دولة فلسطن

دار اإفتاء الفلسطينية

غيض من روض امقال
إعداد :الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
نائب امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
مفتي محافظة رام الله والبرة
الجزء الثاي

القدس
1444هـ 2022 -م

1

هدية
من إصدارات
دار اإفتاء الفلسطينية

القدس

1444هـ 2022 -م

2

اإراف العام
الشيخ محمد أحمد حسن
امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

إعداد
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
نائب امفتي العام  /مفتي محافظة رام الله والبرة
فريق العمل
منسق أعال الفريق

أ .مصطفى أعرج

مراجعة عامة

أ .د .حسن السلوادي

تدقيق لغوي

هالة عقل  -إمان تايه

تدقيق رعي

نجود بدران  -حذيفة غنيات

3

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
ـ� ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد ،الصــادق أ
المـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�،
ين
الميامــ� ،وبعــد؛
إمــام المهتديــن ،وقائــد الغــر
ن
ن
ـا� مــن كتــاب( :غيــض مــن روض
فيرنــا أن نضــع بـ يـ� أيــدي قارئينــا الكـرام الجــزء الثـ ي
المقــال) ،الــذي يحــوي بـ ي ن
ـ� طياتــه عــدداً مــن المقــالت المتنوعــة ،روعــي فيهــا الوضــوح ن ي�
العــرض ،والبســاطة ن ي� الفكــرة ،والدقــة ن ي� المعلومــة ،آم ـا ً أن تكــون عون ـاً للقــارئ ن ي� تحقيــق
متطلبــات دينــه ودنيــاه ،إن شــاء اللــه تعــاى.
ن
ـر� ن� هــذا المقــام أن أتقــدم مــن الذيــن ســاهموا ن� إنجــاز هــذا العمــل المتمـ ي ن
ـر
ي
ويـ ي ي
ت
ـى
بالشــكر والتقديــر ،وأخــص بالذكــر فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
العــام /مفـ تـى محافظــة رام اللــه والبــرة ،الــذي أعــد هــذه المقــالت ،والخــوة أ
والخــوات
إ
ي
ي
الذيــن صممــوا المــادة ،وراجعوهــا ،وحققــوا آياتهــا ،وخرجــوا أحاديثهــا ،ســائا ً المــوى عــز
وجــل أن يجعــل أعمالهــم ن� مـ ي ن
الصــدار قارئيه،وكلنــا أمــل
ـران حســناتهم ،وأن ينفــع اللــه بهــذا إ
ي
أن نكــون قــد وفقنــا ن ي� عملنــا هذا،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه.
الشيخ محمد أحمد حسن
امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب امسجد اأقى امبارك
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بسم الله الرحمن الرحيم
مهيد
النســان مــا لــم يعلــم ،الحمــد للــه الــذي أنــار
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم ،علــم إ
بالســام طريــق الهدايــة والرشــاد ،والصــاة والســام عــى رســول اللــه ،ســيدنا محمــد البشـ يـر
إ
النذيــر ،وعــى آلــه وصحابتــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعهــم بإحســان إى يــوم الديــن ،وبعــد؛
ن
الفتــاء الفلســطينية عــى ش
نــر الوعــي
الديــى بالطريقــة المثــى،
فقــد دأبــت دار إ
ي
ن
ن
ن
ـا� مــن كتــاب (غيــض مــن روض المقــال)،
ويـ ي
ـر� أن أضــع بـ يـ� أيديكــم الكريمــة الجــزء الثـ ي
والســرة
الــذي يضــم مقــالت متنوعــة ،تشــمل موضوعــات تتعلــق بالعقيــدة ،والعبــادات،
ي
ن
الراء ،حيــث توزعــت مــواد هــذا الكتــاب
النبويــة ،وغـ يـر ذلــك ،تــم شنرهــا ي� أعــداد مجلــة إ
آت أ
ن
ن
ـا� /مــن وحــي العبــادات،
بـ يـ� فصــول ،وذلــك عــى النحــو ال ي� :الول /منــارات عقائديــة ،والثـ ي
ن
ن
ـى
والثالــث /مــن قبــس التفسـ يـر ،والرابــع /مــن معـ يـ� الفتــوى ،والخامــس ،ي� رحــاب شــمائل النـ ب ي
وسـ يـرته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والســادس /إضــاءات منوعــة ،وعرضــت بطريقــة ميــرة،
وتمتــاز بوضــوح الفكــرة ،ودقــة المعلومــة ،عــى اللــه أن يفيــد منهــا خلقــه ،عــى اختــاف
مســتوياتهم العلميــة والثقافيــة والعمريــة ،وقــد اعتمــد ن ي� محتــواه عــى جمــع مقــالت متناثرة،
ن
ن
ت
ن ش
ـى ،الــذي هــو أبــرز برامــج
يجمعهــا قاســم مشــرك ،يتلخــص ي� المســاهمة ي� نــر الوعــي الديـ ي
الفتــاء الفلســطينية.
دار إ
ويـ ن ن
الفتاء الفلســطينية ،وعى رأســها ســماحة الشــيخ
ـر� ي� هــذا المقام أن أشــكر دار إ
ي
ت
ن
ن
الصــدار
ـى هــذا إ
محمــد أحمــد حسـ يـ� /المفـ ي
ـى العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،عــى تبـ ي
ن
يْ ن
وطباعتــه ش
ونــره ،ول
البالغــ� مــن الذيــن ســاهموا ن ي�
يفوتــى أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر
ي
إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع ،ســائا ً المــوى عــز وجــل أن يجعلــه ن� مـ ي ن
ـران حســناتهم.
ي
وأختــم بالتأكيــد عــى إيماننــا بــأن توفيقنــا إى الصــواب فبنعمــة مــن اللــه وفضــل،
ـائل� اللــه العفــو والعافيــة وقبــول أ
وأمــا أخطاؤنــا فهــي مــن عنــد أنفســنا ،سـ ي ن
العمــال الصالحة،
بفضــل جــوده وكرمــه.
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
نائب امفتي العام
مفتي محافظة رام الله والبرة
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امقال اأول

ما أحوجنا إى دعاء الذين يقسمون
عى الله فيرهم
أمــا وقــد ضاقــت بنــا أ
الحــوال ،وانقطعــت الســبل ،إل مــن فــرج اللــه ،ورنــا نــردد دعــاء
ين
ـتضعف�( :اللهــم إليــك نشــكو ضعــف قوتنــا ،وقلــة حيلتنــا ،وهواننــا عــى النــاس ،يــا أرحــم
المسـ
ين
ـ� ،أنــت أرحــم الراحمـ ي ن
الراحمـ ي ن
ـتضعف� ،وأنــت ربنــا ،إى مــن تكلنــا؟ إى عــدو بعيــد
ـ� ،وأنــت رب المسـ
ـاى ،غـ يـر أن عافيتك
يتجهمنــا؟ أم إى صديــق قريــب ملكتــه أمرنــا؟ إن لــم يكــن بــك غضــب علينــا فــا نبـ ي
أوســع لنــا ،نعــوذ بنــور وجهــك الــذي شأرقــت لــه الظلمــات ،وصلــح عليــه أمــر الدنيــا آ
والخــرة ،أن
ـرل بنــا غضبــك ،أو يحــل بنــا ســخطك ،ولــك العتــى حـ تـى تـ ن
يـ ن ن
ـر� ،ول حــول ول قــوة إل بــك).
ب

(*)
1

مــا أصــدق الدعــاء ي ن
حــ� يرفعــه المضطــر لحاجــة ماســة وملحــة ،إى مــن بيــده ملكــوت
أ
ـن
الســماوات والرض ومــا فيهــن ،فهــو ســبحانه يجيــب المضطــر إذا دعــاه ،وهــو القائــل ســبحانه{ :أَ َمـ ْ
أ
ون}
ـع ال َلـ ِـه َق ِليـ ًـا َمــا ت ََذ َكـ ُـر َ
الســو َء َويَ ْج َع ُل ُكـ ْـم خُ َل َفــا َء ال َ ْر ِض أَ ِإ َلــهٌ َمـ َ
ـب ُ
يُ ِجيـ ُ
الم ْضطَـ َـر ِإ َذا َد َعــا ُه َويَك ِْشـ ُـف ُ
(النمــل )63:فلــن ننجــو ممــا نحــن فيه مــن كــرب ومصائــب ،إل إذا التجأنــا إى اللــه ،ن
ع� خاشـ ي ن
مت� ي ن
ـع�
ـ� ،لدينــا أ
ـ� ،فقــد أصبحنــا لقم ـاً ســائغة آ
ـ� ،وطعام ـاً ســها ً للمتوحشـ ي ن
لاكلـ ي ن
منيبـ ي ن
العــداد الوافــرة،
المعــاى ،وانشــغلنا
لكنهــا أشــبه بغثــاء الســيل ،لمــاذا؟ ألننــا تنكبنــا الــدرب ،وألهتنــا الدنيــا عــن
ي
بأنفســنا وذواتنــا وأموالنــا وأولدنــا عــن طاعــة اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وحبهمــا،
ن
َان آبَاؤُ ُكـ ْـم
وعمــل الواجــب تجاههمــا ،فتحقــق بنــا وعيــد اللــه ،المتضمــن ي� قولــه عــز وجــلُ { :قـ ْـل ِإن ك َ
ـاك ُن
َوأَبْ َنآؤُ ُكـ ْـم َو ِإخْ َوانُ ُكـ ْـم َوأَز َْو ُ
ـو ٌال ا ْق ت َ َر ْف ُت ُموهَ ــا َو ِت َجــا َر ٌة تَخْ شَ ـ ْ
ـرتُك ُْم َوأَ ْمـ َ
ـو َن ك ََســا َدهَ ا َو َم َسـ ِ
اج ُكـ ْـم َو َع ِشـ ي َ

تَر َضونَهــا أَحــب إ َلي ُكــم مــن ال ّلــه ورســوله وجهـ ن
ـاد ِ ي� َسـ ِـب ِيل ِه َف ت َ َربَ ُصــواْ َحـ ت َـى يَ ـ ِأْ ت ي َ� ال ّلــهُ ِبأَ ْمـ ِـر ِه َوال ّلــهُ ل َ
ِ َ ِ ََُ ِِ َِ َ ٍ
ْ ْ َ َ َ ِ ْ
�} (التوبــة)24:
َاسـ ِـق ي ن َ
يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ـو َم ا ْلف ِ
كثر.164/ 4 ،
تفسر ابن ي
* ي
7

كسب يثمر فسادا ً وهزائم:
ربــط الق ـرآن الكريــم ن ي� كثـ يـر مــن آياتــه ظهــور الفســاد ن ي� واقــع النــاس بكســبهم السـ ي أ
ـى،
ن
ـاس ِل ُي ِذي َق ُهــم
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر ِب َمــا ك ََسـ َب ْت أَيْـ ِـدي ال َنـ ِ
وزيغهــم عــن الحــق ،فقــال تعــاى{ :ظَ َهـ َـر ا ْلف ََســا ُد ِ ي� ا ْلـ ب َ ِ
ــون} (الــروم)41 :
بَ ْع َ
ــم يَ ْر ِج ُع َ
ــذي َع ِم ُلــوا َل َع َل ُه ْ
ــض ا َل ِ

والفســاد بابــه واســع ،وأشــكاله عديــدة ومتشــعبة ،أ
فالم ـراض الصحيــة ،وضعــف الروابــط
أ
ـ� ،ووقــوع الهزائــم ،وهــدر الـ شـروات ،وســيادة الجاهلـ ي ن
الريــة ،وتســلط الظالمـ ي ن
ـ� ،وفســاد القضاء،
الهــل أ
ـ� أ
واضط ـراب أ
الحــوال ،وشــيوع الريبــة بــدل الطمأنينــة بـ ي ن
والصدقــاء والجـ يـران ،وغـ يـره كثـ يـر
مــن أشــكال الفســاد الـ تـى يمكــن أن يتســبب الكســب آ
الثــم بهــا ،ويصــدق ن ي� هــذه الســنة قولــه تعــاى:
ي
ـر} (الشــورى)30:
َ
{و َمــا أَ َصابَ ُكــم ِمــن ُم ِصي َبـ ٍـة َف ِب َمــا ك ََس ـ َب ْت أَيْ ِدي ُكـ ْـم َويَ ْع ُفــو َعــن ك َِثـ ي ٍ

ووفــق مـ ي ن
ـران المســلم واعتباراتــه ،فــإن النحـراف عــن طاعــة اللــه بالقــول أو العمــل خطيئة،
قــد تثمــر فســاداً وخلـا ً يصعــب عــى غـ يـر العارفـ ي ن
ـ� باللــه تشــخيصه ،فوكيــع معلــم الشــافعي ،أرجــع
ـا� ،وعــن هــذا نطــق الشــافعي ن ي� أبيــات مــن
ضعفـاً عابـراً انتــاب حافظــة تلميــذه الشــافعي إى المعـ ي
شــعر حكمتــه ،فقــال:
يع ُسو َء ِحف ِْظي
شَ ك َْو ُت َإى َو ِك ٍ

ا�
َفأ ْرشَ َدِ ن ي� َإى ت َْر ِك َ
المع ي

لعا�
ونو ُر الله ل يُهدى
الع ْل َم نُو ٌر
َوأخْ ب َ َرِ ن ي� بأَ َن ِ
ي
ـلم� بمـ ي ن
والناظــر ببصـ يـرة ن� أحــوال العــرب والمسـ ي ن
ـران ربــط فســاد أحوالهم بكســب أيديهم،
ي
يجــد مـ بـررات جمــة لهــذا الربــط ،عــى رأســها اســتبعاد حكــم اللــه ش
ـير أمورهــم،
ورعــه عــن تسـ ي
وكبرهــا ،إل عــى مســتويات محــدودة ت
ين
المســلم�،
يــرك شــأنها لختيــارات مريديهــا مــن
صغرهــا ي
ي
ن
ت
الفصــاح عــن بيــان
ـر� اللــه ،حـ تـى إن إ
الذيــن يتعــذر عليهــم تسـ ي
ـى تـ ي
ـير أمورهــم كلهــا بالطريقــة الـ ي
ن
ش ن
و� مثــل هــذا الحــال يصــدق قولــه صــى اللــه عليــه
حكــم الــرع ي� بعــض القضايــا يكــون مســتهجناً ،ي
ـاء)
ال ْسـ ُ
وســلم( :بَـ َـدأَ ِإ
ـو� ِللْغُ َربَـ ِ
ـام غ َِريب ـاً َو َس ـ َي ُعو ُد كمــا بَـ َـدأَ غ َِريب ـاًَ ،فطُـ ب َ
السام بدأ غريباً...
اليمان ،باب بيان أن إ
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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(*)
1

ن
الســام
جــاء ي� (مرقــاة المفاتيــح) :أن معـ نـى بــدأ هنــا أي ظهــر ،قيــل :إن الم ـراد هنــا أن إ
ن
ـذب عنــه ،قلــة مــن الصحابــة ،ش
فردوهــم عــن البــاد،
لمــا بــدأ ي� أول الوهلــة نهــض بإقامتــه ،والـ ّ
فأصبحــوا غربــاء ،أو فيصبــح أحدهــم معـ ت ن
ـرل ً مهجــوراً كالغربــاء ،ثــم يعــود آخـراً إى مــا كان عليــه ،ل
ـ� بــه ،إل أ
يــكاد يوجــد مــن القائلـ ي ن
الفـراد ،وهــذا معـ نـى قولــه( :وســيعود)؛ أي ن ي� آخــر الزمــان كمــا بــدأ،
والخــرة لقلــة مــن كانــوا يتدينــون بــه ن� أ
الوى أ
ـ� الحالــة أ
ويحتمــل أن تكــون المماثلــة بـ ي ن
الول ،وقلــة
ي
ي
مــن يعملــون بــه ن� آ
الخــر.
ي

(*)
1

ت
ولقــن اللــه المسـ ي ن
ـى انتابتهــم بعــد أن تفضل
ـلم� درسـاً ميدانيـاً بفاجعتهــم بجـراح أُحــد ،الـ ي
عليهــم بنــ�ه ،وعلــل ســبحانه ســبب مــا أصابهــم آنــذاك بالتنــازع ن� أ
المــر والعصيــان ،الــذي وصــف
ي
{و َل َقـ ْـد َص َد َق ُكـ ُـم ال ّلهُ َو ْعـ َـد ُه ِإ ْذ ت َُح ُســونَ ُهم ِب ِإ ْذ ِنـ ِـه َح ت َى ِإ َذا َف ِشـ ْل ُت ْم
محصلتــه بالفشــل ،فقــال جل شــأنهَ :
ن أ
الدنْ َيــا َو ِمن ُكــم َمــن يُ ِريـ ُـد
َوتَ َنا َز ْع ُتـ ْـم ِ ي� ال َ ْمـ ِـر َو َع َص ْي ُتــم ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا أَ َرا ُكــم َمــا ت ُِح ُبـ َ
ـون ِمن ُكــم َمــن يُ ِريـ ُـد ُ
آ
ـ�} (آل عمـران)152 :
ر َف ُكـ ْـم َع ْن ُهـ ْـم ِل َي ْب َت ِل َي ُكـ ْـم َو َل َقـ ْـد َع َفــا َعن ُكـ ْـم َوال ّلــهُ ُذو َف ْضـ ٍـل َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ال ِخـ َـر َة ثُـ َـم َ َ
فالربــط واضــح بـ ي ن
ـ� ســلوك العبــاد وكســبهم ،والبتــاء بالمصيبــة والشــدة ،حســب دللت
آ
{حـ ت َـى ِإ َذا َف ِش ـ ْل ُت ْم} ليــس
اليــة الكريمــة ومناســبة نزولهــا ،ومــن المفريــن مــن رأى أن قولــه تعــاىَ :
بـ شـرط ،بــل المعـ نـى :ولقــد صدقكــم اللــه وعــده ،فن�كــم إى أن كان منكــم الفشــل والتنــازع؛ ألنــه
تعــاى كان إنمــا وعدهــم بالنــ�ة بـ شـرط التقــوى والصـ بـر عــى الطاعــة ،فلمــا فشــلوا وعصــوا ،انتهــى
النــ� ،وعــى هــذا القــول ،يكون حــرف (حـ تـى) لانتهــاء والغاية ،بمعـ نـى إى ،فيكــون ن
{ح ت َى
معى قولــه َ
إ َذا} إى آن ،أو إى حـ ي ن
{حـ ت َـى ِإ َذا َف ِشـ ْل ُت ْم} شرط ،واختلفــوا ن ي� جوابــه عــى
ـ� ،ومنهــم مــن وجــد أن قولــهَ :
ِ
ـ� الـرازي ن� تفســره ،أن اللــه تعــاى ذكــر أمــوراً ثاثــة ن� هــذه آ
وجــوه كثـ يـرة .وبـ ي ن
اليــة الكريمــة :أولهــا،
ي
ي
ي
الفشــل ،وهــو الضعــف .وثانيهــا ،التنــازع ن� أ
المــر ،وهــو يتعلــق بمخالفــة أمــر الرســول ،صــى اللــه
ي
عليــه وســلم ،لمــا أمــر الرمــاة بــأن ل يرحــوا عــن مكانهــم البتــة ،لكنهــم خالفــوا أ
المــر لمــا أمدهــم
ب
اللــه بالنــ� ،ولــم يطــع معظمهــم أمر أمرهــم بلــزوم البقــاء ن� مكانهــم ،فهذا هــو التنــازع ن� أ
المر.
ي
ي
ي
* مرقاة المفاتيح.361 /1 :
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و� المراد أ
ن
بالمر ها هنا ،وجهان:
ي
أحدهما أنه ن
بمعى الشأن والقصة؛ أي تنازعتم فيما كنتم فيه من الشأن.
ـا� أنــه أ
ن
المــر الــذي يضــاده النهــي ،والمعـ نـى وتنازعتــم فيمــا أمركــم الرســول ،صــى
والثـ ي
اللــه عليــه وســلم ،بــه مــن مازمــة ذلــك المــكان.
أ
ن
ـون}(آل عم ـران:
ـن بَ ْعـ ِـد َمــا أَ َرا ُكـ ْـم َمــا ت ُِح ُبـ َ
والمــر الثالــث يتعلــق بالفائــدة ي� قولــه تعــاى{ِ :مـ ْ
 ،)152ففيــه تنبيــه إى عظــم المعصيــة ،ألنهــم لمــا شــاهدوا أن اللــه تعــاى أكرمهــم بإنجــاز الوعــد،
()1

الكــرام،
كان مــن واجبهــم أن يمتنعــوا عــن المعصيــة ،فلمــا أقدمــوا عليهــا ،ســلبهم اللــه ذلــك إ
وأذاقهــم وبــال أمرهــم.

()2

فالربــاط وثيــق بـ ي ن
ـ� بــذور الكســب ،وثمــار الصــاح أو الفســاد ،ويصــدق ن ي� هــذا قولــه جــل
ش
ــل ِم ْثق َ
ــر ُه* َو َمــن يَ ْع َم ْ
ــل ِم ْثق َ
شــأنهَ { :ف َمــن يَ ْع َم ْ
ــر ُه} (الزلزلــة)8 - 7:
َــال َذ َر ٍة خَ ي ْ
راً يَ َ
ــراً يَ َ
َــال َذ َر ٍة َ ّ

ن
و� التنبيــه إى تحمــل المــرء نتائــج مــا قدمــت يــداه ،ورد ن ي� روائــع أمثــال الحكمــة (يــداك
ي

ن
المعــى ،قــول الكميــت:
أَ ْوكَتــا ،وفــوك نفَــخ) ومــن الشــعر المتضمــن هــذا
َص ٍه ِل َج َو ِاب َما ُق ْل ُت ْم َوأَ ْوك َْت

أَ ُك ُفك ُُم َع َى َما تَ ْن ُفخُ ونَا

ِإ َذا كَان َْت ُج ُلو ُدك ُُم ِل َئاماً

اب َم ْج ٍد تَ ْل َب ُسونَا
َفأَ َي ِث َي ِ

ـ� الذيــن يعملــون الصالحــات ،مــن حيــث الج ـزاء والثمــار ،وبـ ي ن
وشــتان بـ ي ن
ـ� المفســدين ن ي�
الرض ،الذيــن يزرعــون الـ شـر آ
أ
والثــام ،فيحصــدون التنغيــص والنكــد والضنــك ،واللــه جــل ن ي� عــاه
ـن أَ ْعـ َـر َض َعــن
ربــط مخرجــات معيشــة الضنــك ،بمقدمــات إ
الع ـراض عــن ذكــره ،فقــال تعــاىَ :
{و َمـ ْ
ْــري َف ِــإ َن َلــهُ
ِذك ِ

ش
َم ِعيشَ ً
ــة أَ ْع َمــى} (طــه)124 :
ــر ُه يَ ْ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِ
ــة َضنــكاً َون َْح ُ ُ

فالفــرق شاســع بـ ي ن
ـ� حصــاد فريقــي الطاعــة والمعصيــة ،وينبــه ســبحانه لذلــك ،فيقــول عــز
ـل{:و ن َر َب ال ّلــهُ َم َثـا ً َر ُج َلـ ي ْ ن
ـ� أَ َح ُدهُ َمــا أَبْ َكـ ُـم ل َ يَ ْقـ ِـد ُر َعـ َ ش
ـول ُه أَيْ َن َمــا يُ َو ِجهــهُ
ـو ك ٌَل َعـ َـى َمـ ْ
� ٍء َوهُ ـ َ
ِ
وجـ َ َ
َ
ـى َ ي ْ
ر ٍاط ُم ْسـ َت ِق ٍيم}(النحل ،)76 :ويقــول جــل
ـو َو َمــن يَأْ ُمـ ُـر ِبا ْل َعـ ْـد ِل َوهُ ـ َ
ـر هَ ـ ْـل يَ ْسـ َت ِوي هُ ـ َ
ل َ يَـأْ ِت ِبخَ ـ ي ْ ٍ
ـو َعـ َـى ِ َ
أ

أ

ذكره{:م َثـ ُـل ا ْلفَري َقـ ي ْ ن
ون} (هــود)24 :
يع هَ ـ ْـل يَ ْسـ َت ِويَ ِان َم َثـا ً أَ َفـا َ ت ََذك َُر َ
َ
ـر َو َ
ـ� كَال َ ْع َمــى َوال َ َصـ ِـم َوا ْل َب ِصـ ي ِ
ِ ِ
السـ ِـم ِ
الكبر31 - 29 /9 :
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تفريج الكروب بالتقوى:
ن ي� ظــل البتــاء بالمصائــب والهزائــم ،يبحــث العقــاء ،وبخاصــة أصحــاب الحاجــات

ن
كثــرة ،عمادهــا
والمت�ريــن مــن الويــات ،عــن الــدواء ،أو المخــرج ممــا ينتابهــم ،ولذلــك ســبل ي
التقــوى والصــاح ،فكمــا أن الكســب السـ ي أ
والنابــة
ـى يثمــر فســاداً ومصائــب وويــات ،فــإن الســتقامة إ
للــه تثمــر خـ يـراً ألصحابهــا ،يجــدون حلــو مذاقهــا ،وبلســمتها لجراحهــم ،حـ ي ن
ـ� تنتابهــم الشــدائد،
وتعصــف بهــم المحــن ،فقــد أخــر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ثاثــة نفــر ،مــن أ
المــم
ب
الســابقة ،الذيــن ســقطت عــى بــاب الكهــف الــذي دخلــوه صخــرة ســدت بابــه ،فأصابهــم لذلــك
كــرب شــديد ،فاختــاروا للخــاص منــه أن يدعــو كل منهــم اللــه متشــفعاً بخـ يـر عمــل قدمــه ن ي� حياتــه،
ن
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :ســمعت
ففعلــوا ،وانفــرج كربهــم ،والقصــة رواهــا َع ْبــد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
ُــم ،ت
ــق ث َ َاث َ ُ
َر ُس َ
حــى أَ َو ْوا
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :انْطَ َل َ
ــن كان َق ْب َلك ْ
ــط ِم َم ْ
ــة َرهْ ٍ
ــول ال َل ِ
ـارَ ،ف َدخَ ُلــو ُهَ ،فان َْحـ َـد َر ْت َصخْ ـ َـر ٌة مــن ا ْل َج َبـ ِـلَ ،ف َسـ َـد ْت عليهــم الْغَ ــا َرَ ،فقَا ُلــوا :إنــه َل
ا ْل َم ِبيـ َ
ـت إى َغـ ٍ
ـح أَ ْع َما ِل ُكـ ْـم ،فقــال َر ُجـ ٌـل منهــم :اللهــم كان يى
يُ ْن ِجي ُكـ ْـم مــن هــذه َ
الصخْ ـ َـر ِة إل أَ ْن ت َْد ُعــوا ال َلــهَ ِب َصا ِلـ ِ
ـالَ ،ف َنـأَى ب� ن� طَ َلـ ش
ـق َق ْب َل ُه َمــا أَهْ ـ ًـا ول َمـ ً
� ٍء يَ ْو ًمــا ،فلــم أُ ِر ْح
ـت َل أَغ ِْبـ ُ
ـر ِانَ ،و ُك ْنـ ُ
أَبَـ َ
ـو ِان ،شَ ـ ْيخَ ِان ك َِبـ ي َ
ِي ي
ِ
ـب َ ي ْ
ـت َل ُه َمــا َغ ُبو َق ُه َمــاَ ،ف َو َج ْدتُ ُه َمــا نَا ِئ َمـ ي ْ ن
ـق َق ْب َل ُه َمــا أَهْ ـ ًـا أو
ـت أَ ْن أَغ ِْبـ َ
ـ�َ ،وك َِرهْ ـ ُ
َع َل ْي ِه َمــا حـ تـى ن ََامــاَ ،ف َح َل ْبـ ُ
ِ
ت
ش
َمـ ً
ربَــا َغ ُبو َق ُه َمــا،
ـالَ ،ف َل ِب ْثـ ُ
اسـ ِـتيقَاظَ ُه َما ،حــى بَـ َـر َق ا ْلف َْجـ ُـرَ ،ف ْ
ـت َوا ْل َقـ َـد ُح عــى يَـ َـد َي أَنْ َت ِظـ ُـر ْ
اسـ َت ْي َقظَاَ ،ف َ ِ
ـت
الصخْ ـ َـر ِةَ ،فانْف ََر َجـ ْ
اللهــم إن كنــت َف َع ْلـ ُ
ـت ذلــك ابْ ِتغَ ــا َء َو ْج ِهــكَ َ ،ف َفـ ِـر ْج َع َنــا مــا ن َْحـ ُ
ـن فيــه مــن هــذه َ
شــيئاً َل يس ـتطيعون ا ْلخُ ــروج ،قــال النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم :وقــال ْ آ
الخَ ـ ُـر :اللهــم كانــت يى
َْ َِ ُ َ
ُ َ
بي
ـت َعـ ٍـم ،كانــت أَ َحــب النــاس إىَ ،فأَ َر ْدتُ َهــا عــن نَف ِْس ـ َهاَ ،ف ْام َت َن َعـ ْ ن
ـت بهــا َس ـ َن ٌة مــن
ـى ،حـ تـى أَ َل َمـ ْ
ِب ْنـ ُ
َ
ـت ِمـ ِ ي
يَ
ن
ـن َو ِمائَـ َـة ِدي َنــار ،عــى أَ ْن تُخَ ـ ِ ن
ش
ـت ،حـ تـى
السـ ِـن ي ن َ
ـى َوبَـ ي ْ ن َ
ـ� نَف ِْسـ َهاَ ،فف ََع َلـ ْ
ريـ َ
ِ
ٍ
�َ ،ف َجا َءتْـ ِ ي
ـى بَ ْيـ ِ ي
ـىَ ،فأَ ْعطَ ْي ُت َهــا ِع ْ ِ
يَ
ـوع عليهــا،
إذا َقـ َـد ْر ُت عليهــا ،قالــتَ :ل أُ ِحـ ُـل لــك أَ ْن تَ ُفـ َ
ـض ا ْلخَ اتَـ َـم إل ِب َح ِقـ ِـهَ ،ف َت َح َر ْجـ ُ
ـت مــن ا ْل ُو ُقـ ِ
ـت َ
ـت
ـب الــذي أَ ْعطَ ْي ُت َهــا ،اللهــم إن كنــت َف َع ْلـ ُ
إىَ ،وت ََر ْكـ ُ
ْ� ْفـ ُ
الذهَ ـ َ
ـي أَ َحـ ُ
ـت عنهــاَ ،و ِهـ َ
َفان َ َ
ـب النــاس ي ّ
وج
يع َ
الصخْ ـ َـر ُة ،غـ يـر أَنَ ُهـ ْـم َل يَ ْس ـ َت ِط ُ
ـن فيــهَ ،فانْف ََر َجـ ْ
ون ا ْلخُ ـ ُـر َ
ابْ ِتغَ ــا َء َو ْج ِهــكَ َ ،فا ْفـ ُـر ْج َع َنــا مــا ن َْحـ ُ
ـت َ
ن
اس ـ َتأْ َج ْر ُت أُ َجـ َـرا َءَ ،فأَ ْعطَ ْي ُت ُهـ ْـم
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :وقــال الثَا ِلـ ُ
ـث :اللهــم يإ� ْ
منهــا ،قــال النـ ب ي
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أ
ت ش
ـو ُالَ ،ف َجــا َ ِء ن ي�
ـر ْت منــه ْال َ ْمـ َ
أَ ْج َرهُ ـ ْـم ،غـ يـر َر ُجـ ٍـل َو ِاحـ ٍـد ،تَـ َـركَ الــذي لــه َو َذهَ ـ َ
ـبَ ،فث ََمـ ْـر ُت أَ ْجـ َـر ُه ،حــى َكـ ُ َ
بَ ْعـ َـد ِحـ ي ن
َ
ال ِبـ ِـلَ ،وا ْل َب َقـ ِـر،
إى أَ ْجـ ِـري ،فقلــت لــه :ك ُُل مــا تَـ َـرى مــن أَ ْجـ ِـركَ ؛ مــن ْ ِإ
ٍ
ـ� ،فقــال :يــا َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه؛ أ ِد ي َ
الر ِقيـ ِـق ،فقــال :يــا َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه؛ َل تســتهزىء ِب ي� ،فقلــت :ن يإ� َل أســتهزىء ِبــكَ َ ،فأَخَ ـ َـذ ُه ُك َلــهُ
َوالْغَ َنـ ِـمَ ،و َ
ت
ـن
ـركْ منــه شــيئاً ،اللهــم َفـ ِـإ ْن كنــت َف َع ْلـ ُ
ـت ذلــك ابْ ِتغَ ــا َء َو ْج ِهــكَ َ ،فا ْفـ ُـر ْج َع َنــا مــا ن َْحـ ُ
َف ْ
اسـ َتا َقهُ  ،فلــم يَـ ْ ُ
()1
ـون)
الصخْ ـ َـر ُةَ ،فخَ َر ُجــوا يَ ْمشُ ـ َ
فيــهَ ،فانْف ََر َجـ ْ
ـت َ
أ
والحســان يجلبــان الفــرج ،كيــف ل؟
الــر إ
فهــذه القصــة تلفــت النتبــاه والنظــار ،إى أن ب
{...و َمــن يَ َتـ ِـق ال َلــهَ يَ ْج َعــل َلــهُ َمخْ َرجاً*
واللــه تعــاى قــرر مبــدأ تفريــج الكــرب بالتقــوى ،فقــال عــز وجــلَ :
ـن َح ْيـ ُ
ـو َح ْسـ ُبهُ ِإ َن ال َلــهَ بَا ِلــغُ أَ ْمـ ِـر ِه َقـ ْـد َج َعـ َـل ال َلــهُ
َويَ ْر ُز ْقــهُ ِمـ ْ
ـوك َْل َعـ َـى ال َلـ ِـه َف ُهـ َ
ـب َو َمــن يَ َتـ َ
ـث َل يَ ْح َت ِسـ ُ
ش
ــدراً} (الطــاق)3 - 2:
� ٍء َق ْ
ِلــك ُِل َ ي ْ
دعاء امغمورين أو امدفوعن باأبواب:

مــن دروب تفريــج الكــرب ،اللجــوء إى أوليــاء اللــه الصالحـ ي ن
ـ� ،طلب ـاً لدعائهــم ،وهــو درب
مـ شـروع ،وثبتــت نجاعــة ســلوكه ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،نبــه إى أهميــة دعــاء الصالحـ ي ن
ـ�

ن ي� تحقــق الســتجابة ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َن َر ُسـ َ
ـع َث
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالُ ( :ر َب أَشْ ـ َ
أ
()2
ـو ِاب ،لــو أَ ْق َسـ َـم عــى ال َلـ ِـه ألَبَـ َـر ُه)
ـوع ِبالَبْـ َ
َم ْد ُفـ ٍ
فالعـ بـرة عنــد اللــه والعتبــارات ليســت مرهونــة بأصحــاب الــذوات والمــال والمقامــات ،وإنما
هــي للمقبولـ ي ن
ـ� لديــه ســبحانه ،بتقواهــم وصاحهــم ،وصفــاء رائرهــم ،حـ تـى لــو كانــوا مــن شريحــة
ن ن أ
ـى ،صــى
الضعفــاء ،أو المدفوعـ يـ� ي� البــواب ،فعــن َح ِارثَـ َـة بــن َوهْ ـ ٍ
ـب الخُ َز ِاعـ َ
ـي ،قــال :ســمعت النـ ب ي

ـف ،لــو أَ ْق َسـ َـم عــى ال َلـ ِـه
ـف ُم َت َض ِعـ ٍ
اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :أل أُخْ ِب ُر ُكـ ْـم ِبأَهْ ـ ِـل ا ْل َج َنـ ِـة؟ ك ُُل َض ِعيـ ٍ
أ
()3
ـو ٍاظ ُم ْس ـ َتك ِب ٍْر)
ـار؟ ك ُُل ُع ُتـ ٍـل َجـ َ
َلَبَـ َـر ُه ،أل أُخْ ِب ُر ُكـ ْـم ِبأَهْ ـ ِـل ال َنـ ِ

ن
الدنْ َيــا،
َ
ــذي يســتضعفه ال َنــاسَ ،ويَ ْح َت ِق ُرونَــهُ ؛ لضعــف َحالــه ِ ي� ُ
ــف) ا َل ِ
يــف ُم َت َض ِع ٍ
و(ض ِع ٍ
ـو ٍاظ) المختــال ن ي�
أو
متواضــع متذلــل ،خامــل الذكــر ،و( ُع ُتـ ٍـل) هــو الغليــظ الشــديد العنــفَ ،
و(جـ َ
ٍ
ن ()4
مشــيته ،والمـراد أن أغلــب أهــل الجنــة ،وأغلــب أهــل النــار ،وليــس المـراد الســتيعاب ن ي� الطرفـ يـ� .

أ
جر أجره...
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
أجراً تفرك ال ي
الجارة ،باب من استأجر ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
ين
والداب ،باب فضل الضعفاء
والخامل� .
ب
تفسر القرآن ،سورة ن والقلم ،باب (عتل بعد ذلك زنيم) (القلم)13 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب ي
 .4عمدة القاري140 /22 :
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ـون
وعــن َسـ ْه ٍل ،قــالَ :مـ َـر َر ُجـ ٌـل عــى رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال( :مــا تَقُو ُلـ َ
ن
ـحَ ،و ِإ ْن شَ ـف ََع أَ ْن يُشَ ـف ََعَ ،و ِإ ْن قــال أَ ْن يُ ْس ـ َت َم َع ،قــال :ثُـ َـم
ـب أَ ْن يُ ْن َكـ َ
ي� هــذا؟ قالــواَ :حـ ِـر ٌي ،إن خَ طَـ َ
س ـكَتَ ،فمــر رجـ ٌـل مــن ُف َقــراء ا ْلمســلم ن� ،فقــال :مــا تَقُو ُلـ ن
ـب أَ ْن َل
َ
َِ ُ ْ ِِي َ
َ َ َ َ َُ
ـون ي� هــذا؟ قالــواَ :حـ ِـر ٌي إن خَ طَـ َ
ـحَ ،و ِإ ْن شَ ـف ََع أَ ْن َل يُشَ ـف ََعَ ،و ِإ ْن قــال :أَ ْن َل يُ ْسـ َت َم َع ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
يُ ْن َكـ َ
هــذا خَ ــر مــن مـ ْـلء أ
الرض ِم ْثـ َـل هــذا)
ِ ِ
يْ ٌ

()1

فيرهــم ،مرجعــه إى اللــه العالــم
ومــن المؤكــد أن تحديــد الذيــن يقســمون عــى اللــه ب
بالرائــر ،ومــا تخفــي الصــدور ،وليــس ألحــد مــن الخلق أن يتــأى (يحلــف) عى اللــه ،فيقرر أ
الشــخاص
ـ� عنــد اللــه ،والمرفوضـ ي ن
المقبولـ ي ن
ـ� لديــه ســبحانه ،فعلــم ذلــك لــه ســبحانه وحــده ،وكمــا قيــل ن ي�
الضعفــاء ،أن منهــم مــن لــو أقســم عــى اللــه ألبــره ،قيــل ذلــك أيضـاً ن ي� بعــض أصحــاب المقامــات
ـ�َ -كــرت ثَنيـ َـة جاريــةَ ،فطَ َلبــوا ْ أ
أ
ال َ ْر َشَ ،وطَ َل ُبــوا
الربَ ِيـ َ
ـع َ
ـي ابْ َنـ ُـة ال َنـ ن ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ ٍ
ُ
والنســاب ،فعــن أَنَــس( :أَ َن ُ
و ِهـ َن
ـ�:
ـواَ ،فأَتَـ ْ
ـوَ ،فأَبَـ ْ
ا ْل َع ْفـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فأَ َم َرهُ ـ ْـم ِبا ْل ِق َصـ ِ
ـاص ،فقــال أَنَـ ُ
ـوا النـ ب ي
ـس بــن ال َنـ ْ ِ
ـع يــا َر ُسـ َ
ـاب
ـول ال َلـ ِـه؟! َل َوا َلـ ِـذي بَ َع َثــكَ ِبا ْل َحـ ِ
ـس؛ ِك َتـ ُ
ـر ث َ ِن َي ُت َهــا ،فقــال :يــا أَنَـ ُ
ـر ث َ ِن َيـ ُـة ُ
ـقَ ،ل تُ ْكـ َ ُ
أَتُ ْكـ َ ُ
الربَ ِيـ ِ
ن
ـاد ال َلـ ِـه مــن
ـو ُمَ ،و َع َفـ ْ
� ا ْل َقـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ :إ َن مــن ِع َبـ ِ
ال َلـ ِـه ا ْل ِق َصـ ُ
ـوا ،فقــال النـ ب ي
ـاصَ ،فـ َـر ِ ي َ
لــو أَ ْقســم عــى ال َلــه َ ألَبــره .زَاد ا ْل َف ـزاري عــن حميــد عــن أَنَــسَ ،فــر ن� ا ْل َقــوم ،و َقب ُلــوا ْ أ
ال َ ْر َش).
ِ َ َُ َ
َ َ
ٍ
ُ َْ ٍ
َِ ُ
ُْ َ ِ
َِ يَ

()2

ن
ـى ،صــى
والبحــث عــن المغموريــن البســطاء للتشــفع إى اللــه بدعائهــم ،أمــر ورد ي� ســنة النـ ب ي
ن ن
ر� اللــه
اللــه عليــه وســلم ،والســلف الصالــح ،ففــي صحيــح مســلم ،بــاب َف َضا ِئـ ِـل أُ َويْـ ٍـس ا ْل َقـ َـرِ ي ِ� ،ي
ـن كان يَ ْســخَ ُر
ـر بــن َج ِابـ ٍـر( :أَ َن أَهْ ـ َـل ا ْلكُو َفـ ِـةَ ،و َفـ ُـدوا إى ُع َمـ َـرَ ،و ِف ِيهـ ْـم َر ُجـ ٌـل ِم َمـ ْ
عنــه ،وفيــه عــن أُ َسـ ي ْ ِ
الر ُجـ ُـل ،فقــال ُع َمـ ُـرِ :إ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه،
ِبأُ َويْـ ٍـس ،فقــال ُع َمـ ُـر :هــل هاهنــا أَ َحـ ٌـد مــن ا ْلق ََرِن ِيـ ي ن َ
ـ�؟ َف َجــا َء ذلــك َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،قــد قــالِ :إ َن َر ُجـ ًـا يَأْ ِتي ُكـ ْـم مــن ا ْل َي َمـ ِـن ،يُ َقـ ُ
ـسَ ،ل يَـ َـد ُع ِبا ْل َي َمـ ِـن غـ يـر
ـال لــه أُ َويْـ ٌ

 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب أ
الكفاء ن ي� الدين.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب الصلح ن ي� الدية.
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أُ ٍم لــه ،قــد كان ِبـ ِـه بَ َيـ ٌ
ـن َل ِق َيــهُ
ـاضَ ،ف َد َعــا ال َلــهَ َ ،فأَ ْذهَ َبــهُ عنــه ،إل َم ْو ِضـ َ
ـار ،أو ِ
ـع ِ
الد ْرهَ ـ ِـمَ ،ف َمـ ْ
الدي َنـ ِ
ِم ْن ُكـ ْـم َف ْل َي ْس ـ َتغْ ِف ْر َل ُكـ ْـم).

()1

ن
(إ� ســمعت َر ُسـ َ
ـول
وعــن َسـ ِـع ٍيد ا ْل ُج َريْـ ِـر ِي ،بهــذا إ
ـاب ،قــال :ي
الســناد عــن ُع َمـ َـر بــن ا ْلخَ طَـ ِ
ـ� َر ُجـ ٌـل يُ َقـ ُ
ـسَ ،و َلــهُ َوا ِلـ َـد ٌة ،وكان ِبـ ِـه
ـر ال َت ِاب ِعـ ي ن َ
ـال لــه أُ َويْـ ٌ
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولِ :إ َن خَ ـ ي ْ َ
ُــم)
بَ َي ٌ
ــرو ُهَ ،ف ْل َي ْســ َتغْ ِف ْر َلك ْ
ــاض َف ُم ُ

()2

خامة:
مــا أحــوج العــرب والمسـ ي ن
ـلم� اليــوم إلعــادة قـراءة أحوالهــم ،وتشــخيص أمراضهــم ،بهدف
عاجهــا ،والنهــوض بهــا ،وتخليصهــا مــن مراتــع الهزائــم ،ومصائــب الضعــف والخــوار ،وحســب مــا
ســلف مــن بيــان ،نجــد لزام ـاً عــى أمتنــا أن تعــود إى اللــه بصــدق وإخــاص وإيمــان ،عــودة نقيــة
مــن شــوائب الخلــط بـ ي ن
ـ� الطاعــة والمعصيــة ،تحتكــم فيهــا إى أمــر اللــه جـ َـل ن ي� عــاه ،مستشــفعة
بالصالحـ ي ن
ـ� مــن أبنائهــا ،ولــو كانــوا مــن شريحــة المغموريــن الضعفــاء ،فقــد يكــون منهــم مــن لــو
أقســم عــى اللــه أن ين�نــا ،فيـ بـر اللــه قســمه ،فيفــرج كربنــا ،ويرفــع مقتــه وغضبــه عنــا ،ويعيــد لنــا
المجــد الموعــود ،ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.

 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،نر� الله تعاى عنهم ،باب من فضائل أويس ن ن
ر� الله عنه.
ي
ي
القر� ،ي
 .2التخريج نفسه.
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لقاء الغد  ...وما أدراك ما غد
تتــوزع أ
ن
ن
المــور زمنيــاً ي ن
والحــار والمســتقبل ،ويقســم أهــل
المــا�
بــ� ثــاث مراحــل،
ي
ـا� ،ومــا يحــدث آ
أ
ن
الن أو متوقــع
اللغــة الفعــال إى مــاض ومضــارع ،فمــا حــدث وانتهــى فهــو المـ ي
أن يحــدث ن ي� المســتقبل هــو المضــارع ،وموضــوع هــذه الكلمــة يــدور حــول مســتقبل القــادم مــن
والحــداث المصريــة ،الـ تـى يرتبــط ج ُلهــا بمــا ســيكون ن� غــد ،المعــر عــن أحــداث آ
المــور ،أ
أ
الخــرة،
ب
ي
ي
ي
بعــد انتهــاء أحــداث اليــوم ،المعـ بـر عمــا يجــري ن ي� الحيــاة الدنيــا ،وذلــك مــن خــال مــا تيــر مــن
تتبــع لكلمــة (غــد) ،ن ي� ضــوء اســتخدامها ن ي� القـرآن الكريــم ،وســنة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
بهــدف اســتخاص بعــض الــدروس والعـ بـر مــن ذلــك ،حيــث جــاء الذكــر الق ـر ن يآ� لغــد ن ي� ســياقات
متعــددة ،منهــا:
ق َدم لِغ ٍَد:
نظُر امرء م َا ي َ
ن
النســان أن ينظــر خــال ســعيه ن ي� الحيــاة الدنيــا إى مــا قــدم
يحــث اللــه ي� قرآنــه الكريــم إ
ـت ِلغَ ـ ٍـد َواتَ ُقــوا ال َلــهَ ِإ َن
ـس َمــا َق َد َمـ ْ
لغــد ،فقــال تعاى{:يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا اتَ ُقــوا ال َلــهَ َو ْل َتنظُـ ْـر نَ ْفـ ٌ
ال َلــهَ

ش
(الحــر)18 :
ون}
ــر ِب َمــا ت َْع َم ُل َ
خَ ِب ي ٌ

ـ� ن� هــذه آ
ن
اليــة الكريمــة بالتقــوى ،وبالنظــر إى مــا يقدمــون لغــد،
فاللــه تعــاى يأمــر المؤمنـ ي ي
الــذي هــو الجديــر بالهتمــام أ
العظــم؛ ألن فيــه خلــوداً ن ي� نعيــم أو جحيــم ،بينمــا اليــوم غــروب
شمســه قريــب ،مهمــا طالــت أعوامــه وشــهوره ولياليــه ،والنــاس  -واقعيـاً  -تتعــدد أعمالهــم وأقوالهــم
وتتنــوع ن ي� حياتهــم الدنيــا ،الســابقة لغــد ،فمنهــم مــن يتطلــع إى تحصيــل مصالحــه فيهــا فحســب،
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ومنهــم مــن يكــرس جهــده للعمــل إى آ
الخــرة فحســب ،ومنهــم مــن يــوازن ي ن
بــ� مصالــح الدنيــا
ومصالــح آ
الخــرة ،ويوفــق بينهمــا ،ن ي� أفعالــه وأقوالــه ،واللــه ســبحانه وتعــاى تعــرض لذكــر مريــدي
الخــرة ،فقــال عــز وجــل...{ :من ُكــم مــن يريــد الدنْيــا ومن ُكــم مــن يريــد آ
الدنيــا ،ومريــدي آ
ال ِخـ َـر َة }...
َ ُِ ُ
َ ُِ ُ ُ َ َِ
ِ
ـ� الصنفـ ي ن
(آل عم ـران ،)152 :والفــرق بـ ي ن
ـ� كبـ يـر وشاســع؛ ن ي� المنهــج ،والســلوك ،والقيــم ،والعتبــارات،
ن
بالشــارة يفهــم ،فكيــف إذا كان الـ شـرح والتوضيــح؟!
والموازيــن ،ثــم ي� المصـ يـر ،واللبيــب إ
ن
ـى هــذا قــ� العمــل عــى مــا يكــون لغــد ،بــل هنــاك معادلــة متوازنــة شرعهــا اللــه
ل يعـ ي
الوامــر بالســعي إى مــا ينفــع ن� غــد مــن أ
تعــاى لعبــاده ،تتلخــص فيهــا أ
العمــال والجهــود ،مــع التنبيــه
ي
مروعيــة الســتمتاع بطيبــات الحيــاة الدنيــا ،فيقــول تعــاى{ :وابتــغ فيمــا آتَــاكَ ال َلــهُ الــدار ْ آ
إى ش
ال ِخـ َـر َة
َ َْ ِ ِ َ
َ َ
و َل تَنــس نَصيبــكَ مــن الدنْيــا وأَحســن كَمــا أَحســن ال َلــهُ إ َليــكَ و َل تَبــغ ا ْلفَســاد ن� ْ أ
ال َ ْر ِض ِإ َن ال َلــهَ َل
َ
َ ْ َ َ
َ ِ َ ِ َ ُ َ َ ْ ِ
ِ ْ َ ْ ِ َ َِي
ين}(القصص)77 :
ــد َ
ــب ا ْل ُمف ِْس ِ
يُ ِح ُ

إذ قــد يخطــئ بعــض النــاس الفهــم فيهجــرون الدنيــا بحجــة التفــرغ للعنايــة بأمــور آ
الخــرة،
يرامــن جــل الهتمــام آ
والصحيــح أن ت ن
بالخــرة ،ويتوافــق مــع أخــذ النصيــب المتيــر مــن حظــوظ
الدنيــا ،ومعظــم النــاس ينشــغلون عــن العمــل لغــد بالعمــل عــى تحصيــل منافــع الدنيــا ومصالحهــا
وملذاتهــا ،وهــم بذلــك ن ي� غفلــة يعمهــون ،والتوجيهــات الربانيــة لهــم بهــذا الصــدد تعــددت
لاعمــال أ
أســاليبها ومناســباتها ،لكــن مؤداهــا واحــد ،يتلخــص ن� العنايــة بالتخطيــط والتنفيــذ أ
والقــوال
ي
ت
ـى تنجــي صاحبهــا يــوم غــد ،الــذي ل ينفــع فيــه مــال ول بنــون ،كمــا جــاء ن ي� الق ـرآن
والمواقــف ،الـ ي
ـو َم
ـو َم يُ ْب َع ُثـ َ
الكريــم مــن دعــاء إبراهيــم ،عليــه الســام ،فقــال تعــاى عــى لســانهَ :
ـون* يَـ ْ
{و َل تُخْ ـ ِـزِ ن ي� يَـ ْ
ـون* إ َل َمـ ْ ت
ـع َمـ ٌ
ـ�* َوبُـ ِـرز َِت ا ْل َج ِحيـ ُـم
ـت ا ْل َج َنـ ُـة ِل ْل ُم َت ِقـ ي ن َ
َل يَن َفـ ُ
ـب َسـ ِـل ٍيم* َوأُ ْز ِل َفـ ِ
ـال َو َل بَ ُنـ َ ِ
ـن أَ َ� ال َلــهَ ِب َق ْلـ ٍ
ين}(الشــعراء)91 - 87 :
ِللْغَ ِاو َ
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الصحابة والنظر إى غد:
ن
ر� اللــه عنهــم ،ن ي� أقوالهــم وأعمالهــم ومواقفهــم ،كانــوا يعـ بـرون عــن نظــر
الصحابــة ،ي
عميــق لغــد ،وإيمــان واضــح بحقائــق مجريــات الدنيــا آ
والخــرة ،وخــال الســتعداد ألول معركــة
ـ� المسـ ي ن
فاصلــة بـ ي ن
ـلم� ومـ شـر يك قريــش ،وهــي معركــة بــدر الكـ بـرى ،صــدرت عــن بعضهــم مواقــف
مــن هــذا القبيــل ،منهــا مــا كان مــن الصحـ بـا� عمـ يـر بــن الحمــام ،الــذي اشــتهر قولــه" :بــخ بــخ" ،حـ ي ن
ـ�
ي
عــر بــه عــن حرصــه عــى المســارعة إى نيــل نصيبــه ن� آ
الخــرة ،ففــي صحيــح مســلم ،عــن أَنَـ ِـس بــن
ب
ي
مالــك ،أن رســول ال َلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالُ ( :قومــوا إى جنــة عر ُضهــا الســماوات و ْ أ
ال َ ْر ُض،
ََ ٍ َْ َ
َ
ُ
ِ
َ ِ ٍ
أ
ـول ال َلــه؛ جنـ ٌـة عر ُضهــا الســماوات و ْ أ
ـار ُي :يــا َر ُسـ َ
ال َ ْر ُض؟ قــال:
ِ ََ َْ َ
َ
ـر بــن ا ْل ُح َمـ ِ
قــال :يقــولُ :ع َمـ ي ْ ُ
ـام ْالَن َْصـ ِ
ـخ؟
ـخ بَـ ٍ
ـخ ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :مــا يَ ْح ِم ُلــكَ عــى َق ْو ِلــكَ بَـ ٍ
ـخ بَـ ٍ
نعــم ،قــال :بَـ ٍ
قــالَ :ل واللــه يــا َر ُسـ َ
ات
ـول ال َلـ ِـه ،إل َر َجــا َء َة أَ ْن أَ ُكـ َ
ـون مــن أَهْ ِل َهــا ،قــالَ :ف ِإنَــكَ مــن أَهْ ِل َهــاَ ،فأَخْ ـ َـر َج ت ََمـ َـر ٍ
ـت حـ تـى آك َُل ت ََمـ َـر ِ ت يا� هــذهِ ،إنَ َهــا َل َح َيــا ٌة طَ ِوي َلـ ٌـة،
ـن ،ثُـ َـم قــالَ :لـ أِ ن ْ
ـ� أنــا َح ِييـ ُ
مــن َق َرِنـ ِـهَ ،ف َج َعـ َـل يَـأْك ُُل ِم ْن ُهـ َ
(*)
قــالَ :ف َر َمــى ِب َمــا كان معــه مــن ال َت ْمـ ِـر ،ثُـ َـم َقاتَ َل ُهـ ْـم حـ تـى ُق ِتـ َـل)
1

الثناء الرباي عى العاملن لغد:
ن
ـى اللــه عــز وجــل ن ي� كتابــه الكريــم عــى الذيــن ل ينشــغلون بالدنيــا وزينتهــا عــن العمــل
يثـ ي

آ
لاخــرة ،فيقــول جــل شــأنه{ِ :ر َجـ ٌ
الصـ َـا ِة َو ِإي َتــاء
ـال َل تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة َو َل بَ ْيـ ٌ
ـع َعــن ِذ ْكـ ِـر ال َلـ ِـه َو ِإ َقـ ِ
ـام َ
الــزكَاة يخَ ا ُفــون يومــاً تَت َق َلــب فيــه ا ْل ُق ُلــوب و ْ أ
الَبْ َصا ُر}(النــور)37 :
ُ َ
َ ِ َ
َ َْ
َ ُ ِ ِ
يذكــر ال ـرازي الختــاف ن ي� قولــه تعــاى{ِ :ر َجـ ٌ
ـال َل تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة} فبعضهــم يقــول :نفــى
ـ� أنهــم مــع ذلــك ل
كونهــم تجــاراً وباعــة أص ـاً ،وقــال بعضهــم :بــل أثبتهــم تجــاراً وباعــة ،وبـ ي ن َ
ـ� ال ـرازي أن هــذا قــول أ
يشــغلهم عنهــا شــاغل مــن نروب منافــع التجــارات ،وبـ ي ّ ن
ال شكريــن ،وينقــل
عــن الحســن قولــه( :أمــا واللــه إن كانــوا ليتجــرون ،ولكــن إذا جــاءت فرائــض اللــه لــم يلههــم عنهــا
ش
�ء ،فقامــوا بالصــاة والــزكاة) .وعــن ســالم( :نظــر إى قــوم مــن أهــل الســوق تركــوا بياعاتهــم،
ي
وذهبــوا إى الصــاة ،فقــال :هــم الذيــن قــال تعــاى فيهــم{ :ل َ تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة}) ،وعــن ابــن مســعود
المارة ،باب ثبوت الجنة للشهيد.
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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مثلــه ،ويرجــح هــذا القــول عــى أ
الول؛ ألنــه حســب قولــه ،ل يقــال إن فانـاً ل تلهيــه التجــارة عــن كيــت
وكيــت ،إل وهــو تاجــر ،وإن احتمــل الوجــه أ
()1
الول.
وجــاء ن ي� صحيــح البخــاري ،بَــاب ال ِت َجــا َر ِة ن ي� الـ بـرَ ،و َق ْو ِلـ ِـه عــز وجــل{ِ :ر َجـ ٌ
ـال َل تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة
ـق مــن
ونَ ،و َل ِك َن ُهـ ْـم إذا نَابَ ُهـ ْـم َحـ ٌ
ـون َويَ َت ِجـ ُـر َ
ـو ُم يَ َت َبايَ ُعـ َ
ول بَ ْيـ ٌ
ـع عــن ِذ ْكـ ِـر ال َلـ ِـه} ،وقــال َق َتــا َد ُة( :كان ا ْل َقـ ْ
()2
ـع عــن ِذ ْكـ ِـر ال َلـ ِـه ،حـ تـى يُــؤَ ُدو ُه إى ال َلـ ِـه).
ـوق ال َلـ ِـه ،لــم تُ ْل ِه ِهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة ،ول بَ ْيـ ٌ
ُح ُقـ ِ
جزاء الغد ينسجم مع واقع اأمس واليوم:
ن
ـىء بالعقــاب ،إل أن يعفــو اللــه تعــاى
ـى جـزاء المحســن إ
بالحســان ،والمـ ي
عــدل اللــه يقتـ ي
آ
ن
الدنْ َيــا
عنــه ،وهــو ســبحانه
يقول{:مــن ك َ
َان يُ ِريـ ُـد َحـ ْـر َث ْال ِخـ َـر ِة نَـ ِـز ْد َلــهُ ِ ي� َح ْرِثـ ِـه َو َمــن ك َ
َان يُ ِريـ ُـد َحـ ْـر َث ُ
َ
ن آ
يب}(الشــورى)20 :
نُؤ ِت ِ
ــه ِم ْن َهــا َو َمــا َلــهُ ِ ي� ْال ِخ َ
ــر ِة ِمــن ن َِص ٍ
فاللــه تعــاى يحــدد ن� هــذه آ
اليــة الكريمــة جـزاء الفريقـ ي ن
يعطــه شــيئاً
ـ� ،فمــن يريــد الدنيــا ِ
ي
الخــرة؛ بســبب رفضــه العمــل لهــا وهــو ن� الدنيــا ،بينمــا الــذي قصــد آ
منهــا ،ويحرمــه مــن حــظ آ
الخــرة
ي
و� التفســر ،أن المـراد بحــرث آ
ن
الخرة
ي
وعمــل لهــا ،فاللــه يضاعــف لــه الثــواب ،ويجزيــه حســن المــآب ،ي
هــو العمــل لهــا ،وكذلــك حــرث الدنيــا ،وهــو مســتعار مــن حــرث أ
الرض؛ ألن الحـراث يعمــل وينتظــر
المنفعــة بمــا عمــل ،والمـراد بالزيــادة ن ي� الحــرث ،تضعيــف الثــواب ،وقولــه تعــاى{ :نُؤ ِتـ ِـه ِم ْن َهــا} :أي
()3
نؤتــه منهــا مــا قــدر لــه؛ ألن كل أحــد ل بــد أن يصــل إى مــا قســم.
فالصالــح الك ِيــس يعمــل آلخرتــه ،ويســعى لهــا ســعيها ،ن ي� دعائــه ونشــاطه ،تأســياً بالرســول،
صــى اللــه عليــه وســلم ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :كان رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول:
ن
ـح ى ُدنْيـ َ ت
ش
ـح
(اللهــم أَ ْص ِلـ ْ
ـا�َ ،وأَ ْص ِلـ ْ
ـى ،الــذي هــو ِع ْص َمـ ُـة أَ ْمـ ِـريَ ،وأَ ْص ِلـ ْ ي َ
ـح يى ِديـ ِ ي
ـاي ،الـ ي
ـى فيهــا َم َعـ ِ ي
ن
ى ِآخ ت
ت
اح ً
ــة يى
ــو َت َر َ
ــر ،واجعــل ا ْل َم ْ
َ
ي
الــى فيهــا معــادي ،واجعــل ا ْل َح َيــا َة ِزيَــا َد ًة يى ي� كل خَ ي ْ ٍ
ــرِ ي� ،ي
()4
ش
ر).
من كل َ ٍ
الكبر.5 /24 :
.1
التفسر ي
ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب التجارة ن
الر.
�
ي ب
 .3التسهيل لعلوم ن ن
التريل.19 /4 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.
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الوعيد باآخرة:
لمزيــد مــن التنبيــه عــى خطــورة الســتهانة بأمــر آ
الخــرة ،المعـ بـر عنهــا أحيانـاً باصطــاح (غد)
ن
ن
ون َغــداً
{سـ َي ْع َل ُم َ
ـا� بمــا ســيكون ي� غــد ،مــن ذلــك قولــه تعــاىَ :
هنــاك كثـ يـر مــن حــالت الوعيــد الربـ ي
َمــن ا ْل َكـ َـذ ُ أ ش
ر} (القمــر )26 :جــاء هــذا الوعيــد ن ي� ســياق جانــب مــن قصــة صالــح ،عليــه الســام،
ِ
اب ْال َ ِ ُ
وحــواره وقومــه ثمــود ،فقــد دعــا قومــه إى مــا فيــه خرهــم ن� الدنيــا آ
والخــرة ،إل أنهــم كذبــوه،
ي
ي
ـراً ِم َنــا َو ِاحــداً نَ َت ِب ُعــهُ
ـت ث َ ُمــو ُد ِبال ُنـ ُـذ ِر* َفقَا ُلــوا أَبَـ ش َ
وناصبــوه العــداء ،وعــن هــذا يقــول تعــاى{ :ك ََذبَـ ْ
ـو َكـ َـذ ٌ ش
ـي ِ
ون َغــداً َمـ ِـن
ر* َس ـ َي ْع َل ُم َ
ِإنَــا ِإذاً َل ِفــي َضـ َـا ٍل َو ُسـ ُ
الذ ْكـ ُـر َع َل ْيـ ِـه ِمــن بَ ْي ِن َنــا بَـ ْـل هُ ـ َ
ـع ٍر* أَأُ ْل ِقـ َ
اب أَ ِ ٌ
ا ْل َكـ َـذ ُ أ ش
ـر* َونَ ِب ْئ ُهـ ْـم أَ َن ا ْل َمــاء ِق ْسـ َـم ٌة بَ ْي َن ُهـ ْـم ك ُُل
ر* ِإنَــا ُم ْر ِسـ ُلو ال َنا َقـ ِـة ِف ْت َنـ ًـة َل ُهـ ْـم َفا ْرت َِق ْب ُهـ ْـم َو ْ
اصطَـ ِب ْ
اب ْال َ ِ ُ
ن
ش
َان َعـ َـذ ِب يا� َونُـ ُـذ ِر* ِإنَــا أَ ْر َسـ ْل َنا َع َل ْي ِهـ ْـم َص ْي َحـ ًـة
ـ�* َف َنــا َد ْوا َص ِاح َب ُهـ ْـم َف َت َعاطَــى َف َع َقـ َـر* َفكَ ْيـ َـف ك َ
ر ٍب ُم ْح َتـ َ ٌ
ِ ْ
آن ِل ِلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْ
ـل ِمــن ُم َد ِك ٍر}(القمــر)32 - 23 :
رنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
َو ِاحـ َـد ًة َفكَانُــوا َك َه ِشـ ِ
ـيم ا ْل ُم ْح َت ِظـ ِـر* َو َل َقـ ْـد يَ َ ْ
فهــم ن� يومهــم الدنيــوي صالــوا وجالــوا ،وتعاملــوا بالســباب والشــتيمة للصالحـ ي ن
ـ� ،ووجهوا
ي
العذاب والكيــد ألكــرم ك ـرام الخلــق ،نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــن آمنــوا معــه ،فقالــوا
َــذ ٌ ش
عنــه{ :ك َ
ر} أي متجــاوز ن ي� حــد الكــذب.
اب أَ ِ ٌ

(*)
1

فتهددهــم اللــه تعــاى بعــذاب غد ،جـزاء كذبهم وتكذيبهــم نبيهم الكريم ،عليه الصاة والســام.
ربط فعل الغد بامشيئة الربانية:
ـتقبى إل بربطــه بمشــيئة اللــه
نهــى اللــه تعــاى عــن الحديــث عــن عــزم إنشــاء فعــل مسـ ي
{و َل تَقُو َل َ ش
ــى ٍء ِإ ن ي ِ� َف ِاع ٌ
ــل َذ ِلــكَ
تعــاى ،فقــال جــل شــأنهَ :
ــن ِل َ ي ْ
فالنســان لجهلــه بمــا ســيحدث ن ي� الغــد مــن أمــور الغيــب ،ولعجــزه عــن التحكــم الجــازم
إ
غَداً}(الكهــف)23 :

ش
ـىء مــن أمــور الغــد أو المســتقبل بالمشــيئة الربانيــة ،ألن
بمــا ســيكون ،ل بــد لــه مــن ربــط قيامــه بـ ي
اللــه تعــاى هــو القاهــر والقــادر والعليــم والحكيــم ،والخلــق مهمــا بلغــوا مــن القــدرة والعلــم ،فــإن
كثر.266/ 4 :
تفسر ابن ي
* ي
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النقــص ت
يعريهــم ،حـ تـى أمــر أنفســهم ل يملكونــه ،فقــد يعطلهــم عــن فعــل مــا يريــدون معــوق
ن
ت
ـأ� كثـ يـر مــن المفاجــآت مــن حيــث ل يحتســبون ،فكــم مــن ســفن جــرت
لــم يكــن ي� واردهــم ،إذ تـ ي
الريــاح بغـ يـر مــا اشــتهت ،حـ تـى إن خيــار الخلــق وأنبيــاء اللــه وأوليائــه ،ليــس لهــم مــن علــم الغيــب
ش
�ء إل أن يشــاء اللــه تعــاى لهــم ذلــك ،وليــس ألحــد مــن الخلــق أن ّيدعــي علــم الغيــب،
أو فعلــه ي
حـ تـى الرســل ،عليهــم الســام ،يعلمــون مــن الغيــب القــدر الــذي يأتيهــم بــه الوحــي عــن اللــه تعــاى
ن
ـى
ـت ُم َعـ ِ
ـع ِب ْنـ ِ
فقــط ،فعــن ُ
ـى النـ ب ي
الربَ ِيـ ِ
ـو ٍذ ،قالــت( :دخــل َعـ َ ي َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،غـ َـدا َة بُـ ِ ي َ
َعـ َـىَ ،ف َج َلــس عــى ِفــر ِشا� ،ك ََم ْج ِل ِســكَ ِمـ ن ِـىَ ،و ُج َويْريَـ ٌ ن
ـن
ـن مــن ُق ِتـ َـل مــن آبَا ِئ ِهـ َ
ـن ِبالـ ُـد ِف يَ ْن ُدبْـ َ
�بْـ َ
َ
ِ
ي
َ ي
ـات يَ ْ ِ
يَ
ن
ت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ل
ـى يَ ْع َلـ ُـم مــا ي� َغـ ٍـد ،فقــال النـ ب ي
يــوم بَـ ْـد ٍر ،حــى قالــت َج ِاريَـ ٌـةَ :و ِفي َنــا نَـ ِب ي ٌ
ن ()1
ـ�)
ـت تَقُو ِلـ ي َ
ـوى مــا ُك ْنـ ِ
تَ ُقـ ِ ي
ـوى هَ َكـ َـذاَ ،و ُقـ ِ ي
ن
ـن َز َعـ َـم أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر� اللــه عنهــا ،قالــتَ :
(و َمـ ْ
وعــن عائشــة ،ي
الر ُسـ ُ
ـول بَلِغْ مــا أُن ِْز َل
ـاب ال َلـ ِـهَ ،ف َقـ ْـد أَ ْعظَـ َـم عــى ال َلـ ِـه ا ْل ِف ْريَـ َـةَ ،وال َلــهُ يقــول{ :يــا أَيُ َهــا َ
َك َتـ َـم شــيئاً مــن ِك َتـ ِ
ـون ن ي� َغـ ٍـدَ ،فق َْد
ـر ِب َما يَ ُكـ ُ
ِإ َل ْيــكَ مــن َربِــكَ َو ِإ ْن لــم تَف َْعـ ْـل فمــا بَلَغْ ـ َ
ـت ِر َســا َل َتهُ } قالــتَ :و َمـ ْ
ـن َز َعـ َـم أَنَــهُ يُخْ ـ ِب ُ
أ
ن
ـب إل اللــه).
أَ ْعظَـ َـم عــى ال َلـ ِـه ا ْل ِف ْريَـ َـةَ ،وال َلــهُ يقــولُ :قـ ْـل َل يَ ْع َلـ ُـم مــن ي� الســماوات َو ْال َ ْر ِض الْغَ ْيـ َ

()2

ن
ر� اللــه عنــه ،عــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :قــال
وعــن ب يأ� هُ َريْـ َـرة ،ي
أ
ـن يَـ ِأْ ت ي�
ُسـ َل ْي َم ُ
ـع َو ِت ْسـ ِـع ي ن َ
�ُ ،ك ُل ُهـ َ
السـ َـامَ :لَطُو َفـ َ
ان بــن َد ُاو َدَ ،ع َل ْي ِه َمــا َ
ـن ال َل ْي َلـ َـة عــى ِمائَـ ِـة ْامـ َـرأَ ٍة ،أو ِت ْسـ ٍ
ـار ٍس يُ َج ِاهـ ُـد ن ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه ،فقــال لــه َص ِاح ُبــهُ  :قــل :إن شَ ــا َء اللــه ،فلــم يَ ُقـ ْـل إن شَ ــا َء اللــه ،فلــم
ِب َفـ ِ
ـس ُم َح َمـ ٍـد بيــده ،لــو قــال :إن شَ ــا َء
ـن إل ْامـ َـرأَ ٌة َو ِاحـ َـد ٌةَ ،جــا َء ْت ِب ِشـ ِ
يَ ْح ِمـ ْـل ِم ْن ُهـ َ
ـق َر ُجـ ٍـلَ ،وا َلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
ن
ــون)
ــدوا ي� َس ِــب ِيل ال َل ِــه ُف ْر َســانًا أَ ْج َم ُع َ
اللــهَ ،ل َجاهَ ُ

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب منه.
ن
النى ،صى الله عليه وسلم ،ربه
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب معى قول الله عز وجل{ :ولقد رآه نزلة أخرى} وهل رأى ب ي
الراء؟
ليلة إ
والسر ،باب من طلب الولد للجهاد.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
20

َف ِع ْلـ ُـم مــا ســيكون غــداً محصــور باللــه وحــده ،وهــو القائــل جــل شــأنه{ِ :إ َن ال َلــهَ ِعنـ َـد ُه
ن أ
ـب َغــداً َو َمــا تَـ ْـد ِري
ـر ُل الْغَ ْيـ َ
الســا َع ِة َويُـ ن َ ن ِ
ـث َويَ ْع َلـ ُـم َمــا ِ ي� ْال َ ْر َحـ ِ
ـس َمــا َذا تَك ِْسـ ُ
ـام َو َمــا تَـ ْـد ِري نَ ْفـ ٌ
ِع ْلـ ُـم َ
ــوت ِإ َن ال َلــهَ
ْــس ِبــأَ ِي أَ ْر ٍض ت َُم ُ
نَف ٌ

ــر} (لقمــان)34 :
َع ِل ٌ
يــم خَ ِب ي ٌ

ـس؛
وعــن ابــن ُع َمـ َـر ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :م ْف َتـ ُ
ـب خَ ْمـ ٌ
ـاح الْغَ ْيـ ِ
َل يع َلمهــا إل اللــهَ ،ل يع َلــم أَحــد مــا ي ُكــون ن� َغــد ،ول يع َلــم أَحــد مــا ي ُكـ ن أ
ـام ،ول ت َْع َلـ ُـم
َ ُ
َْ ُ َ
َْ ُ َ ٌ
َْ ُ َ ٌ
ـون ي� ْال َ ْر َحـ ِ
َ ُ ي ٍ
ـوت ،ومــا يَـ ْـد ِري أَ َحـ ٌـد َمـ ت َـى يَ ِجــي ُء ا ْل َمطَـ ُـر)
ـس ِبـأَ ِي أَ ْر ٍض ت َُمـ ُ
ـس َمــا َذا تَك ِْسـ ُ
ـب َغـ ًـدا ،ومــا تَـ ْـد ِري نَ ْفـ ٌ
نَ ْفـ ٌ
فاليمــان بحقيقــة حــ� علــم الغيــب باللــه تعــاى ،ن
ورورة العمــل لغــد ،وربــط النوايــا
إ

(*)
1

المســتقبلية بالمشــيئة الربانيــة ،كل ذلــك جديــر باهتمــام المســلم ،مــع التأكيــد عــى أن هــذه
الحقائــق تتقاطــع مــع أهميــة الســعي إلعمــار الدنيــا ،والتخطيــط لذلــك ،وممارســته بأنجــع الســبل
والســاليب ،أ
أ
فالمــر فيــه تــوازن ،ل تعــارض ول تناقــض ،سـ ي ن
ـى القديــر ،أن يوفقنــا لخـ يـر
ـائل� اللــه العـ ي
العمــل ،ولمــا ينفعنــا ن ي� ديننــا وغدنــا ودنيانــا.

ت
ـى ،صــى اللــه عليــه
* صحيــح البخــاري ،كتــاب الستســقاء ،بــاب ل يــدري مــى يجــيء المطــر إل اللــه ،وقــال أبــو هريــرة عــن النـ ب ي
وســلم :خمــس ل يعلمهــن إل اللــه.
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شبكة اأمان الربانية
يـ تـردد ن� أ
الوســاط الفلســطينية المحليــة والعربيــة بشــكل عــام ،الرســمية والشــعبية ،ذكــر
ي
أ
توفرهــا مــن طــرف الــدول العربيــة الشــقيقة ،تحــت غطــاء الجامعــة
مصطلــح شــبكة المــان الم ـراد ي
ن
العربيــة ،لســد الحتياجــات الماليــة للشــعب
الفلســطيى عنــد قنــص حقوقــه الماليــة المطلــوب
ي
ـى ،فتعقــد اجتماعــات عاليــة المســتوى لهــذه الغايــة ،وتتناقــل وســائل
تحصيلهــا مــن الجانــب إ
الرائيـ ي
العــام أخبــاراً عــن الحجــم المــاى الــذي ســتوفره شــبكة أ
المــان العربيــة بهــذا الصــدد ،وبغــض
إ
ي
النظــر عمــا يصــل أو ل يصــل مــن تلــك المبالــغ ،فــإن موضــوع شــبكة أ
المــان جديــر أن يقـرأ مــن وجــه
أ
ت
ـى
آخــر ،فهــذه الشــبكة يجــب أن تطلــب ممــن بيــده ملكــوت الســماوات والرض ،وعنــده خزائنهمــا ،الـ ي
ل تنضــب ،ول تُنقصهــا المليــارات إل كمــا يَنقــص المخيــط إذا أدخــل ن ي� البحــر وأخــرج منــه ،مصداقـاً
ن
ـادي؛ لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـم َو ِإن َْس ـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـمَ ،ق ُامــوا ن ي�
ـد�( :يــا ِع َبـ ِ
لقولــه تعــاى ي� الحديــث القـ ي
ن
ـص
و�َ ،فأَ ْعطَ ْيـ ُ
ـص ذلــك ِم َمــا ِع ْنـ ِـدي إل كمــا يَ ْن ُقـ ُ
ـان َم ْس ـأَ َل َتهُ  ،مــا نَ َقـ َ
ـت ك َُل ِإن َْسـ ٍ
َص ِعيـ ٍـد َو ِاحـ ٍـدَ ،ف َس ـأَ ُل ِ ي
ا ْل ِمخْ َي ـ ُ
ط إذا أُ ْد ِخـ َـل ا ْل َب ْحـ َـر).
العــى شــيئاً يذكــر مــن شــبكة أ
البريــة عــى أهميتهــا ل تبلــغ ن� حدهــا أ
فشــبكة أ
المــان ش
المــان
ي
(*)
1

الوى تســتند إى موازنــات مقيــدة بأســقف ماليــة محــددة ،أ
الربانيــة؛ ألن أ
والخــرى معينهــا ل ينضــب
ن
ـرواْ
ـن ا َل ِذيـ َ
ـاق َو َل َن ْج ِزيَـ َ
ـن َصـ ب َ ُ
أبــداً ،ي
و� مثــل هــذا يقــول اللــه تعــاى{َ :مــا ِع َند ُكـ ْـم يَن َفـ ُـد َو َمــا ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه بَـ ٍ
ـون} (النحــل)96 :
أَ ْج َرهُ ــم ِبأَ ْح َسـ ِـن َمــا كَانُــواْ يَ ْع َم ُلـ َ

والهــدف مــن التطــرق إى هــذا الموضــوع عــى هــذا النحــو يتلخــص ن ي� التنبيــه إى أهميــة
اللجــوء إى اللــه العــى القديــر ،وليــس التقليــل مــن أهميــة قيــام أ
الشــقاء بدعــم أهلهــم الذيــن
ي

* صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب
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يرابطــون عــى ثغــور أ
المــة ،وينافحــون عــن مقدســاتها ،ومــرى نبيهــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذ
مــن المفـ تـرض ن� العــرب والمسـ ي ن
ـلم� أن ل ينتظــروا اســتجداء إخوانهــم المحاريــن بساســل المحتــل
ي
ين
والمســلم� ،ويحكــم حــول رقــاب
الــذي يغتصــب أرضهــم ،وينتهــك حرمــات مقدســات العــرب
إخوانهــم حصــاراً خانق ـاً ،يقيــد مــن خالــه حركتهــم ،ويعرقــل نمــو اقتصادهــم ،بــل يمنــع عنهــم
ن� كثــر مــن أ
الحيــان المــاء والكهربــاء والقــوت والــدواء ،ويحــاول جعــل حقهــم ن ي� العيــش الكريــم
ي ي
الهــواء أ
مســألة اجتهاديــة تخضــع لنظــر أصحــاب أ
والمزجــة.
ومــن المأمــول أن تُفهــم مرامــي الحديــث عــن شــبكة أ
المــان الربانيــة ،والحــث عــى الصـ بـر
َ
ن ي� مواجهــة المحــن عــى الوجــه الصحيــح ،فالمســلمون ليســوا هــواة فقــر ،وليســوا دعــاة إى الكســل
ـ� رئيسـ ي ن
اليمــان والصـ بـر مطلوبــان كمكونـ ي ن
ـ�
والخمــول والستســام لتلقــي نرب الخصــوم ،وإنمــا إ
لبنيــة المنافحـ ي ن
المصريــة ،أمــام أعــداء يكيــدون لهــم شر الكيــد ،وإل فديننــا يعلمنا
ـ� عــن قضاياهــم
ي
الســتعاذة مــن الفقــر وفتنتــه ،كمــا يعلمنــا الســتعاذة مــن فتنــة الغـ نـى ،حرصـاً عــى بقائنــا أقويــاء،
فعــن َعا ِئشَ َ ن
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يقــول( :اللهــم ن ي ّإ� أَ ُعــو ُذ
ــة ،ي
ر� اللــه عنهــا ،أَ َن ب ي
ـار،
ـرَ ،و ِمـ ْ
ِبــكَ مــن ا ْلك ََسـ ِـلَ ،وا ْل َهـ َـر ِمَ ،وا ْل َمأْثَـ ِـمَ ،وا ْل َمغْ ـ َـر ِمَ ،و ِمـ ْ
ـن ِف ْت َنـ ِـة ال َنـ ِ
ـرَ ،و َعـ َـذ ِاب ا ْل َقـ ب ْ ِ
ـن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َقـ ب ْ ِ
ن
َو َعـ َـذاب ال َنــارَ ،و ِمـ ْ ش
ـيح
ِ
ِ
ـن َ ِ
ر ِف ْت َنـ ِـة ا ْل ِغـ َـىَ ،وأَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َف ْقـ ِـرَ ،وأَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َم ِسـ ِ
ن
ـو َب
ـر ِدَ ،ونَـ ِ
َ
ـى مــن ا ْلخَ طَايَــا ،كمــا نَ َق ْيـ َ
ـت ال َثـ ْ
ـاي ِب َمـ ِ
ـى خَ طَايَـ َ
الد َجـ ِ
ـج َوا ْلـ ب َ َ
ـال ،اللهــم اغ ِْسـ ْـل َعـ ِ ي
ـق َق ْلـ ِب ي
ـاء ال َث ْلـ ِ
ْأ
ن
(*)
ن
ش
ـر ِق َوا ْل َمغْ ـ ِـر ِب).
الَبْ َيـ َ
ـى َوبَـ ي ْ ن َ
ـض مــن َ
ـ� خَ طَايَـ َ
الدنَـ ِـسَ ،وبَ ِاعـ ْـد بَ ْيـ ِ ي
ـاي ،كمــا بَا َعـ ْـد َت بـ يـ� ا ْل َمـ ْ ِ
1

اأمان الرباي ضد الحصار ااقتصادي الظام:
ل يختلــف مخلصــان مطّلعــان عــى مجريــات أ
المــور حــول مــدى الظلــم الــذي ت
يقرفــه
ـطيى أ
ن
العــزل ،ومــن صــور هــذا الظلــم؛ فــرض الحصــار
المحتــل الغاصــب ضــد أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
ـا� يهــدف إى تركيعــه،
القتصــادي الخانــق عليــه ،وحجــز أموالــه المســتحقة لــه ،وذلــك كأســلوب عقـ ب ي
ولكــن الشــعب المؤمــن بربــه ومبادئــه وثوابتــه ل يخضعــه الجــوع ،ول يَرتبــك أمــام الخصاصــة لينهار،
* صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من المأثم والمغرم.
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ول يفــرط -ل قــدر اللــه -ن� حقوقــه ش
المروعــة ،فمــن هــذا الشــعب الشــهيد الــذي ارتقــى إى العــا
ي
مضحي ـاً بأغــى مــا يملــك النســان ن� ســبيل اللــه ،ومنهــم أ
السـ يـر الــذي يقبــع ن ي� ســجون الحتــال،
إ
ي
عقابــاً عــى نضالــه ودفاعــه عــن شــعبه وأرضــه ومقدســاته ،ومنهــم التاجــر المحــار ن
بال�ائــب،
ت
الــى تعرقــل تحركــه
والجــدار الــذي يمنــع النــاس مــن الوصــول إى متاجــره ،ومحــوط بالحواجــز ي
وبضائعــه ،ومنهــم الموظــف الــذي يحــرم مــن الحصــول عــى حقــه ن ي� راتبــه ن ي� الوقــت المحــدد
ل�فــه ،ومنهــم العامــل الــذي يحــرم مــن فــرص العمــل إل مــن خــال فوهــة قــارورة المحتــل،
كل ذلــك وغـ يـره مــن نتــاج الظلــم الممــارس ضــد شــعبنا ،مــن قبــل المحتــل الغاصــب ألرضنــا ،لــن
ـ� بــأن شــبكة أ
يضعــف عزيمتــه ،ولــن يزعــزع إيمانــه ورضــاه بقضــاء اللــه وقــدره ،فهــو عــى يقـ ي ن
المــان
{...و ِإ ْن
الربانيــة ســتتصدى لحــرب الضغــط القتصــادي الظالــم الممــارس ضــده ،واللــه تعــاى يقــولَ :
ـو َف يُغْ ِني ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِمــن َف ْض ِلـ ِـه ِإن شَ ــاء ِإ َن ال ّلــهَ
ِخ ْف ُتـ ْـم َع ْي َلـ ًـة َف َسـ ْ

يم}(.التوبــة)28 :
َع ِليـ ٌـم َح ِك ٌ

والفقــار ل يملــك أمرهمــا إل اللــه ،وإن ظهــر للنــاس أن زمامهمــا ممســكان بأيــدي
فالغنــاء إ
إ
قــوى شبريــة ،وهــي ن ي� الحقيقــة ل تملــك زمــام أمرهــا ،وإنمــا هــو مملــوك للــه الواحــد القهــار ،الــذي
ت
ـؤ� الملــك لمــن يشــاء ن ن
ـك تُــؤْ ِ ت ي�
ويرعــه ممــن يشــاء ،مصداقـاً لقولــه تعــاىُ { :قـ ِـل ال َل ُهـ َـم َما ِلــكَ ا ْل ُم ْلـ ِ
يـ ي
نن
ـر ِإنَــكَ َعـ َـى
ـر ُع ا ْل ُم ْلــكَ ِم َمــن تَشَ ــا ُء َوت ُِعـ ُز َمــن تَشَ ــا ُء َوتُـ ِـذ ُل َمــن تَشَ ــا ُء ِب َيـ ِـدكَ ا ْلخَ ـ ي ْ ُ
ا ْل ُم ْلــكَ َمــن تَشَ ــا ُء َوتَـ ِ
ش
يــر}(.آل عمــران)26:
� ٍء َق ِد ٌ
ك ُِل َ ي ْ
واللــه هــو الــرزاق ذو القــوة المتـ ي ن
ـ� ،يــرزق مــن يشــاء بغـ يـر حســاب ،وقــد أقســم ســبحانه
بذاتــه عــى حقيقــة تقديــر أ
الرزاق ،فقــال تعــاى :ن
السـ َـماء
السـ َـماء ِر ْز ُق ُكـ ْـم َو َمــا تُو َعـ ُـد َ
َ
ون* َفـ َ
ـو َر ِب َ
{وِ ي� َ
و ْأ
ال َ ْر ِض ِإنَــهُ
َ

ــق ِمث َ
ُــون}( .الذاريــات)23 - 22 :
َل َح ٌ
ُــم ت َِنطق َ
ْــل َمــا أَنَك ْ

واللــه تعــاى ر َد عــى أربــاب الحــرب القتصاديــة ،مبينـاً جهلهــم إذ غــاب عــن أذهانهــم وهــم
يشــنونها أن المانــع والمعطــي هــو اللــه ،ل إلــه إل هــو ،وقــد ســجل الق ـرآن الكريــم الــرد المفحــم
ين
ين
المســلم� اقتصاديــاً بهــدف زعزعتهــم عــن دينهــم
المنافقــ� الذيــن اتخــذوا قــرار مقاطعــة
عــى
ـول ال َلـ ِـه َحـ ت َـى يَنف َُضــوا
ـن يَقُو ُلـ َ
ـون َل ت ُِنف ُقــوا َعـ َـى َمـ ْ
ومبادئهــم ،فقــال تعــاى{ :هُ ـ ُـم ا َل ِذيـ َ
ـن ِعنـ َـد َر ُسـ ِ
أ

ــون}( .المنافقــون)7:
ــ� َل يَ ْف َق ُه َ
ــن ا ْل ُم َن ِاف ِق ي ن َ
الس َ
ــه خَ َزا ِئ ُ
ات َو ْال َ ْر ِض َو َل ِك َ
ــم َاو ِ
َو ِل َل ِ
ــن َ
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فاللــه يملــك خزائــن الســماوات أ
والرض ،وليــس ي ن
مرانيــات منهكــة ،أو مثقلــة بالعجــز
أ
ن
و� هــذا يقــول ســبحانه وتعــاىُ { :ق ْ
ــل َمــن
والديــون ،واللــه تكفــل بــأرزاق أهــل الرض والســماء ،ي
ير ُز ُقكُم من السماوات و ْ أ
ال َ ْر ِض ُق ِل ال َلهُ َو ِإنَا أَ ْو ِإيَاك ُْم َل َع َى هُ ًدى أَ ْو ِ ن ي� َض َا ٍل ُم ِب ي ٍن�} (سبأ.)24:
ِ َ َ َ َ ِ َ
َْ
أ
أ
ن
ش
و� هــذا
�ء مــن ذلــك ،ي
فاللــه بيــده حقيقــة التحكــم بزمــام الرزاق ،وليــس لحــد ســواه ي
ـن هَ ـ َـذا ا َلـ ِـذي يَ ْر ُز ُق ُكـ ْـم ِإ ْن أَ ْم َســكَ ِر ْز َقــهُ
يقــول عــز وجــل{ :أَ َمـ ْ

ن

ـور}( .الملــك)21:
بَــل َل ُجــوا ِ ي� ُع ُتـ ٍ
ـو َونُ ُفـ ٍ

الحاية الربانية من العدوان:
ـا� أ
ن
ن
المريــن صبــاح مســاء،
ـطيى القابــع تحــت حـراب المحتــل الغاصــب ،يعـ ي
الشــعب الفلسـ ي
لكنــه لــم يحبــط ،ولــن يقنــط مــن أ
المــل بالنــ� المنتظــر؛ ألنــه عــى يقـ ي ن
ـ� بــأن اللــه لــن يضيعــه
ـو ٍان
أبــد ًا ،وهــو القائــل ســبحانه وتعــاى{ِ :إ َن ال َلــهَ يُ َد ِافـ ُ
ـع َعـ ِـن ا َل ِذيـ َ
ـب ك َُل خَ ـ َ
ـن َآم ُنــوا ِإ َن ال َلــهَ َل يُ ِحـ ُ
ت
ين
الــى
ُــور} (الحــج ،)38 :وممــا ســجله القــرآن الكريــم مــن وقائــع عاشــها أوائــل
َكف ٍ
المســلم� ،تلــك ي
ن
ين
و� هــذا يقــول اللــه تعــاى ن ي� محكــم
كانــوا فيهــا قليـا ً مسـ
ـتضعف� ،فأيدهــم اللــه بنــ�ه المــؤزر ،ي
يــل مســت ْضعف ن أ
نن
ُــم
ــم َق ِل ٌ ُ ْ َ َ َ
ُون ِ ي� ال َ ْر ِض تَخَ ا ُف َ
التر َ
ُــرواْ ِإ ْذ أَن ُت ْ
ــاس َف َآواك ْ
ــون أَن يَ َتخَ طَ َفك ُ
ُــم ال َن ُ
يل{:وا ْذك ُ
وأَيدكُــم بنــ�ه ورز َقكُــم مــن الطَيبــات َلع َلكُــم ت ــكُ رون} أ
(النفــال)26 :
ِ َ ْ ِِ َ َ َ
ِ َ ِ َ ِ َ ْ َشْ ُ َ
َ ََ

ن
ــم َق ِل ٌ
يــل} قــال ابــن عبــاس :نزلــت ن ي� المهاجريــن
و�
ي
ُــرواْ ِإ ْذ أَن ُت ْ
تفســر قولــه تعــاىَ {:وا ْذك ُ
ي

خاصــة ،كانــت عدتهــم قليلــة ،وهــم مقهــورون ن� أرض مكــة ،يخافــون أن يســتلبهم ش
المركــون.
ي
ن
و� المراد بالناس ثاثة أقوال:
ي
ن
ـا� :فــارس والــروم ،قالــه وهــب بــن منبــه.
أحدهــا :أنهــم أهــل مكــة ،قالــه ابــن عبــاس .والثـ ي
المركــون الذيــن ن
والثالــث :أنهــم ش
حــ�وا بــدراً ،والمســلمون قليلــون يومئــذ.
وقولــه تعــاىَ { :ف َآوا ُكـ ْـم} فيــه قــولن :أحدهمــا :فآواكــم إى المدينــة بالهجــرة ،قالــه ابــن
عبــاس أ
ن
وال ش
ين
آمنــ� ،ذكــره المــاوردي.
والثــا� :جعــل لكــم مــأوى تســكنون فيــه
كــرون.
ي
ن
ـ� ِه} قــولن :أحدهمــا :قواكــم بالمائكــة يــوم بــدر ،قالــه
و� قولــه تعــاىَ :
ي
{وأَيَ َد ُكــم ِب َنـ ْ ِ
ن
ن
وغرهــا.
الجمهــور.
والثــا� :عضدكــم بنــ�ه ي� بــدر ي
ي
25

ن
ت
الــى أحلهــا
و� قولــه تعــاىَ { :و َر َز َقكُــم ِم َ
ــن الطَ ِي َب ِ
ي
ــات} قــولن :أحدهمــا :أنهــا الغنائــم ي
ن
الخــرات ت
(*)
الثــا� :أنهــا
لهــم ،قالــه الســدي.
الــى مكنهــم منهــا ،ذكــره المــاوردي.
ي
ي
ي
وعــى العمــوم ،فــإن المؤمــن ن� كل زمــان ومــكان عــى يقـ ي ن
ـ� أن اللــه معــه ،وأنــه نــاره عــى
ي
أعدائــه ،ووعــد اللــه المؤمنـ ي ن
ـ� بالنــ� والتأييــد نقلتــه آيــات الق ـرآن الكريــم عــن رب العــزة ،ومــن
1

ون* َو ِإ َن ُج َندنَــا َل ُهـ ُـم
نصــو ُر َ
َت ك َِل َم ُت َنــا ِل ِع َب ِادنَــا ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن َ
{و َل َقـ ْـد َسـ َبق ْ
ذلــك قولــه تعــاىَ :
� ِ*إنَ ُه ْم َل ُهـ ُـم ا ْل َم ُ
ـو َل َع ْن ُهـ ْـم َحـ ت َـى ِحـ ي ن
ون* َفـ ِـإ َذا نَـ َز َل
الْغَ ا ِل ُبـ َ
ون* أَ َف ِب َع َذ ِاب َنــا يَ ْسـ َت ْع ِج ُل َ
ـ� َ
ـون* َف َتـ َ
�هُ ـ ْـم َف َسـ ْ
ٍ
ـو َف يُ ْبـ ِ ُ
ـ�* َوأَبْ ِ ْ
ـو َل َع ْن ُهـ ْـم َحـ ت َـى ِحـ ي ن
ان َربِــكَ
ون* ُسـ ْب َح َ
ـ� َ
ـاح ِت ِه ْم َف َســاء َص َبـ ُ
ِب َسـ َ
ـاح ا ْل ُم َنذ ِريـ َ
ـن* َوتَـ َ
ـ� َف َسـ ْ
ٍ
ـو َف يُ ْبـ ِ ُ
ـ�* َوأَبْـ ِ ْ
ـ�}( .الصافــات)182 - 171 :
َر ِب ا ْل ِع ـ َز ِة َع َمــا يَ ِص ُفـ َ
�* َوا ْل َح ْمـ ُـد ِل َلـ ِـه َر ِب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـون* َو َسـ َـا ٌم َعـ َـى ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن َ
ـ� عــى ثغــور أ
ـط� المرابطـ ي ن
فالمطلــوب مــن أهــل فلسـ ي ن
المــة ،المحافظة عــى رباطــة الجأش،
الخيــار من أتبــاع أ
والتحــى بمزيــد مــن الصــر ،عــى درب أ
النبياء والرســل الكـرام ،عليهم الســام ،فما
ب
ي
يصيــب شــعبنا اليــوم ،أصــاب الذيــن مــن قبلهــم ،فمــا وهنوا لــه ،فليكونــوا مثلهــم ن ي� الصـ بـر والثبات؛
ليشــملهم مــدد اللــه تعــاى وثنــاؤه ،واللــه تعــاى يقــولَ َ :
ـر َف َمــا
ـى َقاتَـ َـل َم َعــهُ ِربِ ُيـ َ
ـون ك َِثـ ي ٌ
{و َكأيِــن ِمــن نَـ ِب ي ٍ
ن
ـن}( .آل عمـران)146 :
الص ِاب ِريـ َ
ـب َ
اسـ َتكَانُو ْا َوال ّلــهُ يُ ِحـ ُ
َوهَ ُنــو ْا ِل َمــا أَ َصابَ ُهـ ْـم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َو َمــا َض ُع ُفــو ْا َو َمــا ْ
الربانيون ا خوف عليهم وا هم يحزنون:
ـ� هم أ
الئمة والولة ،والربيون الرعيــة ،ي ن
ورد ن� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أن الربانيـ ي ن
ويب� الرازي أن الله
ي
ـ� بنوعـ ي ن
تعــاى مــدح الربيـ ي ن
الثبــات ،أمــا المدح بصفــات النفي،
ـ�؛ أول ً بصفــات النفــي ،وثانيـاً بصفــات إ
ن
اسـ َتكَانُوا} (آل عمـران،)146 :
فهــو قولــه تعــاىَ { :ف َمــا َوهَ ُنــوا ِل َمــا أَ َصابَ ُهـ ْـم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه َو َما َض ُع ُفــوا َو َمــا ْ
ـ� هــذه أ
ول بــد مــن بيــان الفــرق بـ ي ن
المــور الثاثــة ،وينقــل الـرازي عــن صاحــب الكشــاف أن مــا وهنــوا
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــا ضعفــوا عــن الجهــاد بعــده ،ومــا اســتكانوا
عنــد إشــاعة خـ بـر قتــل النـ ب ي
الرجــاف بقتــل رســولهم ،صــى
للعــدو ،وهــذا تعريــض بمــا أصابهــم مــن الوهــن والنكســار عنــد إ
المركـ ي ن
اللــه عليــه وســلم ،وبضعفهــم عنــد ذلــك عــن مجاهــدة ش
ـ� ،واســتكانتهم للكفــار حـ تـى أرادوا
أن يعتضــدوا بالمنافــق عبــد اللــه بــن أ� ،وطلــب أ
المــان مــن ب يأ� ســفيان.
بي
المسر.343/ 3 :
* زاد
ي
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ويحتمــل أيض ـاً أن يفــر الوهــن باســتياء الخــوف عليهــم ،ويفــر الضعــف بــأن يضعــف
إيمانهــم ،وتقــع الشــكوك والشــبهات ن ي� قلوبهم ،والســتكانة هــي النتقال من دينهــم إى دين عدوهم.
وفيــه وجــه ثالــث ،وهــو أن الوهــن ضعــف يلحــق القلــب ،والضعــف المطلــق هــو اختــال
القــوة والقــدرة بالجســم ،والســتكانة هــي إظهــار ذلــك العجــز ،وذلــك الضعــف.
ويرى الرازي أن كل هذه الوجوه حسنة محتملة.
قال الواحدي :الستكانة الخضوع ،وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد .
ـن} والمعـ نـى :أن مــن صـ بـر عــى تحمــل الشــدائد ن ي�
ثــم قــال تعــاىَ :
الص ِاب ِريـ َ
ـب َ
{وال َلــهُ يُ ِحـ ُ
طريــق اللــه ،ولــم يظهــر الجــزع والعجــز والهلــع ،فــإن اللــه يحبــه ،ومحبــة اللــه تعــاى للعبــد عبــارة
عــن إرادة إكرامــه ،وإعــزازه وتعظيمــه ،والحكــم لــه بالثــواب والجنــة ،وذلــك نهايــة المطلــوب

)1( .

