبت أن من أراد خمالطة مع
اخللق ،فال بد له من الصرب الكثري ،فأما إن ترك املخالطة ،فذاك هو اهلجر اجلميل ،فثبت
بد لكل إنسان من أحد هذين األمرين ،واهلجر اجلميل أن جيانبهم بقلبه وهواه،
أنه ال َّ
ويخالفهم يف األفعال مع املداراة واإلغضاء ،والرتك ،ونظريهَ{ :فأَ ْع ِر ْ
ض َعنْ ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم}(،)4

 .1تفسري الثعاليب.339/ 4 ،
 .2يوسف.86 :
 .3املزمل.10 :
 .4النساء.63 :
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ني}(َ{ ،)1فأَ ْع َر َ
{ َوأَ ْع ِرض َع ِن الجْ َا ِهِل َ
ض َع َّم َّمن َت َولىَّ َعن ِذ ْك ِرَنا}

()2

الصرب واملصابرة واملرابطة:
ختم اهلل سورة آل عمران بآية مشلت األمر بالصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى ،فقال
اصبرُِ واْ َو َص ِابُرواْ َو َر ِاب ُطواْ َو َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}.
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ْ

()3

فاهلل تعاىل أمر املؤمنني بالصرب على مشاق الطاعات وغري ذلك من املكاره والشدائد،
وأمرهم باملصابرة ،املتمثلة يف مغالبة أعداء اهلل تعاىل بالصرب يف مواطن احلروب ،وأعدى
عدوكم بالصرب على خمالفة اهلوى ،وختصيص املصابرة باألمر بعد األمر مبطلق الصرب؛
لكونها أشد منه وأشق ،وأمرهم باملرابطة اليت تكون باإلقامة يف الثغور ،رابطني خيلهم
فيها ،مرتصدين للغزو ،مستعدين له.

()4

وروي عن احلسن البصري أنه قال :أمروا أن يصربوا على دينهم الذي ارتضاه اهلل هلم،
وهو اإلسالم ،فال يدعوه لسراء ،وال لضراء ،وال لشدة ،وال لرخاء ،حتى ميوتوا مسلمني،
وأن يصابروا األعداء الذين يكتمون دينهم ،وكذلك قال غري واحد من علماء السلف،
وأما املرابطة ،فهي املداومة يف مكان العبادة ،والثبات ،وقيل :انتظار الصالة بعد الصالة

()5

ومن فضائل الرباط يف سبيل اهلل تعاىل ،أن اهلل تعاىل ميحو به خطايا املرابطني ،فعن
ات؟
يمَْحو اهلل ِبِه الخْ َ َطايَا َويَ ْرَف ُع ِبِه َّ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَاَل ُأ ْخبرُِ ُك ْم مِبَا ُ
الد َر َج ِ

إِ ْسبَ ُ
الصلاَ ةِ،
الصلاَ ةِ َب ْع َد َّ
اج ِدَ ،واْنتِ َظاُر َّ
اغ اْل ُو ُضوِء على المَْ َك ِارهَِ ،و َكثْ َرُة الخُْ َطى إِلىَ المَْ َس ِ
 .1األعراف.199 :
 .2النجم ،29 :التفسري الكبري.159/ 30 ،
 .3آل عمران.200 :
 .4تفسري أبي السعود.136/ 2 ،
 .5تفسري ابن كثري.445/ 1 ،
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الرَب ُ
الرَب ُ
الرَب ُ
اط).
اطَ ،ف َذِل ُك ْم ِّ
اطَ ،ف َذِل ُك ْم ِّ
َف َذِل ُك ْم ِّ

(* )
1

أهلمنا اهلل تعاىل الصرب والسلوان على ما جند وشعبنا األبي الصابر من ظلم الغزاة
احملتلني ،الذين يعيثون يف أرضنا أبشع ألوان الفساد ،وكتب اهلل لنا ثواب الرباط على
ثغور أرض اإلسراء واملعراج ،قائلني :إن مل يكن بك علينا غضب فال نبالي ،وإىل لقاء
آخر مع متابعة احلديث عن حث الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،على الصرب،
ووعده بالنصر املبني ،سائلني اهلل العلي القدير أن يثبتنا على اإلميان ،وأن ال يزيغ قلوبنا
بعد إذ هدانا ،وأن يكتب لنا عزاً ال نذل بعده أبداً ،وأن يهبنا نصراً عزيزاً مؤزراً ،كما
نصر عبده ورسوله حممداً ،صلى اهلل وسلم عليه ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن
تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* سنن النسائي ،كتاب الطهارة  ،باب الفضل يف ذلك ،وصححه األلباني.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة الرابعة
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ

اف إال اهللَ أو ِّ
َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ،ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب على َغن ِ

()1

وقفت احللقات الثالث السابقة من هذه الزاوية الصحفية املباركة عند حماور رّد

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على من جاءه شاكياً األوضاع ،وطالباً النجدة بالدعاء،
وتواصل هذه احللقة احلديث عن حمور آخر من تلك احملاور ،ويتعلق بالنصر ،من خالل
التذكري بوعد اهلل لعباده املتقني بالنصر والتأييد ،مقدمني لذلك بوقفة إمجالية حلديث
القرآن الكريم عن االبتالء املتبوع بالفرج.
االبتالء املتبوع بالفرج:
ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
قال تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ
الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
اْلبَأْ َساء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
()2
يب}
َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
ُم} معناه بل حسبتم ،وكل شيء
ورد يف التفسري أن ال ّزجاج قال يف قوله تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

يف القرآن من هذا النحو ،فهذا سبيله وتأويله ،ومعنى اآلية أظننتم والرسول أن تدخلوا

ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم}؛ أي َم َضوا من
اجلنة { َولمََّا يَأِْت ُكم} يعين ومل يأتكم ،وقولهَّ { :مثَ ُل َّال ِذ َ
وسنّتهم.
قبلكم من النبيني واملؤمنني ُ