وإذا أحــب اللــه عبــده ،ســدد خطــاه ووفقــه ،وأعلــن الحــرب عــى أعدائــه ،ففــي الحديــث الصحيــح
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن ال َلــهَ قــال :مــن َعــا َدى يى َو ِل ًيــا
ش
ـت عليــه ،ومــا يَ ـ َز ُال َع ْبـ ِـدي
ـب يإى ِم َمــا ا ْف ت َ َر ْضـ ُ
ـى ٍء أَ َحـ َ
َف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِبا ْل َحـ ْـر ِب ،ومــا تَ َقـ َـر َب يإى َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ
ت
ـ�
ـ� ُه الــذي يُ ْبـ ِ ُ
يَ َت َقـ َـر ُب يإى ِبال َن َو ِافـ ِـل حــى أُ ِح َبــهُ  ،فــإذا أَ ْح َب ْب ُتــهُ كنــت َسـ ْـم َعهُ الــذي يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ
أ
ت
ت
ش
اسـ َت َعا َذِ ن ي� َ أل ُ ِع َيذنَــهُ ،
ـى يَ ْب ِطـ ُ
ـى بهــاَ ،و ِإ ْن َسـأَ َل ِ ن يى َل ُ ْع ِط َي َنــهُ َ ،و َلـ أِ ن ْ
ـ� ْ
ِبـ ِـهَ ،ويَـ َـد ُه الـ ي
ـش بهــاَ ،و ِر ْج َلــهُ الـ ي
ـى يَ ْمـ ِ ي
ش
ـو َت ،وأنــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ ).
� ٍء أنــا َف ِاع ُلــهُ  ،تَـ َـر ُد ِدي عــن نَ ْفـ ِـس ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن ،يَكْ ـ َـر ُه ا ْل َمـ ْ
ومــا تَـ َـر َد ْد ُت عــن َ ي ْ

()2

آ
ن
ت
ـى منهــا قولــه
وورد نفــي الخــوف والحــزن عــن أوليــاء اللــه ي� عــدد مــن اليــات القرآنيــة ،الـ ي
ـواْ الـ َزكَا َة َل ُهـ ْـم أَ ْج ُرهُ ـ ْـم ِعنـ َـد َربِ ِهـ ْـم
تعــاى{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
الصـا َ َة َوآتَـ ُ
الصا ِل َحـ ِ
ـات َوأَ َق ُامــواْ َ
ـن َآم ُنــواْ َو َع ِم ُلــواْ َ
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َول َ هُ ـ ْـم يَ ْح َزنُـ َ
ـون} (البقــرة ،)277 :وقولــه تعــاى{ :أَل ِإ َن أَ ْو ِل َيــاء ال ّلـ ِـه ل َ خَ ـ ْ
َول َ خَ ـ ْ
ُون}(.يونــس)62 :
ــم يَ ْح َزن َ
َول َ هُ ْ
الكبر.23 /9 :
.1
التفسر ي
ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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فأوليــاء اللــه المؤمنــون برســله وكتبــه ،والمســتقيمون عــى هديــه ،يحفظهــم اللــه تعــاى مــن
َاموا
اسـ َتق ُ
ـآ� الحــزن ،وهــو القائــل جــل شــأنه{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
ـن َقا ُلــوا َربُ َنــا ال َلــهُ ثُـ َـم ْ
الخــوف ،ويقيهــم مـ ي
ــا خَ ــو ٌف ع َليهــم ول هُ ــم يحزن ُــون} .أ
َف َ
(الحقــاف)13 :
ْ َْ َ َ
ْ َ ِْ ْ َ

أ
تعاى{:ل َ
ــش*
والطعــام ،فقــال
ت نَ
ِ ِإ
وامــ� اللــه عــى قريــش بــأن هيــأ لهــا المــن إ
يــا ِف ُق َريْ ٍ
ـن
ـوع َو َآم َن ُهــم ِمـ ْ
ـف* َف ْل َي ْع ُبـ ُـدوا َر َب هَ ـ َـذا ا ْل َب ْيـ ِ
الص ْيـ ِ
ِإ َيا ِف ِهـ ْـم ِر ْح َلـ َـة الشِ ـ َتاء َو َ
ـت* ا َلـ ِـذي أَطْ َع َم ُهــم ِمــن ُجـ ٍ
ــو ٍف}( .قريــش)4 - 1 :
خَ ْ

ـى لشــعبنا وأمتنــا أ
سـ ي ن
ـى القديــر أن يهـ ي أ
المــن مــن الخــوف ،وأن ينعــم علينــا
ـائل� اللــه العـ ي
بالخــاص مــن الجــوع والفقــر والحاجــة؛ لنكــون أقويــاء ن ي� عقيدتنــا وعقولنــا وعتادنــا ،ونكــون مــن
أصحــاب الحظــوة ن ي� نيــل حبــه ســبحانه وتعــاى ،مصداقـاً لمــا جــاء ن ي� حديــث نبيــه المصطفــى ،صــى
ن
و� ك ٍُل
ـب يإى ال َلـ ِـه مــن ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن َ
اللــه عليــه وســلم ،إذ قــالُ :
(الم ِؤْمـ ُ
الض ِعيـ ِ
ـر َوأَ َحـ ُ
ـن ا ْل َقـ ِـو ُي خَ ـ ي ْ ٌ
ـف ،ي
ش
َ
ـت
� ٌء ،فــا تَ ُقـ ْـل لــو أَ ن ي ِ� َف َع ْلـ ُ
ـرْ ،
احـ ِـر ْص عــى مــا يَ ْنف َُعــكَ َ ،و ْ
خَ ـ ي ْ ٌ
اسـ َت ِع ْن ِبال َلـ ِـه ول ت َْع َجـ ْزَ ،و ِإ ْن أ َصابَــكَ َ ي ْ
ـح َع َمـ َـل الشَ ـ ْيطَ ِان).
ـن ُقـ ْـل َقـ َـد ُر ال َلـ ِـه ومــا شَ ــا َء َف َعـ َـل ،فــإن لــو تَ ْف َتـ ُ
كان َكـ َـذا َو َكـ َـذاَ ،و َل ِكـ ْ

* صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب ن� أ
المر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله وتفويض المقادير لله.
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امقال الرابع
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وباء كورونا ي ميزان الوقاية
وتهدئة الروع ي اإسام
مــع انتشــار وبــاء "كورونــا" الــذي أثــار الفــزع ن ي� معظــم أنحــاء العالــم ،وكشــف عنــه مؤخـراً

ن
ن ت
ـى واجهــت صعوبــات جمــة ن ي� مقاومتــه ،عــى الرغــم ممــا تتمتع بــه من عظمــة اقتصادية
ي� الصـ يـ� ،الـ ي

ن
الحاطــة
ـاح عــدة ،ولصعوبــة إ
وصناعيــة ،والحديــث عــن هــذا الوبــاء محــاوره كثـ يـرة ،وتتــوزع بـ يـ� منـ ٍ
الشــاملة بالحديــث عــن هــذا الوبــاء ،نــود ن� هــذه الكلمــة ت
الركـ ي ن
ـر عــى جــزء منهــا ،يتعلــق معظمــه
ي
بالســام والمسـ ي ن
ـلم� ،فالمســلمون أينمــا وجــدوا يمثلــون جــزءاً مــن مجمــوع النــاس الذيــن يســكنون
إ
العالــم الشاســع ،يشــاركونهم المعانــاة مــن الكــوارث أ
والوبئــة ،لكنهــم يحتفظــون بمنظومــة مبــادئ
أ
أ
ن
ن
ت
و�
وقيــم يؤمنــون بهــا ،ويفــرض أن يعملــوا وفقهــا ،لنهــا تفيدهــم ي� الوقايــة مــن فتــك الوبئــة ،ي
ت
ـأ� وقفــة عنــد هذيــن البعديــن.
مواجهتهــا بجلــد وصـ بـر ورباطــة جــأش ،وفيمــا يـ ي
اأوبئة بن العذاب والرحمة:
أ
ت
ـى كان ل إاســام منهــا مواقــف وتوجيهــات ،الطاعــون ،الــذي وصــف
مــن الوبئــة الفتاكــة الـ ي
ن
ن
ن
ر� اللــه
بوصفـ يـ� متباينـ يـ� ،حســب الســياق والحــال ،فوصــف بالعــذاب والرحمــة ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
(س ـأَ ْل ُت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قالــتَ :
عنهــا ،ز َْو ِج النـ ب ي
عــن الطَا ُعــونَ ،فأَخْ ـ ب ن
ـ�،
اب يَ ْب َع ُثــهُ اللــه عــى مــن يَشَ ــا ُءَ ،وأَ َن ال َلــهَ َج َع َلــهُ َر ْح َمـ ًـة ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـرِ ي� أَنَــهُ َعـ َـذ ٌ
ِ
ََ

ليــس مــن أَحــد ي َقــع الطَاعــونَ ،فيم ُكـ ُ ن
ـب
َ ٍ َ ُ
ُ ُ َْ
ـث ي� بَ َلـ ِـد ِه َص ِابـ ًـرا ُم ْح َت ِس ـ ًبا ،يَ ْع َلـ ُـم أَنَــهُ َل يُ ِصي ُبــهُ إل مــا َك َتـ َ
()1
اللــه لــه ،إل كان لــه ِم ْثـ ُـل أَ ْجـ ِـر شَ ـ ِـه ٍيد)

ـ� ،رغم أنه عــذاب ،ويســتخلص ن
فوبــاء الطاعــون رحمــة للمؤمنـ ي ن
العيى من هــذا الحديث ،بأن
ي
أ
()2
لغرهــم ،رحمة لهــم.
فيــه بيـ َ
ـان عنايـ ِـة اللــه تعــاى بهــذه المــة المكرمــة ،حيــث جعــل ما وعــد عذابـاً ي
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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الســام بالنســبة إى الطاعــون ،أن اللــه حمــى المدينــة المنــورة منــه،
ومــن خصوصيــة أمــة إ
ن
()1
ـاب
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :عــى أَنْ َقـ ِ
فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ــة َم َا ِئك ٌ
الد َج ُ
ــال)
َــة َل يَ ْدخُ ُل َهــا الطَا ُع ُ
ــون ،ول َ
ا ْل َم ِدي َن ِ

()2

ن
ـاص ،عــن
َو ُو َصـ َـف وبــاء الطاعــون بالرجــس ،كمــا جــاء ي� حديــث َع ِامـ ِـر بــن َسـ ْ
ـع ِد بــن ب يأ� َو َقـ ٍ
ـام َة بــن َزيْـ ٍـد(َ :مــا َذا َسـ ِـم ْع َت مــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
أبيــه ،أَنَــهُ َسـ ِـم َعهُ يَ ْسـأَ ُل أُ َسـ َ
ن
ـس أُ ْر ِسـ َـل عــى
ـام ُة :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :الطَا ُعـ ُ
ـون؟ فقــال أُ َسـ َ
ـون ِر ْجـ ٌ
ي� الطَا ُعـ ِ
ن
را ِئيـ َـل -أو عــى مــن كان َق ْب َل ُكـ ْـم -فــإذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبـ ِـه ِبـأَ ْر ٍض ،فــا تَق َْد ُمــوا عليــه ،وإذا
ـى ِإ ْ َ
طَا ِئ َفـ ٍـة مــن بَـ ِ ي
ن
()3
ـ�َ :ل يُخْ ِر ْج ُكـ ْـم إل ِفـ َـرا ًرا منــه)
َو َقـ َ
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا فــا تَخْ ُر ُجــوا ِفـ َـرا ًرا منــه ،قــال أبــو ال َنـ ْ ِ
وقــع الرجــس بالسـ ي ن
ـ� موضــع الرجــز بالزاي(رجــز) ،والــذي بالـزاي هــو المعــروف بالعــذاب،
ن
ن
ـارا� والجوهــري بأنــه
والمشــهور ي� الــذي بالسـ يـ� أنــه الخبيــث ،أو النجــس ،أو القــذر ،وجــزم الفـ ب ي
ـون}
ـن ل َ يَ ْع ِق ُلـ َ
يطلــق عــى العــذاب أيضـاً ،ومنــه قولــه تعــاىَ :
الر ْج َس َعـ َـى ا َل ِذيـ َ
{...ويَ ْج َعـ ُـل ِ

(يونــس)100:

وحــكاه الراغــب أيض ـاً ...
جــاء ن ي� التيسـ يـر بـ شـرح الجامــع الصغـ يـر ،أن الطاعــون كان عذابـاً يبعثــه اللــه عــى مــن يشــاء
ـ� مــن هــذه أ
مــن كافــر وفاســق ،وأن اللــه جعلــه رحمــة للمؤمنـ ي ن
المــة ،وذلــك مــن خصوصياتهــا ،فليس
مــن أحــد  -أي مســلم -يقــع الطاعــون ن� بلــد هــو فيــه ،فيمكــث ن� بلــده صابـراً غـ يـر ن ن
مرعــج ،ول قلــق،
ي
ي
()4

محتســباً  -أي طالبـاً للثــواب عــى صـ بـره  -يعلــم أنــه ل يصيبــه إل مــا كتــب اللــه لــه ،فلــو مكــث ،وهــو
قلــق متنــدم عــى عــدم الخــروج ،ظانـاً أنــه لــو خــرج لــم يقــع فيــه ،فإنــه يحــرم أجــر الشــهادة ،وإن
مــات بــه ،إل كان لــه مثــل أجــر شــهيد.
وحكمــة التعبـ يـر بالمثليــة مــع الت�يــح بــأن مــن مــات بــه شــهيد ،أن مــن لــم يمــت بــه لــه
مثــل أجــر شــهيد ،وإن لــم تحصــل لــه درجــة الشــهادة نفســها.
النقاب :المداخل أو أ
 .1أ
البواب.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل المدينة ،باب ل يدخل الدجال المدينة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
 .4فتح الباري.183 /10 :
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()5

تهدئة الروع من امحن ي اإسام:
الــروع والهلــع يُلحقــان بالنــاس أحيانـاً مزيــداً مــن المعانــاة ،وهــم يواجهــون بعــض المحن،
أو يتخوفــون منهــا ،فأخــذ الحيطــة والحــذر مطلــوب ،واللــه تعــاى أمــر بهمــا ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا
يــن َآم ُنــواْ خُ ُ
ــرواْ َج ِميعاً}(النســاء)71:
ــذواْ ِح ْذ َرك ْ
أَيُ َهــا ا َل ِذ َ
ــات أَ ِو ِ
ــرواْ ث ُ َب ٍ
ُــم َف ِ
انف ُ
انف ُ
الخــذ أ
تتــا� مــع الدعــوة إى أ
ت
مــا ن
بالســباب،
والصــر،
يعــى أن الدعــوة لتهدئــة الــروع
ب
ي
أ
الســام أنــه يمتــاز بالتــوازن ،فــا يطغــى فيــه جانــب عــى
والوقايــة مــن الم ـراض ،فمــن عظمــة إ
آخــر ،وبالتــاى ل يصلــح أن يؤخــذ مجــزءاً ،أو أن تُجـ ت ن
ـش أخــرى ،فيبــدو مشــوهاً،
ـرأ منــه جوانــب ،وتُهمـ َ
ي
ويركــون بعضــه آ
واللــه جــل ن� عــاه أنكــر عــى مــن يأخــذون ببعــض الكتــاب ،ت
الخــر ،فقــال تعــاى:
ي
ن
ـاة
ـاب َوتَ ْك ُفـ ُـر َ
{...أَ َف ُت ِؤْم ُنـ َ
ون ِب َب ْعـ ٍـض َف َمــا َجـ َزاء َمــن يَف َْعـ ُـل َذ ِلــكَ ِمن ُكـ ْـم ِإل َ ِخـ ْز ٌي ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
ـون ِب َب ْعـ ِـض ا ْل ِك َتـ ِ
ــد ا ْل َع َ
ــذ ِاب َو َمــا ال ّلــهُ
ــر ُد َ
ون ِإ َى أَشَ ِ
ُ
الدنْ َيــا َويَ ْ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِ
ــة يُ َ

ون}(البقــرة)85:
ــل َع َمــا ت َْع َم ُل َ
ِبغَ ِاف ٍ

والمســلم ن� الظــروف أ
والحــوال جميعهــا ،يحــرص عــى أن يبقــى مطمئنـاً ،مبتعــداً عــن الفزع
ي
ت
تفضــل بإنزالهــا عــى قلــوب المؤمنـ ي ن
ـ� ،فقــال عــز وجــل:
ـى َ
والقلــق ،فاللــه نبــه إى نعمــة الســكينة الـ ي
ن
ات
ـر َدا ُدوا ِإ َيمان ـاً َمـ َ
ـ� ِلـ ي َ ن ْ
ـوب ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
{هُ ـ َ
السـ َـم َاو ِ
ـع ِإ َيما ِن ِهـ ْـم َو ِل َلـ ِـه ُج ُنــو ُد َ
ـو ا َلـ ِـذي أَن ـ َز َل َ
السـ ِـكي َن َة ِ ي� ُق ُلـ ِ
أ
َان ال َلــهُ َع ِليم ـاً َح ِكيماً}(الفتــح ،)4:جــاء ن ي� تفسـ يـر الســعدي ،أن اللــه تعــاى يخـ بـر عــن ِمنتــه
َو ْال َ ْر ِض َوك َ
عــى المؤمنـ ي ن
ـ� ،بإنـزال الســكينة ن ي� قلوبهــم؛ وهــي الســكون والطمأنينــة والثبــات ،عنــد نــزول المحــن
المقلقــة أ
والمــور الصعبــة ،الـ تـى تشــوش القلــوب ،وتزعــج أ
اللبــاب ،وتضعــف النفــوس ،فمــن نعمــة
ي
اللــه عــى عبــده ن� هــذه الحــال أن يثبتــه ،ويربــط عــى قلبــه ،ويـ ن ن
ـرل عليــه الســكينة ،ليتلقــى هــذه
ي
المشــقات بقلــب ثابــت ،ونفــس مطمئنــة ،فيســتعد بذلــك إلقامــة أمــر اللــه ن� هــذه الحــال ،فـ ي ن
ـرداد
ي
بذلــك إيمانــه ،ويتــم إيقانــه.

(*)
1
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امصابون باأوبئة وأصناف الشهداء:
ـ� بالنســبة إى الموقــف مــن أ
ـ� رئيسـ ي ن
الســام يقســم النــاس صنفـ ي ن
الوبئــة الفتاكــة ،وذلــك
إ
مــن حيــث طبيعــة الموقــف ،والنتيجــة آ
الخرويــة ،وإن اتخــذوا وســائل الوقايــة والعــاج نفســيهما،
فمــن صــر ،واحتســب ،وأخــذ أ
بالســباب ،مــع الرضــا بالقــدر ،نــال وصــف الشــهادة وأجرهــا ،ومــن لــم
ب
يؤمــن بالقــدر ،وتأفــف ،وأصابــه الهلــع حرصـاً عــى البقــاء ،واجــه المصـ يـر المحتــوم ن ي� الدنيــا ،وخــر
أجــر آ
الخــرة.
ـ� النــاس ،يعانــون آ
ـ� تنتـ شـر أ
الوبئــة بـ ي ن
وحـ ي ن
اللم الصحيــة والنفســية ،ويتعرضــون لمخاطــر
الســام ،كمــا يظهــر مــن حرصــه
تهــدد بقاءهــم ،ومقاومــة الوبــاء بالوقايــة والعــاج حـ َ
ـث عليهــا إ
عــى الوقايــة مــن وبــاء الطاعــون ،والنــاس  -وهــم يتعرضــون أ
لاوبئــة ،أو يتخوفــون مــن انتشــارها ن ي�
أوســاطهم  -يحتاجــون إى طمأنــة حقيقيــة تهــدئ مــن روعهــم ،وتشــد أزرهــم ،وتقــوي معنوياتهــم،
ـ� أ
ن
الســام العظيــم ،ومــن ذلــك أنــه يشــد أزر المصابـ ي ن
بالوبئــة ،ويعدهــم بنيـ ِـل
ـى بــه إ
وهــذا مــا عـ ي
الخــرة ،إن هــم صــروا واحتســبوا ،فقــد شُ ــمل المصابــون ببعــض أ
رفيــع الدرجــات ن� آ
الوبئــة ضمــن
ب
ي
ِ
ن
ر� اللــه عنــه ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
أصنــاف الشــهداء ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
()2
()1
ـب ا ْل َهـ ْـد ِمَ ،والشَ ـ ِـه ُيد ن ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه)
ـونَ ،وا ْل َم ْبطُـ ُ
(الشُ ـ َه َدا ُء خَ ْم َسـ ٌـة :ا ْل َمطْ ُعـ ُ
ـونَ ،والْغَ ـ ِـر ُق َ ،و َص ِاحـ ُ
جــاء ن ي� صحيــح مســلم بـ شـرح النــووي ،أن المطعــون هــو الــذي يمــوت ن ي� الطاعــون ،كمــا ن ي�
الروايــة أ
الخــرى ،عــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
ـك ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
(الطَاعــون شَ ـهاد ٌة لـك ُِل مســلم) ( ،)3أي أن الطاعــون ســبب لكــون الميــت بــه شــهيداً ن� حكــم آ
الخــرة(.)4
ُ ُ َ َ ِ ُ ْ ٍِ
ي
ن
ـا� :وقيــل :هــو الذي به
وأمــا المبطــون فهــو صاحــب داء البطــن ،وهــو إ
الســهال ،قــال القـ ي
ـتك بطنه ،وقيــل :هو الذي يموت بــداء بطنه مطلقاً.
الستســقاء ،وانتفــاخ البطــن ،وقيل :هو الذي تشـ ي
وأما الغَ ِرق ،فهو الذي يموت غريقاً ن ي� الماء ،وصاحب الهدم من يموت تحته.
و� رواية( :الغريق) :صحيح البخاري ،كتاب أ
ن
التهجر إى الظهر
الذان ،باب فضل
ي
 .1ي
والسر ،باب الشهادة سبع سوى القتل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
والسر ،باب الشهادة سبع سوى القتل.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .4فيض القدير.286 /4 :
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قــال العلمــاء :وإنمــا كانــت هــذه الميتات شــهادة بتفضل الله تعاى ،بســبب شــدتها ،وكـ شـرة ألمها.

()1

ومــن أصنــاف الشــهداء ،أولئــك الذيــن يقتلــون ظلمـاً وبغيـاً وهــم يدافعــون عــن أموالهــم
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :ســمعت النـ ب ي
وأماكهــم ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي
وســلم ،يقــول :مــن ُق ِت َ
ــه ٌيد)
ــل ُد َ
ــه َف ُه َ
ون َما ِل ِ
ــو شَ ِ

()2

ــر َة ،قــال( :جــاء َر ُج ٌ
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال:
ــل إى رســول ال َل ِ
وعــن ب يأ� هُ َريْ َ
يــا َر ُسـ َ
ـت إن
ـول ال َلـ ِـه؛ أَ َرأَيْـ َ
ـاى؟ قــال :فــا ت ُْع ِطـ ِـه َما َلــكَ  ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
ـت إن جــاء َر ُجـ ٌـل يُ ِريـ ُـد أَخْ ـ َـذ َمـ ِ ي
ن
ن
ـت إن َق َت ْل ُتــهُ ؟ قــال:
ـى؟ قــالَ :قا ِت ْلــهُ  ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
ـت شَ ـ ِـه ٌيد ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
ـى؟ قــالَ :فأَنْـ َ
َقاتَ َلـ ِ ي
ـت إن َق َت َلـ ِ ي
هو ن ي� ال َن ِار)

()3

يذكــر النــووي قــول العلمــاء :المـراد بشــهادة هــؤلء كلهــم غـ يـر المقتــول ن ي� ســبيل اللــه ،أنــه
يكــون لهــم ن� آ
الخــرة ثــواب الشــهداء ،وأمــا ن ي� الدنيــا فيغســلون ،ويصــى عليهــم.
ي
ـ� أن الشــهداء ثاثــة أقســام :شــهيد ن� الدنيــا آ
ويبـ ي ن
والخــرة ،وهــو المقتــول ن ي� حــرب الكفــار،
ي
الخــرة دون أحــكام الدنيــا ،وهــم هــؤلء المذكــورون هنــا ،وشــهيد ن� الدنيــا دون آ
وشــهيد ن� آ
الخــرة،
ي
ي
وهــو مــن غــل ن ي� الغنيمــة ،أو ُق ِتــل مدب ـراً.

()4

الحجر الصحي أو العزل الوقاي:
ن
يُ ن
للمــر� ،فيقــوي معنوياتهــم
الســام بالنواحــي النفســية والمعنويــة
عــى إ
المصابــ� أ
ين
بالوبئــة الفتاكــة بثــواب
ــد
وهــم يتألمــون ويعانــون ،فيبعــد عنهــم الهلــع ،ويَ ِع ُ
يعــى بالوقايــة مــن أ
عظيــم ن� آ
الخــرة ،وإى جانــب ذلــك ن
المــراض الصحيــة وعاجهــا ،ضمــن
ي
ــه ،صــى اللــه عليــه
منهــج واضــح،
َ
ــر ،عــن رســول ال َل ِ
حــث فيــه عــى التــداوي ،فعــن َج ِاب ٍ
ــه عــز وجــل)(،)5
يــب َد َوا ُء َ
ــرأَ ِب ِــإ ْذ ِن ال َل ِ
وســلم ،أَنَــهُ قــالِ ( :لــك ُِل َد ٍاء َد َوا ٌء ،فــإذا أُ ِص َ
الــد ِاء ،بَ َ
 .1صحيح مسلم شبرح النووي 63 - 62/ 13 :بت�ف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب من قاتل دون ماله.
بغر حق كان القاصد ُم ْه َدر الدم.
ه
غر
مال
اليمان ،باب الدليل عى أن من قصد أخذ
 .3صحيح مسلم ،كتاب إ
ي
ي
 .4صحيح مسلم شبرح النووي. 63 /13 :
 .5صحيح مسلم ،كتاب السام  ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
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الســام النــاس عــى البحــث عــن التــداوي ،مــن خــال التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل داء دواء
ويشــجع إ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا أَنْـ َز َل اللــه
وشــفاء ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
َدا ًء إل أَنْـ َز َل لــه ِشـفَا ًء)

()1

وعــى صعيــد الوقايــة مــن أ
الوبئــة ،كان ل إاســام ســبق واضــح ن ي� الحــث عى الحجــر الصحي،
ـى ،صــى اللــه عليه
ـامة بــن َزيْـ ٍـد ،يحــدث َسـ ْ
فعــن إبراهيــم بــن ســعد ،قــال :ســمعت أُ َسـ َ
ـع ًدا ،عــن النـ ب ي
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا فــا
ـون ِب ـأَ ْر ٍض فــا ت َْدخُ ُلوهَ ــا ،وإذا َو َقـ َ
وســلم ،أنــه قــال( :إذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبالطَا ُعـ ِ
ـع ًدا ول يُ ْن ِكـ ُـر ُه؟ قــال :نعــم)
تَخْ ُر ُجــوا منهــا -فقلــت أي الـراوي عــن إبراهيــم :-أنــت َسـ ِـم ْع َتهُ يحــدث َسـ ْ

()2

ن
ر� اللــه عنــه( :خَ ـ َـر َج إى الشــأم ،حـ تـى
وعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع َبـ ٍ
ـاس ،أَ َن ُع َمـ َـر بــن ا ْلخَ طَـ ِ
ـاب ،ي
أ
ـع
ـرو ُه أَ َن ا ْل َوبَــا َء قــد َو َقـ َ
ـر َغ(َ ،)3ل ِق َيــهُ أُ َمـ َـرا ُء ْال َ ْج َنـ ِ
اح َوأَ ْص َحابُــهُ َ ،فأَخْ ـ ب َ ُ
إذا كان ِبـ َ ْ
ـاد :أبــو ُع َب ْيـ َـد َة بــن ا ْل َجـ َـر ِ
ب ـأَرض الشــأم ،قــال ابــن عبــاس :فقــال عمــر :ادع ى ا ْلمهاجريـ أ
اس َتشَ ــا َرهُ ْم،
ـن ْال َ َو ِلـ ي ن َ
َُ ُ ُْ ي َُ ِ ِ َ
ََ ٍ
ِ ِْ
ـ�َ ،ف َد َعاهُ ـ ْـمَ ،ف ْ

ـت ِ أل َ ْمـ ٍـر ،ول نَـ َـرى أَ ْن
َوأَخْ ب َ َرهُ ـ ْـم أَ َن ا ْل َوبَــا َء قــد َو َقـ َ
ـع بالشــأمَ ،فاخْ َت َل ُفــوا ،فقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـم :قــد خَ َر ْجـ َ
ـاب رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ت َْر ِجـ َ
ـع عنــه ،وقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـمَ :م َعــكَ بَ ِق َيـ ُـة النــاسَ ،وأَ ْص َحـ ُ
ول نَــرى أَن تُقْدمهــم عــى هــذا ا ْلوبــاء ،فقــال :ارتَفعــوا عـ نـى ،ثُــم قــال :ادع ى ْ أ
الَن َْصــا َرَ ،ف َد َع ْوتُ ُهـ ْـم،
ْ ِ ُ َ ِي َ
َ ْ ِ َُ ْ
ََ ِ
ي
ن
ـى ،ثُـ َـم قــال:
اس َتشَ ــا َرهُ ْمَ ،ف َس ـ َلكُوا َسـ ِـب َيل ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
َف ْ
ـنَ ،واخْ َت َل ُفــوا كَاخْ ِت َا ِف ِهـ ْـم ،فقــال :ا ْرت َِف ُعــوا َعـ ِ ي
ـحَ ،ف َد َع ْوتُ ُهـ ْـم ،فلــم يَخْ َت ِلـ ْـف منهــم
ا ْد ُع يى مــن كان هَ ــا هُ َنــا مــن َمشْ ـ َيخَ ِة ُق َريْـ ٍـش ،مــن ُم َه ِاجـ َـر ِة ا ْل َف ْتـ ِ
ـاءَ ،ف َنــا َدى ُع َمـ ُـر ن ي� النــاس:
عليــه َر ُجـ َـا ِنَ ،فقَا ُلــوا :نَـ َـرى أَ ْن ت َْر ِجـ َ
ـاس ،ول تُق ِْد َم ُهـ ْـم عــى هــذا ا ْل َوبَـ ِ
ـع ِبال َنـ ِ

اح :أَ ِفـ َـرا ًرا مــن َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه؟ فقــال
ن يإ� ُم َص ِبـ ٌ
ـح عــى ظَ ْهـ ٍـرَ ،فأَ ْص ِب ُحــوا عليــه ،قــال أبــو ُع َب ْيـ َـد َة بــن ا ْل َجـ َـر ِ
ـت لــو كان لــك
ـركَ َقا َل َهــا يــا أَبَــا ُع َب ْيـ َـد َة ،نعــم ،ن َِفـ ُـر مــن َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه إى َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه ،أَ َرأَيْـ َ
ُع َمـ ُـر :لــو َغـ ي ْ ُ
أ
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة َر َع ْي َت َهــا
ِإ ِبـ ٌـل هَ َبطَـ ْ
ـس إن َر َع ْيـ َ
ـانِ ،إ ْح َداهُ َمــا خَ ِص َبـ ٌـةَ ،و ْالُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة ،أَ َل ْيـ َ
ـت َو ِاديًــا لــه ُع ْد َوتَـ ِ
ـو ٍف ،وكان ُم َتغَ ِي ًبــا
ِب َقـ َـد ِر ال َلـ ِـهَ ،و ِإ ْن َر َع ْيـ َ
ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه؟ قــالَ :ف َجــا َء عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
 .1صحيح البخاري كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ن ي� الطاعون.
ن
الزرقا�.294 /4 :
والرموك) شرح
رغَ( ،قرية بوادي تبوك ،وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي ي
ي
ِ .3ب َ ْ
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ن
اج ِتـ ِـه ،فقــالِ :إ َن ِع ْنـ ِـدي ن ي� هــذا ِع ْل ًمــا ،ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي� بَ ْعـ ِـض َح َ
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا ،فــا تَخْ ُر ُجــوا ِفـ َـرا ًرا
يقــول :إذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبـ ِـه ِب ـأَ ْر ٍض فــا تَق َْد ُمــوا عليــه ،وإذا َو َقـ َ
ـ� َف)
منــه ،قــالَ :ف َح ِمـ َـد ال َلــهَ ُع َمـ ُـر ،ثُـ َـم انْـ َ َ

(*)
1

ن
ر� اللــه عنــه ،عــى مــن احتــج عــى تنفيــذ الحــث عــى
فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب ،ي
ـت لــو
تــرك الذهــاب إى بلــد فيــه وبــاء كالطاعــون ،حيــث قــال( :ن َِفـ ُـر مــن َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه إى َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه ،أَ َرأَيْـ َ
أ
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة
كان لــك ِإ ِبـ ٌـل هَ َبطَـ ْ
ـس إن َر َع ْيـ َ
ـانِ ،إ ْح َداهُ َمــا خَ ِص َبـ ٌـةَ ،و ْالُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة ،أَ َل ْيـ َ
ـت َو ِاديًــا لــه ُع ْد َوتَـ ِ
ـى يمثــل بنراس ـاً
َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َلـ ِـهَ ،و ِإ ْن َر َع ْيـ َ
ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َلـ ِـه) وهــذا الــرد الواضــح الجـ ي
الســام ن ي� التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ مــن يأخــذ حيالهــا ببعــض المواقــف أو النصــوص،
لمنهــج إ
قبــل النظــر ن� مجمــوع أ
الحــكام والشــواهد ذات الصلــة بهــا ،لســتخاص الحكــم ش
الرعــي المناســب
ي
ـ� أ
اليمــان بالقــدر تــرك المصابـ ي ن
بالوبئــة،دون معالجــة ،ودون ضبــط الختاط
لهــا ،فــا يصلــح بحجــة إ
بهــم ،إذا كانــت أ
الم ـراض الـ تـى أصيبــوا بهــا ســارية ،ول تصلــح مجافــاة اليمــان وقيــم أ
الديــان عنــد
إ
ي
ـ� بهــا ،وحــ� التعاطــي مــع أ
التعامــل مــع أ
الوبئــة والمصابـ ي ن
الدويــة والعــاج بتجــرد عــن منظومــة
فالســام بعقيدتــه ش
وريعتــه وقيمــه يراعــي هــذه النواحــي بتــوازن فريــد ،فمــن
المبــادئ والقيــم ،إ
البــدان ،وبلــغ ن� عنايتــه بالصحــة البدنيــة والحياتيــة للنــاس ،أن قــدم صحــة أ
مقاصــده حفــظ أ
البــدان
ي
بالوبئــة بالمصــر آ
و� الوقــت ذاتــه ربــط الصابــة أ
أ
ن
الخــروي.
إ
ي
عــى صحــة الديــان ،ي
اموت حق:
أ
الصابــة بهــا،
مــع مــا تقــدم مــن حديــث عــن الوبئــة الفتاكــة ،مــن ناحيــة الوقايــة مــن إ
وح�هــا ن ي� أضيــق نطــاق ،والســعي إى المعالجــة والتــداوي ،وطلــب الشــفاء منهــا ،ومواجهتهــا بجلــد
وصـ بـر ورباطــة جــأش ،دون الوقــوع ن ي� إشــكالت الهلــع والفــزع ،يجــدر التذكـ يـر بالمــوت ،الــذي هــو
ـو ِت
حــق لزم ،كل ذائقــه ،بمــرض فتــاك أو غـ يـره ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل{ :ك ُُل نَ ْفـ ٍـس َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـة وإ َلينــا ت ُرجعــون} أ
ش
ـو ِت
ـر ِف ْت َنـ ً َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
(النبيــاء ،)35:ويقــول تعــاى{ :ك ُُل نَ ْفـ ٍـس َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـر َوا ْلخَ ـ ي ْ ِ
َونَ ْب ُلو ُكــم ِبالـ َ ِ
ــون} (العنكبــوت)57:
ــم ِإ َل ْي َنــا ت ُْر َج ُع َ
ثُ َ
* صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ن ي� الطاعون.
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وحقيقــة ف ـراق الحيــاة الدنيــا بالمــوت تشــمل الخلــق عــى اختــاف أصنافهــم ومقاماتهــم،
وكفرهــم وإيمانهــم ،فاللــه خاطــب رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مذكــراً بهــذه الحقيقــة
ُــم
ــت َو ِإنَ ُهــم َم ِي ُت َ
ــة ِع َ
الحتميــة ،فقــال تعــاى{ِ :إنَــكَ َم ِي ٌ
نــد َربِك ْ
ــم ِإنَك ْ
ــون* ث ُ َ
ُــم يَ ْ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِ
ون} (الزمر)31 - 30 :
تَخْ َت ِص ُم َ

آ
ن
ـى ،صــى اللــه
وممــا يشــد النتبــاه ي� هــذه اليــة الكريمــة أن التذكـ يـر بالمــوت فيهــا ُو ِجــه للنـ ب ي
آ
غــره.
عليــه وســلم ،أولً ،وهــو المخاطــب باليــة ،قبــل ذكــر ي
والحتياطــات والوقايــات جميعهــا لــن تجــدي نفعـاً إذا حــان موعــد نهايــة أ
الجــل ،وتأكيــداً لهذه
ن

وج مشَ ـ َي َد ٍة ( }...النســاء)78:
ـو ُت َو َلـ ْ
الحقيقــة يقــول عــز وجــل{ :أَيْ َن َمــا تَكُونُــواْ يُ ْد ِرك ُكـ ُـم ا ْل َمـ ْ
ـو كُن ُتـ ْـم ِ ي� بُـ ُـر ٍ

ن
ـب َع َل ْي ِهـ ُـم ا ْل َق ْتـ ُـل ِإ َى َم َض ِاج ِع ِه ْم
ـر َز ا َل ِذ َ
ويقــول جــل ذكرهُ ...{:قــل َلـ ْ
ين ك ُِتـ َ
ـو كُن ُتـ ْـم ِ ي� بُ ُيو ِتك ُْم َلـ ب َ َ
ن
ـص َمــا ِ ن ي� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َوال ّلــهُ
ور ُكـ ْـم َو ِل ُي َمحـ َ
ـى ال ّلــهُ َمــا ِ ي� ُص ُد ِ
َو ِل َي ْب َتـ ِ ي َ
والحقيقــة الدامغــة الـ تـى ينبغــي أن ل تغيــب عــن بــال الخلــق ،ن� أوســاط أ
الوبئــة المنتـ شـرة
ي
ي

ور} (آل عم ـران )154:
َع ِليـ ٌـم ِبـ َـذ ِ
ات ُ
الصـ ُـد ِ

اليمــان بهــذه العقيــدة الق ـرآن
أو يغرهــا ،أن قــدر اللــه ل مفــر منــه ،وهــو حــق لزم ،أرشــدنا إى إ
ن
ن
ت
ـب ال ّلــهُ
ـى منهــا ،قولــه جــل ي� عــاهُ { :قــل َلــن يُ ِصي َب َنــا ِإل َ َمــا َك َتـ َ
الكريــم ي� كثـ يـر مــن آياتــه الكريمــة ،الـ ي
ـون} (التوبــة)51:
ـوك َِل ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـو َم ْولَنَــا َو َعـ َـى ال ّلـ ِـه َف ْل َي َتـ َ
َل َنــا هُ ـ َ

ومن جميل شعر الوعظ بالموت:
ــاب ،وك ُُل النــاس َد ِاخ ُلــهُ
َــر بَ ٌ
والق ب ْ ُ

ــاربُه
َ
الم ْ
ــو ُت ك ٌ
َأس ،وك ُُل ال َنــاس شَ ِ
ــو ِت يَ ْســكُ ُن َها
ــرِء بَ ْع َ
ــد َ
الم ْ
ل َ َدا َر ِل ْل َم ْ
ــاب َم ْســكَ ُنهُ
ــر طَ َ
َف ِــإ ْن بَ َناهَ ــا ِبخَ ي ْ ٍ
أَ ْم َوا ُل َنــا

ِل َ
ــذ ِوي

اث
ــر ِ
ِ
الم ي ْ َ

***

ن َْج َم ُع َهــا

ت
َان َق ْب َ
يبن ْي َهــا
ــل
ــى ك َ
َ
الم ْ
ــو ِت ِ
ِإل َ ا َل ِ ي
ش
ــاب بَا ِني َهــا
ــر خَ َ
َو ِإ ْن بَ َناهَ ــا ِب َ ٍ
ــر ِاب
ِلخَ َ

وو َدا ُرنــا
َ
ت
المــوت ســاقيها
بــكأس
حــى ســقاها
ِ
ِ

ت
ً
أيــن الملــوكُ
ســلطنة
الــى كانــت ُم
َ
ي
تركــ� إى الدنيــا ومــا فيهــا
ل
ن نَ

فالمــوت
ُ
***
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ل

شــكَ

الدهــر

نَ ْب ِن ْي َهــا

يفنينــا

ويفنيهــا

ــى ا ْل َهــوى فا ْل َهــوى َمــا ز ََال َف َتانَــا
ا ْع ِ ي
بأُ ْولَنَــا
أُخْ َرانَــا
ــق
َل ْقطًــا
َف ُت ْل ِح ُ

ــد َحانَــا
ُــو� َف َ
ــو َت َق ْ
ــإن َ
الم ْ
ْــس ت ِب
يَــا نَف ُ
الم َنايَــا َك ْي َ
ــف تَ ْل ُقطُ َنــا
ــن
َ
أَ َمــا ت ََريْ َ
ن
ــت نُشَ ــ ِي ُعه
ــو ٍم َل َنــا َم ْي ٌ
ي� ك ُِل يَ ْ
أ
ــو ِال أَت ُْر ُك َهــا
ْــس َمــا ِ يى و ِلا َ ْم َ
يَــا نَف ُ

آثَــا َر

َم ْوتَانَــا

عــه
َــرى
� ِ
ن َ
ِب َم ْ َ
ــاي ُع ْريَانَــا؟
ــر ُج ِمــن ُدنْ َي َ
خَ ْل ِفــي َوأُخْ َ

وال شرار ،ورف عنــا أ
ـ� ،ووقانــا الـ شـر أ
يــر اللــه لنــا حســن الختــام ،ورزقنــا اليقـ ي ن
الوبئــة ،مــا
ش
ـىء منهــا ،نفرجــوه ســبحانه أن يهدينــا لتبــاع خـ يـر الســبل،
عرفنــا منهــا ومــا لــم نعــرف ،وإن ابتلينــا بـ ي
وأنجــع الوســائل ،للشــفاء منهــا ،والصــر عليهــا ،وتحصيــل أ
الجــر والثــواب بالصـ بـر عليهــا.
ب
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فقراء إى الله
مــن العبــث المقارنــة بـ ي ن
ـ� الخلــق والخالــق ســبحانه وتعــاى ،ســواء ن ي� الــذات أم ن ي� الصفــات
أم ن� أ
الفعــال ،فالخلــق وجــدوا مــن عــدم ،وهــم جميع ـاً إى فنــاء حتمــي ،يسـ يـرون إليــه ،صغــاراً
ي
ــال
وكبــاراً ،فقــراء وأغنيــاء ،واللــه تعــاى يقــول{:ك ُُل َم ْ
ــان * َويَ ْبقَــى َو ْجــهُ َربِــكَ ُذو ا ْل َج ِ
ــن َع َل ْي َهــا َف ٍ
ـع اللـ ِـه ِإ َلهـاً آخَ ـ َـر ل
{ول تَـ ْـد ُع َمـ َ
َو ِإ
ال ْكـ َـر ِام * َف ِبـأَ ِي آلء َربِك َُمــا تُك َِذبَ ِان}(الرحمــن )28 - 26:ويقــول جــل شــأنهَ :
ِإ َلــهَ ِإل هُ َ ش
� ٍء هَ ا ِلــكٌ ِإل َو ْج َهــهُ َلــهُ
ــو ك ُُل َ ي ْ
أ
ت
ن
ن
ـى الحميــد ،الفــرد الصمــد،
أمــا اللــه ل إلــه إل هــو ،فلــه الســماء الحســى ،الـ ي
ـى منهــا الغـ ي ّ
ون}(القصــص)88:
ــه ت ُْر َج ُع َ
الحك ُ
ُ
ْــم َو ِإ َل ْي ِ

ن
ـ�}
ـى َعـ ِـن ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
الــذي يُحتــاج إليــه ،ول يَحتــاج إى أحــد ،وهــو القائــل جــل شــأنهَ ...{:ف ِإ َن اللــه َغـ ِ ي ٌ
(آل عمـران ،)97:واللــه ســبحانه إنمــا شرع لعبــاده ش
الرائــع لنفعهــم ومصلحتهــم ،وهــو -تعــاى شــأنه،
ن
ـى ل تعــود إليــه طاعــات عبــاده كلهــا بنفــع.
وتقــدس ســلطانه -غـ ي

()1

ن
و� مثــل هــذا المعـ نـى ،يقــول اللــه تعــاى عــن نســك الهــدي ،الــذي يتقــرب بــه إى اللهَ {:لــن
ي
يَ َنـ َ
ـروا اللــهَ َعـ َـى َمــا
ـال اللــهَ ُل ُح ُ
وم َهــا َول ِد َماؤُهَ ــا َو َل ِكــن يَ َنا ُلــهُ ال َت ْقـ َ
ـوى ِمن ُكـ ْـم ك ََذ ِلــكَ َســخَ َرهَ ا َل ُكـ ْـم ِل ُتكَ ـ ب ِ ُ
ش
�}(الحج ،)37 :والمعـ نـى لــن تصلــوا إى رضــا اللــه باللحــوم ول بالدمــاء ،وإنمــا
ـر ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
هَ َدا ُكـ ْـم َوبَـ ِ ِ
بالخــاص للــه ،وقصــد وجــه اللــه بمــا تذبحــون وتنحــرون مــن الهدايــا،
تصلــون إليــه بالتقــوى؛ أي إ
فعـ بـر عــن هــذا المعـ نـى بلفــظ ينــال ،مبالغــة وتأكيــداً؛ فلــن تصــل لحومهــا ول دماؤهــا إى اللــه ،وإنمــا
تصــل بالتقــوى منكــم ،وذلــك هــو الــذي طلــب منكــم ،وعليــه يحصــل لكــم الثــواب.
.1فتح القدير.363 /1 :
 .2التسهيل لعلوم ن
ن
التريل.42 /3 :
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()2

وهــو المقصــود ســبحانه ن ي� قضــاء الحوائــج عــى الــدوام ،وفــق مــا ذكــر عــز وجــل ن ي� ســورة
الص َمـ ُـد * َلـ ْـم يَ ِلـ ْـد َو َلـ ْـم يُو َلـ ْـد * َو َلـ ْـم يَ ُكــن َلــهُ
إ
الخــاصُ { :قـ ْـل هُ ـ َ
ـو اللــهُ أَ َحـ ٌـد * اللــهُ َ

ُك ُفــواً أَ َح ٌد}(ســورة

إالخــاص) ،وهــذه الســورة عــى قلــة آياتهــا وألفاظهــا ،تعــدل ثلــث القـرآن الكريــم ،حســب مــا جــاء ن ي�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أَيَ ْع ِجـ ُز أحدكــم أَ ْن
الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� الـ َـد ْر َد ِاء ،عــن النـ ب ي
ـث
ـث ا ْل ُقـ ْـر ِآن؟ قــالُ :قـ ْـل هــو اللــه أَ َحـ ٌـد ت َْعـ ِـد ُل ث ُ ُلـ َ
ـث ا ْل ُقـ ْـر ِآن؟! قالــواَ :و َك ْيـ َـف يَ ْقـ َـرأْ ث ُ ُلـ َ
يَ ْقـ َـرأَ ن ي� َل ْي َلـ ٍـة ث ُ ُلـ َ
ا ْل ُقـ ْـر ِآن)

()1

غنى الله وافتقار الخلق:
ت
الــى تركــز عــى قضيــة ن
غــى اللــه،
ي
كثــرة هــي الشــواهد القرآنيــة ،ومــن الســنة النبويــة ،ي
ات
السـ َـم َاو ِ
ـر اللـ ِـه أَت َِخـ ُـذ َو ِل ّيـاً َف ِاطـ ِـر َ
وافتقــار الخلــق إليــه ســبحانه ،ومــن ذلــك قولــه تعــاىُ { :قـ ْـل أَ َغـ ي ْ َ
أ
ـن ِمـ َ ش
ـ�}
ـو يُطْ ِعـ ُـم َول َ يُطْ َعـ ُـم ُقـ ْـل ِإ ن ي ِ َ� أُ ِمـ ْـر ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ر َكـ ي ن َ
ـن أَ ْس ـ َل َم َول َ تَكُونَـ َ
ـون أَ َو َل َمـ ْ
َوال َ ْر ِض َوهُ ـ َ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
أ
(النعــام)14 :

ن
ن
ن
و�
و� جميــع صفاتــه ،ي
أي هــو الــرزاق لغـ يـره ،ول يرزقــه أحــد ،فمــا ســواه محتــاج ي� ذاتــه ،ي
جميــع مــا تحــت يــده ،والحــق ســبحانه هــو الغـ نـى لذاتــه ،الجــواد لذاتــه ،ومـ تـى كان أ
المــر كذلــك
ي
امتنــع اتخــاذ غـ يـره وليـاً( .)2فالمخلــوق مهمــا عظــم شــأنه ،فقـ يـر محتــاج إى الخلــق ن ي� بعــض أحوالــه،
ن
ن
ـى
أو كلهــا ،وهــو محتــاج قطعـاً إى اللــه ،ي� وجــوده ،وقضــاء حوائجــه كلهــا ،أمــا اللــه تعــاى ،فهــو الغـ ي
ون * َمــا أُ ِريـ ُـد ِم ْن ُهــم ِمــن ِرز ٍْق َو َمــا أُ ِريـ ُـد
عــن غـ يـره ،وهــو
ـن َو ِإ
القائل{:و َمــا خَ َل ْقـ ُ
َ
ـت ا ْل ِجـ َ
النـ َ
ـس ِإل ِل َي ْع ُبـ ُـد ِ
ن
ن
ـو الـ َـرز ُ
و� موضــع قـر ن يآ� آخــر ،أكــد
َاق ُذو ا ْل ُقـ َ
ـون * ِإ َن اللــهَ هُ ـ َ
أَن يُطْ ِع ُمـ ِ
ـو ِة ا ْل َم ِتـ يـ�} (الذاريــات ،)58 - 56 :ي
اللــه تعــاى معـ نـى تفضلــه بالغــوث عــى مــن شــاء مــن خلقــه ،وعجزهــم عــن منــع غوثــه ،أو خفــر
ذمتــه ،فقــال عــز وجــلُ { :قـ ْـل َمــن ب َيـ ِـد ِه َم َل ُكـ ُ ش
ـون}
ـر َو َل يُ َجــا ُر َع َل ْيـ ِـه ِإن كُن ُتـ ْـم ت َْع َل ُمـ َ
� ٍء َوهُ ـ َ
ـو يُ ِجـ ي ُ
ِ
ـوت ك ُِل َ ي ْ
(المؤمنون)88 :

.1صحيح مسلم ،كتاب صاة المسافرين وق�ها ،باب فضل قراءة قل هو الله أحد
الكبر.140 /12 :
.2التفسر ي
ي
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فاللــه يغيــث غـ يـره إذا شــاء ،ويمنعــه{ ،ول يجــار عليــه} أي ل يمنــع أحــد أحــداً مــن عــذاب
ـرت عليــه إذا
ـرت فانـاً ،إذا اســتغاث بــك فحميتــهَ  ،وأجـ َ
اللــه ،ول يقــدر عــى نــ�ه وإغاثتــه ،يقــال :أجـ َ
َحميــت عنــه.

(*)

ن

1

ن
ـى َلهُ
واللــه متفــرد بالغـ نـى ،وهــو القائــل جــل ذكــرهَ { :قا ُلــواْ اتَخَ ـ َـذ اللهُ َو َلــداً ُسـ ْب َحانَهُ هُ ـ َ
ـو الْغَ ـ ِ ي ُ
ن

أ

ون} (يونس)68 :
الله َمــا ل َ ت َْع َل ُم َ
السـ َـم َاوات َو َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض ِإ ْن ِع َند ُكــم ِمن ُسـ ْلطَ ٍان ِب َهــ َـذا أَتقُو ُل َ
ون َع َى ِ
َمــا ِ ي� َ

آ
ن
ن
ن
ن
و�
وغــى اللــه ُذكــر ي� بعــض مواضــع القـرآن الكريــم مطلقـاً ،كمــا ي� هــذه اليــة الكريمــة ،ي
ن
مواضــع ذكــر بأنــه غـ نـى عــن العالمـ ي ن
{و َمــن َجاهَ ـ َـد َف ِإن ََمــا يُ َج ِاهـ ُـد ِل َنف ِْسـ ِـه ِإ َن اللهَ
ـ� ،كمــا ي� قولــه تعــاىَ :
ي
ن
�}(العنكبــوت)6 :
ــن ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ــى َع ِ
لَغَ ِ ي ٌ
وذكــر ن� مواضــع أخــرى بأنــه غـ نـى عــن المخاطبـ ي ن
ـ� ،كمــا ن ي� قولــه تعــاى{ِ :إن تَ ْك ُفـ ُـروا َفـ ِـإ َن اللــهَ
ي
ي
ن
ْــر َو ِإن ت َشْ ــكُ ُروا يَ ْر َضــهُ َلك ُْم(}...الزمــر)7 :
َــى َعنك ْ
ــر ن َ� ِل ِع َب ِ
ــاد ِه ال ُكف َ
ُــم َول يَ ْ
غ ِ يٌ
وجل{:مــا ِع َند ُكـ ْـم يَن َفـ ُـد َو َمــا
ومــا عنــد اللــه بــاق ،ومــا عنــد الخلــق ينفــد ،مصداقـاً لقولــه عــز
َ
اق(}...النحــل)96 :
ِع َ
نــد ال ّل ِ
ــه بَ ٍ

ومهمــا بلــغ ملــك المخلــوق ،فلــن يكفيــه الحاجــات كلهــا ،ولــن يقبــل منــه الفتــداء بــه
آ
ـن َك َفـ ُـرواْ َو َماتُــواْ َوهُ ـ ْـم ُك َفــا ٌر
مــن عــذاب الخــرة إن اســتحقه ،مصداق ـاً لقولــه جـ ّـل ذكــره{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
أ
اب أَ ِليـ ٌـم َو َمــا َل ُهــم ِمــن
َف َلــن يُ ْق َبـ َـل ِمـ ْ
ـن أَ َح ِد ِهــم ِمـ ْـل ُء ال ْر ِض َذهَ بـاً َو َلـ ِـو ا ْف َتـ َـدى ِبـ ِـه أُ ْو َلــ ِـئكَ َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
يــن} (آل عمــران)91 :
َار َ
ن ِ ِ

أ
ن
ـى عــن
والمــال والهــل والعشـ يـرة والولــد مظاهــر لزينــة الدنيــا ،والقــوة فيهــا ،لكنهــا لــن تغـ ي

ن
ـى َع ْن ُهـ ْـم أَ ْم َوا ُل ُهـ ْـم
صاحبهــا يــوم القيامــة شــيئاً ،مصداقـاً لقولــه ســبحانه{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
ـن َك َفـ ُـرواْ َلــن تُغْ ـ ِ ي َ
ـن اللـ ِـه شَ ـ ْيئاً َوأُ ْو َلــ ِـئكَ
َول َ أَ ْول َ ُدهُ ــم ِمـ َ

ون}(آل عم ـران)116 :
ـار هُ ـ ْـم ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ
أَ ْص َحـ ُ
ـاب ال َنـ ِ

ن
ـى َع ْن ُهــم َمــا ك ََسـ ُبوا شَ ـ ْيئاً َو َل َمــا اتَخَ ـ ُـذوا ِمن
واللــه تعــاى يقــول{ِ :مــن َو َرا ِئ ِهـ ْـم َج َه َنـ ُـم َو َل يُغْ ـ ِ ي
ــم َع َ
يــم} (الجاثيــة)10 :
اب َع ِظ ٌ
اللــه أَ ْو ِل َيــاء َو َل ُه ْ
ون ِ
ــذ ٌ
ُد ِ
* فتح القدير.496 /3 :
40

ن
ن
ـا� ،وافتقــار المخلوقـ ي ن
ـ� ذلــك ،المتضمــن حديثـاً عــن بخلهــم،
ومــن مواطــن ذكــر الغــى الربـ ي
ـو َن ِل ُت ِنف ُقــوا ِ ن ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـه َف ِمن ُكــم َمــن يَ ْبخَ ـ ُـل َو َمــن يَ ْبخَ ـ ْـل
فقــال جــل شــأنه{ :هَ اأَن ُتـ ْـم هَ ــؤُلء ت ُْد َعـ ْ
ن
َر ُكـ ْـم ثُـ َـم َل يَكُونُــوا
ـى َوأَن ُتـ ُـم ا ْل ُف َقـ َـراء َو ِإن تَ َت َو َلـ ْ
ـوا يَ ْسـ َت ْب ِد ْل َق ْومـاً غ ي ْ َ
َف ِإن ََمــا يَ ْبخَ ـ ُـل َعــن نف ِْسـ ِـه َواللــهُ الْغَ ـ ِ ي ُ
أَ ْمثَا َلك ُْم}(محمــد)38 :

وقــد عـ بـر إبراهيــم ،عليــه الســام ،عــن افتقــاره إى اللــه تعــاى ،وحاجتــه الدائمــة إى اللــه
ن ي� شــأنه كلــه ،وذلــك خــال محاججتــه العقائديــة لقومــه ،فيمــا يذكــره القـرآن الكريــم عنــه ،ن ي� قولــه
تعــاى{ :واتْـ ُـل ع َليهــم نَبـأَ إبراهيــم * إ ْذ َقـ َ أ
ون * َقا ُلــوا ن َْع ُبـ ُـد أَ ْص َنامـاً َف َنظَـ ُـل
ـال ِل َ ِبيـ ِـه َو َق ْو ِمـ ِـه َمــا ت َْع ُبـ ُـد َ
َ
َ ِْ ْ َ ِ َْ ِ َ ِ
ن
ـ� * َقـ َ
ون * َقا ُلــوا بَـ ْـل َو َج ْدنَــا آبَاءنَــا
ـ� َ
ـال هَ ـ ْـل يَ ْسـ َـم ُعونَك ُْم ِإ ْذ ت َْد ُعـ َ
َل َهــا َع ِاك ِفـ ي ن َ
ـون * أَ ْو يَنف َُعونَ ُكـ ْـم أَ ْو يَـ ُ ُ
أ
ـون * َقـ َ
ـون * َف ِإنَ ُهـ ْـم َعـ ُـد ٌو ِ يى ِإل
ون * أَن ُتـ ْـم َوآبَاؤُ ُكـ ُـم ال َ ْق َد ُمـ َ
ـال أَ َف َرأَيْ ُتــم َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع ُبـ ُـد َ
ك ََذ ِلــكَ يَف َْع ُلـ َ
ن
ن
ـو يَشْ ـ ِـف ي ِن�
َر َب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـى َويَ ْسـ ِـق ي ِن�* َو ِإ َذا َم ِر ْضـ ُ
ـو يَ ْه ِديـ ِـن * َوا َلـ ِـذي هُ ـ َ
ـى َف ُهـ َ
ـت َف ُهـ َ
ـ� * ا َلـ ِـذي خَ َل َقـ ِ ي
ـو يُطْ ِع ُمـ ِ ي
ت
* َوا َلـ ِـذي يُ ِمي ُتـ نـى ثُـ َـم يُ ْحيـ ي ن
ـب ِ يى ُحكْم ـاً
ـ� * َوا َلـ ِـذي أَطْ َمـ ُ
ـو َم ِ
ـى يَـ ْ
الديـ ِـن* َر ِب هَ ـ ْ
ِ ِ
ِي
ـع أَن يَغْ ِفـ َـر ِ يى خَ ِطي َئـ ِ ي
ن آ
ن
يــن * َو ْ ن
ــى ِمــن َو َرث َ ِــة َج َن ِــة ال َن ِعيــم *
اج َعــل ِ يى ِل َس َ
الصا ِل ِح ي ن َ
ــان ِص ْ
ــ� * َو ْ
ــد ٍق ِ ي� ال ِخ ِر َ
ْــى ِب َ
َوأَ ِلحق ِ ي
اج َع ْل ِ ي
أ
ـع َمـ ٌ
ـن أَ ت َ�
ـن َ
ـال َول بَ ُنـ َ
ـو َم يُ ْب َع ُثـ َ
َواغ ِْفـ ْـر ِلب َ ي� ِإنَــهُ ك َ
ـو َم ل يَن َفـ ُ
الضا ِلـ ي ن َ
ـون * ِإل َمـ ْ
َان ِمـ َ
ـون * يَـ ْ
ـ� * َول تُخْ ـ ِـزِ ن ي� يَـ ْ
اللــهَ

يم} (الشــعراء)89 - 69 :
ـب َسـ ِـل ٍ
ِب َق ْلـ ٍ

فقــد اســتخدم إبراهيــم ،عليــه الســام ،مجــالت الحاجــة الماســة إى اللــه تعــاى ن ي� أصــل
ن
والماتــة ،وغفـران الذنوب،
والحيــاء إ
و� المطعــم والمـ شـرب والشــفاء مــن الــداء ،إ
الوجــود والهدايــة ،ي
اســتخدمها براهـ ي ن
ـ� ســاطعة عــى قــدرة اللــه عــز وجــل ،وافتقــار الخلــق الدائــم إى عونــه ومــدده.
اليــات القرآنيــة الكريمــة ،أ
مضامــ� كثــر مــن آ
ين
والحاديــث النبويــة
وورد تأكيــد هــذه الحقيقــة ن ي�
يٍ
ت
ش
الــى ل يتســع المجــال ن ي� هــذا المقــام لذكــر نصوصهــا.
الريفــة ،ي
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الغني الحميد:

تكــرر اقـ تـران وصــف اللــه تعــاى بالغـ نـى والحميــد ن� عــدد مــن آ
اليــات القرآنيــة ،منهــا ثــاث
ي
ي
آ
أ
{وللـ ِـه َمــا ِ ن ي�
عنــد التعقيــب عــى ذكــر ملــك اللــه للســماوات والرض ،وهــذه اليــات الكريمــة هــيَ :
ن أ
ـاب ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم َو ِإيَا ُكـ ْـم أَ ِن اتَ ُقــواْ اللــهَ َو ِإن
ات َو َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َو َل َقـ ْـد َو َص ْي َنــا ا َل ِذيـ َ
السـ َـم َاو ِ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
َ

ن أ
ن
َان اللــهُ
ات َو َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َوك َ
الس َ
ُــرواْ َف ِــإ َن ِل ِ
ــم َاو ِ
لــه َمــا ِ ي� َ
تَ ْكف ُ
ن أ
ن
ن
يد}(الحج)64 :
الح ِم ُ
ى َ
الس َم َاو ِ
{ َلهُ َما ِ ي� َ
ات َو َما ِ ي� ْال َ ْر ِض َو ِإ َن اللهَ َل ُه َو الغَ ِ ي ُ
أ
ن
ن
يد}(لقمان)26 :
الح ِم ُ
ى َ
الس َم َاو ِ
{ ِل ِله َما ِ ي� َ
ات َوال َ ْر ِض ِإ َن اللهَ هُ َو الغَ ِ ي ُ

غ َِن ّيــاً َح ِميداً}(النســاء)131 :

ن
ت
ـى والحميــد ،عنــد التعقيــب عــى حديــث فقــر الخلــق ،فقــال
واقــرن وصــف اللــه تعــاى بالغـ ي
ن
يد}(فاطــر)15 :
الح ِم ُ
ــى َ
هُ َ
ــو الغَ ِ ي ُ

اللــه َواللــهُ
ــاس أَن ُت ُ
َــراء ِإ َى ِ
تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ال َن ُ
ــم ال ُفق َ
و ُذ ِكــر هــذان الوصفــان ت
مقرنـ ي ن
ـ� ن ي� ختــام آيــات تطرقــت إى الحــث عــى شــكر الخالــق ،فقــال
َ
ـان ا ْل ِحك َْمـ َـة أَ ِن اشْ ــكُ ْر ِللـ ِـه َو َمــن يَشْ ــكُ ْر َف ِإن ََمــا يَشْ ــكُ ُر ِل َنف ِْسـ ِـه َو َمــن َك َفـ َـر َفـ ِـإ َن
{و َل َقـ ْـد آتَ ْي َنــا ُلق َْمـ َ
عــز وجــلَ :
ن
يد}(لقمــان)12 :
َــى َح ِم ٌ
اللــهَ غ ِ ي ٌ
النســان وجحــوده ،فقــال تعــاىَ { :ذ ِلــكَ ِبأَنَــهُ كَانَــت تَأْ ِت ِيهـ ْـم
وذك ـرا عنــد الحديــث عــن كفــر إ
ن
ن
ش
يد}(التغابــن)6 :
ـى َح ِم ٌ
ُر ُس ـ ُل ُهم ِبا ْل َب ِي َنـ ِ
ـر يَ ْه ُدونَ َنــا َف َك َفـ ُـروا َوت ََو َلــوا َو ْ
ـات َفقَا ُلــوا أَبَـ َ ٌ
اس ـ َتغْ َى اللــهُ َواللــهُ َغـ ِ ي ٌ
ن أ
ن
َ
ـد} (إبراهيم)8 :
وقــال سـ
ى َح ِميـ ٌ
َ
ـبحانه{:و َق َال ُمـ َ
ـو� ِإن تَ ْك ُفـ ُـرواْ أن ُتـ ْـم َو َمن ِ ي� ال َ ْر ِض َج ِميعـاً َف ِإ َن اللهَ لَغَ ِ ي ٌ
كمــا ُذكــر هــذان الوصفــان ت
مقرنـ ي ن
ـن
ـ� عنــد الحديــث عــن بخــل المخلــوق ،فقــال تعــاى{ :ا َل ِذيـ َ
ن
يد}(الحديــد)24 :
ــر َ
يَ ْبخَ ُل َ
الح ِم ُ
ــى َ
ــو َل َف ِــإ َن اللــهَ هُ َ
ــل َو َمــن يَ َت َ
ون ال َن َ
ــون َويَأْ ُم ُ
ــاس ِبا ْل ُبخْ ِ
ــو الغَ ِ ي ُ
ـن
ـات َمــا ك ََس ـ ْب ُت ْم َو ِم َمــا أَخْ َر ْج َنــا َل ُكــم ِمـ َ
وقــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ أَ ِنف ُقــواْ ِمــن طَ ِي َبـ ِ
أ
ن
َ
َ
ـى
ال َ ْر ِض َول َ تَ َي َم ُمــواْ الخَ ِبيـ َ
ـث ِم ْنــهُ ت ُِنف ُقـ َ
ـون َو َل ْس ـ ُتم ِب ِآخ ِذيـ ِـه ِإل َ أن تُغْ ِم ُضــواْ ِفيـ ِـه َوا ْع َل ُمــواْ أ َن اللــهَ َغـ ِ ي ٌ
ــر ًة ِم ْنــهُ َو َف ْضــا ً َواللــهُ
يــد * الشَ ــ ْيطَ ُ
َح ِم ٌ
ان يَ ِع ُدك ُ
ْــر َويَأْ ُم ُركُــم ِبالف َْحشَ ــاء َواللــهُ يَ ِع ُدكُــم َمغْ ِف َ
ُــم ال َفق َ
يــم}( .البقــرة)268 - 267:
َو ِاس ٌ
ــع َع ِل ٌ

و ُذكـرا ن� ختــام أمــر اللــه المسـ ي ن
ـأ� بإبراهيــم ،عليــه الســام ،والذيــن معــه ،فقــال
ي
ـلم� بالتـ ي
آ
ـو َل َفـ ِـإ َن
ـو ٌة َح َس ـ َن ٌة ِل َمــن ك َ
جــل ذكرهَ {:ل َقـ ْـد ك َ
َان يَ ْر ُجــو اللــهَ َوا ْل َيـ ْ
َان َل ُكـ ْـم ِف ِيهـ ْـم أُ ْسـ َ
ـو َم ْال ِخـ َـر َو َمــن يَ َتـ َ

اللــهَ

ن
يد}(الممتحنــة)6 :
ــى ا ْل َح ِم ُ
هُ َ
ــو الْغَ ِ ي ُ
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بجاحة وصف الله بالفقر:
توعــد اللــه أهــل البجاحــة الذيــن يتطاولون عــى ذاته وصفاتــه ،وينعتونــه بما ل يليــق بجاله،
ـن َقا ُلــواْ ِإ َن اللــهَ
ـو َل ا َل ِذيـ َ
كقولهــم عــن اللــه بأنــه فقـ يـر وهــم أغنيــاء ،فقــال تعــاىَ { :ل َقـ ْـد َسـ ِـم َع اللــهُ َقـ ْ
أ
ـق َونَ ُقـ ُ
ـق} (آل
ـر َحـ ٍ
ـر َون َْحـ ُ
ـول ُذو ُقــواْ َعـ َـذ َ
َف ِقـ ي ٌ
ـن أَغ ِْن َيــاء َسـ َنكْ ُت ُب َمــا َقا ُلــواْ َو َق ْت َل ُهـ ُـم ال َ ِنب َيــا َء ِبغَ ـ ي ْ ِ
اب ا ْل َح ِريـ ِ
عمـران ،)181 :وهــؤلء صــدر عنهــم هــذا القــول البجــح ّلمــا نــزل قولــه جـ ّـل ذكــره{َ :مــن َذا ا َلـ ِـذي يُ ْقـ ِـر ُض
ــر ًة َواللــهُ
اللــهَ َق ْرضــاً َح َســناً َف ُي َض ِاع َفــهُ َلــهُ أَ ْض َعافــاً ك َِث ي َ

ــض َويَ ْب ُســ ُ
ون}(البقــرة)245 :
يَق ِْب ُ
ط َو ِإ َل ْي ِــه ت ُْر َج ُع َ

وقــد روي عــن ســعيد بــن جبــر ،عــن ابــن عبــاس ،لمــا نزلــت هــذه آ
اليــة الكريمــة ،قالــت
ي
ّ

ـن
ـو َل ا َل ِذيـ َ
اليهــود :يــا محمــد أفتقــر ربــك ،فســأل عبــاده القــرض؟! فأنــزل اللــهَ { :ل َقـ ْـد َسـ ِـم َع ال ّلــهُ َقـ ْ
ــن أَغ ِْن َيــاء}(آل عمــران.)181:
ــر َون َْح ُ
َقا ُلــواْ ِإ َن ال ّلــهَ َف ِق ي ٌ

()1

يخــر عــن قــول هــؤلء المتمرديــن ،الذيــن قالــوا أقبــح المقالــة وأشــنعها
فاللــه تعــاى ب
وأســمجها ،فأخـ بـر أنــه قــد ســمع مــا قالــوه ،وأنــه ســيكتبه ويحفظــه مــع أفعالهــم الشــنيعة ،وهــو
قتلهــم أ
ين
الناصحــ� ،وأنــه ســيعاقبهم عــى ذلــك أشــد العقوبــة ،وأنــه يقــال لهــم -بــدل
النبيــاء
قولهــم إن اللــه فقــر ونحــن أغنيــاء -ذوقــوا عــذاب الحريــق ،المحــرق النافــذ مــن البــدن إى أ
الفئــدة،
ي
وأن عذابهــم ليــس ظلمـاً مــن اللــه لهــم ،فإنــه ليــس بظــام للعبيــد ،وإنمــا ذلــك بمــا قدمــت أيديهــم
ت
الــى أوجبــت اســتحقاقهم العــذاب ،وحرمانهــم الثــواب.
مــن المخــازي والقبائــح ،ي

()2

وعــى صعيــد مشــابه ،يذكــر القـرآن الكريــم قــول بعض البجحـ ي ن
{و َقا َل ِت
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
ـق َك ْيـ َـف يَشَ ــا ُء
ـت أَيْ ِد ِيهـ ْـم َو ُل ِع ُنــواْ ِب َمــا َقا ُلــواْ بَـ ْـل يَـ َـدا ُه َم ْب ُســوطَ َت ِان يُ ِنفـ ُ
ا ْل َي ُهــو ُد يَـ ُـد اللـ ِـه َمغْ ُلو َلـ ٌـة ُغ َلـ ْ
َو َل ي َ نِريـ َـد َن ك َِثـ يـراً ِم ْن ُهــم َمــا أُنـ ِـز َل ِإ َل ْيــكَ ِمــن َربِــكَ طُغْ َيانـاً َو ُك ْفراً(}...المائــدة ،)64 :فالمتطاولــون عــى مقــام
اللــه هــم أ
القـزام المتبجحــون ،الذيــن وصفــوا اللــه بالفقـ يـر ،وهــا هــم أو إخوانهــم يقولــون إن يــده
مغلولــة ،وذلــك كنايــة عــن البخــل وحاشــا للــه ذلــك ،ومــن تمــادي هــذا الصنــف مــع ربهــم بخلهــم
خراتــه ونعمــه ،وطلبهــم إحالــة الفقـراء إى اللــه يلرزقهــم ،بــدل ً
عــن إ
النفــاق ممــا رزقهــم اللــه مــن ي
كثر.434 /1 :
.1
تفسر ابن ي
ي
تفسر السعدي.159/ 1 :
 .2ي
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أ ت
ن
{و ِإ َذا ِقيـ َـل َل ُهـ ْـم
ـى بالخصــوص ،وعــن ذلــك يقــول تعــاىَ :
مــن أن يقومــوا بواجبهــم الخـ ي
ـا� والديـ ي
أَ ِنف ُقــوا ِم َمــا َر َز َق ُكـ ُـم اللــهُ َقـ َ
ـو يَشَ ــا ُء اللــهُ أَطْ َع َمــهُ ِإ ْن أَن ُتـ ْـم
ـن َك َفـ ُـروا ِل َل ِذيـ َ
ـال ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا أَنُطْ ِعـ ُـم َمــن َلـ ْ
إ َل ن� َضـ َـا ٍل ُمب ي ن
�}(يــس)47 :
ِ ِي
ِ ٍ
الصالحون يظهرون افتقارهم الدائم إى الله:
قــرون دائمــاً بحاجتهــم إى اللــه ،كمــا جــاء عــى لســان مــو�،
الصالحــون مــن الخلــق يُ ّ
ن
ـو َى ِإ َى الظِـ ِـل َف َقـ َ
ـن
ـال َر ِب ِإ ن ي ِ� ِل َمــا أَن َز ْلـ َ
ـت ِإ َ ي َى ِمـ ْ
عليــه الســام ،ي� قولــه تعــاىَ { :ف َس ـقَى َل ُه َمــا ثُـ َـم تَـ َ
ر} (القصص)24 :
خَ ي ْ ٍر َف ِق ي ٌ

أ
ن
ن
ن
ـا� بتســهيل الــزواج لطالبيــه،
وهــم يرجــون الغــى مــن ربهــم ،كمــا جــاء ي� ســياق المــر الربـ ي
أ
ـن ِع َب ِاد ُكـ ْـم َو ِإ َما ِئك ُْم
الصا ِل ِحـ ي ن َ
ولــو كانــوا مــن الفقـراء ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـ� ِمـ ْ
{وأَ ِنك ُحــوا الَيَ َامــى ِمن ُكـ ْـم َو َ

ِإن يَكُونُــوا ُف َقـ َـراء يُغْ ِن ِهـ ُـم اللــهُ ِمــن َف ْض ِلـ ِـه َواللــهُ

يم}(النــور)32 :
َو ِاسـ ٌ
ـع َع ِل ٌ

ومعايـ يـر تقديــر النــاس ينبغــي أن ل تتحــدد بــأوزان الغـ نـى والفقــر ،وقــد لفــت رب العــزة
أ
أ
ن
ن
{و َقـ َ
ـال َل ُهـ ْـم ن َِب ُي ُهـ ْـم ِإ َن
النظــار إى خلــل اعتمــاد تلــك الوزان ي� هــذا المجــال ،ي� مثــل قولــه تعــاىَ :
ـك ِم ْنــهُ َو َلـ ْـم
ال ّلــهَ َقـ ْـد بَ َعـ َ
ـن أَ َحـ ُ
ـواْ أَ ن َ� يَ ُكـ ُ
ـث َل ُكـ ْـم طَا ُلـ َ
ـون َلــهُ ا ْل ُم ْلــكُ َع َل ْي َنــا َون َْحـ ُ
ـوت َم ِلــكاً َقا ُلـ َ
ـق ِبا ْل ُم ْلـ ِ

ـال َقـ َ
اصطَ َفــا ُه َع َل ْي ُكـ ْـم َوزَا َد ُه بَ ْس ـطَ ًة ِ ن ي� ا ْل ِع ْلـ ِـم َوا ْل ِج ْسـ ِـم َوال ّلــهُ يُــؤْ ِ ت ي�
ـؤْت َسـ َ
يُـ َ
ـع ًة ِمـ َ
ـال ِإ َن ال ّلــهَ ْ
ـن ا ْل َمـ ِ
ُم ْلكَــهُ َمــن يَشَ ــا ُء َوال ّلــهُ

يم}(البقــرة)247:
َو ِاس ٌ
ــع َع ِل ٌ

ن
مــن هنــا؛ فــإن
الغــى الصالــح يشــكر اللــه ،ويتواضــع إى النــاس ،ويُخــرج الصدقــات
ي
وغرهــا ،راجيــاً ثــواب اللــه وتوفيقــه وحفظــه ،ول يبطــر ول ت
يــرف ،ويقــر ن ي� ره وعلنــه
المعلومــة ي
َ
يتحــى بأخــاق قــارون ،الــذي كانــت
أن المعطــي هــو اللــه ،والمانــع هــو اللــه ،ويربــأ بنفســه أن
ن
و� هــذا يقــول عــز وجــل{ِ :إ َن
لــه الكنــوز العظيمــة ،لكنــه كان يعتقــد أنــه أوتيهــا بعلمــه وقدرتــه ،ي
وى
ون ك َ
َقــا ُر َ
ـو� َف َبغَ ــى َع َل ْي ِهـ ْـم َوآتَ ْي َنــا ُه ِمـ َ
َان ِمــن َقـ ْ
ـو ِم ُمـ َ
ـوز َمــا ِإ َن َمفَا ِت َحــهُ َل َت ُنــو ُء ِبا ْل ُع ْص َبـ ِـة أُ ِ ي
ـن ا ْلكُ ُنـ ِ
ـ� * وابتــغ فيمــا آتَــاكَ اللــهُ الــدار ْ آ
ـو ِة ِإ ْذ َقـ َ
ال ِخـ َـر َة
ـب ا ْلف َِر ِحـ ي ن َ َ ْ َ ِ ِ َ
ا ْل ُقـ َ
َ َ
ـال َلــهُ َق ْو ُمــهُ ل تَ ْفـ َـر ْح ِإ َن اللــهَ ل يُ ِحـ ُ
ول تَنــس نَصيبــكَ مــن الدنْيــا وأَحســن كَمــا أَحســن اللــهُ إ َليــكَ و َل تَبــغ ا ْلفَســاد ن� أ
ال َ ْر ِض ِإ َن اللــهَ ل
َ
َ ْ َ َ
َ ِ َ ِ َ ُ َ َ ْ ِ
ِ ْ َ ْ ِ َ َِي
ين* َقـ َ
ـن
ـب ُ
ـال ِإن ََمــا أُو ِتي ُتــهُ َعـ َـى ِع ْلـ ٍـم ِعنـ ِـدي أَ َو َلـ ْـم يَ ْع َلـ ْـم أَ َن اللــهَ َقـ ْـد أَهْ َلــكَ ِمــن َق ْب ِلـ ِـه ِمـ َ
المف ِْسـ ِـد َ
يُ ِحـ ُ
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ش
ـون * َفخَ ـ َـر َج َعـ َـى َق ْو ِمـ ِـه
ـر َج ْمعـاً َو َل يُ ْسـأَ ُل َعــن ُذن ُِوب ِهـ ُـم ا ْل ُم ْج ِر ُمـ َ
ون َمـ ْ
ـو أَشَ ـ ُـد ِم ْنــهُ ُقـ َ
ـن هُ ـ َ
ال ُقـ ُـر ِ
ـو ًة َوأَ ْكـ َ ُ
ُ ت
ِ ن ي� ِزي َن ِتـ ِـه َقـ َ
ون ِإنَــهُ َلـ ُـذو َحـ ٍ
ظ َع ِظيـ ٍـم *
ـن يُ ِريـ ُـد َ
و� َقــا ُر ُ
ون ا ْل َح َيــا َة ُ
الدن َيــا يَــا َل ْيـ َ
ـال ا َل ِذيـ َ
ـت َل َنــا ِم ْثـ َـل َمــا أ ِ ي َ
َو َقـ َ
ون*
الص ِابـ ُـر َ
ـال ا َل ِذيـ َ
ـن َآمـ َ
ـر َلمـ ْ
ـن أُوتُــوا ا ْل ِع ْلـ َـم َويْ َل ُكـ ْـم ثَـ َ
ـن َو َع ِمـ َـل َصا ِلحـاً َول يُ َلقَاهَ ــا ِإل َ
ـو ُ
اب اللـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
أ
ـن*
ون اللـ ِـه َو َمــا ك َ
َفخَ َس ـ ْف َنا ِبـ ِـه َو ِبـ َـد ِار ِه ال َ ْر َض َف َمــا ك َ
ـن ُ
َان ِمـ َ
�يـ َ
ن�ونَــهُ ِمــن ُد ِ
َان َلــهُ ِمــن ِف َئـ ٍـة يَ ُ ُ
المن َت ِ ِ
أ
ـون َويْـ َكأَ َن اللــهَ يَ ْب ُسـ ُ
ـاد ِه َويَ ْقـ ِـد ُر
ـوا َمكَانَــهُ ِب ْال َ ْمـ ِـس يَقُو ُلـ َ
َوأَ ْص َبـ َ
ـح ا َل ِذيـ َ
ط الـ ِـرز َْق ِل َمــن يَشَ ــا ُء ِمـ ْ
ـن ت ََم َنـ ْ
ـن ِع َبـ ِ
ـن اللــهُ َع َل ْي َنــا َلخَ َسـ َـف ِب َنــا َويْ َكأَنَــهُ
ـو َل أَن مـ َ
َلـ ْ

ون} (القصــص)82 - 76:
ـح ا ْلك َِافـ ُـر َ
َل يُف ِْلـ ُ

أخاق أصحاب الروات:
تتنــوع أخــاق أصحــاب المــال والـ شـروة ،فمنهــم الشــاكر ،ومنهــم الجاحــد ،ومــن ســلوك
أ
الول أنــه ينفــق عــى أصحــاب الحاجــات راً وجهـراً ،رجــاء رحمــة اللــه وحســن ثوابــه ،ومــن التعاليــم
ن
ـي َو ِإن تُخْ فُوهَ ــا َوتُؤْ تُوهَ ــا
إ
الص َد َقـ ِ
اللهيــة بالخصــوص ،مــا جــاء ي� قولــه تعــاى{ِ :إن تُ ْبـ ُـدواْ َ
ـات َف ِن ِع َمــا ِهـ َ
ـر ل ُكـ ْـم َويُ َك ِفـ ُـر َعن ُكــم مــن َس ـ ِي َئا ِتك ُْم َواللــهُ
ا ْل ُف َقـ َـراء َف ُهـ َ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
المتعففــ� عــن طلبهــا ،وقــد ن
وصاحــب ش
ين
أثــى اللــه عــز
الــروة الشــاكر ،يســد حاجــات
ـون خَ ِب ير}(البقــرة)271:
ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ

ن
وجــل عــى المنفقـ ن ن
ـ�واْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـه ل َ
ي
ـ� ي� هــذا الســبيل ،فقــال جــل ذكــرهِ { :ل ْل ُف َقـ َـراء ا َل ِذيـ َ
ـن أُحـ ِ ُ
ن أ
يع َ ن
ون
ـيماهُ ْم ل َ يَ ْس ـأَ ُل َ
يَ ْس ـ َت ِط ُ
ـف ت َْع ِر ُف ُهــم ِب ِسـ َ
رب ـاً ِ ي� ال َ ْر ِض يَ ْح َس ـ ُب ُه ُم ا ْل َج ِاهـ ُـل أَغ ِْن َيــاء ِمـ َ
ـن ال َت َع ُفـ ِ
ون َ ْ
ــر َف ِــإ َن اللــهَ
ــاس ِإ ْل َحافــاً َو َمــا ت ُِنفقُــواْ ِم ْ
ال َن َ
ــن خَ ي ْ ٍ
أ
ـات ِل ْل ُف َقـ َـراء
الص َد َقـ ُ
وحــدد اللــه ســبحانه لاغنيــاء مصــارف زكاتهــم ،فقــال عــز وجــل{ِ :إن ََمــا َ
ـ� ع َليهــا وا ْلمؤَ َل َفــة ُق ُلوبهــم و ن� الر َقــاب والْغَ ارمـ ن ن
السـ ِـب ِيل
ُ ُ ْ َِ ي ِ ِ َ ِ ِ ي َ
ـاك ي ِن� َوا ْل َع ِام ِلـ ي ن َ َ ْ َ َ ُ ِ
َوا ْل َم َسـ ِ
ـ� َوِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـه َوابْـ ِـن َ
يم}(.البقــرة)273 :
ــه َع ِل ٌ
ِب ِ

يض ً
َف ِر َ
اللــه َواللــهُ
ــة َ
مــن ِ

يم}(التوبــة)60 :
يــم َح ِك ٌ
َع ِل ٌ

ـر َحـ ت َـى ت ُِنف ُقــواْ
وأمــر اللــه أهــل الـ شـراء إ
بالنفــاق ممــا يحبــون ،فقــال عــز وجــلَ { :لــن تَ َنا ُلــواْ ا ْلـ ِب َ
ش
� ٍء َف ِــإ َن اللــهَ
ِم َمــا ت ُِح ُب َ
ــون َو َمــا ت ُِنفقُــواْ ِمــن َ ي ْ
ن
ـن
ونهــى اللــه عــن قصــد إ
د�ء المــال وخبيثــه ،فقــال جــل ذكره{:يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
النفــاق مــن ي
آمنــواْ أَنفقُــواْ مــن طَيبــات مــا كَســبتم وممــا أَخْ رجنــا َلكُــم مــن أ
ال َ ْر ِض َول َ تَ َي َم ُمــواْ ا ْلخَ ِب َ
يــث ِم ْنــهُ
ََْ
َُ
َِ ِ َ َ ُْ ْ َِ َ
َ
ِ
ِ
يــم}(آل عمــران)92 :
ــه َع ِل ٌ
ِب ِ

يــه َوا ْع َل ُمــواْ أَ َن اللــهَ
ت ُِنفق َ
يــه ِإل َ أَن تُغْ ِم ُضــواْ ِف ِ
ُــون َو َل ْســ ُتم ِب ِآخ ِذ ِ
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ن
يد}(البقــرة)267 :
َــى َح ِم ٌ
غ ِ يٌ

كمــا نهــى الــرزاق الكريــم أهــل الغـ نـى المتصدقـ ي ن
ـ� عــن إبطــال ثــواب صدقاتهــم بالمــن
ّ
والذى ،فقــال تعــاى{ :يــا أَيهــا ا َلذيــن آمنــواْ ل تُبط ُلــواْ صد َقات ُكــم با ْلمــن و أ
أ
ـق َما َلــهُ
ال َذى كَا َلـ ِـذي يُ ِنفـ ُ
َ َُ ِ َ َُ
ِ َ ِ َ
َ َ ِ
َ ِْ
آ
اب َفأَ َصابَــهُ َو ِابـ ٌـل َف ت َ َر َكــهُ
ـاس َول َ يُؤْ ِمـ ُ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َف َم َث ُلــهُ ك ََم َثـ ِـل َص ْفـ َ
ـن ِباللـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ِرئَــاء ال َنـ ِ
ـو ٍان َع َل ْيـ ِـه تُـ َـر ٌ
ون َع َ ش
ين}(البقــرة)264 :
ْــد ُر َ
َــو َم ا ْلك َِاف ِر َ
ــدي ا ْلق ْ
َص ْلــداً ل َ يَق ِ
� ٍء ِم َمــا ك ََســ ُبواْ َواللــهُ ل َ يَ ْه ِ
ــى َ ي ْ
الله يتوى اإغناء:

قــد يكــون مــن المناســب والمفيــد ختــم الحديــث عــن افتقــار الخلــق الدائــم للخالــق،
فالملــكُ للــه الواحــد القهــارُ ،ملــكُ
الغنــاء إ
ـوى اللــه إ
والثــراءُ ،
واســتغنائه عنهــم ،بالتذكـ يـر بحقيقــة تـ ي
والخــرة ،والمهــددون بقطــع أ
اليــوم ومــا فيــه ،وغــد ومــا فيــه ،ملــكُ الدنيــا آ
الرزاق طمأنهــم اللــه
ُ
ش
ـس
ر ُكـ َ
تعــاى إى هــذه الحقيقــة إ
ـن َ
اليمانيــة ،فقــال جــل شــأنه{ :يــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـون ن ََجـ ٌ
ءام ُنــواْ ِإن ََمــا ا ْل ُم ْ ِ
ـو َف يُغْ ِني ُكـ ُـم اللــهُ ِمــن َف ْض ِلـ ِـه
َفـا َ يَق َْربُــواْ ا ْل َم ْسـ ِـج َد ا ْل َحـ َـر َام بَ ْعـ َـد َع ِام ِهـ ْـم هَ ــ َـذا َو ِإ ْن ِخ ْف ُتـ ْـم َع ْي َلـ ًـة َف َسـ ْ

يم}(التوبــة ،)28 :وهــذا المعـ نـى إ ن
ـد� الصحيــح،
ِإن شَ ــاء ِإ َن اللــهَ َع ِليـ ٌـم َح ِك ٌ
اليمـ ي
ـا� أكــده الحديــث القـ ي
يعـ َـة بــن يَزيـ َـد ،عــن أ� إ ْدريــس الخَ ـ ْ ن
ل� ،عــن ب يأ� َذ ٍر عــن
الــذي يرويــه َسـ ِـع ُيد بــن عبــد ا ْل َع ِزيـ ِـز ،عــن َر ِب َ
بي ِ ِ َ
ِ
ـو ِ ي ِ
يمــا َر َوى عــن اللـ ِـه تَ َبــا َركَ َوت ََعـ َ
ـت
ـادي؛ ن يإ� َح َر ْمـ ُ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ف َ
ـاى ،أَنَــهُ قــال( :يــا ِع َبـ ِ
النـ ب ي

ـادي ُك ُل ُكـ ْـم َضـ ٌ
ـال إل مــن هَ َديْ ُتــهُ ،
ـىَ ،و َج َع ْل ُتــهُ بَ ْي َن ُكـ ْـم ُم َح َر ًمــا ،فــا تَظَا َل ُمــوا ،يــا ِع َبـ ِ
الظُ ْلـ َـم عــى نَ ْفـ ِ ي
ن
ن
ـتطعمو� أُطْ ِع ْم ُكـ ْـم.
ـع إل مــن أَطْ َع ْم ُتــهُ  ،فاسـ
فاسـ
ـادي ُك ُل ُكـ ْـم َجا ِئـ ٌ
ـتهدو� أَهْ ِد ُكـ ْـم ،يــا ِع َبـ ِ
ي
ي
ن
ـون ِبال َل ْيـ ِـل
ـادي؛ ِإنَ ُكـ ْـم تُخْ ِط ُئـ َ
ـار إل مــن ك ََسـ ْ
ـو� أَك ُْس ـك ُْم ،يــا ِع َبـ ِ
يــا ِع َبـ ِ
ـوتُهُ  ،فاستكسـ ي
ـادي؛ ُك ُل ُكـ ْـم َعـ ٍ

ن
ـار ،وأنــا أَغ ِْفـ ُـر ُ
فاســتغفرو� أَغ ِْفـ ْـر َل ُكـ ْـم.
ـوب جميع ـاً،
الذنُـ َ
ي
َوال َن َهـ ِ
ن
يا ِعب ِادي؛ إنَك ُْم َل ْن تَبلُغُ وا ن َري َف َت ن ُ ن
و�.
ْ
َ
ِ
و�َ ،و َل ْن تَ ْبلُغُ وا نَف ِْعي َف َت ْنف َُع ِ ي
� ِي
ُ
ِ
ـب َر ُجـ ٍـل َو ِاحـ ٍـد ِم ْن ُكـ ْـم،
يــا ِع َبـ ِ
ـادي؛ لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـمَ ،و ِإن َْسـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـم ،كَانُــوا عــى أَتْ َقــى َق ْلـ ِ
ن
ـك شــيئاً.
مــا زَا َد ذلــك ي� ُم ْلـ ِ ي

ـص
يــا ِع َبـ ِ
ـب َر ُجـ ٍـل َو ِاحـ ٍـد ،مــا نَ َقـ َ
ـادي لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـمَ ،و ِإن َْسـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـم ،كَانُــوا عــى أَ ْف َجـ ِـر َق ْلـ ِ
ـك شــيئاً.
ذلــك مــن ُم ْلـ ِ ي

ن
ن
ـت
و� َفأَ ْعطَ ْيـ ُ
يــا ِع َبـ ِ
ـادي؛ لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـمَ ،و ِإن َْسـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـمَ ،ق ُامــوا ي� َص ِعيـ ٍـد َو ِاحـ ٍـدَ ،ف َسـأَ ُل ِ ي
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المخْ َي ُ
ط إذا أُ ْد ِخ َل ا ْل َب ْح َر.
ك َُل ِإن َْس ٍان َم ْسأَ َل َتهُ  ،ما نَق ََص ذلك ِم َما ِع ْن ِدي ،إل كما يَ ْنق ُُص ِ
ـرا َف ْل َي ْح َمـ ْـد اللــهَ ،
ـي أَ ْع َما ُل ُكـ ْـم أُ ْح ِصي َهــا َل ُكـ ْـم ،ثُـ َـم أُ َو ِفي ُكـ ْـم ِإيَاهَ ــاَ ،ف َمـ ْ
يــا ِع َبـ ِ
ـن َو َجـ َـد خَ ـ ي ْ ً
ـادي؛ إنمــا ِهـ َ
ـن إل نَف َْســهُ .
ـن َو َجـ َـد غـ يـر ذلــك فــا يَ ُل َ
ومـ َ
َو َمـ ْ
ن
ل� إذا َح َد َث بهذا الحديثَ ،جثَا عى ُر ْك َب َت ْي ِه)
قال َس ِع ٌيد :كان أبو ِإ ْد ِر َ
يس الخَ ْو ِ ي ُ

(*)
1

ـى
وقضــاء حاجــات الخلــق ،عــى تنوعهــا وتعددهــا ،ب
وكرهــا وصغرهــا ،يتولهــا اللــه العـ ي
القديــر ،وعــى هــذا الصعيــد فــإن الفقـراء الذيــن ل يجــدون ســبيا ً للــزواج بســبب ضيــق ذات اليــد،
أ
الحبــاط ،وتعينهــم عــى الســتعفاف،
يجــدون آفاق ـاً مــن المــل بغــوث اللــه ،تخرجهــم مــن دائــرة إ
ن
ن
ت
ن
{و ْل َي ْس ـ َت ْع ِف ِف
ـا� قولــه جــل ذكــرهَ :
ـى بالصـ بـر حــى يأتيهــم فــرج اللــه ،حـ يـ� يتدبــرون ي� معـ ي
والتحـ ي
ض ِل ِه(.}...النــور)33 :
ــم اللــهُ ِمــن َف ْ
ون ِنكَاحــاً َح ت َ
ــد َ
يــن َل يَ ِج ُ
ــى يُغْ ِن َي ُه ُ
ا َل ِذ َ
ين
ين
الــرزاق الكريــم ،الفّتــاح العليــم ،أن
العــى القديــر ،ذي القــوة
راجــ� اللــه
المتــ�ّ ،
ي
يهدينــا ســبيل الرشــاد ،وأن يغنينــا مــن فضلــه ،وأن يرزقنــا مــا يســد حاجاتنــا ،ويحفــظ كرامتنــا
عــن بــذل مــاء وجوهنــا إى خلقــه ،وهــم الضعفــاء مثلنــا ،المحتاجــون إى رحمــة ربهــم ورزقــه
ن
ـى الحميــد،
وحفظــه ،مهمــا ضخمــت ثرواتهــم ،وعظــم غناهــم ،فنحــن وإياهــم فقـراء إى اللــه الغـ ي
ن
ــة ِإن يَشَ ــأْ
ي
الكبــر المتعــال ،ســبحانه ل إلــه إل هــو ،القائــل جــل شــأنهَ :
الر ْح َم ِ
ــى ُذو َ
{و َربُــكَ الْغَ ِ ي ُ
ي ْذهبكُــم ويســتخْ ل ْف مــن بعدكُــم مــا ي ــاء كَمــا أَ ــأَكُم مــن ُذريــة َقــوم آخَ رين} أ
(النعــام)133 :
َ َشَ ُ َ نشَ
ِ
َِ ِ ٍْ ِ َ
ُ ِ ْ ْ ََْ َ ِ ِ َِْ
ون
ين ت َْع ُبـ ُـد َ
ون اللـ ِـه أَ ْوثَاناً َوتَخْ ُل ُقـ َ
ويقــول ســبحانه{ِ :إن ََمــا ت َْع ُب ُد َ
ـون ِإ ْفكاً ِإ َن ا َل ِذ َ
ون ِمن ُد ِ
ون ِمن ُد ِ
ـون َل ُكـ ْـم ِرزْقـاً َفابْ َتغُ ــوا ِعنـ َـد اللـ ِـه الـ ِـرز َْق َوا ْع ُبـ ُـدو ُه َواشْ ــكُ ُروا َلــهُ
اللـ ِـه َل يَ ْم ِل ُكـ َ

* صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
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ون}(العنكبــوت)17:
ِإ َل ْيـ ِـه ت ُْر َج ُع َ

امقال السادس
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ا يرفع الله شيئاً من الدنيا إا وضعه
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قالــه بعــد وقوع
هــذا العنــوان مقتبــس مــن عبــارات حديــث للنـ ب ي
حادثــة عرضيــة شــاهدها بعــض المسـ ي ن
ـلم� ،وامتعضــوا مــن نتيجتهــا ،فعــن أَنَـ ٍـس ،قــال( :كانــت نَا َقـ ٌـة
َ
ـود
ـول اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ت َُسـ َـمى ا ْل َع ْض َبــا َءَ ،وكَانَـ ْ
ا� عــى َق ُعـ ٍ
ِل َر ُسـ ِ
ـت َل ت ُْسـ َب ُقَ ،ف َجــا َء أ ْعـ َـر ِب ي ٌ
َت ا ْل َع ْض َبــا ُء ،فقــال رســول اللـ ِـه ،صــى اللــه
لــه َف َسـ َب َق َهاَ ،فاشْ ـ َت َد ذلــك عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
�َ ،و َقا ُلــواُ :سـ ِـبق ْ
(*)
الدنْ َيــا إل َو َض َعــهُ )
عليــه وســلمِ :إ َن َح ًقــا عــى اللـ ِـه أَ ْن َل يَ ْر َفـ َ
ـع شــيئاً مــن ُ
1

الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن� حديثــه ش
الريــف هــذا أشــار إى ســنة حتميــة ،يتكــرر
ي

وقوعهــا ن ي� حيــاة الخلــق ،ول تقتــ� عــى فـ تـرة من الحيــاة دون ســواها ،بل يتكــرر وجودها ويشــاهدها
ن
الع َلل
النــاس ي� حياتهــم الخاصــة والعامــة ،فحـ تـى إ
ـب قويـاً ،ينتهــي بــه المطــاف إى ِ
النســان الــذي يشـ ُ
والهــرم ،ومــن ثــم المــوت ،وحـ تـى الصولــة والجولــة والبطــش والقــوة يســوق اللــه أحيان ـاً نهايــات

مأســاوية لهــا؛ ليتعــظ النــاس كبــاراً وصغــاراً ،فــا يتغطــرس القــوي ،ول يبتئــس الضعيــف ،فــدوام
ن
و� هــذا يقــول اللــه عــز وجــل:
الحــال كمــا يقولــون مــن المحــال ،والدنيــا يــوم لــك ويــوم عليــك ،ي
ـ� َفسـ ن أ
نن
ـان ِلل َن ِاس
ـ� * هَ ــ َـذا بَ َيـ ٌ
ـرواْ ِ ي� ال َ ْر ِض َفانْظُـ ُـرواْ َك ْيـ َـف ك َ
َان َع ِاق َبـ ُـة ا ْل ُمك ََذ ِبـ ي ن َ
{ َقـ ْـد خَ َلـ ْ
ـت ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم ُسـ َ ٌ ِ ي ُ
أ
ـ�* ِإن يَ ْم َس ْسـك ُْم َق ْر ٌح
ـو َن ِإن كُن ُتــم ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
َوهُ ـ ًـدى َو َم ْو ِعظَـ ٌـة ِل ْل ُم َت ِقـ ي ن َ
ـ� * َول َ ت َِه ُنــوا َول َ ت َْح َزنُــوا َوأَن ُتـ ُـم ال َ ْع َلـ ْ
أ
ـن َآم ُنــواْ َويَ َت ِخـ َـذ
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم اللــهُ ا َل ِذيـ َ
ـس ا ْل َقـ ْ
ـ� ال َنـ ِ
َف َقـ ْـد َمـ َ
ـن * أَ ْم َح ِسـ ْب ُت ْم
ـن َآم ُنــواْ َويَ ْم َحـ َ
ـب الظَا ِل ِمـ ي ن َ
ـق ا ْلك َِاف ِريـ َ
ـص اللــهُ ا َل ِذيـ َ
ـ� * َو ِل ُي َم ِحـ َ
ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َواللــهُ ل َ يُ ِحـ ُ
أَن ت َْدخُ ُلــواْ ا ْل َج َنـ َـة َو َل َمــا يَ ْع َلـ ِـم اللــهُ

ـن} (آل عم ـران)142 - 137 :
الص ِاب ِريـ َ
ا َل ِذيـ َ
ـن َجاهَ ـ ُـدواْ ِمن ُكـ ْـم َويَ ْع َلـ َـم َ

* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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مقتطفات من تفسر هذه اآيات الكرمة:
التريــل ،أن الخطــاب ن� قولــه تعــاى{ :قــد خلــت مــن قبلكــم سـ ن ن
جــاء ن� التســهيل لعلــوم ن ن
ـ�}
ي
ي
ـ� ،تأنيس ـاً لهــم ،وقيــل :للكافريــن تخويف ـاً لهــم ،وقولــه{ :فانظــروا} مــن نظــر العـ ي ن
للمؤمنـ ي ن
ـ� عنــد
ـ�{ ،وأنتــم أ
الجمهــور ،وقيــل :هــو بالفكــر .وقولــه تعــاى{ :ول تهنــوا} تقويــة لقلــوب المؤمنـ ي ن
العلــون}
الســام.
إخبــار بعلــو كلمــة إ
آ
وقولــه{ِ :إن يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح
}...اليــة ،معناهــا إن مســكم قتــل ،أو جـراح ن ي� غــزوة أحــد ،فقد
ن
مســكم فيــه ،فإنهــم نالــوا
ـس الكفــار يــوم أحــد مثــل مــا ّ
ـس الكفــار مثلــه ي� بــدر ،وقيــل :قــد مـ ّ
مـ ّ
ين
بالتــأ�.
للمؤمنــ�
منكــم ،ونلتــم منهــم ،وذلــك تســلية
ي
وقولــه{ :نداولهــا} تســلية أيضـاً عمــا جــرى يــوم أحــد{ .وليعلــم} متعلــق بمحــذوف تقديــره
أصابكــم مــا أصابهــم يــوم أحــد ليعلــم ،والمعـ نـى ليعلــم ذلــك علمـاً ظاهـراً لكم ،تقــوم بــه الحجة.
{وليمحــص اللــه} أي يظهــر ،وقيــل ي ن
يمــر ،وهــو معطــوف عــى مــا تقــدم مــن
قولــه:
ِ
ـلم� إنمــا هــي لتمحيــص المؤمنـ ي ن
التعليــات لقصــة أحــد ،والمعـ نـى أن إدالــة الكفــار عــى المسـ ي ن
ـ�،
ين
المؤمنــ� عــى الكفــار إنمــا هــو ليمحــق اللــه الكافريــن ،أي يهلكهــم.
وأن نــ�
{ويَ َت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء} أي ليكــرم ناسـاً منكــم بالشــهادة ،يريد المستشــهدين
وقولــه تعــاىَ :
أ
صركــم
يــوم أحــد ،أو ليتخــذ منكــم مــن يصلــح للشــهادة عــى المــم يــوم القيامــة ،بمــا يبتــى بــه ب
ـون
ـاس َويَ ُكـ َ
مــن الشــدائد ،مــن قولــه تعــاىَ :
{وك ََذ ِلــكَ َج َع ْل َنا ُكـ ْـم أُ َمـ ًـة َو َســطاً ِل َتكُونُــواْ شُ ـ َه َداء َعـ َـى ال َنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـم شَ ـ ِـهيداً (}...البقــرة)143:
ـول َع َل ْي ُكـ ْ
َ

(*)
1

وممــا جــاء ن� التفســر الكبــر بخصــوص تفســر آ
اليــات الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة آل
ي
ي
ي
ي
ن
ـاى هــو المنفــرد عمــن يســكن
عمـران ،أن الواحــدي قــال :أصــل الخلــو ي� اللغــة النفـراد ،والمــكان الخـ ي
ن
ن
ن
ـى؛ ألن مــا مـ نـى انفــرد عــن الوجــود ،وخــا عنــه ،وكــذا
فيــه ،ويســتعمل أيضـاً ي� الزمــان بمعــى المـ ي
أ
المــم الخاليــة.
* التسهيل لعلوم ن ن
التريل.165 /1 :
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وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة ،والمثال المتبع.
ـ� اللــه تعــاى ن� أ
والمـراد مــن آ
المــم الســالفة ،مــن سـ ن ن
اليــة :قــد انقضــت مــن قبلكــم سـ ن ن
ـ�
ي
َان َع ِاق َب ُ
ــرواْ َك ْي َ
ــ�} ،وذلــك ألنهــم
ــف ك َ
ــة ا ْل ُمك ََذ ِب ي ن َ
الهــاك والســتئصال ،بدليــل قولــه تعاىَ ...{:فانْظُ ُ
خالفــوا أ
النبيــاء والرســل حرص ـاً عــى الدنيــا ،وطلب ـاً للذاتهــا ،ثــم انقرضــوا ولــم يبــق مــن دنياهــم
أثــر ،وبقــي اللعــن ن� الدنيــا ،والعقــاب ن� آ
الخــرة عليهــم ،فر ّغــب اللــه تعــاى أمــة محمــد ،صــى اللــه
ي
ي
عليــه وســلم ،ن� تأمــل أحــوال هــؤلء الماضـ ي ن
اليمــان باللــه ورســله،
ـ� ،ليصـ يـر ذلــك داعيـاً لهــم إى إ
ي
والع ـراض عــن الرياســة ن ي� الدنيــا وطلــب الجــاه.
إ
ين
وقــال مجاهــد :بــل المـراد سـ ن ن
والمؤمن�؛ فــإن الدنيا مــا بقيت ل مع
ـ� الله تعــاى ن ي� الكافريــن
المؤمــن ،ول مــع الكافــر ،ولكــن المؤمــن يبقــى له بعــد موته الثنــاء الجميــل ن ي� الدنيــا ،والثــواب الجزيل
ن ي� العقـ بـى ،والكافــر بقيــت عليــه اللعنــة ن ي� الدنيــا ،والعقــاب ن ي� العقـ بـى ،ثــم إنــه تعــاى قــالَ { :فانْظُ ُرواْ
ـم� يكفــي لمعرفــة حــال القســم آ
ـ�}؛ ألن التأمــل ن� حــال أحــد القسـ ي ن
الخــر.
َك ْيـ َـف ك َ
َان َع ِاق َبـ ُـة ا ْل ُمك َّذ ِبـ ي ن َ
ي
وأيضــاً يقــال الغــرض منــه زجــر الكفــار عــن كفرهــم ،وذلــك إنمــا يعــرف بتأمــل أحــوال
آ
المكذبـ ي ن
�*
َت ك َِل َم ُت َنــا ِل ِع َب ِادنَــا ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن َ
{و َل َقـ ْـد َس ـ َبق ْ
ـ� والمعانديــن ،ونظـ يـر هــذه اليــة قولــه تعــاىَ :
ــون}
ــم الْغَ ا ِل ُب َ
نصــو ُر َ
ون َ
*و ِإ َن ُج َندنَــا َل ُه ُ
ــم َل ُه ُ
ِإنَ ُه ْ
ــم ا ْل َم ُ

(الصافــات)173 - 171:

أ
ن
الَر َض يرثُهــا عبــادي الصالحون} أ
ـور ِمــن بَ ْعـ ِـد ِ
(النبيــاء)105 :
الذ ْكـ ِـر أَ َن ْ ْ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ُ َ
وقولــه تعــاىَ :
{و َل َقـ ْـد َك َت ْب َنــا ِ ي� ال َزبُـ ِ
ن أ
الَرض َفانْظُــرواْ} أ
المــر بذلــك ل محالــة ،بــل
ــرواْ ِ ي� ْ ِ
وليــس المــراد بقولــه تعــاىَ { :ف ِس ي ُ
ُ
المقصــود تعــرف أحوالهــم ،فــإن حصلــت هــذه المعرفــة بغــر المســر ن� أ
الرض ،كان المقصــود
ي
ي ي
حاص ـاً ،ول يمتنــع أن يقــال أيض ـاً :إن لمشــاهدة آثــار المتقدمـ ي ن
ـ� أث ـراً أقــوى مــن أثــر الســماع ،كمــا
قــال الشــاعر:
إن آثارنا ّتدل علينا
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آ
ثار
فانظروا بَعدنا إى ال ِ

وبـ ي ن
ـ� تعــاى أن الــذي يصيبهــم مــن القــرح ،ل ينبغــي أن يزيــل جدهــم واجتهادهــم ن ي� جهــاد
العــدو ،وذلــك ألنــه كمــا أصابهــم ذلــك ،فقــد أصــاب عدوهــم مثلــه قبلــه ،فــإذا كانــوا مــع باطلهــم
وســوء عاقبتهــم لــم يفـ تـروا ألجــل ذلــك ن ي� الحــرب ،فأحــرى أن ل يلحقكــم الفتــور مــع حســن العاقبة،
والتمســك بالحــق أوى.
ويقــال( :الدنيــا دول) أي تنتقــل مــن قــوم إى آخريــن ،ثــم عنهــم إى يغرهــم ،ويقــال :دال
لــه الدهــر بكــذا ،إذا انتقــل إليــه ،والمعـ نـى أن أيــام الدنيــا هــي دول بـ ي ن
ـ� النــاس ،ل يــدوم مســا ُرها
ول مضارهــا ،فيــوم يحصــل فيــه الــرور لــه ،والغــم لعــدوه.
ش
�ء من أحوالها ،ول يستقر أثر من آثارها.
ويوم آخر بالعكس من ذلك ،ول يبقى ي
وليــس المـراد مــن هــذه المداولة أن اللــه تعاى تــارة ين� المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأخرى ينــ� الكافرين،
وذلــك ألن نــ� اللــه منصــب شريــف ،وإعــزاز عظيــم ،فــا يليــق بالكافــر ،بــل المــراد مــن هــذه
المداولــة ،أنــه تــارة يشــدد المحنــة عــى الكفــار ،وأخــرى عــى المؤمنـ ي ن
ـ� ،والفائــدة فيــه مــن وجــوه:
الول :أنــه تعــاى لــو شــدد المحنــة عــى الكفــار ن� أ
أ
الوقــات جميعهــا ،وأزالهــا عــن المؤمنـ ي ن
ـ�
ي
ن أ
اليمــان حــق ،ومــا ســواه باطــل ،ولــو كان
ي� الوقــات جميعهــا ،لحصــل العلــم الضط ـراري ،بــأن إ
ن
المعــى تــارة يســلط اللــه المحنــة عــى أهــل
كذلــك لبطــل التكليــف والثــواب والعقــاب ،فلهــذا
اليمــان ،وأخــرى عــى أهــل الكفــر؛ لتكــون الشــبهات باقيــة ،والمكلــف يدفعهــا بوســاطة النظــر ن ي�
إ
الســام ،فيعظــم ثوابــه عنــد اللــه.
الدلئــل الدالــة عــى صحــة إ
ن
ـا� ،فيكــون عنــد اللــه تشــديد المحنــة
والثـ ي
ـا� :أن المؤمــن قــد يقــدم عــى بعــض المعـ ي
عليــه ن ي� الدنيــا تأديبــاً لــه ،وأمــا تشــديد المحنــة عــى الكافــر ،فإنــه يكــون غضبــاً مــن اللــه عليــه.
غــر مســتمرة ،وإنمــا تحصــل
غــر باقيــة ،وأحوالهــا ي
والثالــث :أن لــذات الدنيــا وآلمهــا ي
آ
ن
الحيــاء ،ويســقم بعــد الصحــة،
الســعادات المســتمرة ي� دار الخــرة ،ولذلــك فإنــه تعــاى يميــت بعــد إ
فــإذا حســن ذلــك ،فلــم ل يحســن أن يبــدل الـراء بالـ نـ�اء ،والقــدرة بالعجــز ،وروي أن أبــا ســفيان
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ـاب؟
ـن ابْـ ُ
ـن ِأبَ ي� ُق َحا َفـ َـة؟ أَيْـ َ
ـن ابْـ ُ
ـن ِأبَ ي� َك ْبشَ ـ َـة؟ أَيْـ َ
ـن ابْـ ُ
صعــد الجبــل يــوم أحــد ،ثــم قــال( :أَيْـ َ
ـن ا ْلخَ طَـ ِ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،وهَ ـ َـذا أَبُــو بَ ْكـ ٍـرَ ،وهَ ــا أَنَــا َذا ُع َمـ ُـرَ .قـ َ
ـال ُع َمـ ُـر :هَ ـ َـذا َر ُسـ ُ
َف َقـ َ
ـال:
أ
َف َقـ َ
ـالَ :ف َقـ َ
ـج ٌالَ .قـ َ
ـوا ًء،
ـال أَبُــو ُسـ ْف َي َ
ـو ِم بَـ ْـد ٍرْ ،الَيَـ ُ
ـام ُد َو ٌلَ ،و ِإ َن ا ْل َحـ ْـر َب ِسـ َ
ـو ٌم ِب َيـ ْ
ان :يَـ ْ
ـال ُع َمـ ُـرَ :ل َسـ َ
ن
ن
ـارَ .قـ َ
رنَــا)(*).
ـالِ :إنَ ُكـ ْـم َل ت َ ن ْر ُع ُمـ َ
َق ْتانَــا ِ ي� ا ْل َج َنـ ِـةَ ،و َق ْتا ُكـ ْـم ِ ي� ال َنـ ِ
ـون َذ ِلــكَ َ ،ل َقـ ْـد ِخ ْب َنــا ِإ َذ ْن َوخَ ِ ْ
1

آ
فهــذه المعـ ن ت
ت
ـى
ي
ـا� الـ ي
ـى تفيــض بهــا اليــات الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة آل عمـران ،والـ ي
نزلــت معقبــة عــى بعــض مجريــات أحــداث غــزوة أحــد ،إنمــا بترهــن بمــا ل يَـ َـد ُع مجــال ً للشــك أن
أ
ين
للمؤمنــ�.
اليــام دول ،وأنهــا ل تــدوم عــى حــال ،وإن كانــت العاقبــة بالتأكيــد
الدنيا ا تدوم عى حال ،ولو دامت لغرك ما وصلت إليك:
والثــار كثــرة عــى حتميــة تبــدل أ
الخبــار آ
الشــواهد مــن أ
الحــوال ن ي� هــذه الدنيــا ،ومــن تلــك
ي
الشــواهد المعـ بـرة ،مــا روي أن هــارون الرشــيد  ..خــرج يومـاً ن ي� رحلــة صيــد فمـ ّـر برجــل يقال لــه بُهلول.
ن
عظى يا بُهلول ..
فقال هارون :ي
قــال :يــا أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ�؛ أيــن آبــاؤك وأجــدادك مــن لــدن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،إى أبيــك؟!
قال هارون :ماتوا ..
قال :فأين قصورهم ..؟
قال :تلك قصورهم ..
قال :وأين قبورهم؟
قال :هذه قبورهم ..
فقال بُهلول :تلك قصورهم  ..وهذه قبورهم  ..فما نفعتهم قصورهم ن ي� قبورهم؟
ن
النى ،صى الله عليه وسلم ،وقال
* مسند أحمد ،ومن مسند ي
بى هاشم ،مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن ب ي
أ
الرنؤوط :إسناده حسن.
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ن
زد� يا بهلول ..
قال :صدقت  ..ي
ن
الموت يَ ْت ِس ُع
الدنْ َيا َف َو ِاس َع ٌة َ ...ف َل ْي َت َق ب ْ َركَ بَعد
قال :أَ َما بُيوتُكَ ي� ُ
ِ
ن
زد� ..
فبك هارون وقال :ي
ين
ين
السن� ،فكان ماذا؟!
المؤمن� :هب أنك ملكت كنوز كرى ،و ُعمرت
أمر
فقال :يا ي
حي وتُسأل بعده عن كل هذا؟!
أليس ب
القـر غـاية كـل ٍ
قال :بى ..
تمض عليــه أيام حـ تـى نزل بــه الموت
ثــم رجــع هــارون  ..وانطــرح عــى فراشــه مريضـاً  ..ولــم ِ
فلما ن
ح�ته الوفاة  ..وعاين السكرات  ..صاح بقواده وحجابه :
ش
ـى عددهــم إل
ـو�  ..فجــاؤوا بهــم  ..بســيوفهم  ..ودروعهــم  ..ل يــكاد يحـ ي
اجمعــوا جيـ ي
اللــه  ..كلهــم تحــت قيادتــه وأمــره ..
فلما رآهم  ..بك  ..ثم قال :يا من ل يزول ملكه  ..ارحم من قد زال ملكه ..
ثم لم يزل يبك ت
حى مات ..
ي
فلما مات ..أُخذ هذا الخليفة  ..الذي ملك الدنيا وأودع حفرة ضيقة ..
لم يصح ْبهُ فيها وزراؤه  ..ولم يساكنه ندماؤه ..
لم يدفنوا معه طعاماً  ..ولم يفرشوا له فراشاً
ما ن
أغى عنه ملكه وماله ..
َس ِل الخَ ِل ْي َ
الج ُنو ُد وأَيْ َن الخَ ْي ُل والخَ َو ُل؟!
فة ِإ ْذ َوا َف ْت َم ِن َي ُتهُ *** أَيْ َن ُ
المق ِْويْ َن َل ْو َح َم ُل ْوا؟!
أَيْ َن الكُ ُنو ُز ا َل ِ ت يى كان َْت َمفَا ِت ُحها *** تَ ُنو ُء ُ
بالع ْص َب ِة ُ
أَين العبيد ا َل تى أَرصدتَهم عددا *** أَين الحديد وأَين البي ُض أ
وال َ َس ُل؟!
َْ َِ ُ ِي ْ َ ْ ُ ْ َُ ً
َْ َ ُ َ ِْ
ُ
والوجـــــل
الموت
أحد *** إل أناخَ عليه
ل
َ
ُ
تنكرن فما دامـــت عى ٍ
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ومن شعر الشافعي ،رحمه الله تعاى:
َح ْس ِب يى ِب ِع ْل ِمي ِإ ْن نَف ََع َ ...ما ُ
الذ ُل ِإ َل ِ ن ي� الطَ َم ْع
َان َص َن ْع
َم ْن َرا َق َب ال َلهَ َر َج َع َ ...ع ْن ُس ِوء َما ك َ
ش
� ٌء َفا ْرتَف ََع ِ ...إ َل ك ََما طَا َر َو َق ْع
َما طَا َر َ ي ْ
ويحســن ن� هــذا الســياق الستشــهاد ببعــض شــعر الحكمــة الــذي قيــل ن� رثــاء أ
الندلــس،
ي
ي
ألب َ ي�

الرنْــدي:
ال َبقَــاء َ
ُقصان
ـيء ِإذا مـــا ت َّم ن
ُ
ِلـك ُِل شَ ٍ

نسان
يب ا ْل َع ْي ِش ِإ ُ
َفـا يُـغَ َر ِب ِ
ـــط ِ

هـي أ
ال ُ ُمـو ُر كَما شـاهَ ْدتَ َها ُد َو ٌل
ِ َ

ان
ـــــن َسـا َءتْهُ أَز َْم ُ
ـن َس َـر ُه ز ََم ٌ
َم ْ

وم َع َ
ان
ـــال َل َها شَ ُ
الــدا ُر َل تُ ْب ِقي َع َى أَ َح ٍد َول يَ ُـد ُ
َوهَ ِـذ ِه َ
ــــى َح ٍ
ان
ـيج ُ
ـن ُ
ـن ِمـ ْن ُه ْم أَكَـــا ِل ٌيل َو ِت َ
الم ُلوكُ َذ ُوو ال ِت َ
يج ِان ِم ْن يَ َم ٍن َوأَيْ َ
أَيْ َ
ــدا ُد ِ ن ي� ِإ َر ٍم
ـن َمـا شَ ـا َد ُه شَ ّ
َوأَيْ َ

وأيـن ما س ن
ان
اس ُ
َ َ َ َ َ
اسهُ ِ ي� الف ُْر ِس َس َ

ون ِم ْن َذهَ ٍب
ـن َمـا َحا َز ُه َقا ُر ُ
َوأَيْ َ

ان
ــــحطَ ُ
ـن َعـا ٌد َوشَ َـدا ٌد َو َق ْ
َوأَيْ َ
َأن ا ْلق َْو َم َما كـَانُوا
َح ت َـى َق َض ْوا َفك ّ

مر ل َم َر َد َلهُ
أَتَـى َع َـى ا ْلـك ُِل أَ ٌ

فهــل بهــذا وبمــا يشــاهد مــن مجريــات الحيــاة وتبــدل أحوالهــا عــى أرض الواقــع دون
الخــوض ن� التفاصيــل أ
والســماء والمســميات يتعــظ النــاس ،فيتحــررون مــن رجــس الغــرور وثيــاب
ي
الكــر ،وعالــم الظلــم والطغيــان ،ويــدرك البؤســاء والفقــراء والمقهــورون أن الفــرج آت آت ،وأن
ب
ت
ـى منهــا قولــه جــل شــأنهُ {:ق ِل ال َل ُهـ َـم
الدنيــا ل تــدوم عــى حــال ،متدبريــن آيــات القـرآن الكريــم ،الـ ي
َما ِلــكَ ا ْل ُم ْلـ ِ ت
نن
ـر ُع ا ْل ُم ْلــكَ ِم َمــن تَشَ ــاء َوت ُِعـ ُز َمــن تَشَ ــاء َوتُـ ِـذ ُل َمــن تَشَ ــاء ِب َيـ ِـدكَ
ـك تُــؤْ ِ ي� ا ْل ُم ْلــكَ َمــن تَشَ ــاء َوتَـ ِ
ــر ِإنَــكَ
ا ْلخَ ي ْ ُ

ش
يــر} (آل عمــران)26 :
� ٍء َق ِد ٌ
َع َ َ
ــى ك ُِل َ ي ْ
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ومتب�يــن ن� ســنة النـ بـى الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وسـ يـر السـ ي ن
ـالف� ،وقــول الشــاعر
ي
ي
الفقيــه الشــافعي ،رحمــه اللــه تعــاى:
أ
َفع ُ
ــل مــا تَشــا ُء
َد ِع الَيّ َ
ــام ت َ
ــة
حادث َ ِ
َول تَجــ َزع ِل ِ
وكُــن رجــا عــى أ
ال َ
هــوال َجلــداً
َُ ً َ
َ
ِ
يــاى
ال َل ي

ن
ش
الرايــا
َــرت ُعيوبُــكَ ي� ب َ
َو ِإن ك ُ َ
يــب
ت ََس ت َ
الس ِ
ــر ِب َ
ــخاء َفــك ُُل َع ٍ
ُــر ِل أاَعــادي َقــ ُ
ط ُذ ّل ً
َول ت ِ
خيــل
َول ت ُ
الس َ
َــرج َ
ــماح َة ِمــن بَ ٍ
يــس يُ ِنق ُصــهُ ال َتــأَ ن ي ّ�
َو ِرز ُقــكَ َل َ

َــم القَضــا ُء
َو ِطــب نَفســاً ِإذا َحك َ
الدنيــا بَقــا ُء
ــواد ِث
ُ
َفمــا ِل َح ِ
شــيم ُتكَ
َو َ

ــماح ُة
الس َ
َ

الوفــا ُء
َو َ

كــون َلهــا ِغطــا ُء
ركَ أَن يَ َ
َو َ َ
َ
الســخا ُء
قيــل
يــه كَمــا
يُغَ طّ ِ
َ
أ
الَعــدا بَــا ُء
َف ِــإ َن شَ ــمات ََة
مــآن مــا ُء
َفمــا ن ي�
النــار ِللظَ ِ
ِ
العنــا ُء
زيــد ن ي�
زق َ
يــس يَ ُ
َو َل َ
الــر ِ
ِ

ــدوم َول ُرو ٌر
َول ُح ٌ
ــزن يَ ُ

ــؤس َع َليــكَ
َول بُ ٌ

نــوع
ِإذا مــا ك َ
ُنــت ذا َق ٍ
لــب َق ٍ

نــت َوما ِلــكُ
َفأَ َ

المنايــا
ســاح ِت ِه َ
َو َمــن نَ َز َلــت ِب َ

َقيــه َول َســما ُء
َفــا أَ ٌ
رض ت ِ

َو َل ِكــن

َ
ضــاق الفَضــا ُء
ِإذا نَــ َز َل القَضــا

أ
َغــد ُر ك َُل ِح ي ن
ــ�
َد ِع الَيّ َ
ــام ت ِ
ٍ

ن
الــدوا ُء
ــوت
َ
ــن َ
الم ِ
غــى َع ِ
َفمــا يُ ي

رض
َوأَ ُ

ــه
ال َل ِ

ــع ٌة
واس َ
ِ

َول َرخــا ُء

الدنيــا َســوا ُء
ُ

وقوله:
ضيق َلها الف تَى
ناز َل ٍة يَ ُ
َو َل ُر َب ِ

خر ُج
َذرعاً َو ِع َند ال َل ِه ِمنها َ
الم َ

ضا َقت َف َل ّما ِاس َتحك ََمت َح َلقاتُها

ُفر ُج
ُف ِر َجت َوك ُ
ُنت أَظُ ُنها ل ت َ

سـ ي ن
ـى القديــر أن يفــرج كربنــا ،ويطلــق راح أرانــا ،ويحســن خاصهــم ،وأن
ـائل� اللــه العـ ي
ـ� والشــهداء والصالحـ ي ن
ـ� والصديقـ ي ن
ـ� ،مــع النبيـ ي ن
يتقبلنــا وشــهداءنا ن� عليـ ي ن
ـ� ،وحســن أولئــك رفيق ـاً.
ي
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امقال السابع

الصامون والصامات
ما لهم وما عليهم

أثـ نـى اللــه جــل ن ي� عــاه عــى أصحــاب صفــات إيمانيــة تــدل عــى أدائهــم مــا أُمــروا بــه مــن
ـ�
ات َوا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
واجبــات ،ومــن ذلــك الصائمــون والصائمــات ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
� َوا ْل ُم ْسـ ِـل َم ِ
�
ــع ي ن َ
الص ِاد ِق ي ن َ
ــات َوالقَا ِن ِت ي ن َ
َو ُ
الص ِاب ِر َ
ات َوا ْلخَ ِاش ِ
ــر ِ
الص ِاد َق ِ
ــ� َوالقَا ِن َت ِ
الم ِؤْم َن ِ
يــن َو َ
ــات َو َ
ــ� َو َ
ــات َو َ
الص ِاب َ
ـات
ـات َوا ْل َح ِاف ِظـ ي ن َ
الصا ِئ ِمـ ي ن َ
ات َوا ْل ُم َت َص ِد ِقـ ي ن َ
َوا ْلخَ ِاشـ َ
ـ� ُف ُر َ
وج ُهـ ْـم َوا ْل َح ِافظَـ ِ
الصا ِئ َمـ ِ
ـ� َوا ْل ُم َت َص ِد َقـ ِ
ـع ِ
ـ� َو َ
ـات َو َ
َلهــم مغْ فــر ًة وأَجــراً عظيمــاً} أ
(الحــزاب)35:
ُ َ ِ َ َ ْ َِ

يــن ال َلــهَ ك َِث يــراً َو َ
َو َ
ــد ال َلــهُ
ات أَ َع َ
الذ ِاك ِر َ
ــر ِ
الذ ِاك َ
ين
الداخلــ� ن ي�
ات}؛ أي
جــاء ن ي�
ــل ِم ي ن َ
ي
� َو ُ
تفســر ب يأ� الســعود ،أن المــراد مــن ُ
ــل َم ِ
الم ْس ِ
{الم ْس ِ
ـات} المصدقـ ي ن
ـ�
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
الســلم ،المنقاديــن لحكــم اللــه تعــاى ،مــن الذكــور إ
والنــاثَ ،
ـ� َو ُ
{و ُ
الم ِؤْم َنـ ِ
ـ� عــى الطاعــة ،القائمـ ي ن
ات}المداومـ ي ن
بمــا يجــب أن يصــدق بــه مــن الفريقـ ي ن
ـ�
{وا ْلقَا ِن ِتـ ي ن َ
ـ�َ ،
ـ� َوا ْلقَا ِن َت ِ
ن
ات}عــى الطاعــات ،وعــن
الص ِاد ِق ي ن َ
ــات} ي� القــول والعمــلَ ،
بهــاَ ،
الص ِاب ِر َ
الص ِاب َر ِ
الص ِاد َق ِ
يــن َو َ
{و َ
ــ� َو َ
{و َ
ين
ات}
ــ�
� َوا ْلخَ ِاش َ
ــع ي ن َ
{وا ْل ُم َت َص ِد ِق ي ن َ
المعــا�َ ،
المتواضعــ� للــه بقلوبهــم وجوارحهــمَ ،
ــع ِ
{وا ْلخَ ِاش ِ
ي
ن
ــ�
الصا ِئ ِم ي ن َ
{وا ْل َح ِاف ِظ ي ن َ
ــات} بمــا وجــب ي� مالهــمَ ،
ــات} الصــوم المفــروضَ ،
الصا ِئ َم ِ
َوا ْل ُم َت َص ِد َق ِ
ــ� َو َ
{و َ
ـن ال َلــهَ ك َِثـ يـراً َو َ
{و َ
ات} بقلوبهــم وألســنتهم{ ،أَ َعـ َـد
ـات} عــن الحـرامَ ،
ُف ُر َ
الذ ِاك ِريـ َ
الذ ِاكـ َـر ِ
وج ُهـ ْـم َوا ْل َح ِافظَـ ِ
ال َلــهُ َل ُهــم} بســبب مــا عملــوا مــن الحســنات المذكــورة{َ ،مغْ ِفــر ًة} مــا ت
اقرفــوا مــن الصغائــر؛ ألنهــن
َ
أ
{وأَ ْج ـراً َع ِظيم ـاً} عــى مــا صــدر عنهــم مــن الطاعــات،
مكف ـرات بمــا عملــوا مــن العمــال الصالحــةَ ،
ـ� عــى الزوجـ ي ن
ـ� ،وهــو نروري ،وأمــا عطــف الزوجـ ي ن
النــاث عــى الذكــور لختــاف الجنسـ ي ن
ـ�،
وعطــف إ
فلتغايــر الوصفـ ي ن
ـ� ،فــا يكــون نروري ـاً ،ولذلــك تــرك ن ي� قولــه تعــاى{ :مســلمات مؤمنــات} وفائدتــه
الدللــة عــى أن مــدار إعــداد مــا أعــد لهــم جمعهــم بـ ي ن
ـ� هــذه النعــوت الجميلــة.
تفسر ب يأ� السعود 103 /7:ـ .104
* ي
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(*)
1

ن
ات} وجهان:
الصا ِئ ِم ي ن َ
ي� قوله تعاىَ :
الصا ِئ َم ِ
� َو َ
{و َ
المعا� والقبائح.
المساك عن
أحدهما :إ
ي
ن
والراب ،وهو الصوم ش
والثا� :عن الطعام ش
الرعي ،وفيه وجهان:
ي
أحدهما :صوم الفرض.
ن
النى ،صــى الله
ـا� :شــهر رمضــان ،وثاثــة أيـ ٍ
الثـ ي
ـام مــن كل شــهر ،قالــه ابن جبـ يـر ،وروي عــن ب ي
()2،1
الصـ ْـد ِر).
ـن ك ُِل شَ ـ ْه ٍر ،يُ ْذ ِهـ ب ْ ن َ
ـام ِمـ ْ
(صـ ْ
ـرَ ،وث َ َاثَـ ِـة أَيَـ ٍ
ـ� َو َحـ َـر َ
ـو ُم شَ ـ ْه ِر َ
عليــه وســلم ،أنــه قــالَ :
الصـ ب ْ ِ
ن
الكبــر ،أن ن ي� قولــه تعــاى:
ــات} إشــارة إى الذيــن ل
التفســر
و�
{والصا ِئ ِم ي ن َ
ي
ي
والصا ِئ َم ِ
ــ� َ
َ
ي
ـات}؛ أي
{وا ْل َح ِاف ِظـ ي ن َ
تمنعهــم الشــهوة البطنيــة مــن عبــادة اللــه ،ثــم قــال تعــاىَ :
ـ� ُف ُر َ
وج ُهـ ْـم َوا ْل َح ِافظَـ ِ
الذيــن ل تمنعهــم الشــهوة الفرجيــة.

()3

معنى الصيام ي اللغة وااصطاح:
جــاء ن� لســان العــرب عــن التهذيــب :أن الصـ ن
ت
ش
ـركُ
ـوم ي� اللغــة إ
َ ْ
ـىء ،والـ َ ْ
ي
المســاكُ عــن الـ ي
المطْ َعــم َ ش
والم ْن َكــح ،وقيــل للصامــت صائــم؛
ـرب َ
ـاكه عــن َ
لــه ،وقيــل للصائــم صائـ ٌـم؛ إل ْمسـ ِ
والمـ ْ َ
قيامــه.
إلمســاكه عــن الــكام ،وقيــل للفــرس صائــم؛ إلمســاكه عــن َ
ــف مــع ِ
الع َل ِ
أ
ـام بــا عمــل ،قــال أَبــو عبيــدةُ :كل
ـو ُم قيـ ٌ
والصـ ْ
الصـ ْ
ـوم تَـ ْـركُ الَكل .قــال الخليــلَ :
وفيــه أن َ
()4
صائــم .
ســر فهــو
ســك عــن
ٌ
طعــام أَو ٍ
ٍ
ُم ْم ٍ
كام أَو ي ٍ
ـدل عــى إمســاك وركـ ن
فالصــوم لغــة :لفــظ يـ ُ
الصائــم ،هــو
ٍ
ٍ
ـود ي� مــكان .مــن ذلــك َصــوم َ
ِ

وســائر مــا ُم ِن َعــهُ .
وم شربــه
إمســاكُهُ عــن َم َ
طعمــه َ
ِ

المســاك عــن الــكام صومــاً ،قالــوا ن ي� قولــه تعــاى{ِ :إ ن ي ِ� ن َ
حمــن َص ْومــاً}
ويكــون إ
َــذ ْر ُت ِل َلر ِ

الريــح.
المســاكُ عــن
(مريــم ،)26 :إنَــه إ
والص ُ
ِ
مــتَ .
الــكام َ
والصــومُ :ركــود ِ
والصــوم اصطاحـاً :هــو المســاك عــن أ
الكل والـ شـرب والجمــاع ،وجميــع المفطـرات المقررة
إ
()5

شرعــاً ،مــن طلــوع الفجــر ،ت
حــى مغيــب الشــمس ،بنيــة التقــرب إى اللــه تعــاى.
تفسر الماوردي ،النكت والعيون ،باب  ،403 /35،4المكتبة الشاملة.
 .1ي
أ
أ
النى ،صى الله عليه وسلم ،وقال الرنؤوط :إسناده صحيح.
 .2مسند أحمد ،تتمة مسند النصار ،أحاديث رجال من أصحاب ب ي
الكبر182 /25 :
.3
التفسر ي
ي
 .4لسان العرب.309 /8 ،
 .5مقاييس اللغة.323/ 3:
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مروعية الصيام وحكمه:
ن
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال
الصيــام ركــن مــن أركان إ
الســام الخمســة ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ن
ال ْسـ َـا ُم عــى خَ ْمـ ٍـس؛ شَ ـ َها َد ِة أَ ْن َل ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،وأَ َن
ـى ْ ِإ
رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بُـ ِ ي َ
الص َ
ــان)
ــو ِم َر َم َض َ
ُم َح َم ً
ــاء الــ َزك َِاةَ ،وا ْل َح ِ
ــجَ ،و َص ْ
ــا ِةَ ،و ِإي َت ِ
ــهَ ،و ِإ َق ِ
ــدا رســول ال َل ِ
ــام َ

()1

وأداء صيــام رمضــان فــرض عـ ي ن
ـ� عــى المســلم البالــغ العاقــل المقيــم ،القــادر عليــه ،أمــا
ن
ـى فيمــا بعــد ،وكذلــك الســقيم العاجــز عــن الصيــام مؤقتـاً،
المســافر ،فيصــح لــه أن يفطــر ،ويقـ ي
ن
ـى ،أمــا العاجــز عجـزاً دائمـاً ،فعليــه الفديــة ،عــن كل يــوم لــم يصمــه لهــذه العلــة،
يفطــر ثــم يقـ ي
ن
ت ت
ـى مــا فاتهــا لحق ـاً.
والم ـرأة تفطــر خــال فــر ي� الحيــض والنفــاس ،ثــم تقـ ي
أمــا الصيــام ن� غـ يـر رمضــان ،فيتفــاوت حكمــه بـ ي ن
ـ� الواجــب ،والســنة ،والمكــروه والحـرام،
ي
الســبوع أ
ـ� صومـاً واجــب ،ويســن صيــام أيــام مــن أ
ـ� تتعـ ي ن
فــأداء صــوم النــذر والكفــارة حـ ي ن
والشــهر
ٌ
والعــام ،ويكــره صيــام أيــام معينــة ،مثــل يــوم الشــك ،وإف ـراد يــوم الجمعــة أو الســبت بصــوم.
ـام ك ََمــا
الص َيـ ُ
ومــن أدلــة فــرض الصــوم ،قولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـب َع َل ْي ُكـ ُـم ِ
ـن َآم ُنــواْ ك ُِتـ َ
ــب َع َ
ُــون} (البقــرة)183 :
ُــم تَ َتق َ
ُــم َل َع َلك ْ
يــن ِمــن َق ْب ِلك ْ
ــى ا َل ِذ َ
ك ُِت َ
المــم الســابقة ،والتشــبيه الــوارد ن� آ
المــة ،ليــس كصيــام أ
وصــوم هــذه أ
اليــة المذكــورة
ي
أ
ن
ن
أعــاه يبـ ي ن
الفطــار مباحـاً مــن
الفطــار ،ففــي أول المــر كان إ
ـ� أصــل الصــوم ل ي� كيف ّيتــه ،أو ي� كيف ّيــة إ
ن
{و ُك ُلــوا
غــروب الشــمس إى وقــت النــوم فقــط ،كمــا كان ي� صــوم مــن قبلنــا ،ثــم نســخ بقولــه تعــاىَ :
ط ْأ
أ
ش
ـ� َل ُكـ ُـم ا ْلخَ ْي ـ ُ
ـام ِإ َى
الَبْ َيـ ُ
الصيـ َ
اربُــوا َحـ ت َـى يَ َت َبـ ي َ ن َ
ـض ِمـ َ
ـو ِد ِمـ َ
ـن ا ْلخَ ْيـ ِـط ْال َ ْسـ َ
ـن ا ْلف َْجـ ِـر ثُـ َـم أَ ِت ُمــوا ِ
َو ْ َ
ــل} (البقــرة )187 :أو ن ي� العــدد أيضــاً.
ال َل ْي ِ

()2

ن
السام عى خمس»
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
«بى إ
اليمان ،باب قول ب ي
النى ،صى الله عليه وسلم :ي
ن
 .2الموسوعة القرآنية خصائص السور ،المبحث السابع ،لكل سؤال جواب ي� سورة «البقرة» ج ،1ص  ،269المكتبة الشاملة.
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وعــن طَ ْل َحـ َـة بــن ُع َب ْيـ ِـد ال َلـ ِـه( :أَ َن أَ ْع َر ِاب ًيــا جــاء إى رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثَا ِئـ َـر
ـول ال َلـ ِـه ،أَخْ ـ ب ن
الـ َـرأْ ِس فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـس،
الص َلـ َ
ـو ِ
الصـ َـا ِة؟ فقــالَ :
ـى مــن َ
ات ا ْلخَ ْمـ َ
ِْ
ـرِ ي� َمــا َذا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
ـو َع شــيئاً ،فقــال :أَخْ ـ ب ن
ـان ،إل أَ ْن
ـام ،قــال :شَ ـ ْه َر َر َم َضـ َ
إل أَ ْن تَطَـ َ
الص َيـ ِ
ـى مــن ِ
ِْ
ـرِ ي� بمــا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
ـو َع شــيئاً ،قــال :أَخْ ـ ب ن
ـر ُه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه
تَطَـ َ
ِْ
ـى مــن ال ـ َزك َِاة ،قــالَ :فأَخْ ـ ب َ َ
ـرِ ي� بمــا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
ش
ـى
را ِئـ َ
ـع ْ ِإ
ال ْسـ َـا ِم ،قــالَ :وا َلـ ِـذي أَك َْر َمــكَ َل أَتَطَـ َ
ـو ُع شــيئاً ،ول أَنْ ُقـ ُ
عليــه وســلمَ َ ،
ـص ِم َمــا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
()1
ـح إن َصـ َـد َق ،أو دخــل ا ْل َج َنـ َـة إن َصـ َـد َق)
شــيئاً ،فقــال :رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْف َلـ َ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقالــت:
ر� اللــه عنهــا ،عــن َصـ ْ
وقــد ســئلت َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ـو ِم النـ ب ي
ـامَ ،ويُف ِْطـ ُـر حـ تـى نَ ُقـ َ
ـوم حـ تـى نَ ُقـ َ
ـول قــد أَ ْفطَـ َـر قــد أَ ْفطَـ َـر ،قالــت :ومــا
ـام قــد َصـ َ
ـول قــد َصـ َ
(كان يَ ُصـ ُ
ــد َم ا ْل َم ِدي َن َ
ــا ُم ْن ُ
ــام شَ ــ ْه ًرا ك َِام ً
ــان)
ُــون َر َم َض َ
ــة ،إل أَ ْن يَك َ
َرأَيْ ُتــهُ َص َ
ــذ َق ِ

()2

فضائل الصامن والصامات وميزاتهم:
أ
ت
ـى تقــرب العبــد لنيــل مرضــاة اللــه ومثوبتــه ســبحانه ،ومــن
الصيــام مــن خـ يـر العمــال الـ ي
ن
ـوى اللــه جـزاء الصيــام لمــن صامــه عــى الوجــه الــذي شرعــه
فضائــل الصائمـ يـ� ،وعلــو منازلهــم ،تـ ي
ن
ر� اللــه عنــه ،عــن
اللــه تعــاى ،وخُ ُلــوف فــم الصائــم أطيــب مــن ريــح المســك ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـو َم ،فإنــه يى ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـه،
الصـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ك ُُل َع َمـ ِـل ابــن آ َد َم لــه إل َ
النـ ب ي
َو َلخُ ُلـ ُ
ـك)
ـح ا ْل ِم ْسـ ِ
ـوف َفـ ِـم َ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
ـب ِع ْنـ َـد ال َلـ ِـه مــن ِريـ ِ
ن
و� روايــة صحيحــة يقســم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى أن خُ ُلــوف فــم الصائــم
ي
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت َر ُسـ َ
ـول
أطيــب عنــد اللــه تعــاى مــن ريــح المســك ،فعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
()3

ـام ،هــو
الص َيـ َ
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :قــال اللــه عــز وجــل :ك ُُل َع َمـ ِـل ابــن آ َد َم لــه إل ِ
ـح
ـس ُم َح َمـ ٍـد بيــدهَ ،لخُ ْل َفـ ُـة َفـ ِـم َ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
يى ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـهَ ،ف َوا َلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
ـب ِع ْنـ َـد ال َلـ ِـه مــن ِريـ ِ
ــك)
ا ْل ِم ْس ِ

()4

 1صحيح البخاري ،كتاب الحيل ،باب ن� الزكاة وأن ل يفرق ي ن
ب� مجتمع.
ي
النى ،صى الله عليه وسلم ،ن ي� يغر رمضان.
صيام
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب
بي
ن
 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس،باب ما يذكر ي� المسك.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
60

والصائمــون لهــم ن� الجنــة بــاب اســمه الريــان ،خصصــه اللــه ســبحانه لدخــول الصائمـ ي ن
ـ�
ي
منــه إى خـ يـر المثــوى والمصـ يـر ،الجنــة الـ تـى أعدهــا اللــه لعبــاده المتقـ ي ن
ـ� ،ومنهــم الصائمــون ،فعــن
ي
سـ ْهل بــن سـ ْ ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن ن ي� ا ْل َج َنـ ِـة بَابًــا،
َ
َ ِ
ـع ٍد ،ي
َرهُ ـ ْـم ،يُ َقـ ُ
يُ َقـ ُ
ـن
الصا ِئ ُمـ َ
الريَـ ُ
ـال :أَيْـ َ
ـان ،يَ ْدخُ ـ ُـل منــه َ
ـون يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل َم َع ُهـ ْـم أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ
ـال لــهَ :
ـق ،فلــم يَ ْدخُ ـ ْـل منــه أَ َحـ ٌـد)
ـون منــه ،فــإذا دخــل ِآخ ُرهُ ـ ْـم ،أُغ ِْلـ َ
ـون؟ َف َي ْدخُ ُلـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
َ

()1

ومــن حســن ج ـزاء الصائمـ ي ن
ـ� ،رفهــم عــن نــار جهنــم ،وإبعــاد وجوههــم عنهــا ،فعــن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا مــن َع ْبـ ٍـد
ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِي ،ي
ن
� خَ ِريفًــا)
يَ ُص ُ
ــار َســ ْب ِع ي ن َ
ــه ،إل بَا َع َ
ــد اللــه ِب َذ ِلــكَ ا ْل َي ْ
ــوم يَ ْو ًمــا ي� َس ِــب ِيل ال َل ِ
ــو ِم َو ْج َهــهُ عــن ال َن ِ

()2

ومــن تكريــم الصائمـ ي ن
ـام أو شر ٍاب ،ناســياً خــال نهــار
ـ� ،أن الــذي يخطــئ منهــم بتنــاول طعـ ٍ
ن
ـى،
الصــوم ،فإنــه يحــل ضيف ـاً عــى اللــه تعــاى ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن أَك ََل ن َِاسـ ًيا وهــو َصا ِئـ ٌـمَ ،ف ْل ُي ِتـ َـم َص ْو َمــهُ َ ،ف ِإن ََمــا أَطْ َع َمــهُ اللــه َو َسـقَا ُه)

()3

وبالضافــة إى هــذه الفضائــل الـ تـى يتمـ ي ن
ـر بهــا الصائمــون ،فــإن صيامهــم يشــكل حاج ـزاً
إ
ي
يحــول دون دخولهــم نــار جهنــم ،ألنــه يمنعهــم مــن ارتــكاب الخطايــا والذنــوب ،فالصــوم وقايــة،
ن
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى
كمــا جــاء ي� معــى الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ــام ُج َن ٌ
ــة)
(الص َي ُ
اللــه عليــه وســلمِ :

()4

فالصــوم إنمــا كان ُج َنـ ًـة مــن النــار؛ ألنــه إمســاك عــن الشــهوات ،والنــار محفوفة بالشــهوات،
فالحاصــل أنــه إذا كـ ّـف نفســه عــن الشــهوات ن� الدنيــا ،كان ذلــك ســاتراً لــه مــن النــار ن� آ
الخــرة.
ي
ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
ن
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام ي� سبيل الله لمن يطيقه.
اليمان والنذور ،باب إذا حنث ناسياً ن� أ
 .3صحيح البخاري ،كتاب أ
اليمان.
ي
 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
 .5فتح الباري.104/ 4 ،
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()5

واجبات الصامن والصامات والتزاماتهم:
ت
ين
تــأ� واجباتهــم تجــاه الصــوم ،فهــم الذيــن
ن ي� مقابــل فضائــل
الصائمــ� ومكارمهــم ،ي
يمتنعــون عــن تنــاول الـ شـراب والطعــام المتاحـ ي ْ ن
ـ� لهمــا ،وكذلــك يك ّفــون عــن المعـ ش
ـارة الزوجيــة،
خــال نهــار الصــوم الــذي يبــدأ مــن طلــوع فجــر اليــوم ،حـ تـى مغيــب شمســه ،اســتجابة ألمــر ربهــم،
ُــم َل ْي َل َ
حســب تفصيــل أمــره ســبحانه الــوارد ن ي� قولــه جــل شــأنه{ :أُ ِح َ
ــث ِإ َى
الر َف ُ
ــل َلك ْ
الص َي ِ
ــة ِ
ــام َ
ـاب َع َل ْي ُكـ ْـم
ـن َع ِلـ َـم ال ّلــهُ أَنَ ُكـ ْـم كُن ُتـ ْـم تَخْ تانُـ َ
ـاس َل ُهـ َ
ِن َســآ ِئك ُْم هُ ـ َ
ـون أَنف َُسـك ُْم َف َتـ َ
ـاس َل ُكـ ْـم َوأَن ُتـ ْـم ِل َبـ ٌ
ـن ِل َبـ ٌ
ش
آ ش
ـ� َل ُكـ ُـم ا ْلخَ ْي ـ ُ
ط
اربُــواْ َحـ ت َـى يَ َت َبـ ي َ ن َ
اروهُ ـ َ
ـن َوابْ َتغُ ــواْ َمــا َك َتـ َ
ـب ال ّلــهُ َل ُكـ ْـم َو ُك ُلــواْ َو ْ َ
َو َع َفــا َعن ُكـ ْـم َفــال َن بَ ِ ُ
أ
أ
ش
ـون
الَبْ َيـ ُ
ـن َوأَن ُتـ ْـم َع ِاك ُفـ َ
الص َيـ َ
اروهُ ـ َ
ـو ِد ِمـ َ
ـض ِمـ َ
ـن ا ْلخَ ْيـ ِـط ال َ ْسـ َ
ـن ا ْلف َْجـ ِـر ثُـ َـم أَ ِت ُمــواْ ِ
ـام ِإ َى ا َلل ْيـ ِـل َول َ تُ َب ِ ُ
ن
ـ� ال ّلــهُ
ـاج ِد ِت ْلــكَ ُحـ ُـدو ُد ال ّلـ ِـه َفـا َ تَق َْربُوهَ ــا ك ََذ ِلــكَ يُ َبـ ي ِ ن ُ
ِ ي� ا ْل َم َسـ ِ

ـون} (البقــرة)187:
ـاس َل َع َل ُهـ ْـم يَ َت ُقـ َ
آيَا ِتـ ِـه ِلل َنـ ِ

ول رقيــب عليهــم ســوى اللــه ،فــا أحــد يمكــن لــه التأكــد مــن أن المــرء الــذي أمامــه ،هــل
هــو صائــم أم ل ،غـ يـر اللــه والمــرء نفســه ،مــا دام ل يظهــر انتهاكــه لحرمــة الصيــام ،وإى جانــب
المســاك المحــدد لقاصــد الصيــام عــن مفطراتــه المحــددة ،فــإن الـ ت ن
ـرام ســلوكات الخلــق الكريــم،
إ
متطلــب لزم التقيــد بــه مــن قبــل المســلم ن ي� ظروفــه وأحوالــه كلهــا ،وممــا ل شــك فيــه أن تأكيــد
ـى بالمــكارم يــزداد خــال أداء عبــادة الصيــام ،ليكــون بذلــك مدرســة تهذيبيــة للســلوك ،يتعــزز
التحـ ي
القبــال عــى جيــده وحســنه ،ويطفــئ ن ي� المقابــل ســيئه وفاســده ،ومــن الشــواهد الدالــة
مــن خالهــا إ
عــى دور مدرســة الصيــام ن ي� تهذيــب الســلوك ،مــا جــاء عنــه صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ي� الحــث عــى
ش
ـى مع
الصيــام كبديــل خـ ّـاق عــن الــزواج لــدى العاجــز عــن تحصيلــه ،فعــن َع ْلق ََمـ َـة قــال( :بَ ْي َنــا أنــا أَ ْمـ ِ ي
ن
اسـ َتطَا َع ا ْل َبــا َء َة
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :مــن ْ
عبــد ال َلـ ِـه ،ي
ر� اللــه عنــه ،فقــال :كنــا مــع النـ ب ي
ـو ِم؛ فإنــه لــه ِو َجــا ٌء)
ـر َو ْج ،فإنــه أَ َغـ ُ
َف ْل َيـ ت َ ن َ
ـن ِل ْل َفـ ْـر ِجَ ،و َمـ ْ
ـ�َ ،وأَ ْح َصـ ُ
الصـ ْ
ـن لــم يَ ْسـ َت ِط ْع َف َع َل ْيـ ِـه ِب َ
ـض ِل ْل َبـ َ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الصوم لمن خاف عى نفسه العزبة.
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(*)
1

وبهــذا الصــدد يمكــن التأمــل جيــداً ن ي� التوجيهــات النبويــة لســلوك الصائــم ،الــواردة ن ي�
ن
ر� اللــه عنــه ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ن
ن ()1
ـ�)
ـام ُج َنـ ٌـة؛ فــا يَ ْر ُفـ ْ
(الص َيـ ُ
ِ
ـث ،ول يَ ْج َهـ ْـلَ ،و ِإن ْامـ ُـرؤٌ َقاتَ َلــهُ  ،أو شَ ــات ََمهُ َ ،ف ْل َي ُقـ ْـل :يإ� َصا ِئـ ٌـم َم َرتَـ ي ْ ِ
فالعـ بـرة ن ي� الصيــام ل تقتــ� عــى مجــرد الكـ ّـف عــن مفطـرات الصيــام الخاصــة بالطعــام والـ شـراب
والمعـ ش
ـارة الجنســية ،وإنمــا تتعــدى ذلــك لتشــمل مثالــب الســلوك ،مثــل :الرفــث ،والجهالة ،والســب
ن
ر� اللــه عنــه،
والشــتم ،وكذلــك الغيبــة والنميمــة ،وقــول الــزور ،والعمــل بــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـس ِل َلـ ِـه
قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن لــم يَـ َـد ْع َقـ ْ
ورَ ،وا ْل َع َمـ َـل ِبـ ِـهَ ،ف َل ْيـ َ
ـو َل الـ ُز ِ
ن
()2
ش
رابَــهُ )
َح َ
اجـ ٌـة ي� أَ ْن يَـ َـد َع طَ َع َامــهُ َو َ َ
ت
يــأ� يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة ،ويخــر ثــواب ذلــك ،بســبب
والمفلــس الــذي ي
مثالــب الســلوك الــذي يفســد بــره ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
ـس مــن
(أَتَـ ْـد ُر َ
ـس ِفي َنــا مــن َل ِد ْرهَ ـ َـم لــه ،ول َم َتــا َع ،فقــالِ :إ َن ا ْل ُمف ِْلـ َ
ـس؟ قالــوا :ا ْل ُمف ِْلـ ُ
ون مــا ا ْل ُمف ِْلـ ُ
ت
ـامَ ،و َزك ٍَاةَ ،ويَ ـ ِأْ ت ي� قــد شَ ـ َت َم هــذاَ ،و َقـ َـذ َف هــذاَ ،وأَك ََل َمـ َ
ـال
ـى يَ ـ ِأْ ت ي� يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِب َصـ َـا ٍةَ ،و ِص َيـ ٍ
أُ َمـ ِ ي
ن
ـت
ر َب هــذاَ ،ف ُي ْعطَــى هــذا مــن َح َسـ َنا ِت ِهَ ،وهَ ـ َـذا مــن َح َسـ َنا ِت ِهَ ،فـ ِـإ ْن َف ِن َيـ ْ
هــذاَ ،و َس ـفَكَ َد َم هــذاَ ،و َ َ
ن
()3
ْــى مــا عليــه أُ ِخ َ
ــار)
َح َســ َناتُهُ  ،قبــل أَ ْن يُق ن َ
ــمَ ،فطُ ِر َح ْ
ــت عليــه ،ث ُ َ
ــذ مــن خَ طَايَاهُ ْ
ــم طُ ِــر َح ي� ال َن ِ
هدانــا اللــه جــل ن� عــاه إى حســن القــول ،وصالــح العمــل ،لنكــون مــن عبــاده المخلصـ ي ن
ـ�،
ي
الذيــن عرفــوا الحــق ت ن
والرمــوه ،وأعاننــا عــى أداء الصيــام ،والصــاة ،وســائر العبــادات عــى الوجــوه
ن
ش
ــر ْوا
ــذ يَ ْص ُ
المروعــة ،لتقبــل منــا ،ونثــاب عليهــا ي� ضــوء قولــه تعــاى{ :يَ ْو َم ِئ ٍ
ــد ُر ال َن ُ
ــاس أَشْ ــ َتاتاً ِل ي ُ َ
ش
ــل ِم ْثق َ
ــر ُه* َو َمــن يَ ْع َم ْ
ــل ِم ْثق َ
ــم* َف َمــن يَ ْع َم ْ
ــر ُه} (الزلزلــة)8 - 6:
أَ ْع َما َل ُه ْ
َــال َذ َر ٍة خَ ي ْ
راً يَ َ
ــراً يَ َ
َــال َذ َر ٍة َ ّ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
ن
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به ي� الصوم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب
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امقال الثامن

شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن
تمــر بالمسـ ي ن
ـلم� كل عــام ن ي� شــهر رمضــان المبــارك مناســبة نــزول الق ـرآن الكريــم ،حيــث
ن
يقــول ن ن
ـن ا ْل ُهـ َـدى
ـان ا َلـ ِـذ َي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
مرلــه جــل ي� عاه{:شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ـات ِمـ َ
ـاس َوبَ ِي َنـ ٍ
آن هُ ـ ًـدى ِلل َنـ ِ
تفســر قولــه تعــاى{ :الــذي أنــزل فيــه القرآن}ثاثــة أقــوال:
ــان ( }...البقــرة ،)185 :ووردت ن ي�
ي
َوا ْلف ُْر َق ِ
أحدهــا ،أنــه أنــزل الق ـرآن فيــه جملــة واحــدة ،وذلــك ن ي� ليلــة القــدر ،إى بيــت العــزة مــن
الســماء الدنيــا ،قالــه ابــن عبــاس.
ن
والثا� ،أن معناه أنه أنزل القرآن بفرض صيامه ،روي عن مجاهد والضحاك.
ي
نن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والثالــث ،أن معنــاه أن الق ـرآن ابتــدىء برولــه فيــه عــى النـ ب ي
قالــه ابــن إســحاق وأبــو ســليمان الدمشــقي.

(*)
1

آ
ت
ـاس
ـى تتلخــص بــأن يكــون{ :هُ ـ ًـدى ِلل َنـ ِ
واليــة الكريمــة تشـ يـر إى غايــة نــزول الق ـرآن ،والـ ي
ن
ن
ـات
و� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أن هنــاك وجوهـاً ي� تفسـ يـر قولــه تعــاىَ :
ـات ِمـ َ
َوبَ ِي َنـ ٍ
{وبَ ِي َنـ ٍ
ـن ا ْل ُهـ َـدى َوا ْلف ُْر َقـ ِ
ـان} ي
ــدى}:
ــدى} بعــد قولــه{ :هُ ً
ــن ا ْل ُه َ
ِم َ
أولهــا :أنــه تعــاى ذكــر أول ً أنــه هــدى ،ثــم الهــدى عــى قسـ ي ن
ـم�؛ تــارة يكــون كونــه هــدى
للنــاس بينـاً جليـاً ،وتــارة ل يكــون كذلــك ،والقســم أ
الول ل شــك أنــه أفضــل ،فكأنــه قيــل هــو هــدى؛
ـ� مــن الهــدى ،والفــارق بـ ي ن
ألنــه هــو البـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل ،فهــذا مــن بــاب مــا يذكــر الجنــس ،ويعطف
نوعــه عليــه؛ لكونــه شأرف أنواعــه ،والتقديــر كأنــه قيــل :هــذا هــدى ،وهــذا بـ ي ن
ـ� مــن الهــدى ،وهــذا
بينــات مــن الهــدى ،ول شــك أن هــذا غايــة المبالغــات.
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ن
ـا� :أن يقــال القـرآن هــدى ن ي� نفســه ،ومــع كونــه كذلــك ،فهــو أيضـاً بينــات مــن
والوجــه الثـ ي
اب
الهــدى والفرقــان ،والمـراد بالهــدى والفرقــان التــوراة إ
والنجيــل ،قــال اللــه تعــاى{ :نَـ َز َل َع َل ْيــكَ ا ْل ِك َت َ
ـان}(آل
ِبا ْل َحـ ّ
ـاس َوأَنـ َز َل ا ْلف ُْر َقـ َ
ـق ُم َص ّدقـاً َلمــا بَـ ي ْ ن َ
ـو َرا َة َو ِإ
ـ� يَ َديْـ ِـه َوأَنـ َز َل ال َتـ ْ
ال ِنجيـ َـل* ِمــن َق ْبـ ُـل هُ ـ ًـدى ّلل َنـ ِ

{و َل َقـ ْـد
ـان َل َع َل ُكـ ْـم تَ ْه َتـ ُـد َ
ـاب َوا ْلف ُْر َقـ َ
عم ـران ،)3 - 4:وقــالَ :
ون} (البقــرة )53:وقــالَ :
ـو� ا ْل ِك َتـ َ
{و ِإ ْذ آتَ ْي َنــا ُمـ َ
�} أ
(النبيــاء)48:
ون ا ْلف ُْر َقـ َ
ـو� َوهَ ــا ُر َ
ـان َو ِض َيــاء َو ِذ ْك ـراً ِل ْل ُم َت ِق ي ن َ
آتَ ْي َنــا ُمـ َ

فبـ ي ن
ـ� تعــاى أن القـرآن مــع كونــه هــدى ن ي� نفســه ،ففيــه أيضـاً هــدى مــن الكتــب المتقدمــة،
ت
الــى هــي هــدى وفرقــان.
ي
والوجــه الثالــث أن يحمــل أ
ن
الثــا� عــى فــروع الديــن،
الول عــى أصــول الديــن ،والهــدي
ي
فحينئــذ يــزول التكــرار ،واللــه أعلــم.

(*)
1

أول نزول للقرآن:
يحســن ن ي� ســياق الحديــث عــن نــزول القـرآن الكريــم التذكـ يـر ببدايــة نزولــه ،الــذي تحدثــت
ن
ن
ر� اللــه عنهــا ،فقالــت( :أَ َو ُل مــا بُـ ِـد َئ ِبـ ِـه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
عنــه أم المؤمنـ يـ� عائشــة ،ي
ن
ـح ،ثُـ َـم
ـو ِمَ ،فـك َ
الصا ِل َحـ ُـة ي� ال َنـ ْ
وســلم ،مــن َ
َان ل يَـ َـرى ُرؤْ يَــا إل َجــا َء ْت ِم ْثـ َـل َف َلـ ِـق ُ
الرؤْ يَــا َ
الو ْحـ ِـي ُ
الص ْبـ ِ
ات ا ْل َعـ َـد ِد ،قبــل
ـار ِحـ َـر ٍاءَ ،ف َي َت َح َنـ ُ
ـاى َذ َو ِ
ُح ِبـ َ
ـب إليــه الخَ ــا ُء ،وكان يَخْ ُلــو ِبغَ ـ ِ
ـث فيــه ـ وهــو ال َت َع ُبـ ُـد ـ ال َل َيـ ِ ي َ

نن
ـق ،وهــو ن ي�
ـر َو ُد ِل ِمث ِْل َهــا ،حـ تـى َجــا َء ُه ا ْل َحـ ُ
يجـ َـةَ ،ف َيـ ت َ ن َ
ـر َو ُد ِل َذ ِلــكَ  ،ثُـ َـم يَ ْر ِجـ ُ
ـر َع إى أَهْ ِلـ ِـهَ ،ويَـ ت َ ن َ
ـع إى خَ ِد َ
أَ ْن يَـ ْ ِ
َغــار ِحــر ٍاءَ ،ف َجــاء ُه ا ْل َم َلــكُ  ،فقــال :ا ْقــرأْ ،قــال :مــا أنــا ب َقــارئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َ ن
ن
ن
ت
ـى
َ
َ
ِ َ
ِ
ِ ٍِ
ـى ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِ ي
ـذ ي� َفغَ طَـ ِ ي
ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َـم أَرس ـ َل نى ،فقــال :ا ْقــرأْ ،قلــت :مــا أنــا ب َقــارئَ ،فأَخَ ـ َ ن
ن
ن
ت
ـى
َ
ِ
ِ ٍِ
ـى الثَا ِن َيـ َـة ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِ ي
ـذ ي� َفغَ طَـ ِ ي
َْ ِي
ن
ن
ن
ـى الثَا ِل َثـ َـة ،ثُـ َـم أَ ْر َس ـ َل ِ ن يى،
ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َـم أَ ْر َس ـ َل ِ يى ،فقــال :ا ْقـ َـرأْ ،فقلــت :مــا أنــا ِب َقـ ِ
ـار ٍئَ ،فأَخَ ـ َـذِ ي� َفغَ طَـ ِ ي
أ
ـر ُم} (العلــق)3 - 1:
ـق* خَ َلـ َ
اسـ ِـم َربِــكَ ا َلـ ِـذي خَ َلـ َ
نسـ َ
ـق ْ ِإ
ـان ِمـ ْ
فقــال{ :ا ْقـ َـرأْ ِب ْ
ال َ
ـن َع َلـ ٍـق* ا ْقـ َـرأْ َو َربُــكَ ال َ ْكـ َ
ـت خُ َويْ ِلـ ٍـد،
َف َر َجـ َ
ـع بهــا رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْر ُجـ ُـف ُفــؤَا ُد ُهَ ،ف َدخَ ـ َـل عــى خَ ِد َ
يجـ َـة ِب ْنـ ِ
ن
ن
ن
ت
يجـ َـةَ ،وأَخْ ب َ َرهَ ــا
ـب عنــه الـ َـر ْو ُع ،فقــال ِلخَ ِد َ
ـو�َ ،ف َز َم ُلــو ُه ،حــى َذهَ ـ َ
ـو� ز َِم ُلـ ِ ي
ر� اللــه عنهــا ،فقــال :ز َِم ُلـ ِ ي
ي
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يجـ ُـة :كَا ،واللــه مــا يُخْ ِزيــكَ اللــه أَبَـ ًـدا؛ ِإنَــكَ َل َت ِصـ ُـل
ـر :لقــد خَ ِشـ ُ
ـى ،فقالــت خَ ِد َ
ا ْلخَ ـ ب َ َ
ـيت عــى نَ ْفـ ِ ي
ـت
ومَ ،وتَ ْقـ ِـري َ
الحـ ِ
الم ْعـ ُـد َ
الض ْيـ َـفَ ،وت ُِعـ ي ن ُ
ـقَ ،فانْطَ َل َقـ ْ
ـب َ
ـب َ
الر ِحـ َـمَ ،وت َْح ِمـ ُـل الـك ََلَ ،وتَك ِْسـ ُ
َ
ـ� عــى ن ََوا ِئـ ِ
يجـ َـة ،وكان ْامـ َـرأً
يجـ ُـة ،حـ تـى أَتَـ ْ
ـت ِبـ ِـه َو َر َقـ َـة بــن ن َْو َفـ ِـل بــن أَ َسـ ِـد بــن عبــد ا ْل ُعـ َزى ،ابــن َعـ ِـم خَ ِد َ
ِبـ ِـه خَ ِد َ
تَنـ ن
العـ ب ن
الع ب ْ َرا ِن َيـ ِـة ،مــا شَ ــا َء اللــه أَ ْن
ـب مــن ِإ
ـ� ي� َ
ـب ِ
الن ِْجيـ ِـل ِب ِ
الك َتـ َ
الج ِاه ِل َيـ ِـة ،وكان يَكْ ُتـ ُ
ا�َ ،ف َيكْ ُتـ ُ
ـاب ِ ْ َ
َ َ َ
ـر ِ ي َ
اسـ َـم ْع مــن ابــن أَ ِخيــكَ  ،فقــال
ـي ،فقالــت لــه خَ ِد َ
يَكْ ُتـ َ
يجـ ُـة :يــا بــن َعـ ِـمْ ،
ـب ،وكان شَ ـ ْيخً ا ك َِبـ ي ً
ـرا ،قــد َع ِمـ َ
ـر مــا َرأَى،
ـر ُه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خَ ـ ب َ َ
لــه َو َر َقـ ُـة :يــا بــن أَ ِخــيَ ،مــا َذا تَـ َـرى؟ َفأَخْ ـ ب َ َ
ن
ن
ـون َح ًيــا
ـى أَ ُكـ ُ
فقــال لــه َو َر َقـ ُـة :هــذا ال َن ُامـ ُ
ـوس الــذي نَـ َز َل اللــه عــى ُمـ َ
ـو� ،يــا َل ْي َتـ ِ ي
ـى فيهــا جذعـاًَ ،ل ْي َتـ ِ ي
ِإ ْذ يُخْ ِر ُجــكَ َق ْو ُمــكَ  ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أو مخرجــي هُ ـ ْـم؟! قــال :نعــم،
ن
لــم يَـأْ ِت َر ُجـ ٌـل َقـ ُ
ـ�ا ُمــؤَ َز ًرا ،ثُـ َـم لــم
ط ِب ِم ْثـ ِـل مــا ِج ْئـ َ
ـت ِبـ ِـه إل ُعـ ِ
ـ�كَ نَـ ْ ً
ـى يَ ْو ُمــكَ أَنْـ ُ ْ
ـود َيَ ،و ِإ ْن يُ ْد ِر ْكـ ِ ي
ينشَ ــب ور َقـ ُـة أَن تُـ ن
ت
(*)
ـي).
ـر َ
ْ ُ
َْ ْ َ َ
ـو يِ�ََ ،و َفـ َ َ
الو ْحـ ُ
فهــذا الحديــث الشــامل لواقعــة البــدء بـ ن ن
ـرول القـرآن الكريــم ،ومــا تعلــق بهــا مــن تداعيــات،
1

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عنــد تلقــي الوحــي ألول مــرة ،ومــا تلقــاه
فيمــا يخــص وصــف حــال النـ ب ي
منــه فيهــا ،وموقــف الزوجــة الصالحــة ن ي� القيــام بواجبهــا تجــاه مســاندة زوجهــا ن ي� محنــه وأزماتــه،
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
وفيــه أيضـاً إشــارة لبشــارة الكتــب الســماوية الســابقة بنبــوة النـ ب ي
نزول القرآن ي ليلة القدر امباركة:
ن
ليــاى شــهر رمضــان ،أل وهــي ليلــة
أفصحــت آيــات القــرآن الكريــم عــن نزولــه ي� إحــدى ي
ت
ـى تفــوق بالقــدر والــوزن ألــف شــهر ،مصداق ـاً لقولــه تعــاى{ِ :إنَــا أَن َز ْل َنــا ُه ِ ن ي� َل ْي َلـ ِـة ال َقـ ْـد ِر*
القــدر ،الـ ي
وح ِفي َهــا ِبـ ِـإ ْذ ِن َربِ ِهــم
ـف شَ ـ ْه ٍر* تَـ ن َ ن َ
الما ِئ َكـ ُـة َوالـ ُـر ُ
ـر ُل َ
ـر ِمـ ْ
ـن أَ ْلـ ِ
َو َمــا أَ ْد َراكَ َمــا َل ْي َلـ ُـة ال َقـ ْـد ِر* َل ْي َلـ ُـة ال َقـ ْـد ِر خَ ـ ي ْ ٌ
ت
ـع الف َْجـ ِـر} (القــدر ،)5 - 1 :فهــذه الســورة الكريمــة ســميت بالقــدر
ِمــن ك ُِل أَ ْمـ ٍـر* َسـ ٌ
ـام ِهـ َ
ـي َحـ َـى َمطْ َلـ ِ
ت
ـى أنــزل فيهــا القـرآن ،والمـراد بالقــدر الــذي وصفــت بــه هــذه الليلة ،كمــا ورد
نســبة إى قــدر الليلــة الـ ي
ن� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أنهــا إنمــا ســميت بهــذا الســم؛ ألن قدرهــا ش
ورفهــا عنــد اللــه عظيــم ،ومعلــوم
ي
*صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب منه.
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أ
ش
ش
�ء واحــد ن ي� الــذات والصفــات ،فيمتنــع
أنــه ليــس قدرهــا ورفهــا ،لســبب ذلــك الزمــان؛ لن الزمــان ي
كــون بعضــه شأرف مــن بعــض لذاتــه ،فثبــت أن شرفــه وقــدره ،بســبب أنــه حصــل فيــه أمــور شريفــة
عاليــة ،لهــا قــدر عظيــم ،ومرتبــة رفيعــة ،ومعلــوم أن منصــب الديــن أعــى وأعظــم مــن منصــب
أ
الدنيــا ،وأعــى أ
ن
الشــياء ش
نبــوة محمــد،
وأرفهــا منصبــاً ي� الديــن هــو القــرآن؛ لجــل أن بــه ثبتــت ّ
ن
صــى اللــه عليــه وســلم ،وبــه ظهــر الفــرق بـ ي ن
المرلــة ،كمــا
ـ� الحــق والباطــل ي� ســائر كتــب اللــه ن ن ّ
ن
{و ُم َه ْي ِمن ـاً َع َل ْيـ ِـه} (المائــدة ،)48 :وبــه ظهــرت درجــات أربــاب الســعادات ،ودركات أربــاب
قــال ي� صفتــهَ :
ش
�ء إل والقـرآن أعظــم قــدراً ،وأعــى ذكـراً ،وأعظــم منصبـاً منــه ،فلــو كان
الشــقاوات ،فعــى هــذا ل ي
نزولــه إنمــا وقــع ن� ليلــة أخــرى ســوى ليلــة القــدر ،لكانــت ليلــة القــدر هــي هــذه الثانيــة ل أ
الوى،
ي
ت
ـى وقعــت ن ي� رمضان ،علــم أن القـرآن إنما أُنــزل ن ي� تلــك الليلة.
وحيــث أطبقــوا عــى أن ليلــة القــدر الـ ي

()1

ن
و� أضــواء البيــان أن معـ نـى قولــه{ِ :إنَــا أَن َز ْل َنــا ُه ِ ن ي� َل ْي َلـ ِـة ال َقـ ْـد ِر}أي ن ي� ليلــة التقديــر لجميــع
ي
أمــور الســنة؛ مــن رزق ،ومــوت ،وحيــاة ،وولدة ،ومــرض ،وصحــة ،وخصــب ،وجــدب ،وغـ يـر ذلــك
مــن أمــور الســنة جميعهــا ،قــال بعضهــم :حـ تـى إن الرجــل لينكــح ويتــ�ف ن ي� أمــوره ،ويولــد لــه،
ت
المــو� ن ي� تلــك الســنة.
وقــد خــرج اســمه ن ي�

()2

وأرجــح أ
ش
والعريــن مــن رمضــان ،فعــن ابــن
القــوال ن ي� موعــد ليلــة القــدر أنهــا ليلــة الســابع
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم( ،أُ ُروا َل ْي َلـ َـة ا ْل َقـ ْـد ِر ن ي�
ر� اللــه عنهمــا ،أَ َن ِر َجــال ً مــن أَ ْص َحـ ِ
ُع َمـ َـر ،ي
ـاب النـ ب ي
ا ْلمنــام ن� السـبع أ
ال َ َو ِاخـ ِـر ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ َرى ُرؤْ يَا ُكـ ْـم قــد ت ََواطَـأَ ْت ن ي�
ََ ِ ي َ ْ ِ
الَواخــرَ ،فمــن كان متحريهــا َف ْليتحرهَ ــا ن� الس ـبع أ
أ
()3
ال َ َو ِاخـ ِـر)
ََُ ِ َ
الس ـ ْب ِع َ ِ ِ َ ْ
َ
ََ َ َ ي َ ْ ِ
ووصفــت ليلــة نــزول الق ـرآن الكريــم أيض ـاً بالمباركــة ،حســب مــا جــاء ن ي� ســورة الدخــان،
ن
ـن} (الدخــان ،)3 :جــاء ن ي� التســهيل
حيــث يقــول جــل شــأنه{ِ :إنَــا أَن َز ْل َنــا ُه ِ ي� َل ْي َلـ ٍـة ُم َبا َر َكـ ٍـة ِإنَــا ُك َنــا ُم ِنذ ِريـ َ
ن
ن
نن
ـى ليلــة القــدر مــن رمضــان ،وكيفيــة
لعلــوم التريــل ،أن قولــه تعــاى{ :إنــا أنزلنــاه ي� ليلــة مباركــة} يعـ ي
الكبر.204 - 203 /27 ،
.1
التفسر ي
ي
 .2أضواء البيان.173/ 7 ،
أ
ن
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ـى ،صــى اللــه
إنزالــه فيهــا أنــه أنــزل إى الســماء الدنيــا جملــة واحــدة ،ثــم نــزل بــه ب
جريــل عــى النـ ب ي
ن
ن
ش
ـى بالليلــة
�ء ،وقيــل :معنــاه أنــه ابتــدأ إنزالــه ي� ليلــة القــدر ،وقيــل يعـ ي
عليــه وســلم ،شــيئاً بعــد ي
المباركــة ليلــة النصــف مــن شــعبان ،وذلــك باطــل لقولــه{ :إنــا أنزلنــاه ن ي� ليلــة القــدر} مــع قولــه{ :شــهر
رمضــان الــذي أنــزل فيــه الق ـرآن} .ومعـ نـى {يفــرق} ن ي� قولــه تعاى{:فيهــا يفــرق كل أمــر حكيــم} :أي
يفصــل ،ويخلــص ،أ
والمــر الحكيــم أرزاق العبــاد وآجالهــم ،وجميــع أمورهــم ن ي� ذلــك العــام ،نســخ
مــن اللــوح المحفــوظ ن ي� ليلــة القــدر ،ليتمثــل المائكــة ذلــك بطــول الســنة القابلــة.

()1

نزول القرآن منجاً -مفرقاً:
اقتضــت حكمــة اللــه تعــاى وإرادتــه أن ل ن ن
يــرل القــرآن الكريــم جملــة واحــدة ،بــل نــزل
منجم ـاً ـ أي مفرق ـاًـ وكثـ يـراً مــا كان يتعلــق الـ ن ن
ـرول بمناســبات وحــوداث معينــة ،فيقــول عــز وجــل:
ن
ــاس َع َ
ْــرأَ ُه َع َ
(الراء ،)106 :وقــد تعرضــت هــذه
ْــث َون َ َز ْل َنــا ُه ت نَِريــا ً} إ
َ
ــى ُمك ٍ
ــى ال َن ِ
{و ُق ْرآنــاً َف َر ْق َنــا ُه ِل َتق َ
آ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
اليــة الكريمــة إ
بالشــارة إى بعــض ِح َكـ ِـم نــزول القـرآن مفرقـاً ،وذلــك لتمكـ يـ� النـ ب ي
وســلم ،مــن قراءتــه عــى النــاس عــى ُم ْكــث ،أي عــى َمهــل وتَثبــت؛ فإنــه أيــر للحفــظ ،وأعــون عــى
الفهــم ،وقــرئ َ{مكــث} بالفتــح ،وهــو لغــة فيــه ،ومعـ نـى قولــه تعــاى{ :ونزلنــاه ن ن
تري ـا ً} أي حســبما
تقتضيــه الحكمــة والمصلحــة ،ويقــع مــن الحــوادث والواقعــات.

()2

من أوصاف القرآن ي القرآن:
وردت أوصــاف عديــدة للق ـرآن الكريــم ذكرتهــا آيــات ن ن
التريــل ،وكل وصــف منهــا لــه معانيــه
أ
ت
يــأ�:
ودللتــه ،ومــن تلــك الوصــاف المقتبســة مــن القــرآن نفســه ،مــا ي
آ
ت
ـى ذكــرت لغــة القـرآن ،قولــه تعــاى{ِ :إنَــا أَن َز ْل َنــا ُه
القــرآن عــري ،ومــن اليــات القرآنيــة الـ ي
ـون} (يوســف ،)2 :وتكــرر هــذا الذكــر ،وتأكــد ن ي� آيــات قرآنيــة أخــرى ،كمــا ن ي�
ُق ْرآن ـاً َع َر ِب ّي ـاً َل َع َل ُكـ ْـم ت َْع ِق ُلـ َ
اليــة  28مــن ســورة الزمــر ،آ
آ
واليــة  113مــن ســورة طــه ،والثالثــة مــن ســورة فصلــت ،والســابعة مــن
ســورة الشــورى ،والثالثــة مــن الزخــرف.
 .1التسهيل لعلوم ن ن
التريل.34 /4 :
تفسر ب يأ� السعود.199 /5 :
 .2ي
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اليــة أ
ليــس لــه ِعـوج ،حيــث يقــول جــل شــأنه ن� آ
الوى مــن ســورة الكهــف{ :ا ْل َح ْمـ ُـد ِل َلـ ِـه
َ
ي
ـاب َو َلـ ْـم يَ ْج َعــل َلــهُ ِع َو َجــا} (الكهــف)1:؛ أي لــم يجعــل ن ي� الق ـرآن عوج ـاً
ا َلـ ِـذي أَن ـ َز َل َعـ َـى َع ْبـ ِـد ِه ا ْل ِك َتـ َ
أ
ن
ـا� ،أخبــاره كلهــا صــدق ،وأحكامه
ـ أي ل اعوجــاج فيــه البتــة ـ ل مــن جهــة اللفــاظ ،ول مــن جهــة المعـ ي
عــدل ،ســالم مــن العيــوب جميعهــا ،ن ي� ألفاظــه ومعانيــه وأخبــاره وأحكامــه؛ ألن قولــه{ :عوجـاً} نكــرة
ن ي� ســياق النفــي ،فهــي تعــم نفــي أنــواع العــواج جميعهــا .ومــا ذكــره جــل وعــا هنــا مــن أنــه ل اعوجاج
ن
ن
ـاس ِ ن ي� هَ ـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ِآن ِمــن ك ُِل َم َثـ ٍـل َل َع َل ُهـ ْـم
فيــه ،بينــه ي� مواضــع أُخــر كثـ يـرة ،كقولــهَ :
ربْ َنــا ِلل َنـ ِ
{و َل َقـ ْـد َ َ
ـت ك َِل َمـ ُـة َربِــكَ ِص ْدقـاً
ـو ٍج َل َع َل ُهـ ْـم يَ َتق َ
يَ َت َذ َكـ ُـر َ
{وت ََمـ ْ
ُون}(الزمــر )28 - 27:وقولــهَ :
ـر ِذي ِعـ َ
ون* ُق ْرءانـاً َع َر ِب ًيــا َغـ ي ْ َ
(النعــام ،)115:فقولــه{ :صدقـاً}أي ن� أ
وعــدل ل مبــدل لكَلماتــه وهُ ــو الســميع ا ْلعليــم} أ
الخبــار ،وقولــه:
ََ ْ ً َُ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ ِ ُ َِ ُ
ي
ن أ
ـر ال َلـ ِـه َل َو َجـ ُـدواْ
ـو ك َ
ون ا ْل ُقـ ْـر َ
{عــدل ً} أي ي� الحــكام ،وكقولــه تعــاى{ :أَ َف ـا َ يَ َت َدبَـ ُـر َ
َان ِمـ ْ
آن َو َلـ ْ
ـن ِعنـ ِـد َغـ ي ْ ِ
فيــه اخْ تافـاً كَثــراً} (النســاء )82:آ
(*)
واليــات بمثــل ذلــك كثـ يـرة جــداً.
ِ ي
ِ ِ ِ
1

آن
ووصــف الق ـرآن بالكريــم والعظيــم وامجيــد وامبــن ،فقــال تعــاى{ِ :إنَــهُ َل ُقـ ْـر ٌ
يم } (الواقعــة. )77:
ك َِر ٌ

ن
ن
آن ا ْل َع ِظيـ َـم}
ـا� َوا ْل ُقـ ْـر َ
ووصــف بالعظيــم ،كمــا ي� قولــه تعــاىَ :
{و َل َقـ ْـد آتَ ْي َنــاكَ َسـ ْبعاً ِمـ َ
ـن ا ْل َم َثـ ِ ي
(الحجــر ،)87 :ووصــف بالمجيــد ،كمــا ن� قولــه جــل شــأنه{ :ق َوا ْل ُقــر ِآن ا ْل َمجيـ ِـد} (ق )1 :وهــو مبـ ي ن
ـ� ،كمــا
ِ
ْ
ي
اليــة أ
و� آ
ن
ن
الك َتــاب َو ُقــر ٍآن ُمبـ ي ن
الوى مــن ســورة النمــل،
ي� قولــه تعــاى{ :ا َلـ َـر ِت ْلــكَ آيَـ ُ
ـ�} (الحجــر ،)1 :ي
ْ ِ ٍ
ـات ِ ِ
آ
واليــة  69مــن ســورة يــس.
ن

وورد ي� القــرآن الكريــم ذكــر أوصــاف ربانيــة وخصائــص أخــرى لــه ،فهــو مــن عنــد
اللــه جــل ي عــاه ،ولــن تســتطيع اإنــس والجــن عــى أن يأتــوا مثلــه ،أو بســورة
منــه ،ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا ً ،وهــو يهــدي للتــي هــي أقــوم ،وشــفاء
ورحمــة وهــدى ونــور ،وقــرآن الفجــر مشــهودا ً ،وفيــه مــن كل مثــل ،الحكيــم ذو
الذكــر ،والجــن مــا ســمعوه شــهدوا لــه بالعجــب ،والجبــال تخشــع وتتصــدع مــن
خشــية اللــه لــو أنــزل عليهــا.
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التواصل مع القرآن:
ينبغــي أن يكــون النــاس عــى درايــة بالغايــة العليــا مــن نــزول القــرآن الكريــم ،وكيفيــة
ن
ـا� لهدايــة العالمـ ي ن
ـ� ،ومــا فيــه مــن قصــص وترغيــب وترهيــب ش
وتريع،
التواصــل معــه ،فهــو كتــاب ربـ ي
وخره
يخــدم هــذه الغايــة بأســاليب وقوالــب متنوعــة ومشــوقة ،ومــن أراد الســتفادة مــن نفع القـرآن ي
وثــواب التواصــل معــه بالق ـراءة والتدبــر ،والعمــل بمــا جــاء فيــه ،فعليــه أن يق ـرأه بتــؤدة وترتيــل،
والدبــار عنــه ،وهــي
ويبحــث عــن تفسـ يـر آياتــه ،وأحكامــه ،ومــن أكـ بـر آفــات التعامــل معــه هجــره ،إ
حالــة شــكاها الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى ربــه عــز وجــل ،وفــق مــا جــاء مــن إخبــار عــن
ذلــك ،ويفــر صاحــب أضــواء البيــان المـراد بهجــر القـرآن ،فيقــول :معلــوم أن كل مــن لــم يشــتغل
بتدبــر آيــات هــذا الق ـرآن العظيــم ـ أي تصفحهــا ،وتفهمهــا ،وإدراك معانيهــا ،والعمــل بهــا ـ فإنــه
معــرض عنهــا ،غــر متدبــر لهــا ،فيســتحق النــكار والتوبيــخ المذكــور ن� آ
اليــات ،إن كان اللــه أعطــاه
إ
ي
ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى ربــه مــن هجــر قومــه هــذا
فهمـاً يقــدر بــه عــى التدبــر ،وقــد شــكا النـ ب ي
الر ُسـ ُ
{و َقـ َ
ـول يــا َر ِب ِإ َن َق ْو ِمــي اتَخَ ـ ُـذواْ هَ ـ َـذا ا ْل ُقـ ْـرءاَ َن َم ْه ُجــوراً} (الفرقــان.)30:
القـرآن ،كمــا قــال تعــاىَ :
ـال َ
ن
فتدبــر القـرآن ،وتفهمــه ،وتعلمــه ،والعمــل بــه ،أمــر ل بــد منــه للمسـ ي ن
النى،
ـلم�  .وقــد بـ يـ� ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،أن المشـ ي ن
ـتغل� بذلــك هــم خـ يـر النــاس ،كما ثبــت ن ي� حديــث عثمان بــن عفان،
ن
()1
آن َو َع َل َمــهُ )
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :خَ ي ْ ُر ُكـ ْـم مــن ت ََع َلـ َـم ا ْل ُقـ ْـر َ
ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
()2
ـون} (آل عمـران.)79:
اب َو ِب َمــا كُن ُت ْم ت َْد ُر ُسـ َ
ـ� ِب َما كُن ُتـ ْـم ت َُع ِل ُمـ َ
{...و َلــ ِـكن كُونُــواْ َربَا ِن ِيـ ي ن َ
وقــال تعــاىَ :
ـون ا ْل ِك َت َ
الرقية بالقرآن:
ن
ـد� ،تســتخدم إى جانــب تنــاول العقاقـ يـر
الرقيــة أســلوب مــن أســاليب العــاج الصحــي والبـ ي
ـك
الطبيــة الازمــة للعــاج ،شريطــة خلوهــا مــن الطاســم ،وأي أنــواع الـ شـرك ،فعــن َعـ ْ
ـو ِف بــن َما ِلـ ٍ
أ
ـج ِع ِي ،قــال( :كنــا نَـ ْـرِ ت ي� ن ي� ا ْل َج ِاه ِل َيـ ِـةَ ،ف ُق ْل َنــا :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه؛ َك ْيـ َـف تَـ َـرى ن ي� ذلــك؟ فقــال :ا ْع ِر ُضــوا
الَشْ ـ َ
ت
()3
ش
ركٌ ).
ـى ُر َقا ُكـ ْـم ،ل بَ ـأْ َس ِبالـ ُـر َ� ،مــا لــم يَ ُكـ ْ
ـن فيــه ِ ْ
َعـ َ ي َ
خركم من تعلم القرآن وعلمه.
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ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وثبتــت بالدليــل ممارســة الرقيــة بالقـرآن ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة أَ َن النـ ب ي
ـث ِف ِيه َمــاَ ،ف َقـ َـرأَ ِف ِيه َمــاُ { :قـ ْـل هــو اللــه أَ َحـ ٌـد}
ـع َك َف ْيـ ِـه ،ثُـ َـم نَ َفـ َ
كان إذا أَ َوى إى ِف َر ِاشـ ِـه ك َُل َل ْي َلـ ٍـةَ ،ج َمـ َ
اسـ َتطَا َع مــن َج َسـ ِـد ِه ،يَ ْبـ َـدأُ
َو{ ُقـ ْـل أَ ُعــو ُذ ِبـ َـر ِب ا ْل َف َلـ ِـق} َو{ ُقـ ْـل أَ ُعــو ُذ ِبـ َـر ِب النــاس} ثُـ َـم يَ ْم َسـ ُ
ـح ِب ِه َمــا مــا ْ
ات).
ِب ِه َمــا عــى َرأْ ِسـ ِـه َو َو ْج ِهـ ِـه ،ومــا أَ ْق َبـ َـل مــن َج َسـ ِـد ِه ،يَف َْعـ ُـل ذلــك ثَـ َ
ـاث َمـ َـر ٍ

()1

ااستعاذة بالله عند البدء بقراءة القرآن:
مــن آداب ق ـراءة الق ـرآن ومســتحباتها الســتعاذة مــن الشــيطان عنــد البــدء بهــا ،اســتجابة
ن
الر ِجيــم} (النحــل)98 :
للحــث الــوارد ي� قولــه تعــاىَ { :فـ ِـإ َذا َقـ َـرأْ َت ا ْل ُقـ ْـر َ
اسـ َت ِع ْذ ِبال ّلـ ِـه ِمـ َ
آن َف ْ
ـن الشَ ـ ْيطَ ِان َ
آ
و� بعــض التفاســر ،أن أظهــر القولـ ن ن
ن
الرادة ،أي
ـ� ي� هــذه اليــة الكريمــة ،أن الــكام عــى حــذف إ
ي
ي
ي
فــإذا أردت قـراءة القـرآن ،فاســتعذ باللــه ،آ
اليــة ،وليــس المـراد أنــه إذا قـرأ القـرآن وفــرغ مــن قراءتــه
اســتعاذ باللــه مــن الشــيطان ،كمــا يفهــم مــن ظاهــر آ
اليــة ،وذهــب إليــه بعــض أهــل العلــم ،ودليــل
أ
ن
ن
و� كام العــرب لدللــة المقــام عليهــا ،كقولــه تعــاى:
المنحــى الول تكــرر حــذف إ
الرادة ي� القـرآن ،ي
ـاة} أي أردتــم القيــام إليهــا ،كمــا هــو ظاهــر.
{يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
الصـ ِ
ـن َآم ُنــواْ ِإ َذا ُق ْم ُتـ ْـم ِإ َى َ
ن
ومعى الستعاذة اللتجاء والعتصام بالله ،والحتماء بحماه.

()2

()3

تاوة القرآن و ترتيله:
نزلــت آ
اليــات القرآنيــة تحــث الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والمسـ ي ن
ـلم� معــه ،ومــن
آن ت َْرِتيــا ً} (المزمــل ،)4 :واللــه كلــف
ُــر َ
بعــده ،عــى تــاوة القــرآن وترتيلــه ،فقــال تعــاىَ :
ِــل ا ْلق ْ
{...و َرت ِ
ت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــل كان مــن ِح َكــم نزولــه
الوحــي ،عليــه الســام ،برتيــل القـرآن عــى النـ ب ي
وجل{:و َقـ َ
آن ُج ْم َلـ ًـة
مفرق ـاً تحقيــق هــذه الغايــة ،فقــال عــز
ـول نُ ـ ِز َل َع َل ْيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
َ
ـال ا َل ِذيـ َ
ـن َك َفـ ُـروا َلـ ْ
ــه ُفــؤَا َدكَ
َو ِاح َ
ــد ًة ك ََذ ِلــكَ ِل ُن َث ِب َ
ــت ِب ِ

َو َرت َ ْل َنــا ُه ت َْرِتيــا ً} (الفرقــان)32 :

ت
ـى نقلهــا الوحــي عــن اللــه تبــارك وتعــاى،
فالقـرآن الكريــم ينبغــي أن يُتــى حســب التــاوة الـ ي
ــع ُق ْرآن َــهُ } (القيامــة)18 :
فقــال جــل شــأنهَ { :ف ِــإ َذا َق َرأْنَــا ُه َفات َِب ْ
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ن
اتبــع
جريــل قــراءة اللــه؛ ألنهــا مــن عنــده،
ومعــى ْ
جريــل ،فاجعــل قــراءة ب
أي إذا قــرأه ب
قرآنــه؛ أي اســمع قراءتــه ،واتبعهــا بذهنــك؛ لتحفظهــا ،وقيــل :اتبــع الق ـرآن ن� أ
()1
الوامــر والنواهــي.
ي
آن َف َمـ ِـن
ـو ا ْل ُقـ ْـر َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول جــل شــأنهَ :
{وأَ ْن أَتْ ُلـ َ
وعــى لســان النـ ب ي
ــل َفق ْ
ــه َو َمــن َض َ
يــن} (النمــل) 92 :
اهْ َت َ
ــن ُ
الم ِنذ ِر َ
ُــل ِإن ََمــا أَنَــا ِم َ
ــدي ِل َنف ِْس ِ
ــدى َف ِإن ََمــا يَ ْه َت ِ

أي أواظــب عــى تاوتــه لتنكشــف يى حقائقــه الرائعــة المخزونــة ن ي� تضاعيفــه شــيئاً فشــيئاً ،أو
الرشــاد ،فيكــون ذلــك تنبيهـاً عــى كفايتــه ن ي�
عــى تاوتــه عــى النــاس بطريــق تكريــر الدعــوة ،وتثنيــة إ

غــر حاجــة إى إظهــار معجــزة أخــرى.
الهدايــة إ
والرشــاد ،مــن ي

()2

ونهــى اللــه رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الق ـراءة المســتعجلة للق ـرآن ،فقــال عــز
وجلَ {:ف َت َعـ َ
ـى ِإ َل ْيــكَ َو ْح ُيــهُ َو ُقــل َر ِب ِز ْ ِد ن ي�
ـق َو َل ت َْع َجـ ْـل ِبا ْل ُقـ ْـر ِآن ِمــن َق ْبـ ِـل أَن يُ ْقـ ن َ
ـاى ال َلــهُ ا ْل َم ِلــكُ ا ْل َحـ ُ
ِع ْلمــاً} (طــه)114 :

وقال تعاى{ :ل ت َُح ِركْ ِب ِه ِل َسانَكَ

ِل َت ْع َج َل ِب ِه} (القيامة)16:

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،للق ـرآن ،مــا جــاء عــن َق َتــا َد َة،
ومــن وصــف طريقــة تــاوة النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم؟ فقــال :كانــت َمـ ًـدا ،ثُـ َـم َقـ َـرأَ:
(سـ ِـئ َل أَنَـ ٌ
قــالُ :
ـسَ ،ك ْيـ َـف كانــت ِقـ َـرا َء ُة النـ ب ي
يــم).
ــنَ ،ويَ ُم ُ
ــهَ ،ويَ ُم ُ
يــم} يَ ُم ُ
الر ِح ِ
ــم ال َل ِ
ــد ِب ِب ْس ِ
الر ِح ِ
ــم ال َل ِ
ِ{ب ْس ِ
ــد ِب َ
ــد ِب َ
ــه الرحمــن َ
الر ْح َم ِ

()3

ـى ،صــى اللــه عليــه
وعــن ب يأ� ِإيَـ ٍ
ـاس ،قــال :ســمعت َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه بــن ُمغَ َفـ ٍـل ،قــال( :رأيــت النـ ب ي
ـح ،أو مــن ُســو َر ِة
ـي ت َِسـ ي ُ
وســلم ،يَ ْقـ َـرأُ وهــو عــى نَا َق ِتـ ِـه  -أو َج َم ِلـ ِـه َ -و ِهـ َ
ـر ِبـ ِـه ،وهــو يَ ْقـ َـرأُ ُســو َر َة ا ْل َف ْتـ ِ
ــرا َء ًة َل ِي َن ً
ــع).
ْــرأُ وهــو يُ َر ِج ُ
ــة ،يَق َ
ــحِ ،ق َ
ا ْل َف ْت ِ

()4

المف ََصـ َـل ا ْل َب ِار َحـ َـة ،فقــال:
وعــن عبــد ال َلـ ِـه ،قــال( :غ ََد ْونَــا عــى عبــد ال َلـ ِـه ،فقــال َر ُجـ ٌـل :قـرأت ُ
ت
ـع ِرِ ،إنَــا قــد َسـ ِـم ْع َنا ا ْل ِقـ َـرا َءةَ ،و ِإ ن ي ِ� أل َ ْح َفـ ُ
ـى ،صــى اللــه
هَ ـ ًـذا َك َهـ ِـذ الشِ ـ ْ
ـى كان يَ ْقـ َـرأُ ِب ِهـ َ
ظ الق َُرنَــا َء الـ ي
ـن النـ ب ي
()5
عليــه وســلم ،ث َ َمـ ِ ن ش
ـر َة ُســو َر ًة مــن ا ْل ُمف ََصـ ِـلَ ،و ُســو َرت ي ْ ِنَ� مــن ِآل حــم)
ـا� َعـ ْ َ
يَ

 .1التسهيل لعلوم ن ن
التريل165 /4 :
تفسر ب يأ� السعود.306 /6 :
 .2ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مد القرآن..
 .4صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب ت
الرجيع.
ن
ت
 .5صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب الرتيل ي� القراءة.
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ممــا ســبق يظهــر أن الســتعجال ن� ختــم القـرآن غـ يـر محبــذ ،بــل المطلــوب ت
الرتيــل والتــاوة
ي
ت
ـى يراعــى فيهــا تطبيــق أحــكام التــاوة ،بخــاف ق ـراءة بعــض النــاس الذيــن يرعــون ن ي�
المتأنيــة ،الـ ي
الق ـراءة لتســجيل أرقــام ختــم الق ـرآن ،عــى خــاف المرغــوب فيــه الــذي أكدتــه الســنة المطهــرة،
ن
َان يَ َت َعاهَ ـ ُـد َك َن َتــهُ َ ،ف َي ْسـأَ ُل َها عــن
ـبَ ،فـك َ
ـى ب يأ� ْامـ َـرأَ ًة َذ َ
ات َح َسـ ٍ
فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،قــال( :أَنْك ََحـ ِ ي
بَ ْع ِل َهــاَ ،ف َت ُقـ ُ
ـش لنــا َك َن ًفــا ،منــذ أَتَ ْي َنــا ُه،
الر ُجـ ُـل مــن َر ُجـ ٍـل ،لــم يَطَ ـأْ لنــا ِف َراشً ــا ،ولــم يُ َف ِتـ ْ
ـولِ :ن ْعـ َـم َ
ن
فلمــا طَـ َ
ـى ِبـ ِـهَ ،ف َل ِقي ُتــهُ بَ ْعـ ُـد ،فقــال:
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :ا ْل َقـ ِ ي
ـال ذلــك عليــهَ ،ذ َكـ َـر ِلل َنـ ِب ي ِ
ـو ٍم ،قــالَ :و َك ْيـ َـف تَخْ ِتـ ُـم؟ قــال :ك َُل َل ْي َلـ ٍـة ،قــالُ :صـ ْـم ن ي� كل شَ ـ ْه ٍر ثَاثَـ ًـة،
َك ْيـ َـف ت َُصـ ُ
ـوم؟ قــال :ك َُل يَـ ْ
آن ن� كل شَ ـ ْهر ،قــال :قلــت :أُ ِطيـ ُ ش
ـام ن ي� ا ْل ُج ُم َعـ ِـة،
ـر مــن ذلــك ،قــالُ ،صـ ْـم ثَاثَـ َـة أَيَـ ٍ
ـق أَ ْكـ َ َ
واقــرإ ا ْل ُقـ ْـر َ ي
ٍ
ـ�َ ،و ُصـ ْـم يَ ْو ًمــا ،قــال :قلــت :أُ ِطيـ ُ ش
ـق أَ ْكـ ش َـر مــن ذلــك ،قــال :أَ ْف ِطــر يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـر مــن ذلــك،
قلــت :أُ ِطيـ ُ
ـق أَ ْكـ َ َ
َ
ْ
ِ
ن
ـال َمـ َـر ًة،
ـو َم َد ُاو َدِ ،ص َيـ َ
ـو ٍمَ ،و ِإ ْفطَــا َر يَـ ْ
ـام يَـ ْ
ـو ِم؛ َصـ ْ
الصـ ْ
قــالُ :صـ ْـم أَ ْف َضـ َـل َ
ـو ٍمَ ،وا ْقـ َـرأْ ي� كل َسـ ْب ِع َل َيـ ٍ
ن
ن
َان يَ ْقـ َـرأُ
ـتَ ،ف ـك َ
ـر ُتَ ،و َض ُع ْفـ ُ
ـى َق ِب ْلـ ُ
ـت ُرخْ َصـ َـة رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم؛ َو َذاكَ أَ ي ِ� َكـ ِب ْ
َف َل ْي َتـ ِ ي
ـون أَخَ ـ َـف عليــه
ـارِ ،ل َي ُكـ َ
عــى بَ ْعـ ِـض أَهْ ِلـ ِـه ُ
ـارَ ،وا َلـ ِـذي يَ ْقـ َـرؤُ ُه يَ ْع ِر ُضــهُ مــن ال َن َهـ ِ
السـ ْب َع مــن ا ْل ُقـ ْـر ِآن ِبال َن َهـ ِ
ت
ــن ،ك ََر ِاه َي َ
ــركَ شــيئاً َفــا َر َق
ــىَ ،و َص َ
ــام ِم ْث َل ُه َ
ــل ،وإذا أَ َرا َد أَ ْن يَ َتق َ
ــر أَيَ ًامــاَ ،وأَ ْح َ
ــة أَ ْن يَ ْ ُ
َــوى أَ ْفطَ َ
ِبال َل ْي ِ
ن
ن
و� خَ ْمـ ٍـس،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عليــه ،قــال أبــو َع ْبــد ال َلـ ِـه :وقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـم ي� ثَـ ٍ
ـاث ،ي
النـ ب ي
ش
()1
ْرهُ ـ ْـم عــى َس ـ ْب ٍع)
َوأَك َ ُ
والنــاس حيــال الق ـرآن وتاوتــه ،أصنــاف وأشــكال ودرجــات ،وصفهــا الرســول ،صــى اللــه
أ
ـبَ ،وطَ ْع ُم َهــا
عليــه وســلم ،بقولــه(َ :م َثـ ُـل ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن الــذي يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
آن ،ك ََم َثـ ِـل ْالُت ُْر َجـ ِـة؛ ِر ُ
يح َهــا طَ ِيـ ٌ
الم َن ِاف ِق
ـبَ ،و َم َثـ ُـل ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن الــذي ل يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
آن ،ك ََم َثـ ِـل ال َت ْمـ َـر ِة ،ل ِريـ َ
ـوَ ،و َم َثـ ُـل ُ
ـح لهــاَ ،وطَ ْع ُم َهــا ُح ْلـ ٌ
طَ ِيـ ٌ
آن،
ـبَ ،وطَ ْع ُم َهــا ُمـ ٌـرَ ،و َم َثـ ُـل ا ْل ُم َن ِافـ ِـق الــذي ل يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
الــذي يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
الريْ َحانَـ ِـةِ ،ر ُ
يح َهــا طَ ِيـ ٌ
آنَ ،م َثـ ُـل َ
ـحَ ،وطَ ْع ُم َهــا ُمـ ٌـر)
الح ْنظَ َلـ ِـة ،ليــس لهــا ِريـ ٌ
ك ََم َثـ ِـل َ
فهنيئـاً لمــن كان مثــل أ
الُت ُْر َجـ ِـة ،مؤمــن يقـرأ القـرآن ،ريحــه طيــب ،وطعمــه طيــب ،وبئــس مــن
()2

كان مــن صنــف الحنظلــة ،أو الريحانــة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب ن ي� كم يقرأ القرآن.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الطعمة ،باب ذكر الطعام.
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التغني بالقرآن:
ـرات الق ـرآن الكريــم ،قابليتــه لجــذب القلــوب ،وشــد أ
مــن مـ ي ن
الســماع ،لموســيقاه ،وبيانــه،
وباغتــه ،ومضامينــه ،وســواء فــر التغـ نـى بــه بتجويــد صــوت قارئيــه ،أم بغـ يـر ذلــك ،فهــي مـ ي ن
ـرة مــن
ي
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،أَنَــهُ كان يقــول :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
يمراتــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ن
ش
ْ
ـب لــه يُ ِريـ ُـد يَ ْج َهـ ُـر ِبـ ِـه) ( ،)1عــن
ـى أن يَ َتغَ ـ َـى ِبا ْل ُقـ ْـر ِآن ،وقــال َص ِاحـ ٌ
ـى ٍء مــا أَ ِذ َن ِلل َنـ ِب ي
(لــم يَـأ َذن اللــه ِلـ َ ي ْ
ش
َ
َ
ـى أَ ْن يَ َتغَ ـ ن َـى
ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا أ ِذ َن اللــه ِلـ َ ي ْ
ـى ٍء مــا أ ِذ َن ِلل َنـ ِب ي ِ
ـر ُه يَ ْس ـ َتغْ ِ ن يى ِبـ ِـه).
ِبا ْل ُقـ ْـر ِآن ،قــال ُس ـ ْف َي ُ
ان :تَف ِْسـ ي ُ

()2

ن
ن
ن
ين
معــى
تحســ� الصــوت
التغــى ،فعــن الشــافعي
ْــر لاختــاف ن ي�
و� عمــدة القــاري ِذك ٌ
ي
ي
ـتغى بــه عــن أخبــار أ
ن
المــم الماضيــة ،والكتــب المتقدمــة ،وقيــل :معنــاه التشــاغل
بالقـرآن ،وقيــل يسـ ي
ن
ـى ،وقيــل :إن أوضــح الوجــوه ن ي� تأويلــه مــن لــم يغنــه القـرآن ،ولــم ينفعــه ن ي� إيمانــه ،ولــم
بــه والتغـ ي
يصــدق بمــا فيــه ،مــن وعــد ،ووعيــد ،فليــس منــا ،ومــن تــأول بهــذا التأويــل ،كــره الق ـراءة أ
باللحــان
ت
والرجيــع.

()3

ولمــا ســمع الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ق ـراءة أ� مــو� أ
الشــعري للق ـرآن ،أثـ نـى
بي
ــر ِآل َد ُاو َد).
ــو�؛ لقــد أُو ِت َ
عليهــا ،وقــال لــه( :يــا أَبَــا ُم َ
يــت ِم ْز َمــا ًرا مــن َم َز ِام ي ِ

()4

ن
ومعــى قولــه( :لقــد أُعطيــت)
وهنــا ل مجــال لاختــاف بــأن المقصــود حســن الصــوت،
بصيغــة المجهــول(ِ ،م َزمــاراً) :بكــر الميــم؛ أي صوتــاً حســناً ولحنــاً طيبــاً ،قــال الحافــظ :المــراد
بالمزمــار الصــوت الحســن ،وأصلــه آ
اللــة ،أطلــق اســمه عــى الصــوت للمشــابهة ،وقولــه( :مــن مزامـ يـر
آل داود) أي مــن ألحانــه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب من لم يتغن بالقرآن.
 .2التخريج نفسه.
 .3عمدة القاري40/ 20 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن.
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وعــن النــووي ن ي� شرح مســلم ،قــال العلمــاء :المـراد بالمزمــار هنــا الصــوت الحســن ،وأصــل
الزمــر الغنــاء ،وآل داود هــو داود نفســه ،وآل فــان قــد يطلــق عــى نفســه ،وكان داود ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،حســن الصــوت جــداً( ،)1لكــن بالتأكيــد ،فــإن القـراءة الحســنة للقـرآن تكــون وفــق أحكام
التجويــد والتــاوة المأثــورة.
تدبر القرآن والتذكر به:
أفضــل مــا تكــون عليــه قـراءة القـرآن ،أن تتــم تــاوة وترتيـاً ،مــع تدبــر المقــروء ،حيــث أنكــر
ـن ِعنـ ِـد
ـو ك َ
ون ا ْل ُقـ ْـر َ
اللــه تعــاى عــى الذيــن ل يتدبــرون القـرآن ،فقــال جــل شــأنه{ :أَ َفـا َ يَ َت َدبَـ ُـر َ
َان ِمـ ْ
آن َو َلـ ْ
آن أَ ْم َعـ َـى
ون ا ْل ُقـ ْـر َ
ـر ال ّلـ ِـه َل َو َجـ ُـدواْ ِفيـ ِـه اخْ ِتاَف ـاً ك َِثـ يـراً} (النســاء ،)82 :وقــال عــز وجــل{ :أَ َفـ َـا يَ َت َدبَـ ُـر َ
َغـ ي ْ ِ
ـوب أَ ْقفَا ُل َهــا} (محمــد)24 :
ُق ُلـ ٍ

التذكــر بــه ،حيــث يــره اللــه لذلــك ،فقــال جــل
وتدبــر القــرآن يقــود إى النتفــاع مــن
ي
آن ِل ِلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْـل ِمــن ُم َد ِكــر} (القمــر ،)17 :أي يرنــاه للحفــظ ،وهــذا معلــوم
رنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
شــأنهَ :
{و َل َقـ ْـد يَ َ ْ
أ
غــره مــن الكتــب.
وغرهــم حفظــاً بالغــاً ،بخــاف ي
بالمشــاهدة ،فإنــه يحفــظ الطفــال ي
وقيــل :ن آ
الر ي ن
اهــ� والحكــم
معــى اليــة ســهلناه للفهــم والتعــاظ بــه؛ لمــا تضمــن مــن ب
آ
ـذا� ونــذر} لينبــه الســامع عنــد كل
البليغــة ،وإنمــا كــرر هــذه اليــة البليغــة ،وقولــه{ :فذوقــوا عـ ب ي
ت
ـى ذكــرت عـ بـرة وموعظــة ،فختــم كل واحــدة بمــا يوقــظ
قصــة فيعتـ بـر بهــا إذ كل قصــة مــن القصــص الـ ي
ن
ن
آن
رنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
الســامع مــن الوعيــد ي� قولــهَ { :فكَ ْيـ َـف ك َ
َان َعـ َـذ ِب يا� َونُـ ُـذ ِر} ومــن الماطفــة ي� قولــهَ { :و َل َقـ ْـد يَ َ ْ
ـن ُم َد ِكـ ٍـر}.
ِل ِلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْـل ِمـ ْ

()2

اليــة الكريمــة تكــرر ذكرهــا أربــع مـرات ن� ســورة القمــر ،وذلــك ن� آ
ومعلــوم أن هــذه آ
اليــات
ي
ي

 ،17و ،22و ،32و ،40ومــن المحــال أن يكــون ذلــك عبث ـاً ،وإنمــا هــو حافــز للذكــر والتعــاظ ،وأمــر
ن
ـار
ـن أَ ْع َلـ ُـم ِب َمــا يَقُو ُلـ َ
ـون َو َمــا أَنـ َ
جــل جالــه بالتذكـ يـر بالق ـرآن ي� قولــه عــز وجــل{ :ن َْحـ ُ
ـت َع َل ْي ِهــم ِب َج َبـ ٍ
ُــر ِآن َمــن يَخَ ُ
يــد}( .ق)45 :
ــاف َو ِع ِ
ِــر ِبا ْلق ْ
َف َذك ْ
 .1تحفة أ
الحوذي.241 /10 :
 .2التسهيل لعلوم ن ن
التريل.81 /4 :
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ــع ٍيد الخُ ـ ْـد ِر ِي،
ويشـ تـرط لتــاوة القــرآن وتجويــده أن يَ ِت َمــا بعيــداً عــن الريــاء ،فعــن ب يأ� َس ِ
ن
ر� اللــه عنــه ،أَنَــهُ قــال( :ســمعت َر ُسـ َ
ـو ٌم
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :يَخْ ـ ُـر ُج ِفي ُكـ ْـم َقـ ْ
ي
آن،
ون َصاتَ ُكـ ْـم مــع َصا ِت ِهـ ْـمَ ،و ِص َي َام ُكـ ْـم مــع ِص َي ِام ِهـ ْـمَ ،و َع َم َل ُكـ ْـم مــع َع َم ِل ِهـ ْـم ،ويقــرؤون ا ْل ُقـ ْـر َ
ت َْح ِقـ ُـر َ
الرِم َيـ ِـة ،يَ ْنظُـ ُـر ن ي� ال َن ْصـ ِـل ،فــا يَـ َـرى
ـاو ُز َح َن ِاج َرهُ ـ ْـم ،يَ ْم ُر ُقـ َ
ـون مــن ِ
الديـ ِـن ،كمــا يَ ْمـ ُـر ُق َ
السـ ْه ُم مــن َ
ل يُ َجـ ِ
ن
ن
ن
ـوق).
شــيئاًَ ،ويَ ْنظُـ ُـر ي� ِ
القـ ْـد ِح ،فــا يَـ َـرى شــيئاًَ ،ويَ ْنظُـ ُـر ي� ِ
الريـ ِـش ،فــا يَـ َـرى شــيئاًَ ،ويَ َت َمــا َرى ي� ال ُفـ ِ

()1

ه ِد ِ
ه:
اس ِت ْذكَا ِر الْ ُ
عا ُ
وتَ َ
ق ْرآنِ َ
ْ
يجــدر بالمســلم المتواصــل مــع القــرآن الكريــم ،قــراء ًة وتدبــراً وحفظــاً ،أن يتعاهــده
ن
ر� اللــه عنهمــا،
ـع ،عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
بالمراجعــة الدائمــة ،وتثبيــت الحفــظ والســتذكار ،لحديــث ن َِافـ ٍ
أَ َن َر ُسـ َ
ال ِبـ ِـل
ـب ِإ
ـب ال ُقـ ْـر ِآن ،ك ََم َثـ ِـل َص ِاحـ ِ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :إنمــا َم َثـ ُـل َص ِاحـ ِ
ــت).
ــة ،إن َعاهَ َ
ــد عليهــا أَ ْم َســ َك َهاَ ،و ِإ ْن أَطْ َل َق َهــا َذهَ َب ْ
ُ
الم َع َق َل ِ

()2

ـت):
(و ِإ ْن أَطْ َل َق َهــا َذهَ َبـ ْ
قولــه( :إن َعاهَ ـ َـد عليهــا أَ ْم َس ـ َك َها) :أي اســتمر إمســاكه لهــا ،وقولــهَ :
أي انفلتــت )3( .وورد الــذم للــذي ينــى مــا حفــظ منــه ،بســبب إهمــال المراجعــة والتثبيــت ،فعــن
ـس مــا أل َ َح ِد ِهـ ْـم أَ ْن يَ ُقـ َ
ـت
ـيت آيَـ َـة َك ْيـ َ
ـول ن َِسـ ُ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :ب ْئـ َ
عبــد ال َلـ ِـه ،قــال :قــال النـ ب ي
()4
ـال مــن ال َن َعـ ِـم).
اس ـ َت ْذ ِك ُروا ا ْل ُقـ ْـر َ
َو َك ْيـ َ
الر َجـ ِ
ـىَ ،و ْ
ور ِ
آن ،فإنــه أَشَ ـ ُـد تَف َِص ًيــا مــن ُصـ ُـد ِ
ـت ،بَـ ْـل نُـ ِ ي َ

()5

آنَ ،ف َوا َلـ ِـذي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ت ََعاهَ ـ ُـدوا ا ْل ُقـ ْـر َ
وعــن ب يأ� ُمـ َ
ـو� ،عــن النـ ب ي
ــل مــن ُعق ُِل َهــا).
ــد تَف َِص ًيــا مــن ِإ
ــو أَشَ ُ
ْــى بيــده َل ُه َ
ال ِب ِ
نَف ِ ي

()6

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راءى بقراءة القرآن...
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده.
 .3فتح الباري.79 /9 :
َ
بعدهَ ا ا ْل َياء آخر ال ُْح ُروف .هُ َو ِالن ِْف َصال والنفات والتخلص .يُقَال تفصيت كَذَ ا أي:
الصاد ال َْمك ُْسو َرة ْ
.4تَف َِصياِ :ب َف ْتح ا ْلفَاء َوتَشْ ديد َ
أحطت بتفاصيلهَ ،و ِال ْسم الفصة ( ،عمدة القاري) :
.5صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده.
 .6التخريج نفسه
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ااستاع للقرآن واإنصات له والعمل به:
بعــض النــاس أميــون ،أو ل يتقنــون القـراءة ،فيمكنهــم الســتعاضة عنهــا بالســماع للتــاوة،
والنصــات لتــاوة القـرآن مطلوب
الصغــاء إ
لينالــوا بعــض مــا فاتهــم مــن خـ يـر تاوتــه وتدبُـ ِـره ،وحســن إ
أ
ين
اســ َت ِم ُعواْ َلــهُ َوأَ ِنص ُتــواْ
مــن
ُــر ُ
المســلم� عامــة ،اســتجابة لمــر اللــه عــز وجــلَ :
آن َف ْ
ــر َئ ا ْلق ْ
{و ِإ َذا ُق ِ
َلع َل ُكــم ت ُرحمــون} أ
والنصــات هنــا ،فذكــر
َ ْ َْ ُ َ
(الع ـراف ،)204 :وللمفريــن أقــوال بشــأن الم ـراد بالســتماع إ

أن فيــه ثاثــة أقــوال:
المام ن ي� الصاة.
النصات المأمور به هو لقراءة إ
أحدها ،أن إ
ن
النصات للخطبة.
والثا� ،أنه إ
ي
الطــاق ،وهــو مــا رجــح لوجهـ ي ن
ـ� :أحدهمــا ،أن
النصــات لقـراءة القـرآن عــى إ
والثالــث ،أنــه إ
ـا� ،أن آ
ن
اليــة مكيــة والخطبــة إنمــا شرعــت بالمدينــة.
اللفــظ عــام ،ول دليــل عــى تخصيصــه ،والثـ ي

()1

ن
ـواه ،أمــر لزم ،بصفتــه المصــدر
والعمــل بمقتـ نـى مــا جــاء ي� القـرآن الكريــم مــن أوامــر ونـ ٍ
أ
ن
الول ش
ـن
للتريــع ي� إ
الســام ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :وقــد ت ََر ْكـ ُ
ـت ِفي ُكـ ْـم مــا َلـ ْ
ــه).
ت َِض ُلــوا بَ ْع َ
ــد ُه ،إن ا ْع َت َص ْم ُت ْ
ــاب ال َل ِ
ــم ِب ِ
ــهِ ،ك َت ُ

()2

فهــذه نفحــات مجملــة لبعــض خصائــص القـرآن الكريــم ،وواجــب المسـ ي ن
ـلم� نحــوه ،أحببنــا
التذكـ يـر بهــا مــع حلــول شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القـرآن ،الــذي نتعبــد إى اللــه بتاوتــه ن ي� الصــاة
وخارجهــا ،حســب مــا شرع اللــه لنــا ،عــى أن ينفعنــا اللــه بالقـرآن وهــداه والتذكـ يـر بــه ،وهــو كتــاب
ـن نَ َز ْل َنــا ِ
ون}
الذ ْكـ َـر َو ِإنَــا َلــهُ َل َح ِافظُ َ
اللــه المحفــوظ إى يــوم الديــن ،مصداقـاً لقــول رب ب
الريــة{ِ :إنَــا ن َْحـ ُ
(الحجــر )9:ومــن اتبعــه فــا يضــل ول يشــقى.

 .1التسهيل لعلوم ن ن
التريل60 - 59 /2 :
النى ،صى الله عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب حجة ب ي
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امقال التاسع

أفلح من صى وصام وزى
النســان العاقــل يســعى دائمـاً ألن يكــون رابحـاً ،فيأخــذ بأســباب التفــوق والنجــاح ،ويتجنــب
إ
ن
ن
و� أمــره كلــه ،وأبــرز
ســبل الخســارة إ
والخفــاق ،ســواء ي� دراســته ،أم عملــه ،أم تجارتــه ،أم زواجــه ،ي
نجــاح يصبــو إليــه العقــاء ذاك المتعلــق بمصــر آ
الخــرة ،فالــذي يريــد أن يكــون فائـزاً فيهــا ،ينبغــي
ي
اليمــان،
لــه أن يعمــل وفــق هــدى اللــه تعــاى ،مــن خــال التجنــد لعبــادة الرحمــن ،انطاق ـاً مــن إ
ت
ـى خلــق رب
وتكــون العبــادة مــن خــال العمــل بالطاعــة ،وتجنــب المعصيــة ،وتلكــم هــي الغايــة الـ ي
أ

ون} (الذاريــات)56 :
ـن َو ْ ِإ
العــزة إ
{و َمــا خَ َل ْقـ ُ
النســان لجلهــا ،مصداقـاً لقولــه تعــاىَ :
ـت ا ْل ِجـ َ
النـ َ
ـس ِإ َل ِل َي ْع ُبـ ُـد ِ

والعبــادة هنــا تشــمل كل عمــل مـ بـرور ،ســواء تعلــق بالشــعائر أم بمختلــف أنــواع الســلوك
أ
الخــرى ،فرســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــا مــن ُم ْسـ ِـل ٍم يَغْ ـ ِـر ُس غ َْر ًســا ،أو يَـ ْز َر ُع َز ْر ًعــا،
ــة ،إل كان لــه ِب ِــه َص َد َق ٌ
يم ٌ
ــة).
ــر ،أو ِإن َْس ٌ
ــان ،أو بَ ِه َ
َف َيــأْك ُُل منــه طَ ي ْ ٌ

()1

ويقــول صــى اللــه عليــه وســلم( :ك ُُل ســامى مــن النــاس عليــه َص َد َق ٌ
ــع
ــو ٍم تَطْ ُل ُ
ــة ،ك َُل يَ ْ
ـ� الثنـ ي ن
فيــه الشَ ـ ْـم ُس يَ ْعـ ِـد ُل بـ ي ن
ـع عليهــا
الر ُجـ َـل عــى َدابَ ِتـ ِـه َف َي ْح ِمـ ُـل عليهــا ،أو يَ ْر َفـ ُ
ـ� َص َد َقـ ٌـةَ ،ويُ ِعـ ي ن ُ
ـ� َ
ط ْأ
الصـ َـا ِة َص َد َقـ ٌـةَ ،ويُ ِميـ ُ
ال َ َذى عــن
َم َتا َعــهُ َص َد َقـ ٌـةَ ،وا ْلك َِل َمـ ُـة الطَ ِي َبـ ُـة َص َد َقـ ٌـةَ ،وك ُُل خطــوة يَخْ طُوهَ ــا إى َ
يــق َص َد َق ٌ
ــة).
الطَ ِر ِ

()2

ن
بغى أو فقـ يـر ،ول بحال دون غـ يـره ،فالت�فات
فمجــال العبــادة رحب واســع ،فهــي ل تنح� ي
كلهــا قابلــة ألن تكــون عبــادة ،ومــن ل يملــك ســعة ألداء بعضهــا شرعــت لــه بدائــل يســتطيعها ،فعــن
ن
ـب
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فقَا ُلــواَ :ذهَ ـ َ
ر� اللــه عنــه ،قــال( :جــاء ا ْل ُف َقـ َـرا ُء إى النـ ب ي
ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
 .1صحيح البخاري ،كتاب المزارعة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
والسر ،باب من أخذ بالركاب ونحوه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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أ
ـون
ـات ا ْل ُعـ َـاَ ،وال َن ِعيـ ِـم ا ْل ُم ِقيـ ِـم ،يُ َص ُلـ َ
ومـ َ
ـو ِال ِب َ
أَهْ ـ ُـل ُ
ـىَ ،ويَ ُص ُ
ـور( )1مــن ْال َ ْمـ َ
الد َر َجـ ِ
ـون كمــا ن َُصـ ِ ي
الدثُـ ِ
ـون ،قــال:
ونَ ،ويَ َت َص َد ُقـ َ
ونَ ،ويُ َج ِاهـ ُـد َ
ـون بهــاَ ،ويَ ْع َت ِمـ ُـر َ
ـو ٍال يَ ُح ُجـ َ
كمــا ن َُصـ ُ
ـومَ ،و َل ُهـ ْـم َف ْضـ ٌـل مــن أَ ْمـ َ
ـر
أل أُ َح ِدث ُ ُكـ ْـم بأمــر إن أَخَ ْذتُـ ْـم بــه أَ ْد َر ْك ُتـ ْـم مــن َس ـ َب َقك ُْم ،ولــم يُ ْد ِر ْك ُكـ ْـم أَ َحـ ٌـد بَ ْع َد ُكـ ْـمَ ،و ُك ْن ُتـ ْـم خَ ـ ي ْ َ
مــن أَنْ ُتـ ْـم بـ ي ن
ون ،خَ ْلـ َـف كل َصـ َـا ٍة ث َ َاثًــا
ـر َ
ونَ ،وت َْح َمـ ُـد َ
ـ� ظَ ْه َرانَ ْيـ ِـه إل مــن َع ِمـ َـل مثلــه؟ ت َُس ـ ِب ُح َ
ونَ ،وتُكَ ـ ب ِ ُ
ـر أَ ْربَ ًعــا
ـ�َ ،ون َْح َمـ ُـد ث َ َاثًــا َوث َ َا ِثـ ي ن َ
ـ�َ ،فاخْ َت َل ْف َنــا بَ ْي َن َنــا ،فقــال بَ ْع ُض َنــا :ن َُس ـ ِب ُح ث َ َاثًــا َوث َ َا ِثـ ي ن َ
َوث َ َا ِثـ ي ن َ
ـ�َ ،ونُكَ ـ ب ِ ُ
ـت إليــه ،فقــال :تَ ُقـ ُ
ـن
ـر ،حـ تـى يَ ُكـ َ
ـولُ :س ـ ْب َح َ
َوث َ َا ِثـ ي ن َ
ـ�َ ،ف َر َج ْعـ ُ
ـون ِم ْن ُهـ َ
ان ال َلـ ِـهَ ،وا ْل َح ْمـ ُـد ِل َلـ ِـهَ ،وال َلــهُ أَ ْكـ ب َ ُ
ـ�).
ـن ث َ َاثًــا َوث َ َا ِثـ ي ن َ
ُك ِل ِهـ َ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :عــى كل ُم ْسـ ِـل ٍم َص َد َق ٌة،
ي
و� حديــث صحيــح آخــر عــن النـ ب ي
()2

ـع نَف َْســهُ َ ،ويَ َت َصـ َـد ُق ،قالــواَ :فـ ِـإ ْن لــم
ـن لــم يَ ِجـ ْـد؟ قــال :يَ ْع َمـ ُـل بيــدهَ ،ف َي ْن َفـ ُ
ـى ال َلـ ِـه؛ َف َمـ ْ
َفقَا ُلــوا :يــا نَـ ِب ي َ
اجـ ِـة ا ْل َم ْل ُهـ َ
وفَ ،و ْل ُي ْم ِســكْ
يَ ِجـ ْـد؟ قــال :يُ ِعـ ي ن ُ
ـ� َذا ا ْل َح َ
ـوف ،قالــواَ :فـ ِـإ ْن لــم يَ ِجـ ْـد؟ قــالَ :ف ْل َي ْع َمـ ْـل ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ش
ـرَ ،ف ِإنَ َهــا لــه َص َد َقـ ٌـة).
عــن الـ َ ِ

()3

معيار اندراج العمل ي منظومة العبادة:
بغرهــا مــن المصطلحــات الدالــة عــى معـ نـى التقــرب
العبــادة ســواء عـ بـر عنهــا بالصدقــة أم ي
القــوال أ
إى اللــه تعــاى ،تشــمل مــا يصــدر عــن المــرء مــن أ
والفعــال ممــا يقصــد بهــا وجــه اللــه تعــاى،
وطلــب رضــاه ســبحانه وتعــاى ،ويشــمل ذلــك أبســط أ
المــور وأعظمهــا.
والنيــة تحــدد صبغــة العمــل وصفتــه ،أهــو عبــادة أم غـ يـر ذلــك ،ففــي صحيــح البخــاري
بــاب مــا جــاء أن ْ أ
ال َ ْع َمـ َ
ـانَ ،وا ْل ُو ُضــو ُء،
ال َيمـ ُ
ـوىَ ،ف َدخَ ـ َـل فيــه ْ ِإ
َ
ـال ِبال ِن َيـ ِـة َوا ْل ِح ْس ـ َب ِة َو ِل ـك ُِل ْامـ ِـر ٍئ مــا نَـ َ
والصـ َـا ُة ،وال ـزكَا ُة ،وا ْلحــج ،والصــوم ،و ْ أ
ال َ ْح ـك َُام ،وقــال اللــه ت ََعـ َ
ـاىُ { :قـ ْـل ك ٌُل يَ ْع َمـ ُـل عــى شَ ــا ِك َل ِت ِه}
َ َ
َ َ ُ َ َ ُْ َ
َ َ
ـن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :و َل ِكـ ْ
عــى ِن َي ِتـ ِـه ،نَ َف َقـ ُـة َ
الر ُجـ ِـل عــى أَهْ ِلـ ِـه يَ ْح َت ِس ـ ُب َها َص َد َقـ ٌـة ،وقــال النـ ب ي
ِج َهــا ٌد َو ِن َي ٌ
ــة).

()4

ْكثر( ،فتح الباري)116 /1 :
المال ال ي
.1أهل الدثور :أَي أهل َ
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،أبواب صفة الصاة ،باب الذكر بعد الصاة
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب عى كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
 .4صحيح البخاري ،كتاب اليمان ،باب ما جاء أن أ
العمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
إ
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وكان الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،واضحـاً أشــد الوضــوح ن ي� ربــط قبــول العمــل بالنيــة،
ن
ر� اللــه عنــه ،أَ َن َر ُس َ
ــول ال َل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ففــي الحديــث المشــهور ،عــن ُع َم َ
ــر ،ي
قــال ْ :أ
(ال َ ْع َمـ ُ
ـن كانــت ِه ْج َرتُــهُ إى ال َلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إى ال َلـ ِـه
ـوىَ ،ف َمـ ْ
ـال ِبال ِن َيـ ِـةَ ،و ِلـك ُِل ْامـ ِـر ٍئ مــا نَـ َ
ــر إليــه).
ــرأَ ٍة يَ ت َ ن َر َو ُج َهــاَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إى مــا هَ َ
َو َر ُســو ِل ِهَ ،و َم ْ
اج َ
ــن كانــت ِه ْج َرتُــهُ ُلدنْ َيــا يُ ِصي ُب َهــا ،أو ْام َ
أ
أ
ن
ت
ـأ� التأكيــد عــى النوايــا والمقاصــد
و� معظــم وعــود الجــور عــى العمــال التعبديــة ،كان يـ ي
ي
الر ُجـ ُـل عــى أَهْ ِلـ ِـه يَ ْح َت ِس ـ ُب َها،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :إذا أَنْ َفـ َ
ـق َ
الباعثــة عليهــا ،فعــن النـ ب ي
()1

ــو لــه َص َد َق ٌ
ــة).
َف ُه َ

()2

ـاص ،أَ َن َر ُسـ َ
ـن
وعــن َسـ ْ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال لــه(ِ :إنَــكَ َلـ ْ
ـع ِد بــن ب يأ� َو َقـ ٍ
ــه إل أُجــر َت عليهــا ،ت
()3
ــق نَ َفق ً
حــى مــا ت َْج َع ُ
ــل ن ي� فــم ْام َرأَ ِتــكَ )
تُ ْن ِف َ
َــة ،تَ ْب َت ِغــي بهــا َو ْجــهَ ال َل ِ
ِ ْ
ن
الخــاص ن ي� النيــة للــه تعــاى فيهمــا،
و� الصيــام والقيــام تنبيــه إى أهميــة الحتســاب ،أي إ
ي
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َـد َم مــن َذن ِْبـ ِـه،
ـام َر َم َضـ َ
فيقــول صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن َصـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َـد َم مــن َذن ِْبـ ِـه)
ـن قــام َل ْي َلـ َـة ا ْل َقـ ْـد ِر ِإ َيمانًــا َو ْ
َو َمـ ْ
ت
والمصــى عليهــا مرهــون بالنيــة ،لقولــه صــى اللــه عليــه
حــى إن أجــر مشــيع الجنــازة
ي
اح ِت َســابًا ،وكان معــه حـ تـى يُ َصـ َـى عليهــاَ ،ويَ ْفـ ُـر َغ مــن َد ْف ِن َهــا،
وســلم( :مــن اتَ َبـ َ
ـع َج َنــا َز َة ُم ْسـ ِـل ٍم ِإ َيمانًــا َو ْ
أ
ال َ ْجــر ب ِق يراطَـ ي ْ ن
ـن،
َف ِإنَــه يَ ْر ِجـ ُ
ـن صــى عليهــا ،ثُـ َـم َر َجـ َ
ـع قبــل أَ ْن ت ُْد َفـ َ
ـر ٍاط ِم ْثـ ُـل أُ ُحـ ٍـدَ ،و َمـ ْ
ـ� ،ك ُُل ِقـ ي َ
ـع مــن ْ ِ ِ َ ِ
()4

ــر ٍاط).
فإنــه يَ ْر ِج ُ
ــع ِب ِق ي َ

()5

وإى جانــب المعـ نـى العــام للعبــادة ،يــرد معناهــا الخــاص ،الــذي يشــمل الشــعائر المحــددة
أ
الســام ،إضافــة
بالصفــة والهيئــة والـ شـروط والركان ،فالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج هــي أركان إ
ن
إى الشـ ي ن
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
ـهادت� ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ن
الصـ َـا ِة،
ـى ْ ِإ
ال ْسـ َـا ُم عــى خَ ْمـ ٍـس؛ شَ ـ َها َد ِة أَ ْن َل ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،وأَ َن ُم َح َمـ ًـدا رســول ال َلـ ِـهَ ،و ِإ َقـ ِ
ـام َ
(بُـ ِ ي َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اليمان ،باب ما جاء أن أ
العمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
إ
 .2التخريج نفسه.
 .3التخريج نفسه.
 .4صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب فضل ليلة القدر
اليمان
اليمان ،باب اتباع الجنائز من إ
 .5صحيح البخاري ،كتاب إ
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الركان حســن أ
وإيتــاء الـزكَاة ،وا ْلحــج ،وصــوم رم َضــان) )1( .فيطلــب لهــذه أ
الداء ،المنطلــق مــن صفــاء
َ
َِ َ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِْ ََ
العمــال أ
النوايــا والمقاصــد ،مــع التنبيــه إى أن أ
والقــوال العامــة ش
المروعــة تصبــح عبــادات بالنوايــا
والــرط أ
ش
الســاس لســامة أدائهــا
الحســنة ،والشــعائر التعبديــة ل تقبــل أن تكــون أعمــال ً عامــة،
إخــاص النيــة فيهــا.
اقران العبادة بالسلوك وحسن الخلق:

الشــعائر التعبديــة ل تنفصــل مطلق ـاً ،ول بحــال مــن أ
الحــوال عــن حســن الخلــق ،فاللــه

ش
ُــم ِق َب َ
ــن ِبال ّل ِــه
ــر أَن ت َُو ُلــواْ ُو ُجوهَ ك ْ
ــن َآم َ
ــر َم ْ
ــر ِب َو َل ِ
تعــاى يقولَ {:ل ْي َ
ــس ا ْل ِب َ
ـــك َن ا ْل ِب َ
ــر ِق َوا ْل َمغْ ِ
ــل ا ْل َم ْ ِ
آ
آ
ـ� َو ت َآ� ا ْل َمـ َ
�
ـاك ي ن َ
ـاب َوال َن ِب ِيـ ي ن َ
َوا ْل َيـ ْ
ـال َعـ َـى ُح ِبـ ِـه َذ ِوي ا ْل ُقـ ْـرب َ� َوا ْل َي َت َامــى َوا ْل َم َسـ ِ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َوا ْل َما ِئ َكـ ِـة َوا ْل ِك َتـ ِ
وابــن الســبيل والســائل ن ن
ـون ِب َع ْه ِد ِهـ ْـم ِإ َذا َعاهَ ـ ُـدو ْا
الصــا َة َو ت َآ� ال ـ َزكَا َة َوا ْل ُمو ُفـ َ
ـاب َوأَ َقـ َ
َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ِِي َ
ـام َ
� َوِ ي� ِ
الر َقـ ِ
والصابريـ ن
ن
ُون}(.البقرة)177 :
ـن َص َد ُقوا َوأُو َلــ ِـئكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُم َتق َ
ـ�اء َو ِحـ ي ن َ
ـ� ا ْل َبأْ ِس أُو َلــ ِـئكَ ا َل ِذيـ َ
َ َ ِِ َ
ـن ِ ي� ا ْل َبأْ َســاء والـ َ َ
فمــن المحــال أن يكــون مــن قبيــل المصادفــة ورود هــذا القـ تـران ن ي� الذكــر القـر ن يآ� ل إايمــان،
والصدقــات ،والصــاة ،والــزكاة ،والوفــاء بالعهــد ،والصـ بـر ،والصــدق ،والتقــوى ،وإنمــا هــو اقـ تـران
دال عــى الرتبــاط الوثيــق بـ ي ن
ـ� العبــادة والســلوك الفــردي والمجتمعــي ،والرســول ،صــى اللــه عليــه
ن
ن
ـى العبــادة
وســلم ،أكــد ي� مواقــف عــدة ومناســبات وأقــوال كثـ يـرة ،عــى الصلــة الوثيقــة بـ يـ� جانـ ب ي
ـس ِل َلـ ِـه
والســلوك ،فعــن الصيــام والخلــق ،يقــول( :مــن لــم يَـ َـد ْع َقـ ْ
ورَ ،وا ْل َع َمـ َـل ِبـ ِـهَ ،ف َل ْيـ َ
ـو َل ال ـ ُز ِ
حاج ٌ ن
()2
ش
رابَــهُ )
ــة ي� أَ ْن يَ َ
َ َ
ــد َع طَ َع َامــهُ َو َ َ
واللــه تعــاى ربــط ي ن
بــ� قبــول صــاة العابــد وحســن خلقــه ،فقــال جــل ذكــرهَ { :ف َويْ ٌ
ــل
ـون}( .الماعــون)7 - 4 :
ون ا ْل َما ُعـ َ
اءون* َويَ ْم َن ُع َ
ين هُ ـ ْـم يُـ َـر َ
ـن هُ ـ ْـم َعــن َص َا ِت ِهـ ْـم َســاهُ َ
ِل ْل ُم َص ِلـ ي ن َ
ون* ا َل ِذ َ
ـ�* ا َل ِذيـ َ

كمــا ربــط ســبحانه بـ ي ن
ـ� الصدقــة ،وحســن خلــق مؤديهــا تجــاه مــن تُــؤدى إليــه ،فنهــى عــن
والذى ،فقــال عــز وجــل{ :يــا أَيهــا ا َلذيــن آمنــواْ ل تُبط ُلــواْ صد َقات ُكــم با ْلمــن و أ
المــن أ
ـق
ال َذى كَا َلـ ِـذي يُ ِنفـ ُ
ِ َ ِ َ
َ َ ِ
َ َُ ِ َ َُ َ ِْ
آ
اب َفأَ َصابَــهُ َو ِابـ ٌـل
ـاس َول َ يُ ِؤْمـ ُ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َف َم َث ُلــهُ ك ََم َثـ ِـل َص ْفـ َ
ـن ِبال ّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
َما َلــهُ ِرئَــاء ال َنـ ِ
ـو ٍان َع َل ْيـ ِـه تُـ َـر ٌ
ش
ـن}( .البقــرة ،)264 :وقــال
َف ت َ َر َكــهُ َص ْلــداً ل َ يَ ْقـ ِـد ُر َ
ـو َم ا ْلك َِاف ِريـ َ
� ٍء ِم َمــا ك ََسـ ُبواْ َوال ّلــهُ ل َ يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ون َعـ َـى َ ي ْ
ن
َ
ــر ٌ
يم}(البقــرة)263 :
َــى َح ِل ٌ
ســبحانهَ { :ق ْ
ــر ٌة خَ ي ْ ٌ
وف َو َمغْ ِف َ
ــو ٌل َم ْع ُ
ــر ِمــن َص َد َق ٍــة يَ ْت َب ُع َهــا أ ًذى َوال ّلــهُ غ ِ ي ٌ
ن
السام عى خمس)
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
(بى إ
اليمان ،باب قول ب ي
النى ،صى الله عليه وسلم :ي
ن
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به ي� الصوم
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جوائز امصلن والصامن وامزكن:
إذا تحققــت شروط قبــول العبــادة ،فــإن اللــه ســبحانه وتعــاى بواســع كرمــه ،يجــود عــى
العابديــن بالثــواب الجزيــل ،الــذي ل يخضــع لنظــام القرعــة ،ول لفــرص فــوات الحــظ أو توافــره،
فالذيــن يلجــأون إى ذلــك ن ي� منــح هباتهــم وجوائزهــم ،إنمــا تضطرهــم لهــذا القلــة والفــرص الضيقة،
ت
ـى
فــا مجــال إلعطــاء مئــات الفائزيــن أو آلفهــم جوائــز مجزيــة ،مــن هنــا يتــم اللجــوء إى القرعــة الـ ي
مــن خالهــا يُ َحـ َـدد صاحــب الحــظ مــن بينهــم ،ويعطــى غـ يـره جوائــز ترضيــة ،أو تعزيــة مــن خــال
أ
غــر هــذه
التوجــه إليــه بعبــارة :حظــاً أوفــر ،بينمــا المــور عنــد اللــه تعــاى مالــك الملــك ،عــى ي
ت
تن
ـن
ـى ل تنضــب ،مصداق ـاً لقولــه تعــاىَ :
{...و ِل َلـ ِـه خَ َزا ِئـ ُ
الخــرالت ،فهــو ســبحانه لديــه الخزائــن الـ ي
أ
ـون} (المنافقــون ،)7 :فعنــد اللــه تعــاى ينــال كل فائــز جائزته
ـ� ل يَ ْف َق ُهـ َ
ـن ا ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
ات َوال َ ْر ِض َو َل ِكـ َ
السـ َـم َاو ِ
َ
ن
ش
و�
ـلى بكــرة عــدد الفائزيــن ،فالعابــدون لهــم جوائزهــم الموعــودة يــوم القيامــة ،ي
مــن غـ يـر تأثــر سـ ب ي
ـادي؛ لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـمَ ،و ِإن َْس ـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـم ،كَانُــوا عــى
ـد� الصحيــح( ،يــا ِع َبـ ِ
الحديــث القـ ي
ن
ـادي؛ لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـم،
ـك شــيئاً ،يــا ِع َبـ ِ
ـب َر ُجـ ٍـل َو ِاحـ ٍـد ِم ْن ُكـ ْـم ،مــا زَا َد ذلــك ي� ُم ْلـ ِ ي
أَتْ َقــى َق ْلـ ِ
ـادي؛
ـك شــيئاً ،يــا ِع َبـ ِ
ـب َر ُجـ ٍـل َو ِاحـ ٍـد ،مــا نَ َقـ َ
ـص ذلــك مــن ُم ْلـ ِ ي
َو ِإن َْسـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـم ،كَانُــوا عــى أَ ْف َجـ ِـر َق ْلـ ِ
ن
ن
ـان
و�َ ،فأَ ْعطَ ْيـ ُ
ـت ك َُل ِإن َْسـ ٍ
لــو أَ َن أَ َو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـمَ ،و ِإن َْس ـك ُْم َو ِج َن ُكـ ْـمَ ،ق ُامــوا ي� َص ِعيـ ٍـد َو ِاحـ ٍـدَ ،ف َس ـأَ ُل ِ ي
ـص ا ْل ِمخْ َيـ ُ
ـي
ط إذا أُ ْد ِخـ َـل ا ْل َب ْحـ َـر ،يــا ِع َبـ ِ
ـص ذلــك ِم َمــا ِع ْنـ ِـدي ،إل كمــا يَ ْن ُقـ ُ
َم ْسـأَ َل َتهُ  ،مــا نَ َقـ َ
ـادي؛ إنمــا ِهـ َ
ـن َو َجـ َـد غـ يـر ذلــك،
ـراَ ،ف ْل َي ْح َمـ ْـد ال َلــهَ َ ،و َمـ ْ
أَ ْع َما ُل ُكـ ْـم أُ ْح ِصي َهــا َل ُكـ ْـم ،ثُـ َـم أُ َو ِفي ُكـ ْـم ِإيَاهَ ــاَ ،ف َمـ ْ
ـن َو َجـ َـد خَ ـ ي ْ ً
ـن إل نَف َْســهُ ).
فــا يَ ُل َ
ومـ َ

(*)
1

فالجنــة جـزاء العابديــن الوافــر ،ومــا أدراك مــا الجنــة؟! فيهــا مــا ليــس ن ي� يغرهــا مــن النعيــم
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قال رســول
ـد� الصحيــح ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
والملــذات ،كمــا جــاء ي� الحديــث القـ ي
* صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم
ب
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� َرأَ ْت ،ول أُ ُذ ٌن َسـ ِـم َع ْت،
� ،مــا َل َع ي ْ ن ٌ
الصا ِل ِح ي ن َ
ال َلــه ،صــى الله عليه وســلم( :قال اللــه :أَ ْع َد ْد ُت ِل ِع َبـ ِ
ـادي َ
ـس مــا أُخْ ِفــي لهــم مــن ُقــر ِة أَ ْعـ ي ُ ن
ش
ـ�})
ـر ،فاقــرءوا إن ِش ـ ْئ ُت ْم{ :فــا ت َْع َلـ ُـم نَ ْفـ ٌ
َ
ول خَ طَـ َـر عــى َق ْلـ ِ
ٍ
َ
ـب بَـ َ ٍ

()1

ش
ـاى والدرجات،
ـؤد أركان إ
فمــن يـ ِ
الســام وفــق روطهــا الميســورة ينـ ْـل أجرهــا ،ويبلغ أســمى المعـ ي
فعــن طَ ْل َحـ َـة بــن ُع َب ْيـ ِـد ال َلـ ِـه( :أَ َن أَ ْع َر ِاب ًيــا جــاء إى رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثَا ِئـ َـر الـ َـرأْ ِس،
ـول ال َلـ ِـه؛ أَخْ ـ ب ن
فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـس ،إل أَ ْن
الص َلـ َ
ـو ِ
الصـ َـا ِة؟ فقــالَ :
ـى مــن َ
ات ا ْلخَ ْمـ َ
ِْ
ـرِ ي� َمــا َذا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
ـو َع شــيئاً ،فقــال :أَخْ ـ ب ن
ـو َع
ـام؟ فقــال :شَ ـ ْه َر َر َم َضـ َ
تَطَـ َ
ـان إل أَ ْن تَطَـ َ
الص َيـ ِ
ـى مــن ِ
ِْ
ـرِ ي� مــا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
شــيئاً ،فقــال :أَخْ ـ ب ن
ـر ُه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ِْ
ـى مــن الـ َزك َِاة؟ فقــالَ :فأَخْ ـ ب َ َ
ـرِ ي� بمــا َفـ َـر َض اللــه َعـ َ ي َ
ش
ى شــيئاً،
را ِئـ َ
ـع ْ ِإ
ال ْسـ َـا ِم ،قــالَ :وا َلـ ِـذي أَك َْر َمــكَ ل أَتَطَـ َ
ـو ُع شــيئاً ،ول أَنْ ُقـ ُ
وســلمَ َ ،
ـص ِم َمــا َفـ َـر َض اللــه َع َ ي َ
ـح إن َصـ َـد َق ،أو دخــل ا ْل َج َنـ َـة إن َصـ َـد َق).
فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْف َلـ َ

()2

ن
و� روايــة صحيحــة أخــرى أجــاب الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ســائله عــن عمــل يدخله
ي
ـى ،صــى اللــه
الجنــة ،فقــال الســائلَ :
(وا َلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ـى بيــدهَ ،ل أَ ِزيـ ُـد عــى هــذا ،فلمــا َو َى قــال النـ ب ي
ــر إى هــذا).
ــل ا ْل َج َن ِ
ــةَ ،ف ْل َي ْنظُ ْ
ر ُه أَ ْن يَ ْنظُ َ
ــل مــن أَهْ ِ
ــر إى َر ُج ٍ
عليــه وســلم( :مــن َ َ

()3

ـ� المزكـ ي ن
ـ� المصلـ ي ّ ن
وأثـ نـى اللــه تعــاى عــى العابديــن المؤمنـ ي ن
ـ� ن ي� آيــات قرآنيــة كثـ يـرة ،منهــا
ن
ـن هُ ـ ْـم ِ ن ي� َص َا ِت ِهـ ْـم
ـح ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
مــا جــاء ي� مطلــع ســورة (المؤمنــون) ،فقــال تعــاىَ { :قـ ْـد أَ ْف َلـ َ
ـون* ا َل ِذيـ َ
وج ِه ْم
ـن هُ ـ ْـم ِللـ َزك َِاة َف ِاع ُلـ َ
ـن هُ ـ ْـم َعـ ِـن اللَغْ ـ ِـو ُم ْع ِر ُضـ َ
ـع َ
خَ ِاشـ ُ
ـون* َوا َل ِذيـ َ
ـون* َوا َل ِذيـ َ
ون* َوا َل ِذيـ َ
ـن هُ ـ ْـم ِلف ُُر ِ
ـ�* َف َمـ ِـن ابْ َتغَ ــى َو َراء َذ ِلــكَ
َح ِافظُـ َ
ـر َم ُل ِومـ ي ن َ
ـون* ِإ َل َعـ َـى أَز َْو ِاج ِهـ ْـم ْأو َمــا َم َل َكـ ْ
ـت أَيْ َمانُ ُهـ ْـم َف ِإنَ ُهـ ْـم َغـ ي ْ ُ
أ
ـن هُ ـ ْـم َعـ َـى َص َل َوا ِت ِهـ ْـم
ـن هُ ـ ْـم ِل َ َمانَا ِت ِهـ ْـم َو َع ْه ِد ِهـ ْـم َرا ُعـ َ
َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل َعــا ُد َ
ـون* َوا َل ِذيـ َ
ون* َوا َل ِذيـ َ
ـون* أُ ْو َل ِئــكَ
يُ َح ِافظُـ َ

ون}( .المؤمنــون)11 - 1 :
ـون ا ْل ِفـ ْـر َد ْو َس هُ ـ ْـم ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ
ـن يَ ِرثُـ َ
هُ ـ ُـم ا ْل َو ِارثُـ َ
ـون* ا َل ِذيـ َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء ن ي� صفة الجنة وأنها مخلوقة
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة
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أ
ن
ن
ن
ـى،
ي
و� وصــف ج ـزاء الصائمـ يـ� وردت الدلــة ال�يحــة ،كمــا ي� حديــث ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
ـو ُم يى ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـه ،يَـ َـد ُع شَ ـ ْه َوتَهُ ،
(الصـ ْ
صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :يقــول اللــه عــز وجــلَ :
ـ� يُف ِْطــرَ ،و َفر َحـ ٌـة حـ ي ن
ـان؛ َفر َحـ ٌـة حـ ي ن
ش
ـ�
الصـ ْ
ـو ُم ُج َنـ ٌـةَ ،و ِل َ
ـىَ ،و َ
ُ ْ
لصا ِئـ ِـم َف ْر َح َتـ ِ ْ
ربَــهُ  ،مــن أَ ْجـ ِ ي
َوأَ ْك َلــهُ َ ،و ُ ْ
يَ ْلقَــى َربَــهُ َ ،و َلخُ ُل ُ
ــك).
ــب ِع ْن َ
يــح ا ْل ِم ْس ِ
ــد ال َل ِ
الصا ِئ ِ
ــوف َف ِ
ــم َ
ــم ،أَطْ َي ُ
ــه مــن ِر ِ

(*)
1

ممــا ســبق يظهــر أن أمــر الفــاح ن� آ
الخــرة ممكــن لمــن ســعى إليــه ،وشــمر عــن ســاعديه،
ي
وعمــل مخلصـاً بمــا شرع اللــه تعــاى ،وعــى هــدي خــر أ
النــام ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي وعــد
ي
ـى العبــادة بالفــاح يــوم القيامــة ،هدانــا اللــه تعــاى لتلبيــة نــداء الفــاح الــذي يــردده المــؤذن
مخلـ ي
أ
ن
ن
و�
عــى مســامعنا صبــاح مســاء ،ي� كل نــداء للصــاة ،والمــر يسـ يـر عــى مــن يــره اللــه تعــاى إليــه ،ي
حديــث أ
العـر ب يا� الــذي شــهد لــه الرســول ،صــى اللــه عليــه والســام ،بالفــاح إن صــدق ،عـ بـرة وعظــة،
عــى أن نكــون مــن مستشــعريها ،وملتمــى أ
الخــذ بفحواهــا.
ي

* صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول الله تعاى{ :يريدون أن يبدلوا كام الله} (الفتح)15 :
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امقال العار

نر ي العدد  122رمضان وشوال 1436هـ /موز وآب 2015م

أيها الصامون ،جوائزكم
متوجة بالعتق من النار

النــاس مبتلــون ل محالــة بمصيبــة المــوت ،وحتميتــه ،واللــه تعــاى يقــول{ :ك ُُل نَ ْفـ ٍـس َذا ِئ َقـ ُـة
ـة وإ َلينــا ت ُرجعــون} أ
ش
(النبيــاء ،)35 :وبالمــوت يفــارق النــاس الحيــاة
ـر ِف ْت َنـ ً َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
ا ْل َمـ ْ
ـر َوا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـو ِت َونَ ْب ُلو ُكــم ِبالـ َ ِ

الدنيــا ،وينتقلــون إى آ
الخــرة ،وهنــاك يعلــن عــن الخلــود ن ي� الجنــة أو النــار ،فعــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِي،
ن
ـح،
ـو ِت َك َه ْي َئـ ِـة َك ْبـ ٍـش أَ ْم َلـ َ
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :يُــؤْ ت َ� ِبا ْل َمـ ْ
ي
ش
ـون :نعــم
ـون هــذا؟ َف َيقُو ُلـ َ
ون ،فيقــول :هــل ت َْع ِر ُفـ َ
ـونَ ،ويَ ْنظُـ ُـر َ
رِئ ُبـ َ
ـادي ُم َنـ ٍ
َف ُي َنـ ِ
ـاد :يــا أَهْ ـ َـل ا ْل َج َنـ ِـة؛ َف َي ْ َ
ش
ون
ون ،فيقــول :هــل ت َْع ِر ُف َ
ـونَ ،ويَ ْنظُـ ُـر َ
رِئ ُبـ َ
هــذا ا ْل َمـ ْ
ـو ُتَ ،و ُك ُل ُهـ ْـم قــد َرآ ُه ،ثُـ َـم يُ َنـ ِ
ـادي يــا أَهْ ـ َـل ال َنـ ِ
ـار؛ َف َي ْ َ
ـح ،ثُـ َـم يقــول :يــا أَهْ ـ َـل ا ْل َج َنـ ِـة؛ خُ ُلــو ٌد فــا
هــذا؟ َف َيقُو ُلـ َ
ـو ُتَ ،و ُك ُل ُهـ ْـم قــد َرآ ُه َف ُي ْذبَـ ُ
ـون :نعــم ،هــذا ا ْل َمـ ْ
مــوت ،ويــا أَهْ ـ َـل النــار؛ خُ ُلــود فــا مــوت ،ثُــم َقــرأَ{ :وأَنْذرهُ ــم يــوم ا ْلحــرة إ ْذ ُقـ نـى ْ أ
ال َ ْمـ ُـر َوهُ ـ ْـم ن ي�
ٌ
َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ
َ ْ َ ََ
َ ِ
َ ْ َِ ِ ِ ي َ
َغ ْف َلــة}  -وهَ ـ َ ن
(*)
ـون}).
{وهُ ـ ْـم َل يُ ِؤْم ُنـ َ
ـؤُل ِء ي� َغ ْف َلـ ٍـة أَهْ ـ ُـل ُ
الدنْ َيــاَ -
ٍ َ
1

فحتميــة مــوت الخلــق كلهــم حقيقــة ل يختلــف عليهــا عاقــان ،والمــوت نفســه ســينتهي بــه
المطــاف هــو آ
الخــر إى المــوت ،ومهمــا بــذل النــاس مــن حــرص عــى دوام البقــاء ،وتجنــب الفنــاء،
ـ� يحـ ي ن
فإنهــم ســيخفقون مــن النجــاة منــه ،حـ ي ن
ـ� أجلهــم المحتــوم ،مصداق ـاً لقولــه تعــاى{ :أَيْ َن َمــا
تَكُونُــواْ يدرككُــم ا ْلمــوت و َلــو كُنت ن
وج ُمشَ ــ َي َد ٍة ( .}...النســاء)78 :
ُْ ِ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ
ــم ِ ي� بُ ُ
ــر ٍ
ويؤكــد اللــه تعــاى لرســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،هــذه الحقيقــة ،فيخـ بـره عــن حتميــة
ـى ،صــى عليــه وســلم ،عــى
موتــه ومــوت النــاس ،ولحكمــة أرادهــا ســبحانه ،قــدم ذكــر مــوت النـ ب ي
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِعنـ َـد َربِ ُكـ ْـم
ـت َو ِإنَ ُهــم َم ِي ُتـ َ
ذكــر موتهــم ،فقــال جــل شــأنه{ِ :إنَــكَ َم ِيـ ٌ
ـون *ثُـ َـم ِإنَ ُكـ ْـم يَـ ْ
ــون} (الزمــر ،)31 - 30ممــا ن
يعــى أن المــوت لــن ت
يــرك أحــداً مــن الخلــق إل أصابــه بمصيبتــه.
تَخْ َت ِص ُم َ
ي
تفسر القرآن ،سورة (كهيعص) ،باب قوله{ :وأنذرهم يوم الحرة}(مريم.)39 :
* صحيح البخاري ،كتاب ي
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مصر الخلق بعد اموت:
أ
ن
ت
اليمــان بحتميــة المــوت ،فــإن
الــى ينبغــي النظــر
ي� ظــل إ
ي
مصــر المــوات هــو القضيــة ي
إليهــا باهتمــام بالــغ ،وعنايــة فائقــة ،عــى أن يحفــز التفكـ يـر بهــا إى العمــل المنجــي مــن العــذاب،
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة
ـو َن أُ ُجو َر ُكـ ْـم يَـ ْ
ـو ِت َو ِإن ََمــا ت َُو َفـ ْ
والجالــب للثــواب ،واللــه تعــاى يقــول{ :ك ُُل نَ ْفـ ٍـس َذآ ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ور}( .آل عم ـران)185 :
ـار َوأُ ْد ِخـ َـل ا ْل َج َنـ َـة َف َقـ ْـد َفــا َز َومــا ا ْل َح َيــا ُة ُ
الدنْ َيــا ِإل َ َم َتــا ُع الْغُ ـ ُـر ِ
َف َمــن ز ُْحـ ِـز َح َعـ ِـن ال َنـ ِ

ن
و� التنبيــه إى نرورة الســعي الحثيــث إى أداء مــا يقــرب مــن الجنــة ،ويبعــد من النــار ،وردت
ي
أ
آ
ـن َآم ُنــوا اتَ ُقــوا
كثـ يـر مــن اليــات القرآنيــة والحاديــث النبويــة ،ومــن ذلــك قولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ

ـون} (الحـ شـر ،)18 :فأعمالنــا
ـر ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـس َمــا َق َد َمـ ْ
ال َلــهَ َو ْل َتنظُـ ْـر نَ ْفـ ٌ
ـت ِلغَ ـ ٍـد َواتَ ُقــوا ال َلــهَ ِإ َن ال َلــهَ خَ ِبـ ي ٌ
نرصدهــا ليــوم تشــخص فيــه أ
البصــار ،حـ ي ن
ـ� نحاســب عليهــا ،ول يفــوت صحائــف أعمالنــا صغـ يـرة
ت
� ِم َمــا
ـ� ُمشْ ـ ِـف ِق ي ن َ
ـرى ا ْل ُم ْج ِرِمـ ي ن َ
{و ُو ِضـ َ
ول كبـ يـرة إل أحصيــت فيهــا ،مصداقـاً لقولــه تعــاىَ :
ـع ا ْل ِك َتـ ُ
ـاب َفـ َ َ
ـر ًة ِإل أَ ْح َصاهَ ــا َو َو َجـ ُـدوا َمــا َع ِم ُلــوا
ِفيـ ِـه َويَقُو ُلـ َ
ـاب ل يُغَ ـ ِ
ـون يَــا َويْ َل َت َنــا َمـ ِ
ـر ًة َول ك َِبـ ي َ
ـاد ُر َص ِغـ ي َ
ـال هَ ـ َـذا ا ْل ِك َتـ ِ
ـاراً َو َل يَظْ ِلـ ُـم َربُــكَ
َحـ ن ِ

أَ َحــداً} (الكهــف)49 :

ـال َذ َر ٍة خَ ـ ي ْـراً
ـر ْوا أَ ْع َما َل ُهـ ْـم* َف َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
قــال تعــاى{ :يَ ْو َم ِئـ ٍـذ يَ ْصـ ُـد ُر ال َنـ ُ
ـاس أَشْ ـ َتاتاً ِلـ ي ُ َ
ش
ــل ِم ْثق َ
ــر ُه* َو َمــن يَ ْع َم ْ
ــر ُه}
راً يَ َ
يَ َ
َــال َذ َر ٍة َ ّ
ن
ت
ر ُه
وقــال ســبحانه{ِ :إ َن َسـ ْ
ـع َيك ُْم َلشَ ـ َـى* َفأَ َمــا َمــن أَ ْعطَــى َواتَ َقــى* َو َصـ َـد َق ِبا ْل ُح ْسـ َـى* َف َسـ ُن َي ِ ُ
ن
ن
ن
ـى َع ْنــهُ َما ُلــهُ
ـرى* َوأَ َمــا َمــن بَ ِخـ َـل َو ْ
ر ُه ِل ْل ُعـ ْ َ
اس ـ َتغْ َى* َو َكـ َـذ َب ِبا ْل ُح ْسـ َـى* َف َس ـ ُن َي ِ ُ
ِل ْل ُيـ ْ َ
ـرى* َو َمــا يُغْ ـ ِ ي
إ َذا تَــردى* إن ع َلينــا َل ْلهــدى* وإن َلنــا َل ْ آاخــر َة و ْ أ
وى* َفأَ َنذرتُ ُكــم نَــاراً تَ َلظَــى* َل يص َاهَ ــا إ َل ْ أ
ال ُ َ
الَشْ ـقَى*
ََ ِ َ َ َْ ُ َ َِ َ َ
ِ َ َ
ْ ْ
َْ
ِ
ِ
أ
ـر َك* َو َمــا ِ أل َ َحـ ٍـد ِعنـ َـد ُه ِمــن ن ِْع َمـ ٍـة ت ُْجـ َزى*
ـو َى* َو َسـ ُي َج َن ُب َها ْالَتْ َقــى* ا َلـ ِـذي يُــؤْ ِ ت ي� َما َلــهُ يَـ ت َ ن َ
ا َلـ ِـذي َكـ َـذ َب َوتَـ َ
إ َل ابتغَ ــاء وجــه ربــه ْ أ
ال َ ْع َ
ــر ن َ�}( .الليــل)21 - 4:
ــى* َو َل َس ْ
َْ ِ َِ ِ
ِ ِْ
ــو َف يَ ْ
فالنســان يجــد نتائــج أعمالــه ن� آ
الخــرة ،إن خـ يـراً فخـ يـر ،وإن شراً فـ شـر ،والعـ بـرة بخواتيــم
إ
ي
أ
العمــال ،فرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال...( :فــإن الر ُجـ َـل َلي ْع َمـ ُـل ب َع َمــل أَهْ ــل ال َنــار ،ت
حى
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
(الزلزلــة)8 - 6 :

ـابَ ،ف َي ْع َمـ ُـل ِب َع َمـ ِـل أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َنـ ِـةَ ،ف َي ْدخُ ـ ُـل ا ْل َج َنـ َـة،
مــا يَ ُكـ ُ
ـون بَ ْي َنــهُ َوبَ ْي َن َهــا إل ِذ َرا ٌعَ ،ف َي ْسـ ِـب ُق عليــه ا ْل ِك َتـ ُ
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ـاب،
الر ُجـ َـل َل َي ْع َمـ ُـل ِب َع َمـ ِـل أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َنـ ِـة ،حـ تـى مــا يَ ُكـ ُ
ـون بَ ْي َنــهُ َوبَ ْي َن َهــا إل ِذ َرا ٌعَ ،ف َي ْسـ ِـب ُق عليــه ا ْل ِك َتـ ُ
َو ِإ َن َ
()1
ـارَ ،ف َي ْدخُ ـ ُـل ال َنــا َر).
َف َي ْع َمـ ُـل ِب َع َمـ ِـل أَهْ ـ ِـل ال َنـ ِ
و� هــذا المقــام يستحســن التذكــر بــأن الحقــوق ل تضيــع ن� آ
ن
الخــرة ،ت
حــى إن النــاس
ي
ي
ي

ـون
ـص ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
يسـ تـردون حقوقهــم مــن بعــض فيهــا ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول ( :يَخْ ُلـ ُ
ن
ـار ،فيقــص ِل َب ْع ِض ِهـ ْـم مــن بَ ْعـ ٍـض َمظَا ِلـ ُـم كانــت
ـارَ ،ف ُي ْح َب ُسـ َ
ـون عــى َق ْنطَـ َـر ٍة بـ يـ� ا ْل َج َنـ ِـة َوال َنـ ِ
مــن ال َنـ ِ
ن
ن
ت
ـس ُم َح َمـ ٍـد بيــده،
بَ ْي َن ُهـ ْـم ي� ُ
الدنْ َيــا ،حــى إذا هُ ِذبُــواَ ،ونُ ُقــوا ،أُ ِذ َن لهــم ي� ُدخُ ـ ِ
ـول ا ْل َج َنـ ِـةَ ،ف َوا َلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
أ
ن
ن
()2
الدنْ َيــا).
ــدى ِب َم ن ْ نِر ِل ِــه ي� ا ْل َج َن ِــة منــه ِب َم ن ْ نِر ِل ِــه كان ي� ُ
ــم أَهْ َ
َل َ َح ُدهُ ْ
فوز الصامن بالجنة:
ومصرهــا ،والســتعداد
ن ي� ســياق الحديــث عــن المــوت ،ومــا بعــده مــن حســاب الخائــق
ي
أ
أ
ت
ـى ينــال صاحبهــا الجنــة ،فالرســول،
لذلــك بالعمــال المنجيــة ،فــإن الصيــام مــن أبــرز العمــال الـ ي
ـان ،كان
ـام َر َم َضـ َ
الصـ َـا َةَ ،و َصـ َ
ـن ِبال َلـ ِـه َو ِب َر ُســو ِل ِهَ ،وأَ َقـ َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َآمـ َ
ـام َ
ح ًقــا عــى ال َلــه أَن يدخ َلــهُ ا ْلجنـ َـة ،جاهَ ــد ن� ســبيل ال َلــه ،أو ج َلـ ن
ت
ـى ُو ِلـ َـد فيهــاَ ،فقَا ُلــوا:
َ
ََ َ َ ي َ ِ ِ ِ
ِ ْ ُْ ِ
َ َ
ـس ي� أَ ْر ِضـ ِـه ،الـ ي
ن
ش
يــا َر ُسـ َ
ـن ن ي� َسـ ِـب ِيل
ـر النــاس؟ قــالِ :إ َن ي� ا ْل َج َنـ ِـة ِمائَـ َـة َد َر َجـ ٍـة ،أَ َع َدهَ ــا اللــه ِل ْل ُم َج ِاه ِديـ َ
ـول ال َلـ ِـه؛ أَ َفـ َـا نُ َبـ ِ ُ
أ
الد َر َج َتـ ي ْ ن
ـ� كمــا بـ ي ن
ال َلـ ِـه ،مــا بـ ي ن
اس ـأَ ُلو ُه ا ْل ِفـ ْـر َد ْو َس ،فإنــه
ـ� َ
ـ� َ
السـ َـم ِاء َو ْال َ ْر ِض ،فــإذا َس ـأَ ْل ُت ُم ال َلــهَ َ ،ف ْ
ِ
أَ ْو َس ـ ُ
ط ا ْل َج َنـ ِـةَ ،وأَ ْعـ َـى ا ْل َج َنـ ِـة ،أُ َرا ُه َف ْو َقــهُ َعـ ْـر ُش الرحمــنَ ،و ِم ْنــهُ تَف ََجـ ُـر أَنْ َهــا ُر ا ْل َج َنـ ِـة)(.)3
ين
ين
المحتسب� .
للصائم�
والفوز بالجنة جائزة عظيمة يهبها الله تعاى
مغفرة ذنوب الصامن:
ت
ن
ش
ـأ� وبــال ً عــى
مــن أعظــم جوائــز الصائمـ يـ� مغفــرة ذنوبهــم ،فخطايــا البــر وذنوبهــم تـ ي
والنابــة إليــه ســبحانه ،وشــمله
كواهلهــم يــوم القيامــة ،إل مــن هــداه اللــه إى التوبــة والســتغفار إ
برحمتــه جــل جالــه ،والصيــام عبــادة يتقــرب بهــا المؤمــن إى اللــه تعــاى؛ اســتجابة ألمــره ســبحانه،
عــى أن ترفــع بهــا درجاتــه ،وتغفــر بســببها ذنوبــه ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َـد َم مــن َذن ِْبـ ِـه).
ـام َر َم َضـ َ
َصـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب خلق آدم ،صلوات الله عليه ،وذريته.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصاص يوم القيامة
ن
سبيى
سبيى وهذا
والسر ،باب درجات المجاهدين ي� سبيل الله  .يقال هذه
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
ي
اليمان
اليمان ،باب صوم رمضان احتساباً من إ
 .4صحيح البخاري ،كتاب إ
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أ
ت
الــى تتكــرر ،تكفــل اللــه تعــاى أن يغفــر
والصيــام مــع عــدد مــن العبــادات الخــرى ،ي

أ
ت
ات
ـو ُ
(الص َلـ َ
ـى تتخلــل أولهــا وتاليهــا ،مصداقـاً لقولـ ِـه صــى اللــه عليــه وســلمَ :
لصحابهــا ذنوبهــم الـ ي
ـب ا ْلكَ َبا ِئـ َـر).
ـان إى َر َم َضـ َ
ـسَ ،وا ْل ُج ْم َعـ ُـة إى ا ْل ُج ْم َعـ ِـةَ ،و َر َم َضـ ُ
ـانُ ،م َك ِفـ َـر ٌ
ـن ،إذا ْ
ات مــا بَ ْي َن ُهـ َ
اج َت َنـ َ
ا ْلخَ ْمـ ُ

()1

ليــاى رمضــان؛ احتســاباً لوجــه اللــه تعــاى ،مــن مســببات محــو الذنــوب
وكذلــك قيــام ي
الســابقة ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َن َر ُسـ َ
ـان ِإ َيمانًــا
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن قــام َر َم َضـ َ
ــه).
ــر لــه مــا تَق َ
َو ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِ
اح ِت َســابًا ،غ ُِف َ

()2

ت
الــى ينتظرهــا النــاس يــوم القيامــة ،ت
والــى ل وجــه
وتلــك لعمــري مــن أعظــم الجوائــز ي
ي
وخراتهــا.
لمقارنتهــا بأعظــم جوائــز الدنيــا ي
فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار ي رمضان:
مــن فضائــل الصيــام ،وجوائــز الصائمـ ي ن
ـ� عليــه ،أن اللــه تعــاى فتــح لهــم أبــواب رحمتــه ن ي�
شــهر الصيــام ،وأبعــد عنهــم العقــاب ،وحجــز عنهــم الشـ ي ن
ـياط� ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليه
�).
وســلم( :إذا دخــل َر َم َضـ ُ
اب َج َه َنـ َـمَ ،و ُس ْل ِسـ َل ْت الشَ ـ َي ِاط ي ن ُ
اب ا ْل َج َنـ ِـةَ ،و ُغ ِل َقـ ْ
ـانُ ،ف ِت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ـو ُ
ن
أ
نن
اب ا ْل َج َنـ ِـة)؛ أي تقريبـاً للرحمة
ـا� ،أن معـ نـى قولــهُ ( :ف ِت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ورد ي� حاشــية الســندي عــى ســ� النسـ ي
ن
ن
و� بعضهــا أبــواب الســماء ،وهــذا يــدل
إى العبــاد ،ولهــذا جــاء ي� بعــض الروايــات أبــواب الرحمــة ،ي
عــى أن أبــواب الجنــة كانــت مغلقــة ،ول ينافيــه قولــه تعــاى{ :جنــات عــدن مفتحــة لهــم أ
البــواب} إذ

()3

ن
ـى دوام كونهــا مفتحــة.
ذلــك ل يقتـ ي
ن
ـى أن أبــواب
(و ُغ ِل َقـ ْ
وقولــهَ :
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
اب َج َه َنـ َـم) أي تبعيــداً للعقــاب عــن العبــاد ،وهــذا يقتـ ي
النــار كانــت مفتوحــة ول ينافيــه قولــه تعــاى :ت
{حــى إذا جاءوهــا فتحــت أبوابهــا} لجــواز أن يكــون
ن
ـا� مــوت الكفــرة ن ي� رمضــان ،وتعذيبهــم بالنــار فيــه،
هنــاك غلــق قبيــل ذلــك ،وغلــق أبــواب النــار ل ينـ ي
إذ يكفــي ن� تعذيبهــم فتــح بــاب صغــر مــن القــر إى النــار ،غــر أ
البــواب المعهــودة الكبــار.
ي
ب
ي
ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات الخمس والجمعة إى الجمعة ورمضان إى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت
الكبائر.
اليمان.
اليمان ،باب تطوع قيام رمضان من إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
. 3صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب صفة إبليس وجنوده
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أ
ن
(وصفــدت الشـ ي ن
و� روايــة ،وسلســلت وهــو بمعنــاه ،ول
ـياط�) أي شــددت وأوثقــت بالغــال ي
ن
ـا� شرارة النفــس وخباثتهــا ،ول يلــزم أن تكــون كل
ـا� ،إذ يكفــي ي� وجــود المعـ ي
ينافيــه وقــوع المعـ ي
معصيــة بواســطة شــيطان ،وإل لــكان لــكل شــيطان شــيطان ويتسلســل ،وأيضـاً معلــوم أنــه مــا ســبق
إبليــس شَ ـ ْيطَان آخــر فمعصيتــه َمــا كَانَــت إل مــن قبــل نَفســه َواللــه ت ََعـ َ
ـاى أعلــم.

()1

ويعلــل ابــن تيميــة فتــح أبــواب الجنــة ،وغلــق أبــواب النــار ،وتصفيــد الشـ ي ن
ـياط� ن ي� رمضــان؛
أ
أ ن
ت
ـى بهــا وبســببها تفتــح أبــواب
لنــه ي� شــهر رمضــان تنبعــث القلــوب إى الخـ يـر والعمــال الصالحــة ،الـ ي
ت
ين
ش
الشــياط� ،فــا يتمكنــون أن
الــى بهــا تفتــح أبــواب النــار ،وتصفــد
الجنــة ،ويمتنــع مــن الــرور ي
أ
ن
ن
ـى آدم
يعملــوا مــا يعملونــه ي� إ
الفطــار؛ فــإن المصفــد هــو المقيــد؛ لنهــم إنمــا يتمكنــون مــن بـ ي
ن ()2
الشــياط� .
بســبب الشــهوات ،فــإذا كفــوا عــن الشــهوات ،صفــدت
ي
وورد ن� فتــح البــاري ،أنــه يحتمــل أن يكــون الم ـراد مــن الشـ ي ن
ـياط� مسـ تـر ت ي� الســمع منهــم،
ي
ن
ليــاى رمضــان دون أيامــه؛ ألنهــم كانــوا منعــوا ن ي� زمــن نــزول القــرآن مــن
وأن تسلســلهم يقــع ي� ي
ت
ين
الشــياط� ل
اســراق الســمع ،فزيــدوا التسلســل مبالغــة ن ي� الحفــظ ،ويحتمــل أن يكــون المــراد أن
يخلصــون مــن افتتــان المسـ ي ن
ـلم� إى مــا يخلصــون إليــه ن ي� غـ يـره؛ لشــتغالهم بالصيــام الــذي فيــه قمــع
الشــهوات ،وبقـراءة القـرآن والذكــر ،وقــال غـ يـره :المـراد بالشـ ي ن
ـياط� بعضهــم ،وهــم المــردة منهــم.
ش
ـا�
ـى بعــد أن رجــح حملــه عــى ظاهــره :فــإن قيــل كيــف نــرى الــرور والمعـ ي
وقــال القرطـ ب ي
ن
ين
الشــياط� لــم يقــع ذلــك ،فالجــواب أنهــا إنمــا تقــل عــن
كثــراً ،فلــو صفــدت
واقعــة ي� رمضــان ي
ين
ين
الشــياط�،
الصائمــ� الصــوم الــذي حوفــظ عــى شروطــه ،وروعيــت آدابــه ،أو المصفــد بعــض
وهــم المــردة ل كلهــم ،كمــا تقــدم ن ي� بعــض الروايــات ،أو المقصــود تقليــل الـ شـرور فيــه ،وهــذا أمــر
محســوس ،فــإن وقــوع ذلــك فيــه أقــل مــن غـ يـره ،إذ ل يلــزم مــن تصفيــد جميعهــم ،أن ل يقــع شر،
ـياط� ،كالنفــوس الخبيثــة ،والعــادات القبيحــة ،والشـ ي ن
ول معصيــة؛ ألن لذلــك أســباباً غـ يـر الشـ ي ن
ـياط�
النســية.
إ

()3

أ
 .1حاشية السندي عى ن ن
س�
النسا�.126/ 4 ،
ي
التفسر.167 /14 ،
 .2كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ن ي�
ي
 .3المصدر نفسه.
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باب الريان:
ـ� الممـ ي ن
مــن جوائــز الصائمـ ي ن
ـرة ،أن اللــه تعــاى خصهــم ببــاب خــاص بهــم ،يدخلــون منــه
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َن ن ي� ا ْل َج َنـ ِـة بَابًــا ،يُ َقـ ُ
ـان ،يَ ْدخُ ـ ُـل منــه
الريَـ ُ
ـال لــه َ
إى الجنــة ،فالنـ ب ي
َرهُ ـ ْـم ،يُ َقـ ُ
ـونَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل
ُومـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
ـون؟ َف َيق ُ
ـال :أَيْـ َ
ـن َ
َ
ـون يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل منــه أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ
ـق ،فلــم يَ ْدخُ ـ ْـل منــه أَ َحـ ٌـد).
َرهُ ـ ْـم ،فــإذا َدخَ ُلــوا أُغ ِْلـ َ
منــه أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ

()1

ين
الصائمــ� ببــاب خــاص يــؤدي بهــم إى الجنــة ،فيــه مــن التكريــم مــا فيــه،
واختصــاص
ين
الصائمــ� .
والــذي أهلهــم لذلــك هــو الصيــام إيمانــاً واحتســاباً ،كمــا ورد ن ي� أحاديــث جوائــز
ج َنةٌ:
الصيام ُ
العمــال الصالحــة الـ تـى تثمــر لصاحبهــا خــرات حســان ن� آ
مــن أ
الخــرة الصــوم ،الــذي هــو
ي
ي
ي
ــام ُج َن ٌ
ــة).
(الص َي ُ
ُج َنــة ،مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلمِ :

()2

ومعـ نـى الصيــام جنــة؛ أي سـ تـرة ،ومانــع مــن الرفــث آ
والثــام ،ومانــع أيضـاً مــن النــار ،ومنــه
َُ
المجــن وهــو ت
الــرس ،ومنــه الجــن لســتتارهم.

()3

الصوم ِ
جا ٌء:
و َ
ن
ر� اللــه عنــه،
مــن خـ يـرات الصيــام أنــه يعالــج حــدة الغريــزة وعنفوانهــا ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه ،ي
ـض
ـر َو ْج؛ فإنــه أَ َغـ ُ
اس ـ َتطَا َع ا ْل َبــا َء َة َف ْل َيـ ت َ ن َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال( :مــن ْ
قــال :كنــا مــع النـ ب ي
ــو ِم ،فإنــه لــه ِو َجــا ٌء).
َــر ِجَ ،و َم ْ
ــ�َ ،وأَ ْح َص ُ
الص ْ
ــن لــم يَ ْســ َت ِط ْعَ ،ف َع َل ْي ِ
ــه ِب َ
ــن ِل ْلف ْ
ِل ْل َب َ ِ
ين
للصائم�
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام
 .3صحيح مسلم شبرح النووي31 - 30/ 8 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الصوم لمن خاف عى نفسه العزبة.
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()4

متطلبات نيل جوائز الصيام:
جوائــز الصيــام المتوجــة بغفـران ذنــوب الصائــم ،ودخولــه الجنــة مــن بــاب الريــان ،ن
تقتى
ي
أن يــؤدى عــى الوجــه الصحيــح ،ومــن متطلبــات ذلــك أن يقصــد بــه وجــه اللــه تعــاى ،دون ســواه،
أ
وأن تخلــو أيامــه مــن الرفــث ،والفســق ،والســب ،والشــتم ،ومثالــب الخــاق ،وعيــوب الســلوك قــول ً
ن
ر� اللــه عنــه ،أَ َن َر ُسـ َ
ـام
(الص َيـ ُ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالِ :
وعم ـاً ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـث ،ول يَ ْج َهـ ْـلَ ،وإ ْن ْامــرؤٌ َقاتَ َلــهُ  ،أو شَ ــات ََمهُ َ ،ف ْل َي ُقـ ْـل :نإ� َصا ِئـ ٌـم َمرتَـ ي ْ ن
ـى
ُج َنـ ٌـة ،فــا يَ ْر ُفـ ْ
ُ
ِ
ي
َ ِ
ـ�َ ،وا َلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ـاى مــن ريــح ا ْل ِمسـ ِ ت
ش
بيــدهَ ،لخُ ُلـ ُ
ـب ِع ْنـ َـد ال َلـ ِـه ت ََعـ َ
رابَهُ َوشَ ـ ْه َوتَهُ
ـوف َفـ ِـم َ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
ِ ِ ْ
ـك ،يَـ ْ ُ
ـركُ طَ َع َامــهُ َو َ َ
ش
ـر أَ ْمثَا ِل َهــا).
الص َيـ ُ
ـىِ ،
مــن أَ ْجـ ِ ي
ـام يى ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـهَ ،وا ْل َح َس ـ َن ُة ِب َعـ ْ ِ

()1

ن
ن
ن
ر�
ومــن متطلبــات نيــل جوائــز الصيــام الجتهــاد ي� العبــادة ي� نهــاره وليلــه ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ش
ـر َر ُهَ ،وأَ ْح َيــا َل ْي َلــهُ ،
ـر ،شَ ـ َـد ِمـ أ ْ ن َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا دخــل ا ْل َعـ ْ ُ
اللــه عنهــا ،قالــت( :كان النـ ب ي
َوأَيْقَــ َ
ظ أَهْ َلــهُ ).