والضر والشدّة والبالءَ { ،و َّ
الض َّراء}
{م َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء}يعين الفقر
ثم ذكر ما أصابهم ،فقالَّ :
ّ
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{حتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
املرضَ { ،وُزْل ِزُلوا} ُح ّركوا بأنواع الباليا والرزايا ُ
ين
ول َو َّال ِذ َ
وخ ِّوفواَ ،
ول َّ

آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ} أي ما تلك الباليا ،حتى استبطأوا النصر؟! قال اهلل :أال إن نصر
اهلل قريب( ،)1فنصر اهلل قريب قريب ،وهو آت آت ،واإلميان بذلك عقيدة راسخة يف
قلوب املؤمنني ،الذين مل يزيغوا عن درب احلق ،وجنحوا يف امتحان االبتالء ،كالذي يواجه
شعبنا وشبابنا ،الذين ابتلوا باحملن والقتل والضيق والقيود ،وذلك ليس نشازاً يف عامل
االمتحانات الربانية ،اليت جنح فيها األنبياء والصاحلون من قبل ،والصابرون واملرابطون
اليوم على أرض الكنانة ،يسريون على دربهم بإذنه تعاىل.
الوعد بالنصر واالستخالف والتأييد ومعززات ذلك:
حتدث القرآن الكريم يف آياته العطرة عن الفتح القريب ،والنصر العزيز ،والوعد

بهما ،والتأييد مبعززات النصر واالستخالف يف األرض ،فقال تعاىلَ :
{ل َق ْد َر ِض َي ُ
اهلل َع ِن
وبه ْم َفأَنز َ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
ت َّ
ني إِْذ ُيبَايِ ُعوَن َك تحَْ َ
الس ِكينََة َعَليْ ِه ْم َوأََثاَب ُه ْم
َل َّ
الش َج َرةِ َف َعِل َم َما فيِ ُقُل ِ ِ
َ ً َ ً ()2
فتْحا ق ِريبا}
فاهلل تعاىل أنزل السكينة على رسوله وعلى املؤمنني ،والسكينة تشمل الطمأنينة،

والسكون إىل احلق ،والثبات ،والشجاعة عند البأس ،وحمل إنزال السكينة هو القلوب،
{ه َو َّال ِذي أَنز َ
ُ
وب المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}.
بدليل قوله تعاىلُ :
َل َّ
الس ِكينََة فيِ ُقل ِ
واآليات القرآنية الدالة على مدد اهلل للمؤمنني يف معاركهم مع القوى الباغية والظاملة
()3

اب َل ُك ْم أَِّني ممُِد ُ
ف ِّم َن المَْالِئ َكِة
َج َ
است َ
ُّك ْم ِبأَْل ٍ
كثرية ،منها قوله تعاىل{ :إِْذ َت ْستَ ِغيُثو َن َرَّب ُك ْم َف ْ
ني* َو َما َج َعَلُه ُ
اهلل إِ َّال ُب ْش َرى َوِلت ْ
ُم ْرِدِف َ
َط َمئِ َّن ِبِه ُقُلوُب ُك ْم َو َما النَّ ْصُر إِ َّال ِم ْن ِعن ِد اهللِ إِ َّن اهلل
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يم* إْذ ُي َغ ِّش ُ
اس أَ َمنًَة ِّمنُْه َوُينَز ُ
الس َمآِء َمآًء ِّلُي َط ِّه َر ُك ْم ِبِه
يك ُم النُّ َع َ
ِّل َعَليْ ُكم ِّمن َّ
َع ِزي ٌز َح ِك ٌ ِ
ت ِبِه ٌّ
ب َع ُ
نك ْم ِر ْج َز َّ
وب ُك ْم َوُيثَبِّ َ
االْق َدا َم}.
َوُي ْذ ِه َ
الشيْ َطا ِن َولِيرَ ْ ِب َط َعَلى ُقُل ِ

()1

يقول صاحب تفسري أضواء البيان :فما جعل اهلل اإلمداد باملالئكة إال لتطمئن به

قلوبهم ،وما غشاهم النعاس إال أمنًة منه ،ومت كل ذلك مبا ربط على قلوبهم ،فقاوموا
بقلتهم قوى الشر على كثرتها ،ومت نصرهم مبدد من اهلل ،كما ربط على قلوب أهل

ات
الس َما َو ِ
وب ِه ْم إِْذ َقاُمواْ َف َق ُالواْ َرُّبنَا َر ُّب َّ
الكهف ،حيث قال تعاىلَ { :و َرَب ْطنَا َعَلى ُقُل ِ
ً َ َ ً ()2
َ
ْع َواْ ِمن ُدوِنِه إِهلاً َّل َق ْد ُقْلنَا إِذا شططا}.
ض َلن َّند ُ
َواأل ْر ِ
أما بالنسبة إىل أعداء اهلل واملؤمنني ،فإن اهلل يدب الذعر يف قلوبهم ،فرتى الفزع يسيطر

عليهم ،واهلل تعاىل يقولَ{ :فأََت ُاه ُم ُ
ب
الر ْع َ
اهلل ِم ْن َحيْ ُث لمَْ يحَْت ِ
وب ِه ُم ُّ
َسُبواْ َوَق َذ َف ِفى ُقُل ِ
َ
يه ْم َوأَيْ ِدي المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)3والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
يخُْ ِرُبو َن ُبُيوَت ُه ْم ِبأيْ ِد ِ
ريةَ َش ْه ٍر)( ،)4فاهلل نصر املؤمنني بالطمأنينة ،وهزم األعداء بالفزع
ب َم ِس َ
(ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ

ين آ َمنُواْ
واهللع ،ويف هذا يقول تعاىل{ :إِْذ ُيوحي َرُّب َك إِلىَ المَْالِئ َكِة أَِّني َم َع ُك ْم َفثَبِّتُواْ َّال ِذ َ
ُ
ُْ
ب}( ،)5فنص على الطمأنينة بالتثبيت يف قوله تعاىل:
وب َّال ِذ َ
الر ْع َ
ين َك َفُرواْ ُّ
َسأل ِقي فيِ ُقل ِ
ُ
َ ُْ
ين َك َفُرواْ
ين آ َمنُواْ} ،ونص على الرعب يف قوله
{َفثَبِّتُواْ َّال ِذ َ
وب َّال ِذ َ
تعاىل{:سأل ِقي فيِ ُقل ِ
ب} فكانت الطمأنينة تثبيتاً للمؤمنني ،والرعب زلزلة للكافرين.
الر ْع َ
ُّ

()6

ومثلما كان الرعب سبباً من أسباب هزمية أعداء اهلل تعاىل ،فإن مفهوم املخالفة يدل
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على أن العكس بالعكس ،أي أن الطمأنينة وهي ضد الرعب ،سبب من أسباب النصر،
وهو ضد اهلزمية.

()1

َو َو ْع ُد اهلل تعاىل للمؤمنني بالعزة والنصر كثرياً ما كان يأتي وهم يعانون الشدائد ،وذكر

اهلل َر ُس َ
القرآن الكريم شواهد دالة على هذا ،منها قوله تعاىلَ :
{ل َق ْد َص َد َق ُ
الر ْؤيَا
ولُه ُّ
ْخُل َّن المَْ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم إن َشاء ُ
ني محَُِّل ِق َ
اهلل آ ِمنِ َ
ِبالحْ َ ِّق َلتَد ُ
ين اَل تخََاُفو َن
وس ُك ْم َوُم َق ِّص ِر َ
ني ُر ُؤ َ
ِ

َف َعِل َم َما لمَْ َت ْعَل ُموا َف َج َع َل ِمن ُدو ِن َذِل َك َفتْحاً َق ِريباً}.

()2

والوعد الرباني بالنصر العزيز بشر اهلل به املؤمنني ورسوهلم ،صلى اهلل عليه وسلم،

يب َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)3وقال جل شأنه:
فقال تعاىلَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ
نص َر َك ُ
اهلل َن ْصراً َع ِزيزاً}.
{ َويَ ُ

()4

ين آ َمنُوا ِم ُ
ونصر املؤمنني وعد اهلل به عباده املؤمنني ،فقال تعاىلَ { :و َع َد ُ
نك ْم
اهلل َّال ِذ َ
لأَْ
َخَل َ
ات َليَ ْست ْ َ
است ْ
َن
ف َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
الصالحِ َ ِ
َو َع ِمُلوا َّ
ض َك َما ْ
َخِلفنَّ ُهم فيِ ا ْر ِ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَنن اَل ُي ْش ِر ُكو َن ِبي
لهَُ ْم ِدين ُ
يِ
ْ َ ُ َ ()5
اسقون}.
َشيْئاً َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم الف ِ

وتكرر الوعد بالنصر والتمكني للمؤمنني يف آيات قرآنية عديدة ،منها قوله تعاىلَ { :وإِْذ
يَ ِع ُد ُك ُم ُ
اهلل إِ ْح َدى َّ
الش ْو َكِة َت ُك ُ
ون َل ُك ْم َوُي ِر ُ
ات َّ
يد
الطاِئ َفتِينْ ِ أََّن َها َل ُك ْم َوَت َودُّو َن أَ َّن َغيرْ َ َذ ِ
()6
َُ
َ
ين}
َاب َر اْل َكاِف ِر َ
اهلل أن يحُ ِ َّق احل َّق ِب َكِل َماِتِه َويَ ْق َط َع د ِ
الوعد الرباني املذكور يف هذه اآلية الكرمية يشري إىل أول غزوة كربى خاضها جيش
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املسلمني الفيت ضد جحافل الظاملني من قريش ،الذين أخرجوهم من ديارهم ،وآذوهم
أشد األذى ،فلما مضت أيام وسنون على ذلك ،حان موعد اللقاء الفاصل بني املعسكرين،
معسكر معه اهلل تعاىل يؤيده ويرعاه ،واآلخر يكفر باهلل ،ويعادي أولياءه ،ووقعت ذات
الشوكة وهي املعركة العسكرية الفاصلة ،لتحقيق غاية ربانية ،تتلخص يف إحقاق احلق،
وإزهاق الباطل ،فانتصر املسلمون ،وهزم الكافرون شر هزمية.
والوعود الربانية ألوليائه بالنصر والتأييد إضافة إىل احلماية من اخلوف واحلزن،
تتضافر يف تسليحهم بقوة واقعية ملّا استشعروها ،وأيقنوا صدقها ،غلبوا أعداءهم ،رغم
التفاوت الكبري يف العدد والعدة بينهما لصاحل أعدائهم ،حتى إن اهلل تعاىل تعرض لذكر
هذا التفاوت يف بعض اآليات القرآنية.
وما نراه على أرض الواقع يف أرض الرباط يثبت أن املؤمن صاحب القضية العادلة
تبدو منه شجاعة ،ويظهر منه استبسال منقطع النظري ،يف مقابل انهزام ظامله وجبنه ،حني
يتعرض إىل حمكات أو يواجه احلقيقة بعيداً عن آالت بطشه ،فظهر ضعيف اإلرادة رغم
تدججه بأشد أنواع األسلحة ،أمام قويها الذي يفتقر إىل عتاد عدوه ،وما له سوى إرادته
وعزمه وقوة عقيدته وإميانه.
وإىل لقاء آخر مع متابعة احلديث عن حث الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،على
الصرب ،ووعده بالنصر املبني ،سائلني اهلل العلي القدير أن يثبتنا على اإلميان ،وأن ال يزيغ
قلوبنا بعد إذ هدانا ،وأن يكتب لنا عزاً ال نذل بعده أبداً ،وأن يهبنا وأقصانا ومسرانا
وأسرانا نصراً عزيزاً مؤزراً ،كما نصر عبده ورسوله حممداً ،صلى اهلل وسلم عليه ،وعلى
آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة اخلامسة
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ

اف إال اهللَ أو ِّ
َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ،ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب على َغن ِ

()1

ً
تواصال مع ما تناولته احللقات األربع السابقة تأتي هذه احللقة لتتابع الوقوف

املتدبر عند حمور النصر ،من خالل متابعة التأمل يف مسألة وعد اهلل للمؤمنني بالنصر
واالستخالف والتأييد مبعززات ذلك ،إضافة إىل التذكري بوعيد الظاملني ،وأعداء اهلل
بسوء املصري ،والعقاب الوخيم ،مع الشروع يف إمجال بيان وصف عباد اهلل املنصورين.
انتصار اإلميان والعزمية على العتاد املادي:
سجل تاريخ األنبياء واملؤمنني حدوث انتصارات مزلزلة لصاحل قوة احلق واإلميان على
قوى الظلم والطغيان رغم التفاوت يف نوع السالح والعتاد بني املعسكرين ،فنوعية قوة
معسكر اإلميان كانت من نوع مميز ،متثل يف العزمية ،واإلصرار ،والشجاعة ،واالستبسال،
إضافة إىل مدد اهلل تعاىل وعونه ،أما قوة الطرف اآلخر ،فكانت يف ضخامة العدد وأنواع
السالح املادي وحجمه ،واهلل تعاىل ذكر التفاوت بني عتاد املعسكرين يف بعض اآليات
القرآنية ،فبني يف البداية أن عشر عدد الكافرين من املؤمنني كفيل بأن يغلب عشرة
يِ
ني َعَلى اْل ِقتَا ِل إن يَ ُكن ِّم ُ
ض المُْ ْؤ ِمنِ َ
نك ْم ِع ْشُرو َن
أضعافهم ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُّ
ِ
ب َح ِّر ِ
َص ِابُرو َن يَ ْغِلُبواْ ِمئَتَينْ َوإن يَ ُكن ِّم ُ
َّه ْم َق ْو ٌم َّال
نكم ِّمئٌَة يَ ْغِلُبواْ أَْلفاً ِّم َن َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ِبأَن ُ
ِ ِ

يَ ْف َق ُهو َن}( ،)2ويف مرحلة تالية تغريت املوازين واالعتبارات لتغري اهلمم والنفوس ،ومل
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
 .2األنفال.65 :
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ف ُ
يعد الواحد يقابل عشرة ،لكنه بقي يقابل ضعفه ،ويف هذا يقول تعاىل{ :اآل َن َخ َّف َ
اهلل
نكم ِّمئٌَة َص ِاب َرةٌ يَ ْغِلُبواْ ِمئَتَينْ َوإن يَ ُكن ِّم ُ
يك ْم َض ْعفاً َفإن يَ ُكن ِّم ُ
نك ْم َو َعِل َم أَ َّن ِف ُ
َع ُ
نك ْم أَْل ٌ
ف
ِ
ِ ِ

يَ ْغِلُبواْ أَْل َفينْ ِ ِبإِْذ ِن اهللِ َو ُ
ين}.
الص ِاب ِر َ
اهلل َم َع َّ

()1

فاملسألة إذن ترتبط املعايري فيها بالنوعية ،وليس بالكمية ،وما نراه على أرض الواقع

يثبت أن املؤمن صاحب القضية العادلة ،تبدو منه شجاعة ،ويظهر منه استبسال يف مقابل
انهزام ظامله وجبنه ،واعرتف ساسة وإعالميون ممن ينتمون إىل معسكر الظاملني خبزي
تلك املشاهد بالنسبة هلم وجليشهم.
توعد الظاملني:
يقتضي اإلميان االعتقاد بالصلة الوثيقة بني كل من النصر واهلزمية ،وبني وعد اهلل
تعاىل وإرادته وجربوته وسلطانه ،فإذا ما جاء وعد اهلل تعاىل ،فإن الزلزلة تقع على رؤوس

ين
اسُت ْه ِزىَء ِبُر ُس ٍل ِّمن َقبِْل َك َفأَْمَليْ ُت ِلَّل ِذ َ
الظاملني ،ويف هذا يقول جل ذكرهَ { :وَل َق ِد ْ
َ ْ
َ َ
اب}( ،)2ومعنى اإلمالء اإلمهال؛ أي أطلت هلم املدة
َك َفُرواْ ُث َّم أ َخذُت ُه ْم َفكيْف َكا َن ِع َق ِ
بتأخري العقوبة ،ثم أخذتهم ،فكيف كان عقابي هلم( ،)3فاهلل يتوعد الظاملني بعقاب كالذي

ني* َوأَْب ِص ْر ُه ْم َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن* أََفبِ َع َذ ِابنَا
حل باملتقدمني منهمَ{ ،فتَ َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ
يَ ْستَ ْع ِجُلو َن* َفإَذا َنز َ
اح المُْ َ
ني* َوأَْب ِص ْر
نذ ِر َ
َل ِب َس َ
احتِ ِه ْم َف َساء َصبَ ُ
ين* َوَت َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ
ِ
َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن}