()2

خــر العمــل ،وإى أن نصــوم رمضــان عــى الوجــه الــذي ن
يــر�
هدانــا اللــه تعــاى إى ي
ي
الرحمــن ،وأن يجعلنــا اللــه مــن عتقائــه ،ومــن أهــل الريــان ،الذيــن يدخلــون الجنــة بســام.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم
أ
ن
ش
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب العمل ي� العر الواخر من رمضان
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امقال الحادي عر

هنيئاً للحجاج
طهارتهم من الذنوب والخطايا
ذنــوب الخلــق وخطاياهــم ليــس لهــا حــ� ،وهــي موجــودة بالقـ تـران مــع وجودهــم،
مصرهــم ،وإن تطهــروا منهــا ،ونفضوها عــن كواهلهم
فــإن أبقــوا عليهــا قســت قلوبهم ،وســاء ي
ـن
ـاب َو َآمـ َ
أبدلهــم اللــه بهــا حســنات ،وربحــوا البيــع ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إل َمــن تَـ َ
َان ال َلــهُ
ات َوك َ
َو َع ِمـ َـل َع َمـا ً َصا ِلحـاً َفأُ ْو َل ِئــكَ يُ َبـ ِـد ُل ال َلــهُ َسـ ِي َئا ِت ِه ْم َح َسـ َن ٍ

َغ ُفــوراً َر ِحيمـاً} (الفرقــان)70 :

تاريخ الذنوب البرية:

منــذ بدايــة خلــق البـ شـر ،وجــدت الخطيئــة ،فعــى آدم ،لكنــه تــاب ،فتــاب اللــه
ن
ــه
يخــر عــن ذلــك رب ب
عليــه ،كمــا ب
الريــة ،ي� قرآنــه الكريــم ،فيقــول تعــاىَ { :ف َو ْس َ
ــو َس ِإ َل ْي ِ
ان َقـ َ
ـك َل يَ ْبـ َـى* َفـأَك ََا ِم ْن َهــا َف َبـ َـد ْت َل ُه َمــا
الشَ ـ ْيطَ ُ
ـال يَــا آ َد ُم هَ ـ ْـل أَ ُد ُلــكَ َعـ َـى شَ ـ َ
ـج َر ِة ا ْلخُ ْلـ ِـد َو ُم ْلـ ٍ
اج َت َبــا ُه َربُــهُ
ـوى* ثُـ َـم ْ
ـى آ َد ُم َربَــهُ َفغَ ـ َ
َسـ ْ
ـان َع َل ْي ِه َمــا ِمــن َو َر ِق ا ْل َج َنـ ِـة َو َعـ َ
ـوآتُ ُه َما َوطَ ِف َقــا يَخْ ِص َفـ ِ
ــدى} (طــه)122 - 120:
ــه َوهَ َ
ــاب َع َل ْي ِ
َف َت َ

ن
ت
أخــر القــرآن
الــى ب
ثــم كانــت مــن بعــد ذلــك خطيئــة قتــل أحــد ي
ابــى آدم أخــاه ،ي
َ ن
ـق ِإ ْذ َق َربَــا ُق ْربَانـاً
ـى آ َد َم ِبا ْل َحـ ِ
الكريــم عــن بعــض حيثياتهــا ،فقــال تعــاىَ :
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأ ابْـ َ ي ْ

َفت ُقبـ َـل مــن أَحدهمــا و َلــم يت َقبـ ْـل مــن آ
ـال أل َ ْق ُت َل َنــكَ َقـ َ
الخَ ـ ِـر َقـ َ
ـ�*
ـن ا ْل ُم َت ِقـ ي ن َ
ـال ِإن ََمــا يَ َت َق َبـ ُـل ال ّلــهُ ِمـ َ
َ ِ ِ َ َ ْ َُ َ ِ َ
ُ ِ ِ
ن
َلـ أِ ن
ـى َمــا أَنَــا ِب َب ِاسـ ٍـط يَـ ِـد َي ِإ َل ْيــكَ َ أل َ ْق ُت َلــكَ ِإ ن ي ِ� أَخَ ـ ُ
ـ�*
ـاف ال ّلــهَ َر َب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـ� بَ َسـ َ
ـطت ِإ َ ي َى يَـ َـدكَ ِل َت ْق ُت َلـ ِ ي
ـت
ِإ ن ي ِ� أُ ِريـ ُـد أَن تَ ُبــو َء ِب ِإث ْ ِمــي َو ِإث ْ ِمــكَ َف َت ُكـ َ
ـار َو َذ ِلــكَ َج ـ َزاء الظَا ِل ِمـ ي ن َ
ـ�* َفطَ َو َعـ ْ
ـون ِمـ ْ
ـاب ال َنـ ِ
ـن أَ ْص َحـ ِ
ـث ن� أ
ـن* َف َب َعـ َ
ال َ ْر ِض ِل ي ُ ِريَــهُ
َلــهُ نَف ُْســهُ َق ْتـ َـل أَ ِخيـ ِـه َف َق َت َلــهُ َفأَ ْص َبـ َ
ـح ِمـ َ
اريـ َ
ـث ال ّلــهُ غ َُرابـاً يَ ْب َحـ ُ ِ ي
ـن ا ْلخَ ِ ِ
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ـوء َة أَ ِخيـ ِـه َقـ َ
ـوء َة
ـال يَــا َويْ َل َتــا أَ َع َج ـ ْز ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ـون ِم ْثـ َـل هَ ــ َـذا الْغُ ـ َـر ِاب َف ـأُ َو ِار َي َسـ ْ
ـو ِاري َسـ ْ
َك ْيـ َـف يُـ َ
ـ�} (المائــدة)31 - 27 :
ـن ال َن ِاد ِمـ ي ن َ
أَ ِخــي َفأَ ْص َبـ َ
ـح ِمـ َ

ثــم اســتمر وقــوع الخطايــا والذنــوب مــن البـ شـر ،وذلــك ينســجم مــع الســماح إلبليس
ن
الذن بذلــك مــن رب العالمـ ي ن
ـ� ،وعــن هــذا يقــول
بممارســة إ
ـى آدم ،بنــاء عــى طلبــه إ
الغــواء لبـ ي
ن
تعــاىَ { :قـ َ
ـن* َقـ َ
ـون* َقـ َ
ـى أل َ ْق ُعـ َـد َن
ـو ِم يُ ْب َع ُثـ َ
ـن ا ْل ُم ْنظَ ِريـ َ
ـال ِإنَــكَ ِمـ َ
ـال أَن ِْظـ ْـرِ ن ي� ِإ َى يَـ ْ
ـال َف ِب َمــا أَغ َْويْ َتـ ِ ي
آ
ـن بَـ ي ْ ن
ـن
راطَــكَ ا ْل ُم ْسـ َت ِق َ
ـن أَيْ َما ِن ِهـ ْـم َو َعـ ْ
ـن خَ ْل ِف ِهـ ْـم َو َعـ ْ
ـ� أَيْ ِد ِيهـ ْـم َو ِمـ ْ
يم* ثُـ َـم َل ِت َي َن ُهـ ْـم ِمـ ْ ِ
َل ُهـ ْـم ِ َ
ــمائلهم و َل ت َجــد أَك ش َْرهُ ــم ــاكرين} أ
(الع ـراف)17 - 14 :
شَ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ شَ ِ ِ َ

مفهوم الذنوب والخطايا:

أ
أ
ت
ـى تخالــف شرع اللــه،
يُطلــق مصطلحــا الذنــوب والخطايــا ،عــى القــوال والفعــال ،الـ ي
ســواء مــا تعلــق منهــا بالشــعائر التعبديــة ،أم بالعاقــات العامــة والخاصــة ،أم بمجــالت
شــؤون الحيــاة أ
الخــرى ،وتطلــق عــى المخالفــات ش
الرعيــة مســميات عــدة ،فهــي الســيئات
آ
ت
ـى تــدل
والذنــوب والخطايــا والمعـ ي
ـا� والفجــور والثــام ،ومــا شــابه ذلــك مــن المســميات ،الـ ي
ن ي� مجملهــا عــى أداء مخالــف ألمــر اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والعلمــاء عملــوا
ن
ن
ـا� هــذه المســميات ،وبيــان أوجــه الدللــة الخاصــة بــكل منهــا ،والمقــام
عــى التفريــق بـ يـ� معـ ي
هنــا ل يتســع لعــرض ذلــك ،ويكفــي الســتدلل ببعــض الشــواهد ش
الرعيــة عــى بعــض هــذه
ن
{و َمــن يَ ْعـ ِـص ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َويَ َت َعـ َـد ُحـ ُـدو َد ُه
ـا�َ :
المســميات ،فمــن ذلــك قولــه تعــاى ي� المعـ ي
ـ�} (النســاء)14 :
اب ُم ِهـ ي ن ٌ
يُ ْد ِخ ْلــهُ نَــاراً خَ ا ِلــداً ِفي َهــا َو َلــهُ َعـ َـذ ٌ
آ
ن
ــب ِإثْمــاً َف ِإن ََمــا يَك ِْســ ُبهُ َع َ
ــه
ويقــول تعــاى ي� الســيئات والثــامَ :
ــى نَف ِْس ِ
{و َمــن يَك ِْس ْ
ن
ـب خَ ِطي َئـ ًـة أَ ْو ِإثْمـاً
َوك َ
َان ال ّلــهُ َع ِليمـاً َح ِكيمـاً} (النســاء ،)111 :ويقــول تعــاى ي� الخطيئــةَ :
{و َمــن يَك ِْسـ ْ
اح َت َمـ َـل بُ ْه َتان ـاً َو ِإثْم ـاً ُم ِبين ـاً} (النســاء ،)112 :ويقــول ســبحانه ن ي� الفجــور:
ثُـ َـم يَـ ْـر ِم ِبـ ِـه بَ ِريئ ـاً َف َقـ ِـد ْ
ْواهَ ــا} (الشــمس)8 :
{ َفأَ ْل َه َم َهــا ُف ُجو َرهَ ــا َوتَق َ
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التوبة من الذنوب والخطايا:

النســان متوقعـاً وغـ يـر مســتغرب ،فــكان مــن رحمــة اللــه
مــا دام صــدور الذنــب مــن إ
بعبــاده ،أن فتــح بــاب التوبــة والســتغفار ،فمــن أذنــب فرجــع وأنــاب ،ســيجد اللــه غفــوراً
ت
ـى تحدثــت عنهــا آيــات قرآنيــة كريمــة،
رحيم ـاً ،حســب وعــود اللــه الصادقــة بالخصــوص ،والـ ي
ن
اسـ َتغْ ف َُرواْ
يقــول تعــاى ي� إحداهــاَ :
{وا َل ِذيـ َ
ـن ِإ َذا َف َع ُلــواْ َف ِاحشَ ـ ًـة أَ ْو ظَ َل ُمــواْ أَنْف َُسـ ُه ْم َذ َكـ ُـرواْ ال ّلهَ َف ْ
ِل ُذن ُِوب ِهـ ْـم َو َمــن يَغْ ِفـ ُـر ُ
ـون}
ـ�واْ َعـ َـى َمــا َف َع ُلواْ َوهُ ـ ْـم يَ ْع َل ُمـ َ
الذنُـ َ
ـوب ِإل َ ال ّلــهُ َو َلـ ْـم يُـ ِ ُ

(آل عمـران)135 :

والعفــو عــن ذنــوب التائبـ ي ن
ـ� ،يشــمل ســائر الذنــوب الخاليــة مــن التلبــس بالـ شـرك ،مصداق ـاً
ش
ش
ـركْ
ـركَ ِبـ ِـه َويَغْ ِفـ ُـر َمــا ُد َ
لقولــه عــز وجــل{ِ :إ َن ال ّلــهَ ل َ يَغْ ِفـ ُـر أَن يُـ ْ َ
ون َذ ِلــكَ ِل َمــن يَشَ ــا ُء َو َمــن يُـ ْ ِ
ت
ـرى ِإثْم ـاً َع ِظيماً}(النســاء)48 :
ِبال ّلـ ِـه َف َقـ ِـد ا ْفـ َ َ
ن
ن
ـا� ،حيــث قــال
و� ســورة النســاء نفســها تكــرر التأكيــد عــى مضمــون هــذا الوعــد الربـ ي
ي
ش
ش
ـركْ ِبال ّلـ ِـه
ـركَ ِبـ ِـه َويَغْ ِفـ ُـر َمــا ُد َ
عــز وجــل{ِ :إ َن ال ّلــهَ ل َ يَغْ ِفـ ُـر أَن يُـ ْ َ
ون َذ ِلــكَ ِل َمــن يَشَ ــا ُء َو َمــن يُـ ْ ِ
َــد َض َ
ضــاَل ً ب َ ِعيــداً} (النســاء)116 :
ــل َ
َفق ْ
امؤمن يسعى للتطهر من امعاي:

يحــرص المؤمــن عــى التطهــر مــن الخطايــا والذنــوب مهمــا كلفه ذلــك من ثمــن ،ت
حى لو
كانــت حياتــه هــي المقابــل المطلــوب لذلــك ،وممــا ورد ن ي� ريــح اللفــظ والمعـ نـى بالخصــوص،
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،طالب ـاً
حديــث ماعــز بعــد أن ارتكــب فاحشــة الــز� ،فجــاء النـ ب ي
ـى ،صــى
التطهــر ،فعــن ُس ـ َل ْي َم َ
ان بــن بُ َريْـ َـد َة ،عــن أبيــه ،قــال (:جــاء َم ِاع ـ ُز بــن َما ِلـ ٍ
ـك إى النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
اس ـ َتغْ ِف ْر ال َلــهَ ،
ـول ال َلـ ِـه ،طَ ِهـ ْـرِ ن ي� ،فقــالَ :ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجـ ْ
ـعَ ،ف ْ

ـع غـ يـر بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َـم جــاء ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،طَ ِهـ ْـرِ ن ي� ،فقــال رســول
ـب إليــه ،قــالَ :ف َر َجـ َ
َوتُـ ْ
ـع غـ يـر
ـب إليــه ،قــالَ :ف َر َجـ َ
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجـ ْ
اسـ َتغْ ِف ْر ال َلــهَ َ ،وتُـ ْ
ـعَ ،ف ْ
ن
بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َـم جــاء ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،م ْثـ َـل
ـول ال َلـ ِـه؛ طَ ِهـ ْـرِ ي� ،فقــال النـ ب ي
ت
الر ِاب َعـ ُـة ،قــال لــه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :فيــم أُطَ ِهـ ُـركَ ؟
ذلــك ،حــى إذا كانــت َ
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ـر أَنَــهُ ليــس
فقــال :مــن الـ ِز ن َ�َ .ف َسـأَ َل رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ ِبـ ِـه ُج ُنـ ٌ
ـون؟ َفأُخْ ـ ِب َ
ش
ـح خَ ْمـ ٍـر ،قــال :فقــال
ر َب خَ ْمـ ًـرا؟ َف َقـ َ
اسـ َت ْن َك َههُ  ،فلــم يَ ِجـ ْـد منــه ِريـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل َف ْ
ِب َم ْج ُنـ ٍ
ـون ،فقــال :أَ َ ِ
َان النــاس
ـت؟ فقــال :نعــمَ ،فأَ َمـ َـر ِبـ ِـه َف ُر ِجـ َـمَ ،ف ـك َ
رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ َزنَ ْيـ َ
فيــه ِفر َق َتـ ي ْ ن
ـت ِبـ ِـه خَ ِطي َئ ُتــهُ َ ،و َقا ِئـ ٌـل يقــول :مــا ت َْوبَـ ٌـة
ـ�َ ،قا ِئـ ٌـل يقــول :لقــد هَ َلــكَ  ،لقــد أَ َحاطَـ ْ
ْ ِ
ـع يَـ َـد ُه ن ي� يَـ ِـد ِه ،ثُـ َـم
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َو َضـ َ
أَ ْف َضـ َـل مــن ت َْوبَـ ِـة َم ِاعـ ٍـز؛ أَنَــهُ جــاء إى النـ ب ي
ن
الح َجــا َر ِة ،قــالَ :ف َلب ُثــوا ب َذ ِلــكَ يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� ،أو ث َ َاثَـ ًـة ،ثُـ َـم جــاء رســول ال َلـ ِـه ،صــى
ـى ِب ِ
ِ ِ
ِ
قــال :ا ْق ُت ْلـ ِ ي

ـك،
اس ـ َتغْ ِف ُروا ِل َم ِاعـ ِـز بــن َما ِلـ ٍ
ـس ،فقــالْ :
ـوسَ ،ف َس ـ َل َم ،ثُـ َـم َج َلـ َ
اللــه عليــه وســلمَ ،وهُ ـ ْـم ُج ُلـ ٌ
ـك ،قــال :فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
قــالَ :فقَا ُلــواَ :غ َفـ َـر اللــه ِل َم ِاعـ ِـز بــن َما ِلـ ٍ
ـاب ت َْوبَـ ًـة لــو ُق ِسـ َـم ْت بـ ي ن
ـع ْت ُه ْم.
ـ� أُ َمـ ٍـة َل َو ِسـ َ
لقــد تَـ َ

قــال :ثُــم جاءتْــهُ امــرأَ ٌة مــن غَامــد مــن ْ أ
الَز ِْد ،فقالــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،طَ ِهـ ْـرِ ن ي� .فقــال:
ِ ٍ
َ َ َ ْ َ
ُــر ِد َ ِد ن ي� كمــا َر َد ْد َت
ُــو� إليــه ،فقالــت :أَ َراكَ ت ُِر ُ
َويْ َح ِ
ــك ،ا ْر ِج ِعــيَ ،ف ْ
يــد أَ ْن ت َ
اســ َتغْ ِف ِري ال َلــهَ َ ،وت ِب ي
ـت؟ قالــت :نعــم،
َم ِاع ـ َز بــن َما ِلـ ٍ
اك؟ قالــتِ :إنَ َهــا ُح ْبـ َـى مــن ال ـ ِز ن َ� ،فقــال :آنْـ ِ
ـك ،قــال :ومــا َذ ِ
أ
ن
ـت ،قــال:
ـار ،حـ تـى َو َض َعـ ْ
فقــال لهــا :حـ تـى ت ََض ِعــي مــا ي� بَطْ ِنـ ِ
ـك ،قــالَ :ف َك َف َل َهــا َر ُجـ ٌـل مــن ْالَن َْصـ ِ

ت
ـت الْغَ ِام ِديَـ ُـة ،فقــالِ :إ ًذا َل ن َْر ُج ُم َهــا
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :قــد َو َض َعـ ْ
َف ـأَ َ� النـ ب ي
ونَــدع و َلدهَ ــا صغــرا ،ليــس لــه مــن يرضعــهُ َ ،ف َقــام رجـ ٌـل مــن ْ أ
الَن َْصــار ،فقــال :يإى َر َضا ُعــهُ يــا
ُِْ ُ
َ َ ُ َ َ
َ َُ
َ ِ يً
ـى ال َلـ ِـه ،قــالَ :ف َر َج َم َهــا)
نَـ ِب ي َ

(*)
1

عينة من أمهات مكفرات الذنوب وأبرزها:

يتجــى كــرم اللــه وعفــوه ن� الصفــح عــن ذنــوب عبــاده وخطاياهــم ،ي ن
حــ� يأتونــه
ي
ـ� تائبـ ي ن
منيبـ ي ن
ـ� مســتغفرين ،وقــد تفضــل ســبحانه عليهــم ن ي� فتــح آفــاق كثـ يـرة ،أتــاح مــن خالهــا
ـ� منهــم فــرص الحصــول عــى العفــو اللهــي عــن ســيئاتهم ،ومــن تلــك آ
للتائبـ ي ن
الفــاق المتاحــة
إ
عــى مــدار الســاعة ،ن ي� الليــل والنهــار ،الســتغفار ،الــذي ل يحتــاج إى ترقــب مواعيــد زمانيــة،
ول الوصــول إى ظــروف مكانيــة ،ول الحصــول عــى موافقــات مــن الخلــق ،وإنمــا يكفــي لــه
اعرف عى نفسه ن
* صحيح مسلم ،كتاب الحدود ،باب من ت
بالز� .
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التوجــه الصــادق والمبـ ش
ـار مــن العبــد المذنــب إى خالقــه ،صاحــب العفــو والمغفــرة ،ومــن
ت
ـى مــن شروطهــا النــدم عــى اقـ تـراف الذنــب،
متطلبــات نيــل جائــزة العفــو التوبــة النصــوح ،الـ ي
والعــزم أ
الكيــد عــى تــرك العــودة إليــه ،والســتغفار مــن فعلــه ،وإذا تعلــق بحقــوق العبــاد،
فــا بـ َـد مــن الســعي لردهــا إليهــم ،أو الحصــول عــى مســامحتهم.
ت
الى وردت ن� إبرازها النصوص ش
الرعية ،تلك العينة:
ي
ومن مكفرات الذنوب ،ي
الدخول ي اإسام:

ـا�
ـب مــا قبلــه؛ أي أن إ
إ
الســام يَ ُجـ ُ
الســام يقطــع مــا كان قبلــه مــن الكفــر والمعـ ي
الم ْهــري ،قــال َ :ن
(*)
�نَــا َع ْم َرو بن
اسـ َـة َ ِ ِ
والذنــوب ويمحوهــا ففــي صحيــح مســلم ،عن ابــن ِش َم َ
(ح َ ْ
ن
الجـ َـد ِارَ ،ف َج َعـ َـل ابْ ُنــهُ يقــول:
ـاص ،وهــو ي� ِسـ َيا َق ِة َ
ـك طَ ِويـ ًـاَ ،و َحـ َ
المـ ْ
ا ْل َعـ ِ
ـو َل َو ْج َهــهُ إى ِ
ـو ِت ،يَ َبـ َ ي
ش
ش
ـركَ رســول ال َلـ ِـه،
يــا أَبَ َتــا ُه؛ أَ َمــا بَـ َ َ
ـركَ رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َكـ َـذا؟! أَ َمــا بَـ َ َ
صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َكـ َـذا؟ قــالَ :فأَ ْق َبـ َـل ِب َو ْج ِهـ ِـه ،فقــالِ :إ َن أَ ْف َضـ َـل مــا ن ُِعـ ُـد ،شَ ـ َها َد ُة أَ ْن ل
1

ن
ن
ـى ،ومــا أَ َحـ ٌـد
ـاق ثَـ ٍ
ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،وأَ َن ُم َح َمـ ًـدا رســول ال َلـ ِـه ،يإ� قــد كنــت عــى أَطْ َبـ ٍ
ـاث ،لقــد َرأَيْ ُتـ ِ ي
ن
اسـ َت ْمكَ ْن ُت
إى أَ ْن أَ ُكـ َ
ـى ،ول أَ َحـ َ
أَشَ ـ َـد بُغْ ًضــا ِل َر ُسـ ِ
ـون قــد ْ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،مـ ِ ي
ـب ي َ
ـار.
ـالَ ،لكُ ْنـ ُ
ـو ُمـ ُ
ـت عــى ِت ْلــكَ َ
منــهَ ،ف َق َت ْل ُتــهُ َ ،ف َلـ ْ
الحـ ِ
ـت مــن أَهْ ـ ِـل ال َنـ ِ
فلمــا جعـ َـل اللــه السـ ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقلــت:
ِإ ْ َ
َ َ
ـى ،أَتَ ْيـ ُ
ـام ي� َق ْلـ ِب ي
ـت النـ ب ي
ط يَ ِمي َنــكَ َ ،ف أاُبَ ِاي ْعــكَ َ ،ف َب َسـ َ
ابْ ُسـ ْ
ـت يَـ ِـدي ،قــال :مالــك يــا َع ْمـ ُـرو؟ قــال:
ط يَ ِمي َنــهُ  ،قــالَ :ف َق َب ْضـ ُ
ت
ت
ـر ُ
ـر َ
ـام
ال ْسـ َ
ـت أَ َن ِإ
ط ِب َمــا َذا؟ قلــت :أَ ْن يُغْ َفـ َـر يى ،قــال :أَ َمــا َع ِل ْمـ َ
ط ،قــال :تَشْ ـ َ ِ
قلــت :أَ َر ْد ُت أَ ْن أَشْ ـ َ ِ
ـج يَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب َلــهُ  ،ومــا
يَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب َلــهُ َ ،وأَ َن ا ْل ِه ْجـ َـر َة تَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب ِل َهــاَ ،وأَ َن َ
الحـ َ
ن ن
ـى منــه ،ومــا كنــت
كان أَ َحـ ٌـد أَ َحـ َ
إى مــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ول أَ َجـ َـل ي� َع ْيـ ِ ي
ـب ي َ
ـت؛ أل َ ن ِ� لــم أَ ُكـ ْ أ ن
أ ن
ـى
أُ ِطيـ ُ
ـى منــه ِإ ْجــال ً لــهَ ،و َلـ ْ
ـو ُسـ ِـئ ْل ُت أَ ْن أَ ِص َفــهُ مــا أَطَ ْقـ ُ ي
ـن أَ ْمــا ُ َع ْيـ َ َي
ـق أَ ْن أَ ْمــا َ َع ْيـ َ َي
ـون مــن أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َنـ ِـة.
ـو ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ـو ُمـ ُ
ـالَ ،ل َر َجـ ْ
منــهَ ،و َلـ ْ
ـت عــى ِت ْلــكَ ا ْل َحـ ِ
* المعجم الوسيط.104 /1 :
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ن
ــى نَا ِئ َح ٌ
ــة،
ــاى فيهــا ،فــإذا أنــا ُم ُ
ثُ َ
ــم َو ِلي َنــا أَشْ ــ َيا َء مــا أَ ْد ِري مــا َح ِ ي
ــت فــا ت َْص َح ْب ِ ي

ن
ت
()1
ــد َر مــا
ــري َق ْ
ــم أَ ِق ُ
اب شَ ــ ًنا ،ث ُ َ
يمــوا َح ْ
الــر َ
ــى ُ َ
ول نَــا ٌر ،فــإذا َد َف ْن ُت ُم ِ ي
ــو َل َق ب ْ ِ
ــو�َ ،فشُ ــ ُنوا َع َ ي َ

ــم َل ْح ُم َهــا ،ت
ــع ِب ِــه ُر ُس َ
ــل َرب ي ِ�)
ــر َمــا َذا أُ َر ِاج ُ
حــى أَ ْســ َتأْ ِن َس ِبك ْ
ــر َجــ ُزو ٌرَ ،ويُق َْس ُ
ُــمَ ،وأَنْظُ َ
تُ ْن َح ُ

()2

ومــن مكفــرات الذنــوب ،ترطيــب اللســان بذكــر اللــه ،وتســبيحه ،وحمــده ،وتكبـ يـره،
ن
ن
ـى ،صــى
ســواء خــال أداء الصــاة ،أم ي� أعقابهــا ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـس ِ
اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َن ِل َلـ ِـه تَ َبــا َركَ َوت ََعـ َ
الذك ِْر،
ـاى َما ِئك ًَة َسـ َيا َر ًة ُف ُضـ ًـا ،يتبعــون َم َجا ِلـ َ

فــإذا َو َجـ ُـدوا َم ْج ِل ًســا فيــه ِذ ْكـ ٌـرَ ،ق َعـ ُـدوا َم َع ُهـ ْـمَ ،و َحـ َـف بَ ْع ُض ُهـ ْـم بَ ْع ًضــا ِبأَ ْج ِن َح ِت ِهـ ْـم ،حـ تـى
السـ َـم ِاء ،قــال:
يملــؤا مــا بَ ْي َن ُهـ ْـم َوبَـ ي ْ ن َ
السـ َـم ِاء ُ
الدنْ َيــا ،فــإذا تَف ََر ُقــوا َع َر ُجــواَ ،و َص ِعـ ُـدوا إى َ
ـ� َ
ـاد
ـن ِج ْئ ُتـ ْـم؟ َف َيقُو ُلـ َ
َف َي ْسـأَ ُل ُه ْم اللــه عــز وجــل وهــو أَ ْع َلـ ُـم ِب ِهـ ْـم ،مــن أَيْـ َ
ـونِ :ج ْئ َنــا مــن ِع ْنـ ِـد ِع َبـ ٍ

لــك ن� أ
الرض ،يُ َس ـ ِب ُحونَكَ َ ،ويُكَ ب ِ ُرونَــكَ َ ،ويُ َه ِل ُلونَــكَ َ ،ويَ ْح َم ُدونَــكَ َ ،ويَ ْس ـأَ ُلونَكَ  ،قــالَ :و َمــا َذا
ي
ن
ت
ـى؟ قالــواَ :ل ،أَ ْي َر ِب ،قــالَ :فكَ ْيـ َـف
يَ ْس ـأَ ُل ِ ي
و�؟ قالــوا :يَ ْس ـأَ ُلونَكَ َج َن َتــكَ  ،قــالَ :وهَ ـ ْـل َرأَ ْوا َج َنـ ِ ي
ن
ت
ـاركَ يــا َر ِب،
ـى؟ قالــواَ :ويَ ْس ـ َت ِج ي ُرونَكَ  ،قــالَ :و ِمـ َـم يَ ْس ـ َت ِج ي ُرون ِ يَى؟ قالــوا :مــن نَـ ِ
لــو َرأَ ْوا َج َنـ ِ ي
ـاري؟ قالــواَ :ويَ ْسـ َتغْ ِف ُرونَكَ  ،قــال:
ـاري؟ قالــوا :ل ،قــالَ :فكَ ْيـ َـف لــو َرأَ ْوا نَـ ِ
قــالَ :وهَ ـ ْـل َرأَ ْوا نَـ ِ
ـون:
اسـ َت َجا ُروا ،قــالَ :ف َيقُو ُلـ َ
فيقــول :قــد َغ َفـ ْـر ُت لهــمَ ،فأَ ْعطَ ْي ُت ُهـ ْـم مــا َسـأَ ُلواَ ،وأَ َج ْرتُ ُهـ ْـم ِم َمــا ْ
ـس َم َع ُهـ ْـم ،قــال :فيقــولَ :و َلــهُ َغ َفـ ْـر ُت ،هُ ـ ْـم
َر ِب ِف ِيهـ ْـم ُفـ َـا ٌنَ ،ع ْبـ ٌـد خَ طَــا ٌء ،إنمــا َمـ َـر َف َج َلـ َ
يس ـ ُه ْم)
ا ْل َقـ ْ
ـو ُم ل يَشْ ـقَى ِب ِهـ ْـم َج ِل ُ

()3

ومــن مكفــرات الذنــوب إســباغ الوضــوء عــى المــكاره ،وإكثــار الخطــا إى المســاجد،
فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أل أَ ُد ُل ُكـ ْـم عــى مــا يَ ْم ُحــو
ـات؟ قالــوا :بَـ َـى يــا َر ُسـ َ
ـوء
اللــه ِبـ ِـه ا ْلخَ طَايَــاَ ،ويَ ْر َفـ ُ
ـع ِبـ ِـه َ
ـول ال َلـ ِـه ،قــالِ :إ ْس ـ َبا ُغ ا ْل ُو ُضـ ِ
الد َر َجـ ِ
ش
()4
الربَــا ُ
ط)
عــى َ
الصـ ِ
الصـ ِ
ـاة بَ ْعـ َـد َ
ـاج ِدَ ،وان ِْتظَــا ُر َ
ـر ُة ا ْلخُ طَــا إى ا ْل َم َسـ ِ
المـك َِار ِهَ ،و َكـ ْ َ
ـاةَ ،ف َذ ِل ُكـ ْـم ِ
ون أَ ْيُ :ص ُبوا َو ُك ُبوا( ،صحيح مسلم شبرح النووي)1227 /3 :
َ .1فشُ ُنواِ :ب َض ِم الشِ ي ِن� ال ُْم ْع َج َم ِة َوتَشْ ِد ِيد ال ُن ِ
ام يَ ْه ِد ُم َما َق ْب َلهُ َوكَذَ ا ال ِْه ْج َر ِة َوال َْح ِج.
اب ك َْو ِن ِإ
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
ال ْس ِ
اليمان ،بَ ُ
الد َع ِاء َوال َت ْوبَ ِة َو ِال ْس ِتغْ ف َِار ،باب فضل مجالس الذكر.
 -3صحيح مسلم ،كتاب الذِ ك ِْر َو ُ
المك َِار ِه.
اغ ال ُْو ُض ِوء َع َى َ
 -4صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
اب َف ْض ِل ِإ ْس َب ِ
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ت
الــى تتخللــه ،فعــن ب يأ�
ومنهــا صــوم رمضــان ،وقيــام ليلــه ،وقيــام ليلــة القــدر ي
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن قــام َل ْي َلـ َـة ا ْل َقـ ْـد ِر
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه
ـام َر َم َضـ َ
ـن َصـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ
ِإ َيمانًــا َو ْ
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َـد َم مــن َذن ِْبـ ِـهَ ،و َمـ ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِــه)
مــا تَق َ

()1

وعنــه ،أَ َن َر ُس َ
ــان ِإ َيمانًــا
ــول ال َل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن قــام َر َم َض َ
ــه)
ــر لــه مــا تَق َ
َو ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِ
اح ِت َســابًا ،غ ُِف َ

()2

ـاث
وصــوم يــوم عرفــة لغـ يـر الحــاج ،قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ثَـ ٌ
ـب
ـان إى َر َم َضـ َ
مــن كل شَ ـ ْه ٍرَ ،و َر َم َضـ ُ
الدهْ ـ ِـر ُك ِلـ ِـهِ ،ص َيـ ُ
ـانَ ،ف َهـ َـذا ِص َيـ ُ
ـام َ
ـام يَـ ْ
ـو ِم َع َر َفـ َـة ،أَ ْح َت ِسـ ُ
ت
ت
ـب
ـى بَ ْعـ َـد ُهَ ،و ِص َيـ ُ
ـام يَـ ْ
ـو ِم َعاشُ ــو َرا َء ،أَ ْح َت ِسـ ُ
عــى ال َلـ ِـه أَ ْن يُ َك ِفـ َـر َ
ـى َق ْب َلــهُ َ ،و َ
السـ َن َة الـ ي
السـ َن َة الـ ي
ت
()3
ـى َق ْب َلــهُ )
عــى ال َلـ ِـه أَ ْن يُ َك ِفـ َـر َ
الس ـ َن َة الـ ي
ومن مكفرات الذنوب العمرة إى العمرة ،فعن ب يأ� هُ َريْ َر َة ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َل ِه ،صى الله عليه
الم ب ْ ُرو ُر ليس لــه َجـ َزا ٌء إل ا ْل َج َن ُة)
ـج َ
وســلم ،قــال( :ا ْل ُع ْمـ َـر ُة إى ا ْل ُع ْمـ َـر ِة َك َفــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َماَ ،و َ
الحـ ُ

()4

والجــود بالصدقــات يكفــر الذنــوب ،ويقــي مــن شر الفـ ت ن
ـ� ،ففــي صحيــح البخــاري،
ن
ن
ر� اللــه
بَــاب َ
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال ُع َمـ ُـر ،ي
الص َد َقـ ُـة تُ َك ِفـ ُـر ا ْلخَ ِطي َئـ َـة ،وفيــه عــن ُح َذيْ َفـ َـة ،ي
عنــه( :أَيُ ُكـ ْـم يَ ْح َف ـ ُ
ـث رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ا ْل ِف ْت َنـ ِـة؟ قــال :قلــت:
ظ َح ِديـ َ
الر ُجـ ِـل ن ي� أَهْ ِلـ ِـه،
أنــا أَ ْح َفظُــهُ  ،كمــا قــال ،قــالِ :إنَــكَ عليــه َل َجـ ِـري ٌءَ ،فكَ ْيـ َـف قــال؟ قلــتِ :ف ْت َنـ ُـة َ
ــر ُ
الص َد َق ُ
الص َ
وف)
َو َو َل ِ
ــا ُةَ ،و َ
ــار ِه ،تُ َكف ُِرهَ ــا َ
ــةَ ،وا ْل َم ْع ُ
ــد ِهَ ،و َج ِ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
ي
و� صحيــح مســلم ،عــن َعـ ِـد ِي بــن َحا ِتـ ٍـم ،قــال :ســمعت النـ ب ي
ت
()6
ــر ٍةَ ،ف ْل َيف َْع ْ
ــل)
ــو ِب ِش ِ
اســ َتطَا َع ِم ْنك ْ
ــارَ ،و َل ْ
وســلم ،يقــول( :مــن ْ
ــق ت َْم َ
ُــم أَ ْن يَ ْســ َت ِ َر مــن ال َن ِ
()5

اح ِت َسابًا َو ِن َي ًة.
اب َم ْن َص َام َر َم َض َ
ان ِإ َيمانًا َو ْ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،بَ ُ
ال َيم ِان .
اليمان ،بَاب تَط َُو ُع ِق َي ِام َر َم َض َ
ان ِم َن ِإ
 -2صحيح البخاري ،كتاب إ
ن
َ
َ
َ
يس .
اب ِص َي ِام ث َ َاث َ ِة أيَ ٍام ِم ْن ك ُِل شَ ْه ٍرَ ،و َص ْو ِم يَ ْو ِم َع َرفةَ ،و َعاشُ و َرا َءَ ،و ِالث ْ َن ي ْ ِ� َوا ْلخَ ِم ِ
 -3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،بَ ُ
اب ْ
اس ِت ْح َب ِ
الع ْم َر ِة َو َف ْض ِل َها.
وب
ج
و
اب
 -4صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،بَ ُ ُ ُ ِ ُ
الص َد َق ِة تُ َكف ُِر الخَ ِطي َئ َة.
اب َ
 -5صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
َ
َ
اب ِم َن ال َن ِار.
اب ال َْح ِث َع َى َ
الص َد َق ِة َول َْو ِب ِش ِق ت َْم َر ٍة ،أ ْو ك َِل َم ٍة طَ ِي َب ٍة َوأنَ َها ِح َج ٌ
 -6صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
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والشــهادة ن ي� ســبيل اللــه ،يمحــو اللــه بهــا مــا ســلف مــن ذنــوب الشــهيد وخطايــاه،
فعــن عبداللــه بــن ب يأ� قتــادة عــن أبيــه ،أَنَــهُ َسـ ِـم َعهُ يحــدث عــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ن
ــه أَ ْف َض ُ
ــل
وال َيم َ
ــهِ ،إ
وســلم( :أَنَــهُ قــام ِف ِيه ْ
ــان ِبال َل ِ
ــم ،فذكــر لهــم أَ َن ا ْل ِج َهــا َد ي� َس ِــب ِيل ال َل ِ
أ
ـول ال َلــه؛ أَرأَيــت إن ُقت ْلـ ن
ن
ـام َر ُجـ ٌـل ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـى
ـالَ ،ف َقـ َ
ِ ُ
ِ َ ْ َ
ال َ ْع َمـ ِ
ـت ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه ،تُ َك َفـ ُـر َعـ ِ ي
ـت ن ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه،
ـاي؟ فقــال لــه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :نعــم ،إن ُق ِت ْلـ َ
خَ طَايَـ َ
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،ثُـ َـم قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ك ْيـ َـف
َوأَنْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ
ُق ْلــت؟ قــال :أَرأَيــت إن ُقت ْلـ ن
ن
ـاي؟ فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى
ِ ُ
َ ْ َ
َ
ـى خَ طَايَـ َ
ـت ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه ،أَتُ َك َفـ ُـر َعـ ِ ي
ـن ،فــإن ِج ب ْ ِريـ َـل،
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،إل َ
اللــه عليــه وســلم :نعــمَ ،وأَنْـ َ
الديْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ
الســام ،قــال يى ذلــك)
عليــه َ

()1

الحج والطهارة من الذنوب والخطايا:

ن ي� فلــك مكف ـرات الذنــوب يـ بـرز الحــج المـ بـرور ،الــذي ُو ِعــد صاحبــه بــأن يرجــع مــن

ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ،فعــن ب يأ� َحــازم ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال( :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه
()2
ــع كمــا َو َل َدتْــهُ أُ ُمــهُ )
ــت ،فلــم يَ ْر ُف ْ
ــث ،ولــم يَف ُْس ْ
ــقَ ،ر َج َ
عليــه وســلم :مــن تأ� هــذا ا ْل َب ْي َ
ن
ـى ،صــى اللــه
وعنــه قــال :ســمعت أَبَــا هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي
ـو ِم َو َل َدتْــهُ أُ ُمــهُ )
ـج ِل َلـ ِـه فلــم يَ ْر ُفـ ْ
ـث ،ولــم يَف ُْسـ ْ
ـقَ ،ر َجـ َ
عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َحـ َ
ـع َك َيـ ْ
ن
ر� اللــه عنــه ،أَ َن َر ُس َ
ــول ال َل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
وعــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،ي
ُ ()4
ــرو ُر ،ليــس لــه َجــ َزا ٌء إل ا ْل َج َنــة)
ــج َ
ــر ِة َكفَــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َمــاَ ،و َ
الح ُ
الم ب ْ ُ
ــر ُة إى ا ْل ُع ْم َ
(ا ْل ُع ْم َ

()3

والحــج المـ بـرور هــو الــذي يخلــو مــن الفســق والرفــث والجــدال ،ممــا نهــى اللــه عنــه
ـج َف ـا َ َر َفـ َ
ـث َول َ
ومـ ٌ
ـج أَشْ ـ ُه ٌر َم ْع ُل َ
ـن ا ْل َحـ َ
الحجــاج ،فقــال عــز وجــل{ :ا ْل َحـ ُ
ـات َف َمــن َفـ َـر َض ِف ِيهـ َ
ن
ُف ُسـ َ
ـوى
ـوق َول َ ِجـ َـد َال ِ ي� ا ْل َحـ ِ
ـج َو َمــا تَف َْع ُلــواْ ِمـ ْ
ـر الـ َز ِاد ال َت ْقـ َ
ـر يَ ْع َل ْمــهُ ال ّلــهُ َوتَـ َز َو ُدواْ َفـ ِـإ َن خَ ـ ي ْ َ
ـن خَ ـ ي ْ ٍ
أ
ــاب} (البقــرة)197 :
َواتَق ِ
ُــون يَــا أُ ْوِ يى ال َ ْل َب ِ
ن
الديْ َن .
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
الله ُكف َِر ْت خَ طَايَا ُه ِإ َل َ
اب َم ْن ُق ِت َل ِ ي� َس ِب ِيل ِ
المارة ،بَ ُ
 -2صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَاب ِ ن ي� َف ْض ِل ال َْح ِج َوال ُْع ْم َر ِةَ ،ويَ ْو ِم َع َر َف َة.
ور.
الح ِج َ
اب َف ْض ِل َ
 -3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،بَ ُ
الم ب ْ ُر ِ
الع ْم َر ِة َو َف ْض ِل َها.
وب ُ
 -4صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،بَ ُ
اب ُو ُج ِ
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ت
ـى يتفضــل اللــه عليهــم بهــا
فهنيئ ـاً لمــن حجــوا عــى الوجــه المســنون جائزتهــم ،الـ ي
ســاعة النفــرة مــن عرفــات ،بعــد أن وفقهــم اللــه ألداء ركــن الحــج أ
الكـ بـر ،فعــن ابــن ا ْل ُم َسـ َي ِب
ش
قــال :قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :أن َر ُسـ َ
ـر مــن
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا مــن يَـ ْ
ـو ٍم أَ ْكـ َ َ
ـو ِم َع َر َفـ َـةَ ،و ِإنَــهُ َل َي ْدنُــو ،ثُـ َـم يُ َب ِاهــي ِب ِهـ ْـم ا ْل َما ِئ َكـ َـة،
أَ ْن يُ ْع ِتـ َ
ـار مــن يَـ ْ
ـق اللــه فيــه َع ْبـ ًـدا مــن ال َنـ ِ
()1
فيقــول :مــا أَ َرا َد هَ َ
ــؤُل ِء؟)
مرلــة رفيعــة ن� ســلم أفضــل أ
المــرور يحتــل ن ن
العمــال ،وهــو يفــوق جهــاد
والحــج ب
ي
ن
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
ر� اللــه عنــه ،قــالُ :
(سـ ِـئ َل النـ ب ي
التطــوع ي� الفضــل ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
ـان ِبال َلـ ِـهَ ،و َر ُســو ِل ِهِ ،قيـ َـل :ثُـ َـم َمــا َذا؟ قــالِ :ج َهــا ٌد ن ي�
ـال أَ ْف َضـ ُـل؟ قــالِ :إ َيمـ ٌ
وســلم :أَ ُي ال َ ْع َمـ ِ
()2
ــهِ ،ق َ
ــرو ٌر)
يــل :ث ُ َ
ــم َمــا َذا؟ قــالَ :ح ٌ
َس ِــب ِيل ال َل ِ
ــج َم ب ْ ُ
خامة:

اقرافهــا ،كــون البـ شـر ت
فبمــا أن الذنــوب ل منــاص مــن ت
يعريهــم الضعــف والنســيان،
الهــواء والغرائــز والطبــاع ،وأن ل معصــوم منهــم ســوى أ
وتؤثــر فيهــم مؤثـرات أ
النبيــاء ،ومــن
َقـ َـدر اللــه لــه أن يحميــه مــن الوقــوع ن ي� الزلــل ،فالمــرء حـ تـى وهــو مؤمــن ،ويعبــد اللــه ،يحمــل
ن
ن
ـس الحاجــة إى التخلــص مــن هــذا الثقــل،
ـى أنــه ي� أمـ ِ
عــى كاهلــه ذنوب ـاً تلــو ذنــوب ،مــا يعـ ي
أ
ـره اللــه
بــأداء صالــح العمــال ،والنطــق بخـ يـر الذكــر والــكام ،والحــج فرصــة عظيمــة لمــن يـ َ
تعــاى لــه ،فعليــه أن ينتهزهــا ،ليكــون مــن ذوي الحــج المـ بـرور ،الــذي يعــود مــن أداه عــى هــذا
الوجــه مــن هــذه الرحلــة التعبديــة ،الـ تـى حــل فيهــا ضيفـاً عــى ربــه ن� خــر بقــاع أ
الرض ،وقــد
ي ي
ي
غفــر اللــه ذنوبــه ،وأراحــه مــن وزرهــا ،وعــاد عـ ّـداد ذنوبــه إى العــد مــن الصفــر ،بدليــل قولــه
ـع كمــا َو َل َدتْــهُ أُ ُمــهُ ) ،فهنيئ ـاً لحجــاج بيــت اللــه الح ـرام نيلهــم
عليــه الصــاة والســامَ ( :ر َجـ َ
هــذا المقــام ،ومكافأتهــم بهــذه الجائــزة ،أن عــادوا مــن الحــج بــا ذنــوب ،ول خطايــا ،ول
ســيئات ،ول آثــام.
.1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَاب ِ ن ي� َف ْض ِل ال َْح ِج َوال ُْع ْم َر ِةَ ،ويَ ْو ِم َع َر َف َة.
ور.
الح ِج َ
اب َف ْض ِل َ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الحج ،بَ ُ
الم ب ْ ُر ِ
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امقال الثاي عر
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الحج والربية عى الطاعة امطلقة لله
تعاى
ترايــد أعــداد المقبلـ ي ن
تن
ـ� عــى طلــب تأشـ يـرات الســفر إى الديــار المقدســة ن ي� الحجــاز،
أ
ن
ـج يَأْتُــوكَ ِر َجــال ً َو َعـ َـى
بقصــد أداء مناســك الحــج؛ تلبيــة لمــر اللــه تعــاىَ :
ـاس ِبا ْل َحـ ِ
{وأَ ِذن ِ ي� ال َنـ ِ
يــق}( .الحــج)27 :
ــر يَأْ ِت ي ن َ
ــ� ِمــن ك ُِل َف ٍ
ك ُِل َض ِام ٍ
ــج َع ِم ٍ
المرايــد عــى الحــج ،وشــغف المؤمنـ ي ن
والقبــال ت ن
ـ� إليــه ،يعـ بـر بوضــوح عــن الســتجابة
إ
الربانيــة لدعــاء إبراهيــم ،عليــه الســام ،ي ن
حــ� رفــع القواعــد مــن البيــت وابنــه إســماعيل،
ت
ـر ِذي َز ْر ٍع ِعنـ َـد بَ ْي ِتــكَ ا ْل ُم َحـ َـر ِم
عليهمــا الســام ،فقــالَ { :ربَ َنــا ِإ ن ي ِ� أَ ْســكَ ُ
ـى ِبـ َ
ـو ٍاد َغـ ي ْ ِ
نت ِمــن ُذ ِريَـ ِ ي
ات َل َع َل ُهـ ْـم
َربَ َنــا ِل ُي ِق ُ
الصـا َ َة َف ْ
ـاس تَ ْهـ ِـوي ِإ َل ْي ِهـ ْـم َوا ْر ُز ْق ُهــم ِمـ َ
اج َعـ ْـل أَ ْف ِئـ َـد ًة ِمـ َ
ـن الث ََمـ َـر ِ
ـن ال َنـ ِ
يمــواْ َ
ون}( .إبراهيــم)37 :
يَشْ ــكُ ُر َ

مفهوم الحج ومكانته ي اإسام :

الحج ن ي� اللغة :هو القصد لما هو عظيم.
ن
و� الصطــاح :هــو قصــد موضــع مخصــوص؛ وهــو البيــت الحـرام وعرفــة ،ن ي� وقــت
ي
مخصــوص؛ وهــو أشــهر الحــج؛ للقيــام بأعمــال مخصوصــة وهــي الوقــوف بعرفــة ،والطــواف،
ت
()1
ش
ـأ� بيانهــا.
والســعي عنــد جمهــور العلمــاء ،برائــط مخصوصــة يـ ي
ن
ر� اللــه عنهمــا ،قــال:
وهــو ركــن مــن أركان إ
الســام ،فعــن ابــن ُع َم َ
ــر ،ي
ن
ــس؛ شَ ــ َها َد ِة أَ ْن
ال ْس ُ
ــى ِإ
ــام عــى خَ ْم ٍ
قــال رســول ال َل ِ
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بُ ِ ي َ
ــج،
ل ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،وأَ َن ُم َح َم ً
ــاء الــ َزك َِاةَ ،وا ْل َح ِ
ــاةَ ،و ِإي َت ِ
الص ِ
ــهَ ،و ِإ َق ِ
ــدا رســول ال َل ِ
ــام َ
ـان) )2(.والــذي يــؤدي الحــج عــى الوجــه المـ شـروع ،دون اقـ تـراف الرفث والفســوق،
ـو ِم َر َم َضـ َ
َو َصـ ْ
 .1الموسوعة الفقهية الكويتية.23 /17 :
ن
السام عى خمس).
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
بى إ
اليمان ،باب قول ب ي
النى ،صى الله عليه وسلم ( :ي
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فــإن اللــه تعــاى يطهــره مــن موبقــات آ
الثــام والمعــا� ،الـ تـى ســبق أن ت
اقرفهــا ،فعــن أبَ ي�
ي
ي
ن
ـج ِل َلـ ِـه
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َحـ َ
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي
(*)
ـو ِم َو َل َدتْــهُ أُ ُمــهُ ).
فلــم يَ ْر ُفـ ْ
ـث ،ولــم يَف ُْسـ ْ
ـقَ ،ر َجـ َ
ـع َك َيـ ْ
1

ـ� العاقلـ ي ن
ـلم� البالغـ ي ن
وهــو ل يجــب إل عــى المســتطيع مــن المسـ ي ن
ـ� ذكــوراً وإناث ـاً،
ن
ن
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـم
ات َم َقـ ُ
ـات بَ ِيــ َن ٌ
و� فرضــه يقــول تعــاى{ِ :فيـ ِـه آيَـ ٌ
وذلــك مــرة واحــدة ي� العمــر كلــه ،ي
اسـ َتطَا َع ِإ َل ْيـ ِـه َسـ ِـبيا ً َو َمــن َك َفـ َـر َفـ ِـإ َن اللــه
َو َمــن َدخَ َلــهُ ك َ
ـاس ِحـ ُ
ـج ا ْل َب ْيـ ِ
َان ِآمنـاً َو ِل ّلـ ِـه َعـ َـى ال َنـ ِ
ـت َمـ ِـن ْ
ن

ــ�}( .آل عمــران)97 :
ــن ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
َــى َع ِ
غ ِي

ٌ

والحــج مدرســة يتلقــى روادهــا دروســاً قيمــة ن� اليمــان ،أ
والخــاق ،والعاقــات،
ي إ

وتربيــة القلــوب والنفــوس ،والمقــام هنــا يضيــق ســوى لعــرض جــزء يسـ يـر مــن دروس هــذه
ن
ـا� يخــص الطاعــة
المدرســة الرفيعــة ،عاليــة القــدر والقيمــة ،وهــذا الجــزء يتعلــق بجانــب إيمـ ي
المطلقــة للــه ،كمــا تتجــى ن ي� قصــة الحــج ومناســكه.
الطاعة امطلقة:

الســام ومبادئــه ،فــإن الطاعــة المطلقــة ل تكــون إل للــه
وفــق مفاهيــم شريعــة إ
تعــاى ولرســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فهــي للــه الخالــق العليــم الحكيــم ،الــذي لــه أ
المــر
ش
�ء ،ول يقبــل مــن مؤمــن أن يخالــف النصيــاع ألمــره تعــاى
مــن قبــل ومــن بعــد ،ليــس كمثلــه ي
أ
ن
ـى
َان ِل ُم ِؤْمـ ٍـن َول ُم ِؤْم َنـ ٍـة ِإ َذا َقـ ن َ
{و َمــا ك َ
ي� صغـ يـر المــور ي
وكبرهــا ،وهــو القائــل ســبحانه وتعــاىَ :
ـن أَ ْم ِر ِهـ ْـم َو َمــن يَ ْعـ ِـص ال َلــهَ َو َر ُســو َلهُ َف َقـ ْـد َضـ َـل
ال َلــهُ َو َر ُســو ُلهُ أَ ْم ـراً أَن يَ ُكـ َ
ـر ُة ِمـ ْ
ـون َل ُهـ ُـم ِ
الخـ ي َ َ
ضــال مبيناً} .أ
(الحــزاب)36 :
َ
ً ُِ

وطاعــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تقـ تـرن بطاعــة اللــه تعــاى ،كونــه ل ينطــق

وحى} (النجــم،)4 - 3 :
عــن الهــوى ،مصداقـاً لقولــه تعاىَ :
ـي يُ َ
ـوى* ِإ ْن هُ ـ َ
نط ُق َع ِن ال َهـ َ
{و َمــا يَ ِ
ـو ِإل َو ْحـ ٌ
أ
ن
ن
ـا�
واللــه جــل ي� عــاه ،جمــع لــزوم طاعــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع المــر الربـ ي
الر ُسـ َ
ـون}( .آل عم ـران)132 :
ـول َل َع َل ُكـ ْـم ت ُْر َح ُمـ َ
{وأَ ِط ُ
بطاعتــه ســبحانه ،فقــال تعــاىَ :
يعــواْ ال ّلــهَ َو َ
المرور.
*صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج ب
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ن
ت
ر� اللــه عنــه،
ـى ورد فيهــا عــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
وهــذه مــن أدلــة حجيــة الســنة النبويــة ،الـ ي
ن
ن
أَ َن َر ُسـ َ
ـا�
ـى َف َقـ ْـد أَطَــا َع ال َلــهَ َ ،و َمـ ْ
ـن َع َصـ ِ ي
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن أَطَا َعـ ِ ي
ن
ن ()1
ــا�).
ــريَ ،فق ْ
ـريَ ،فق ْ
َفق ْ
ــىَ ،و َم ْ
ــى ال َلــهَ َ ،و َم ْ
ــن َع َ
َــد َع َ
َــد َع َص ِ ي
ــى أَ ِم ي ِ
ــن أَطَــا َع أَ ِمـ ي ِ
َــد أَطَا َع ِ ي
وليــس ألحــد يجــب عــى المســلم طاعتــه مطلقـاً إل اللــه تعــاى ،والرســول ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،حـ تـى أ
المـراء والعلمــاء الذيــن تجــب عــى الرعيــة طاعتهــم ،فــإن هــذا الوجــوب
مقيــد بطاعــة اللــه والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فــإن َل ِزموهــا اســتحقوا الطاعــة ،وإن
أمــروا بمعصيــة ،أو قالــوا بهــا ،كانــت الرعيــة ن ي� حــل مــن طاعتهــم ،إذ ل طاعــة لمخلــوق ن ي�
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
معصيــة الخالــق ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،عــن النـ ب ي
ؤْمـ ْـر ِبا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة ،فــإذا أُ ِمـ َـر ِب َم ْع ِص َيـ ٍـة ،فــا َسـ ْـم َع ول
(السـ ْـم ُع َوالطَا َعـ ُـة َحـ ٌ
ـق ،مــا لــم يُ َ
قــالَ :
طَا َع َ
ــة).

()2

والطاعــة إذا كانــت بأمــر اللــه ،ل تكــون إل عبــادة للــه ،وطاعــة لــه ،أمــا فيمــا لــم يــأذن
اللــه فيــه ،فتكــون طاعــة للشــيطان ،فــإن أطعنــاه فقــد عبدنــاه ،فعلينــا أن ننظــر ن ي� أفعالنــا
وأقوالنــا ،هــل هــي مــأذون فيهــا مــن جهــة الـ شـرع ،أو ليــس كذلــك؟ فــإن لــم تكــن مأذون ـاً
فيهــا ،فهــي مــن الشــيطان ولــه ،وإن كانــت مأذونــاً بهــا مــن جهــة ش
الــرع ،فهــي للــه ومنــه
ســبحانه.
ـول وأُوى أ
ال َ ْمـ ِـر
يعــواْ ال ّلــهَ َوأَ ِط ُ
ـن َآم ُنــواْ أَ ِط ُ
واللــه تعــاى يقــول{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
يعــواْ َ
الر ُسـ َ َ ْ ِ ي
من ُكــم َفــإن تَنا َزعتــم ن� ش َ�ء َفــردوه إ َى ال ّلــه والرســول إن كُنتــم تُؤْمنــون بال ّلــه واليــوم آ
ال ِخـ ِـر
ُ ْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ِْ
ِ َ َُ ِ ِ
ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ي يٍْ ُ ُ ُ ِ
َذ ِلــكَ

ــن تَأْ ِويــا ً} (النســاء)59 :
ــر َوأَ ْح َس ُ
خَ ي ْ ٌ

فاللــه أطلــق الطاعــة للــه وللرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بذكــر لفظهــا لهمــا،
وعنــد ذكــر أوى أ
المــر لــم يذكــر لفــظ الطاعــة ،واكتفــى بحــرف العطــف ،ممــا دعــا إى اســتنتاج
ي
أن طاعــة كل مــن اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مطلقــة لــكل منهمــا ،بينمــا هــي
مقيــدة ألوى أ
المــر ش
بــرط طاعتهــم للــه والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ي
الحكام ،باب قول الله تعاى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوى أ
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
المر منكم } النساء . 59
ي
المام.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
والسر ،باب السمع وطاعة إ
ي
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حـ تـى إن الوالديــن عــى مــا لهمــا مــن حــق الـ بـر عــى أبنائهمــا ،فــإن طاعتهمــا تقــف عنــد
ن
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ُح ْســناً
نسـ َ
{و َو َص ْي َنــا ْ ِإ
و� هــذا يقــول اللــه جــل ذكــرهَ :
ال َ
أمرهمــا البــن بمعصيــة ،ي
ش
ـس َلــكَ ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا ِإ َ ي َى َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم َفأُنَ ِب ُئ ُكــم ِب َمــا كُن ُتـ ْـم
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
َو ِإن َجاهَ ـ َـداكَ ِل ُتـ ْ ِ
ــون} (العنكبــوت)8 :
ت َْع َم ُل َ

مناسك الحج والطاعة امطلقة لله:

مناســك الحــج لهــا طابــع خــاص ،يســتوجب الخــروج ن ي� بعضهــا عــن مألــوف العــادة
ن
وغرهمــا ،ولــو تدبــر المــرء ملي ـاً ن ي� تلــك المناســك لوجــد أن النصيــاع
ي� الملبــس ،والتطيــب ،ي
ألدائهــا عــى الوجــه المـ شـروع ،يعـ بـر بجــاء عــن اللـ ت ن
ـرام بالطاعــة المطلقــة للــه تعــاى فيمــا
الحـرام بالنســبة إى الرجــال يشـ تـرط أن ل تكــون مخيطــة،
يأمــر ،والكــف عمــا ينهــى ،فمابــس إ
أ
ت
ـى يلبســها النــاس
ممــا يســتدعي خلــع الداخـ ي
ـى والخارجــي مــن الرديــة والثيــاب والمابــس الـ ي
عــادة ن ي� حياتهــم ،بغــض النظــر عــن تفــاوت مســتواها ،وتبايــن أثمانهــا ،فهــم تيركونهــا جانبـاً،
ويرتــدون جميع ـاً إزاراً ورداء غـ يـر مخيطـ ي ن
فقرهــم مــن
ـ� ،يبــدون فيهمــا متســاوين ،ل يُعــرف ي
غنيهــم ،ول رئيســهم مــن رعيتــه ،فمــا الــر يــا تــرى وراء هــذا ت ن
الحــرام
اللــرام بمابــس إ
ت
ـى هــي مــن متطلبــات هــذا الركــن المهــم مــن أركان الحــج والعمــرة؟ إنــه فقــط ،وليــس إل
الـ ي
النصيــاع لطاعــة اللــه المطلقــة ،الـ تـى يفـ تـرض ن� المؤمــن أن ت ن
يلرمهــا ن ي� شــأنه كلــه ،ن ي� منشــطه
ي
ي
ومكرهــه ،وعــره ويــره ،ن ي� حـ نـ�ه وســفره ،وفرحــه وحزنــه ،ن ي� رضــاه وغضبــه ،وهــو بهــذا
ن
ت
ن تن
ـى ل يجــد نحــو بعضهــا فهم ـاً ســوى فهــم
ل يجــد غضاضــة ي� الرامهــا ي� مناســك حجــه ،الـ ي
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،فيمــا يرويــه َزيْـ ُـد
النصيــاع المطلــق لهــا ،ي
و� هــذا يــرد قــول عمــر بــن الخطــاب ،ي
ن
ر� اللــه عنــهَ ،ق َبـ َـل ا ْل َح َجـ َـر ،وقــال:
ابــن أَ ْسـ َل َم عــن أبيــه ،قــال( :رأيــت ُع َمـ َـر بــن ا ْلخَ طَـ ِ
ـاب ،ي
(*)
ـو َل أَ ن ي ِ� رأيــت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ق َب َلــكَ مــا َق َب ْل ُتــكَ ).
َلـ ْ
1

* صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب تقبيل الحجر.
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ن
و� أصــل قصــة الحــج مــا يعــزز جانــب وجــود الطاعــة المطلقــة للــه فيــه ،فإبراهيــم،
ي
عليــه الســام ،لــم يـ تـردد ن ي� النصيــاع ألمــر اللــه الخــاص بذبــح فلــذة كبــده ،وإســماعيل البــن
لــم يعـ تـرض عــى تلبيــة هــذا أ
المــر العظيــم ،بــل شــجع والــده بقــوة عــى تلقــي أمــر اللــه
تعــاى بالقبــول والرضــا ،وعــن هذيــن الموقفـ ي ن
ـ� يخـ بـر الق ـرآن الكريــم ،فيقــول تعــاىَ { :ف َل َمــا

ن
ن
ـام أَ ن ي ِ� أَ ْذبَ ُحــكَ َفانظُـ ْـر َمــا َذا تَـ َـرى َقـ َ
ـع َي َقـ َ
ـت
السـ ْ
ـى ِإ ن ي ِ� أَ َرى ِ ي� َ
ـال يَــا أَبَـ ِ
الم َنـ ِ
بَ َلــغَ َم َعــهُ َ
ـال يَــا بُـ َ ي َ
ـن* َف َل َمــا أَ ْسـ َل َما َوتَ َلــهُ ِل ْل َجبـ ي ن
ـ�* َونَا َديْ َنــا ُه أَ ْن
ا ْف َعـ ْـل َمــا ت َ
الص ِاب ِريـ َ
ُؤْمـ ُـر َسـ َت ِج ُ ِد ن ي� ِإن شَ ــاء ال َلــهُ ِمـ َ
ـن َ
ِ ِ
ـ�*
الم ِبـ ي ن ُ
الرؤْ يَــا ِإنَــا ك ََذ ِلــكَ ن َْجـ ِـزي ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
يَــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم* َقـ ْـد َص َد ْقـ َ
ـو ال َبــاء ُ
�* ِإ َن هَ ـ َـذا َل ُهـ َ
ـت ُ
يم}(.الصافــات)107 - 102 :
ــح َع ِظ ٍ
َو َف َديْ َنــا ُه ِب ِذبْ ٍ

ن
مــن هنــا يُدعــى الحــاج إى التدبــر ن ي� أعمــاق هــذه
اليمانيــة ،وهــو يقــدم
المعــا� إ
ي
ت
ـى يذبحهــا ن ي� حجــه ،تقــف مــن ورائهــا حادثــة
الهــدي قربــة للــه تعــاى ،ليعلــم أن الشــاة الـ ي
ن
ـا� الطاعــة المطلقــة للــه تعــاى ،بــل بلغــت الــذروة ن ي� النصياع،
عظيمــة تجلــت فيهــا أســمى معـ ي
ن
و� الســياق نفســه؛ فــإن الحــاج مدعــو للتفكـ يـر ن ي� أبعــاد الطاعــة لله،
والنقيــاد للــه جــل شــأنه ،ي
ت
ـى تجلــت ن ي� إيــداع الولــد ووالدتــه ن ي� واد غـ يـر ذي زرع ،وقــد قبلــت المـرأة المؤمنــة أمــر اللــه
الـ ي
الــذي كلفهــا مشــقة البحــث عــن المــاء؛ لتـ شـرب ،وتســقي طفلهــا ن ي� تلــك الصح ـراء المقفــرة،
وكان هــذا القبــول منهــا لمــا علمــت أنــه أمــر اللــه ،فقالــت معـ بـرة عــن الرضــا التــام بــه( ،إنــه
ن
ـاس ،الــذي جــاء
لــن يضيعنــا) ،حســب مــا ثبــت ي� الحديــث الطويــل الصحيــح ،عــن ابــن َع َبـ ٍ
ـي أَث َ َرهَ ــا
فيــه ،أن( :أَ َو َل مــا اتَخَ ـ َـذ ال ِن َســا ُء ا ْل ِم ْنطَـ َ
ـق مــن ِق َبـ ِـل أُ ِم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ،اتَخَ ـ َـذ ْت ِم ْنطَ ًقــا َل ُت َع ِفـ َ
ـي ت ُْر ِض ُعــهُ حـ تـى وضعهمــا ِع ْنـ َـد
عــى َســا َر َة ،ثُـ َـم جــاء بهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـمَ ،و ِبابْ ِن َهــا ِإ ْسـ َـم ِاع َيلَ ،و ِهـ َ
ن
ـس بهــا َمــا ٌء،
ـت ِع ْنـ َـد َد ْو َحـ ٍـة َفـ ْ
ا ْل َب ْيـ ِ
ـس ِب َم َكـ َـة يَ ْو َم ِئـ ٍـذ أَ َحـ ٌـدَ ،و َل ْيـ َ
ـو َق ز َْمـ َز َم ،ي� أَ ْعـ َـى ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،و َل ْيـ َ
ـع ِع ْن َدهُ َمــا ِج َرابًــا فيــه ت َْمـ ٌـرَ ،و ِس ـقَا ًء فيــه َمــا ٌء ،ثُـ َـم قفــى ِإبْ َر ِاهيـ ُـم
َف َو َض َع ُه َمــا هُ َنا ِلــكَ َ ،و َو َضـ َ
ـو ِادي الــذي
ُم ْنطَ ِل ًقــاَ ،ف َت ِب َع ْتــهُ أُ ُم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ،فقالــت :يــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم؛ أَيْـ َ
ـب َوت ت ْ َُر ُك َنــا بهــذا ا ْلـ َ
ـن ت َْذهَ ـ ُ
ش
ـت ِإ َل ْي َهــا ،فقالــت لــه :آللــه
� ٌء؟ فقالــت لــه ذلــك ِمـ َـرا ًراَ ،و َج َعـ َـل َل يَ ْل َت ِفـ ُ
ليــس فيــه ِإنْـ ٌ
ـس ول َ ي ْ

ـت.
الــذي أَ َمـ َـركَ بهــذا؟ قــال :نعــم ،قالــتِ :إ َذ ْن َل يُ َض ِي ُع َنــا ،ثُـ َـم َر َج َعـ ْ
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ـت،
ـق ِإبْ َر ِاهيـ ُـم ،حـ تـى إذا كان ِع ْنـ َـد الث َِن َيـ ِـةَ ،ح ْيـ ُ
َفانْطَ َلـ َ
اسـ َت ْق َب َل ِب َو ْج ِهـ ِـه ا ْل َب ْيـ َ
ـث ل يَ َر ْونَــهُ ْ ،
ن
ت
ثُـ َـم َد َعــا ِب َهـ َ
ـر ِذي َز ْر ٍع...
ـاتَ ،و َر َفـ َ
ـى ِبـ َ
ـؤُل ِء ا ْلك َِل َمـ ِ
ـو ٍاد َغـ ي ْ ِ
ـع يَ َديْـ ِـه ،فقــال :ربنــا يإ� أَ ْســكَ ْن ُت مــن ُذ ِريَـ ِ ي
ش
ـاء ،حـ تـى
حـ تـى بَ َلــغَ يَشْ ــكُ ُر َ
ـت أُ ُم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ت ُْر ِضـ ُ
ونَ ،و َج َع َلـ ْ
ـر ُب مــن ذلــك ا ْل َمـ ِ
ـع ِإ ْسـ َـم ِاع َيلَ ،وتَـ ْ َ
ن
ـش ابْ ُن َهــا.
ـتَ ،و َع ِطـ َ
الس ـق َِاء َع ِطشَ ـ ْ
إذا ن َِفـ َـد مــا ي� ِ
َــت ك ََر ِاه َي َ
ــوى ،أو قــال :يَ َت َل َبــ ُ
ــر إليــه،
طَ ،فانْطَ َلق ْ
َو َج َع َل ْ
ــر إليــه يَ َت َل َ
ــة أَ ْن تَ ْنظُ َ
ــت تَ ْنظُ ُ
َفوجــدت الصفَــا أَ ْقــرب جب ن أ
ــر
َام ْ
ــت عليــه ،ث ُ َ
ــل ي� الرض يَ ِلي َهــاَ ،فق َ
اســ َت ْق َب َل ْت ا ْل َ
ََ َ ْ َ
ــم ْ
ــو ِاد َي ،تَ ْنظُ ُ
ََ ََ ٍ
ـت طَـ َـر َف
ـو ِاد َيَ ،ر َف َعـ ْ
الص َفــا ،حـ تـى إذا بَلَغَ ـ ْ
هــل تَـ َـرى أَ َحـ ًـدا ،فلــم تَـ َـر أَ َحـ ًـداَ ،ف َه َبطَـ ْ
ـت ا ْلـ َ
ـت مــن َ
َام ْت
ـع ْت َسـ ْ
ِد ْر ِع َهــا ،ثُـ َـم َسـ َ
ـع َي ْ ِإ
ـو ِاد َي ،ثُـ َـم أَتَـ ْ
ـود ،حـ تـى َجـ َ
ـت ا ْل َمـ ْـر َو َةَ ،فق َ
ـاوز َْت ا ْلـ َ
ـان ا ْل َم ْج ُهـ ِ
الن َْسـ ِ
ات.
عليهــاَ ،ونَظَـ َـر ْت هــل تَـ َـرى أَ َحـ ًـدا ،فلــم تَـ َـر أَ َحـ ًـداَ ،فف ََع َلـ ْ
ـت ذلــك َس ـ ْب َع َمـ َـر ٍ
ـع ُي النــاس بَ ْي َن ُه َمــا،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ف َذ ِلــكَ َسـ ْ
قــال ابــن َع َبـ ٍ
ـاس :قــال النـ ب ي
ش
ــم َع ْت،
ــه ،ت ُِر ُ
ر َف ْ
ــم ت ََس َ
يــد نَف َْســ َها ،ث ُ َ
ــم َع ْت َص ْوتًــا ،فقالــتَ :ص ٍ
ــر َو ِةَ ،س ِ
ــت عــى ا ْل َم ْ
فلمــا أَ ْ َ
ـع
ـو ٌ
َف َسـ ِـم َع ْت أَيْ ًضــا ،فقالــت :قــد أَ ْسـ َـم ْع َت إن كان ِع ْنـ َـدكَ ِغـ َ
ـي ِبا ْل َم َلـ ِ
اث ،فــإذا ِهـ َ
ـك ِع ْنـ َـد َم ْو ِضـ ِ
ـت ت َُح ِو ُضــهُ َ ،وتَ ُقـ ُ
ـول ِب َي ِدهَ ــا
ز َْمـ َز َمَ ،ف َب َحـ َ
ـث بعقبــه ،أو قــالِ :ب َج َن ِاحـ ِـه حـ تـى ظَ َهـ َـر ا ْل َمــا ُءَ ،ف َج َع َلـ ْ
ـاء ن ي� ِس ـقَا ِئ َها ،وهــو يَ ُفــو ُر بَ ْعـ َـد مــا تَغْ ـ ِـر ُف.
هَ َكـ َـذاَ ،و َج َع َلـ ْ
ـت تَغْ ـ ِـر ُف مــن ا ْل َمـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :يَ ْر َحـ ُـم اللــه أُ َم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل،
قــال ابــن َع َبـ ٍ
ـاس ،قــال النـ ب ي
ش
ـت،
ـاء َلكَانَـ ْ
لــو ت ََر َكـ ْ
ربَـ ْ
ـت ز َْمـ َز َم ،أو قــال :لــو لــم تَغْ ـ ِـر ْف مــن ا ْل َمـ ِ
ـت ز َْمـ َز ُم َع ْي ًنــا َم ِعي ًنــا ،قــالَ :ف َ ِ
ن
ـى هــذا
ـت َو َل َدهَ ــا ،فقــال لهــا ا ْل َم َلــكُ َ :ل تَخَ ا ُفــوا َ
الض ْي َعـ َـة ،فــإن هَ ــا هُ َنــا بَ ْيـ َ
َوأَ ْر َض َعـ ْ
ـت ال َلـ ِـه ،يَ ْبـ ِ ي
أ
الْغُ َ
يــه
ــا ُم َوأَبُــو ُهَ ،و ِإ َن ال َلــهَ َل يُ ِض ُ
يــع أَهْ َلــهُ  ،وكان ا ْل َب ْي ُ
ــة تَأْ ِت ِ
َالر ِاب َي ِ
ــت ُم ْرت َِف ًعــا مــن الرض ،ك َ
ـت ك ََذ ِلــكَ حـ تـى َمـ َـر ْت ِب ِهـ ْـم ُر ْف َقـ ٌـة مــن ُج ْرهُ ـ َـم  -أو
الس ـ ُيولَ ،ف َتأْخُ ـ ُـذ عــن يَ ِم ِينـ ِـه َو ِشـ َـما ِل ِهَ ،فكَانَـ ْ
ُ
ـ� مــن طَ ِريـ ِـق َكـ َـد ٍاءَ ،ف ن َ ن َر ُلــوا ن ي� أَ ْسـف َِل َم َكـ َـةَ ،فـ َـرأَ ْوا طَا ِئـ ًـرا َعا ِئ ًفــا،
ـت مــن ُج ْرهُ ـ َـم ُ -مق ِْب ِلـ ي ن َ
أَهْ ـ ُـل بَ ْيـ ٍ
ـو ِادي ،ومــا فيــه َمــا ٌء َفأَ ْر َسـ ُلوا َج ِريًــا
ـاءَ ،ل َع ْه ُدنَــا بهــذا ا ْلـ َ
َفقَا ُلــواِ :إ َن هــذا الطَا ِئـ َـر َل َيـ ُـدو ُر عــى َمـ ٍ
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أو َجريَ ي ْ ن
ــم ِاع َيل
ــ� ،فــإذا هُ ْ
ــاءَ ،فأَ ْق َب ُلــوا ،قــالَ :وأُ ُم ِإ ْس َ
ــاءَ ،ف َر َج ُعــواَ ،فأَخْ ب َ ُروهُ ْ
ــم ِبا ْل َم ِ
ــم ِبا ْل َم ِ
ِ ِ
ن
نن
ـاء،
ـن َل َحـ َ
ـاءَ ،فقَا ُلــوا :أَتَأْ َذ ِنـ ي ن َ
ـر َل ِع ْنـ َـد ِك؟ فقالــت :نعــمَ ،و َل ِكـ ْ
ـق َل ُكـ ْـم ي� ا ْل َمـ ِ
ِع ْنـ َـد ا ْل َمـ ِ
ـ� لنــا أَ ْن نَـ ْ ِ
قالــوا :نعــم.
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :فأَ ْل َفــى ذلــك أُ َم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل،
قــال ابــن َع َبـ ٍ
ـاس :قــال النـ ب ي
أ
ــم ،ت
حــى إذا كان بهــا أَهْ ُ
ــل
ــمَ ،ف ن َ ن َر ُلــوا َم َع ُه ْ
ــب النــسَ ،ف ن َ ن َر ُلــواَ ،وأَ ْر َســ ُلوا إى أَهْ ِل ِيه ْ
ــي ت ُِح ُ
َو ِه َ
ـب الْغُ ـ َـا ُمَ ،وت ََع َلـ َـم ا ْل َعرب َيـ َـة منهــمَ ،وأَنْف ََس ـ ُه ْمَ ،وأَ ْع َج َب ُهـ ْـم حـ ي ن
ـب،
أَبْ َيـ ٍ
ـ� شَ ـ َ
ـات منهــمَ ،وشَ ـ َ
َِ
ــم ِاع َيل).
ــرأَ ًة منهــمَ ،و َمات ْ
َــت أُ ُم ِإ ْس َ
فلمــا أَ ْد َركَ  ،ز ََو ُجــو ُه ْام َ

(*)
1

ن
ت
الى
فهــذه بعــض دللت الطاعــة المطلقــة للــه ،كمــا تجلــت ي� قصــة الحــج ومناســكه ،ي

يؤديهــا حجــاج بيــت اللــه الحـرام والمعتمــرون ،بــل يتنافســون بقــوة عــى أدائهــا ،فهــل يــا تــرى
تفكــروا ن� أبعادهــا حــق التفكــر ،إنهــم إن فعلــوا ذلــك وجلــت قلوبهــم ،وجعلــوا بينهــم وبـ ي ن
ـ�
ي
معصيــة اللــه حجاب ـاً كبـ يـراً ،ولتكــرر منهــم لفــظ التلبيــة (لبيــك اللهــم لبيــك) ،ن ي� ســكناتهم
وحركاتهــم ،ن ي� ليلهــم ونهارهــم ،ن ي� قولهــم وفعلهــم ،لبيــك اللهــم نحــو الطاعــة ،واجتنــاب
المعــا� الظاهــرة والباطنــة ،لبيــك اللهــم حـ تـى يأتينــا اليقـ ي ن
ـ� ،ونحــن عــى العهــد ماضــون،
ي
منصاعــون ألمــرك الــذي أوصيتنــا بتلبيتــه ،إذ قلــت جــل شــأنك ،وعظــم ســلطانك{ :يَــا أَيُ َهــا
ون} (آل عم ـران.)102 :
ـن َآم ُنــواْ اتَ ُقــواْ ال ّلــهَ َحـ َ
ـن ِإل َ َوأَن ُتــم ُم ْسـ ِـل ُم َ
ـق تُقَا ِتـ ِـه َول َ ت َُموتُـ َ
ا َل ِذيـ َ
وهــي ذاتهــا وصيــة أبينــا إبراهيــم ،عليــه الســام ،لبنيــه ،كمــا أخـ بـر القـرآن الكريــم
ن
اصطَ َفــى َل ُكـ ُـم
عنهــا ،حيــث قــال تعــاىَ :
ـى ِإ َن ال ّلــهَ ْ
{و َو َ� ِب َهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم بَ ِنيـ ِـه َويَ ْع ُقـ ُ
ـوب يَــا بَـ ِ ي َ
ون} (البقــرة)132 :
ُــن إَل َ َوأَن ُتــم ُم ْس ِــل ُم َ
ِ
يــن َفــا َ ت َُموت َ
الد َ

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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أيها الحاج ...تفكر واعتر
منــذ أن أكــرم اللــه تلــك البقعــة القاحلــة بالنعــم آ
واللء الباهــرة ،والنــاس يفــدون
إليهــا مــن شـ تـى بقــاع الدنيــا ملبـ ي ن
ـ� ،شــاهدين للــه بالوحدانيــة ،وللرســول ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،بالرســالة ،ومــن يقصــد بيــت اللــه الحــرام حاجــاً أو معتمــراً ،ويــؤدي الشــعائر
اللهيــة،
والمناســك ،يلحظهــا تتحــدث عــن أرار وخلفيــات تتجــى فيهــا عظمــة القــدرة إ
ورورة تســليم أ
ومؤكــدات الوحدانيــة ،ن
المــور للبــاري ســبحانه ،عليــه التــوكل ،وإليــه الملجــأ،
وهــو القــادر أن يقــول ش
للــىء كــن فيكــون.
ي
و� ظــال بــدء موســم الحــج ،وقــرب يــوم أ
ن
الضحــى المبــارك ،نــود أن نقــف عنــد
ي
بعــض القضايــا اليمانيــة ،الـ تـى يجــدر بالحــاج والمعتمــر ،ومــن يحتفــل بعيــد أ
الضحــى أن
إ
ي
ت
ـى تعمــق إيمانــه باللــه ورســالته وقدرتــه ،عــى
يذكرهــا ،ويأخــذ منهــا الــدللت والعـ بـر ،الـ ي
نحــو بـ ي ّ ن
ـ� واضــح ،ل لبــس فيــه بـ شـرك ،أو وثنيــة ،أو بــدع محدثــة .وصــدق اللــه العظيــم
إذ يذكرنــا بآيــات اللــه المتجليــة ن ي� البيــت الح ـرام ،ن ي� ســياق بيــان فــرض الحــج عــى النــاس،

ـج
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـم َو َمــن َدخَ َلــهُ ك َ
ات َم َقـ ُ
ـات بَ ِيــ َن ٌ
فيقــول تعــاى{ِ :فيـ ِـه آيَـ ٌ
ـاس ِحـ ُ
َان ِآمنـاً َو ِل ّلـ ِـه َعـ َـى ال َنـ ِ
ن
ـ�}( .آل عم ـران) 97:
ـى َعـ ِـن ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ا ْل َب ْيـ ِ
ـت َمـ ِـن ْ
اس ـ َتطَا َع ِإ َل ْيـ ِـه َسـ ِـبيا ً َو َمــن َك َفـ َـر َفـ ِـإ َن اللــه َغـ ِ ي ٌ
حنفية إبراهيم ،عليه السام:

ن
ـى الــذي يتفــق عــى حــرص
تمتــد جــذور الحــج ومناســكه ي� أعمــاق التاريــخ ،لتصــل النـ ب ي

النتمــاء إليــه أتبــاع الديانــات الثــاث الباقيــة ،فالــكل يزعــم أنــه صاحــب المتيــاز بالنتمــاء إى
ملــة إبراهيــم ،عليــه الســام ،واللــه تعــاى بـ ي ّ ن
ـ� ن ي� قرآنــه الكريــم أن ملــة إبراهيــم هــي الحنفيــة
بالرك ،ن
ين
الســمحاء ،النقيــة مــن أي تلبــس ش
المنتم� حقيقــة إى ملة إبراهيم،
وأثى الله تعــاى عى
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ـن أَ ْسـ َل َم
عليــه الســام ،ممــن أســلموا وجوههــم للــه ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـن ِدينـاً ِم َمـ ْ
ـن أَ ْح َسـ ُ
{و َمـ ْ
ـع ِم َلـ َـة ِإبْ َر ِاهيـ َـم َح ِنيفـاً َواتَخَ ـ َـذ ال ّلــهُ
ـن واتَ َبـ َ
ـو ُم ْح ِسـ ٌ
َو ْج َهــهُ للــه َوهُ ـ َ
ن
تن
ـى هَ ـ َـد ِ ن يا� َرب ي ِ�
والمســلم يعــر دائمـاً بانتمائــه إى ملــة إبراهيــم ،مصداقـاً لقولــه تعــاىُ { :قـ ْـل ِإنَـ ِ ي
ـ�} أ
َان ِمـ َ ش
(النعــام.)161:
ر ٍاط ُم ْسـ َت ِق ٍيم ِدينـاً ِق َيمـاً ِم َلـ َـة ِإبْ َر ِاهيـ َـم َح ِنيفـاً َو َمــا ك َ
ر ِكـ ي ن َ
ِإ َى ِ َ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
وكيــف للنــاس أن ل يتنافســوا عــى حــب إبراهيــم ،عليــه الســام ،وزعــم النتمــاء
إليــه ،وهــو أمــة بشــهادة رب العالمـ ي ن
ـ� ،الــذي يقــول ن� محكــم ن ن
َان أُ َمـ ًـة
التريــل{ِ :إ َن ِإبْ َر ِاهيـ َـم ك َ
ي
ــن ُ ش
�}(النحــل)120 :
ر ِك ي ن َ
ــه َح ِنيفــاً َو َل ْ
ــم يَــكُ ِم َ
َقا ِنتــاً ِل ّل ِ
الم ْ ِ
واتّباع ملة إبراهيم ل يبتدعه المسلمون ،بل هو ما أمرهم الله به ،إذ يقول جل شأنه ن ي�
محكــم ن ن
َان ِمـ َ ش
�} (آل عمران،)95 :
يم َح ِنيفاً َو َما ك َ
ر ِك ي ن َ
التريــلُ { :ق ْل َص َد َق ال ّلــهُ َفات َِب ُعواْ ِم َل َة ِإبْ َر ِاه َ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
ـم خَ ِليـا ً} (النســاء)125 :
ِإبْ َر ِاهيـ َ

ويقــول تعاى{:ثُـ َـم أَ ْو َح ْي َنــا ِإ َل ْيــكَ

َان ِمـ َ ش
ـ�} (النحل)123 :
أَ ِن ات َِب ْع ِم َلـ َـة ِإبْ َر ِاهيـ َـم َح ِنيفاً َو َما ك َ
ر ِكـ ي ن َ
ـن ا ْل ُم ْ ِ

ت
الى تمـ ي ن
ـرت بهــا دعــوة إبراهيم،
فالديــن القيــم العــدل هــو ديــن إ
الســام ،المتصــف بالحنفيــة ي
ن
ت
ـى َفطَـ َـر
عليــه الســام ،ي
و� هــذا يقــول تعــاىَ { :فأَ ِقـ ْـم َو ْج َهــكَ ِل ِلديـ ِـن َح ِنيف ـاً ِفطْـ َـر َة ال َلـ ِـه ا َلـ ِ ي
ـن ا ْل َقيـ ُـم َو َل ِكـ َ ش
ون}(.الــروم)30 :
ـاس ل يَ ْع َل ُم َ
ـاس َع َل ْي َهــا ل تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َلـ ِـه َذ ِلــكَ ِ
ـر ال َنـ ِ
الديـ ُ ِ
ال َنـ َ
ـن أَ ْكـ َ َ
واد غر ذي زرع ورب ا يضيع خلقه:

أ
الرض تحتــاج إى المــاء لتنبــت الــزرع ،وإذا لــم تــرزق بــه ،يعمهــا التصحــر والجــدب،
ـوق المــاء إ َى أ
ن
ال َ ْر ِض ا ْل ُجـ ُـر ِز َف ُنخْ ـ ِـر ُج ِبـ ِـه
واللــه تعــاى يقــول ي� ثمــار المــاء{ :أَ َو َلـ ْـم يَـ َـر ْوا أَنَــا ن َُسـ ُ َ ِ
ون}(.الســجدة)27 :
� َ
َز ْرعــاً تَــأْك ُُل ِم ْنــهُ أَن َْع ُام ُه ْ
ــم َوأَنف ُُســ ُه ْم أَ َفــا يُ ْب ِ ُ
وقــد ســاق اللــه تعــاى المــاء إى صحـراء مكــة المجدبــة ،فأصبحــت بنعمــة اللــه محــط
النظــار ،ومهــوى أ
أ
الفئــدة؛ اســتجابة لدعــاء إبراهيــم ،عليــه الســام ،حـ ي ن
ـ� أودع فيهــا فلــذة
ت
ـر ِذي َز ْر ٍع ِعنـ َـد بَ ْي ِتــكَ
كبــده وزوجــه ،فدعــا اللــه قائ ـاًَ { :ربَ َنــا ِإ ن ي ِ� أَ ْســكَ ُ
ـى ِبـ َ
ـو ٍاد َغـ ي ْ ِ
نت ِمــن ُذ ِريَـ ِ ي
ات
ا ْل ُم َحـ َـر ِم َربَ َنــا ِل ُي ِق ُ
الصـا َ َة َف ْ
ـاس تَ ْهـ ِـوي ِإ َل ْي ِهـ ْـم َوا ْر ُز ْق ُهــم ِمـ َ
اج َعـ ْـل أَ ْف ِئـ َـد ًة ِمـ َ
ـن الث ََمـ َـر ِ
ـن ال َنـ ِ
يمــواْ َ
ون}( .إبراهيــم)37 :
ــم يَشْ ــكُ ُر َ
َل َع َل ُه ْ
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ن
و� قصــة هــذا الحــدث العظيــم ،تذكــر الروايــات الصحيحــة بعــض التفاصيــل ،فعــن
ي
ـق( ،)1مــن ِق َبـ ِـل أُ ِم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل،
ـاس( :أَ َو َل مــا اتَخَ ـ َـذ ال ِن َســا ُء ا ْل ِم ْنطَـ َ
ـر ،قــال ابــن َع َبـ ٍ
َسـ ِـع ِيد بــن ُج َبـ ي ْ ٍ
()2
ـي
ـي أَث َ َرهَ ــا  ،عــى َســا َر َة ،ثُـ َـم جــاء بهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َو ِبابْ ِن َهــا ِإ ْسـ َـم ِاع َيل َو ِهـ َ
اتَخَ ـ َـذ ْت ِم ْنطَ ًقــا َل ُت َع ِفـ َ
ن
ـس ِب َم َكـ َـة
ـتِ ،ع ْنـ َـد َد ْو َحـ ٍـة َفـ ْ
ت ُْر ِض ُعــهُ  ،حـ تـى وضعهمــا ِع ْنـ َـد ا ْل َب ْيـ ِ
ـو َق ز َْمـ َز َم ي� أَ ْعـ َـى ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،و َل ْيـ َ

ـع ِع ْن َدهُ َمــا ِج َرابًــا ( )3فيــه ت َْمـ ٌـرَ ،و ِسـقَا ًء
ـس بهــا َمــا ٌءَ ،ف َو َض َع ُه َمــا هُ َنا ِلــكَ َ ،و َو َضـ َ
يَ ْو َم ِئـ ٍـذ أَ َحـ ٌـدَ ،و َل ْيـ َ
ـن
( )4فيــه َمــا ٌء ،ثُـ َـم قفــى ِإبْ َر ِاهيـ ُـم ُم ْنطَ ِل ًقــاَ ،ف َت ِب َع ْتــهُ أُ ُم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ،فقالــت :يــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم؛ أَيْـ َ
ش
� ٌء؟ فقالــت لــه ذلــك ِمـ َـرا ًراَ ،و َج َعـ َـل
ـب َوت ت ْ َُر ُك َنــا بهــذا ا ْلـ َ
ت َْذهَ ـ ُ
ـو ِادي الــذي ليــس فيــه ِإنْـ ٌ
ـس ول َ ي ْ
ـت ِإ َل ْي َهــا ،فقالــت لــه :آللــه الــذي أَ َمـ َـركَ بهــذا؟ قــال :نعــم ،قالــتِ :إ َذ ْن ل يُ َض ِي ُع َنــا.
ل يَ ْل َت ِفـ ُ
يــم ت
اســ َت ْق َب َل
ــد الث َِن َي ِــةَ ،ح ْي ُ
ــتَ ،فانْطَ َل َ
حــى إذا كان ِع ْن َ
ــم َر َج َع ْ
ــق ِإبْ َر ِاه ُ
ثُ َ
ــث ل يَ َر ْونَــهُ ْ
ن
ت
ـى
ـاتَ ،و َر َفـ َ
ِب َو ْج ِهـ ِـه ا ْل َب ْيـ َ
ـؤُلء ا ْلك َِل َمـ ِ
ـت ،ثُـ َـم َد َعــا ِب َهـ ِ
ـع يَ َديْـ ِـه ،فقــال{ :ربنــا ي ّإ� أَ ْســكَ ْن ُت مــن ُذ ِريَـ ِ ي
َــر ِذي َز ْرع  ...ت
()5
ون.)...
حــى بَلَــغَ يَشْ ــكُ ُر َ
ِب َ
ــو ٍاد غ ي ْ ِ
ٍ
فيــا لــه مــن إيمــان عميــق! عـ بـرت عنــه أم إســماعيل مــن خــال رضاهــا بحكــم اللــه
وقضائــه وقــدره ،فلمــا تُركــت وابنهــا ن ي� واد غـ يـر ذي زرع ،وتأكــد لهــا أنــه أمــر اللــه ،أجابــت
مســتندة إى إيمانهــا الراســخ(ِ :إ َذ ْن ل يُ َض ِي ُع َنــا) ،وهــذا مــا حصــل فع ـاً ،فلــم يضيعهمــا اللــه
تبــارك وتعــاى ،بــل جعــل لهمــا تاريخـاً ،وجعــل مــن أفعالهمــا مناســك ،وجعــل لمكانهمــا الــذي
ســكناه رفعــة ،بــل محجــاً يقصــده النــاس مــن كل فــج عميــق ،تلبيــة لنــداء اللــه الكريــم،
ن
المتضمــن فــرض الحــج عــى المسـ ي ن
ـج يَأْتُــوكَ ِر َجــال ً
ـلم� ،إذ يقــول تعــاىَ :
ـاس ِبا ْل َحـ ِ
{وأَ ِذن ِ ي� ال َنـ ِ
َو َع َ
يق}(.الحــج) 27 :
ــر يَأْ ِت ي ن َ
ــ� ِمــن ك ُِل َف ٍ
ــى ك ُِل َض ِام ٍ
ــج َع ِم ٍ
الم ْنطَق :ما يشد به الوسط( .فتح الباري)400 /6،
ِ .1
أ
َ
َ .2ل ُت َعف َِي أث َ َرهَ ا؛ أي لن تعفي ،يقال :عفا عى ما كان منه ،إذا أصلح بعد الفساد( .عمدة القاري .)255 /15
ِ .3ج َراباً :ما يتخذ من الجلد ،وتوضع فيه الزوادة( .عمدة القاري.)256/15 ،
صغرة( .عمدة القاري.)256/15 ،
ِ .4سقَا ًء :قربة ي
أ
 .5صحيح البخاري ،كتاب أحاديث النبياء ،باب منه.
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زمزم وتاريخ السعي بن الصفا وامروة:

لــم يكــن صدفــة أن يجعل الله الســعي ي ن
ب� الصفا والمــروة ركناً ن ي� الحــج والعمرة ،فالله

ـج ا ْل َب ْي َت
الصفَا َوا ْل َمـ ْـر َو َة ِمن شَ ـ َ
ـعآ ِئ ِر ال ّلـ ِـه َف َم ْن َحـ َ
جعلهمــا مــن شــعائرهما ،فقــال جــل شــأنه{ِ :إ َن َ
ـاك ٌر َع ِليـ ٌـم} (البقــرة،)158 :
أَ ِو ا ْع َت َمـ َـر َفـا َ ُج َنـ َ
ـو َف ِب ِه َمــا َو َمــن تَطَـ َ
ـاح َع َل ْيـ ِـه أَن يَطَـ َ
ـو َع خَ ـ ي ْـر ًا َفـ ِـإ َن ال ّلهَ شَ ـ ِ
ن
اليمانيــة ،فالروايــة
ولتاريــخ هــذا الســعي حكايــة ،تحمــل ي� طياتهــا مــا عظــم مــن الــدللت إ
ــم ِاع َيل بعــد أن تركهــا إبراهيــم ،عليــه الســام
الصحيحــة المذكــورة آنفــاً ،تذكــر أن أُ ّم ِإ ْس َ
ن
ش
ـاء ،حـ تـى إذا
ـت ت ُْر ِضـ ُ
وابنهــا ،ي� ذاك الــوادي المقفــرَ ،ج َع َلـ ْ
ـر ُب مــن ذلــك ا ْل َمـ ِ
ـع ِإ ْسـ َـم ِاع َيلَ ،وتَـ ْ َ
ن
ـوى ،أو قــال يَ َت َل َب ـ ُ
ط (،)1
ـتَ ،و َع ِطـ َ
ـش ابْ ُن َهــاَ ،و َج َع َلـ ْ
الس ـق َِاءَ ،ع ِطشَ ـ ْ
ـت تَ ْنظُـ ُـر إليــه يَ َت َلـ َ
ن َِفـ َـذ مــا ي� ِ
ن أ
ـت عليــه،
َامـ ْ
َفانْطَ َل َقـ ْ
الص َفــا أَ ْقـ َـر َب َج َبـ ٍـل ي� الرض يَ ِلي َهــاَ ،فق َ
ـت ك ََر ِاه َيـ َـة أَ ْن تَ ْنظُـ َـر إليــهَ ،ف َو َجـ َـد ْت َ
الص َفــا ،حـ تـى
ـو ِاد َي ،تَ ْنظُـ ُـر هــل تَـ َـرى أَ َحـ ًـدا ،فلــم تَـ َـر أَ َحـ ًـداَ ،ف َه َبطَـ ْ
اس ـ َت ْق َب َل ْت ا ْلـ َ
ـت مــن َ
ثُـ َـم ْ
ـاوز َْت
ـع ْت َسـ ْ
ـت طَـ َـر َف ِد ْر ِع َهــا ،ثُـ َـم َسـ َ
ـع َي ِإ
ـو ِاد َيَ ،ر َف َعـ ْ
إذا بَلَغَ ـ ْ
ـود ،حـ تـى َجـ َ
ـان َ
ـت ا ْلـ َ
الم ْج ُهـ ِ
الن َْسـ ِ
ـو ِاد َي.
ا ْلـ َ
ـت
ـت عليهــاَ ،ونَظَـ َـر ْت ،هــل تَـ َـرى أَ َحـ ًـدا ،فلــم تَـ َـر أَ َحـ ًـداَ ،فف ََع َلـ ْ
َامـ ْ
ثُـ َـم أَتَـ ْ
ـت ا ْل َمـ ْـر َو َةَ ،فق َ
ــع ُي
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ف َذ ِلــكَ َس ْ
ات ،قــال ابــن َع َب ٍ
ــر ٍ
ذلــك َســ ْب َع َم َ
ــاس :قــال ب ي
ش
ـت عــى ا ْل َمـ ْـر َو ِةَ ،سـ ِـم َع ْت َص ْوتًــا ،فقالــتَ :صـ ٍـه ،ت ُِريـ ُـد نَف َْسـ َها ،ثُـ َـم
ر َفـ ْ
النــاس بَ ْي َن ُه َمــا ،فلمــا أَ ْ َ
()2
ـك
ـو ٌ
ت ََسـ َـم َع ْتَ ،ف َسـ ِـم َع ْت أَيْ ًضــا ،فقالــت :قــد أَ ْسـ َـم ْع َت إن كان ِع ْنـ َـدكَ ِغـ َ
ـي ِبا ْل َم َلـ ِ
اث  ،فــإذا ِهـ َ
ـت ت َُح ِو ُضــهُ (،)3
ـع ز َْمـ َز َمَ ،ف َب َحـ َ
ـث بعقبــه ،أو قــال ِب َج َن ِاحـ ِـه ،حـ تـى ظَ َهـ َـر ا ْل َمــا ُءَ ،ف َج َع َلـ ْ
ِع ْنـ َـد َم ْو ِضـ ِ
َــذا ،وجع َلــت تَغْ ــر ُف مــن ا ْلم ن
َوتَق ُ
ــد مــا تَغْ ِــر ُف،
ــاء ي� ِســقَا ِئ َها ،وهــو يَفُــو ُر بَ ْع َ
ُــول ِب َي ِدهَ ــا هَ ك َ َ َ َ ْ
َ ِ
ِ
ـت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :يَ ْر َحـ ُـم اللــه أُ َم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ،لــو ت ََر َكـ ْ
قــال ابــن َع َبـ ٍ
ـاس :قــال النـ ب ي
ش
ـت
ـاءَ ،لكَانَـ ْ
ـتَ ،وأَ ْر َض َعـ ْ
ربَـ ْ
ز َْمـ َز َم ،أو قــال :لــو لــم تَغْ ـ ِـر ْف مــن ا ْل َمـ ِ
ـت ز َْمـ َز ُم َع ْي ًنــا َم ِعي ًنــا ،قــالَ :ف َ ِ
()4
الض ْي َعـ َـة .)...
َو َل َدهَ ــا ،فقــال لهــا ا ْل َم َلــكُ  :ل تَخَ ا ُفــوا َ
 .1يَ َتل ََوى :أي يتمرغ وينقلب ظهراً لبطن ،ويميناً وشمال ً ،واللوى وجع ن� البطن ،قوله( :وقال يَ َت َلبط)؛ أي يتمرغ ن
وي�ب بنفسه
َ
ي
أ
الرض( .عمدة القاري.)256/15 ،
ش
الرط َم ْحذُ وف،
ول ك َْره أَيْ ًضاَ ،و َ
إن ك َ
ْ .2
َان ع ْن َدكَ غواث :ال ُْم َراد ِب ِه َع َى هَ ذَ ا ال ُْم ْس َت ِغيثَ ،و َح َك ابْن ُق ْر ُق ٍ
الض ّم ِر َوايَة ِأبَ ي� َذ ّرَ ،و َج َزاء َ ْ
تَق ِْديره َفأَ ِغث ِ ن يْى ( .فتح الباري)402/6 ،
 .3ت َُح ِو ُضهُ ؛ أَ ْي ت َْج َعلهُ ِمثْل ال َْح ْوض( .فتح الباري)402/6 ،
.4صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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ســبحانك ر� مــا أعظــم شــأنك! تحــى العظــام وهــي رميــم ،وتُفَجــر ن� أ
الرض القاحلة
بي
ّ ي
يي
نبع ـاً ،يفيــض بالمــاء آ
واليــات الدالــة عــى قدرتــك ،فمــن هــذا النبــع يـ شـرب مايـ ي ن
ـ� الحجــاج
والمعتمريــن ،وضيــوف الرحمــن ،ويحملــون ن ي� أوعيتهــم منــه إى أهاليهــم وبلدانهــم ن ي� شـ تـى
بقــاع أ
الرض ،وذلــك يحــدث ليــس مــرة ن ي� العمــر أو العــام ،وإنمــا يتكــرر حدوثــه يومي ـاً عــى
العــوام والقــرون أ
مــدار العــام ،بــل أ
والجيــال.
والروايــة الصحيحــة تذكــر أن أم إســماعيل بقيــت تـ شـرب مــن نبــع زمــزم هــي وابنهــا،
أ
ت
ـت ك ََذ ِلــكَ حـ تـى َمـ َـر ْت ِب ِهـ ْـم
ـر اللــه للنــاس اكتشــاف المــر ،فممــا جــاء فيهــا (َ ...فكَانَـ ْ
حــى يَـ َ
ـ� مــن طَ ِريـ ِـق َكـ َـد ٍاء(َ ،)2ف ن َ ن َر ُلــوا ن ي� أَ ْسـف َِل
ـت مــن ُج ْرهُ ـ َـمُ ،مق ِْب ِلـ ي ن َ
ُر ْف َقـ ٌـة مــن ُج ْرهُ ـ َـم ( ،)1أو أَهْ ـ ُـل بَ ْيـ ٍ
ـو ِادي،
ـاء َل َع ْه ُدنَــا بهــذا ا ْلـ َ
َم َكـ َـة َ ،فـ َـرأَ ْوا طَا ِئـ ًـرا َعا ِئ ًفــا (َ ،)3فقَا ُلــواِ :إ َن هــذا الطَا ِئـ َـر َل َيـ ُـدو ُر عــى َمـ ٍ
ومــا فيــه َمــا ٌءَ ،فأَ ْر َس ـ ُلوا َجريًــا أو َجريَـ ي ْ ن
ـاء،
ـ� ( ،)4فــإذا هُ ـ ْـم ِبا ْل َمـ ِ
ـاءَ ،ف َر َج ُعــواَ ،فأَخْ ب َ ُروهُ ـ ْـم ِبا ْل َمـ ِ
ِ ِ
ِ
نن
ـر َل ِع ْنـ َـد ِك؟ فقالــت :نعــم،
ـاءَ ،فقَا ُلــوا :أَتَأْ َذ ِنـ ي ن َ
َفأَ ْق َب ُلــوا ،قــال َوأُ ُم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل ِع ْنـ َـد ا ْل َمـ ِ
ـ� لنــا أَ ْن نَـ ْ ِ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
ـن ل َحـ َ
َو َل ِكـ ْ
ـاء ،قالــوا :نعــم ،قــال ابــن َع َبـ ٍ
ـق َل ُكـ ْـم ي� ا ْل َمـ ِ
ـاس :قــال النـ ب ي
أ
ــم،
ــب النــسَ ،ف ن َ ن َر ُلــواَ ،وأَ ْر َســ ُلوا إى أَهْ ِل ِيه ْ
وســلمَ :فأَ ْلفَــى( )5ذلــك أُ َم ِإ ْس َ
ــي ت ُِح ُ
ــم ِاع َيلَ ،و ِه َ
ـامَ ،وت ََع َلـ َـم ا ْل َع َر ِب َيـ َـة منهــم،
ـب الْغُ ـ ُ
َف ن َ ن َر ُلــوا َم َع ُهـ ْـم ،حـ تـى إذا كان بهــا أَهْ ـ ُـل أَبْ َيـ ٍ
ـات منهــمَ ،وشَ ـ َ
َوأَنْف ََسـ ُه ْم َوأَ ْع َج َب ُهـ ْـم حـ ي ن
ـت أُ ُم ِإ ْسـ َـم ِاع َيل.)...
ـب ،فلمــا أَ ْد َركَ  ،ز ََو ُجــو ُه ْامـ َـرأَ ًة منهــمَ ،و َماتَـ ْ
ـ� شَ ـ َ

()6

 .1جرهُ م :صنفان؛ أ
الوى كانوا عى عهد عاد فبادوا ،ودرست أخبارهم ،وهم من العرب البائدة ،وجرهم الثانية من ولد جرهم بن
ُ ْ
قطحان( .عمدة القاري)211/12 ،
 .2ك ََداء :محل ن ي� أعى مكة( .عمدة القاري)257/15 ،
 .3طَا ِئراً عا ِئفاً :هو الذي تيردد عى الماء ،ويحوم حوله ،ول ن
يمى عنه( .عمدة القاري)254/15 ،
ي
أ
جر ،وسمي بذلك؛ ألنه يجري مجرى مرسله أو موكله ،أو ألنه يجري
َ .4جريّاً أو َج ِريَ ي ن� :الجري هو الرسول ،ويطلق عى الوكيل وال ي
ين
وجري� شك من الراوي ،هل أرسلوا واحداً أو ي ن
مرعاً ن ي� حوائجه،
اثن� ( .عمدة القاري)257/15 ،
َ .5فأَلفَى :أي وجد ذلك الجرهمي أم إسماعيل ،محبة للمؤانسة بالناس( .عمدة القاري)254/15 ،
 .6صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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رفع قواعد البيت الحرام:

يخـ بـر القـرآن الكريــم عــن دور إبراهيــم وابنــه إســماعيل ن ي� رفــع قواعــد البيــت العتيــق،
ـت
{و ِإ ْذ يَ ْر َفـ ُ
ـت َو ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل َربَ َنــا تَ َق َبـ ْـل ِم َنــا ِإنَــكَ أَنـ َ
فيقــول تعــاىَ :
ـع ِإبْ َر ِاهيـ ُـم ا ْلق ََو ِاعـ َـد ِمـ َ
ـن ا ْل َب ْيـ ِ
يــم}( .البقــرة)127 :
ــم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
الس ِ
َ

ن
و� الحديــث الصحيــح المطــول عــن قصــة إبراهيــم وزوجــه وابنــه ،عليهــم الســام،
ي
جــاء قــول المائكــة ألم إســماعيل ،ن ي� ســياق طمأنتهــا أن اللــه لــن يضيعهــا وابنهــا ،رغــم تركهــا
ن
ن
ـام
ـى هــذا الْغُ ـ ُ
ي� هــذا الــوادي غـ يـر ذي الــزرع ،فقالــوا لهــا...( :فــإن هَ ــا هُ َنــا بَ ْيـ َ
ـت ال َلـ ِـه ،يَ ْبـ ِ ي
أ
()1
السـ ُي ُ
ول،
َوأَبُــو ُهَ ،و ِإ َن ال َلــهَ ل يُ ِضيـ ُ
ـع أَهْ َلــهُ  ،وكان ا ْل َب ْيـ ُ
َالر ِاب َيـ ِـة  ،تَأْ ِتيـ ِـه ُ
ـت ُم ْرت َِف ًعــا مــن الرض ،ك َ

َف َتأْخُ ـ ُـذ عــن يَ ِم ِينـ ِـه َو ِشـ َـما ِل ِه.)...