()4

وورد ذكر وعيد الظاملني والكافرين بالعقاب على ما اقرتفت أيديهم يف آيات قرآنية
 .1األنفال.66 :
 .2الرعد.32 :
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عديدة ،من مثل قوله تعاىلَ ...{ :و َال يَز ُ
َعواْ َق ِار َعٌة أَ ْو تحَُ ُّل
َال َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُت ِصيُب ُهم مِبَا َصن ُ

َار ِه ْم َحتَّى يَأِْت َي َو ْع ُد اهللِ إِ َّن اهللَ َال يخُِْل ُف المِْي َعادَ}
َق ِريباً ِّمن د ِ

()1

أي وال يزال الذين كفروا -ويقصد هنا من أهل مكة -تصيبهم بسبب ما صنعوه

من الكفر ،والتمادي فيه ،تصيبهم (قارعة)؛ أي داهية تقرعهم ،وتقلقهم ،وهو ما كان
يصيبهم من أنواع الباليا واملصائب من القتل ،واألسر( ،أو حتل) تلك القارعة (قريباً)؛
أي مكاناً قريباً (من دارهم) فيفزعون منها ،أو يتطاير إليهم شرارها ،شبهت القارعة
بالعدو املتوجه إليهم ،فاسند إليها اإلصابة تارة ،واحللول أخرى( ،حتى يأتي وعد اهلل)؛ أي
موتهم أو القيامة ،فإن كال منهما وعد حمتوم ،وال مرد له ،وفيه داللة على أن ما يصيبهم
عند ذلك من العذاب يف غاية الشدة ،وأن ما ذكر سابقاً نفحة يسرية بالنسبة إليه ،ثم
حقق ذلك بقوله تعاىل{ :إِ َّن اهلل َال يخُِْل ُف المِْي َعادَ}؛ أي الوعد كامليالد ،وامليثاق مبعنى الوالدة
والتوثقة؛ الستحالة ذلك على اهلل سبحانه.

()2

فالظاملون على موعد أكيد مع انتقام اهلل منهم ،وزلزلة أركانهم ،وانهيار كيانهم ،وقد
توعدهم اهلل بالصبح ،كما كان لقوم لوط ،فقال تعاىلَ{ :ق ُالواْ يَا ُل ُ
وط إِنَّا ُر ُس ُل َرِّب َك َلن

ت ِم ُ
يَ ِصُلواْ إَِليْ َك َفأَ ْس ِر ِبأَ ْهِل َك ِب ِق ْطع ِّم َن َّ
نك ْم أَ َح ٌد إِ َّال ا ْم َرأََت َك إَِّنُه ُم ِصيُب َها
الليْ ِل َو َال يَْلتَ ِف ْ
ٍ
يب}( ،)3وصبح العذاب واهلزمية قريب
س ُّ
َما أَ َصاَب ُه ْم إِ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم ُّ
الصبْ ُح أََليْ َ
الصبْ ُح ِب َق ِر ٍ

من الظاملني ،الذين يتهاونون يف سفك الدماء ،وانتهاك احلرمات ،كما كان قريباً لقوم
لوط ،ولن يكون هؤالء بعيدين عن انتقام اهلل ،وهو الذي توعد قوم لوط بالعذاب
صباحاً ،فكان ما كان من سخطهم ،ومهما تعاظمت قوة الكافرين فإنهم أمام جربوت
 .1الرعد.31 :
 .2تفسري أبي السعود.23/ 5 ،
 .3هود.81:
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اهلل وبطشه ضعفاء ،ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً ،واهلل رد على أمثاهلم ببيان صغر
حجمهم ،وضعف جربوتهم ،مهما بلغوا منه ،وظنوا أنه كافيهم ،فقال تعاىلَ { :وَق ُالواْ

أَِئ َذا ُكنَّا ِع َظاماً َوُرَفاتاً أَإِنَّا لمََبْ ُعوُثو َن َخْلقاً َج ِديداً* ُقل ُكوُنواْ ِح َجا َرةً أَ ْو َح ِديداً* أَ ْو َخْلقاً
ور ُك ْم َف َسيَُق ُ
ولو َن َمن ُي ِع ُ
يدَنا ُق ِل َّال ِذي َف َط َر ُك ْم أَ َّو َل َم َّرةٍ َف َسُينْ ِغ ُضو َن إَِليْ َك
ممَِّّا يَ ْكبرُُ فيِ ُص ُد ِ
وس ُه ْم َويَُق ُ
ْع ُ
ولو َن َمتَى ُه َو ُق ْل َع َسى أَن يَ ُكو َن َق ِريباً* يَ ْو َم يَد ُ
َجيُبو َن بحَِ ْم ِدهِ
ُر ُؤ َ
وك ْم َفت ْ
َست ِ
ُ
ُم إ َّال َقِل ً
يال}.
َوَتظنُّو َن إِن َّلبِثْت ْ ِ

()1

وال يتناقض إمهال الظاملني مع حقيقة وعيد اهلل تعاىل هلم ،فالطامة ستحل بهم طال

الزمان أم قصر ،واهلل تعاىل يقولَ{ :فإن َت َوَّل ْوا َفُق ْل آَذنت ُ
يب
ُك ْم َعَلى َس َواء َوإِ ْن أَْد ِري أََق ِر ٌ
ِ

أَم َب ِعي ٌد َّما ُتو َع ُدو َن}( ،)2وكان الرد البني على من تساءل عن موعد العذاب املوعود ،يف
يب َّما ُتو َع ُدو َن أَ ْم يجَْ َع ُل َلُه َرِّبي أَ َمداً} ( ،)3واملعنى
قوله سبحانه وتعاىلُ{ :ق ْل إِ ْن أَْد ِري أََق ِر ٌ
أن ما توعدون به آت ال حمالة ،وأن وقوعه متيقن ،أما وقت وقوعه فغري معلوم.

()4

فعسى أن يكون سحق اهلل ملن يعيثون يف أرضه الفساد قريباً قريباً.
من هم املنصورون؟
الذين تعهد اهلل تعاىل هلم بأن ينصرهم على أعدائهم هم أولياؤه ،ممن قال جل شأنه
فيهمَ { :و َمن يَتَ َو َّل اهللَ َو َر ُس َ
ين آ َمنُواْ َفإِ َّن ِح ْز َب اهللِ ُه ُم ال َغاِلُبو َن}.
ولُه َو َّال ِذ َ

()5

وقد وعد اهلل أولياءه بأن يدفع عنهم اخلوف واحلزن ،فقال تعاىل{ :أَال إِ َّن أَ ْوِليَاء اهللِ َال

 .1اإلسراء.52 - 49 :
 .2األنبياء.109 :
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َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}( ،)1واملالحظ هنا أن النعم اليت تفضل اهلل تعاىل بها على
أوليائه مردودها معنوي ونفسي ،وورد التصريح باملردود املادي ،من خالل إعالن اهلل تعاىل

احلرب على أعداء أوليائه ،ففي احلديث القدسي ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال:
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ قال :من َعادَى لي َوِليًّاَ ،ف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب،

إلي ممَِّا افْترََ ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
إلي
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
َال َعبْ ِدي يَتَ َق َّر ُب ّ
ب ّ
وما َت َق َّر َب ّ
س َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه الذي ُيبْ ِصُر ِبِهَ ،ويَ َدُه
ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه كنت مَ ْ
استَ َعاَذِني ُأل ِع َ
اليت يَبْ ِط ُ
يذَّنُه ،وما
ش بهاَ ،و ِر ْجَلُه اليت ِ
يمَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََليِن لأَُ ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
َ ()2
َ ُ
س المُْ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه المَْْو َت ،وأنا أَ ْك َرُه َم َساَءتُه).
َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُه َت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
راجني اهلل تعاىل أن جيعلنا وأمتنا وأقصانا وشبابنا امليامني من أولياء اهلل الصاحلني،

الذين ينتصر اهلل هلم ممن يعادونهم ،ويستحلون سفك دمائهم ،وينتهكون حرماتهم ،بأن
يسلط اهلل عليهم سيف سخطه وعقابه.
وإىل لقاء آخر يف احللقة القادمة ملتابعة احلديث عن عباد اهلل املنصورين ،وختم حلقات
احلث على الصرب والوعد بالنصر املبني يف ضوء حديثه صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله،
وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1يونس.62 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
حيث على الصرب ويعد بالنصر املبني  -احللقة األخرية
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ

اف إال اهللَ أو ِّ
َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ،ال يخََ ُ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن).
الذْئ َ
ب على َغن ِ

()1

ً
تواصال مع ما تناولته احللقات اخلمس السابقة تأتي هذه احللقة لتختم تلك احللقات،

مبتابعة التذكري بتوعد الظاملني وأعداء اهلل ،مع التعريج على حال االستعجال الذي ينتاب
الناس غالباً وهم يتطلعون إىل حتقيق ما يرغبون فيه من خريات ،سواء ما تعلق من ذلك
بالنصر والغلبة على الظاملني أم حصوهلم على شفاء من مرض ،أو رزق ،أو خروج من
مأزق ،وهكذا دواليك.
املنصورون هم أولياء اهلل:
الذين تعهد اهلل تعاىل بأن ينصرهم على أعدائهم هم رسله وأولياؤه ،فقال جل شأنه:
ت َكِل َمُتنَا ِل ِعبَاِدَنا المُْْر َسِل َ
نصوُرو َن* َوإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم اْل َغاِلُبو َن}
{ َوَل َق ْد َسبَ َق ْ
ني*إِن ُ
َّه ْم لهَُ ُم المَْ ُ

()2

فعباد اهلل املرسلون وأتباعهم من جند اهلل هلم الغلبة وفاء لوعده سبحانه ،على الرغم

من الوقائع املشاهدة على األرض يف بعض مراحل احلياة ،وخباصة حني تعرتي أهل اهلل
حالة من الضعف أمام استقواء أهل الباطل ،واهلل تعاىل نبه إىل هذا ،بعد جراح غزوة
اولهَُا
أحد ،فقال جل شأنه{ :إِن َ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
س اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ

ين آ َمنُواْ َويَتَّ ِخ َذ ِم ُ
نك ْم ُش َه َداء َو ُ
َبينْ َ النَّاس َوِليَ ْعَل َم ُ
ب َّ
الظالمِِ َ
ني}(،)3
اهلل َّال ِذ َ
اهلل َال يحُ ِ ُّ
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
 .2الصافات.173 - 171 :
 .3آل عمران.140 :
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فاأليام دول ،فيها اجلراح وفيها النصر ،ولكن الغلبة يف نهاية املطاف ال تكون للظاملني
بل ألصحاب احلق ،الذين حيملون راياته؛ ألنه هو الذي ميكث يف األرض ،والباطل إىل
الزَب ُد َفيَ ْذ َه ُب ُج َفاء
اط َل َفأََّما َّ
زوال ،مصداقاً لقوله تعاىلَ ...{ :ك َذِل َك يَ ْض ِر ُب اهلل الحْ َ َّق َواْلبَ ِ
األ ْرض َك َذِل َك يَ ْضر ُب اهلل َ
َ
األ ْمثَ َ
َوأَ َّما َما يَن َف ُع النَّ َ َ ُ
ال}
ِ
ِ
اس فيَ ْمك ُث فيِ
مناذج لنصرة احلق وأهله:

(* )
1

يشهد التاريخ أن املسلمني بقيادة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،انتصروا على
أعدائهم يف بدر الكربى ،وكان عددهم ال يتجاوز ثلث عدد عدوهم ،فبلغ عدد املسلمني