()2

عودة إبراهيم ولقاؤه إساعيل وأحداث ذات دالة وعر:

ن ي� الروايــة الصحيحــة ،ورد أن إبراهيــم ،عليــه الســامَ ،جــا َء بعدمــا تَـ َز َو َج ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل
ـع ت َِر َك َتــهُ ( ،)3فلــم يَ ِجـ ْـد ِإ ْسـ َـم ِاع َيلَ ،ف َس ـأَ َل ْام َرأَتَــهُ عنــه ،فقالــت :خَ ـ َـر َج يَ ْب َت ِغــي لنــا ،ثُـ َـم
يُطَا ِلـ ُ
ـر ،نَحـ ن
َت إليــه،
ـن ي� ِضيـ ٍـق َو ِشـ َـد ٍةَ ،فشَ ـك ْ
َس ـأَ َل َها عــن َع ْي ِشـ ِـه ْمَ ،وهَ ْي َئ ِت ِهـ ْـم ،فقالــت ،ن َْحـ ُ
ـن ِبـ ش َ ٍ ْ ُ
أ
ـر َع َت َبـ َـة بَ ِابـ ِـه ( ،)4فلمــا جــاء
السـ َ
قــال :فــإذا جــاء ز َْو ُجـ ِ
ـكَ ،فا ْقـ َـرِ ي� عليــه َ
ـوى لــه يُغَ ـ ي ِ ْ
ـامَ ،و ُقـ ِ ي
ـس شــيئاً ،فقــال :هــل َجا َء ُكـ ْـم مــن أَ َحـ ٍـد؟ قالــت :نعــمَ ،جا َءنَــا شَ ـ ْيخٌ َكـ َـذا
ِإ ْسـ َـم ِاع ُيلَ ،كأَنَــهُ آنَـ َ
َو َكـ َـذاَ ،ف َس ـأَ َل َنا َع ْنــكَ َ ،فأَخْ ب َ ْرتُــهُ َ ،و َس ـأَ َل ِ ن يىَ :ك ْيـ َـف َع ْيشُ ـ َنا؟ َفأَخْ ب َ ْرتُــهُ أَنَــا ن ي� َج ْهـ ٍـد َو ِشـ َـد ٍة ( ،)5قــال:
ن
َف َهـ ْـل أَ ْو َصـ ِ ش
ـامَ ،ويَ ُقـ ُ
ـر َع َت َبـ َـة بَ ِابــكَ ،
السـ َ
ـى ٍء؟ قالــت :نعــم ،أَ َمـ َـرِ ي� أَ ْن أَ ْقـ َـرأَ َع َل ْيــكَ َ
ـول َغـ ي ِ ْ
ـاك ِبـ َ ي ْ
ــرى،
ــك ،ا ْل َح ِقــي ِبأَهْ ِل ِ
ــرِ ن ي� أَ ْن أُ َف ِار َق ِ
قــالَ :ذ ِ
اك ب يأ� ،وقــد أَ َم َ
ــكَ ،فطَ َل َق َهــاَ ،وتَــ َز َو َج منهــم أُخْ َ
ـث َع ْن ُهـ ْـم ِإبْ َر ِاهيـ ُـم مــا شَ ــا َء اللــه ،ثُـ َـم أَتَاهُ ـ ْـم بَ ْعـ ُـد ،فلــم يَ ِجـ ْـد ُهَ ،ف َدخَ ـ َـل عــى ْام َرأَ ِتـ ِـه،
َف َل ِبـ َ
َف َسـأَ َل َها عنــه ،فقالــت :خَ ـ َـر َج يَ ْب َت ِغــي لنــا ،قــالَ :ك ْيـ َـف أَنْ ُتـ ْـم؟ َو َسـأَ َل َها عــن َع ْي ِشـ ِـه ْم َوهَ ْي َئ ِت ِهـ ْـم؟
ـت عــى ال َلـ ِـه ،فقــال :مــا طَ َع ُام ُكـ ْـم؟ قالــت :ال َل ْحـ ُـم ،قــال:
ـر َو َسـ َ
ـع ٍةَ ،وأَث ْ َنـ ْ
فقالــت :ن َْحـ ُ
ـن ِبخَ ـ ي ْ ٍ

َالر ِاب َية :المكان المرتفع( .عمدة القاري)257/15 ،
 .1ك َ
أ
.2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث النبياء ،باب منه.
 .3يُطَا ِل ُع ت َِر َك َته :أي يتفقد حال ما تركه( .فتح الباري)404/6 ،
الصفَات ال ُْم َو ِافقَة َل َهاَ ،وهُ َو ِحفْظ ا ْل َبابَ ،و َص ْون َما هُ َو َد ِاخله،
 .4يُغَ ي ّر َع َت َبة بَ ِابهِ :ك َنايَة َع ْن ال َْم ْرأَةَ ،و َس َماهَ ا ِبذَ ِلكَ ِل َما ِفي َها ِم ْن ِ
َوك َْون َها َم َح ّل ال َْوطْء( .فتح الباري)404/6 ،
الج ْه ٍد :المشقة والتعب.
َ .5
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ن
ش
ـى ،صــى
ـاركْ لهــم ي� ال َل ْحـ ِـم َوا ْل َمـ ِ
رابُ ُكـ ْـم؟ قالــت :ا ْل َمــا ُء ،قــال :اللهــم بَـ ِ
فمــا َ َ
ـاء ،قــال النـ ب ي
ـو كان لهــمَ ،د َعــا لهــم فيــه ،قــال:
اللــه عليــه وســلم :ولــم يَ ُكـ ْ
ـب (َ ،)1و َلـ ْ
ـن لهــم يَ ْو َم ِئـ ٍـذ َحـ ٌ
ـكَ ،فا ْقـ َـرِ أ ي� عليــه
ـر َم َكـ َـة ،إل لــم يُ َو ِاف َقــا ُه ،قــال :فــإذا جــاء ز َْو ُجـ ِ
َف ُه َمــا ل يَخْ ُلــو َع َل ْي ِه َمــا أَ َحـ ٌـد ِبغَ ـ ي ْ ِ

ـت َع َت َبـ َـة بَ ِابـ ِـه ،فلمــا جــاء ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل ،قــال :هــل أَتَا ُكـ ْـم مــن أَ َحـ ٍـد؟ قالــت:
السـ َ
ـامَ ،و ُم ِريـ ِـه يُث ِْبـ ُ
َ
ـت عليــهَ ،ف َسـأَ َل ِ ن يى َع ْنــكَ َ ،فأَخْ ب َ ْرتُــهُ َ ،ف َسـأَ َل ِ ن يى َك ْيـ َـف َع ْيشُ ـ َنا؟
ـن ا ْل َه ْي َئـ ِـةَ ،وأَث ْ َنـ ْ
نعــم ،أَتَانَــا شَ ـ ْيخٌ َح َسـ ُ

َفأَخْ ب َ ْرتُــهُ أَنَــا بخَ ـ ي ْـر ،قــالَ :فأَ ْو َصـ ِ ش
ـامَ ،ويَأْ ُمـ ُـركَ أَ ْن
السـ َ
ـى ٍء؟ قالــت :نعــم ،هــو يَ ْقـ َـرأُ َع َل ْيــكَ َ
ِ ٍ
ـاك ِبـ َ ي ْ
ـت ا ْل َع َت َبـ ُـة ،أَ َمـ َـرِ ن ي� أَ ْن أُ ْم ِس ـك َِك.
تُث ِْبـ َ
اك ب يأ�َ ،وأَنْـ ِ
ـت َع َت َبـ َـة بَ ِابــكَ  ،قــالَ :ذ ِ

ـث َع ْن ُه ْم ما شَ ــا َء الله ،ث ُ َم جاء بَ ْع َد ذلك َو ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل يَ ب ْ ِري نَ ْبـا ً ( )2له ت َْح َت َد ْو َح ٍة
ثُـ َـم َل ِبـ َ
ـع ا ْل َوا ِلـ ُـد ِبا ْل َو َلـ ِـدَ ،وا ْل َو َلـ ُـد ِبا ْل َوا ِلـ ِـد،
َق ِري ًبــا مــن ز َْم ـ َز َم ،فلمــا َرآ ُه ،قــام إليــهَ ،ف َص َن َعــا كمــا يَ ْص َنـ ُ
ن
ن
ـى؟
اص َنـ ْ
ثُـ َـم قــال :يــا ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل؛ ِإ َن ال َلــهَ أَ َمـ َـرِ ي� ِبأَ ْمـ ٍـر ،قــالَ :ف ْ
ـع مــا أَ َمـ َـركَ َربُــكَ  ،قــالَ :وت ُِعي ُنـ ِ ي
َ ن َ َ ن
ُ
ـى هَ ــا هُ َنــا بَ ْي ًتــاَ ،وأَشَ ــا َر إى أَك ََمـ ٍـة ُم ْرت َِف َعـ ٍـة عــى
قــالَ :وأ ِعي ُنــكَ  ،قــال :فــإن ال َلــهَ أ َمـ َـرِ ي� أ ْن أبْـ ِ ي َ
ـتَ ،ف َج َعـ َـل ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل يَ ـأِْ ت ي� ِبا ْل ِح َجــا َر ِة،
مــا َح ْو َل َهــا ،قــالَ :ف ِع ْنـ َـد ذلــك َر َف َعــا ا ْلق ََو ِاعـ َـد مــن ا ْل َب ْيـ ِ

()3

ن
ـام عليــه ،وهــو
ـع ا ْل ِب َنــا ُء ،جــاء بهــذا ا ْل َح َجـ ِـرَ ،ف َو َض َعــهُ لــهَ ،ف َقـ َ
ـى ،حـ تـى إذا ا ْرتَ َفـ َ
َو ِإبْ َر ِاهيـ ُـم يَ ْبـ ِ ي
ن
يع ا ْل َع ِليـ ُـم}
السـ ِـم ُ
ـولنَ { :ربَ َنــا تَ َق َبـ ْـل ِم َنــا ِإنَــكَ أنــت َ
ـىَ ،و ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل يُ َن ِاو ُلــهُ ا ْل ِح َجــا َر َةَ ،وهُ َمــا يَ ُقـ ِ
يَ ْبـ ِ ي
ـولنَ { :ربَ َنــا تَ َق َبـ ْـل ِم َنــا ِإنَــكَ أنــت
ـان حـ تـى يَـ ُـدو َرا َحـ ْ
ـو َل ا ْل َب ْيـ ِ
ـتَ ،وهُ َمــا يَ ُقـ ِ
قــالَ :ف َج َعــا يَ ْب ِن َيـ ِ
يع ا ْل َع ِليـ ُـم}.
السـ ِـم ُ
َ

()4

فهــذه وقفــات إيمانيــة دالــة ،موثقــة بمــا تير مــن آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة ،والحديث
ّ

الصحيــح ،تســتحق التأمــل والتدبــر ،واســتخاص العـ بـر والعظــات ،وبخاصــة مــن حجــاج بيــت
اللــه الح ـرام ،الذيــن يــؤدون المناســك والشــعائر ،ذات الصلــة الوثيقــة بهــذا التاريــخ ،عــى
أن يحصلــوا الفائــدة المرجــوة مــن هــذا التعــاظ ،وصــدق اللــه العظيــم إذ يقــول جــل شــأنه:
{ َل َقــد كَان ن� َقصصهــم عـ أ
أ
ت
ـ� يَ َديْ ِه
ـرى َو َلــ ِـكن ت َْص ِديـ َ
ـاب َمــا ك َ
ـق ا َلـ ِـذي بَـ ي ْ ن َ
ْ َ ِ ي َ ِ ِ ْ ِ بْ َ
َان َح ِديثـاً يُ ْفـ َ َ
ـر ٌة ل ُ ْوِ يى ال َ ْل َبـ ِ
ش
ـون}( .يوســف)111 :
ـو ٍم يُ ِؤْم ُنـ َ
� ٍء َوهُ ـ ًـدى َو َر ْح َمـ ًـة ِل َقـ ْ
َوتَف ِْصيـ َـل ك َُل َ ي ْ
والشعر وما شابه.
َ .1ح ٌب :الحبوب ،كالقمح
ي
الس ْهم َق ْبل أَ ْن يُ َركَب ِف ِيه ن َْصله َو ِريشه( .فتح الباري)405/6 ،
 .2يَ ب ْري نَبا ًَ :
ت
ومهما( .فتح الباري)405/6 ،
َ .3د ْو َحةِ :ه َي ال ِ يَى نَ َز َل ِإ ْس َم ِاعيل َوأُ ّمه ت َْحت َها أَ َول ُق ُد َ
 .4صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه..
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ه ْل ِ
م َدكِرٍ؟؟
َ
من ُ
الســوي مــن يتعــظ بغـ يـره ،ول ينتظــر ليســتخلص العـ بـر ممــا يصيبــه ،وقــد روي عــن
ــع ُيد مــن ُو ِعــ َ
ود ،قولــه:
ــر ِه)
ــه بــن َم ْس ُ
ــع ٍ
َع ْبــد ال َل ِ
(...الس ِ
َ
ظ ِبغَ ي ْ ِ
تعــرض الق ـرآن الكريــم ن� كثــر مــن آياتــه إى الحــث عــى التعــاظ آ
باليــات الربانيــة،
ي ي
(*)
1

الكونيــة منهــا ،والحا ّلــة بالخلــق ،وعاقبــة أمرهــم ،وبخاصــة عنــد التعقيــب عــى القصــص
أ
ت
كثــراً مــن النــاس ل يؤمنــون،
الــى تــم ردهــا لغايــة العتبــار والتعــاظ ،لكــن ي
والخبــار ي
ن
و� ســورة القمــر دون ســواها مــن الســور القرآنيــة تكــرر
وبعضهــم ل يعقلــون ،أو يتجاهلــون ،ي
طــرح ســؤال بنــصَ { :ف َهـ ْـل ِمــن ُم َد ِكـ ٍـر؟} ن ي� ســت آيــات منهــا ،جــاء هــذا الســؤال ن ي� أربــع منهــا
تعقيب ـاً عــى الخبــار بتيســر الق ـرآن للذكــر ،وذلــك ن� عبــارة تكــرر ذكرهــا أ
باللفــاظ والصياغــة
إ
ي
ي
نفســها ،ونصهــا{ :و َل َقــد يرنَــا ا ْل ُقــرآن ل ِلذ ْكــر َفهـ ْـل مــن مدكــر} ،حيــث تكــرر ذكــر هــذه آ
اليــة
َ ْ ََ ْ
ْ َ ِ ِ َ ِ َُِ ٍ
أ
آ
ن آ
ن
خرتــان ،فــورد
القرآنيــة ي� ســورة القمــر ي� اليــات ،17( :و ،22و ،32و ،)40أمــا اليتــان ال ي
الخبــار عــن تــرك اللــه آيــة لاتعــاظ ،فقــال تعــاى:
الســؤال فيهمــا عــن المدكــر ،تعقيبـاً عــى إ
{و َل َقــد تَر ْكناهَ ــا آيـ ًـة َفهـ ْـل مــن مدكــر} (القمــر ،)15:أ
والخــرى جــاء الســؤال فيهــا عــن المدكــر ،بعــد
َ َ
َ
َ َ ِ َُِ ٍ
الخبــار عــن إهــاك أشــياع المخاطبـ ي ن
{و َل َقـ ْـد أَهْ َلكْ َنــا أَشْ ـ َيا َعك ُْم َف َهـ ْـل ِمــن
إ
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
ـر} (القمــر)51:
ُم َد ِكـ ٍ

* صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق آ
الدمي ن ي� بطن أمه ...
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امدكر:
جــاء ن ي� التفسـ يـر الكبـ يـر لل ـرازي ،أن ُ{م َد ِكـ ٍـر} مفتعــل مــن ذكــر يذكــر ،وأصلــه مذتكــر،
ولمــا كان مخــرج الــذال قريب ـاً مــن مخــرج التــاء ،والحــروف متقاربــة المخــرج يصعــب النطــق
ـواى ،ولهــذا إذا نظــرت إى الــذال مــع التــاء عنــد النطــق ،تقــرب الــذال مــن أن
بهــا عــى التـ ي
تصـ يـر تــاء ،والتــاء تقــرب مــن أن تصـ يـر دالً ،فجعــل التــاء دالً ،ثــم أدغمــت الــدال فيهــا ،ومــن
ين
اللغويــ� مــن يقــول ن ي� مدكــر مذدكــر ،فيقلــب التــاء ،ول يدغــم ،ولــكل وجهــة.
ن
ــر} إمــا إشــارة إى مــا ن ي� قولــه:
والمدكــر
ب
المعتــر المتفكــر ،ي
و� قولــه تعــاى{ُ :م َد ِك ٍ
ــى} أ
ُــم َقا ُلــواْ بَ َ
(العــراف ،)172 :أي هــل مــن يتذكــر تلــك الحالــة؟ وإمــا إى وضــوح
{أَ َل ْس ُ
ــت ِب َربّك ْ

أ
المــر ،كأنــه حصــل للــكل آيــات اللــه ونســوهاَ ،ف َهـ ْـل ِمــن ُم َد ِكـ ٍـر يتذكــر شــيئاً منهــا؟ وقولــه
تعــاىَ { :فهـ ْـل مــن مدكــر} إشــارة إى أن أ
المــر مــن جانــب الرســل قــد تــم ،ولــم يبــق إل جانــب
َ ِ َُِ ٍ
المرســل إليهــم ،بــأن كانــوا منذريــن متفكريــن ،يهتــدون بفضــل اللــه ،فهل مــن مدكر مهتــد؟

()2 ،1

تيسر القرآن للذكر:
ت
ـى ورد فيهــا ســؤالَ {:ف َه ْل ِمــن ُم َد ِكـ ٍـر؟} قولــه عــز وجــل:
مــن آيــات ســورة القمــر الـ ي
وتفســره كمــا جــاء ن� التســهيل لعلــوم ن ن
ْــر}،
التريــل ،أي يرنــاه
ُــر َ
{و َلق ْ
ي
َ
رنَــا ا ْلق ْ
ي
َــد يَ َ ْ
آن ِل ِلذك ِ
أ
وغرهــم ،حفظـاً بالغـاً،
للحفــظ ،وهــذا معلــوم بالمشــاهدة ،فإنــه يحفظــه الطفــال الصغــار ي
ش
�ء مــن كتــب اللــه عــن ظهــر قلــب إل
بخــاف غـ يـره مــن الكتــب ،وقــد روي أنــه لــم يحفــظ ي
آ
الراهـ ي ن
ـ� والحكــم
القـرآن ،وقيــل :معـ نـى اليــة ســهلناه للفهــم والتعــاظ بــه؛ لمــا تضمــن مــن ب

آ
ـذا� ونــذر} لينبــه الســامع عنــد
البليغــة ،وإنمــا كــرر هــذه اليــة البليغــة ،وقولــه{ :فذوقــوا عـ ب ي
ت
كل قصــة،
عــرة وموعظــة ،فختــم
ب
الــى ذكــرت ب
فيعتــر بهــا ،ففــي كل قصــة مــن القصــص ي
ن
ـذا� ونــذر} ومــن
كل واحــدة بمــا يوقــظ الســامع مــن الوعيــد ،ي� قولــه تعــاى{ :فكيــف كان عـ ب ي
ن
آن ِل ِلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْـل ِمــن ُم َد ِكـ ٍـر}(.)3
رنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
الماطفــة ،ي� قولــهَ :
{و َل َقـ ْـد يَ َ ْ
الكبر.37 /29 :
.1
التفسر ي
ي
ن
ن
 .2التسهيل لعلوم التريل.81 /4:
 .3التسهيل لعلوم ن ن
التريل 324 /2
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ااتعاظ باآيات الربانية:
عـ نـى القـرآن الكريــم أيما عناية بتذكر الخلــق آ
باليات الربانية ،لاتعاظ بهــا ،كما ن ي� قوله
ي
ي
آ
آ
ن
ـن خَ ـ َ
ـاس َو َذ ِلــكَ يَ ْو ٌم
عــز وجــل{ِ :إ َن ِ ي� َذ ِلــكَ ليَـ ًـة ِل َمـ ْ
اب ال ِخـ َـر ِة َذ ِلــكَ يَـ ْ
ـاف َعـ َـذ َ
ـو ٌم َم ْج ُمــو ٌع َلهُ ال َنـ ُ
مشْ هود} (هود ،)103:وقوله تعاى{ :إن ن� َذلكَ آ
َ ُ ٌ
ِ َِي ِ

�} (الحجر)77:
ليَ ًة ِل ْل ُم ِؤم ِن ي ن َ

ت آ
ن
والنســان جديــرة
حــى اليــات المشــاهدة ي� الــزرع والمنــاخ والبيئــة والحيــوان إ
بالعنايــة والتدبــر ،والســتدلل بهــا عــى عظمــة اللــه ،وبالــغ قدرتــه ،ومــن ذلــك لفــت أ
النظــار
ـق ال َلــهُ الســماوات و ْ أ
إى آيــات اللــه ن� خلــق الســماوات أ
ال َ ْر َض
والرض ،كمــا ن ي� قولــه تعــاى{ :خَ َلـ َ
َ َ َ ِ َ
ي
ـق ال َلــهُ الســماوات و ْ أ
آ
با ْلحـ ِ ن
ن
ـى:
ال َ ْر َض ِبا ْل َحـ ِ
�}(العنكبــوت ،)44:فخَ َلـ َ
ـق ِإ َن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِل ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ِ َ
ِ َ
َ
ـق يعـ ي
ن
و� ذلــك عـ بـرة ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ ن
يعى:
بالعــدل والحكمــة ،ويقــال :لبيــان الحــق ،ولــم يخلقهــا باطـاً .ي
ـ� ،ي
ـ� .وإنمــا أضــاف إى المؤمنـ ي ن
المصدقـ ي ن
ـ� ،ألنهــم هــم الذيــن ينتفعــون بهــا.

()1

و� ســورة النحــل عــدد مــن آ
ن
اليــات القرآنيــة المحفــزة للتدبــر والتعــاظ ن ي� آيــات اللــه
ي
ش
اب َو ِم ْنــهُ
ـو ا َلـ ِـذي أَنْـ َز َل ِمـ َ
الكونيــة ،حيــث يقــول جــل شــأنه{ :هُ ـ َ
ر ٌ
ـن َ
السـ َـم ِاء َمــا ًء َل ُكـ ْـم ِم ْنــهُ َ َ
أ
ات ِإ َن
ـت َل ُكــم ِبـ ِـه الـ َز ْر َع َوال َزيْ ُتـ َ
ـيم َ
ون * يُ ِنبـ ُ
ـج ٌر ِفيـ ِـه ت ُِسـ ُ
شَ ـ َ
ـاب َو ِمــن ك ُِل الث ََمـ َـر ِ
ـون َوال َن ِخيـ َـل َوال َ ْع َنـ َ
ن� َذلــكَ آ
ِي ِ

ليَ ً
ون}(النحــل)11 - 10:
َــو ٍم يَ َتفَكَ ُر َ
ــة ِلق ْ

ــاى ِال ْس ِــت ْد َل َل َع َ
ــر َر ال َلــهُ ت ََع َ
ــو ِال
ــب أَ ْح َ
ــع ا ْل َح ِك ِ
ــى ُو ُج ِ
ــود َ
يــمِ ،ب َع َجا ِئ َ
َل َمــا َق َ
الصا ِن ِ
آ
ن
ـب
ا ْل َح َي َوانَـ ِ
ـات ،أَتْ َب َعــهُ ِ ي� هَ ـ ِـذ ِه ْاليَـ ِـة ِب ِذ ْكـ ِـر ِال ْسـ ِـت ْد َل ِل َعـ َـى ُو ُجـ ِ
ـود َ
ـع ا ْل َح ِكيـ ِـمِ ،ب َع َجا ِئـ َ
الصا ِنـ ِ
ن
()2
ــون َم َو ِاشــ َيك ُْم.
ــيم َ
ــج ِر ت َْر ُع َ
يــه ت ُِس ُ
ون} أَ ْي ِ ي� الشَ َ
أَ ْح َ
ــات ،و َق ْو ُلــهُ {ِ :ف ِ
ــو ِال ال َن َب ِ

 -1السمرقندي ،634 /2،والبغوي.557 /3،
الكبر ،للرازي.176 /19 :
-2
التفسر ي
ي
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امتعظون:
ت
الــى يتعــظ بهــا الذيــن يعقلــون
هنــاك آيــات قرآنيــة ي
كثــرة نبهــت إى آيــات اللــه ي
والذاكــرون ،والســامعون والمتفكــرون والعالمــون ،منهــا أربــع أخــرى ن ي� ســورة النحــل غـ يـر آنفــة
ُــم ال َل ْي َ
ات
ــر َوا ْل ُن ُج ُ
ــوم ُم َســخَ َر ٌ
الذكــر ،فيقــول تعــاىَ :
ــل َوا ْل َن َهــا َر َوالشَ ْ
{و َســخَ َر َلك ُ
ــم َس َوا ْلق ََم َ
بأَمــره إن ن� َذلــكَ آ
ِ ْ ِِ ِ َ ِي ِ

ون}(النحــل)12:
َــو ٍم يَ ْع ِق ُل َ
ــات ِلق ْ
َليَ ٍ

ويقــول عــز وجل{:ومــا َذرأَ َلكُــم ن� أ
ال َ ْر ِض ُمخْ َت ِلفــاً أَ ْل َوانُــهُ ِإ َن ِ ن ي� َذ ِلــكَ آليَ ً
َــو ٍم
ــة ِلق ْ
ََ َ
ْ ِي
ي َذ َكــرون} (النحــل ،)13:ويقــول تعــاى{ :وال ّلــهُ أَنـز َل مــن الســماء مــاء َفأَحيــا بــه أ
ال َ ْر َض بَ ْعـ َـد َم ْو ِت َهــا
َ ُ َ
َ
َ ِ َ َ َ ِ َ ً َْ ِ ِ
ِإ َن ِ ن ي� َذ ِلــكَ آليَ ً
ات
ــم ُع َ
ون}(النحل ،)65 :ويقــول جــل ذكــره{ :ث ُ َ
َــو ٍم يَ ْس َ
ــة ِلق ْ
ــر ِ
ــم ك ِ يُى ِمــن ك ُِل الث ََم َ
ش
اب ُمخْ َت ِل ٌ
ــاس ِإ َن ِ ن ي�
اســ ُل ِ يك ُســ ُب َل َربِ ِ
يــه ِشــفَاء ِلل َن ِ
ــف أَ ْل َوانُــهُ ِف ِ
ر ٌ
َف ْ
ــك ُذ ُلــا ً يَخْ ُ
ــر ُج ِمــن بُطُو ِن َهــا َ َ
آ
ن
و� ســورة النمــل يقــول تعاىَ {:ف ِت ْلــكَ بُ ُيوتُ ُهـ ْـم خَ ِاويَـ ًـة ِب َمــا
ـو ٍم يَ َتفَكَ ُر َ
َذ ِلــكَ ليَـ ًـة ِل َقـ ْ
ون}(النحــل ،)69:ي
آ
ن
ن
و� ســورة ســبأ يقــول عــز وجــل{ :أَ َف َلـ ْـم يَـ َـر ْوا
ـو ٍم يَ ْع َل ُمـ َ
ظَ َل ُمــوا ِإ َن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِل َقـ ْ
ـون} (النمــل ،)52:ي
الَرض إن نَشَ ـأْ نَخْ سـ ْـف بهــم ْ أ
أ
ال َ ْر َض أَ ْو ن ُْسـ ِـق ْ
ط
ِإ َى َمــا بَـ ي ْ ن َ
ِ ِِ ُ
ـ� أَيْ ِد ِيهـ ْـم َو َمــا خَ ْل َف ُهــم ِمـ َ
ـن َ
السـ َـم ِاء َو ْ ْ ِ ِ
آ
ن
يب}(ســبأ)9:
َع َل ْي ِهـ ْـم ِك َســفاً ِمـ َ
ـن َ
السـ َـم ِاء ِإ َن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِل ـك ُِل َع ْبـ ٍـد ُم ِن ٍ
أكرية معرضة عن ااستذكار باآيات:
ن
الشــارة ال�يحــة إى إع ـراض ش
اليمــان
أكريــة النــاس عــن إ
تكــررت ي� ســورة الشــعراء إ
آ
فذكــر قولــه تعــاى{ :إن ن� َذلــكَ َ آليـ ًـة ومــا كَان أَك ش َْرهُ ــم مؤْمنـ ن ن
ن
باليــات الربانيــةُ ،
ـا� آيــات
ُ ِِ ي َ
ِ َِي ِ
َ ََ َ ُ
ـ�} ي� ثمـ ي
منهــا ،هــي :آ
اليــة ،8 :و ،67و ،103و ،121و ،139و ،158و ،174و)190
والمشــار إليــه باســم الشــارة {ذلــك} ن� هــذه آ
اليــات الكريمــة ،يعــود إى مــا أنزلــه اللــه
إ
ي
القــوام أ
عــز وجــل مــن عــذاب ،أو إهــاك لبعــض أ
والمــم الســابقة.
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آ
ن
ن
{و َمــا ك َ ش
ـا� ،تأكــد
ْرهُ ــم ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
وقولــه عــز وجــلَ :
َان أَك َ ُ
ـ�} المتكــرر ي� هــذه اليــات الثمـ ي
خــره ومعنــاه ن� آيــات قرآنيــة أخــرى ،منهــا قولــه تعــاى{ :وإن تُطــع أَ ْكـ ش َـر مــن ن� أ
ال َ ْر ِض يُ ِض ُلــوكَ
َِ ِ ْ
ب
َ َ ِي
ي
و� الجــدول آ
ن
أ
ال ت ي�
ـن َو ِإ ْن هُ ـ ْـم ِإل َ يَخْ ُر ُصـ َ
َعــن َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ِإن يَ َت ِب ُعـ َ
ـون ِإل َ الظَـ َ
ـون} (النعــام ،)116:ي
هم
إشــارة إى آيــات وصفــت أكـ شـر الناس بأنهــم ل يعلمــون ،ول يشــكرون ،ول يؤمنــونَ ،وأبَ َ� أَك ش َْر ُ
ـ�:
ِإل َ ُك ُفــوراًَ ،و َمــا أَك ش َْرهـ ُـم ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
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أكر الناس حسب الوصف والسورة آ
توزيع وصف ش
والية والتكرار
رقم آ
الية
السورة
الصفة
أ
ث
187
العراف
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
21
يوسف
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
40
يوسف
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
68
يوسف
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
38
النحل
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
6
الروم
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
30
الروم
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
28
سبأ
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
36
سبأ
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
57
غافر
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
26
الجاثية
ون}
َ� ال َن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َن أَك َ َ
ث
243
البقرة
ون}
ْ� ال َن ِاس ل َ يَ ْشكُ ُر َ
َ{و َل ِـك َن أَك َ َ
ث
38
يوسف
ون}
ْ� ال َن ِاس ل َ يَ ْشكُ ُر َ
َ{و َل ِـك َن أَك َ َ
ث
61
غافر
ون }
ْ� ال َن ِاس َل يَ ْشكُ ُر َ
{ َو َل ِك َن أَك َ َ
ث
17
هود
ون}
ْ� ال َن ِاس ل َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َن أَك َ َ
ث
1
الرعد
ون}
ْ� ال َن ِاس ل َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َن أَك َ َ
ث
59
غافر
ون}
ْ� ال َن ِاس ل َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َن أَك َ َ
ث
89
الراء
ْ� ال َن ِاس ِإل َ ُكفُوراً}
إ
{ َفأَب َ� أَك َ ُ
ث
50
الفرقان
ْ� ال َن ِاس ِإ َل ُكفُوراً}
{ َفأَب َ� أَك َ ُ
ث
103
يوسف
�}
ْ� ال َن ِاس َو َل ْو َح َر ْص َت ِب ُم ْؤ ِم ِن ي ن َ
َ{و َما أَك َ ُ
المجموع
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ياحــظ المتدبــر ن ي� معطيــات هــذا الجــدول ،أن الق ـرآن الكريــم وصــف أكـ شـر النــاس
بأنهــم ل يعلمــون ن� إحــدى ش
عــرة آيــة ،وأنهــم ل يشــكرون ن ي� ثــاث آيــات ،ول يؤمنــون ن ي�
ي
ش
ـاس إل َ ُك ُفــوراً} ذكــرت ن� سـ ي ن
الراء
ـورت� ،وهمــا إ
ثــاث أخــرى كذلــك ،وعبــارة { َف ـأبَ َ� أَ ْكـ َ ُ
ـر ال َنـ ِ ِ
ي
ش
ـ�} ذكــرت مــرة واحــدة ،وذلــك ن ي�
ـت ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َح َر ْصـ َ
والفرقــان ،وعبــارةَ :
ـاس َو َلـ ْ
ـر ال َنـ ِ
{و َمــا أَ ْكـ َ ُ

ســورة يوســف.
كمــا ياحــظ أن ســورة يوســف حظيــت بالذكــر أ
الكـ شـر لهــذه الصفــات ،حيــث ذكــر % 25
مــن المذكــورات فيهــا ،أي خمــس آيــات مــن بـ ي ن
ـ� ش
العريــن المشــار إليهــا ن ي� الجــدول أعــاه،
كمــا أن ســورة غافــر ذكــرت فيهــا ثــاث مــن تلــك الصفــات ،ن ي� ثــاث آيــات منهــا.
الحكمة من تقنن إنزال اآيات امرسلة للخلق:
نبــه القـرآن الكريــم إى علــة رفــض الســتجابة لطلــب آ
اليــات مــن قبــل بعــض النــاس،
أ
آ
ـون َوآتَ ْي َنــا ث َ ُمــو َد ال َنا َقـ َـة
ـات ِإل َ أَن َكـ َـذ َب ِب َهــا ال َ َو ُلـ َ
فقــال عــز وجــلَ :
{و َمــا َم َن َع َنــا أَن ن ُْر ِسـ َـل ِباليَـ ِ
مبــ� ًة َفظَ َلمــواْ بهــا ومــا نُرس ُ آ
(الراء)59 :
ــات ِإل َ ت َخْ ِويفــاً} إ
ــل ِباليَ ِ
ُ ِ َ َ َ ِْ
ُْ ِ َ
آ
ن
ت
الــى ت
نن
يقرحهــا الكفــار،
جــاء ي� التســهيل لعلــوم التريــل ،أن اليــات هنــا يــراد بهــا ي
فــإذا رأوهــا ،ولــم يؤمنــوا؛ أهلكهــم اللــه ،وســبب آ
اليــة أن قريشـاً ت
اقرحــوا عــى رســول اللــه،
صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يجعــل لهــم الصفــا ذهبـاً ،فأخـ بـر اللــه أنــه لــم يفعــل ذلــك لئــا
يكذبــوا فيهلكــوا ،وعـ بـر بالمنــع عــن تــرك ذلــك ،و(أن نرســل) ،ن ي� موضــع نصــب ،و(أن كــذب) ن ي�
موضــع رفــع ،ثــم ذكــر ناقــة ثمــود تنبيهـاً عــى ذلــك؛ ألنهــم ت
اقرحوهــا وكانــت ســبب هاكهــم،
ومعـ نـى (مبــ�ة) بينــة ،واضحــة الدللــة{ ،ومــا نرســل آ
باليــات إل تخويفـاً} إن أراد آ
باليــات هنــا
ت
الهــاك ،وإن أراد
المقرحــة ،فالمعـ نـى أنــه يرســل بهــا تخويف ـاً مــن العــذاب العاجــل ،وهــو إ
المقرحــة ،فالمعـ نـى أنــه يرســل بهــا تخويفـاً مــن عــذاب آ
المعجـزات غـ يـر ت
الخــرة ،يلراهــا الكافــر
فيؤمــن ،وقيــل :المـراد آ
باليــات هنــا الرعــد ،والــزلزل ،والكســوف ،وغـ يـر ذلك مــن المخــاوف.

(*)

* التسهيل لعلوم ن ن
التريل.174 /2 :
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1

خامة:
بعــد هــذا العــرض لبعــض جوانــب مســألة اســتثارة العقــول للتفكــر آ
باليــات ،بهــدف
اليمانيــة الدامغــة ،يبقــى الســؤال الــذي طــرح مــع نــزول القـرآن الكريــم
الوصــول إى الحقائــق إ
مد ِكــر؟!} يعــي الحقائــق والمجريــات ،ويفكــر ن ي� الظواهــر الكونيــة،
معروضــاً{ :فهــل مــن َ
أ
والحــوال المناخيــة ،والتقلبــات الـ تـى يشــهدها الكــون ،والزمــان الــذي تتقلــب فيــه أ
الحــوال
ي
ـدات للجـراح ،ودواع لليقـ ي ن
ـ� بقــدرة اللــه جل
ـززات ل إايمــان ،ومضمـ ٍ
والظــروف ،للوصــول إى معـ ٍ
ٍ
ن� عــاه ،خالــق الكــون ،ومدبــر شــأنه ،ومســر أ
المــور ،وهــو بيــده ســبحانه ذلــك دون ســواه،
ي
ي
ـ� الــكاف والنــون ،فــإذا أراد أمـراً قــال لــه :كــن فيكــون ،ول يعجــزه ش�ء ن� أ
فأمــره بـ ي ن
الرض ول ن ي�
ي ي
ت
ـؤ� الملــك مــن يشــاء ،ن ن
ويرعــه ممــن يشــاء ،وهــو القائــل جــل
الســماء ،يق ِلــب الليــل والنهــار ،يـ ي
ن� عــاه{ :ل َلــه م ْلــكُ الســماوات و ْ أ
ـب ِل َمــن يَشَ ــا ُء
ال َ ْر ِض يَخْ ُلـ ُ
َ َ َ ِ َ
ِ ِ ُ
ـب ِل َمـ ْ
ـن يَشَ ــا ُء ِإنَاثـاً َويَ َهـ ُ
ـق َمــا يَشَ ــا ُء يَ َهـ ُ
ي
ن
ت
ُ
ـى أنزلهــا عــى
الذ ُكــو َر} (الشــورى ،)49:وآياتــه الكونيــة مســتمرة ي� الوجــود ،مثلمــا آياتــه القرآنيــة ،الـ ي
قلــب نبيــه محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتكفــل بحفظهــا ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إنَــا
اليــات القرآنيــة مــع آ
الذ ْكــر وإنَــا َلــهُ َلحافظُــون} (الحجــر ،)9 :وســتبقى آ
اليــات الكونيــة
َ
ن َْحـ ُ
َ ِ
ـن نَ َز ْل َنــا ِ َ َ ِ
ين
والمؤمنــ�،
العــر ،مــن قبــل المدكريــن،
المتعاقبــة مفتوحــة للتدبــر
والتفكــر واســتخاص ب
ي
اللبــاب وأصحــاب أ
ـ� ،وأوى أ
والعالمـ ي ن
الســماع والعيــون المبــ�ة ،والقلــوب الخاشــعة اليقظــة.
ي
والمتدبــر ن� آ
اليــات القرآنيــة الـ تـى تضمنــت ذكـراً أو إشــارة إى آ
اليــات الربانيــة ن ي� خلقــه،
ي
ي
ياحــظ أن القـرآن يهــدف مــن وراء ذلــك إى الســتدلل عــى عظمــة الخالــق ســبحانه ،وقدرتــه،
وتفــرده ن� الخلــق وحياتهــم ،ومماتهــم ،والتحكــم بأقدارهــم ،ومثلمــا أن آ
اليــات باهــرة ن ي�
ي
الخلــق والتكويــن ،فهــي جليــة واضحــة أيضـاً ن� ت�يــف أ
وتدبرهــا ،فاللــه الــذي يجــري
المــور
ي
ي
الســحاب ،ويـ ن ن
ـرل المطــر ،ويقلــب الليــل والنهــار بأمــره وقدرتــه وحكمتــه ،فإنــه ســبحانه كذلــك
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ـى للظالــم حـ تـى إذا أخــذه؛ فإنــه يأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر ،فهــذا فرعــون ،وذاك قــارون،
يمـ ي
وتطهــر الكعبــة ش
المرفــة منهمــا،
وتلكمــا عــاد وثمــود ،ومــا لحقهــم مــن الــات والعــزى،
ي
فإنــه ســبحانه قــادر عــى أن يجعلهــا زلزلــة وصيحــة ،كمــا جعلهــا مــن قبــل ،واللــه قــادر عــى
قلــب أ
الحــوال مــن قــوة إى ضعــف ،والعكــس ،فهــا هــي آيــات اللــه ن ي� الكــون مــن هــذا القبيــل
واضحــة للعيــان ،فكــم مــن أنــاس تبجحــوا وتغطرســوا ،وقالــوا لـ أ
ـارض اهـ ت ن
ـري مــا عليــك أحــد
ـ� وراء قضبــان ،أو مرتجفـ ي ن
ـ� ليلــة وضحاهــا مكبلـ ي ن
مثــى ،وإذا بهــم بـ ي ن
ـ� أمــام فـ يـروس اقتحــم
ي
أبدانهــم ،فارتفعــت حرارتهــم ،وبعضهــم هــزم أمــام مخلــوق لــم يقــدر لــه اللــه أن يُــرى
بالعـ ي ن
ـ� المجــردة.
والنتيجة المرجوة من هذا التدبر والدكار تتلخص آ
بال ت ي�:
ّ
المــور ،وتقليبهــا ،وتغيــر أ
 .1تعزيــز اليمــان بقــدرة اللــه عــى تســير أ
الحــوال ،فــدوام الحــال
إ
ي
ي
مــن المحــال ،وظــام الليــل ،يتبعــه فجــر النهــار.
المــل باللــه ،ن� أ
 .2توثيــق عــرى أ
الحــول كلها ،ت
حى ل يســاور المؤمــن إحباط ول يــأس ،وهو يؤمن
ي
أ
أ
ـ�
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ ْالَيَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـس ا ْل َقـ ْ
بــأن اليــام دول{ِ ،إ ْن يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َ
ـن َآم ُنــوا َويَ َت ِخـ َـذ ِم ْن ُكـ ْـم شُ ـ َه َدا َء َوال َلــهُ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال َلــهُ ا َل ِذيـ َ
ال َنـ ِ

ـ�} (آل عمـران)140 :
ـب الظَا ِل ِمـ ي ن َ
َل يُ ِحـ ُ

فلــن تســتحوذ الهزائــم عــى ن
حارنــا ومســتقبلنا ،والنــ� ل محالــة قــادم قــادم ،وظــام
ش
�ء ،وهــو يجـ يـر ،ول يجــار عليــه ،فســبحانه رب
الليــل سـ ي
ـينجى ،بقــدرة مــن بيــده ملكــوت كل ي
العــزة وتعــاى عمــا يصفــون.
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سورة اإراء تبعث اأمل
بانتصار الحق واندحار الطغيان
ال ـ�اع بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل يتواصــل مــا دامــت الحيــاة الدنيــا قائمــة ،ولــكل منهمــا
أهــل وأتبــاع ،بغــض النظــر عــن تفــاوت العــدد والعــدة بينهمــا ،كمــا أن لــكل منهمــا خصائــص
ين
ين
المؤمنــ� باتبــاع درب الحــق ،وحذرهــم مــن النخــداع بالباطــل
ات ،واللــه تعــاى أمــر
ومــر ٍ
ت
ت
ـى
ـى تناولــت قضيــة هــذا الـ�اع ســورة إ
وبريقــه ولمعانــه ،ومــن الســور القرآنيــة الـ ي
الراء ،الـ ي
النظــار إى عواقبــه ونتائجــه ،منبهــة إى أن أ
عرضــت صــوراً لــه ،ولفتــت أ
المــور تجــري ن ي� فلــك
اللهيــة ،وأن العـ بـرة ليســت بزوبعــة الفنجــان ،ول بزبــد
المشــيئة الربانيــة ،وتحكمهــا القــدرة إ
المــاء ،وإنمــا هــي بالنهايــات ،فمــا طــار طـ يـر وارتفــع ،إل كمــا طــار وقــع ،وبنــو إرائيــل ذكــرت
ســورة الراء فســادهم ن� أ
الرض ،واســتكبارهم فيهــا ،ومــا آلــت إليــه النهايــات بهــم ،ومــن
إ
ي
آ
ن
ت
ن
ـى
ـى جــاءت ي� مقدمــة ســورة إ
المفيــد الوقــوف عنــد اليــات القرآنيــة الـ ي
الراء ،وتحدثــت عــن بـ ي
وتردهــم ن� أ
الرض مرتـ ي ن
إرائيــل ،ش
ـ� ،بســبب طغيانهــم فيهــا ،وعصيانهــم أوامــر اللــه تعــاى.
ي
البداية بآية اإراء:
الراء،
بالخبــار الرائــع عــن حادثــة إ
الراء افتتحــت إ
مــن الافــت للنظــر أن ســورة إ
أ
ـى
{س ـ ْب َح َ
رى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْي ـا ً ِمـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َى ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
فقــال تعــاىُ :
ان ا َلـ ِـذي أَ ْ َ
(الراء ،)1 :ثــم فــوراً انطلقــت
ـر} إ
السـ ِـم ُ
ا َلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِريَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَــهُ هُ ـ َ
ـو َ
يع ال َب ِصـ ي ُ
آ
ن
ش
بــى إرائيــل ،فهــل يــا تــرى كان هــذا التواصــل ن ي�
اليــات التاليــة مبــارة إى الحديــث عــن ي
أ
ن
ن
ـى إرائيــل
الحديــث عــن إ
الراء إى المســجد القــى ،والمباركــة حولــه ،وبـ يـ� الحديــث عــن بـ ي
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وإفســادهم وطغيانهــم واســتكبارهم ن� أ
الرض ،دون مســوغ أو رابــط رئيــس؟ مــن المحــال
ي
ين
قرآنيــاً أن يكــون هــذا التتابــع ،بــل التاصــق ي ن
الحديثــ� إل بمناســبة ووشــيجة
بــ� هذيــن
ين
الراء ومــا زالــت تشــاهده مــن أحــداث ومجريــات ،تنــم عــن
قويتــ� ،ومــا شــهدته أرض إ
أطمــاع بـ نـى إرائيــل ن� المســجد أ
القــى ،والقــدس الـ تـى تحتضنــه ،إضافــة إى أ
الرض المباركــة
ي
ي
ي
أ
ت
ن
ن
ـى
الـ ي
ـى تحيــط بــه ،تــدل بجــاء عــى عمــق جــذور الربــط بـ يـ� المســجد القــى وطغيــان بـ ي
إرائيــل ن� أ
الرض ،وتكرارهــم الســتكبار عليهــا ،وممارســة الظلــم ألهلهــا مــن غـ يـر أتباعهــم.
ي
فساد بني إرائيل ي اأرض وعلوهم:
تحدثــت أوائــل آيــات ســورة الراء عن إفســاد نبى إرائيــل ن� أ
الرض ،فقــال الله تعاى:
إ
ي
ي
ن

ن

أ

{و َق َض ْي َنــا إ َى بَـ نـى إرا ِئيـ َـل � ا ْل ِك َتــاب َل ُتف ِْسـ ُـد َن � ال َ ْر ِض َمرتَـ ي ْ ن
(الراء)4:
ـن ُع ُلــواً ك َِبـ يـراً} إ
َ
ـ� َو َل َت ْع ُلـ َ
ِي
ِي
ِ
َ ِ
ِ ِي ِ ْ َ
ن
ن
ـى إرائيــل؛ أي أتـ َـم وأحكــم ،وأوحــى إليهــم مــن خــال مــا أوحــى
فاللــه تعــاى قــى إى بـ ي
إى نبيــه مــو� ،عليــه الســام ،ن� التــوراة ،أن الفســاد ن� أ
الرض مــن قبلهــم ســيتكرر مرتـ ي ن
ـ�،
إ
ي
ي
تتجليــان بمخالفــة حكــم التــوراة الـ تـى أنزلهــا اللــه تعــاى عليهــم ،وبقتلهــم أ
النبيــاء ،كزكريــا
ي
ويحـ يـى ،ومحاولــة قتــل عيــى ،عليــه الســام.
ن أ
ن
ـى اســتكبارهم فيهــا عــن طاعــة اللــه ،ومــن خــال غرورهــم
وعلوهــم ي� الرض يعـ ي
بغلبــة النــاس وظلمهــم ،والعــدوان عليهــم ،عــى وجــه يتجــاوزون فيــه الحــدود.

(*)
1

ن
ن
ن
و� التســهيل لعلــوم ن ن
ــى
التريــل ،قيــل ّ
إن { َق َض ْي َنــا} ي� قولــه تعــاىَ :
ي
{و َق َض ْي َنــا ِإ َى بَ ِ ي
إرائيـ َـل ن� ا ْلكتــاب }..معناهــا علمنــا وأخرنــا ،كمــا قيــل ن� {و َق َضينــا إ َليــه َذلــكَ أ
ال َ ْمـ َـر أَ َن َد ِابـ َـر
ب
ي َ َْ ِ ْ ِ ِ
ِ ْ َِ ِي ِ َ ِ
ــ�} (الحجــر ،)66 :والكتــاب عــى هــذا التــوراة.
هَ ــؤُلء َم ْقطُــو ٌع ُم ْص ِب ِح ي ن َ
ـاب} عــى هــذا اللــوح المحفــوظ،
وقيــلَ :
{و َق َض ْي َنــا ِإ َل ْيـ ِـه} مــن القضــاء والقــدر ،و{ا ْل ِك َتـ ِ
الــذي كتبــت فيــه مقاديــر أ
ن
بمعــى عــى.
الشــياء .وإى
تفسر ب يأ� السعود.156 /5 ،
*
ي
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{ َلتفْســدن ن� أ
ال َ ْر ِض َمرت ي ْ نَ�}هــذه الجملــة بيــان للمقـ نـى ،وإن المرتـ ي ن
ـ� المشــار إليهمــا إحداهمــا
ُ ِ ُ َِي
َ ِ
ي
قتــل زكريــا ،أ
والخــرى قتــل يحـ يـى ،عليهمــا الســام.
الكر والتخيل.
{و َل َت ْع ُل َن ُع ُل ّواً ك َِب يراً} :من العلو ،وهو ب
َ

()1

و� تفسر الثعالى ،إن قوله{ :و َلتع ُلن}؛ أي لتتجرن ،وتطلبون ن� أ
ن
الرض العلو.
ي
ب
َ َْ َ
ي
ي
بي
آ
ن
ن
ـى إرائيــل ن ي� التــوراة أنــه ســيقع منهــم
ومتقتــى اليــات أن اللــه ســبحانه أعلــم بـ ي
سرســل عليهــم أمــة تغلبهــم وتذلهــم ،ثــم يرحمهــم بعــد
عصيــان وكفــر لنعــم اللــه ،وأنــه ي
ذلــك ،ويجعــل لهــم الكــرة ،ويردهــم إى حالهــم مــن الظهــور ،ثــم تقــع منهــم أيض ـاً تلــك
المعــا� والقبائــح ،فيبعــث اللــه تعــاى عليهــم أمــة أخــرى تخــرب ديارهــم ،وتقتلهــم،
ي
وتجليهــم جــاء مرحــاً ،وأعطــى الوجــود بعــد ذلــك هــذا أ
المــر كلــه.
ب
وعر ي ن
ين
قيل كان ي ن
المرت� مائتا سنة ش
سن� ،ملكاً مؤيداً بأنبياء ،وقيل سبعون سنة.
ب�

()2

ت
الفســاد
ثــم ردت ســورة إ
الــى لحقــت تكــرر إ
الراء بعــض التداعيــات العقابيــة ي
الصــادر مــن بـ نـى إرائيــل ن� أ
الرض ،وعــن ذلــك يقــول اللــه تعــاىَ { :فـ ِـإ َذا َجــاء َو ْعـ ُـد أُولهُ َمــا
ي
ي
َان َو ْعــداً َمف ُْعــولً* ثُـ َـم َر َد ْدنَــا
ـار َوك َ
اســواْ ِخـا َ َل ِ
بَ َع ْث َنــا َع َل ْي ُكـ ْـم ِع َبــاداً َل َنــا أُ ْوِ يى بَـأْ ٍس شَ ـ ِـد ٍيد َف َج ُ
الديَـ ِ
ش
(الراء)6 - 5:
ــراً} .إ
ــو ٍال َوبَ ِن ي ن َ
ْــر ن َِف ي
ــ� َو َج َع ْل َناك ْ
ــر َة َع َل ْي ِه ْ
َلك ُ
ــم َوأَ ْم َد ْدنَاكُــم ِبأَ ْم َ
ُــم أَك َ َ
ُــم ا ْلكَ َ
ومعـ نـى قولــه تعــاىَ { :فـ ِـإ َذا َجــاء َو ْعـ ُـد أُولهُ َمــا بَ َع ْث َنــا َع َل ْي ُكـ ْـم ِع َبــاداً َل َنــا }...أنهــم إذا
أفســدوا ن� المــرة أ
الوى بعــث اللــه عليهــم عبــاداً لــه؛ لينتقــم منهــم عــى أيديهــم ،واختلــف ن ي�
ي
هــؤلء العبيــد ،فقيــل جالــوت وجنــوده ،وقيــل بختنــ� ملــك بابــل.
ـار}؛ أي تــرددوا بينهــا بالفســاد ،وروي أنهــم قتلــوا علماءهــم،
اســواْ ِخ ـا َ َل ِ
{ َف َج ُ
الديَـ ِ
ين
ســبع� ألفــاً.
وأحرقــوا التــوراة ،وخربــوا المعابــد ،وســبوا منهــم
 .1التسهيل لعلوم ن ن
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ــم }...أي الدولــة ،والغلبــة
ــر َة َع َل ْي ِه ْ
ــم َر َد ْدنَــا َلك ُ
والمقصــود بقولــه تعــاى{ :ث ُ َ
ُــم ا ْلكَ َ
ن
ن
ـى إرائيــل ،واســتنقاذ أراهــم ،وقتــل
عــى الذيــن بعثــوا عليكــم ،ويعـ ي
ـى رجــوع الملــك إى بـ ي
بختنــ� ،وقيــل قتــل داود لجالــوت.
{و َج َع ْل َناك ُْم أَك ش َْر ن َِف يراً}؛ أي ش
أكر عدداً.
وقوله تعاىَ :
َ

(*)
1

التعقيب القرآي عى خر إفساد بني إرائيل وتداعياته:
ن� أعقــاب ذكــر خــر إفســاد بـ نـى إرائيــل ن� أ
الرض وعلوهــم فيهــا ،ومــا أعقــب ذلك من
ب
ي
ي
ي
بالفســاد ،ثــم مــا لحــق بهمــا مــن منحهــم فرصـاً جديــدة،
تداعيــات ،تداخــل خالهــا العقــاب إ
كــرد ال َكــرة لهــم ،وإمدادهــم أ
بالمــوال والبنـ ي ن
ـ� ،وتكثـ يـر عددهــم؛ ليســتعيدوا قوتهــم مــن
جديــد.
جــاء التعقيــب القـر ن يآ� الــذي أر� قاعــدة الجـزاء ،ســواء ل إاحســان أم ل إاســاءة ،فقــال
تعــاى{:إن أَحســنتم أَحســنتم ألَنفُس ـكُم وإن أَس ـأْتُم َف َلهــا َفــإ َذا جــاء وعــد آ
ال ِخـ َـر ِة ِل َي ُســوؤُواْ
ِ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ِ ِ ْ َِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ
ـى َربُ ُكـ ْـم أَن
ـرواْ َمــا َع َلـ ْ
ُو ُجوهَ ُكـ ْـم َو ِل َي ْدخُ ُلــواْ ا ْل َم ْسـ ِـج َد ك ََمــا َدخَ ُلــو ُه أَ َو َل َمـ َـر ٍة َو ِل ُي َتـ ب ِ ُ
ـوا تَ ْت ِبـ يـراً* َعـ َ
(الراء)8 - 7:
ــراً} إ
يــن َح ِص ي
ُــم ُع ْدنَــا َو َج َع ْل َنــا َج َه َن َ
ُــم َو ِإ ْن ُعدت ْ
يَ ْر َح َمك ْ
ــم ِل ْلك َِاف ِر َ

ن� قولــه تعــاى{ :إن أَحســنتم أَحســنتم ألَنفُســكُم }...أحســنتم أ
ن
بمعــى
الوى
ِ ْ
ِ ْ ْ َ ُْ ْ َ ُْ
ي
الحســان ،كقولــك أحســنت إى فــان ،ففيــه تجنيــس ،والــام فيــه
الحســنات ،والثانيــة بمعـ نـى إ
ن
ن
{و ِإ ْن أَ َســأْت ُْم َف َل َهــا}.
بمعــى إى ،وكذلــك الــام ي� قولــهَ :
الخــرة ليســوؤُواْ وجوهَ ُكــم }...يعـ نـى إذا أفســدوا ن� المــرة أ
آ
الخـ يـرة،
ْ
ُُ
{ َفـ ِـإ َذا َجــاء َو ْعـ ُـد ِ َ ِ ِ َ ُ
ي
ي
بعــث اللــه عليهــم أولئــك العبــاد لانتقــام منهــم ،آ
فالخــرة صفــة للمــرة.
ن
ومعى{ ِل َي ُســوؤُوا} يجعلونهــا تظهــر فيهــا آثــار الـ شـر والســوء ،والــام لم يك ،وهــي
الول عليــه ،وقيــل هــي لم أ
تتعلــق ببعثنــا ،المحــذوف لدللــة أ
المــر.
* التسهيل لعلوم ن ن
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ن
يعى بيت المقدس.
َ
{و ِل َي ْدخُ ُلواْ ا ْل َم ْس ِج َد} ي
الهاك وشدة الفساد.
{و ِل ُي َت ب ِ ُرواْ َما َع َل ْواْ تَ ْت ِب يراً }...من التبار ،وهو إ
َ
ليتروا ،أي يهلكون ما غلبوا عليه من الباد.
َ{ما َع َل ْو ْا} ما مفعول ب
وقيل :إن (ما) ظرفية؛ أي يفسدون مدة علوهم.
ن
ـى إرائيــل ،ومعنــاه ترجيــة
وقولــه تعــاىَ { :عـ َ
ـى َربُ ُكـ ْـم أَن يَ ْر َح َم ُكـ ْـم }...خطــاب لبـ ي
لهــم بالرحمــة إن تابــوا بعــد الرحمــة الثانيــة.

()1

وقولــه َ
يــن َح ِص يــراً} خطــاب
جــل شــأنهَ :
ُــم ُع ْدنَــا َو َج َع ْل َنــا َج َه َن َ
{و ِإ ْن ُعدت ْ
ــم ِل ْلك َِاف ِر َ
ن
ـى إرائيــل؛ أي إن عدتــم إى الفســاد عدنــا إى عقابكــم ،وقــد عــادوا ،فبعــث اللــه عليهــم
لبـ ي
محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأمتــه يقتلونهــم ،ويذلونهــم ،إى يــوم القيامــة.

()2

ن
ـن َح ِصـ يـراً}؛ أي ســجناً ،وهــو
ومعـ نـى حصـ يـراً ي� قولــه تعــاىَ :
{و َج َع ْل َنــا َج َه َنـ َـم ِل ْلك َِاف ِريـ َ
كالحصــر المعــروف.
مــن الحــ� ،وقيــل أراد بــه مــا يفــرش ،ويبســط،
ي
ن
ت
ن
ت
ـي
ـاى{:إ َن هَ ــ َـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـى هــي أقــوم ،ي� قولــه تعـ ِ
ـى ِهـ َ
آن ِي ْهـ ِـدي ِل َلـ ِ ي
ومعــى الهدايــة للـ ي
ت
ـى هــي أصــوب وأعــدل ،وقيــل
أَ ْقـ َ
ـو ُم}...؛ أي إن القـرآن الكريــم يرشــد إى الطريقــة ،والحالــة الـ ي
ن
()3
أعــم مــن ذلــك.
يعــى ل إلــه إل اللــه ،واللفــظ ّ
ي
البرى للمؤمنن والعذاب األيم للكافرين:
ن
ن
ـى إرائيــل وطغيانهــم ،ومنحهــم الفــرص
مــا ســبق مــن حديــث ق ـر يآ� عــن إفســاد بـ ي
ن ي� إعــادة ال َكــرة لهــم ليســتعيدوا قوتهــم ،بعــد تســليط عبــاد للــه عليهــم ،تبعــه التأكيــد عــى
امتيــاز القـرآن الكريــم بخاصيــة هدايــة النــاس ألعــدل الســبل ،وأوضحهــا ،وأصوبهــا ،إضافــة
أ
ت
ن
ش
ـى أرشــدهم إليهــا
إى حمــل البــرى بالجــر الكبـ يـر للمؤمنـ يـ� ،الذيــن يعملــون الصالحــات ،الـ ي
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الق ـرآن الكريــم ،ورافــق هــذه البـ شـرى الوعيــد للكافريــن بالعــذاب أ
الليــم ،فقــال تعــاى{ِ :إ َن
ت
ش
ـات أَ َن َل ُهـ ْـم
ـن يَ ْع َم ُلـ َ
هَ ــ َـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـر ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� ا َل ِذيـ َ
ـي أَ ْقـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـون َ
ـى ِهـ َ
ـو ُم َويُ َبـ ِ ُ
آن ي ْهـ ِـدي ِل َلـ ِ ي
آ
(الراء)10 - 9:
ـن ل َ يُ ِؤْم ُنـ َ
ـم َع َذاب ـاً أَ ِليم ـاً} إ
ـون ِبال ِخـ َـر ِة أَ ْع َت ْدنَــا َل ُهـ ْ
أَ ْج ـراً ك َِبـ يـراً* وأَ َن ا َل ِذيـ َ
ت
ـى هــي أقــوم ،وتبشـ يـر
وهــذه القضايــا الثــاث ،المتمثلــة بهدايــة الق ـرآن الكريــم للـ ي
ن
ين
بــى إرائيــل،
المؤمنــ� ،ووعيــد الكافريــن ،تتصــل بمــا ســبق مــن حديــث عمــا جــرى مــن ي
ولهــم ،فرشــاد النــاس وخاصهــم منبعهمــا القـرآن الكريــم ،فــإذا مــا أراد المســلمون الخــاص
ممــا هــم فيــه مــن انحــدار ،ل بــد لهــم أن يعــودوا لمــا يأخــذ بأيديهــم إى شــاطئ أ
المــان،
ويكــون ذلــك بانتهــاج ســبيل الق ـرآن الكريــم ،فيمــا يحملــون مــن عقيــدة ،ومــا يســلكون مــن
ش
ـروا وتخبطــوا ،فقــد
أعمــال ،ويقولــون مــن أقــوال ،فــإن ُوفقــوا لذلــك ،فقــد اهتــدوا ،وإن تعـ َ
ـ� مــن يوفــق إى الهدايــة ،فلــه الفــوز ،أ
والجــر ،والثــواب ،وبـ ي ن
ضلــوا ال ـ�اط ،وشــتان بـ ي ن
ـ�
الــذي يضــل ،فلــه العــذاب ،وســوء المصـ يـر ،والعيــاذ باللــه تعــاى.
دعوة للعظة وااعتبار ...فهل من معتر؟!
ن
الراء ،بمــا تضمنــه
ي� ضــوء مــا ســبق مــن وقفــة عنــد مقطــع مــن مطلــع ســورة إ
مــى مــن تاريــخ ،وتوجيهــات لمــن ن
مــن إخبــار عمــا ن
ح�هــا ،ومــن ســيلحق بهــم مــن
العالمـ ي ن
ـ� ،وبعــد النظــر فيمــا يــدور حولنــا مــن أحــداث معــارة ،يتعــرض خالهــا المســجد
أ
أ
ت
بــد مــن
الــى باركهــا اللــه تعــاى لاعتــداءات ،ل َ
القــى المبــارك ،ومــا حولــه مــن الرض ي
التأكيــد عــى الدعــوة إى أخــذ العظــة ،والعتبــار ممــا جــرى ن ي� حقــب الزمــان الماضيــة،
لتســليط الضــوء عــى مــا يحــدث ن� الحـ ن
ـار ،عــى أن يتــم بذلــك اســتلهام مــا ينـ يـر الــدرب
ي
ـ�؛ لـ ي ن
للمؤمنـ ي ن
ويتحصنــوا بهداهــم ن ي� الصمــود أمــام آلــة الطغيــان
ـردادوا إيمانـاً مــع إيمانهــم،
ّ
وجروتــه ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،ففــي هــذا التذكـ يـر عـ بـرة
وأدواتــه ورجالــه ب
للطغــاة أنفســهم ،إن بقــي لديهــم مــن قلــوب يفقهــون بهــا ،وعيــون يبــ�ون بهــا ،ووجــل
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مــن طامــة قــد يتعرضــون لهــا؛ بســبب ظلمهــم وطغيانهــم ،وجروتهــم عــى أ
الرض،
ب
وانتهاكهــم لحرمــات ،توعــد اللــه تعــاى مــن يتعــرض لهــا بالخــزي والعــار وشــديد العــذاب،
ــن
كتوعــده ســبحانه وتعــاى مــن يعتــدي عــى بيــوت اللــه ومســاجده ،فقــال تعــاىَ :
{و َم ْ
أَظْ َلــم ممــن منــع مســاجد ال ّلــه أَن ي ْذ َكــر فيهــا اســمهُ وسـ ن
َان َل ُهـ ْـم
ـعى ِ ي� خَ َر ِاب َهــا أُ ْو َلــ ِـئكَ َمــا ك َ
ُ ِ َ ََ َ َ َ ِ َ ِ ُ َ ِ َ ْ ُ ََ َ
ــ� لهــم ن� الدنْيــا خــزي و َله ن آ
ــر ِة َع َ
يم}(البقــرة،)114 :
أَن يَ ْدخُ ُلوهَ ــا ِإل َ خَ آ ِئ ِف ي ن َ ُ ْ ِ ي ُ َ ِ ْ ٌ َ ُ ْ
اب َع ِظ ٌ
ــذ ٌ
ــم ِ ي� ال ِخ َ
المســلم� أ
فكيــف بالذيــن يعتــدون عــى حرمــة المســجد أ
ين
الوى ،ومــرى
القــى ،قبلــة
ت
ـى شرع اللــه تعــاى شــد الرحــال إليهــا،
نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وثالــث المســاجد الـ ي
ـا� الــذي بـ نـى ن� أ
ن
الرض لعبــادة اللــه تعــاى ،بعــد البيــت الح ـرام ن ي� مكــة
وهــو المســجد الثـ ي
ي ي
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال( :قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه؛ أَ ُي َم ْسـ ِـج ٍد
المكرمــة ،مصداقـاً لمــا رواه أبــو َذ ٍر ،ي
أ
وضـ ن أ
ـى ،قلــت:
ُِ َ
ـع ي� الرض أَ َو ُل؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ا ْل َحـ َـر ُام ،قلــت :ثُـ َـم أَ ٌي؟ قــالَ :
الم ْسـ ِـج ُد ال َ ْقـ َ
ن
و� حديــث ب يأ�
َكـ ْـم بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
الصــا ُة َف َصـ ِـلَ ،ف ُهـ َ
ـون َسـ َن ًةَ ،وأَيْ َن َمــا أَ ْد َر َك ْتــكَ َ
ـو َم ْسـ ِـج ٌد) ي
الصــا ُة َف َص ِلــه ،فإنــه َم ْسـ ِـج ٌد).
ك َِامـ ٍـل( :ثُـ َـم َح ْيث َُمــا أَ ْد َر َك ْتــكَ َ
ـ� للمســجد أ
ـ� فيــه وأكنافــه ،الســامة مــن كل كيــد ،وآملـ ي ن
القــى ،وللمرابطـ ي ن
راجـ ي ن
ـ�
(*)
1

أن ل تطــول بــه وبهــم المحنــة ،مــع يقيننــا بحســن العاقبــة لــه ولهــم ،والويــل والثبــور لمــن
عاداهــم ،وانتهــك حرماتهــم ،والنــ� صـ بـر ســاعة ،وغــداً لناظــره قريــب ،ولكــن أكـ شـر النــاس ل
يفقهــون ،ول يعلمــون.

* صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصاة ،حديث رقم .520
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متاع الغرور
الىء الذي ل يُ ْع ِظم الستمتاع به إل ت
ش
مغر.
متاع الغرور معناه :ي

()1

ويــروى عــن ابــن عبــاس ،قولــه :إن متــاع الغــرور ،مثــل الكــوز والقــارورة ،ونحــو ذلــك؛
ألن ذلــك ل يــدوم ،وكذلــك الدنيــا تزول ،وتفـ نـى ،ول تبقى ،ويقــال :هو مثل الزجــاج الذي يرع
الكــر إليــه ،ول يصلحــه الجـ بـر ،ويقــال :كـزاد المســافر ،يــرع إليــه الفنــاء ،فكذلــك الدنيــا.

()2

الكبــر ،أن الغــرور مصــدر مــن قولــك غــررت فانــاً غــروراً ،شــبه
التفســر
وورد ن ي�
ي
ي
اللــه الدنيــا بالمتــاع الــذي يُ َد ّلــس بــه عــى المســتام –الــذي يســوم الســلعة -ويغــر عليــه حـ تـى
يشـ تـريه ،ثــم يظهــر لــه فســاده ورداءتــه ،والشــيطان هــو المدلــس الغــرور .وعــن ســعيد بــن
الخــرة ،وأمــا مــن طلــب آ
جبــر أن هــذا ن� حــق مــن آثــر الدنيــا عــى آ
الخــرة بهــا ،فإنهــا نعــم
ي
ي
المتــاع ،واللــه أعلــم.
ثم قال الرازي :واعلم أن فساد الدنيا من وجوه:
أولهــا :أنــه لــو حصــل ل إانســان جميــع مراداتــه ،لــكان غمــه وهمــه أزيــد مــن روره؛
ألجــل قــ� وقتــه ،وقلــة الوثــوق بــه ،وعــدم علمــه بأنــه هــل ينتفــع بــه أم ل.
النســان كلمــا كان وجدانــه بمـرادات الدنيــا أكـ شـر ،كان حرصــه ن� طلبها ش
أكر،
وثانيهــا :أن إ
ي
النســان يتوهــم
وكلمــا كان الحــرص أكـ شـر ،كان تألــم القلــب بســبب ذلــك الحــرص أشــد ،فــإن إ
أنــه إذا فــاز بمقصــوده ،ســكنت نفســه ،وليــس كذلــك ،بــل يــزداد طلبــه ،وحرصــه ،ورغبتــه.
ن ن
تفسر الكتاب العزيز267/ 5 :
 .1المحرر
الوجر ي� ي
ي
تفسر السمرقندي296 /1 :
 .2ي
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آ
ت
ـى هــي
وثالثهــا :أن إ
النســان بقــدر مــا يجــد مــن الدنيــا ،يبقــى محرومـاً عــن الخــرة ،الـ ي
والخــرات.
أعظــم الســعادات
ي
ومـ تـى عرفــت هــذه الوجــوه الثاثــة ،علمــت أن الدنيــا متــاع الغــرور ،وأنهــا كمــا وصفهــا
ن
ن
ـ� مســها ،قاتـ ٌـل ُسـ ُـمها.
ر� اللــه عنــه ،حيــث قــال :لـ ي ِ ن ٌ
أمـ يـر المؤمنـ يـ� عـ ي
ـى بــن ب يأ� طالــب ،ي
وقــال بعضهــم :الدنيــا ظاهرهــا مطيــة الــرور ،وباطنهــا مطيــة ش
الــرور.

()1

الوصف القرآي للحياة الدنيا متاع الغرور:
ورد ذكر متاع الغرور وصفاً للحياة الدنيا ي ن
مرت� ن ي� القرآن الكريم:
ن
مفــض إى
إحداهمــا ي� ســياق التأكيــد عــى حتميــة المــوت ،ومــا يتبعــه مــن جــزاء ٍ
الجنــة أو النــار.
ن
ن
ـو،
ـبَ ،و َل ْهـ ٌ
وثانيهمــا ي� ســياق بيــان أن حقيقــة الحيــاة الدنيــا المتمثلــة ي� كونهــا َل ِعـ ٌ
الَمــوال و ْ أ
ــ� النــاس ،وتَكَاث ُ ن أ
َو ِزي َن ٌ
ال َ ْو َل ِد ،وتشــبيهها بالغيــث الــذي يخــرج
ــر بَ ي ْ ن َ
َ
ــر ِ ي� ْ ْ َ ِ َ
ٌ
ــةَ ،وتَ َفاخُ ٌ
النبــات ،الــذي يــؤول إى حــال الصفــرار ،ثــم إى الحطــام.
ن أ
ـو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ـو َن أُ ُجو َر ُكـ ْـم يَـ ْ
ـو ِت َو ِإن ََمــا ت َُو َفـ ْ
و� الوى يقــول تعــاى{ :ك ُُل نَ ْفـ ٍـس َذآ ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ي
ور}( .آل عمـران)185 :
ـار َوأُ ْد ِخـ َـل ا ْل َج َنـ َـة َفق َْد َفا َز َومــا ا ْل َح َيــا ُة ُ
الدنْ َيــا ِإل َ َم َتا ُع الْغُ ـ ُـر ِ
َف َمــن ز ُْحـ ِـز َح َعـ ِـن ال َنـ ِ

ن
ـو َو ِزي َنـ ٌـة َوتَ َفاخُ ـ ٌـر بَ ْي َنك ُْم
و� الثانيــة يقــول تعــاى{ :ا ْع َل ُمــوا أَن ََمــا ا ْل َح َيــا ُة ُ
ـب َو َل ْهـ ٌ
الدنْ َيــا َل ِعـ ٌ
ي
أ
ن أ
ـث أَ ْع َجب ا ْل ُكفَا َر نَباتُهُ ث ُ َم يَه ُ ت
ُون ُحطَاماً
ـرا ُه ُم ْصف َّراً ث ُ َم يَك ُ
َوتَكَاثُـ ٌـر ِ ي� ْال َ ْمـ َ
ـو ِال َو ْال َ ْو َل ِد ك ََم َثـ ِـل َغ ْيـ ٍ
َ
َ
يج َفـ َ َ
ِ
ن آ
ور}(.الحديد)20 :
اب شَ ـ ِـد ٌيد َو َمغْ ِف َر ٌة ِم َن ال َل ِه َو ِر ْض َو ٌ
ان َو َمــا ا ْل َح َيا ُة ُ
َوِ ي� ْال ِخـ َـر ِة َعـ َـذ ٌ
الدنْ َيا ِإ َل َم َتــا ُع الْغُ ُر ِ
ـان غــا ٍر لمــن ركــن إليــه ،فإنــه يغـ تـر بهــا وتعجبــه ،حـ تـى يعتقــد أن ل
فالدنيــا متــاع ،فـ ٍ
دار ســواها ،ول معــاد وراءهــا ،وهــي حقــرة قليلــة بالنســبة إى الــدار آ
()2
الخــرة.
ي
الكبر103/ 9 :
.1
التفسر ي
ي
كثر314/ 4 :
تفسر ابن ي
 .2ي
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متاع الدنيا أمام نعيم اآخرة:
بالضافــة إى وصــف الحيــاة الدنيــا بمتــاع الغــرور ،فــإن اللــه تعــاى قابــل أبــرز مكونات
إ
هــذا المتــاع بمــا عنــد اللــه تعــاى ،فبـ ي ن
آب ،فقــال تعــاىُ { :زيِ َن
ـ� ســبحانه أن َال ّله ِعنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
ـن ا ْل َم ِ
ـن َ
ـب َوا ْل ِف َضـ ِـة َوا ْلخَ ْيـ ِـل
ـن ال ِن َســاء َوا ْل َب ِنـ ي ن َ
ـر ا ْل ُمقَنطَـ َـر ِة ِمـ َ
ات ِمـ َ
ـب الشَ ـ َه َو ِ
ِلل َنـ ِ
ـاس ُحـ ُ
الذهَ ـ ِ
ـ� َوا ْل َق َن ِاطـ ي ِ
أ
ـآب}(آل عمـران،)14 :
ـاة ُ
الدنْ َيــا َوال ّلــهُ ِعنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
ا ْل ُم َسـ َ
ـام َوا ْل َحـ ْـر ِث َذ ِلــكَ َم َتــا ُع ا ْل َح َيـ ِ
ـو َم ِة َوالَن َْعـ ِ
ـن ا ْل َمـ ِ
ت
ـى زيــن للنــاس حبهــا،
فمــا عنــد اللــه مــن حســن الج ـزاء أعــز وأنفــس مــن شــهوات الدنيــا ،الـ ي
فيكفــي أن شــهوات الدنيــا إى زوال ،ومــا عنــد اللــه بــاق ،وشــهوات الدنيــا ل تســلم مــن النقص،
أ
ن
خــرات اللــه
كثــر مــن الحيــان ،بينمــا ي
والنكــد ،والتنغيــص ممــا يرافــق الســتمتاع بهــا ي� ي
ـ� ،ل تشــوبها المنغصــات ،فالحــور العـ ي ن
الحســان الـ تـى أعدهــا لعبــاده الصالحـ ي ن
ـ� مث ـاً ،هــن
ي
المطه ـرات ،والكواعــب أتراب ـاً ،وقــارات الطــرف لــم يطمثهــن إنــس قبلهــم ول جــان ،وهــن
أبــكاراً عربـاً أترابـاً ،فهــذه بعــض صفاتهــن المذكــورة ن ي� القـرآن الكريــم ،ومــن وصفهــن الــوارد
ن� الحديــث ش
ـاء
الريــف ،قــول َر ُســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ...( :و َلـ ْ
ـو أَ َن ْامـ َـرأَ ًة مــن ِن َسـ ِ
ي
أ
أ
أ
يحــاَ ،و َل َن ِصي ُف َهــا،
أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َنـ ِـة ،اطَ َل َعـ ْ
ـت إى الرض ل َ َضــا َء ْت مــا بَ ْي َن ُه َمــاَ ،و َل َمــا َ ْت مــا بَ ْي َن ُه َمــا ِر ً
ن
(*)
الدنْ َيــا ومــا فيهــا).
ـر مــن ُ
ـى ا ْل ِخ َمــا َر ،خَ ـ ي ْ ٌ
يَ ْعـ ِ ي
ووصــف اللــه تعــاى تقلــب الذيــن كفــروا ن ي� البــاد وحيازتهــم لمفاخرهــا وزينتهــا ،بأنــه
ـن َك َفـ ُـرواْ ِ ن ي� ا ْل ِب ـا َ ِد* َم َتــا ٌع َق ِليـ ٌـل ثُـ َـم َمأْ َواهُ ـ ْـم
ـب ا َل ِذيـ َ
متــاع قليــل ،فقــال تعــاى{:ل َ يَغُ َرنَــكَ تَ َق ُلـ ُ
1

ــس ا ْل ِم َهــا ُد}(آل عمــران)197 - 196 :
َج َه َن ُ
ــم َو ِب ْئ َ

فمتــاع الدنيــا قليــل إذا مــا قــورن بمــا عنــد اللــه تعــاى مــن خـ يـر وفـ يـر ،وهــذا مــا أكــده
آ
ن
ـر ِل َمـ ِـن
اللــه تعــاى ي� آيــات عديــدة ،منهــا قولــه تعــاىُ ...{ :قـ ْـل َم َتــا ُع َ
الدنْ َيــا َق ِليـ ٌـل َوال ِخـ َـر ُة خَ ـ ي ْ ٌ
ــون َف ِتيــا ً}( .النســاء)77 :
اتَقَــى َول َ تُظْ َل ُم َ
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار .
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وقولــه تعاى...{:أَرضيتــم با ْلحيــاة الدنْيــا مـ آ
الخــرة َفمــا متــاع ا ْلحيــاة الدنْيــا ن� آ
ال ِخ َر ِة
َِ ُ ِ َ َ ِ ُ َ ِ َ
ـن ِ َ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ي
ِإل َ َق ِل ٌ
يــل}.

(التوبــة)38 :

بالضافــة إى أنــه متــاع الغــرور ،وقلتــه ،فهــو مجــرد متــاع زائــل،
ومتــاع الحيــاة الدنيــا إ
ن
ن
اب الشَ ـ ِـد َيد
كمــا جــاء ي� قولــه تعــاى{َ :م َتــا ٌع ِ ي� ُ
الدنْ َيــا ثُـ َـم ِإ َل ْي َنــا َم ْر ِج ُع ُهـ ْـم ثُـ َـم ن ُِذي ُق ُهـ ُـم ا ْل َعـ َـذ َ
ون}( .يونــس)70 :
ُــر َ
ِب َمــا كَانُــواْ يَ ْكف ُ

وقولــه تعــاى{ :ال ّلــهُ يَ ْب ُس ـ ُ
الدنْ َيــا َو َمــا
ـاة ُ
ط الـ ِـرز َْق ِل َمـ ْ
ـن يَشَ ــا ُء َويَ َقـ ِـد ُر َو َف ِر ُحــواْ ِبا ْل َح َيـ ِ
ن آ
ــر ِة ِإل َ َم َتــا ٌع}.
ا ْل َح َيــا ُة ُ
الدنْ َيــا ِ ي� ال ِخ َ

(الرعــد)26 :

آ
ت
ـى
فالحيــاة الدنيــا برمتهــا مجــرد متــاع ،نهايتــه الــزوال والفنــاء ،بينمــا خـ يـرات الخــرة الـ ي
ن
ش
ُ
� ٍء
أعدهــا اللــه تعــاى لعبــاده الصالحـ يـ� باقيــة ،مصداق ـاً لقولــه تعــاىَ { :ف َمــا أو ِتي ُتــم ِمــن َ ي ْ
ـون}( .الشــورى)36 :
ـن َآم ُنوا َو َعـ َـى َربِ ِهـ ْـم يَ َت َو َك ُلـ َ
ـاة ُ
ـر َوأَبْ َقــى ِل َل ِذيـ َ
َف َم َتــا ُع ا ْل َح َيـ ِ
الدنْ َيــا َو َمــا ِعنـ َـد ال َلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
و� آ
ن
الخــرة نعيــم يعجــز الخلــق ن ي� الدنيــا عــن تصــور حقيقتــه ،حـ تـى إن أهــل الجنــة
ي
يجــدون بـ ي ن
ـ� المتشــابه منــه اختاف ـاً وتنوع ـاً ن ي� الطعــم والمــذاق ،رغــم المشــابهة ن ي� الشــكل
والصــورة ،واللــه تعــاى يقــول َ :ش
ـات ت َْجـ ِـري
ـات أَ َن َل ُهـ ْـم َج َنـ ٍ
الصا ِل َحـ ِ
ـر ا َل ِذيــن َآم ُنــواْ َو َع ِم ُلــواْ َ
{وبَـ ِ ِ

مــن تَحتهــا أ
الَنْ َهــا ُر ُك َل َمــا ُر ِز ُقــواْ ِم ْن َهــا ِمــن ث َ َمـ َـر ٍة ِرزْقـاً َقا ُلــواْ هَ ــ َـذا ا َلـ ِـذي ُر ِز ْق َنــا ِمــن َق ْبـ ُـل َوأُتُــواْ ِبـ ِـه
ِْ َ
ِ
ون}( .البقــرة)25 :
اج ُمطَ َهـ َـر ٌة َوهُ ـ ْـم ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ
ـابهاً َو َل ُهـ ْـم ِفي َهــا أَز َْو ٌ
ُم َتشَ ـ ِ

ن
ن
ر� اللــه عنه ،قال :قال رســول ال َلـ ِـه ،صى الله
ي
و� الحديــث الصحيــح عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـ� َرأَ ْت ،ول أُ ُذ ٌن َسـ ِـم َع ْت ،ول
� ما ل َعـ ي ْ ن ٌ
الصا ِل ِح ي ن َ
عليــه وســلم :قــال الله تعاى( :أَ ْعـ َـد ْد ُت ِل ِع َبـ ِ
ـادي َ
ـس مــا أُخْ ِفــي لهم مــن ُقــر ِة أَ ْعـ ي ُ ن
خَ طَـ َـر عــى َق ْلـ ش
ـ�}).
ـر ،فاقــرؤوا إن ِشـ ْئ ُت ْم{ :فــا ت َْع َلـ ُـم نَ ْفـ ٌ
َ
ِ
ٍ
َ
ـب بَـ َ ٍ

(*)
1

فمتــاع الحيــاة الدنيــا ل يذكــر أمام نعيم آ
الخرة ،ســواء من حيث النــوع ،أم الديمومة،
ُ

أم الكـ شـرة ،أم الســعة ،وغـ يـر ذلــك مــن الخصائص والصفــات ،فعــن ب يأ� هُ َريْ َر َة ،عن رســول ال َل ِه،

*صحيح البخاري ،كتاب بدئ الخلق ،باب ما جاء ن ي� صفة الجنة وأنها مخلوقة.
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ن
ـب ن ي� ِظ ِل َهــا ِمائَـ َـة َسـ َن ٍة).
صــى اللــه عليــه وســلم :أَنَــهُ قــال(ِ :إ َن ي� ا ْل َج َنـ ِـة َلشَ ـ َ
الر ِاكـ ُ
ـج َر ًة يَ ِسـ ي ُ
ـر َ

()1

وعــن ن َِافــع أَ َن َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه قــال(ِ :إ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :يُ ْد ِخـ ُـل
ـوم ُمــؤَ ِذ ٌن بَ ْي َن ُهـ ْـم ،فيقــول :يــا أَهْ ـ َـل
ـار ال َنــار َ،ثُـ َـم يَ ُقـ ُ
اللــه أَهْ ـ َـل ا ْل َج َنـ ِـة ا ْل َج َنـ َـةَ ،ويُ ْد ِخـ ُـل أَهْ ـ َـل ال َنـ ِ
يمــا هــو فيــه).
ـو َت ،ك ٌُل خَ ا ِلـ ٌـد ِف َ
ـار َل َمـ ْ
ا ْل َج َنـ ِـة؛ َل َمـ ْ
ـو َتَ ،ويَــا أَهْ ـ َـل ال َنـ ِ
ت
ـى تقلــل مــن شــأنها إذا مــا قورنــت
فهــذه بعــض صفــات الحيــاة الدنيــا ومتاعهــا ،الـ ي
بمتــاع آ
الخــرة الخالــد ،والواســع ،والمتنــوع ،والتطــرق لهــذا الموضــوع ل يهــدف إى تشــجيع
هجــر الدنيــا ت ن
واعرالهــا ،فهــي دار العمــل ،وميــدان النشــاط ،الــذي تيرتــب عليــه نــوع الجـزاء ن ي�
آ
الخــرة ،وإنمــا يهــدف هــذا التطــرق إى إعطــاء الدنيــا الهتمــام الــذي تســتحق ،دون زيــادة
()2

ول نقصــان ،والكــف عــن المبالغــة ن ي� التكالــب عليهــا ،وبخاصــة عـ بـر اســتخدام وســائل حقـ يـرة،
وغـ يـر ش
مروعــة ،يســتبيح بعــض النــاس مــن خالهــا دمــاء بعضهــم بعضـاً ،ويســلبون أموالهــم
بغــر حــق ،ويـ تـرك بعضهــم الســعي إى آ
الخــرة ،ن ي� ظــل انشــغاله المطبــق بالدنيــا ،والركــض
ي
أ
ن
تن
صــى مــن وصــف
التفســر
و�
ي
ي
وراء الســرادة مــن متاعهــا الغــرور ،ي
الكبــر أن المقصــود ال ي
الحيــاة الدنيــا بمتــاع الغــرور تحقــر حالهــا ،وتعظيــم حــال آ
الخــرة ،فالدنيــا لعــب ،ولهــو،
ي
الشــياء أمــور محقــرة ،وأمــا آ
وزينــة ،وتفاخــر ،ول شــك أن هــذه أ
الخــرة ،فهــي عــذاب شــديد
دائــم ،أو رضــوان اللــه عــى ســبيل الــدوام ،ول شــك أن ذلــك عظيــم.

()3

العمل للدنيا واآخرة:
الســاعي للدنيــا فحســب ،يكــون أكـ بـر همــه حصــد المزيــد مــن متاعهــا ،فهو يلهــث وراء
شــهواته ،دون ضوابــط ،بينمــا الــذي يرجــو الفــوز آ
بالخــرة يصـ بـر عــى أداء الطاعــة ،والمتنــاع
ـك ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
عــن المحرمــات ،فعــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ
َــت ا ْل َج َن ُ
ات).
ــة ِبا ْل َمــك َِار ِهَ ،و ُحف ْ
(حف ْ
ُ
َــت ال َنــا ُر ِبالشَ ــ َه َو ِ

()4

ن
يسر الراكب ن ي� ظلها مائة عام ل يقطعها
 .1صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب إن ي� الجنة شجرة ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب النار يدخلها الجبارون ،والجنة يدخلها الضعفاء
الكبر203/ 29 :
.3
التفسر ي
ي
 .4صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب منه.
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بينمــا الســاعي إى الفــوز بنعيــم آ
الخــرة ل يركــن إى الدنيــا ،ول يخدعــه بريــق متاعهــا،
بــل يــروض نفســه عــى التطلــع آ
لاخــرة ،وانتظــار الفــوز بهــا ،عمـا ً بتوجيــه الرســول ،صــى اللــه
ن
ر� اللــه عنهمــا ،الــذي
عليــه وســلم ،الــذي خاطــب بــه الصحـ ب ي
ـا� الجليــل عبــد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
قــال( :أَخَ ـ َـذ رســول ال َلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بمنكــى ،فقــالُ :كـ ن
ـب،
ـن ي� ُ
ْ
ِ
الدنْ َيــا َكأَنَــكَ غ َِريـ ٌ
ِ َ ْ ِ ِب ي
ـت ،فــا
ـاح ،وإذا أَ ْص َب ْحـ َ
الص َبـ َ
أو َع ِابـ ُـر َسـ ِـب ٍيل ،وكان ابــن ُع َمـ َـر يقــول :إذا أَ ْم َس ـ ْي َت ،فــا تَ ْن َت ِظـ ْـر َ
ـن َح َيا ِتــكَ ِل َم ْو ِتــكَ ).
تَ ْن َت ِظـ ْـر ا ْل َم َســا َءَ ،وخُ ـ ْـذ مــن ِص َح ِتــكَ ِل َم َر ِضــكَ َ ،و ِمـ ْ

()1

بالخــرة طــول أ
فــا يغــر المتطلــع إى الفــوز آ
المــل ،ول ينشــغل بطلــب متــاع الدنيــا
الغــرور عــى حســاب تقربــه إى اللــه تعــاى ،ففــي صحيــح البخــاري ،بــاب ن� ْ أ
ال َ َمـ ِـل َوطُو ِلـ ِـه،
َ
ي
ـو ِل ال َلـ ِـه ت ََعـ َ
الدنْ َيــا إل َم َتــا ُع
ـار َوأُ ْد ِخـ َـل ا ْل َج َنـ َـة َف َقـ ْـد َفــا َز ومــا ا ْل َح َيــا ُة ُ
ـاىَ { :ف َمـ ْ
َو َقـ ْ
ـن ز ُْحـ ِـز َح عــن ال َنـ ِ
أ
ـى بــن ب يأ�
ـو َف يَ ْع َل ُمـ َ
الْغُ ـ ُـرور} َو َق ْو ِلـ ِـه{ َذ ْرهُ ـ ْـم يَأْ ُك ُلــوا َويَ َت َم َت ُعــوا َويُ ْل ِه ِهـ ْـم ْال َ َمـ ُـل َف َسـ ْ
ـون} وقــال َعـ ِ ي ُ
طَالــب :ارتَح َلــت الدنْيــا مدبــر ًة ،وارتَح َلـ آ
ـونَ ،فكُونُــوا
ـت ْال ِخـ َـر ُة ُمق ِْب َلـ ًـةَ ،و ِل ـك ُِل َو ِاحـ َـد ٍة ِم ْن ُه َمــا بَ ُنـ َ
ِ ٍ ْ َ ْ ُ َ ُِْ َ َ ْ َ ْ
مــن أَبنـ آ
ـاب ول
ـاء ُ
الدنْ َيــا ،فــإن ا ْل َيـ ْ
ـاء ْال ِخـ َـر ِة ،ول تَكُونُــوا مــن أَبْ َنـ ِ
َْ ِ
ـابَ ،و َغـ ًـدا ِح َسـ ٌ
ـو َم َع َمـ ٌـل ول ِح َسـ َ
َع َمـ ٌـل).

()2

ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
يقــول( :ل يــز ُال َق ْلــب ا ْلكَبــر شَ ــابا ن� اثْنت ن ن
ــل).
ــب ُ
َ َ
ــ�؛ ي� ُح ِ
الدنْ َيــاَ ،وطُ ِ
ــول ْال َ َم ِ
ُ ِ يِ
ً ي َ َ يْ ِ
ن
()4
و� رواية( :يَكْ ب َ ُر ابن آ َد َمَ ،ويَكْ ب َ ُر معه اث ْ َن ِان؛ ُح ُب ا ْل َم ِالَ ،وطُ ُ
ول ا ْل ُع ُم ِر).
ي

()3

ومــن أتــاه اللــه حســن البصـ يـرة ،يخفــف مــن مســتوى التطلــع إى حيــازة متــاع الدنيــا،
آ
يمــا
فيطلبهــا عــى قارعــة طريقــه إى طلــب الخــرة ،والعمــل لهــا ،واللــه تعــاى يقــولَ :
ـغ ِف َ
{وابْ َتـ ِ
النى ،صى الله عليه وسلم( :كن ن ي� الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب قول ب ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ن� أ
المل وطوله
ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب من بلغ ي ن
ست� سنة فقد أعذر الله إليه ن ي� العمر
 .4التخريج نفسه
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آ
ـغ
ـن ُ
الدنْ َيــا َوأَ ْح ِســن ك ََمــا أَ ْح َسـ َ
ـس ن َِصي َبــكَ ِمـ َ
آتَــاكَ ال َلــهُ الـ َـدا َر ْال ِخـ َـر َة َو َل تَنـ َ
ـن ال َلــهُ ِإ َل ْيــكَ َو َل تَ ْبـ ِ
ن أ
ين} (القصــص.)77 :
ــد َ
ــب ا ْل ُمف ِْس ِ
ا ْلف ََســا َد ِ ي� ْال َ ْر ِض ِإ َن ال َلــهَ َل يُ ِح ُ
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــذر مــن التكالــب عــى الدنيــا ،والتنافــس عليهــا،
الدنْ َيــا َوال َت َنا ُفـ ِـس فيهــا ،وفيــه قولــه صــى
ففــي صحيــح البخــاري ،بَــاب مــا يُ ْحـ َـذ ُر مــن زَهَ ـ َـر ِة ُ
ـى َع َل ْي ُكـ ْـم أَ ْن
اللــه عليــه وســلم ،ألصحابــهَ ...( :ف َوال َلـ ِـه مــا ا ْل َف ْقـ َـر أَخْ ـ ش َ
ـن أَخْ ـ ش َ
ـى َع َل ْي ُكـ ْـمَ ،و َل ِكـ ْ
تُ ْب َسـ َ
الدنْ َيــا ،كمــا بُ ِسـطَ ْت عــى مــن كان َق ْب َل ُكـ ْـمَ ،ف َت َنا َف ُســوهَ ا كمــا تَ َنا َف ُســوهَ اَ ،وتُ ْل ِه َيك ُْم
ط َع َل ْي ُكـ ْـم ُ
كمــا أَ ْل َه ْت ُهـ ْـم).