ً
لخْ َ َّ
اب ،رضي اهلل
ما يقارب  314مقابل ما يقارب  950مقاتال من قريش .فعن ُع َمر بن ا ط ِ

نيَ ،و ُه ْم أَْل ٌ
ْرَ ،ن َظ َر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل المُْ ْش ِر ِك َ
ف
عنه ،قال( :لمََّا كان يَ ْوُم َبد ٍ
يِ
ب اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،اْل ِقبَْلَة،
َوأَ ْص َحاُبُه ثالمثائة َوِت ْس َعَة َع َش َر َر ُجلاً َ ،ف ْ
استَ ْقبَ َل َن ُّ

آت ما َو َع ْدَتن ،اللهم
ُث َّم َم َّد يَ َديِْهَ ،ف َج َع َل يَ ْهتِ ُف ِب َرِّبِه ،اللهم أَنجِْ ْز لي ما َو َع ْدَتيِن ،اللهم ِ
يِ
إن ُت ْهِل ْك هذه اْل ِع َصاَبَة من أَ ْهل اإل ْسالم ،ال ُت ْعبَ ْد يف األرض ،فما َز َ
ال يَ ْهتِ ُف ِب َرِّبِهَ ،مادًّا
ِ ِ ِ
يَ َديِْهُ ،م ْستَ ْقبِ َل اْل ِقبَْلِة ،حتى َس َق َط ِرد ُ
َاؤُه عن َمنْ ِكبَيِْهَ ،فأََتاُه أبو َب ْك ٍرَ ،فأَ َخ َذ ِردَاَءُهَ ،فأَْل َقاُه على
يِ
ب اهللِ؛ َك َف َ
اك ُمن َ
َاش َدُت َك َرَّب َك ،فإنه َسُينْ ِجُز لك ما
َمنْ ِكبَيِْهُ ،ث َّم اْلتَ َز َمُه من َو َراِئِه ،وقال :يا َن َّ
َو َع َد َكَ ،فأَْنز َ
اب َل ُك ْم أَِّني ممُِد ُ
ف من
َج َ
است َ
ُّك ْم ِبأَْل ٍ
َل اهلل عز وجل{ :إِْذ َت ْستَ ِغيُثو َن َرَّب ُك ْم َف ْ
المَْلاَ ِئ َكِة ُمرِدِف َ ََ
لمَْ َ
َما َر ُج ٌل
اس ،قالَ :بيْن َ
ْ
ني} فأ َم َّدُه اهلل ِبا الِئكِة ،قال أبو زميل :فحدثتين ابن َعبَّ ٍ
َد يف أََثر َر ُجل من المُْ ْشر ِك َ َ
من المُْ ْسِل ِم َ
ني يَ ْو َمئِ ٍذ ،يَ ْشت ُّ
الس ْو ِط َف ْوَقُه،
ني أ َما َمُه ،إِْذ مسع َض ْرَبًة ِب َّ
ِ
ِ ٍ

َظ َر إىل المُْ ْشر ِك أَ َما َمُهَ ،ف َخ َّر ُم ْستَْل ِقيًاَ ،فن َ
َو َص ْو َت اْل َف ِارس يقول :أَْق ِد ْم َحيْزُوُمَ ،فن َ
َظ َر إليه،
ِ
ِ
َ
َعَ ،ف َجاَء َ
الس ْو ِطَ ،ف ْ
ْص ِار ُّي،
األن َ
اخ َض َّر ذلك أَمْج ُ
فإذا هو قد ُخ ِط َم أْنُفُهَ ،و ُش َّق َو ْج ُهُهَ ،ك َض ْرَبِة َّ
َّث ِب َذِل َك َر ُس َ
َف َحد َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالَ :ص َدْق َ
الس َماِء
ت ،ذلك من َم َدِد َّ
* الرعد17 :
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نيَ ،وأَ َسُروا َسبْ ِع َ
الثَّاِلثَِةَ ،ف َقتَُلوا يَ ْو َمئِ ٍذ َسبْ ِع َ
ني).

()1

ويف معركة حطني بقيادة صالح الدين األيوبي ،انتصر املسلمون ،ومل يزد عدد جيشهم
فيها عن  12ألف مقاتل ،بينما بلغ جيش أعدائهم فيها  63ألف مقاتل؛ أي أن نسبة
املسلمني فيها مل تصل إىل  % 20مقارنة بعدوهم ،ومع ذلك ،كان االنتصار املؤزر فيها
للقلة املؤمنة على الكثرة الضالة.
النهي عن استعجال النصر:
بعد النبضات اليت تيسر استلهامها من حماور حديث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
الذي رد فيه على من جاءه شاكياً األوضاع ،وطالباً النجدة بالدعاء ،تأتي هذه احللقة
لتختم تلك النبضات ،من خالل الوقوف عند التعقيب الذي ختم به النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،جوابه لطاليب دعاء النصر ،فقال عليه الصالة والسالمَ ( :وَل ِكنَّ ُك ْم

َت ْستَ ْع ِجُلو َن)؛ مشرياً بذلك إىل الطبيعة اليت خلق اهلل تعاىل اإلنسان عليها ،وفق ما جاء
نس ُان ِم ْن َع َجل َسأُ ِر ُ
يف قوله تعاىلُ :
يك ْم آيَاِتي َفلاَ َت ْستَ ْع ِجُلو ِن}.
{خِل َق الإِْ َ
ٍ

()2

وكأنه صلى اهلل عليه وسلم بهذا التعقيب ينهى عن استعجال طلب النصر؛ أي ال

تستعجلوا؛ فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصربوا ،وأخربهم الشارع بذلك؛ ليقوى
صربهم على األذى.