()1

ش
ـر
وعــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِي ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن أَ ْكـ َ َ
الرض ،قيـ َـل :ومــا بــركَات أ
ـاف ع َلي ُكــم ،مــا يخْ ــرج اللــه َل ُكــم مــن بــركَات أ
الرض؟ قــال:
َ َ ُ
ُ ُِ
ْ
مــا أَخَ ـ ُ َ ْ ْ
ِ
َ َ ِ
الدنْ َيــا ،فقــال لــه َر ُجـ ٌـل :هــل يَـأِْ ت� ا ْلخَ ـ ي ْ ُ ش
ـى ،صــى اللــه عليه وســلم،
زَهْ ـ َـر ُة ُ
ـرَ ،ف َص َمـ َ
ي
ـر ِبالـ َ ِ
ـت النـ ب ي
الســا ِئ ُل؟ قــال :أنــا ،قــال
حـ تـى ظننــا أَنَــهُ يُـ ن ْ ن َ
ـر ُل عليــه ،ثُـ َـم َج َعـ َـل يَ ْم َسـ ُ
ـح عــن َج ِب ِينـ ِـه ،فقــال :أَيْـ َ
ـن َ
ت
أبــو َسـ ِـع ٍيد :لقــد َح ِم ْدنَــا ُه حـ ي ن
ـرِ ،إ َن هــذا ا ْل َمـ َ
ـال
ـ� طَ َلـ َ
ـع ذلــك ،قــالَ :ل يَ ـأِْ ي� ا ْلخَ ـ ي ْ ُ
ـر إل ِبا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ن
ـت حـ تـى
الر ِبيـ ُ
ـع ،يَ ْق ُتـ ُـل َح َبطًــا ،أو يُ ِلـ ُـم ،إل آ ِك َلـ َـة الخـ نـ�ة ،أَ َك َلـ ْ
ـو ٌةَ ،و ِإ َن ك َُل مــا أَنْ َبـ َ
ـ� ٌة ُح ْلـ َ
ـت َ
خَ ـ ِ َ
إذا ْام َتـ َـد ْت خَ ِارتَاهَ ــا ،اس ـ َت ْقب َل ْت الشَ ـ ْـمسَ ،ف ْ ت
ـت،
ـت ،ثُـ َـم َعــا َد ْتَ ،فأَ َك َلـ ْ
ـتَ ،وبَا َلـ ْ
ـر ْتَ ،وث َ َلطَـ ْ
ْ َ
َ
اجـ َ َ
َ
ن
َو ِإ َن هــذا ا ْل َمـ َ
ـن أَخَ ـ َـذ ُه
ـو ٌة ،مــن أَخَ ـ َـذ ُه ِب َح ِقـ ِـهَ ،و َو َض َعــهُ ي� َح ِقـ ِـهَ ،ف ِن ْعـ َـم ا ْل َم ُعونَـ ُـة هــوَ ،و َمـ ْ
ـال ُح ْلـ َ
ـر َح ِقـ ِـه ،كان كَا َلـ ِـذي يَـأْك ُُل ،ول يَشْ ـ َب ُع).
ِبغَ ـ ي ْ ِ

()2

هدانــا اللــه تعــاى إى العمــل لــدار الخلــد ونعيمهــا ،والنتفــاع بحياتنــا الدنيــا بمــا ل
ينقــص حظنــا الحســن ن� آ
الخــرة.
ي

 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها
 .2التخريج نفسه
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ااهتام بالرياضة ومارستها
من منظور رعي
تحتــل الرياضــة بمختلــف أشــكالها مكانــة فائقــة ن ي� ســلم اهتمامــات النــاس،
العاميــة المعــارة ،ومســألة الرياضــة وممارســتها ومســابقاتها تخضــع للنقــاش
والتغطيــات إ
ش
الرعــي ،ووجهــات النظــر المختلفــة حولهــا ن ي� أوســاط النــاس ،وبخاصــة ن ي� المجتمعــات
والســامية ،فهــي مــن ناحيــة أضحــت أمـراً واقعـاً ،يخــوض غمــاره كثـ يـر مــن النــاس،
العربيــة إ
العــام ببرامــج واســعة ومنوعــة ،ممــا
ســواء بالممارســة أم بالمتابعــة والهتمــام ،ويــروج لــه إ
يســتدعي طــرق هــذا الموضــوع ،والوقــوف عنــد بعــض محطاتــه ،وبخاصــة ش
الرعيــة منهــا،
ولــو عــى مســتوى التذكـ يـر بمــا تيــر مــن هــذا الجانــب ،عــى أن يكــون ن ي� ذلــك فائــدة ونفــع،
ين
ين
الباحثــ� عــن الحقيقــة.
وتنــر عقــول
والذكــرى تنفــع
المؤمنــ� ،ي
مناقشة تأصيل مروعية مارسة أصل الرياضة ومسابقاتها:
تتضــارب آراء النــاس حــول شرعيــة الهتمــام بالرياضــة وممارســتها ،وهــل هــي مــن
قضايــا الحيــاة المهمــة ،أو الجانبيــة والعارضــة والكماليــة؟
نشــر إى أن
لمناقشــة هــذا التســاؤل والتفاعــل مــع أبعــاده ،لســتخاص النتائــج ،ي
ممارســة اللعــب ورد ذكرهــا ن ي� القـرآن الكريــم بصيــغ متنوعــة ،فعــى لســان إخــوة يوســف ،عليه
الســام ،ذكــر اللعــب ب�يــح اللفــظ ،فيقــول عــز وجــلَ { :قا ُلــواْ يَــا أَبَانَــا َمــا َلــكَ ل َ تَأْ َم َنــا َعـ َـى
ـب َو ِإنَــا َلــهُ
وسـ َـف َو ِإنَــا َلــهُ َل َن ِاص ُحـ َ
ـون* أَ ْر ِسـ ْلهُ َم َع َنــا َغــداً يَ ْرتَـ ْ
ـع َويَ ْل َعـ ْ
يُ ُ
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ـون} (يوســف)12 - 11:
َل َح ِافظُـ َ

فإخــوة يوســف ،عليــه الســام ،طلبــوا مــن أبيهــم أن يــأذن لهــم باصطحــاب أخيهــم
يوســف ليلعــب معهــم ،ومعظــم التفاسـ يـر تبـ ي ن
ـ� أن معـ نـى اللعــب هنــا الســتباق والتناضــل
ـى أن لعبهــم هــذا داخــل ن ي� اللعــب المبــاح والمنــدوب ،كممارســة
ونظائرهمــا ،ويــرى الثعالـ ب ي

ســباق الخيــل والرمــي ،وعللــوا طلبــه والخــروج بــه بمــا يمكــن أن يســتهوي يوســف لصبــاه ،مــن
الرتــوع ،واللعــب ،والنشــاط.

()1

ن
ـا� اللعــب ،ففــي معـ نـى نرتــع ونلعــب ،قــال
وبعــض المفريــن ذكــر اللهــو مــن معـ ي
قتــادة :ننشــط ونســعى ونلهــو.

()2

وقيــل :المـراد باللعــب هنــا المبــاح ،مــن النبســاط ،ل اللعــب المحظــور ،الــذي هــو
ضــد الحــق ،ولذلــك لــم ينكــر يعقــوب قولهــم ونلعــب.

()3

وممــا يــدل عــى أن مرادهــم مــن اللعــب تعلــق بمباريــات ،بصفــة معينــة ومخصوصة،
أنهــم لمــا عــادوا ألبيهــم عـ بـروا عــن لعبهــم بالتســابق ،فقــال تعاىَ {:قا ُلــواْ يَــا أَبَانَــا ِإنَــا َذهَ ْب َنــا
وسـ َـف ِعنـ َـد َم َت ِاع َنــا َفأَ َك َلــهُ ِ
ـ�}
ـو ُك َنــا َص ِاد ِقـ ي ن َ
ـب َو َمــا أَنـ َ
ـت ِب ُم ِؤْمـ ٍـن ِل َنــا َو َلـ ْ
الذئْـ ُ
ن َْس ـ َت ِب ُق َوت ََر ْك َنــا يُ ُ
()4
(يوســف)17:؛ أي إننــا متســابقون ن ي� العــدو والرمــي.
أ
ن
()5
ـى
وقيــل :ذهبنــا نســتبق إمــا عــى القــدام أو بالرمــي والنضــال .وقيــل{ :نســتبق} يعـ ي
()6
نتصيــد ،ويقــال :ننتضــل؛ أي يســابق بعضنــا بعضــاً ن ي� الرمــي.
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رغــم انشــغاله أ
بالمــور العظيمــة ،ومقامــه
ن
ر� اللــه عنهــا( :أنهــا
الرفيــع ،وتعبــده الفائــق ،مــارس بعــض أنــواع الرياضــة ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ن
ـى ،فلما
كانــت مــع النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� َسـف ٍَر ،قالــتَ :ف َســابَ ْق ُتهُ َف َسـ َب ْق ُتهُ عــى ِر ْجـ َ ي َ
ن
الســ ْبق َِة)
َح َم ْل ُ
ــت ال َل ْح َ
ــم َســابَ ْق ُتهُ َف َســ َبق ِ يَى ،فقــال هــذه ِب ِت ْلــكَ َ
تفسر
الثعالى227 /2 ،
 .1ي
بي
تفسر السمرقندي182 /2 ،
 .2ي
تفسر
القرطى139 /9 ،
 .3ي
بي
تفسر ب يأ� السعود259 /4 ،
 .4ي
تفسر السعدي395/ 1 ،
 .5ي
تفسر السمرقندي184/ 2 ،
 .6ي
س� أ� داود ،كتاب الجهاد ،باب ن� السبق عى الرجل ،وصححه أ
اللبا�ن
 .7ن ن
ي
بي
ي
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()7

ولــم تقــف ممارســة الرياضــة ن ي� عهــد النبــوة عنــد الرمــي والجــري ،بــل كانــت تُجــرى
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
مباريــات للحيوانــات ،فعــن أَنَـ ٍـس ،قــال( :كانــت نَا َقـ ٌـة ِل َر ُسـ ِ
َ
ـود لــه َف َس ـ َب َق َهاَ ،فاشْ ـ َت َد ذلــك عــى
ت َُسـ َـمى َ
الع ْض َبــا َءَ ،وكَانَـ ْ
ا� عــى َق ُعـ ٍ
ـت ل ت ُْس ـ َب ُقَ ،ف َجــا َء أ ْعـ َـر ِب ي ٌ

الع ْض َبــا ُء ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ :إ َن َح ًقــا
َت َ
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
�َ ،و َقا ُلــواُ :سـ ِـبق ْ
ُ
الدنْيــا إل َو َض َعــهُ )( )1ويشــبه هــذا التســابق ن� ع�نــا الحـ ن
ـار
عــى ال َلـ ِـه أَ ْن ل يَ ْر َفـ َ
ـع شــيئاً مــن ُ َ
ي
ســباق الدراجــات الهوائيــة ،والســيارات ،وغـ يـر ذلــك ممــا شــابه.
وكانــت الرياضــة تمــارس أحيانـاً ن ي� المســجد ،وشــاهد عليــه الصــاة والســام ،بعــض
ن
ـى ،صــى
الح َبشَ ـ ُـة يَ ْل َع ُبـ َ
ر� اللــه عنــه ،قــال( :بَ ْي َنــا َ
ـون ِع ْنـ َـد النـ ب ي
مبارياتهــا ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـى َف َح َص َب ُهـ ْـم بهــا ،فقــالَ :د ْع ُهـ ْـم
ـوى إى َ
اللــه عليــه وســلمِ ،ب ِح َر ِاب ِهـ ْـم ،دخــل ُع َمـ ُـرَ ،فأَهْ ـ َ
الحـ َ
ن
()2
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :رأيــت النـ ب ي
يــا ُع َمـ ُـر) .وعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ن
يَس ت ُ ن
ت
المســج ِد ،ت
الــى أَ ْســأَ ُم،
حــى أَك َ
الح َبشَ ِــة يَ ْل َع ُب َ
ــر إى َ
ــون ي� َ ْ ِ
ْ ُ
ــرِ ي� ِب ِر َدا ِئ ِــه ،وأنــا أَنْظُ ُ
ُــون أنــا ي
ــو)
ــد ُروا َق ْ
َفا ْق ُ
ــنَ ،
الج ِاريَ ِــة َ
ــد َر َ
الس ِ
الح ِديث ِ
الح ِر َ
َــة ِ
يص ِــة عــى ال َل ْه ِ

()3

الســر والحشــمة لــم يمنــع ت
ت
حــى المــرأة مــن مشــاهدة المباريــات
فالحــرص عــى
ت
ش
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تــرك عائشــة،
الرياضيــة المروعــة ،وممــا يســرعي النتبــاه أن النـ ب ي

نر� اللــه عنهــا ،ت
حــى قــررت هــي الكــف عــن المشــاهدة.
ي
الرياضة قوة بدنية وذهنية:

ـا� مــع أ
الرياضــة إعــداد أ
لابــدان ،ورشــاقتها ،وقوتهــا ،فهــي تتمـ ش
المــر بإعــداد القــوة،
ن
ـون
ـاط ا ْلخَ ْيـ ِـل ت ُْر ِه ُبـ َ
الــوارد ي� قــول اللــه تعــاىَ :
اسـ َتطَ ْع ُتم ِمــن ُقـ َ
ـو ٍة َو ِمــن ِربَـ ِ
{وأَ ِعـ ُـدواْ َل ُهــم َمــا ْ
ش
� ٍء
ِبـ ِـه َعـ ْـد َو ال ّلـ ِـه َو َع ُد َو ُكـ ْـم َوآخَ ِريـ َ
ـن ِمــن ُدو ِن ِهـ ْـم ل َ ت َْع َل ُمونَ ُهـ ُـم ال ّلــهُ يَ ْع َل ُم ُهـ ْـم َو َمــا ت ُِنف ُقــواْ ِمــن َ ي ْ
ن� ســبيل ال ّلــه يــو َف إ َلي ُكــم وأَنتــم ل تُظْ َلمــون} أ
(النفــال ،)60 :وقــد فــر الرســول ،صــى اللــه
ِ ُ َ ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ِي َ ِ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع
والسر ،باب اللهو بالحراب ونحوها
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب نظر المرأة إى الحبش ونحوهم من يغر ريبة
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عليــه وســلم ،المـراد بالقــوة هنــا بالرمــي ،فعــن ُع ْق َبــة بــن َع ِامـ ٍـر يقــول( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه،
ـو ٍة} أل
ـر يقــولَ :
اسـ َتطَ ْع ُت ْم مــن ُقـ َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو عــى ِ
{وأَ ِعـ ُـدوا لهــم مــا ْ
الم ْنـ ب َ ِ
ـي).
ـي ،أل ِإ َن ا ْل ُقـ َ
ـي ،أل ِإ َن ا ْل ُقـ َ
ِإ َن ا ْل ُقـ َ
ـو َة َ
ـو َة َ
ـو َة َ
الر ْمـ ُ
الر ْمـ ُ
الر ْمـ ُ

()1

وممــا يــدل عــى الحــث عــى ممارســة رياضــة الرمــي ،إضافــة إى آ
اليــة الكريمــة،

الريــف السـ ي ن
والحديــث ش
ـابق� ،مــا رواه ُع ْق َبــة بــن َع ِامـ ٍـر أيض ـاً ،حيــث قــال( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول
ـونَ ،ويَك ِْفي ُكـ ُـم اللــه ،فــا يَ ْع ِج ـ ُز
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولَ :س ـ ُت ْف َت ُح َع َل ْي ُكـ ْـم أَ َر ُضـ َ
ــو ِبأَ ْســ ُه ِم ِه).
أحدكــم أَ ْن يَ ْل ُه َ

()2

فمــن أبــرز أهــداف الرياضــة بنــاء أ
الجســاد ،والمحافظــة عــى قوتهــا ،وهــي بهــذا

تلتقــي مــع تقديــر الـ شـرع ن ن
لمرلــة القــوة ،وأهميتهــا ل إانســان المؤمــن ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال:
الم ِؤْمـ ِـن
قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ :
ـب إى ال َلـ ِـه مــن ُ
(الم ِؤْمـ ُ
ـر َوأَ َحـ ُ
ـن ال َقـ ِـو ُي خَ ـ ي ْ ٌ
ن
اس ـ َت ِع ْن ِبال َلـ ِـه ،ول ت َْع َج ـ ْزَ ،و ِإ ْن أَ َصابَــكَ
َ
ـرْ ،
الض ِعيـ ِ
احـ ِـر ْص عــى مــا يَ ْنف َُعــكَ َ ،و ْ
و� ك ٍُل خَ ـ ي ْ ٌ
ـف ،ي
ش
ـن ُقـ ْـلَ :قــدر ال َلـ ِـه ومــا شَ ــا َء َف َعـ َـل ،فــإن لــو
� ٌء ،فــا تَ ُقـ ْـل :لــو أَ ن ي ِ� َف َع ْلـ ُ
ـت ،كان َكـ َـذا َو َكـ َـذاَ ،و َل ِكـ ْ
َ يْ
ــح َع َم َ
ــل الشَ ــ ْيطَ ِان)
تَ ْف َت ُ

()3

اللهو بالرياضة عن اانشغال بالقضايا الجدية:
بعــض النــاس ينفــر مــن الرياضــة ومتابعتهــا ،بحجــة أنهــا لهــو يشــغل عــن أ
المــور
المصريــة ،ومــن أبســط الــردود عــى ذلــك ،أن الرســول ،صــى اللــه عليــه
المهمــة ،والقضايــا
ي
ين
المســلم� ن ي� الهتمــام
غــره مــن
وســلم ،مــارس الرياضــة وشــجعها ،وهــو المقــدم عــى ي
أ
بالمــور الجديــة ،ول يقتــ� الحــث عــى ممارســة الرياضــة البدنيــة عــى مــا يلــزم الجهــاد
والعســكرية ،كمــا يحلــو لكثـ يـر مــن العلمــاء القــول بهــذا الحــ� ،فقــد وردت آثــار تــدل عــى
المارة ،باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2التخريج نفسه.
أ
ن
 .3صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب ي� المر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله
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ن
ش
ش
ر� اللــه عنهــا ،ســالف الذكــر الــذي
أن اللهــو بالرياضــة المروعــة مــروع ،كحديــث عائشــة ،ي
ــو)
ــد ُروا َق ْ
قالــت فيــهَ ...( :فا ْق ُ
ــنَ ،
الج ِاريَ ِــة َ
ــد َر َ
الس ِ
الح ِديث ِ
الح ِر َ
َــة ِ
يص ِــة عــى ال َل ْه ِ

()1

ن
ـى ،صــى اللــه
وحديــث َج ِابـ ِـر بــن عبــد ال َلـ ِـه ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،الــذي فضــل فيــه النـ ب ي
عليــه وســلم ،زواج البكــر لتاعــب زوجهــا وياعبهــا ،وهــذا ل يخــص العســكرية ،بحــال مــن
أ
ن
ـات ،أو
ر� اللــه عنــه ،قــال( :هَ َلــكَ ب يأ�َ ،وتَـ َـركَ َس ـ ْب َع بَ َنـ ٍ
الحــوال ،فعــن جابــر بــن عبــد اللــه ،ي
ـت
ِت ْسـ َ
ـت ْامـ َـرأَ ًة ث َ ِي ًبــا ،فقــال يى رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تَ َز َو ْجـ َ
ـاتَ ،ف ت َ ن َر َو ْجـ ُ
ـع بَ َنـ ٍ
ُاع ُب َهــا
يــا َج ِابـ ُـر؟ فقلــت :نعــم ،فقــالِ :بكْ ـ ًـرا أَ ْم ث َ ِي ًبــا؟ قلــت :بَـ ْـل ث َ ِي ًبــا ،قــالَ :ف َهــا َج ِاريَـ ًـة ت ِ
ُاع ُبــكَ َ ،وت َُض ِاح ُك َهــا َوت َُض ِاحــكُكَ )...
َوت ِ

()2

ـلم� ،ل يجـ ُـد ج َلهــم منشــغا ً بالعســكرية ،وحـ تـى المنشـ ي ن
والمتدبــر بواقــع المسـ ي ن
ـغل�
أ
ت
روحــون فيهــا عــن قلوبهــم باللهــو المبــاح،
ـى يُ ّ
بهــا يكــون لديهــم مــن الوقــات والظــروف الـ ي
أ
ت
الــى يهوونهــا.
كممارســة بعــض اللعــاب الرياضيــة ي
ش
بالــرع ،ن ي� إطــار منظومــة الوســطية والعتــدال،
ممارســة الرياضــة المنضبطــة
وشــمولية الحيــاة ،ينبغــي ألي شــخص أن يــدرك المــراد مــن التوضيــح الســابق الخــاص
باللهــو بالرياضــة عــن النشــغال بالقضايــا الجديــة ،فــا تضــارب بينــه وبـ ي ن
ـ� نرورة ولــزوم
النضبــاط بأحــكام ش
معتــر الــرأي أن
الــرع بالخصــوص ،إذ مــن المحــال أن يقبــل مســلم
ب
ت
ش
ـى تســتحق
تنفلــت الرياضــة وممارســتها مــن عقــال الــرع وضوابطــه وأحكامــه ،فالرياضــة الـ ي
التشــجيع والممارســة ،هــي المفيــدة أ
لابــدان ،فتمنحهــا القــوة والرشــاقة ،ومرونــة الحركــة،
تن
والملرمــة بأحــكام الـ شـرع ن ي� لبســها وشــكلها ومســابقاتها ،فكشــف العــورات حـرام ن ي� الرياضــة
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب نظر المرأة إى الحبش ونحوه من يغر ريبة
 .2صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب عون المرأة زوجها ن ي� ولده
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بالخريــن ،ولعــب القمــار ،وتجــاوز أ
الدب ،وال نرار آ
وغرهــا ،وكذلــك ســوء أ
الدب ن ي� الرضــا
إ
ي
وغرهــا بســبب الرياضــة ،كل ذلــك
والغضــب ،باللفــظ والممارســة ،وتــرك واجــب مــن صــاة ي
ت
ش
ـى يجــب تجنبهــا ،لتكــون رياضتنــا عبــادة نمارســها ،نؤجــر عليهــا
مــن المحظــورات الرعيــة الـ ي
ونثــاب.
فيحــرم النشــغال بممارســة الرياضــة ،أو متابعتهــا عــن أداء الواجبــات ،وينبغــي أن
ل يشــغل المســلم عــن أداء واجباتــه ش�ء ،ســواء أكان هــذا ش
الــىء رياضــة أم يغرهــا مــن
ي
ي
النشــاطات أ
ــذ ِه
والمــور ،فالحيــاة ن ي� جملتهــا لهــو ولعــب ،كمــا جــاء ن ي� قولــه
َ
تعاى{:و َمــا هَ ِ
آ
ـون} (العنكبــوت)64 :
ـو كَانُــوا يَ ْع َل ُمـ َ
ـو ُ
ا ْل َح َيــا ُة ُ
ان َلـ ْ
ـي ا ْل َح َيـ َ
الدنْ َيــا ِإ َل َل ْهـ ٌ
ـو َو َل ِعـ ٌ
ـب َو ِإ َن الـ َـدا َر ْال ِخـ َـر َة َل ِهـ َ
ن
ش
و� هــذا الســياق جــاء التوجيــه
�ء ،ي
فــأداء الواجــب يجــب أن ل يشــغل المســلم عنــه ي
اللهــي للمؤمنـ ن ن
{و ِإ َذا َرأَ ْوا ِت َجــا َر ًة أَ ْو َل ْهــواً انف َُضــوا ِإ َل ْي َهــا َوت ََر ُكــوكَ َقا ِئماً ُق ْل
إ
ي
ـ� ،ي� قولــه عــز وجــلَ :
ـ�} (الجمعــة ،)11 :وأثـ نـى ســبحانه
الر ِاز ِقـ ي ن َ
ـن ال َل ْهـ ِـو َو ِمـ َ
ـر ِمـ َ
َمــا ِعنـ َـد ال َلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
ـن ال ِت َجــا َر ِة َوال َلــهُ خَ ـ ي ْ ُ
ـر َ
عــى عبــاده المخلصـ ي ن
ـ� ،الذيــن ل يلهــون بــأي أمــر ،مهمــا عظــم شــأنه ،عــن واجباتهــم ،فقــال
تعــاى{ِ :ر َجـ ٌ
ـون
ـاة َو ِإي َتــاء الـ َزك َِاة يَخَ ا ُفـ َ
ـال ل تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة َول بَ ْيـ ٌ
الصـ ِ
ـع َعــن ِذ ْكـ ِـر ال َلـ ِـه َو ِإ َقـ ِ
ـام َ
أ

صا ُر}(النــور)37 :
ـوب َوالَبْ َ
ـب ِفيـ ِـه ال ُق ُلـ ُ
يَ ْوم ـاً تَ َت َق َلـ ُ

والســام ل يريــد مــن المســلم التفــرغ لعبــادة مخصوصــة ،بــل يريــده أن يعبــد اللــه
إ
ن
ـاص
ي� نســكه وصاتــه ونشــاطاته كافــة ،ومنهــا الرياضــة ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ِـرو بــن ا ْل َعـ ِ
ـوم ال َن َها َر،
ـر أَنَــكَ ت َُصـ ُ
قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :يــا َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه؛ أَ َلـ ْـم أُخْ ـ ب َ ْ
ـوم ال َل ْيـ َـل ،قلــت :بَـ َـى يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه؛ قــال :فــا تَف َْعـ ْـلُ ،صـ ْـم َوأَ ْف ِطـ ْـرَ ،و ُقـ ْـم َونَـ ْـم ،فــإن
َوتَ ُقـ ُ
ِل َج َسـ ِـدكَ َع َل ْيــكَ َح ًقــاَ ،و ِإ َن ِل َع ْي ِنــكَ َع َل ْيــكَ َح ًقــاَ ،و ِإ َن ِل َز ْو ِجــكَ َع َل ْيــكَ َح ًقــا)
* صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب لزوجك عليك حق
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(*)
1

نتائج امسابقات الرياضية:
ينتــاب بعــض النــاس أحيانـاً إحبــاط مــن نتائــج بعــض المباريــات الرياضيــة ،أو طريقــة
أدائهــا ومســتواها ،ت
حــى إن بعضهــم يفقــد الثقــة بنفســه وبمــن حولــه ،بســبب الفشــل ن ي�
وغرهــا ،ومــا كان ينبغــي ل إاحبــاط أن يجــد ســبيا ً إى قلــوب المسـ ي ن
ـلم� بســبب
مباريــات الــدوري ي
الرياضــة أو غرهــا ،أ
فاليــام دول ،يــوم لــك ويــوم عليــك ،والــذي يفــوز اليــوم قــد يخــر غــداً
ي
أو العكــس ،ويحصــل هــذا مــع الــدول العربيــة والســامية وغرهــا ،حـ تـى مــع أ
الفـراد والفــرق
إ
ي
الجماعيــة ،وحصــل هــذا أيض ـاً ن ي� ســباق الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وزوجــه عائشــة،
ن
(*)
ـى)...
ر� اللــه عنهــاَ ،
ـن َعا ِئشَ ـ َـةَ ،قا َلـ ْ
فعـ ْ
ي
ـت( :فســابق ُتهُ فســبق ُتهُ عــى رجـ ي َ
وبســبب خيبــة أ
المــل مــن بعــض نتائــج المباريــات الرياضيــة ،يصــل ببعــض النــاس
1

ن
ـى ،فتجــده يــ�خ ،ويشــتم
الغضــب ،ليخــرج عــن طــوره المقبــول ي� الســلوك اللفظــي والعمـ ي
ودب مــن المســبات ،ألن لعب ـاً أخطــأ ن ي� توجيــه الكــرة ،أو ألن فريق ـاً خــر مبــاراة،
ـب َ
بمــا هـ َ
أو ألن فريق ـاً أحــرز هدف ـاً ،إذ إن بعــض النــاس ي�خــون ويســلكون مــا ل يليــق مــن الســلوك
ت
ن
ـى تحــدث عنــد
عنــد الفــرح والبهجــة أحيانـاً ،ول يقتــ� ت�فهــم المشـ يـ� عــى انفعالتهــم الـ ي
الخســارة أو الفشــل.
ـتري أ
وبعضهــم كمــا لوحــظ مؤخـراً ،يعـ بـر عــن حــال إحبــاط ويــأس يسـ ش
لاســف بســبب
فــراه يلحقهــا بخيبــة أ
خيبــة أمــل رياضيــة ،ت
المــل القتصاديــة ،والعســكرية ،والسياســية،
وبعضهــم يصــاب بحالــة إحبــاط بســبب النتائــج الرياضيــة ،فيتعــزز مــا لديــه مــن إحباطــات
أ
والســام يرفــض الستســام للهزائــم والجـراح ،ففــي مجــالت أهم
أخــرى ،ولاســف المريــر ،إ
مــن الرياضــة ،بلســم اللــه جـراح المسـ ي ن
ـلم� بعــد الــذي أصابهــم ن ي� أحــد ،فقــال عــز وجــل{ِ :إن
أ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـس ا ْل َقـ ْ
ـ� ال َنـ ِ
يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َ
ـن َآم ُنــواْ َويَ َت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َوال ّلــهُ
ا َل ِذيـ َ

ـ�}(آل عم ـران)140 :
ـب الظَا ِل ِمـ ي ن َ
ل َ يُ ِحـ ُ

ن
أ ن
نن
لبا� .
*س� ب يأ� داود ،كتاب الجهاد ،باب ي� السبق عى الرجل ،وصححه ال ي
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الرهان والقار:
تــروج بعــض الجهــات ن� كثــر مــن بقــاع أ
الرض ممارســة الميــر مــن خــال اســتغال
ي ي
اهتمــام النــاس بالرياضــة ونتائــج مســابقاتها ،وتطلعهــم إى الغـ نـى الريــع ،فيحــرم الرهــان
والقمــار الممــارس مــن قبــل بعــض النــاس ممــن يجعلــون المســابقات الرياضيــة وســيطاً
لميرهــم ،تحــت مســميات منمقــة مختلفــة ،فاللــه تعــاى ذم الميــر ن ي� أكـ شـر مــن آيــة قرآنيــة،
ـاس َو ِإث ْ ُم ُه َمــا
ـر َو َم َن ِافـ ُ
فقــال تعاى{:يَ ْس ـأَ ُلونَكَ َعـ ِـن الخَ ْمـ ِـر َو َ
ـع ِلل َنـ ِ
ـر ُقـ ْـل ِف ِيه َمــا ِإثْـ ٌـم ك َِبـ ي ٌ
الم ْيـ ِ ِ
ـر
ـن َآم ُنــواْ ِإن ََمــا الخَ ْمـ ُـر َو َ
ـر ِمــن نَف ِْع ِه َمــا ( }...البقــرة ،)219 :ويقــول عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
أَ ْكـ ب َ ُ
الم ْيـ ِ ُ
أ
أ
ان
ـون* ِإن ََما يُ ِر ُيد الشَ ـ ْيطَ ُ
اج َت ِن ُبــو ُه َل َع َل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ
ـن َع َمـ ِـل الشَ ـ ْيطَ ِان َف ْ
ـس ِمـ ْ
َوال َ َ
نصـ ُ
ـاب َوال َ ْزل َ ُم ِر ْجـ ٌ
ن
الصـا َ ِة
ـع بَ ْي َن ُكـ ُـم َ
وقـ َ
العـ َـد َاو َة َوال َبغْ َضــاء ِ ي� الخَ ْمـ ِـر َو َ
أَن يُ ِ
ـر َويَ ُص َد ُكـ ْـم َعــن ِذ ْكـ ِـر ال ّلـ ِـه َو َعـ ِـن َ
الم ْيـ ِ ِ
ـون} (المائــدة)91 - 90:
َف َهـ ْـل أَن ُتــم ُمن َت ُهـ َ

اانضباط والرامة ي زمن امباريات الرياضية وأماكنها ومجرياتها:

تحكــم المباريــات الرياضيــة أنظمــة وقوانـ ي ن
ـ� ،والممــارس ألي نــوع مــن أنــواع الرياضــة
أ
ن
ـى أم
يجــد نفســه مضطـراً لتعلــم تلــك النظمــة والنضبــاط بهــا ،ســواء مــن حيث الضبــط الزمـ ي
ن
ن
ـكا� أم إ أ
ن
عى به
المـ ي
الجـر يا� ،وتلــك أمــور تجدر الســتفادة منهــا ي� تعزيز مبــدأ النضباطية الــذي ي
الســام أيمــا عنايــة ،فالعبــادات لهــا أوقــات محــددة ،وكيفيــات معينــة ،وبعضها يرتبــط بأمكنة
إ
ن
ت
ن
تن
وغرهــا مــن
ـى للصــاة ،ي
معينــة ،حــى إن القـرآن الكريــم نبــه إى رورة اللــرام بالضابــط الزمـ ي
الصـا َ َة َفا ْذ ُكـ ُـرواْ ال ّلــهَ ِق َياماً َو ُق ُعــوداً َو َعـ َـى ُج ُن ِوبك ُْم
العبــادات ،فقــال جــل شــأنهَ { :فـ ِـإ َذا َق َض ْي ُت ُم َ
ـ� ِك َتاب ـاً َم ْو ُقوت ـاً }(النســاء)103 :
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
الص ـا َ َة كَانَـ ْ
ـت َعـ َـى ُ
َفـ ِـإ َذا اطْ َمأْنَن ُتـ ْـم َفأَ ِق ُ
الص ـا َ َة ِإ َن َ
يمــواْ َ

وركــن الصيــام محــدد أداؤه بشــهر رمضــان الــذي يبــدأ برؤيــة هالــه ،وينتهــي برؤيــة هــال
ن
ر� اللــه عنهمــا( :أَ َن َر ُس َ
ــول ال َل ِــه ،صــى اللــه عليــه
الشــهر الــذي يليــه ،فعــن ابــن ُع َم َ
ــر ،ي
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وســلمَ ،ذ َكــر ر َم َضـ َ ن
ـ� َب ِب َي َديْـ ِـه ،فقــال :الشَ ـ ْه ُر هَ َكـ َـذا َوهَ َكـ َـذا َوهَ َكـ َـذا ،ثُـ َـم َع َقـ َـد ِإبْ َه َامــهُ
َ َ
ـان َفـ َ َ
ن
ـ�)
ـي َع َل ْي ُكـ ْـم َفا ْقـ ِـد ُروا لــه ث َ َا ِثـ ي ن َ
ي� الثَا ِل َثـ ِـةَ ،ف ُص ُ
ومــوا ِل ُرؤْ يَ ِتـ ِـهَ ،وأَ ْف ِطـ ُـروا ِل ُرؤْ يَ ِتـ ِـهَ ،فـ ِـإ ْن أُغ ِْمـ َ

()1

ن
ود ،قــال:
والســام حــث عــى النضبــاط حـ تـى ي� صفــوف الصــاة ،فعــن ب يأ� َم ْسـ ُ
إ
ـع ٍ
ن
ـاةَ ،ويَ ُقـ ُ
اس ـ َت ُووا ول
(كان رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْم َسـ ُ
الصـ ِ
ـح َم َن ِاك َب َنــا ي� َ
ـولْ :
أ
ن
ـن يَ ُلونَ ُهـ ْـم ،ثُـ َـم
ـام َوال ُن َهــى ،ثُـ َـم ا َل ِذيـ َ
ـى ِم ْن ُكـ ْـم أُو ُلــو ال َ ْحـ ِ
تَخْ َت ِل ُفــواَ ،ف َتخْ َت ِلـ َـف ُق ُلوبُ ُكـ ْـمِ ،ل َي ِلـ ِ ي
ــد اخْ ِتا ًفــا)
ــم ،قــال أبــو َم ْس ُ
ــو َم أَشَ ُ
ودَ :فأَنْ ُت ْ
يــن يَ ُلونَ ُه ْ
ا َل ِذ َ
ــم ا ْل َي ْ
ــع ٍ

(.)2

ن
الص َفـ ي ْ ن
ن
اسـ َت ُووا
ـ� قــالْ :
ر� اللــه عنــه( :أنــه كان إذا َمـ َـر بـ يـ� َ ِ
وعــن عمــر بــن الخطــاب ،ي
ت
الســام
ــر) ( ،)3ممــا يــدل بوضــوح عــى عنايــة إ
ــر فيهــن خَ َلــاً ،تَق َ
َــد َم َفكَ ب َ َ
حــى إذا لــم يَ َ
بالســتقامة ن ي� الشــكل والمضمــون ،فهــو رائــد بهــذا ،ولكــن أكـ شـر النــاس ل يفقهــون ،وبخاصــة
أولئــك الذيــن يكيلــون المــدح لانضبــاط ن ي� ممارســات النــاس ،ونشــاطاتهم الدنيويــة تبعــاً
أ
ت
الــى تحكــم ذلــك ،ويتغافلــون عــن التدبــر ن ي� أمــور دينهــم الســ ّباق لانضبــاط،
لانظمــة ي
ين
المســلم� وتربيتهــم.
والحــث عليــه ،وإعــداد
التعاون بن عنار الفريق الرياي الواحد:
ن
ـا� نتائــج مثمــرة ،إذا لــم تســد روح التعــاون بـ ي ن
ـ� عنــاره ،بعيــداً
ل يحقــق فريــق ريـ ي
النانيــة والســتحواذ ،وهكــذا أ
عــن أ
ين
المســلم� إى العنايــة
المــة برمتهــا ،واللــه تعــاى يوجــه
ن
ـر
بهــذا الجانــب المهــم ي� نشــاطاتهم وحياتهــم كلهــا ،فيقــول عــز وجــلَ :
{...وت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ا ْلـ ب ِ
ـاب} (المائــدة،)2 :
ـوى َول َ ت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ِإ
َوال َت ْقـ َ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َواتَ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َن ال ّلــهَ شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ
ـلم� عــى النفـ يـر متعاونـ ي ن
ويأمــر ســبحانه وتعــاى المسـ ي ن
ـن
ـ� ،فيقــول عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـرواْ َج ِميع ـاً} (النســاء)71 :
ـات أَ ِو ِ
انفـ ُـرواْ ث ُ َبـ ٍ
َآم ُنــواْ خُ ـ ُـذواْ ِح ْذ َر ُكـ ْـم َف ِ
انفـ ُ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصاة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها...
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قصة البيعة والتفاق عى عثمان بن عفان
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الروح الرياضية:
ن
ت
الى تلتقي
التحـ ي
ـى بحســن الخلــق ي� الماعــب درج الناس عى وصفــه بالروح الرياضيــة ،ي
ن
الســامية ،فالقــوي ليــس بال�عــة ،وإنمــا الــذي يملك
ي� غالبهــا وتتقاطــع مــع منظومــة القيــم إ
نفســه عنــد الغضــب ،والعـ تـراف بالجميــل ،وشــكر صاحبــه قيمــة أخاقيــة ،يمارســها بعضهم ن ي�
ـ� الفريقـ ي ن
ماعــب الكــرة ،والتحيــة المتبادلــة بـ ي ن
الســام عى
ـ� عند بدايــة اللعب تلتقــي مع حث إ
إفشــاء الســام ،وطــرح التحيــة ،والــرد عليهــا بأحســن منهــا ،حســب مــا جــاء ن ي� قولــه عــز وجــل:
ـن ِم ْن َهــا أَ ْو ُر ُدوهَ ــا ِإ َن ال ّلــهَ
َ
{و ِإ َذا ُح ِي ْي ُتــم ِب َت ِح َيـ ٍـة َف َح ُيــواْ ِبأَ ْح َسـ َ

ش
� ٍء َح ِسيباً}(النســاء)86 :
ك َ
َان َعـ َـى ك ُِل َ ي ْ

ت
الــى ت
ين
الاعبــ� يفصــل أحيانــاً ن ي� النتائــج
تســرعي النتبــاه أن ســلوك
ومــن اللفتــات ي
ن
ت
ـى حصــل عليهــا الفريقــان مــن
ويحســمها ،فلمــا تعــادل فريــق مــع آخــر ي� عــدد النقــاط الـ ي
المجموعــة نفســها ن ي� تصفيــات التأهــل للمرحلــة الثانيــة مــن المســابقة العالميــة للعبــة كــرة
أ
ن
ت
ت
ـى حصــل عليها
القــدم ،الـ ي
ـى جــرت مؤخـراً ي� روســيا ،حســم المــر عــدد البطاقــات الصفـراء الـ ي
الفريقــان ،فمــن كانــت لديــه بطاقــات أكـ شـر خــر التأهــل ،إذ إن البطاقــة الصفـراء بمثابــة إنــذار
ـ� ،يوجهــه حكــم المبــاراة لاعــب حـ ي ن
بمســتوى معـ ي ن
ـ� يتــ�ف بطريقــة غـ يـر لئقــة ن ي� اللعــب أو
الملعــب.
الاعب امسلم مارس الدعوة بسلوكه الطيب والقويم:
التأثــر
الجماهــر،
يؤثــر الســلوك ،وبخاصــة المشــاهد منــه مــن قبــل
الســلى أو
ي
ي
بي
ـا� تجــاه صاحــب الســلوك ،فالنــاس عنــد الســوية يحبــون صاحــب الخلــق الــذي يتــ�ف
إ
اليجـ ب ي
بلياقــة عاليــة ،ولوحــظ أن ســلوك بعــض الاعبـ ي ن
ـ� المشــهورين ن ي� الماعــب ،اســتجلب اهتمــام

ت
ش
ـى توجــه خصيصـاً
النــاس وتفاعلهــم مــع أخــاق إ
الســام ،أكــر بكثـ يـر مــن الدعــوة اللســانية الـ ي
للدعــوة ،وبخاصــة إذا لــم تكــن مصحوبــة بأســاليب ووســائل مشــوقة وفاعلــة.
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فالاعــب الــذي يــؤدي الصــاة ن ي� الملعــب عــى مـرأى النــاس حرصـاً عــى أن ل تفوتــه،
وليــس ريــاء ،وكذلــك الــذي يســجد شــكراً للــه ،يثـ يـر ن ي� المشــاهدين النتبــاه لهــذا الســلوك،
وبخاصــة حـ ي ن
ـ� يكــون قــد مــارس أمامهــم حســن الخلــق ،مــع إتقــان مهــارات اللعــب ،ممــا قــد
يحفــز بعــض المشــاهدين لممارســة الســلوك نفســه ن ي� مواقــف أخــرى.
فهــذه وقفــات تيــر الوقــوف عندهــا بعجالــة ،بهــدف لفــت أ
النظــار إى موقــف
َ
الســام مــن ممارســة الرياضة ومتابعتهــا ،والهتمام بهــا ،وتشــجيعها ومشــاهدتها ،ن ي� محاولة
إ
لتســليط الضــوء عــى هــذه القضيــة ،فيمــا يتســع لــه المجــال والمقــام ،عــى أن يحقــق
ذلــك الهــدف العــام المتمثــل ن ي� إزالــة اللبــس عــن موقــف الـ شـرع مــن الرياضــة المنضبطــة
ن ي� ممارســتها ومشــاهدتها ،ومتابعتهــا بأحــكام الـ شـرع الحنيــف وقيمــه ،إضافــة إى اســتخاص
ن
ت
ش
ـى
بعــض الــدروس والعـ بـر مــن ممارســة الرياضــة ي� مجــال تعزيــز منظومــة القيــم الرعيــة ،الـ ي
ـى بهــا ،ن ي� نشــاطات المســلم وســلوكه ن ي� مياديــن
يعـ نـى إ
الســام بالحــث عــى امتثالهــا والتحـ ي
الحيــاة كافــة.

149

امقال الثامن عر

نر ي العدد  126جادى اأوى وجادى اآخرة 1437هـ /آذار 2016م

اسم امرأة
ليس بعورة وا صوتها
يــ� بعــض النــاس عــى إخفــاء أســماء النســاء ،بحجــة أنهــا عــورة ينبغــي سـ تـرها،
والتوريــة عنهــا برمــوز دالــة عــى أنهــا أنـ شـى ،وهــم بهــذا يخالفــون الق ـرآن الكريــم ،ومنهــج
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وسـ يـرة الســلف الصالــح ،حيــث عرفــت المـرأة باســمها ،ومــا
حصــل مــن إخفــاء لاســم إل حـ ي ن
ـ� لــم يكــن مـراداً ذكــره ،كمــا حصــل للذكــر أحيانـاً ،فقيــل ن ي�
القـرآن الكريــم امـرأة فرعــون ،وقيــل رجــل ورجــان ،وقيــل كذلــك مريــم ابنــة عمـران ،ومــو�
وعيــى ،وغــر أولئــك مــن أ
الســماء ،ولــم يعهــد إخفــاء أســماء بســبب كونهــا عــورة عنــد أحــد
ي
مــن الســلف الصالــح ،بــل أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� كــن يعرفــن بأســمائهن الشــخصية ،ونســاء الصحابة
وبناتهــم وأخواتهــم كذلــك ،فالهــدف مــن الســم أن يكــون علم ـاً دال ً عــى شــخص صاحبــه
وذاتــه ،حـ تـى إن بعــض المواقــف الموريــة ألســماء النســاء ،تحــول دون تحقيــق أهــداف نبيلــة
ش
ومروعــة ،مثــل إشــهار الــزواج ،الــذي يصعــب تحقيقــه إذا أعلــن عــن اســم الــزوج الذكــر،
وبقيــت شريكتــه مســتورة الســم ،أو معـ بـر عنهــا بــوردة أو حــرف يرمــز لهــا ،أو كتابــة لفــظ
كريمتــه تحــت اســم والدهــا المـ بـرز ن ي� بطاقــة الدعــوة إى حفــل الزفــاف أو الخطوبــة ،وغالبـاً مــا
ت
ـى
يكــون لوالدهــا أكـ شـر مــن كريمــة ،فكيــف يتحقــق إ
الشــهار دون تحديــد اســم تلــك الكريمــة الـ ي
ت
ت
ت
ـى
يحتفــل بزواجهــا أو خطبتهــا؟ حــى إن بعــض النــاس يــرون أن التلفــظ بكلمــة امـر يأ� أو زوجـ ي
عيــب ،علمـاً أن التعامــل مــع هــذه المســألة كان واضحـاً وبســيطاً وذلــك ن ي� عهــد الرســول ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،وصحابتــه الكـرام ،نر� اللــه عنهــم أجمعـ ي ن
والخفــاء
ـ� ،فلــم يكــن السـ تـر إ
ي
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ـ� أ
يشــمل ســوى مــا لــزم مــن عــورات أ
ـارة بـ ي ن
البــدان والمعـ ش
الزواج ،أمــا أن يعــرف النــاس أن
فانــة زوج ـاً لفــان ،فلــم يكــن مطلوب ـاً سـ تـر ذلــك ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمام ـاً ،فــإن
المطلــوب ش
والعــان عنــه ،حـ تـى يكــون النــاس عــى علــم بربــاط الزوجيــة،
الرعــي إشــهاره ،إ
ـ� أ
الــذي يقــوم بـ ي ن
الزواج؛ ألن بعــض متعلقــات هــذه العاقــة تخــص اهتمــام عمــوم النــاس،
القــارب أ
القــل أ
أو عــى أ
والصدقــاء والمعــارف منهــم.
صوت امرأة ليس عورة:
يبــدو أن بعــض النــاس تتولــد لديهــم ردات فعــل عكســية مبالــغ فيهــا حيــال النحــال
أ ت
ـا� والفســاد المجتمعــي ،فيأخــذون مواقــف حــادة تجــاه بعــض المســائل والقضايــا ،دون
الخـ ي
اســتناد إى دليــل شرعــي معتـ بـر ،ومــن تلــك المواقــف منــع المـرأة مــن التلفــظ ببنــت شــفة عــى
ت
ـى يجــب سـ تـرها ،ول نــدري مــن أيــن
مســمع رجــال أجانــب ،بحجــة أن صوتهــا مــن العــورات الـ ي
أ
ت
ـى مــا أنــزل اللــه تعــاى بهــا مــن ســلطان ،بــل عــى العكــس
جــاءوا بتلــك الحــكام المغلوطــة ،الـ ي
ن
الســام المختلفــة كانــت تعلــم
مــن تلــك المواقــف تمام ـاً ،فــإن الم ـرأة المســلمة ي� عصــور إ
النــى ،صــى اللــه عليــه
النــاس وتتعلــم منهــم ،وتســأل وتجيــب ،وحــوادث حضورهــا إى ب ي
وســلم ،وســؤالها ومناقشــتها ،تحفــل بذكرهــا صحــاح الســنة والسـ يـرة النبويــة ،وكذلــك كانــت
أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� يســمعن الحديــث ،وينقلنــه إى مــن يســمعه منهــن ،ولــم يكونــوا بالـ نـ�ورة
مــن المحــارم أو أ
الزواج ،ولــو منعــت نســاء الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن تبليــغ
حديثــه للنــاس؛ لتعطــل كثـ يـر مــن أمــور الديــن ،كونهــن ن ي� بعــض المســائل هــن الشــاهدات
ت
ـى بعضهــا يخــص صلــب العبــادات ،ففــي
عــى أفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم وأقوالــه ،الـ ي
غســل التطهــر مثـاً ،تــروي عائشــة للنــاس بلســانها ،واصفــة غســله ،صــى اللــه عليــه وســلم (*)،
1

ت
ـى أنــزل اللــه تعــاى فيهــا قرآن ـاً ،لــم تكــن مــن نســاء الرســول ،صــى اللــه عليــه
والمجادلــة الـ ي
* صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب غسل الرجل مع امرأته.
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وســلم ،ول مــن محارمــه ،لكنهــا جاءتــه تشــكو زوجهــا ،وتجــادل بشــأن قولــه لهــا ،فقــال تعــاى
ن� افتتــاح الســورة الـ تـى ســميت نســبة لمجادلتهــاَ { :قـ ْـد سـ ِـم َع ال َلــهُ َقـ ْ ت
ـى ت َُج ِاد ُلــكَ ِ ن ي� ز َْو ِج َهــا
َ
ي
ـو َل ا َلـ ِ ي
ي
َوتَشْ ـ َت ِ يك ِإ َى ال َلـ ِـه َوال َلــهُ يَ ْسـ َـم ُع ت ََح ُاو َرك َُمــا ِإ َن ال َلــهَ

ـر} (المجادلــة)1 :
َسـ ِـم ٌ
يع بَ ِصـ ي ٌ

منع الخضوع بالقول:
ن
ـى بحــال فتــح البــاب عــى غاربــه لهــا ،لتتكــر
نفـ ُ
ـي أن يكــون صــوت المـرأة عــورة ل يعـ ي
ن ي� صوتهــا كيــف تشــاء ،فاللــه تعــاى نهــى عــن الخضــوع ن ي� القــول ،فقــال جـ َـل شــأنه{ :يَــا ِن َســاء
ـع ا َلـ ِـذي ِ ن ي� َق ْل ِبـ ِـه َمـ َـر ٌض
ـو ِل َف َيطْ َمـ َ
ـن ال ِن َســاء ِإ ِن اتَ َق ْيـ ت ُ ن َ
ـى َل ْسـ ت ُ ن َ
ـ� َفـ َـا تَخْ َض ْعـ َ
ـ� َكأَ َحـ ٍـد ِمـ َ
ـن ِبا ْل َقـ ْ
ال َنـ ِب ي ِ
و ُق ْلــن َقــول معروف ـاً} أ
(الحـزاب ،)32 :فاللــه تعــاى لمــا منــع النســاء مــن الفاحشــة ،وهــي الفعــل
َ َ ْ ًَ ْ ُ

القبيــح ،منعهــن مــن مقدماتهــا ،ومــن ذلــك محادثــة الرجــال بتكــر ن ي� الصــوت ،والنقيــاد ن ي�
الــكام للفاســق.

(*)
1

فالنهــي ليــس لمجــرد إبــداء الصــوت وإســماعه ،وإنمــا يتعلــق بحــال مرافقــة الصــوت
ت
ين
بتكــر
الــى يتــوق
وتليــ� يحــدث افتتانــاً بــه ،وبخاصــة لــدى أصحــاب القلــوب المريضــة ي
أصحابهــا إى النجــذاب للنســاء ،والهيمــان بهــن عنــد ســماع أصواتهــن المرققــة أو الملينــة،
أ
والمــر ل يتعلــق بنـ بـرة الصــوت فقــط ،وإنمــا يتعلــق بمضمــون الــكام أيضـاً ،ففحــش القــول،
أو مــا فيــه بــذاءة مــن الحديــث ،هــو المنهــي عنــه ،وليــس المـراد سـ تـر الصــوت بكليتــه ،حـ تـى
إن بعــض المفريــن لــم يمنــع مطلــق الــكام اللـ ي ن
ـ� ،ففــي تفسـ يـر الســعدي (لــم يقــل اللــه:
(فــا تلــن بالقــول)؛ وذلــك ألن المنهــي عنــه القــول اللـ ي ن
ـ� ،الــذي فيــه خضــوع الم ـرأة للرجــل،
وانكســارها عنــده ،والخاضــع هــو الــذي يطمــع فيــه ،بخــاف مــن تكلــم كامـاً لينـاً ،ليــس فيــه
خضــوع ،بــل ربمــا صــار فيــه ترفــع وقهــر للخصــم ،فــإن هــذا ل يطمــع فيــه خصمــه.
الكبر.180/ 25 ،
*
التفسر ي
ي
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ودل قولــه{ :فيطمــع الــذي ن� قلبــه مــرض} مــع أمــره بحفــظ الفــرج ،وثنائــه عــى الحافظـ ي ن
ـ�
ي
لفروجهــم والحافظــات ،ونهيــه عــن قربــان الزنــا ،أنــه ينبغــي للعبــد إذا رأى مــن نفســه هــذه
الحالــة ،وأنــه يهــش لفعــل المحــرم عندمــا يــرى كام مــن يهــواه أو يســمعه ،ويجــد دواعــي
طمعــه قــد ان�فــت إى الحـرام ،فليعــرف أن ذلــك مــرض ،فليجتهــد ن ي� إضعــاف هــذا المــرض،
وحســم الخواطــر الرديــة ،ومجاهــدة نفســه عــى ســامتها مــن هــذا المــرض الخطــر ،وســؤال
اللــه العصمــة والتوفيــق ،وأن ذلــك مــن حفــظ الفــرج المأمــور بــه {وقــرن ن ي� بيوتكــن}؛ أي إلزمــن
بيوتكــن؛ ألنــه أســلم وأحفــظ ،لكــن {ول ترجــن تــرج الجاهليــة أ
الوى}؛ أي ل تكـ شـرن الخــروج
ب
ب
متجمــات ،أو متطيبــات ،كعــادة أهــل الجاهليــة أ
الوى ،الذيــن ل علــم عندهــم ول ديــن ،فــكل
هــذا دفــع للـ شـر وأســبابه ،ولمــا أمرهــن بالتقــوى عموم ـاً وبجزئيــات مــن التقــوى ،نــص عليهــا
ين
ً
اللتــ� يحتاجهمــا
خاصــة الصــاة والــزكاة،
لحاجــة النســاء إليهــا ،كذلــك أمرهــن بالطاعــة،
ن
الخــاص
و� الصــاة إ
ويضطــر إليهمــا كل أحــد ،وهمــا ب
أكــر العبــادات ،وأجــل الطاعــات ،ي
ن
الحســان إى العبيــد ،ثــم أمرهــن بالطاعــة عمومـاً ،فقــال{ :وأطعــن اللــه
و� الــزكاة إ
للمعبــود ،ي
ورســوله} يدخــل ن ي� طاعــة اللــه ورســوله كل أمــر أم ـرا بــه؛ أمــر إيجــاب ،أو اســتحباب ،أنمــا
يريــد اللــه بأمركــن بمــا أمركــن بــه ،ونهيكــن عمــا نهاكــن عنــه؛ ليذهــب عنكــم الرجــس؛ أي أ
الذى
والـ شـر والخبــث.

(*)
1

امرأة ريكة ي البيت وامجتمع بل رائدة فيها:
الســام حـ ي ن
ـ� يحلــل أو يحــرم عــى
بعــض النــاس يعطــي صــوراً قاتمــة وظالمــة عــن إ
المـزاج ،فأحــكام الحــال والحـرام ،ينبغــي أن تبـ نـى اســتناداً إى نصــوص شرعيــة وقواعــد فقهية
واضحــة ،ومــن الخطيئــة بمكان أن يكــون مرتكزها أ
الهــواء ،والرغبات ،والنظـرات الظنية ،فبعض
النــاس ،بحجــة اتقــاء الفـ ت ن
ـ� ،يحــرم كثـ يـراً مــن المباحــات ،ومــا درى أن تحريــم المبــاح ل يقــل
ـى إثــم تحريــم المبــاح ،فيقول
إثمـاً وخطــورة عــن إباحــة الحـرام ،فاللــه تعــاى ينكــر عــى مرتكـ ب ي
تفسر السعدي.664/ 1 ،
* ي
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ت
ـن
جــل شــأنهُ { :قـ ْـل َمـ ْ
ـن الـ ِـرز ِْق ُقـ ْـل ِهــي ِل َل ِذيـ َ
ـات ِمـ َ
ـاد ِه َوا ْلطَ ِي َبـ ِ
ـى أَخْ ـ َـر َج ِل ِع َبـ ِ
ـن َحـ َـر َم ِزي َنـ َـة ال ّلـ ِـه ا َلـ ِ ي َ
آ
ن
اليــات ل َقــوم يع َلمــون} أ
(العـراف)32 :
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ك ََذ ِلــكَ نُف َِصـ ُـل َ ِ ِ ْ ٍ َ ْ ُ َ
ـاة ُ
الدنْ َيــا خَ ا ِل َصـ ًـة يَـ ْ
َآم ُنــواْ ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
وحـ ي ن
ـ� يُعطَـ ُـل دور الم ـرأة ن ي� الحيــاة العامــة والمجتمعيــة ،بســبب آراء مــا أنــزل اللــه بهــا مــن
ســلطان ،فــإن إجحافـاً يحصــل لهــا ولمجتمعهــا ،وللديــن مــن وراء ذلــك ،كــون تلــك آ
الراء تلبس
ثــوب الديــن ،وهــو منهــا بـراء ،بـراءة الذئــب مــن دم يوســف ،عليــه الســام.
فالمـرأة تشــارك زوجهــا تحمــل المســؤولية ن ي� بيتهــا ،والرســول ،صــى الله عليه وســلم،
ن
ـى بذكــر دورهــا المهــم عــى هــذا الصعيــد ،فعــن َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،يقول :ســمعت َر ُسـ َ
ـول
عـ ي
اع،
ال َمـ ُ
اعَ ،و ُك ُل ُكـ ْـم مســئول عــن َر ِع َي ِتـ ِـهِ ْ ،إ
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولُ ( :ك ُل ُكـ ْـم َر ٍ
ـام َر ٍ
ن
ومســئول عــن رعيتــه ،والرجـ ُـل ر ن
ـت
اع ي� أَهْ ِلـ ِـه ،وهــو مســئول عــن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،وا ْل َمـ ْـرأَ ُة َر ِاع َيـ ٌـة ي� بَ ْيـ ِ
َِ َِ ِ َ َ ُ َ ٍ
اع ن ي� َم ِال َسـ ِي ِد ِه ،ومســئول عــن َر ِع َي ِت ِه ،قالَ :و َح ِسـ ْب ُت
ز َْو ِج َهــا ،ومســئولة عــن َر ِع َي ِت َهــاَ ،وا ْلخَ ـ ِ
ـاد ُم َر ٍ
أَن قــد قــال :والرجـ ُـل ر ن
()1
اع ومســئول عن َر ِع َي ِتـ ِـه).
ْ
اع ي� َمـ ِ
ـال أبيــه ،ومســئول عــن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،و ُك ُل ُكـ ْـم َر ٍ
َ َُ َ ٍ
ن
كمـ َـم فمهــا عــن الــكام ،أو يخجــل مــن
فالمـرأة الراعيــة ي� بيــت زوجهــا ل يعقــل أن يُ َ
أ
ن
ت
ـى
ذكــر اســمها عــى المــا مــن النــاس ،وإنمــا هــي رائــدة ي� إ
البــداع ،والتطويــر ،والبنــاء البيـ ي
ن
ن
ت
و� الحيــاة القتصاديــة ،وقــد عمــل
ـى شــاركت ي� السياســة والمعــارك ي
والمجتمعــي ،هــي الـ ي
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن� تجــارة خديجــة ،نر� اللــه عنهــا ،قبــل أن ت ن
يروجهــا (،)2
ي
ي
وجاءتــه النســاء يطلـ ب ن
ـ� أن يعلمهــن ويعظهــن ،ومــا بخــل عليهــن ،ول منعهــن مــن الســؤال
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :غ َل َب َنــا
بأصواتهــن ،فعــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِي ،قالــت ال ِن َســا ُء ِلل َنـ ِب ي ِ
الر َجـ ُ
ـن،
ـالَ ،ف ْ
ـن َوأَ َم َرهُ ـ َ
ـن ِفيـ ِـهَ ،ف َو َعظَ ُهـ َ
ـن يَ ْو ًمــا َل ِق َي ُهـ َ
ـن نَف ِْســكَ َ ،ف َو َع َدهُ ـ َ
اج َعـ ْـل َل َنــا يَ ْو ًمــا ِمـ ْ
َع َل ْيــكَ ِ
يمــا َقـ َ
ـار،
ـن َو َل ِدهَ ــاِ ،إ َل ك َ
َفـك َ
َان ِف َ
َان َل َهــا ِح َجابًــا ِمـ َ
ـن ْامـ َـرأَ ٌة تُ َقـ ِـد ُم ثَاَثَـ ًـة ِمـ ْ
ـنَ :مــا ِم ْن ُكـ َ
ـال َل ُهـ َ
ـن ال َنـ ِ
ـت ْامــرأَ ٌةَ :واث ْ َن َتـ ي ْ ن
ـالَ :واث ْ َن َتـ ي ْ ن
ـ�؟ َف َقـ َ
ـ�).
َفقَا َلـ ِ
َ
ِ

()3
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والمـرأة صاحبــة المــال ليــس ألحــد حــق ن ي� مالهــا إل بإرادتهــا ،فذمتهــا الماليــة مســتقلة
الزواج أ
تمامـاً ،واللــه تعــاى حــذر أ
والوليــاء مــن ســلب النســاء شــيئاً مــن أموالهــن دون موافقــة
ــن
اس ِــت ْب َد َال ز َْو ٍج َمــك َ
ريحــة منهــن ،فقــال جــل شــأنهَ :
َان ز َْو ٍج َوآتَ ْي ُت ْ
{و ِإ ْن أَ َردت ُ
ــم ِإ ْح َداهُ َ
ُــم ْ
قنطَــاراً َف ـا تَأْخُ ـ ُـذواْ منــهُ شَ ـيئاً أَتَأْخُ ُذونَــهُ بهتان ـاً وإثْم ـاً مبين ـاً} (النســاء ،)20 :أ
فالخــذ مــن مهــور
َ
ِ ْ
ِ
ْ
ُْ َ َِ
ُِ
{وآتُــواْ
النســاء يكــون حرامـاً وســحتاً إل إذا تــم برضاهــن ،وهــذا مــا يؤكــده اللــه تعــاى بقولــهَ :
ش
� ٍء ِم ْنــهُ نَفْس ـاً َف ُك ُلــو ُه هَ ِنيئ ـاً َم ِريئ ـاً} (النســاء،)4 :
ـن ِن ْح َلـ ًـة َفـ ِـإن ِطـ ب ْ ن َ
ال َن َســاء َص ُد َقا ِت ِهـ َ
ـ� َل ُكـ ْـم َعــن َ ي ْ
فــا يكــن أكل مــال الم ـرأة حــال ً طيب ـاً لزوجهــا ،إل إذا طابــت نفســها بمــا أعطتــه.
بــل إن المـرأة ذات اليســار ســألت عــن ش
مروعيــة تصدقهــا عــى زوجهــا المعــر ،وكان
ن
ـت
ـب ْامـ َـرأَ ِة عبــد ال َلـ ِـه ،قالــت( :كنــت ي� ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،ف َرأَيْـ ُ
الســؤال بلســانها وصوتهــا ،فعــن َزيْ َنـ َ
ـق عــى
ـب تُ ْن ِفـ ُ
ـن َ -وكَانَـ ْ
ـو مــن ُح ِل ِي ُكـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :ت ََص َد ْقـ َ
ـن َو َلـ ْ
ـت َزيْ َنـ ُ
النـ ب ي
ـام ن ي� َح ْج ِرهَ ــا  -قــال :فقالــت ِل َع ْبـ ِـد ال َلـ ِـهَ :سـ ْـل َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
عبــد ال َلـ ِـهَ ،وأَيْ َتـ ٍ
ـق ع َليــكَ  ،وعـ َـى أيتـ ن
ن
ـت
ََ
ٍ
ـى أَنْـ ِ
ـام ي� َح ْجـ ِـري مــن َ
ـى أَ ْن أُن ِْفـ َ َ ْ
الص َد َقـ ِـة؟ فقــالَ :سـ ِ ي
وســلم ،أَيَ ْجـ ِـزي َعـ ِ ي
َر ُسـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َو َجـ ْـد ُت
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فانْطَ َل ْقـ ُ
ـت إى النـ ب ي
أ
اج ُت َهــاِ ،م ْثـ ُـل َح َ ت
ـى،
ـاب َح َ
ْامـ َـرأَ ًة مــن ْالَن َْصـ ِ
ـار عــى ا ْل َبـ ِ
اجـ ِ ي
ـىَ ،ف َمـ َـر َع َل ْي َنــا ِبـ َـا ٌلَ ،ف ُق ْل َنــاَ :ســل النـ ب ي
ن
ـام يى ن ي� َح ْجـ ِـري؟ َو ُق ْل َنــاَ :ل
ـى أَ ْن أُن ِْفـ َ
ـق عــى ز َْو ِجــي َوأَيْ َتـ ٍ
صــى اللــه عليــه وســلم ،أَيَ ْجـ ِـزي َعـ ِ ي
ـب؟ قــالْ :امـ َـرأَ ُة عبــد
ـر ِب َنــاَ ،ف َدخَ ـ َـل َف َسـأَ َلهُ  ،فقــال :مــن هُ َمــا؟ قــالَ :زيْ َنـ ُ
تُخْ ـ ِب ْ
ـب ،قــال :أَ ُي ال َزيَا ِنـ ِ
الص َد َقـ ِـة).
ال َلـ ِـه ،قــال :نعــم لهــا أَ ْجـ َـر ِان؛ أَ ْجـ ُـر ا ْلق ََرابَـ ِـةَ ،وأَ ْجـ ُـر َ

* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة عى الزوج أ
واليتام ن ي� الحجر
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(*)
1

ليس امقصود رعنة اانفات من أحكام الرع وضوابطه:
يظــن بعــض مــن يطالــع مثــل هــذا المقــال مخطئ ـاً أن المقصــود دعــوة إى التفلــت
مــن قيــود الـ شـرع وضوابطــه ،فيمــا يخــص عاقــة الرجــال بالنســاء ،أ
والمــر ليــس كذلــك عــى
الطــاق ،وإنمــا الم ـراد أن تكــون الدعــوة إى النضبــاط مضبوطــة بحكــم الـ شـرع وضوابطــه
إ
ـى ،صــى
وقيــوده ،دون أن يشــدد عــى النــاس بغـ يـر مــا أنــزل اللــه تعــاى ،ول جــاء بــه النـ ب ي
الســام وأخاقــه ،وأن ت ن
يلرمــا
اللــه عليــه وســلم ،فالم ـرأة والرجــل ينبغــي أن يتح ّليــا بقيــم إ
أ
ن
ن
ش
و� حــدود
أحكامــه المســتندة إى الدلــة الرعيــة الصحيحــة ،ي� لبســهما وكامهمــا وصوتيهمــا ،ي
ن
ن
ت
ش
ـى يتقربــان
و� بيعهمــا ورائهمــا ،وشــؤون حياتهمــا كلهــا ،ي
عاقتهمــا ببعــض ،ي
و� شــعائرهما الـ ي
ن
ـا� الــذي يتفضــل اللــه عليهمــا بــه حــال برهمــا،
بهــا إى اللــه تعــاى ،ليحصــا عــى الثنــاء الربـ ي
ــات
ــات َوا ْلقَا ِن ِت ي ن َ
ات َوا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
فقــال جــل شــأنه{ِ :إ َن ا ْل ُم ْس ِــل ِم ي ن َ
ــ� َوا ْلقَا ِن َت ِ
ــ� َوا ْل ُم ِؤْم َن ِ
� َوا ْل ُم ْس ِــل َم ِ
ــ�
ات َوا ْل ُم َت َص ِد ِق ي ن َ
� َوا ْلخَ ِاش َ
ــع ي ن َ
الص ِاد ِق ي ن َ
الص ِاب ِر َ
ــع ِ
ات َوا ْلخَ ِاش ِ
ــر ِ
الص ِاد َق ِ
يــن َو َ
ــات َو َ
ــ� َو َ
َو َ
الص ِاب َ
ــات َو َ
يــن ال َلــهَ
ــات َوا ْل َح ِاف ِظ ي ن َ
الصا ِئ ِم ي ن َ
وج ُه ْ
ــ� ُف ُر َ
الذ ِاك ِر َ
ــم َوا ْل َح ِافظَ ِ
الصا ِئ َم ِ
َوا ْل ُم َت َص ِد َق ِ
ــ� َو َ
ــات َو َ
الذاكــرات أَعــد ال َلـ َلهــم مغْ فــر ًة وأَج ـراً عظيم ـاً} أ
(الح ـزاب.)35 :
ك َِثـ يـراً َو َ ِ َ ِ َ َ ـهُ ُ َ ِ َ َ ْ َ ِ

فالمقصــود أن تسـ يـر الحيــاة وفــق هــذه المنظومــة مــن القيــم الربانيــة ،دون تفريــط
ول إف ـراط ،فالم ـرأة المصونــة يمكــن لهــا أن تنــال أعــى الدرجــات العلميــة ،وأن تتــوى أرفــع
المســؤوليات ،وأن تقــوم بخـ يـر الخدمــة لمجتمعهــا ،ول يعقــل أن يتــم ذلــك منهــا ،واســمها
مغمــور ،وصوتهــا مكتــوم.
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استذكار سجاياه ي ذكرى
مولده ،صى الله عليه وسلم
الســنة النبويــة مدرســة ن ي� أهدافهــا ومحتواهــا وتطبيقاتهــا وآثارهــا ،والوقــوف عنــد أي
جــزء منهــا ،بمناســبة أو دونهــا ،يلهــم المتدبريــن الــدروس والعـ بـر والعظــات ،ومناســبة ذكــرى
المولــد النبــوي ش
الريف ،فرصة لســتذكار شــمائله ،عليه الصاة والســام ،ومزايــاه وخصائصه،
ت
ت
ـى خلــق عليهــا وبهــا ،فهــو خلــق مــن خـ يـر ِجب َلــة.
الـ ي
ـى منهــا ســجاياه وخصائـ ِـص جب َلتـ ِـه ،الـ ي
فُطر عى التوحيد:

يشــارك الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ســائر البـ شـر ن ي� الخلــق عــى فطــرة التوحيد،
ن
ن
ت
ر� اللــه عنــه ،حيــث قــال :قــال
ـى أكــد حقيقتهــا ي� الحديــث الــذي يرويــه أَبــو هُ َريْـ َـر َة ،ي
الـ ي
ـوا ُه يُ َه ِو َدا ِنـ ِـه،
ـود إل يُو َلـ ُـد عــى ا ْل ِفطْـ َـر ِةَ ،فأَبَـ َ
رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(:ما مــن َم ْو ُلـ ٍ
ـون فيهــا مــن َج ْد َعــا َء؟
يمـ ًـة َج ْم َعــا َء ،هــل ت ُِح ُسـ َ
يمـ ُـة بَ ِه َ
ـج ا ْل َب ِه َ
أو ين�انــه ،أو يُ َم ِج َســا ِن ِه ،كمــا تُ ْن َتـ ُ
ن
ت
(*)
ـى َفطَـ َـر النــاس عليهــا})
ر� اللــه عنــه{ِ :فطْـ َـر َة ال َلـ ِـه الـ ي
ثُـ َـم يقــول أبــو هُ َريْـ َـر َة ،ي
الســام؛ ألن اللــه خلــق الخلــق
ومعـ نـى فطــرة اللــه ،خلقــة اللــه ،والم ـراد بهــا ديــن إ
1

عليــه؛ إذ هــو الــذي تقتضيــه عقولهــم الســليمة ،وإنمــا كفــر مــن كفــر لعــارض أخرجــه عــن
ـود إل يُو َلـ ُـد عــى
أصــل فطرتــه ،كمــا قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا مــن َم ْو ُلـ ٍ
ن
ـوا ُه يُ َه ِو َدا ِنـ ِـه ،أو ين�انــه) وقولــه تعـ َ
ـى بخلــق اللــه
ا ْل ِفطْـ َـر ِةَ ،فأَبَـ َ
ـاى{:ل تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َلـ ِـه} يعـ ي
ت
اليمــان ،ومعـ نـى أن اللــه ل يبدلهــا ،أي ل يخلــق النــاس
ـى خلــق النــاس عليهــا مــن إ
الفطــرة الـ ي
ـياط� النــس والجــن ،بعــد الخلقــة أ
الوى.
عــى يغرهــا ،ولكــن يبدلهــا شـ ي ن إ
ال ْسا َُم .
ى ِإ
ى َف َم َ
اب ِإذَا أَ ْسل ََم َ
ات ،هَ ْل يُ َص َى َع َل ْي ِهَ ،وهَ ْل يُ ْع َر ُض َع َى َ
* صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،بَ ُ
الص ِب ي ُ
الص ِب ي ِ
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أو يكــون المعـ نـى أن تلــك الفطــرة ل ينبغــي للنــاس أن يبدلوهــا ،فالنفــي عــى هــذا
حكــم ل خـ بـر ،وقيــل :إنــه عــى الخصــوص ن� المؤمنـ ي ن
ـ�؛ أي ل تبديــل لفطــرة اللــه ن ي� حــق مــن
ي
الخلقــة ،كخصــاء الفحــول مــن
قـ نـى اللــه أنــه يثبــت عــى إيمانــه ،وقيــل :إنــه نهــى عــن تبديــل ِ
الحيــوان ،وقطــع آذانهــا ،وشــبه ذلــك.

()1

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خُ لــق مســلماً موحــداً ،واســتقام عــى ذلــك ،ولــم
فالنـ ب ي
يعبــد صنمـاَ قــط ،ولــم يتلبــس بـ شـرك ،وقــد يكــون تح َقــق لــه هــذا الـ شـرف ،اســتجابة لدعــاء
{و ِإ ْذ َقـ َ
اج َعـ ْـل
أبيــه إبراهيــم ،عليــه الســام ،إذ يذكــر الق ـرآن الكريــم قولــهَ :
ـال ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َر ِب ْ
أ
ن
هَ ــ َـذا ا ْلب َلـ َـد ِآمنـاً َو ْ ن
ـام} (إبراهيــم ،)35 :بــل كان عليه الصاة والســام،
ـى أَن ن َْع ُبـ َـد ال َ ْص َنـ َ
َ
اج ُن ْبـ ِ ي
ـى َوبَـ ِ ي َ
ن
نن
ـاى ذوات العــدد ،فعــن ُعـ ْـر َو ُة بــن
قبــل أن يبعــث يــروي عــن قومــه ليتعبــد ي� غــار ح ـراء الليـ ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَخْ ب َ َرتْــهُ  ،أنهــا قالــت( :كان أَ َو ُل مــا بُـ ِـد َئ
ال ُزبَـ ي ْ ِ
ـر ،أَ َن َعا ِئشَ ـ َـة ز َْو َج النـ ب ي
ن
َان َل يَـ َـرى
ـو ِمَ ،فـك َ
الص ِاد َقـ َـة ي� ال َنـ ْ
الرؤْ يَــا َ
ِبـ ِـه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ا ْل َو ْحـ ِـي ُ
ـث
ـار ِحـ َـر ٍاء ،يَ َت َح َنـ ُ
ـب إليــه ا ْلخَ ـ َـا ُءَ ،ف ـك َ
ُرؤْ يَــا إل َجــا َء ْت ِم ْثـ َـل َف َلـ ِـق ُ
ـح ،ثُـ َـم ُح ِبـ َ
َان يَخْ ُلــو ِبغَ ـ ِ
الص ْبـ ِ
ـع
ـر َو ُد ِل َذ ِلــكَ  ،ثُـ َـم يَ ْر ِجـ ُ
ـع إى أَهْ ِلـ ِـهَ ،ويَـ ت َ ن َ
العـ َـد ِد ،قبــل أَ ْن يَ ْر ِجـ َ
ـاى أُ ْو َل ِت َ
فيــه  -وهــو ال َت َع ُبـ ُـد -ال َل َيـ ِ ي َ
ن
ـار ِحـ َـر ٍاءَ ،ف َجــا َء ُه ا ْل َم َلــكُ  ،فقــال:
الحـ ُ
يجـ َـةَ ،ف َيـ ت َ ن َ
ـر َو ُد ِل ِمث ِْل َهــا ،حـ تـى َف ِج َئــهُ َ
إى خَ ِد َ
ـق ،وهــو ي� َغـ ِ
ا ْقــرأْ ،قــال :مــا أنــا ب َقــارئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َ ن
ن
ت
ن
الج ْهـ َـد ،ثُـ َـم أَ ْر َسـ َل ِ ن يى ،فقــال:
ـى َ
َ
ِ
ِ ٍِ
ـى حــى بَ َلــغَ ِمـ ِ ي
ـذ ي� َفغَ طَـ ِ ي
ن
ن
ت
ن
ـى ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َـم
ا ْقـ َـرأْ ،قــال :قلــت :مــا أنــا ِب َقـ ِ
ـى الثَا ِن َيـ َـة ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِ ي
ـار ٍئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َـذِ ي� َفغَ طَـ ِ ي
أَرسـ َل نى ،فقــال :اقـرأ ،فقلــت :مــا أنــا ب َقــارئَ ،فأَخَ ـ َ ن
ن
ت
ن
الج ْهـ َـد،
ـى َ
ِ
ِ ٍِ
ـى الثَا ِل َثـ َـة ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِ ي
ـذ ي� َفغَ طَـ ِ ي
َْ ِي
ن
ـان مــن َع َلـ ٍـق* ا ْقـ َـرأْ َو َربُــكَ
ـق* خَ َلـ َ
اسـ ِـم َربِــكَ الــذي خَ َلـ َ
الن َْسـ َ
ـق ْ ِإ
ثُـ َـم أَ ْر َس ـ َل ِ يى ،فقــال{ :ا ْقـ َـرأْ ِب ْ
أ
()2
ـان مــا لــم يَ ْع َلـ ْـم})
الن َْسـ َ
ْال َ ْكـ َـر ُم* الــذي َع َلـ َـم ِبا ْل َق َلـ ِـم* َع َلـ َـم ْ ِإ
 .1التسهيل لعلوم ن ن
التريل123 - 122/ 3 :
اللهَ ،ص َى اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََم .
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
ول ِ
اليمان ،بَ ُ
اب بَ ْد ِء ال َْو ْح ِي ِإ َى َر ُس ِ
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ـ� ،حمــل الدعــوة إى توحيــد رب العالمـ ي ن
ولمــا بعــث نبي ـاً ورســول ً للعالمـ ي ن
ـ� ،ن ن
وتريهــه
ت
ش
ـى جبــل عليهــا ،فــكان حنيفـاً مســلماً عــى ملــة أبيــه
عــن كل رك ،متجاوبـاً مــع روح الفطــرة الـ ي
ـوب يَــا
إبراهيــم ،عليــه الســام ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــلَ :
{و َو َ� ِب َهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم بَ ِنيـ ِـه َويَ ْع ُقـ ُ
ن
ــى ِإ َن ال ّلــهَ
بَ ِ ي َ

ون} (البقــرة)132 :
ُــن إَل َ َوأَن ُتــم ُم ْس ِــل ُم َ
ُــم ِ
اصطَفَــى َلك ُ
يــن َفــا َ ت َُموت َ
الد َ
ْ

اختار الفطرة:

ن
الراء ،وقبيــل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو ي� بيــت المقــدس خــال رحلــة إ
النـ ب ي

جريــل ،عليــه الســام ،فجــاءه
عروجــه إى الســماء ،شــهد لــه اختيــاره للفطــرة ،لمــا أُرسـ َـل إليــه ب
ـ� ،ليختــار أحدهمــا ،فاختــار اللـ ب ن
بإنــاء مــن خمــر ،وآخــر مــن لـ ب ن
جريــل ،عليــه
ـ� ،فقــال لــه ب
ت
ـك ،أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـر َت ا ْل ِفطْـ َـر َة) فعــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ
الســام( :اخْ ـ َ ْ
ـع َح ِافـ َـر ُه
ـر ِاق ،وهــو َدابَـ ٌـة أَبْ َيـ ُ
ـارَ ،و ُد َ
ون ا ْل َبغْ ـ ِـل ،يَ َضـ ُ
قــال( :أُ ِتيـ ُ
ـض طَ ِويـ ٌـلَ ،فـ ْ
ـت ِبا ْلـ ب ُ َ
ـو َق ا ْل ِح َمـ ِ
ت
ـى
ـت بَ ْيـ َ
ِع ْنـ َـد ُم ْن َت َهــى طَ ْر ِفـ ِـه ،قــالَ :ف َر ِك ْب ُتــهُ حـ تـى أَتَ ْيـ ُ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس ،قــالَ :ف َربَطْ ُتــهُ ِبا ْل َح ْل َقـ ِـة الـ ي
أ
ـت فيــه َرك َْع َتـ ي ْ ن
يَ ْر ِب ـ ُ
ـتَ ،ف َجــا َءِ ن ي�
ـت ا ْل َم ْسـ ِـج َدَ ،ف َص َل ْيـ ُ
ط ِبـ ِـه ْالَن ِْب َيــا ُء ،قــال :ثُـ َـم َدخَ ْلـ ُ
ـ� ،ثُـ َـم خَ َر ْجـ ُ
ِ
ت
ـاء مــن َلـ ب َ ن
ـ� ،فقــال ِج ب ْ ِريـ ُـل ،صــى
ـر ُت ال َلـ ب َ ن َ
ـاء مــن خَ ْمـ ٍـرَ ،و ِإنَـ ٍ
السـ َـامِ ،ب ِإنَـ ٍ
ِج ب ْ ِريـ ُـل ،عليــه َ
ـ�َ ،فاخْ ـ َ ْ
ٍ
ت
()1
السـ َـم ِاء)
ـر َت ا ْل ِفطْـ َـر َة ،ثُـ َـم َعـ َـر َج ِب َنــا إى َ
اللــه عليــه وســلم :اخْ ـ َ ْ
بالســام ،والســتقامة ،ومعنــاه ،واللــه أعلــم؛
يذكــر النــووي أن الفطــرة فــرت هنــا إ
الســام والســتقامة ،وجعــل اللـ ب ن
ـ� عامــة ،لكونــه ســها ً طيبـاً طاهـراً ،ســائغاً
اخـ تـرت عامــة إ
للشـ ي ن
ـارب� ،ســليم العاقبــة ،وأمــا الخمــر فإنهــا أم الخبائــث ،وجالبــة ألنــواع مــن الـ شـر ن ي� الحال
والمــآل ،واللــه أعلــم.

()2

ومــن حرصــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى موافقــة الفطــرة ،أنه حــث المسـ ي ن
ـلم� عى
ن
ن
نن
النى ،صى الله عليه وســلم،
فعل ســ� ورد ذكرها ي� حديث ب يأ� هريرة ،ي
ر� الله عنه :ســمعت ب ي
ات.
اب ْ ِإ
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
الصل ََو ِ
الس َم َاو ِ
ول ِ
اتَ ،و َف ْر ِض َ
اليمان ،بَ ُ
ر ِاء ِب َر ُس ِ
اللهَ ،ص َى اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََمِ ،إ َى َ
ال ْ َ
 -2صحيح مسلم شبرح النووي.212 /2 ،
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الَظْفَار ،ونَت ُف ْ آ
أ
البَ ِاط)
يقول( :ا ْل ِفطْ َر ُة خَ ْم ٌس؛ ا ْل ِخ َت ُ
ـار ِبَ ،وتَق ِْليـ ُـم ْ ِ َ ْ
انَ ،و ِال ْسـ ِـت ْح َدا ُدَ ،و َق ُص الشَ ـ ِ

()1

ت
الــى اختارهــا
ــر ُة خَ ْم ٌ
وقولــه( :ا ْل ِفطْ َ
ــس)؛ أي خمســة أشــياء ،وأراد بالفطــرة الســنة القديمــة ي
أ
()2
ش
ـى ،فطــروا عليــه.
النبيــاء ،عليهــم الســام ،واتفقــت عليهــا الرائــع ،فكأنهــا أمــر جـ ي
ن
(الختــان) بكــر أولــه ،اســم لفعــل الخاتــن ،وهــو قطــع
جــاء ي� عــون المعبــود ،أن ِ
ت
و(ال ْسـ ِـت ْح َدا ُد) هــو حلــق العانــة ،ســمي اســتحداداً
ـى تغطــي الحشــفة مــن الذكــرِ ،
الجلــدة الـ ي
لســتعمال الحديــدة ،وهــي المــو� ،ويكــون بالحلــق والقــص والنتــف والنــورة ،قــال النــووي:
أ
البــط أفضــل مــن حلقــه إن قــوي عليــه ،ويحصــل أيضــا بالحلــق
والفضــل الحلــق ،ونتــف إ
الظفــار) التقليــم تفعيــل مــن القلــم ،وهــو القطــع ،أ
والنــورة ،و(تقليــم أ
والظفــار جمــع ظفــر،
و(قــص الشــارب)؛ أي قطــع الشــعر النابــت عــى الشــفة العليــا مــن غـ يـر اســتئصال ،وورد ن ي�
قطــع الشــارب لفــظ القــص ،والحلــق ،والتقصــر ،والجــز ،والحفــاء ،أ
ولجــل هــذا التنــوع وقــع
إ
ي
الختــاف بـ ي ن
ـ� العلمــاء ،فبعضهــم قالــوا بقــص الشــارب ،وبعضهــم باســتئصاله ،وبعضهــم
ن
ـى :وقــص الشــارب أن يأخــذ مــا طــال عــى الشــفة ،بحيــث ل
بالتخيـ يـر ي� ذلــك ،قــال القرطـ ب ي
أ
والحفــاء هــو القــص المذكــور ،وليــس
يــؤذي الكل ،ول يجتمــع فيــه الوســخ ،قــال :والجــز إ
بالســتئصال عنــد مالــك ،قــال :وذهــب الكوفيــون إى أنــه الســتئصال ،وبعــض العلمــاء إى
التخيـ يـر ن ي� ذلــك.

()3

فُطر عى نبذ الفحش:
ت
ن
ـى محمــد ،صى اللــه عليه وســلم ،عى
لــم تقتــ� الســجايا الســوية الـ ي
ـى تمـ يـر بهــا النـ ب ي
جانــب العقيــدة والتوحيــد ،بــل امتــدت لتشــمل الســلوك والقيــم ،ففطــر عــى الخُ ِلــق الحســن،
ن
ـى،
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :لــم يَ ُكـ ْ
ـن النـ ب ي
والنقــاء مــن الفحــش ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي
ً ()4
صــى اللــه عليه وســلمَ ،ف ِاحشً ــا ول ُم َتف َِحشً ــا ،وكان يقــولِ :إ َن مــن ِخ َي ِار ُكـ ْـم أَ ْح َسـ َنك ُْم أَخْ َاقا)

 -1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب تَقْليم أ
الَظْف َِار.
َ ُ ِ ِ
 -2عمدة القاري.45 /22 :
 -3عون المعبود.169/ 11 :
النى ،صى الله عليه وسلم.
 -4صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب صفة يب
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القــوال أ
والفاحشــة تطلــق عــى ِكل خصلــة قبيحــة مــن أ
والفعــال ،وأصــل الفحــش:
ن
ن
ش
ـى قولــه( :ول متفحشـاً)؛ أي ول
القبــح ،والخــروج عــن الحــد والمقــدار ي� ِكل ي
�ء ،ويذكــر العيـ ي
متكلفــاً ن ي� الفحــش ،حاصلــه أنــه لــم يكــن الفحــش لــه ل ِج ِبليــاً ،ول كســبياً.

()1

ومــن التطبيقــات العمليــة الثابتــة لنبــذه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الفحــش حـ تـى ن ي�
ن
الــرد عــى المسـ ي ن
ـى ،صــى اللــه
ر� اللــه عنهــا( :أَ َن يَ ُهــو َد أَتَــوا النـ ب ي
ـيئ� ،مــا روي عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ـب اللــه
السـ ُ
ـام َع َل ْي ُكـ ْـم ،فقالــت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :ع َل ْي ُكـ ْـمَ ،و َل َع َنكــم اللــهَ ،وغ َِضـ َ
عليــه وســلمَ ،فقَا ُلــواَ ،
ــا يــا َعا ِئشَ ُ
ُــم ،قــالَ :م ْه ً
ــاك َوا ْل ُع ْن َ
ــش ،قالــت :أولــم
ــفَ ،وا ْلف ُْح َ
َع َل ْيك ْ
ــةَ ،ع َل ْي ِ
ــقَ ،و ِإيَ ِ
ــك ِب ِ
الر ْف ِ
ــم ،ول
اب يى ِف ِيه ْ
ــم ْع مــا قالــوا؟ قــال :أولــم ت َْس َ
ت َْس َ
ــم ِعي مــا قلــت؟ َر َد ْد ُت عليهــمَ ،ف ُي ْســ َت َج ُ
اب لهــم ِ ن ي�َ)
يُ ْســ َت َج ُ

()2

ن
ر� اللــه عنهــم ،للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه لــم يكــن
وشــهد الصحابــة ،ي
فحاش ـاً ،حـ تـى حـ ي ن
ـ� يغضــب ويعتــب ،كان يقــول كام ـاً معـ بـراً عــن العتــب دون فحــش ،فعــن
أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،سـ َبابًا ،ول
ر� اللــه عنــه ،قــال( :لــم يَ ُكــن النـ ب ي
ـك ،ي
َف َحاشً ــا ،ول َل َعانًــا ،كان يقــول ِ أل َ َح ِدنَــا ِع ْنـ َـد ا ْل َم ْع ِت َبـ ِـة :مــا لــه تَـ ِـر َب َج ِبي ُنــهُ ؟)

()3

حرص عى أن ا موت إا عى الفطرة:
اللــه أمــر المؤمنـ ي ن
ـ� أن يحرصــوا عــى أن ل يموتــوا إل وهــم مســلمون ،فقــال عــز وجل:
ون} (آل عم ـران،)102 :
ـن َآم ُنــواْ اتَ ُقــواْ ال ّلــهَ َحـ َ
ـن ِإل َ َوأَن ُتــم ُم ْسـ ِـل ُم َ
ـق تُقَا ِتـ ِـه َول َ ت َُموتُـ َ
{يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
النســان ل يعلــم مـ تـى ســيموت ،وأيــن؟ مصداقـاً للواقــع المشــاهد ،ولقولــه
ومــن البديهــي أن إ
ن أ
ـام َو َمــا تَـ ْـد ِري
ـر ُل الْغَ ْيـ َ
الســا َع ِة َويُـ ن َ ن ِ
ـث َويَ ْع َلـ ُـم َمــا ِ ي� ْال َ ْر َحـ ِ
جــل شــأنه{ِ :إ َن ال َلــهَ ِعنـ َـد ُه ِع ْلـ ُـم َ
ـوت ِإ َن ال َلــهَ
ـس ِب ـأَ ِي أَ ْر ٍض ت َُمـ ُ
ـس َمــا َذا تَك ِْسـ ُ
ـب َغــداً َو َمــا تَـ ْـد ِري نَ ْفـ ٌ
نَ ْفـ ٌ
 -1عمدة القاري.112 /16 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب أ
يكن
لم
باب
دب،
ال
النى ،صى الله عليه وسلم ،فاحشاً ول متفشحاً.
بي
 -3المصدر السابق.
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ـر} (لقمــان)34 :
َع ِليـ ٌـم خَ ِبـ ي ٌ

ت
ـى منهــا
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي ب ّلــغ الخلــق الحقائــق إ
اليمانيــة ،الـ ي
ـ� للمــرء ،يعلــم أن أ
ت
ـأ� ن� زمــان ومــكان مجهولـ ي ن
المــر بالحــرص عــى أن
حتميــة المــوت ،وأنــه يـ ي ي
ـرام بالســام ن� أ
ل يمــوت إل مســلماً ،يعـ نـى نرورة المحافظــة عــى اللـ ت ن
الوقــات جميعهــا،
إ
ي
ي
أ
ت
ت
ـى خلــق
والحــوال والظــروف كلهــا ،حــى إذا مــا جــاء المــوت للمــرء ،وجــده عــى الفطــرة الـ ي
اللــه النــاس عليهــا ،ومــن حرصــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى الفــوز بهــذه الخاتمــة ،أن
ـلم� عــى أ
شــجع المسـ ي ن
الخــذ بأســباب المــوت عــى الفطــرة ،ومــن ذلــك حثــه عــى الدعــاء قبــل
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
النــوم ،بمــا ينفــع ي� هــذا المجــال ،فعــن ا ْلـ ب َ َ
ـر ِاء بــن َعـ ِ
ـاز ٍب ،قــال :قــال النـ ب ي
اضطَجــع عــى ش ـقِكَ ْ أ
الَيْ َمـ ِـن،
لصـ َـا ِة ،ثُـ َـم ْ ِ ْ
وســلم( :إذا أَتَ ْيـ َ
ِ
ـت َم ْض َج َعــكَ َف َت َو َض ـأْ ُو ُضــو َءكَ ِل َ
ـت أَ ْمـ ِـري ِإ َل ْيــكَ َ ،وأَ ْل َج ـأْ ُت ظَ ْهـ ِـري ِإ َل ْيــكَ َ ،ر ْغ َبـ ًـة
ثُـ َـم ُقـ ْـل :اللهــم أَ ْس ـ َل ْم ُت َو ْج ِهــي ِإ َل ْيــكَ َ ،و َف َو ْضـ ُ
ـتَ ،و ِب َن ِب ِيــكَ
ـت ِب ِك َت ِابــكَ الــذي أَنْ َز ْلـ َ
َو َرهْ َبـ ًـة ِإ َل ْيــكَ َ ،ل َم ْل َج ـأَ ول منجــا ِم ْنــكَ إل ِإ َل ْيــكَ  ،اللهــم َآم ْنـ ُ
ــم ِب ِــه،
ــت مــن َل ْي َل ِتــكَ َ ،فأَن َ
الــذي أَ ْر َســ ْل َتَ ،ف ِــإ ْن ُم َ
ــر مــا تَ َت َك َل ُ
ــر ِةَ ،و ْ
اج َع ْل ُه َ
ــن ِآخ َ
ْــت عــى ا ْل ِفطْ َ
ـت ِب ِك َت ِابــكَ الــذي
ـت ،اللهــم َآم ْنـ ُ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا بَلَغْ ـ ُ
قــالَ :ف َر َد ْدتُ َهــا عــى النـ ب ي
ـت ،قلــتَ ،و َر ُســو ِلكَ  ،قــالَ :لَ ،ون َِب ِيــكَ الــذي أَ ْر َس ـ ْل َت)
أَنْ َز ْلـ َ
وقد اهتم بمثل هذا الحرص أبو أ
النبياء إبراهيم ،عليه وإياهم السام ،فقال تعاى عى
(*)
1

لســانه{ :إ ن ِ� وجهــت وجهــي ل َلذي َفطَر الســماوات و أ
�} أ
ال َ ْر َض َح ِنيفاً َو َما أَنَاْ ِمـ َ ش
(النعام)79 :
ر ِك ي ن َ
َ َ َ َ ِ َ
ِي ََ ْ ُ َِْ َ ِ ِ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
فهــذه جوانــب مــن خصائــص الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وســجاياه الفطريــة،
أو المنســجمة مــع الفطــرة الســوية ،الـ تـى خلــق اللــه النــاس عليهــا ،تــدل عــى عمــق الصلــة بـ ي ن
ـ�
ي
حســن صفاتــه المكتســبة مــع فطرتــه النقيــة الـ تـى خلقــه اللــه عليهــا ن� أحســن تقويــم ،سـ ي ن
ـائل�
ي
ي
ـى القديــر أن ينفــع ن ي� التذكـ يـر بهــا ،بمناســبة ذكــرى ميــاده ،صــى اللــه عليــه وســلم،
اللــه العـ ي
ـ� والمتدبريــن ،ومحبيــه مــن العالمـ ي ن
القارئـ ي ن
ـ�.
الو ُض ِوء.
اب َف ْض ِل َم ْن بَ َ
ات َع َى ُ
* صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،بَ ُ
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ذكرى مياد العزيز عليه ما
عنتنا ،صى الله عليه وسلم
ن ي� ذكــرى ميــاد الحبيــب محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يســتذكر المــرء كثـ يـراً مــن
ـ� ،فكيــف إذا تعلقــت بخاتــم النبيـ ي ن
شــمائله ،وحــق لــه أن يســتذكر ،فالذكــرى تنفــع المؤمنـ ي ن
ـ�،
ين
ش
الــذي بعثــه اللــه هاديــاً
للعالمــ�؟! ومــن المســلمات والبديهيــات
ومبــراً ونذيــراً ورحمــة
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ي� موقــف أو مقــال ،فهــي كثـ يـرة
العجــز عــن حــ� شــمائل النـ ب ي
أ
ن
و� ظــل مــا تعانيــه أمتنــا اليــوم مــن تـ شـرذم وضعــف وتيــه ،قــد يكــون
العــدد ،والنــواع ،ي
مــن المفيــد الوقــوف عنــد واحــدة مــن شــمائله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ذات الصلــة الوثيقــة
ـص َع َل ْينــا ،و َع ِزي ـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ّتنــا.
بكيــان أمــة إ
الســام وعنارهــا ،تلكــم هــي :أنــه َح ِريـ ٌ
معنى العنت:
ن
النســان ،ولقــاء
جــاء ن ي� لســان العــرب( :أن
معــى العنــت دخــول المشــقة عــى إ
أ
والثــم والغلــط والخطــأ والزنــا،
الشــدة ،قــال ابــن الثـ يـر :العنــت المشــقة والفســاد والهــاك ،إ
كل ذلــك قــد جــاء ،وأطلــق العنــت عليــه ،وقــال ابــن أ
النبــاري :أصــل التعنــت التشــديد ،فــإذا
قالــت العــرب :فــان يتعنــت فانـاً ويعنتــه ،فمرادهــم يشــدد عليــه ،ويلزمــه بمــا يصعــب عليــه
أ
العنــات تكليــف غـ يـر الطاقــة،
أداؤه ،قــال :ثــم نقلــت إى معـ نـى الهــاك ،قــال ابــن الع ـر ب يا� :إ
والعنــت الزنــا ،وروى المنــذري عــن ب يأ� الهيثــم ،أنــه قــال :العنــت ن ي� كام العــرب الجــور
والثــم أ
والذى ،قــال :فقلــت لــه :التعنــت مــن هــذا؟ قــال :نعــم ،يقــال تعنــت فــان فان ـاً
إ
الذى ،وقولــه تعــاى{ :عزيــز عليــه مــا عنتم}قــال أ
إذا أدخــل عليــه أ
الزهــري :معنــاه عزيــز عليــه
164

عنتكــم ،وهــو لقــاء الشــدة والمشــقة ،وقــال بعضهــم :معنــاه عزيــز؛ أي شــديد مــا أعنتكــم؛
أي أوردكــم العنــت والمشــقة).