()3

وينبه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املؤمنني ،بهذا التعقيب إىل أن عذاب املشركني
سيزول ،فاصربوا على أمر الدين ،كما صرب من سبقكم.

()4

 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم.
 .2األنبياء.37 :
 .3عمدة القاري.145/ 16 ،
 .4عون املعبود.222/ 7 ،
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فالعربة باخلواتيم ،واملغرت بقوته يضحك اآلن ،وليس بالضرورة أن يستمر سروره إىل ما
ال نهاية ،فاألحوال تتغري ،والظروف تتقلب ،واأليام يداوهلا اهلل بني الناس ،إذن فليضحك
الظاملون ،لكنه ضحك لن يدوم ،وسيأتي اليوم الذي يبكون فيه على ما اقرتفت أيديهم،
ويتمنون فيه لو أنهم ما وجدوا يف الدنيا من قبل؛ ألن العاقبة للمتقني ،وهم ليسوا
منهم؛ وألن اهلل تعاىل توعدهم جبربوته وعظمته ،أن يقلب ضحكهم إىل بكاء ،فقال تعاىل:
{َفْليَ ْض َح ُكواْ َقِل ً
يال َوْليَبْ ُكواْ َكثِرياً َجزَاء مِبَا َكاُنواْ يَ ْك ِسُبو َن}( ،)1وما دامت األمور تسري

على هذا النحو البني َفِل َم االستعجال؟! و َ الضجر؟! و َ العجز عن الصرب؟!
لمِ
لمِ
حتمية نصر املؤمنني الصابرين:

اهلل تعاىل أمر بالصرب ،ونهى عن استعجال النتائج املرجوة ،فقال عز وجلَ{ :ف ْ
اصبرِ ْ

َّه ْم يَ ْو َم يَ َر ْو َن َما ُيو َع ُدو َن لمَْ يَْلبَُثوا
الر ُس ِل َوال َت ْستَ ْع ِجل لهَُّ ْم َكأَن ُ
َك َما َصبرََ ُأ ْوُلوا ال َع ْز ِم ِم َن ُّ

إِال َسا َعًة ِّمن َّن َه ٍار َب ٌ
اسُقو َن}( ،)2ومعلوم للمؤمنني مجيعاً ،أن
الغ َف َه ْل ُي ْهَل ُك إِال ال َق ْوُم ال َف ِ
اهلل تعاىل يسري األمور ،ويقلبها كيف يشاء ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،وكثري منهم

يستعجلون ،لكن اهلل تعاىل ال يعجل بعجلة العباد ،وإمنا هي إرادته وحكمته وقدرته ،ال
ص َ
مبدل حلكمه وقضائه ،وهو القائل جل شأنه...{ :إِ ِن الحُْ ْك ُم إِ َّال لهلِ ِ يَُق ُّ
احل َّق َو ُه َو َخيرُْ
اصِل َ
ني}.
ال َف ِ

()3

وقضاء اهلل يف الظاملني قادم ال حمالة ،طال الزمن بهم أم قصر ،مصداقاً لقوله تعاىل:

{أََتى أَ ْمُر اهللِ َف َ
ال َت ْستَ ْع ِجُلوُه ُسبْ َحاَنُه َوَت َعالىَ َع َّما ُي ْش ِر ُكو َن}( ،)4وقوله جل شأنهَ{ :فال
 .1التوبة.82 :
 .2األحقاف.35 :
. 3األنعام.57 :
 .4النحل.1 :
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َت ْع َج ْل َعَليْ ِه ْم إِنمََّا َن ُع ُّد لهَُ ْم َع ّداً}.

()1

ب اهللَ َغاِف ً
وقد توعد اهلل جل شأنه الظاملني يف مثل قوله تعاىلَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
ال َع َّما يَ ْع َم ُل

ص ِفيِه َ
َّ
ين َظَل ُموا
األْب َصاُر}( ،)2وقوله عز وجلَ{ :فإِ َّن ِلَّل ِذ َ
الظالمُِو َن إِنمََّا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم َت ْش َخ ُ

َ ً َ َ
وب أَ ْص َح ِاب ِه ْم َفال يَ ْستَ ْع ِجُلو ِن}.
ذُنوبا ِّمثْل ذُن ِ

()3

ويقابل وعيد الظاملني طمأنة املؤمنني بأن اهلل معهم ،والتوجيهات النبوية للصحابة

الشاكني املستعجلني هي نفسها التوجيهات اليت ينبغي للمسلمني ،وخباصة الذين
يعانون من غطرسة الظاملني ،وجرائم القتلة اجملرمني األخذ بها ،والعمل مبقتضاها ،فاهلل
لن يضيعنا ،فينبغي أال يساورنا اليأس،
ْعوا إِلىَ
إذ يقول سبحانهَ{ :فال َت ِهنُوا َوَتد ُ
()4
أَ ْع َم َال ُك ْم}.

ً
عمال مبقتضى هديه تعاىل،
أو ينتابنا الضعف،
ِ
ُم َ
األ ْعَل ْو َن َو ُ
اهلل َم َع ُك ْم َوَلن يَترِ َ ُك ْم
السْلم َوأَنت ُ
َّ

سائلني اهلل العلي القدير أن يتقبل شهداءنا يف عليني ،وأن يفك قيد أسرانا ،وأن
يلهمنا وشعبنا وأمتنا الصرب ،ويثبتنا على اإلميان ،وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ،وأن
يكتب لنا عزاً ال نذل بعده أبداً ،وأن يهبنا نصراً عزيزاً مؤزراً ،كما نصر عبده ورسوله
حممداً ،صلى اهلل وسلم عليه ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم
الدين.

.1مريم.84 :
 .2إبراهيم.42 :
.3الذاريات.59 :
 .4حممد..35 :
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