()1

لفظ العنت ي القرآن الكريم:
ورد لفــظ العنــت ن� الق ـرآن الكريــم ن� بعــض آ
اليــات القرآنيــة ،ضمــن الحديــث عــن
ي
ي
{...ويَ ْسـأَ ُلونَكَ َعـ ِـن ا ْل َي َت َامــى ُقـ ْـل ِإ ْصـا َ ٌح
موضوعــات مختلفــة ،ففــي ســورة البقــرة ،يقــول تعــاىَ :
ـو شَ ــاء ال ّلــهُ
ـن ُ
ـر َو ِإ ْن تُخَ ا ِلطُوهُ ـ ْـم َف ِإخْ َوانُ ُكـ ْـم َوال ّلــهُ يَ ْع َلـ ُـم ُ
المف ِْسـ َـد ِمـ َ
ـح َو َلـ ْ
َل ُهـ ْـم خَ ـ ي ْ ٌ
الم ْص ِلـ ِ
أ
يــم}
ُــم ِإ َن ال ّلــهَ َع ِزيــ ٌز َح ِك ٌ
ل ْع َن َتك ْ

(البقــرة)220 :

أي لــو شــاء اللــه لحملكــم عــى العنــت ،وهــو المشــقة ،وأحرجكــم ،فلــم يطلــق لكــم
مداخلتهــم.

()2

ن
ــذواْ ِبطَان ً
يــن َآم ُنــواْ ل َ تَ َت ِخ ُ
َــة
و� ســورة آل عمــران ،يقــول عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذ َ
ي
ـن أَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َو َمــا تُخْ ِفــي
ِمــن ُدو ِن ُكـ ْـم ل َ يَأْ ُلونَ ُكـ ْـم خَ َبــال ً َو ُدواْ َمــا َع ِن ُتـ ْـم َقـ ْـد بَـ َـد ِت ا ْل َبغْ َضــاء ِمـ ْ
آ
ــون}
ــم ت َْع ِق ُل َ
ْــر َق ْ
ُص ُدو ُرهُ ْ
ــات ِإن كُن ُت ْ
ــد بَ َي َنــا َلك ُ
ُــم اليَ ِ
ــم أَك ب َ ُ

(آل عمــران)118:

ـق عليكــم ،والعنــت المشــقة ،قــال
{و ُدواْ َمــا َع ِن ُتـ ْـم}؛ أي يــودون مــا يشـ ُ
قولــه تعــاىَ :
الســدي :أراد بــه أنهــم يــودون ردكــم إى الكفــر والضالــة.

()3

ن
ـات
و� ســورة النســاء يقــول تعــاىَ :
ـول ً أَن يَ ِنكـ َ
{و َمــن َلـ ْـم يَ ْسـ َت ِط ْع ِمن ُكـ ْـم طَـ ْ
ـح ا ْل ُم ْح َص َنـ ِ
ي
ـات َوال ّلــهُ أَ ْع َلـ ُـم ِب ِإ َيما ِن ُكـ ْـم بَ ْع ُض ُكــم
ـات َف ِمــن ِمــا َم َل َكـ ْ
ـت أَيْ َمانُ ُكــم ِمــن َف َت َيا ِت ُكـ ُـم ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ات
ـن أُ ُجو َرهُ ـ َ
ـن َوآتُوهُ ـ َ
ـن ِبـ ِـإ ْذ ِن أَهْ ِل ِهـ َ
انك ُحوهُ ـ َ
ِمــن بَ ْعـ ٍـض َف ِ
وف ُم ْح َص َنـ ٍ
ـن ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـاف َح ٍ
ـر ُم َسـ ِ
ـات َغـ ي ْ َ
ـن
ـن َفـ ِـإ ْن أَتَـ ي ْ ن َ
ـات ِمـ َ
َاحشَ ـ ٍـة َف َع َل ْي ِهـ َ
ات أَخْ ـ َـد ٍان َفـ ِـإ َذا أُ ْح ِصـ َ
ـن ِن ْصـ ُـف َمــا َعـ َـى ا ْل ُم ْح َص َنـ ِ
ـ� ِبف ِ
َول َ ُم َت ِخـ َـذ ِ
ا ْل َعـ َـذاب َذ ِلــكَ ِل َمـ ْ ش
ـر َل ُكـ ْـم َوال ّلــهُ
ـى ا ْل َع َنـ َ
ـت ِم ْن ُكـ ْـم َوأَن ت َْصـ ِب ُ
ـرواْ خَ ـ ي ْ ٌ
ِ
ـن خَ ـ ِ ي َ
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يم}(النســاء)25 :
َغ ُفــو ٌر َر ِح ٌ

الشــارة (ذلــك) ن� قولــهَ { :ذ ِلــكَ ِل َمـ ْ ش
ـت ِم ْن ُكـ ْـم} إشــارة إى تــزوج
واســم إ
ـى ا ْل َع َنـ َ
ي
ـن خَ ـ ِ َي

أ
ش
ـى عــى نفســه الزنــا ،ل لمــن يملــك نفســه ،وقولــه
المــة ـ الجاريــةـ ،أي إنمــا يجــوز لمــن خـ ي
المــاء ،وهــذا ينــدب إى تركــه ،وعلتــه
ـر َل ُكـ ْـم} المـراد الصـ بـر عــن نــكاح إ
تعــاىَ :
{وأَن ت َْصـ ِب ُ
ـرواْ خَ ـ ي ْ ٌ
مــا يــؤدي إليــه مــن ت
اســرقاق الولــد.

()1

ن
الثم ،الــذي تؤدي إليــه غلبة الشــهوة ،وأصل
المــاء أبيــح لمــن خــاف وقوعــه ي� إ
فنــكاح إ
ـتعر لــكل مشــقة ن
النســان بعــد.
ورر ،يعـ تـري إ
العنــت انكســار العظــم بعــد الجـ بـر ،فاسـ ي

()2

ن
و� ســورة التوبــة يقــول جــل ذكــرهَ { :ل َقـ ْـد َجاء ُكـ ْـم َر ُسـ ٌ
ـن أَنف ُِسـك ُْم َع ِزيـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا
ـول ِمـ ْ
ي
ــ� َر ٌ
يــم}.
يــص َع َل ْيكُــم ِبا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ؤُوف َر ِح ٌ
َع ِن ُت ْ
ــم َح ِر ٌ

(التوبــة)128:

والعنــت هــو مــا ني�هــم ن ي� دينهــم أو دنياهــم ،وعزيــز
أي يشــق عليــه عنتكُــم،
ُ
صفــة للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــا عنتــم فاعــل بعزيــز ،ومــا مصدريــة ،أو مــا َع ِن ُتـ ْـم
ن
ـص َع َل ْي ُكــم}؛ أي حريــص عــى
مصــدر ،وعزيــز خـ بـر مقــدم ،والجملــة ي� موضــع الصفــة َ
{ح ِريـ ٌ
ين
ــ� َر ٌ
باســم� مــن أســمائه.
يــم} ســماه اللــه هنــا
إيمانكــم وســعادتكم{ِ ،با ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ؤُوف َر ِح ٌ

()3

ن
ُــم َر ُس َ
ــو
أمــا ي� ســورة الحجــرات ،فيقــول جــل شــأنهَ :
{وا ْع َل ُمــوا أَ َن ِفيك ْ
ــه َل ْ
ــول ال َل ِ
يطيع ُكــم ن� كَثــر مـ أ
ـان َو َزيَ َنــهُ ِ ن ي� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َو َكـ َـر َه
ال َيمـ َ
ـب ِإ َل ْي ُكـ ُـم ِإ
ـن ال َ ْمـ ِـر َل َع ِن ُتـ ْـم َو َل ِكـ َ
ُِ ُ ْ ِي ِ يٍ ِ َ
ـن ال َلــهَ َح َبـ َ
ْــر َوا ْلف ُُس َ
ون}
ــد َ
ــوق َوا ْل ِع ْص َي َ
الر ِاش ُ
ــان أُ ْو َل ِئــكَ هُ ُ
ِإ َل ْيك ُ
ــم َ
ُــم ا ْل ُكف َ
وقولــه تعــاىَ { :لــو يطيع ُكــم ن� كَثــر من أ
ال َ ْمـ ِـر َل َع ِن ُت ْم} أي لشــقيتم ،والعنت المشــقة،
ْ ُِ ُ ْ ِي ِ يٍ ِ َ
(الحجــرات)7:

وإنمــا قــال :لــو يطيعكــم ولــم يقــل لــو أطاعكــم؛ للدللــة عــى أنهــم كانــوا يريــدون اســتمرار
طاعتــه عليــه الصــاة والســام ،لهــم ،والحــق خــاف ذلــك ،وإنمــا الواجــب أن يطيعــوه ل أن
يطيعهــم ،وذلــك أن رأى رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خـ يـر وأصــوب مــن رأى غـ يـره،
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ولــو أطــاع النــاس ن ي� رأيهــم لهلكــوا ،فالواجــب عليهــم النقيــاد إليــه ،والرجــوع إى أمــره ،وإى
ذلــك الشــارة بقولــه{ :و َلكــن ال َلــهَ حبــب إ َلي ُكــم ْاليمــان و َزينــهُ ن
إ
َ َ َ ِ ْ ُ ِإ َ َ َ َ َ
َ ِ َ

وبك ُْم}(الحج ـرات.)7 :
ِ ي� ُق ُل ِ

()1

ن
ـن َح َمـ َـل
و� ســورة طــه ،يقــول تعــاىَ :
ـاب َمـ ْ
ـي ا ْل َق ُيـ ِ
{و َع َنـ ِ
ـوم َو َقـ ْـد خَ ـ َ
ي
ـت ا ْل ُو ُجــو ُه ِل ْل َحـ ِ
ـت}؛ أي ذلــت وخضعــت ،تقــول العــرب عنــا يعنــو عنــواً
ظُ ْلم ـاً} (طــه ،)111:فقولــه تعــاى{ :و َع َنـ ِ
أ
ســر عــان ،لذ ِلــه وخضوعــه لمــن أره.
وعنــاء ،إذ ذل وخضــع وخشــع ،ومنــه قيــل لا ي

()2

رزمة من الصفات والشائل ذات الصلة مصالح امؤمنن:
آ
ـى ،صــى الله
جمعــت إحــدى اليــات القرآنيــة ســالفة الذكــر ،مجموعــة مــن شــمائل النـ ب ي
ت
ـى يجمعهــا قاســم مشـ تـرك يشـ يـر إى صلتــه الوثيقــة عليــه الصــاة والســام
عليــه وســلم ،الـ ي
بنــا نحــن المؤمنـ ي ن
ـ� برســالته ،وعنايتــه الفائقــة بمصالحنــا ،ففــي ســورة التوبــة يقــول جــل ذكــره:
ـ� َر ٌ
{ َل َقـ ْـد َجاء ُكـ ْـم َر ُسـ ٌ
ؤُوف
ـص َع َل ْي ُكــم ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـول ِمـ ْ
ـن أَنف ُِس ـك ُْم َع ِزي ـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُتـ ْـم َح ِريـ ٌ
يــم} (التوبــة)128:
َر ِح ٌ

فهــو مــن أنفســنا ،ويعــز عليــه عنتنــا ،وحريــص علينــا ،ورؤوف بنــا ورحيــم ،فتلــك
ت
والمشــرك بينهــا بَ ي ّ ن
جــى.
ــ�
صفــات خمــس ،لــكل واحــدة منهــا دللــة،
ي
يقــول صاحــب أضــواء البيــان :هــذه آ
اليــة الكريمــة تــدل عــى أن بعــث هــذا الرســول
الــذي هــو مــن أنفســنا الم ّتصــف بهــذه الصفــات المشــعرة بغايــة الكمــال ،وغايــة شــفقته علينــا
ـ� اللــه تعــاى ،وأجــزل نعمــه علينــا ،وقــد بـ ي ن
هــو أعظــم مـ ن ن
ـ� اللــه ذلــك ن ي� مواضــع أُخـ َـر ،كقولــه
ـن ال َلــهُ
تعــاىَ { :ل َقـ ْـد َمـ َ

ـن أَنف ُِسـ ِـه ْم}(آل عم ـران)164 :
ـ� ِإ ْذ بَ َعـ َ
َعـ َـى ا ْل ُم ِؤم ِنـ ي ن َ
ـث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ً ِمـ ْ

()3

وعنــون البخــاري ،رحمــه اللــه ،لبــاب ن� صحيحــه بهــذه آ
اليــة ،ففيه(:بَــاب َق ْو ِلـ ِـه{ :لقــد َجا َء ُكـ ْـم
ي
َر ُسـ ٌ
الرأْ َف ِة)
ـص َع َل ْي ُكـ ْـم ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـول مــن أَنْف ُِسـك ُْم َع ِزيـ ٌز عليــه مــا َع ِن ُتـ ْـم َح ِريـ ٌ
ـ� رؤوف َر ِحيـ ٌـم} مــن َ
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ن
ن
و� التفسـ يـر أن الرســول ن ي� قولــه تعــاى{ :لقــد َجا َء ُكـ ْـم َر ُسـ ٌ
ـى ،صى
ي
ـول مــن أَنْف ُِسـك ُْم} يعـ ي
ـى النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،والخطــاب للعــرب ،أو لقريــش خاصــة ،أي مــن قبيلتكــم ،حيــث تعرفــون
ن
ـى آدم كلهــم ،أي مــن جنســكم ،وق ـرأ {مــن أَنْف ُِس ـك ُْم} بفتــح
حســبه ،وصدقــه وأمانتــه ،أو لبـ ي
الفــاء ،أي مــن شأرفكــم.
وجــاء ن ي� التفسـ يـر الكبـ يـر أنــه تعــاى وصــف الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ي� هــذه

آ
اليــة بخمســة أنــواع مــن الصفــات:

ن أَنف ِ
م:
م ْ
ُس ُك ْ
ّ
أ
ن
تفسرها وجوه:
و� ي
الصفة الوى ،قوله{ّ :م ْن أَنف ُِسك ُْم} ي
أ
ـاس َع َج ًبــا أَ ْن أَ ْو َح ْي َنــا ِإ َى َر ُجـ ٍـل ّم ْن ُهـ ْـم} (يونــس،)2 :
الول ،يريــد أنــه بـ شـر مثلكــم ،كقولــه{ :أَك َ
َان ِلل َنـ ِ
ش
ـر ّم ْث ُل ُكـ ْـم} (فصلــت ،)6:والمقصــود أنــه لــو كان مــن جنــس المائكــة لصعــب
وقولــه{ِ :إن ََمــا أَنَـاْ بَـ َ ٌ
أ
المــر بســببه عــى النــاس.
ن
ـن أَنف ُِسـك ُْم}؛ أي مــن العــرب ،قــال ابــن عبــاس :ليــس ن ي� العــرب قبيلــة إل
ـا�{ّ ،مـ ْ
والثـ ي
ن
وقــد ولــدت النــى ،عليــه الســام ،بســبب الجــدات ،ن
فالم�يــون
م�هــا وربيعهــا ويمانيهــا،
بي
ـن
والربيعيــون هــم العدنانيــة ،واليمانيــون هــم القحطانيــة ،ونظـ يـره قولــه تعــاىَ { :ل َقـ ْـد َمـ َ
ـن أَنف ُِسـ ِـه ْم} (آل عمـران )164 :والمقصــود منــه ترغيــب
ـ� ِإ ْذ بَ َعـ َ
ال َلــهُ َعـ َـى ا ْل ُم ِؤم ِنـ ي ن َ
ـث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ً ّمـ ْ
العــرب ن ي� ن�تــه ،والقيــام بخدمتــه ،كأنــه قيــل لهــم :كل مــا يحصــل لــه مــن الدولــة والرفعــة
ن ي� الدنيــا ،فهــو ســبب لعزكــم ولفخركــم؛ ألنــه منكــم ومــن نســبكم.
ـن أَنف ُِسـك ُْم} خطــاب ألهــل الحــرم ،وذلــك ألن العــرب كانــوا يســمون أهل
والثالــث{ّ ،مـ ْ
مهماتهم ،فكأنــه قيل للعرب:
الحــرم أهــل اللــه وخاصته ،وكانــوا يخدمونهم ،ويقومــون بإصاح ّ
كنتــم قبــل مقدمــه مجديــن مجتهديــن ن ي� خدمــة أســافه وآبائــهِ ،فلـ َـم تتكاســلون ن ي� خدمتــه؟
والقــول الرابــع ،أن المقصــود مــن ذكــر هــذه الصفــة التنبيــه عــى طهارتــه ،كأنــه قيــل
هــو مــن عشــرتكم ،تعرفونــه بالصــدق ،أ
والمانــة ،والعفــاف ،والصيانــة ،وتعرفــون كونــه
ي
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حريصـاً عــى دفــع آ
الفــات عنكــم ،وإيصــال الخـ يـرات إليكــم ،وإرســال مــن هــذه حالتــه وصفته
نفسـك ُْم؛ أي مــن شأرفكــم وأفضلكــم.
يكــون مــن أعظــم نعــم اللــه عليكــم .وقــرىء ّمـ ْ
ـن أَ ِ

()1

علَ ْي ِ
م:
ما َ
عزِي ٌز َ
َ
ع ِنتُ ْ
ه َ
العزيــز ن ي� قولــه تعــاىَ { :ع ِزي ـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُتـ ْـم} هــو الغالــب الشــديد ،والعــزة هــي
النســان عــرف أنــه كان عاجـزاً عــن دفعهــا ،إذ لــو قــدر
الغلبــة والشــدة ،فــإذا وصلــت مشــقة إى إ
عــى دفعهــا لمــا قــ� ن ي� ذلــك الدفــع ،فحيــث لــم يدفعهــا علــم أنــه كان عاجـزاً عــن دفعهــا،
ش
ـى
النســان ،فلهــذا الســبب إذا اشــتد عــى إ
وأنهــا كانــت غالبــة عــى إ
النســان ي
�ء قــال :عــز عـ ي ّ
هــذا ،وأمــا (العنــت) فيقــال :عنــت الرجــل يعنــت عنت ـاً ،إذا وقــع ن ي� مشــقة وشــدة ل يمكنــه
الخــروج منهــا ،ومنــه قولــه تعــاىَ { :ذ ِلــكَ ِل َمـ ْ ش
ـو
ـى ا ْل َع َنـ َ
ـت ِم ْنك ُْم}(النســاء )25 :وقولــهَ :
{و َلـ ْ
ـن خَ ـ ِ ي َ
ـم} (البقــرة)220 :
شَ ــاء ال َلــهُ ل ْع َن َت ُكـ ْ
وقــال الفـراء(َ :مــا) ن ي� قولــه{َ :مــا َع ِن ُتـ ْـم} ن ي� موضــع رفــع ،والمعـ نـى عزيــز عليــه عنتكــم،
أي يشــق عليــه مكروهكــم ،وأوى المــكاره بالدفــع مكــروه عقــاب اللــه تعــاى ،وهــو إنمــا أرســل
ليدفــع هــذا المكــروه.

()2

م:
ِيص َ
حر ٌ
علَ ْي ُك ْ
َ
ن
ُــم} يمتنــع أن يكــون متعلقــاً بذواتهــم ،بــل
يــص َع َل ْيك ْ
الحــرص ي� قولــه تعــاىَ :
{ح ِر ٌ
المــراد حريــص عــى إيصــال الخــرات إليكــم ن� الدنيــا آ
والخــرة.
ي
ي
وعــى هــذا التقديــر يكــون قولــهَ { :ع ِزي ـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُتـ ْـم} معنــاه شــديدة معزتــه عــن
وصــول ش�ء مــن آفــات الدنيــا آ
والخــرة إليكــم ،وبهــذا التقديــر ل يحصــل التكـرار ،قــال الفـراء:
ي
الحريــص الشــحيح ،ومعنــاه أنــه شــحيح عليكــم أن تدخلــوا النــار ،وهــذا بعيــد؛ ألنــه يوجــب
الخلــو عــن الفائــدة.

()3
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ؤ ِ
ٌ
م:
ن َر
م ْ
م ِن َ
ءوف َر ِحي ٌ
بالْ ُ

ـ� َر ٌ
ءوف َر ِحيـ ٌـم}
والصفتــان الرابعــة والخامســة ،يشــملهما قولــه جــل
ذكره{:با ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ِ
قــال ابــن عبــاس ،نر� اللــه عنهمــا :ســماه اللــه تعــاى باسـ ي ن
ـم� مــن أســمائه ،رؤوف ورحيــم.
ي
والـرازي ن� أعقــاب مــا ذكــر مــن تفســر لهــذه آ
اليــة الكريمــة والصفــات المذكــورة فيهــا ،يطــرح
ي
ي
سـ ي ن
ـؤال� ،ويجيــب عنهمــا:
الســؤال أ
الول :كيــف يكــون كذلــك ،وقــد كلفهــم ن ي� هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف
ت
الــى ل يقــدر عــى تحملهــا إل الموفــق مــن عنــد اللــه تعــاى؟
الشــاقة ي
المعى ،مثــل الطبيــب الحاذق أ
ن
والب المشــفق،
وأجــاب عــن ذلــك ،بأنــه قد نرب لهــذا

والمعـ نـى أنــه إنمــا فعــل بهــم ذلــك؛ ليتخلصوا مــن العقــاب المؤبــد ،ويفــوزوا بالثــواب المؤبد.
ن
ـص َع َل ْيك ُْم}فهــذا النســق يوجــب
ـا� :لمــا قــالَ { :ع ِزيـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُتـ ْـم َح ِريـ ٌ
الســؤال الثـ ي
أن يقــال رؤوف رحيــم بالمؤمنـ ي ن
ـ� َر ٌ
ءوف َر ِحيـ ٌـم}؟
ـ� ،فلــم تــرك هــذا النســق ،وقــال{ِ :با ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َر ٌ
يم}يفيــد الحــ� ،بمعـ نـى
وأجــاب عــن ذلــك أيض ـاً ،بــأن قولــه{ِ :با ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ءوف َر ِح ٌ

أنــه ل رأفــة ،ول رحمــة لــه إل بالمؤمنـ ي ن
ـ� ،فأمــا الكافــرون ،فليــس لــه عليهــم رأفــة ورحمــة،
وهــذا كالمتمــم لقــدر مــا ورد ن ي� هــذه الســورة مــن التغليــظ ،كأنــه يقــول :ن يإ� وإن بالغــت
ن
ن
ت
ن
ـى
ي� هــذه الســورة ي� التغليــظ ،إل أن ذلــك التغليــظ عــى الكافريــن والمنافقـ يـ� ،وأمــا رحمـ ي
ت
(*)
ين
بالمؤمنــ� فقــط ،فلهــذه الدقيقــة عــدل عــن ذلــك النســق.
ورأفــى فمخصوصــة
ي
1

ماذا اإرار عى استجاب العنت؟!
الســام بالســم أو الهويــة الرمزيــة ،دون
كثـ يـر مــن النــاس ،وبعضهــم ينتســبون إى إ
ت
ـى وعدهــا
أن يمتطــوا صهــوة جــواده ،ســيجدون أنفســهم خــارج نطــاق النتفــاع بآثــار الخـ يـر الـ ي
ت
ـى محمــد ،صــى
المؤمنــون ،ومــع أن الخلــق جميعـاً مســتهدفون بالهدايــة الـ ي
ـى كلــف بهــا النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،تجــاه العالمـ ي ن
ـ� ،إل أن ثم ـرات الشــمائل المشــار إليهــا آنف ـاً لــن يقطفهــا
المتنكبــون دربــه ،فهــم لــن يجــدوا منــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الحــرص عليهــم والرأفــة
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بهــم أو الرحمــة ،ولــن يأســف عــى دخــول الجاحديــن نبوتــه النــار ،وتكبــد ضنــك العيــش ،ألنــه
صــى اللــه عليــه وســلم ،لــن يخالــف مــا وعدهــم اللــه بالخصــوص ،حيــث يقــول جــل شــأنه:
ش
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة أَ ْع َمــى* َقـ َ
ـال َر ِب ِلـ َـم
َ
{و َمـ ْ
ـر ُه يَـ ْ
ـن أَ ْعـ َـر َض َعــن ِذ ْكـ ِـري َفـ ِـإ َن َلــهُ َم ِعيشَ ـ ًـة َضنــكاً َون َْحـ ُ ُ
َح ش َ ن
ـت بَ ِصـ يـراً* َقـ َ
ـى*
ـى أَ ْع َمــى َو َقـ ْـد كُنـ ُ
ـال ك ََذ ِلــكَ أَتَ ْتــكَ آيَاتُ َنــا َف َن ِســي َت َها َوك ََذ ِلــكَ ا ْل َيـ ْ
ـو َم تُنـ َ
ْ
رتَـ ِ ي
آ
ـد َوأَبْ َقــى} (طــه)127 - 124:
اب ال ِخـ َـر ِة أَشَ ـ ُ
َوك ََذ ِلــكَ ن َْجـ ِـزي َمـ ْ
ر َف َو َلـ ْـم يُ ِؤْمــن ِبآيَـ ِ
ـات َربِـ ِـه َو َل َعـ َـذ ُ
ـن أَ ْ َ
آ
ن آ
ن
ـى
بينمــا قــال عــز وجــل ي� اليــة الســابقة لهــذه اليــات مــن ســورة طــهَ ...{ :ف ِإ َمــا يَأْ ِت َي َن ُكــم ِمـ ِ ي
الســام لــن يضــل
هُ ـ ًـدى َف َمـ ِـن اتَ َبـ َ
اي َفــا يَ ِضـ ُـل َول يَشْ ـقَى} (طــه )123:فمــن يتبــع ديــن إ
ـع هُ ـ َـد َ
الح ِريــص َع َلينــا،
ولــن يشــقى ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،
الع ِزيــز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِنتنــاَ ،
الــذي بنــا َر ٌ
ؤُوف َر ِحيـ ٌـم ،كوننــا نؤمــن بنبوتــه ورســالته ودينــه ،يشــفع لنــا يــوم القيامــة حـ تـى
ن
ن
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت
ل نكــون مــن الهالكـ يـ� المعذبـ يـ� ،كمــا جــاء ي� حديــث أَنَــس ،ي

ـو ُم ا ْل ِق َي َامـ ِـة شُ ـف ِْع ُت ،فقلــت :يــا َر ِب؛ أَ ْد ِخــل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :إذا كان يَـ ْ
النـ ب ي
ن
ن
َ ن ش
ـون ،ثُـ َـم أَ ُقـ ُ َ
� ٍء،
ا ْل َج َنـ َـة مــن كان ي� َق ْل ِبـ ِـه خَ ْر َد َلـ ٌـةَ ،ف َي ْدخُ ُلـ َ
ـول أ ْد ِخــل ا ْل َج َنـ َـة مــن كان ي� َق ْل ِبـ ِـه أ ْد َ� َ ي ْ
ن
()1
ـع رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم).
فقــال أَنَـ ٌ
ـسَ :كأَ ي ِ� أَنْظُـ ُـر إى أَ َص ِابـ ِ
فشــفاعة النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،للمؤمنـ ي ن
ـ� يــوم القيامــة تتســق مــع حرصــه
ي
عليهــم ،وكرهــه العنــت لهــم ،ورأفتــه بهــم ورحمتــه ،وهــم الذيــن يردونــه عــى الحــوض،
كثــرة يــوم القيامــة ،فعــن
خــرات ي
وغــروا وتقهقــروا ،فســيحرمون ي
بخــاف الذيــن بدلــوا ي
ن
ن
(إ� عــى
أَ ْسـ َـما َء ِب ْنـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :ي
ـت ب يأ� بَ ْكـ ٍـر ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،قالــت :قــال النـ ب ي
ن
ن
ت َ
و�َ ،فأَ ُقـ ُ
ـن
ـى َو ِمـ ْ
ا ْل َحـ ْ
ـى ِم ْن ُكـ ْـمَ ،و َس ـ ُيؤْخَ ُذ نَـ ٌ
ـاس ُد ِ ي
ـول :يــا َر ِب؛ ِمـ ِ ي
ـو ِض ،حــى أنْظُـ َـر مــن يَـ ِـر ُد َعـ َ ي َ
ت
ـىَ ،ف ُي َقـ ُ
َان
ـون عــى أَ ْعق َِاب ِهـ ْـمَ ،فـك َ
ـع ْر َت مــا َع ِم ُلــوا بَ ْعـ َـدكَ ؟ واللــه مــا بَ ِر ُحــوا يَ ْر ِج ُعـ َ
ـال :هــل شَ ـ َ
أُ َمـ ِ ي
ـ� عــن ِد ِين َنــا {أَ ْعق َِاب ُكـ ْـم
ـع عــى أَ ْعق َِاب َنــا ،أو نُ ْفـ ت َ ن َ
بــن ب يأ� ُم َل ْي َكـ َـة يقــول :اللهــم ِإنَــا ن َُعــو ُذ ِبــكَ أَ ْن ن َْر ِجـ َ
ـب).
تَ ْن ِك ُصـ َ
ـون} ت َْر ِج ُعـ َ
ـون عــى ا ْل َع ِقـ ِ

()2

أ
وغرهم
 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كام الرب عز وجل يوم القيامة مع النبياء ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ن ي� الحوض
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ن
و� ضــوء مــا تقــدم ،ت ن
وبالرامــن مــع مشــاهدة حــال المتقهقريــن ،ممــن اتخــذوا دينهم
ي
هــزواً ولعب ـاً ،فأرادوهــا معيشــة ضنــكاً ،اكتــووا ببعــض وياتهــا ن ي� الدنيــا ،ومــا تبقــى لهــم ن ي�
آ
ـق لــكل عاقــل بصـ يـر متدبــر بالعواقــب والمصـ يـر ،أن يتســاءل:
الخــرة أشــد وأعظــم وأنــك ،حـ َ
لمــاذا الرار عــى اســتجاب العنــت أ
لانفــس؟! أيظــن أولئــك أن لهــم خلــداً لــم يكــن ألحــد
إ
مــن ســابقيهم مــن المؤمنـ ي ن
ـ� والغاويــن؟!
فالحقيقــة المشــاهدة بــأم أ
العـ ي ن
ـ� أن الــكل عــن الدنيــا راحــل ،مــن لــم يكــن ســفره
اليــوم فغــداً أو بعــده ،أو ن ي� يــوم قريــب ،فهــو مهمــا طــال قريــب ،فلمــاذا يبغيهــا بعضهــم
الرار؟! ألــم يصدقــوا أن بعــض ســالفيهم لمــا روجعــوا ن ي� مثــل حالهــم،
شــقاء مــع ســبق إ
ــ�} (المؤمنــون)106 :
ــت َع َل ْي َنــا ِشــق َْوتُ َنا َو ُك َنــا َق ْومــاً َضا ِل ي ن َ
{ َقا ُلــوا َربَ َنــا َغ َل َب ْ

خامة:
ن� ذكــرى ميــاد خاتــم النبيـ ي ن
ـ� ،عليــه وإياهــم صلــوات الله وســامه ،كان هــذا الختيار
ي
للتطــرق لعينــة مــن شــمائله صــى اللــه عليــه وســلم ،ذات الصلــة بتحقيــق مصالــح المؤمنـ ي ن
ـ� ن ي�
الداريــن ،حيــث تــم ت
الركـ ي ن
ـر عــى مــا تضمنتــه إحــدى آيــات القـرآن الكريــم ،الــذي نــزل بــه الروح
أ
المـ ي ن
ـ� عــى قلــب صاحــب الذكــرى ،عليــه مــن اللــه أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم؛ ليهــدي به
اليمــان ،بخــاف الذيــن تنكبــوا
النــاس ،وينقــذ مــن اهتــدى بهديــه مــن ظــام الضــال ،إى نــور إ
الســعر ،مصداقــاً لقولــه جــل شــأنه:
دربــه ،فانخرطــوا ن ي� درب الظلمــات المفضيــة إى نــار
ي
ـوت
ـن َك َفـ ُـرواْ أَ ْو ِل َيآؤُهُ ـ ُـم الطَا ُغـ ُ
ـو ِر َوا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ يُخْ ِر ُج ُهــم ِمـ َ
{ال ّلــهُ َوِ ي ُى ا َل ِذيـ َ
ـات ِإ َى ال ُنـ ُ
ـن الظُ ُل َمـ ِ
ـات أُ ْو َلــ ِـئكَ
يُخْ ِر ُجونَ ُهــم ِمـ َ
ـور ِإ َى الظُ ُل َمـ ِ
ـن ال ُنـ ِ

ون}( .البقــرة)257:
ـار هُ ـ ْـم ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ
أَ ْص َحـ ُ
ـاب ال َنـ ِ

فمــن أراد النعيــم عليــه بحــب محمــد أ
المـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،واتّبــاع راط
ـ� ،الــذي جــاء بــه عــن رب العالمـ ي ن
اللــه المســتقيم ،والنــور المبـ ي ن
ـ� ،ومــن أراد العنــت والشــقاوة
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وضنــك العيــش ،وســوء المصـ يـر ،فــدرب الظلمــات لذلــك ســبيل ،عــى ســنة الغابريــن مــن
ت
غــرة،
الــى عليهــا ب
وأ� لهــب ،ب ي
أمثــال فرعــون ،وقــارون ،ب ي
وأ� جهــل ،مــن أصحــاب الوجــوه ي
ترهقهــا قـ تـرة؛ ألنهــم كفــرة فجــرة ،بينمــا الذيــن حــرص عليهــم الحبيــب محمــد ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،وجوههــم نـ ن
ـارة إى ربهــا ناظــرة ،يأتــون ربهــم يــوم القيامــة بقلــوب ســليمة،
فتلــك لعمــري الجائــزة ،الـ تـى ســألها أبــو أ
النبيــاء إبراهيــم ،عليــه وإياهــم الصــاة والســام،
ي
ـع َمـ ٌ
ـن
ـال َول بَ ُنـ َ
ـو َم يُ ْب َع ُثـ َ
ـو َم ل يَن َفـ ُ
فقــال جــل شــأنه ،عــى لســانهَ :
ـون* ِإل َمـ ْ
ـون* يَـ ْ
{ول تُخْ ـ ِـزِ ن ي� يَـ ْ
أَ ت َ� ال َلــهَ

يم} (الشــعراء)87-89 :
ـب َسـ ِـل ٍ
ِب َق ْلـ ٍ

ـأ� اللــه بقلــوب ســليمة ،ووجــوه نـ ن
ت
سـ ي ن
ـارة،
ـى القديــر أن يهدينــا لنـ ي
ـائل� اللــه العـ ي
ت
ت
مصرهــم
ـى أعــدت للغاويــن ،الذيــن ذكــر اللــه ي
لنفــوز بالجنــة الـ ي
ـى وعدنــا ،وننجــو مــن النــار الـ ي
ن
َــت ا ْل َج َن ُ
يــم
ــة ِل ْل ُم َت ِق ي ن َ
ي� آيــات قرآنيــة عديــدة ،منهــا قولــه تعــاىَ :
ــرز َِت ا ْل َج ِح ُ
{وأُ ْز ِلف ِ
ــ�* َوبُ ِ
ون*
ـن َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع ُبـ ُـد َ
ـ� َ
ـن* َو ِقيـ َـل َل ُهـ ْـم أَيْـ َ
ِللْغَ ِاويـ َ
ون* ِمــن ُد ِ
ون ال َلـ ِـه هَ ـ ْـل يَ ُ ُ
ن�ونَ ُكـ ْـم أَ ْو يَن َتـ ِ ُ
ــون} (الشــعراء.)95 - 90 :
يــس أَ ْج َم ُع َ
ــاو َ
ــم َوالْغَ ُ
َفكُ ْب ِك ُبــوا ِفي َهــا هُ ْ
ون* َو ُج ُنــو ُد ِإبْ ِل َ
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هو النبي ا كذب ،صى الله
عليه وسلم
ن� ظــال ذكــرى المولــد النبــوي ش
الريــف ،يطيــب المقــام باســتذكار غيــض مــن فيــض
ي
ـى ل كــذب ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فهو البشـ يـر
خصائــص صاحــب هــذه الذكــرى العطــرة النـ ب ي
النذيــر ،والصــادق أ
المـ ي ن
ـ� ،والجــواد الكريم ،والشــجاع الصبــور ،وهو صاحب الخلــق العظيم،
الــذي أثـ نـى عليــه رب العالمـ ي ن
{و ِإنَــكَ
ـ� ،إذ يقــول جــل شــأنهَ :

ـم}( .القلــم)4 :
َل َعــى خُ ُلـ ٍـق َع ِظيـ ٍ

ـى ل كــذب) ورد أصلهــا عــى لســانه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ي� مناســبة
وعبــارة (النـ ب ي

ـاز ٍب،
شــهدت لــه بالشــجاعة والستبســال ،ففــي الحديــث الصحيــح ،أن رجـا ً قــال ِل ْلـ ب َ َ
ـر ِاء بــن َعـ ِ
نر� اللــه عنهمــا( :أَ َفر ْرتُـ ْـم عــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم ُح َنـ ي ْ ن
ـ�؟ قــال:
َ
ٍ
ي
ـن َر ُسـ َ
ـو ِاز َن كَانُــوا َق ْو ًمــا ُر َمــا ًةَ ،و ِإنَــا َل َمــا َل ِقي َناهُ ـ ْـم َح َم ْل َنــا عليهــم،
َل ِكـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،لــم يَ ِفـ َـرِ ،إ َن هَ ـ َ
الس ـ َه ِامَ ،فأَ َمــا رســول ال َلـ ِـه ،صــى
َفانْ َه َز ُمــواَ ،فأَ ْق َبـ َـل ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم َ
اس ـ َت ْق َب ُلونَا ِب ِ
ون عــى الْغَ َنا ِئـ ِـمَ ،و ْ
ان ِآخـ ٌـذ
ـاءَ ،و ِإ َن أَبَــا ُسـ ْف َي َ
اللــه عليــه وســلم ،فلــم يَ ِفـ ّـرَ ،ف َل َقـ ْـد َرأَيْ ُتــهُ َو ِإنَــهُ لعــى بَغْ َل ِتـ ِـه ا ْل َب ْي َضـ ِ
ـب).
ـى َل ك َِذ ْب ،أنــا ابن عبــد ا ْل ُمطَ ِلـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :أنــا النـ ب ي
ِب ِل َج ِام َهــاَ ،وال َنـ ِب ي ُ
فهــي عبــارة تــدل عــى اعـ ت ن
ـراز محمــود بالــذات ن ي� موضــع ثبتــت فيــه أقــدام الرســول،
صــى اللــه عليــه وســلم ،راســخة ،وارتفــع رأســه شــامخاً وهــو يواجــه أخطبــوط أ
العــداء ،بينمــا

(*)
1

ـ� دبــت الفـ ن ن
انهــزم كثـ يـر ممــن حولــه ،حـ ي ن
ـب بالكـ شـرة والقــوة،
ـو� ي� الصفــوفَ ،لمــا كان ُ
الع ْجـ ُ
بينمــا هــو ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثبــت بنفســه ،وقلــة ممــن معــه ،يغر آبهـ ي ن
ـ� بمــا يــدور؛ ألن
والسر ،باب من قاد دابة يغره ن ي� الحرب
*صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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عقيدتهــم باللــه راســخة ،وأشــار الق ـرآن الكريــم ن� محكــم ن ن
التريــل إى هــذا الموقــف ،فقــال
ي
ن
ش
ـو َم ُح َنـ ي ْ ن
َرتُ ُكـ ْـم َف َلـ ْـم تُغْ ـ ِـن َعنك ُْم
َ� ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِ ي� َم َو ِاطـ َ
ـر ٍة َويَـ ْ
ـن ك َِثـ ي َ
ـ� ِإ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُكـ ْـم ك ْ َ
ٍ
تعــاىَ { :ل َقـ ْـد ن َ َ
أ
ين* ثُـ َـم أَن ََزل ال ّلهُ َسـ ِـكي َن َتهُ َع َى َر ُســو ِل ِه
ـت َع َل ْي ُكـ ُـم ال َ ْر ُض ِب َمــا َر ُح َبـ ْ
شَ ـ ْيئاً َو َضا َقـ ْ
ـت ثُـ َـم َو َل ْي ُتــم ُم ْد ِب ِر َ
ين}(.التوبــة)26 - 25 :
َو َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ين َك َفـ ُـرواْ َو َذ ِلكَ َجـ َزاء ا ْلك َِاف ِر َ
ـ� َوأَنـ َز َل ُج ُنوداً َلـ ْـم ت ََر ْوهَ ا َوعـ َـذ َب ا َل ِذ َ
التأهل بامكارم:

ـى ل كــذب ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أهَ لــه اللــه بمــكارم الخصائــص والشــمائل،
النـ ب ي
فكانــت مــن مقومــات نجــاح دعوته ،واســتجابة النــاس إليهــا ،مصداقـاً لقوله تعــاىَ { :ف ِب َمــا َر ْح َم ٍة
ـت َفظّـاً غ َِليـ َ
اسـ َتغْ ِف ْر
ـو كُنـ َ
ـن ال ّلـ ِـه ِلنـ َ
ـب لَنف َُضــواْ ِمـ ْ
ِمـ َ
ـت َل ُهـ ْـم َو َلـ ْ
ـن َح ْو ِلــكَ َفا ْعـ ُـف َع ْن ُهـ ْـم َو ْ
ظ ا ْل َق ْلـ ِ
ن أ
ـ�}( .آل عمـران)159 :
ـب ا ْل ُم َت َوك ِِلـ ي ن َ
ـاو ْرهُ ْم ِ ي� ال َ ْمـ ِـر َفـ ِـإ َذا َع َز ْمـ َ
ـت َف َتـ َ
ـوك َْل َعـ َـى ال ّلـ ِـه ِإ َن ال ّلــهَ يُ ِحـ ُ
َل ُهـ ْـم َوشَ ـ ِ
أمــر
إ
والحاطــة بشــمائله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وخصائصــه وفيــض أخاقــهٌ ،
للتذكــر بمــا يتيــر منهــا؛ لخدمــة
عســر ،وبخاصــة ن ي� هــذا المقــام الــذي ل يتســع ســوى
ي
ي
تن
هــدف تأكيــد
العــراز بنبينــا الحبيــب ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي يحــاول المغرضــون
بالباطيــل أ
اســتهدافه أ
والراجيــف ،كمــا فعــل الذيــن مــن قبلهــم ممــن أعمــى اللــه بصائرهــم،
ين
والمؤمنــ� الذيــن اتبعــوه بالتهامــات الباطلــة ،والصفــات
وطمــس عــى عيونهــم ،فرمــوه

الكاذبــة ،فذهبــوا وإياهــا إى الــدرك أ
الســفل ،بينمــا هــو ودينــه مــا ي ـزالن يرتقيــان ن ي� العــا،
ول يــكاد بلــد ن ي� العالــم إل فيــه مؤمنــون بهمــا ،ومحبــون لهمــا ،ويتسـ َـم ْو َن باســمه ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،وينافحــون عــن دينــه الــذي بلــغ عــن ربــه ،مصداقـاً لبـ شـراه ،إذ يقــول(َ :ل يـزال
ت
ون) ( )1بــل ذهــب إى أبعــد
ـن ،حـ تـى يَأْ ِت َي ُهـ ْـم أَ ْمـ ُـر ال َلـ ِـهَ ،وهُ ـ ْـم ظَ ِاهـ ُـر َ
ـى ظَ ِاه ِريـ َ
طَا ِئ َفـ ٌـة مــن أُ َمـ ِ ي
ـلم� وانتشــار دينــه ن� الدنيــا ،إى رجــاء اللــه أن يكــون أ
الســام والمسـ ي ن
الكـ شـر
مــن بشــائر بقــاء إ
ي
أ
آ
ـن
ـات مــا ِم ْث ُلــهُ َآمـ َ
تابعـاً يــوم القيامــة ،فقــال( :مــا مــن ْالَن ِْب َيـ ِ
ـي مــن ْاليَـ ِ
ـى إل قــد أُ ْع ِطـ َ
ـاء مــن نَـ ِب ي ٍ
ـت َو ْحيــا أَ ْو َحــى اللــه إىَ ،فأَ ْر ُجــو أَ ْن أَ ُكـ َ ش
ش
ْرهُ ـ ْـم ت َِاب ًعــا
ـرَ ،و ِإن ََمــا كان الــذي أُو ِتيـ ُ ً
ـون أَك َ َ
عليــه ا ْل َبـ َ ُ
يّ
يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة).

()2

ت
أمى ...)...
 .1صحيح البخاري ،كتاب العتصام بالكتاب والسنة ،باب قول ب ي
النى ،صى الله عليه وسلم( :ل تزال طائفة من ي

اليمان برسالة نبينا محمد ،صى الله عليه وسلم ،إى جميع الناس ونسخ الملل بملته
اليمان ،باب وجوب إ
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
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شهادة للشاهد:
وصــف القـرآن الكريــم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بصفــات كريمــة كثـ يـرة ،منها
ن
َ
ـراً َون َِذي ـراً*
ـاهداً َو ُم َبـ ش ِ
ـى ِإنَــا أَ ْر َس ـ ْل َناكَ شَ ـ ِ
الصفــات المذكــورة ي� قولــه جــل شــأنه{ :يَــا أيُ َهــا ال َنـ ِب ي ُ
وداعيــاً إ َى ال َلــه بإ ْذنــه وراجــاً منــراً} .أ
(الحــزاب)46 - 45:
ُِ ي
ََ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ َ ِ َ
وقــد وصــف اللــه عــز وجــل محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن� هــذه آ
اليــة الكريمــة
ي
أ
ن
ن
ـا� كونــه رســولً ،والثالــث كونــه
بثمـ ي
ـا� صفــات ،تمثــل الوصــف الول منهــا كونــه نبي ـاً ،والثـ ي
شــاهداً ،والرابــع كونــه مبـ شـراً ،والخامــس كونــه نذي ـراً ،والســادس كونــه داعي ـاً إى اللــه تعــاى
منــراً.
بإذنــه ،والســابع كونــه راجــاً ،والثامــن كونــه ي

()1

ويذكر الرازي أن المقصود بالشاهد هنا يحتمل وجوهاً:
الر ُسـ ُ
ـول
{ويَ ُكـ َ
أحدهمــا أنــه شــاهد عــى الخلــق يــوم القيامــة ،كمــا قــال تعــاىَ :
ـون َ
ــه ًيدا} (البقــرة ،)143 :وعــى هــذا؛
َع َل ْيك ْ
ُــم شَ ِ
فالنى بعث شــاهداً؛ أي متحما للشــهادة ،ويكون ن� آ
الخرة شهيداً؛ أي مؤدياً لما تحمله.
ً
ي
بي
وثانيهــا أنــه شــاهد أن ل إلــه إل اللــه؛ أي شــاهد عــى الوحدانيــة ،والشــاهد ل يكــون
ـى ن ي� مســألة الوحدانيــة مدعيـاً لهــا؛ ألن المدعــي مــن يقــول
مدعيـاً ،فاللــه تعــاى لــم يجعــل النـ ب ي
ـى ،عليــه الســام ،كان ا ّدعــى
شــيئاً عــى خــاف الظاهــر ،والوحدانيــة أظهــر مــن الشــمس ،والنـ ب ي
ن
{وال َلــهُ
النبــوة ،فجعــل اللــه نفســه شــاهداً لــه ي� مجــازاة كونــه شــاهداً للــه ،فقــال تعــاىَ :
ســو ُلهُ }( .المنافقــون)1 :
يَ ْع َلـ ُـم ِإنَــكَ َل َر ُ
وثالثهــا أنــه شــاهد ن� الدنيــا بأحــوال آ
الخــرة مــن الجنــة والنــار ،والمـ ي ن
ـران وال ـ�اط،
ي
وشــاهد ن� آ
الخــرة بأحــوال الدنيــا ،بالطاعــة والمعصيــة ،والصــاح والفســاد.
ي
المرهن عى ما يقول ،مظهراً له بأوضح الحجج.
الم ِن ير؛ أي ب
بالراج ُ
والمراد ِ َ

()2

ن
والنجيل ،كما أخـ بـر القرآن
ورد ذكــر بعــض صفاتــه ،صــى الله عليــه وســلم ،ي� التــوراة إ
ت
ش
ـار،
ـى منهــا حديــث َعطَـ ِ
ـاء بــن يَ َسـ ٍ
الكريــم عــن ذلــك ،وكذلــك الحديــث النبــوي الريــف ،الـ ي
الكبر208/ 2 ،
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ن
ـرِ ن ي� عــن ِص َفـ ِـة
قــالَ ( :ل ِقيـ ُ
ـت َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ِـرو بــن ا ْل َعـ ِ
ر� اللــه عنهمــا ،قلــت :أَخْ ـ ِب ْ
ـاص ،ي
رســول ال َلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن� التــوراة؟ قــال :أَجـ ْـل واللــه ،إنــه َلموصـ ٌ ن
ـو َر ِاة
َ
ـوف ي� ال َتـ ْ
ي َ َْ ِ
ِ
َ ْ ُ
أ
ن
ش
ـ�،
ـرا َون َِذيـ ًـرا} َو ِحـ ْـرزًا ِل ْا ُ ِم ِيـ ي ن َ
ـى ِإنَــا أَ ْر َسـ ْل َناكَ شَ ـ ِ
ـاه ًدا َو ُم َبـ ِ ً
ِب َب ْعـ ِـض ِصف َِتـ ِـه ي� ا ْل ُقـ ْـر ِآن {يــا أَيُ َهــا النـ ب ي
ظ ،ول غَليــظ ،ول ســخَ ن أ
ـوك َِل ،ليــس ِب َف ـ ٍ
ـو ِاق ،ول
اب ي� ْال َ ْسـ َ
ـوىَ ،سـ َـم ْي ُتكَ الم َتـ َ
ِ ٍ
أنــت َع ْبـ ِـدي َو َر ُسـ ِ ي
َ ٍ
ـن يَق ِْب َضــهُ اللــه حـ تـى يُ ِقيـ َـم ِبـ ِـه ا ْل ِم َلـ َـة ا ْل َع ْو َجا َء،
يَ ْد َفـ ُ
ـن يَ ْع ُفــو َويَغْ ِفـ ُـرَ ،و َلـ ْ
السـ ِي َئ َةَ ،و َل ِكـ ْ
السـ ِي َئ ِة َ
ـع ِب َ
ـح بهــا أَ ْع ُي ًنــا ُع ْم ًيــاَ ،وآ َذانًــا ُص ًمــاَ ،و ُق ُلوبًــا ُغ ْل ًفــا.
ِبـأَ ْن يَقُو ُلــوا َل ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،ويَ ْف َتـ ُ
ـاء ،عن ابن
تَابَ َعــهُ عبــد ا ْل َع ِزيـ ِـز بــن ب يأ� َسـ َل َم َة عــن ِهـ َـا ٍل ،وقال َسـ ِـع ٌيد عن ِهـ َـا ٍل عن َعطَـ ٍ
ش
� ٍء ،ن ي� ِغ َا ٍفَ ،س ْي ٌف أَ ْغ َل ُفَ ،و َق ْو ٌس َغ ْلفَا ُءَ ،و َر ُج ٌل أَ ْغ َل ُف ،إذا لم يَك ُْن َمخْ ُتونًا).
َس َا ٍمُ ،غ ْل ٌف ك ُُل َ ي ْ

()1

رسول من أنفسهم رؤوف بهم:
مــن اللــه تعــاى عــى المسـ ن ن
ـى
ي
َ
ـلم� ي� قرآنــه الكريــم ،أن بعــث فيهــم مــن أنفســهم النـ ب ي
َــد
محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم؛ لينقذهــم مــن الضــال إى الهــدى ،فقــال تعــاىَ { :لق ْ
ـن أَنف ُِسـ ِـه ْم يَ ْت ُلــو َع َل ْي ِهـ ْـم آيَا ِتـ ِـه َويُ َزك ِِيهـ ْـم
ـ� ِإ ْذ بَ َعـ َ
ـن ال ّلــهُ َعـ َـى ا ْل ُم ِؤم ِنـ ي ن َ
ـث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ً ِمـ ْ
َمـ َ
ــال ُمب ي ن
ــاب َوا ْل ِحك َْم َ
ــة َو ِإن كَانُــواْ ِمــن َق ْب ُ
ــ�}( .آل عمــران)164 :
َويُ َع ِل ُم ُه ُ
ــم ا ْل ِك َت َ
ــل َل ِفــي َض ٍ ِ ٍ
فمحمــد ،عليــه الصــاة والســام ،ولــد فيهــم ،ونشــأ فيمــا بينهــم ،وكانــوا مشــاهدين
ـ� عــى هــذه الدلئــل ،فــكان إيمانهــم مــع مشــاهدة هــذه أ
لهــذه أ
الحــوال ،مطلعـ ي ن
الحــوال
ن
ن
ـن اللــه عليهــم بكونــه مبعوث ـاً
ـا� َمـ َ
أســهل ممــا إذا لــم يكونــوا مطلعـ يـ� عليهــا ،فلهــذه المعـ ي
ــن أَنف ُِس ِــه ْم}.
منهــم ،فقــال{ِ :إ ْذ بَ َع َ
ــث ِف ِيه ْ
ــم َر ُســول ً ّم ْ

()2

وصــى اللــه عليــه وســلم لــم يكــن فظـاً ،ول غليــظ القلب مــع النــاس عامة ،وعــى وجه
الخصــوص كانــت عاقتــه مــع أتباعــه تقــوم عى أســاس من الرحمــة بهــم والرفــق ،والحرص عى
 .1صحيح البخاري كتاب البيوع ،باب كراهية السخب ن ي� السوق
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مصالحهــم ،ودفــع الـ شـر عنهــم ،وقد شــهد لــه رب العالمـ ي ن
ـ� بهذا ،فقــال تعــاىَ { :ل َقـ ْـد َجاءك ُْم
ـ� َر ٌ
َر ُسـ ٌ
ـم}( .التوبــة)128 :
ـص َع َل ْي ُكــم ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ؤُوف َر ِحيـ ٌ
ـول ِمـ ْ
ـن أَنف ُِسـك ُْم َع ِزيـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُتـ ْـم َح ِريـ ٌ
رحمة للعامن:
ـث الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رحمــة للعالمـ ي ن
{و َمــا
بُ ِعـ َ
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
ن
أ
و� الحديــث الصحيــح عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال(ِ :قيـ َـل:
أَ ْر َس ـ ْل َناكَ ِإ َل َر ْح َمـ ًـة ِل ْل َعا َل ِم ي ن َ
�}(النبيــاء ،)107 :ي
ــه؛ ا ْد ُع عــى ُ ش
ْــت َر ْح َم ً
يــا َر ُس َ
ــة).
ــ� ،قــال :ن يإ� لــم أُبْ َع ْ
ر ِك ي ن َ
ــث َل َعانًــاَ ،و ِإن ََمــا بُ ِعث ُ
ــول ال َل ِ
الم ْ ِ

()1

واللــه أنــزل عــى نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،القـرآن لينــذر بــه العالمـ ي ن
ـ�،
ـ� ن َِذي ـراً} (الفرقــان،)1 :
ـان َعـ َـى َع ْبـ ِـد ِه ِل َي ُكـ َ
فقــال جــل شــأنه{ :تَ َبــا َركَ ا َلـ ِـذي نَـ َز َل ا ْلف ُْر َقـ َ
ـون ِل ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
البريــة جمعــاء ،وأن ش
الســام ،لهدايــة ش
تبرهــم ،وتنذرهــم،
فمهمتــه تمثلــت بحمــل رســالة إ
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َناكَ
وتنجيهــم مــن عقــاب اللــه ،وترشــدهم إى ثوابــه ،وحســن جزائــه ،فقــال تعــاىَ :
ـاس بَ ِشـ يـراً َون َِذي ـراً َو َل ِكـ َ ش
ـون} (ســبأ،)28 :
ـاس ل يَ ْع َل ُمـ َ
ـر ال َنـ ِ
ِإ َل كَا َفـ ًـة ِلل َنـ ِ
ـن أَ ْكـ َ َ
ن
ـث إى َق ْو ِمـ ِـه
ـى يُ ْب َعـ ُ
ي
و� الحديــث الصحيــح ،يقــول صــى اللــه عليــه وســلم...( :وكان النـ ب ي
ْــت إى النــاس كَا َف ً
اص ً
يــت الشَ ــفَا َع َة).
ــةَ ،وأُ ْع ِط ُ
ــةَ ،وبُ ِعث ُ
خَ َ

()2

الســام ،ومطالبــون أن يؤمنــوا بهــا ،وبهــذا جــاء
فــكل خلــق اللــه مخاطبــون برســالة إ
ـاس ِإ ن ي ِ�
صــى اللــه عليــه وســلم ،عام ـا ً بأمــر اللــه ،حيــث يقــول جــل شــأنهُ { :قـ ْـل يَــا أَيُ َهــا ال َنـ ُ
أ
ـت َف ِآم ُنواْ
َر ُسـ ُ
ات َوال َ ْر ِض ل ِإ َلـــهَ ِإل َ هُ َو يُ ْح ِيـــي َويُ ِميـ ُ
السـ َـم َاو ِ
ـول ال ّلـ ِـه ِإ َل ْي ُكـ ْـم َج ِميعـاً ا َل ِذي َلهُ ُم ْلكُ َ
بال ّلــه ورســوله النـ أ
الُمــي ا َلــذي يؤْمــن بال ّلــه وكَلماتــه وات َبعــوه َلع َل ُكــم تَهتــدون} .أ
(العـراف)158 :
ـى ِ ِ ِ ُ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ِ ِ َ َ ُ ِ ِ َ ِب ي ِ
للعالم� ،وليس للمسـ ي ن
ين
ـلم� فحســب ،بل للنــاس جميعاً،
واللــه تعــاى أنــزل القرآن هدى
وفقرهــم ،نســائهم ورجالهــم ،صغارهــم
عربهــم وعجمهــم ،أســودهم وأبيضهــم ،غنيهــم ي
آ
وغرها
الر والصلة والداب ،باب النهي عن لعن الدواب ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب ب
أ
النى ،صى الله عليه وسلم :جعلت يى الرض مسجداً وطهوراً
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصاة ،أبواب استقبال القبلة ،باب قول ب ي
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وكبارهــم ،وكلهــم ن� ي ن
مرانه ســواء ،ل فضل ألحــد منهم عى يغره إل بالتقوى ،فيقول جل شــأنه:
ي
ـان (.}...البقــرة)185 :
ـان ا َلـ ِـذي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْلق ُْر ُ
{شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ات ِمـ َ
ـاس َوبَ ِي َن ٍ
آن هُ ـ ًـدى ِلل َنـ ِ
ـن ا ْل ُهـ َـدى َوا ْلف ُْر َقـ ِ

هو والذين معه رحاء بينهم:
ين
المؤمنــ�
ل تقتــ� الرحمــة عــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تجــاه أتباعــه
ت
ن
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
برســالته ،بــل يفــرض أن تكــون بـ يـ� المؤمنـ يـ� أنفســهم ،فالنـ ب ي
والمؤمنــون رحمــاء بينهــم ،بدليــل قولــه تعــاى{ُ :م َح َمـ ٌـد َر ُسـ ُ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َـداء َعـ َـى
ـول ال َلـ ِـه َوا َل ِذيـ َ
ــيماهُ ْم ِ ن ي�
ــجداً يَ ْب َتغُ َ
ــن ال َل ِــه َو ِر ْض َوانــاً ِس َ
ــم ت ََراهُ ْ
َــار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُه ْ
ــم ُركَعــاً ُس َ
ــون َف ْضــا ً ِم َ
ا ْل ُكف ِ
ن
ن
ال ِنجيـ ِـل َكـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه
ـو َر ِاة َو َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
السـ ُ
وه ِهــم ِمـ ْ
ود َذ ِلــكَ َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ال َتـ ْ
ـج ِ
ُو ُج ِ
ـن أَثَـ ِـر ُ
ـب ال ـ ُز َرا َع ِل َي ِغي ـ َ
اس ـ َتغْ َل َ
ـن
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َفــا َر َو َعـ َـد ال َلــهُ ا َل ِذيـ َ
اس ـ َت َوى َعـ َـى ُسـ ِ
ـوق ِه يُ ْع ِجـ ُ
ظ َف ْ
َفــآ َز َر ُه َف ْ
ــر ًة َوأَ ْجــراً َع ِظيمــاً}( .الفتــح)29 :
الصا ِل َح ِ
َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َ
ــات ِم ْن ُهــم َمغْ ِف َ

ت
ن
ـى
وتآلــف المؤمنـ يـ� فيمــا بينهــم مــا كان لــه أن يوجــد لــول فضــل اللــه ونعمتــه ،الـ ي
ـ� ُق ُلوبهــم َلــو أَن َف ْقــت مــا ن� أ
ال َ ْر ِض َج ِميعـاً َمــا
امـ ت ن َ
ـ� بهــا عليهــم ،فقــال جــل شــأنهَ :
{وأَ َلـ َـف بَـ ي ْ ن َ ِ ِ ْ ْ
َ َ ِي
ــف بينهــم إن عزيــز حكيــم} أ
(النفــال)63 :
أَ َلفَــت بَ ي ْ ن َ
ـــك َن ال ّلــهَ أَ َل َ َ ْ َ ُ ْ ِ َــهُ َ ِ ٌ َ ِ ٌ
ــ� ُق ُل ِوب ِه ْ
ــم َو َل ِ
ـ� أنفســهم فيمــا بينهــم ،وبينهــم وبـ ي ن
ـ� المؤمنـ ي ن
وإذا وجــدت الرحمــة بـ ي ن
ـ� قادتهــم،
فإنهــم بهــذا يقتفــون أثــر نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــدي ربهــم ،ومــن ناحيــة أخــرى؛
يتمرســون بمتانــة عاقاتهــم الوثيقــة فيمــا بينهــم ،ن� مواجهــة أ
فإنهــم ت
الخطــار المحدقــة
ي
ـ� يتجاهلــون هــذا العتــاد ،فإنهــم يعرضــون أنفســهم لســتهداف ت
المربصـ ي ن
بهــم ،أمــا حـ ي ن
ـ�
ن
و� التحذيــر مــن بلــوغ حــال الضعــف بســبب التشــاحن والتنــازع،
بهــم مــن كل حــدب وصــوب ،ي
يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َول َ
{وأَ ِط ُ
وهمــا نقيضــان للرحمــة ،والحــب ،والتآلــف ،يقــول اللــه تعــاىَ :
ـرواْ ِإ َن ال ّلــهَ
ـب ِر ُ
يح ُكـ ْـم َو ْ
تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ َوت َْذهَ ـ َ
اصـ ِب ُ
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مــع الصابريــن} .أ
(النفــال)46 :
َ َ َ ِِ َ

فطاعــة اللــه والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتجنــب التنــازع ســاحان متينــان،
يقيــان مــن الفشــل والهزائــم ،وحــال المسـ ي ن
ـلم� اليــوم يــدل بوضــوح عــى تحقــق مصداقيــة
ت
ـى أرجــع اللــه فيهــا الفشــل ،وذهــاب الريــح إى التنــازع ،الــذي مــا
هــذه الحقيقــة الربانيــة ،الـ ي
كان لهــم أن يكونــوا عــى هــذا النحــو ،لــول تنكبهــم هــدي اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه
المــة أ
ـرأة مــن كيــان أ
وســلم ،فالمســلون اليــوم ن� دوياتهــم المجـ ت ن
العــى ،أضحــوا فرقـاً شـ تـى
ي
ن ي� كياناتهــم تلــك ،فتجــزأ المجــزأ ،وازداد شترذمــاً ،فصــاروا نهبــاً لــكل طامــع ،ل يــردون يــد
لمــس ،بــل صــار كثـ يـر منهــم يهرولــون إى تقبيــل يــد قاتلهــم وقدميــه ،مختاريــن غـ يـر مكرهـ ي ن
ـ�،
ـى العظيــم.
ول حــول ول قــوة إل باللــه العـ ي
ـائل� اللــه العــى القديــر أن يلهمنــا الســداد والرشــاد ،وأن يهدينــا والعالمـ ي ن
سـ ي ن
ـ� راطه
ي
ـ�} ،وأن يهـ ي أ
{را َ
ـى لنــا
ـوب َع َل ِيهـ ْـم َول َ َ
الم ُ
الضا ِلـ ي ن َ
ـن أَ َ
ـر َ
ط ا َل ِذيـ َ
نعــم َع َل ِيهـ ْـم َغـ ي ِ
غضـ ِ
المســتقيمَ ،
مــن أمرنــا رشــداً ،وأن يمدنــا بمــدد مــن لدنــه ،ينــ� بــه أوليــاءه ،ويعزهــم ،ويخلصهــم مــن
كيــد أعدائهــم ومكرهــم ،ويحمــي مــرى نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأن يتقبــل الذيــن
قضــوا شــهداء ن� ســبيله ،ويفــك قيــد إخوانهــم أ
ن
ين
المكلومــ� ،ممــن
ويشــا� جــراح
الرى،
ي
ي
ش
وبالجابــة جديــر.
�ء قديــر ،إ
أصابهــم البغــي والظلــم والعــدوان ،إنــه ســبحانه عــى كل ي
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تأمات ي الهجرة وامنارة ي ضوء

آيات الذكر الحكيم والسرة النبوية
ت
ـى وجــدت مــن صناديــد أهلهــا
انطلقــت الدعــوة إى إ
الســام مــن مكــة المكرمــة ،الـ ي
عــداء ظاهــراً وباطنــاً ،وقــد عــرج القــرآن الكريــم عــى بعــض أشــكال ذاك العــداء ،الــذي
انتهــى ن� نهايــة المطــاف إى اتخــاذ قــرار الهجــرة ،بــل أ
ن
المــر
الربــا� بهــا ،بحثــاً عــن حضــن
ي
ي
ـ� ،وقــد اختلفــت أ
الســام ،الموحــى بهــا مــن رب العالمـ ي ن
نأ
الحــوال بعــد الهجــرة
دا� لدعــوة إ
عمــا قبلهــا ،وممــا ل ريــب فيــه أن الهجــرة مــن مكــة إى المدينــة المنــورة أحدثــت انقابــاً ن ي�
أحــوال المسـ ي ن
ـلم� ،فقــد أصبحــت لهــم دولــة تحمــي حماهــم ،وأرضـاً تأويهــم ،وأخــوة تقــوي
ن
بــ� المســتندين إى الحمــى ،ي ن
كبــر ي ن
مكشــو� الظهــور.
وبــ�
عضدهــم ،إذ الفــرق ي
ي
ودلــت الهجــرة مــن جانــب آخــر عــى أن العــزة والنتصــارات يلزمهــا عمــل ومثابــرة،
فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شــمر عــن ســواعد الجــد وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،بعــد
الهجــرة بطريقــة تليــق بمقــام مــن يحملــون رســالة الهــدى للعالمـ ي ن
ـ� ،فلــم يكتفــوا باهتــداء
نفوســهم ،ونجــاة أبدانهــم ،بــل بقيــت عيونهــم ترنــوا إى عــرض الهدايــة عــى النــاس بطريقــة
تقصــر ن ي� أداء واجــب الدعــوة والتبليــغ.
سلســة ،ل إجبــار فيهــا عــى اتبــاع الحــق ،ول
ي
ماذا الهجرة؟
مــررات الهجــرة ،واللــه قــادر عــى نــ� الحــق وأصحابــه،
قــد يســأل ســائل عــن ب
دون أن يعرضهــم إى مجازفــات ومخاطــر ومتاعــب ،فالديــن للــه ،وهــو ســبحانه أوى بحفظــه
أ
ن
ن
و� الكــون الــذي يأويهــم ،جــرت
وحمايتــه ،وفــرش الرض وروداً لــه ،لكــن ســنة اللــه ي� خلقــه ،ي
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عــى إفســاح المجــال لهــم ،ليســلكوا فيــه ســبل النجــاة والعيــش ،وفــق معايـ يـر وضوابــط ،تــرك
ش
ـىء مــن
علــم نتائجهــا غيب ـاً ،ل يعلــم حقيقتــه إل اللــه ســبحانه ،أو مــن أوحــى اللــه إليــه بـ ي
ت
ـى أنيطــت به ،فســعى إى
علمــه ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــه متطلبــات المهمــة الـ ي
الذى ،وواجهتــه المصاعــب ،وأخــذ أ
النــ� ،موقنـاً بالعاقبــة ،وتحمــل ن� ســبيل اللــه أ
بالســباب،
َ ي

أ
ت
{وأَ ِعـ ُـدواْ َل ُهــم
فأعـ َـد العــدة ،بنــاء عــى مــا تلقــاه مــن الوامــر إ
ـى منهــا قولــه تعــاىَ :
اللهيــة ،الـ ي
يــن ِمــن
ــل ت ُْر ِه ُب َ
ــون ِب ِــه َع ْ
ــد َو ال ّل ِــه َو َع ُد َوك ْ
ُــم َوآخَ ِر َ
اســ َتطَ ْع ُتم ِمــن ُق َ
ــو ٍة َو ِمــن ِربَ ِ
َمــا ْ
ــاط ا ْلخَ ْي ِ

دونهــم ل َ تَع َلمونَهــم ال ّلــهُ يع َلمهــم ومــا تُنف ُقــواْ مــن ش َ ن
ـو َف ِإ َل ْي ُكـ ْـم َوأَن ُتـ ْـم ل َ
ْ ُ ُ ُ
ُ ِِ ْ
� ٍء ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه يُـ َ
ِ
َْ ُ ُ ْ ََ ِ
يْ
تُظْ َلمــون} أ
(النفــال.)60 :
ُ َ

وقــام عليــه الصــاة والســام بمهمــة الدعــوة إى اللــه ،وهــو يوقــن أن الهدايــة ليســت
ملكــه ،وإنمــا هــي مــن اختصــاص رب العالمـ ي ن
ـ� ،وهــو الذي خاطــب نبيــه المصطفى ،صــى الله
ـس َلــكَ ِمـ َ أ ش
ـون}
ـوب َع َل ْي ِهـ ْـم أَ ْو يُ َع ّذبَ ُهـ ْـم َف ِإنَ ُهـ ْـم ظَا ِل ُمـ َ
� ٌء أَ ْو يَ ُتـ َ
عليــه وســلم ،قائـاًَ { :ل ْيـ َ
ـن ال َ ْمـ ِـر َ ْي
ـ�} (يوســف ،)103 :أ
ش
فالمــر
(آل عمـران)128 :ويقــول جــل شـ
ـت ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َح َر ْصـ َ
َ
ـاس َو َلـ ْ
ـر ال َنـ ِ
ـأنه{:و َما أَ ْكـ َ ُ
أ
ـد ( }...الــروم)4 :
أول ً وأخـ يـراً للــه ،مصداق ـاً لقولــه جــل ذكــرهِ ...{ :ل َلـ ِـه ْال َ ْمـ ُـر ِمــن َق ْبـ ُـل َو ِمــن بَ ْعـ ُ
ن
الطــار إ ن
ـا� ،إى جانــب مــا جــاءت مــن إشــارات قرآنيــة لدواعــي الهجــرة
و� هــذا إ
اليمـ ي
ي
ن
الجابــة عــن ســؤال :لمــاذا الهجــرة؟
ومرراتهــا ،يمكــن الخــوض ي� محاولــة إ
ب
مة اللّ ِ
ه:
ح َ
طلب َر ْ
المهاجــر الــذي اختــار أن يخــوض غمــار الصعــاب بهــدف النتصــار لدينــه ،لــن تيركــه
ـل{:إ َن
اللــه بــا رعايــة ،بــل وعــده ســبحانه بنيــل رحمتــه ورضوانــه ومغفرتــه ،فقــال عــز وجـ ِ
ن
ـت ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ َغ ُفــو ٌر
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه أُ ْو َلــ ِـئكَ يَ ْر ُجـ َ
ـون َر ْح َمـ َ
ـن هَ َ
ـن َآم ُنــواْ َوا َل ِذيـ َ
ا َل ِذيـ َ
ت
ش
ـى بهــا تتحقــق المغفــرة للعبــاد،
َر ِحيـ ٌـم} (البقــرة ،)218:وأي ي
�ء أعظــم مــن نيــل رحمــة اللــه ،الـ ي
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وبهــا ينجــون مــن النــار ،ويدخلــون الجنــة ،مصداقـاً لمــا رواه أَبــو هُ َريْـ َـر َة ،قــال ســمعت َر ُسـ َ
ـول
ـن يُ ْد ِخـ َـل أَ َحـ ًـدا َع َم ُلــهُ ا ْل َج َنـ َـة ،قالــوا :ول أنت يا َر ُسـ َ
ـول
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولَ ( :لـ ْ
ال َل ِــه؟ قــالَ :ل ول أنــا ،إل أَ ْن يَ َتغَ َم َ ن
ــ�
ــد ُدوا َو َق ِاربُــوا ،ول يَ َت َم َن ي َ ن َ
ــل َو َر ْح َم ٍــةَ ،ف َس ِ
ِ
ــد ي� اللــه ِبف َْض ٍ
ــرا ،وأمــا ُم ِســي ًئا َف َل َع َلــهُ أَ ْن يَ ْســ َت ْع ِت َب) (،)1
أحدكــم ا ْل َم ْ
ــو َتِ ،إ َمــا ُم ْح ِســ ًنا َف َل َع َلــهُ أَ ْن يَــ ْز َدا َد خَ ي ْ ً
ن
ر�
وكان عليــه الصــاة والســام يحــرص عــى ســؤال اللــه الرحمــة ،فعــن َعا ِئشَ ــة ،ي
إى يقــول :اللهــم
اللــه عنهــا ،قالــت( :ســمعت النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو ُم ْس ـ َت ِن ٌد ي ّ

ن
ن
يــق)
ْــى ِب َ
اغ ِْف ْ
ــىَ ،وأَ ْل ِحق ِ ي
ــر يىَ ،وا ْر َح ْم ِ ي
الر ِف ِ

()2

ورحمــة اللــه واســعة ،ل تحدهــا حــدود زمانيــة ول مكانيــة ،وليــس لهــا ســقوف
ت
ـى منهــا العفــو والمغفــرة ،ومنهــا
محصــورة ،وهــي كذلــك شــاملة لــكل دواعــي الرحمــة ،والـ ي
الرعايــة والــرزق ،والشــفاء والنجــاة ،ومنهــا بالنســبة إى المهاجــر أن ينــ�ه اللــه ويعينــه ،ويــرده
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأصحابــه
إى موطنــه عزي ـزاً كريم ـاً ،رافــع الهامــة ،كمــا كان للنـ ب ي
الذيــن هاجــروا بأمــر اللــه مــن مكــة ،وعــادوا إليهــا فاتحـ ي ن
ـ� برحمــة اللــه ،وإرادتــه ،وعونــه،
يجرهــم القهــر البـ شـري عــى هجــر أوطانهــم،
وقدرتــه ســبحانه ،وهكــذا المضطهــدون الذيــن ب
ين
للمؤمنــ� منهــم أن يبقــوا عــى أمــل بالعــودة
وديارهــم ،ومســاكنهم ،وأهليهــم ،فينبغــي
المظفــرة ،ولــو بعــد حـ ي ن
ـ�.
اشراط الهجرة:
أ
ن
الســام،
لهميــة الهجــرة فقــد اشـ تـرطها اللــه ي� الــذي تجــوز موالتــه ممــن يدخــل إ
ت
َ
ـى
فقــال تعـ
ون ك ََمــا َك َفـ ُـرواْ َف َتكُونُـ َ
ـو تَ ْك ُفـ ُـر َ
َ
ـون َسـ َ
ـاى{:و ُدواْ َلـ ْ
ـواء َف ـا َ تَ َت ِخـ ُـذواْ ِم ْن ُهـ ْـم أ ْو ِل َيــاء َحـ َ َ
ن
ـث َو َجدت َُموهُ ـ ْـم َول َ تَ َت ِخـ ُـذو ْا ِم ْن ُهـ ْـم
ـو ْا َفخُ ُذوهُ ـ ْـم َوا ْق ُت ُلوهُ ـ ْـم َح ْيـ ُ
يُ َه ِاجـ ُـرو ْا ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َفـ ِـإن ت ََو َلـ ْ
ــراً} (النســاء)89:
َو ِل ّيــاً َول َ ن َِص ي

ن
ن
تمى المريض الموت
 .1صحيح البخاري ،كتاب المر� ،باب ي
 .2التخريج نفسه
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ن
ت
الشــراط ،فيقــول أبــو بكــر الــرازي:
الكبــر وقفــة لطيفــة عنــد هــذا
التفســر
و�
ي
ي
ي
أ
ن
الســام ،فقــد
(التقديــر حـ تـى يســلموا ويهاجــروا؛ لن الهجــرة ي� ســبيل اللــه ،ل تكــون إل بعــد إ
دلــت آ
اليــة عــى إيجــاب الهجــرة ،بعــد الســام وأنهــم وإن أســلموا لــم يكــن بيننــا وبينهــم
ـن َآم ُنــواْ َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـرواْ َمــا َل ُكــم ِمــن َولَيَ ِت ِهــم
مــوالة إل بعــد الهجــرة ونظـ يـره قولــهَ ...{:وا َل ِذيـ َ
ت

مــن ش�ء حــى يهاجرواْ }...أ
(النفــال)72
ِ
َ ي ٍ َ َ َُ ِ ُ

ْ

فالتكليــف إنمــا كان لزمـاً حــال مــا كانــت الهجــرة مفروضــة ،فكانــت الهجــرة واجبــة إى
أن ُفتحــت مكــة ،فعــن ابــن َعبـ ٍ ن
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
َ
ـاس ،ي
اسـ ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْفـ ُـروا) ( )1وروي عــن الحســن
ـح َو َل ِكـ ْ
ـن ِج َهــا ٌد َو ِن َيـ ٌـة وإذا ْ
وســلم(َ :ل ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد ا ْل َف ْتـ ِ
آ
ن
ن
الســام قائماً.
أن حكــم اليــة ثابــت ي� كل مــن أقــام ي� دار الحــرب ،فرأى فــرض الهجــرة إى دار إ
اليمــان ،وأخــرى
وفيــه أيضـاً أن الهجــرة تــارة تحصــل بالنتقــال مــن دار الكفــر إى دار إ
ن
تحصــل بالنتقــال عــن أعمــال الكفــار إى أعمــال المسـ ي ن
ر�
ـلم� ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي
ون مــن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم مــن َسـ ِـل َم ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم َ
اللــه عنهمــا ،عــن النـ ب ي
ِل َســا ِن ِه َويَـ ِـد ِهَ ،وا ْل ُم َه ِاجـ ُـر مــن هَ َجـ َـر مــا نهــى اللــه عنــه)
وقــال المحققــون :الهجــرة ن ي� ســبيل اللــه عبــارة عــن الهجــرة عــن تــرك مأموراتــه ،وفعل
منهياتــه ،ولمــا كانــت كل هــذه أ
المــور معتـ بـرة ل جــرم ،ذكــر اللــه تعــاى لفظ ـاً عام ـاً يتنــاول
{حـ ت َـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ ِ ن� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه} فإنــه تعــاى لــم يقــل حـ تـى يهاجــروا عــن الكفــر،
الــكل ،فقــالَ :
{حـ ت َـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ ِ ن� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه} وذلــك تدخــل فيــه مهاجــرة دار الكفــر ،ومهاجــرة شــعار
بــل قــالَ :
الكــف ،ثــم لــم يقتــ� تعــاى عــى ذكــر الهجــرة ،بــل قيــده بكونــه ن ي� ســبيل اللــه ،فإنــه ربمــا
()2

الســام ،لغــرض
الســام ،ومــن شــعار الكفــر إى شــعار إ
كانــت الهجــرة مــن دار الكفــر إى دار إ
()3
مــن أغ ـراض الدنيــا ،إنمــا المعتـ بـر وقــوع تلــك الهجــرة ألجــل أمــر اللــه تعــاى).
والسر
والسر ،باب فضل الجهاد
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
اليمان ،باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
الكبر176 /10 :
.3
التفسر ي
ي
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فــا بــد مــن إخــاص النيــة ن ي� الهجــرة ،فعــن ُع َمـ َـر أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،قــال ْ :أ
(ال َ ْع َمـ ُ
ـن كانــت ِه ْج َرتُــهُ إى ال َلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه،
ـوىَ ،ف َمـ ْ
ـال ِبال ِن َيـ ِـةَ ،و ِل ـك ُِل ْامـ ِـر ٍئ مــا نَـ َ
ـن كانــت ِه ْج َرتُــهُ ُلدنْ َيــا يُ ِصي ُب َهــا ،أو ْامـ َـرأَ ٍة يَ ت َ ن َر َو ُج َهــاَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إى
َف ِه ْج َرتُــهُ إى ال َلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهَ ،و َمـ ْ
ــر إليــه).
مــا هَ َ
اج َ

(*)
1

توبيخ من م يسلك بالهجرة سبيل الخاص من ااستضعاف:
الهجــرة تتحتــم ن ي� بعــض الظــروف ،للخــروج مــن حالــة الســتضعاف ،وقــد وبــخ اللــه
الذيــن اســتكانوا للهــوان ،وســبيل الهجــرة أمامهــم متــاح ،مــن أجــل النجــاة بهــا إى شــاطئ
أ
ـن ت ََو َفاهُ ـ ُـم ا ْل َم آا ِئ َكـ ُـة ظَا ِل ِمــي
المــان ،لكنهــم لــم يســلكوا دربهــا ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
أَنْفُســهم َقا ُلــواْ فيــم كُنتــم َقا ُلــواْ ُكنــا مسـت ْضعف ن ن أ
ـع ًة
َ ُ ْ َ َِي َ
ـن أَ ْر ُض ال ّلـ ِـه َو ِاسـ َ
ِ ِ ْ
ِ َ ُ ْ
� ِ ي� ال َ ْر ِض َقا ْلــواْ أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
ــال
ــاءت َم ِص يــراً* ِإل َ ا ْل ُم ْســ َت ْض َع ِف ي ن َ
ــم َو َس ْ
ــم َج َه َن ُ
ـــئكَ َمأْ َواهُ ْ
� ِم َ
ــرواْ ِفيهــا َفأُ ْو َل ِ
الر َج ِ
ــن ِ
َف ُت َه ِاج ُ
ون ِحي َل ً
ُــو
ــد َ
يع َ
ــد ِان ل يَ ْســ َت ِط ُ
ــة َول يَ ْه َت ُ
َوال ِن َســاء َوا ْل ِو ْل َ
ــى ال ّلــهُ أَن يَ ْعف َ
ون َس ِــبياً* َفأُ ْو َل ِ
ـــئكَ َع َ
ن أ
ن
ـع ًة
َع ْن ُهـ ْـم َوك َ
ـواً َغ ُفــوراً* َو َمــن يُ َه ِاجـ ْـر ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه يَ ِجـ ْـد ِ ي� ال َ ْر ِض ُم َراغَمـاً ك َِثـ يـراً َو َسـ َ
َان ال ّلــهُ َع ُفـ ّ
ـع أَ ْجـ ُـر ُه َعــى ال ّلـ ِـه
ـو ُت َف َقـ ْـد َو َقـ َ
َو َمــن يَخْ ـ ُـر ْج ِمــن بَ ْي ِتـ ِـه ُم َه ِاجـراً ِإ َى ال ّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه ثُـ َـم يُ ْد ِر ْكــهُ ا ْل َمـ ْ
َان ال ّلــهُ
َوك َ

َغفُــوراً َر ِحيمــاً}( .النســاء)100 - 97 :

جزاء امهاجرين واأنصار:
أجــزل اللــه الثنــاء عــى المهاجريــن أ
والنصــار ،فهــم أوليــاء بعــض ،فقــال تعــاى{ِ :إ َن
ن
َــ�واْ
ــرواْ َو َجاهَ ُ
ــدواْ ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْ
يــن َآم ُنــواْ َوهَ َ
ا َل ِذ َ
ــم َوأَنف ُِس ِــه ْم ِ ي� َس ِــب ِيل ال ّل ِــه َوا َل ِذ َ
اج ُ
يــن َآوواْ َون َ ُ
ش
� ٍء
أُ ْو َلــ ِـئكَ بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء بَ ْعـ ٍـض َوا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـرواْ َمــا َل ُكــم ِمــن َولَيَ ِت ِهــم ِمــن َ ي ْ
ن
ت
ـو ٍم بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَ ْي َن ُهــم ِمي َثـ ٌ
ـاق
ن�وك ُْم ِ ي� ِ
ـ� ِإل َ َعـ َـى َقـ ْ
َحـ َـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ َو ِإ ِن ْ
اسـ َت َ ُ
الديـ ِـن َف َع َل ْي ُكـ ُـم ال َنـ ْ ُ
َوال ّلــهُ

بمــا ت َعم ُلــون بصــر} أ
(النفــال)72:
ِ َ ْ َ َ َِ ي ٌ

* صحيح البخاري ،كتاب اليمان ،باب ما جاء أن أ
العمال بالنية والحسبة.
إ
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ـون َح ّق ـاً ،ووعدهــم اللــه بالمغفــرة والــرزق الحســن ،فقــال عــز وجــل:
وهُ ـ ُـم ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ن
ـون
ـ�واْ أُو َلــ ِـئكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
َ
ـن َآم ُنــواْ َوهَ َ
{وا َل ِذيـ َ
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا َل ِذيـ َ
ـن َآوواْ َونَـ َ ُ
حقّــاً َلهــم مغْ فــر ٌة ورز ٌْق كَريــم } أ
(النفــال)74:
ِ ٌ
َ
ُ َ ِ َ َِ
والمهاجــرون أ
والنصــار يشـ تـركون ن ي� حســن الج ـزاء والمثوبــة ،ووعدهــم اللــه الفــوز
أ
أ
ـن اتَ َب ُعوهُ ــم
ُون ال َ َو ُلـ َ
ـابق َ
العظيــم ،فقــال عــز وجــلَ :
ـار َوا َل ِذيـ َ
ـن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـون ِمـ َ
ـن َوال َ َ
{و َ
السـ ِ
نصـ ِ
أ
بإ ْحسـ ن
ـن ِفي َهــا
ـات ت َْجـ ِـري ت َْح َت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
� ال ّلــهُ َع ْن ُهـ ْـم َو َر ُضــواْ َع ْنــهُ َوأَ َعـ َـد َل ُهـ ْـم َج َنـ ٍ
ِِ َ ٍ
ـان َر ِ ي َ
ـن اللــه بــه عــى المهاجرين
ـو ُز ا ْل َع ِظ ُ
يم}(التوبــة ،)100:ومــن الجـزاء المشـ تـرك الــذي مـ َ
أَبَــداً َذ ِلــكَ ا ْل َفـ ْ
أ
ـن
ـى َوا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
والنصــار ،أن تــاب اللــه عليهــم ،فقــال جــل ذكــرهَ { :ل َقــد تَـ َ
ـاب اللــه َعـ َـى ال َنـ ِب ي ِ
أ
ن
ـاب
ـار ا َل ِذيـ َ
َوال َ َ
ـوب َف ِريـ ٍـق ِم ْن ُهـ ْـم ثُـ َـم تَـ َ
ـر ِة ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا كَا َد يَ ِزيــغُ ُق ُلـ ُ
نصـ ِ
ـن اتَ َب ُعــو ُه ِ ي� َســا َع ِة ا ْل ُعـ ْ َ
َع َل ْي ِهـ ْـم ِإنَــهُ

ِب ِهـ ْـم َر ٌ
ـم} (التوبــة)117:
ؤُوف َر ِحيـ ٌ

يــن
ووعــد اللــه المهاجريــن بمغفــرة ذنوبهــم ،فقــال عــز وجــل{ :ث ُ َ
ــم ِإ َن َربَــكَ ِل َل ِذ َ
ـرواْ ِإ َن َربَــكَ
هَ َ
اجـ ُـرواْ ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا ُف ِت ُنــواْ ثُـ َـم َجاهَ ـ ُـدواْ َو َصـ ب َ ُ

ـم} (النحــل)110:
ِمــن بَ ْع ِدهَ ــا لَغَ فُو ٌر َر ِحيـ ٌ

آ
ت
ـى
ومــن أســمى نعــم اللــه عــى المهاجريــن ،إدخالهــم الجنــة ،ومــن اليــات القرآنيــة الـ ي
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِمن ُكــم
اب َل ُهـ ْـم َربُ ُهـ ْـم أَ ن ي ِ� ل َ أُ ِضيـ ُ
اس ـ َت َج َ
تضمنــت الوعــد بذلــك ،قولــه تعاىَ {:ف ْ
ن
يى
ـن هَ َ
ِمــن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنـ ش َـى بَ ْع ُض ُكــم ِمــن بَ ْعـ ٍـض َفا َل ِذيـ َ
اجـ ُـرواْ َوأُخْ ِر ُجــواْ ِمــن ِديَ ِار ِهـ ْـم َوأُو ُذواْ ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
و َقاتَ ُلــواْ و ُقت ُلــواْ أل ُ َك ِفــرن عنهــم س ـيئاتهم و ألُدخ َلنهــم جنــات تَجــري مــن تَحتهــا أ
الَنْ َهــا ُر ث َ َواب ـاً
ِْ َ
َ
َ َ َُْ ْ َ َِ ِِ ْ َ ْ ِ َُ ْ َ َ ٍ ْ ِ ِ
َ ِ
ِمــن ِعنـ ِـد ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ

اب} (آل عم ـران)195:
ِعنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
ـن ال َثـ َ
ـو ِ

ـن َآم ُنــواْ
ومــن مزايــا المهاجريــن شــهادة اللــه لهــم إ
باليمــان ،فقــال جــل ذكــرهَ :
{وا َل ِذيـ َ
أ
ـام بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو َى ِب َب ْعـ ٍـض ِ ن ي�
ِمــن بَ ْعـ ُـد َوهَ َ
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ َم َع ُكـ ْـم َفأُ ْو َلــ ِـئكَ ِمن ُكـ ْـم َوأُ ْو ُلــواْ ال َ ْر َحـ ِ
كتــاب ال ّلــه إن ال ّل بــك ُِل ش�ء عليــم} أ
(النفــال)75:
َ يٍْ َِ ٌ
ِ ِ َ ــهَ ِ
َِ ِ
ين
والمهاجــرون أَ ْعظَـ ُـم َد َر َجـ ًـة ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه ،وهُ ـ ُـم ا ْلفَا ِئـ ُز َ
ون ،مصداقـاً لقولــه تعــاى{ :ا َل ِذ َ
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ ِ ن ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم أَ ْعظَـ ُـم َد َر َجـ ًـة ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه َوأُ ْو َل ِئــكَ
َآم ُنــواْ َوهَ َ
ون} (التوبــة)20:
هُ ـ ُـم ا ْلفَا ِئ ـ ُز َ
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آ
ن
اجـ ُـرواْ ِ ن ي�
والمهاجــرون لهــم المثوبة الحســنة ي� الدنيــا والخرة ،يقول تعــاىَ :
ين هَ َ
{وا َل ِذ َ
آ
أ
ن
ـون} (النحل)41:
ـو كَانُواْ يَ ْع َل ُمـ َ
ال ّلـ ِـه ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا ظُ ِل ُمــواْ َل ُن َب ِوئَ َن ُه ْم ِ ي� ُ
ْر َلـ ْ
الدنْ َيا َح َسـ َن ًة َو َل َ ْجـ ُـر ال ِخ َر ِة أَك ب َ ُ
اجـ ُـروا ِ ن ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه
ووعدهــم ربهــم بالــرزق الحســن ،فقــال جــل ذكــرهَ :
ـن هَ َ
{وا َل ِذيـ َ
ــ�} (الحــج)58:
الر ِاز ِق ي ن َ
ثُ َ
ــم ُق ِت ُلــوا أَ ْو َماتُــوا َل ي َ ْر ُز َق َن ُه ُ
ــم ال َلــهُ ِرزْقــاً َح َســناً َو ِإ َن ال َلــهَ َل ُه َ
ــو خَ ي ْ ُ
ــر َ
والنصــار ،ن� ضــوء مــا تيــر ذكــره مــن آ
فهــذه بعــض مزايــا المهاجريــن أ
اليــات القرآنيــة
ي
الجــر الحســن ن� الدنيــا آ
والســنة النبويــة خاصــة ،فلهــم أ
والخــرة ،كيــف ل؟ وهــم الذيــن حملــوا
ي
الســام ،وحمايــة حياضــه ،برعايــة كريمــة مــن رب العالمـ ي ن
ـ� ،فكانــت
عــى أكتافهــم أعبــاء نـ شـر إ
عـ ي ن
ـ� اللــه ترعاهــم ،وجنــده تســاندهم ،وتشــد مــن عضدهــم ،ومــن روعــة البيــان الق ـر ن يآ�،
النــص عــى فضــل المهاجريــن ،ثــم فضــل أ
النصــار ،ثــم الذيــن اتبعوهــم بإحســان ،وذلــك ن ي�
آيــات ثــاث متتاليــة ن ي� ســورة الحـ شـر ،فقــال عــز وجــل ن ي� فضــل المهاجريــن ومزاياهمِ {:ل ْل ُف َقـ َـراء
ون
ن� َ
يار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْضـا ً ِمـ َ
ـن ا َل ِذيـ َ
ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِد ِ
ـن ال َلـ ِـه َو ِر ْض َوانـاً َويَ ُ ُ
ـون} (الحـ شـر.)8 :
الص ِاد ُقـ َ
ال َلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم َ
أ
ـن
ثــم انتقــل الحديــث إى بيــان فضــل النصــار ومزاياهــم ،فقــال عــز وجــلَ :
{وا َل ِذيـ َ
تَبــوؤُوا الــدار و ْاليمــان مــن َقبلهــم يحبــون مــن هَ اجــر إ َليهــم و َل يجــد ن
اجـ ًـة
ِْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ ْ َ َ ِ ِْ ْ َ َ ِ ُ َ
ور ِهـ ْـم َح َ
َ َ
َ َ َ ِإ َ َ ِ
ون ِ ي� ُص ُد ِ
اصـ ٌـة َو َمــن يُـ َ
ـح نَف ِْسـ ِـه َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم
ـو ك َ
ِم َمــا أُوتُــوا َويُؤْ ِثـ ُـر َ
ـوق شُ ـ َ
ون َعـ َـى أَنف ُِسـ ِـه ْم َو َلـ ْ
َان ِب ِهـ ْـم خَ َص َ
ش
(الحــر.)9 :
ــون}
ا ْل ُمف ِْل ُح َ

وبعــد ذلــك كان الــدور للذيــن جــاءوا بعــد المهاجريــن أ
والنصــار ،الذيــن يتواصلون مع
ســابقيهم مــن الســلف الصالــح بالدعــاء ،وحســن القتــداء ،ويقيمــون عاقاتهــم مــع إخوانهــم
أ
المؤمنـ ي ن
الغــل والحقــد والتنــازع والشــقاق،
ـ� عــى أســاس مــن الحــب والخــوة ،بعيــداً عــن ِ
ـن
وفيهــم يقــول جــل شـ
ين َجــاؤُوا ِمــن بَ ْع ِد ِهـ ْـم يَقُو ُلـ َ
َ
ـأنه{:وا َل ِذ َ
ـون َربَ َنــا اغ ِْفـ ْـر َل َنــا َوِ ِإلخْ َوا ِن َنــا ا َل ِذيـ َ
ن
ـن َآم ُنــوا َربَ َنــا ِإنَــكَ َر ٌ
ـم} (الحـ شـر)10 :
َس ـ َبقُونَا ِب ْ ِإ
ؤُوف َر ِحيـ ٌ
ـان َو َل ت َْج َعـ ْـل ِ ي� ُق ُل ِوب َنــا ِغـ ّـا ً ِل َل ِذيـ َ
ال َيمـ ِ
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خامة:
أ
تشــر إى عظــم
الريــة ،للمهاجريــن والنصــار ،ي
هــذه الوعــود الصادقــة مــن رب ب
مقامهــم ،ورفيــع منازلهــم عنــده ســبحانه ،فهــم الذيــن جاهــدوا ن ي� ســبيله ونــ�وا دينــه،
ـ� ،فانتـ شـر ن� أ
وحملــوه عــى أكتافهــم للعالمـ ي ن
الصقــاع ،ودان لــه الجبابــرة ،فهــم الســابقون
ي
ـاى والنفيــس مــن أجلــه ،فالمهاجــرون
الســابقون ،الذيــن حملــوا لــواء إ
الســام ،وضحــوا بالغـ ي
الهــل ،وأنــس العشــرة ،ن� ســبيل دينهــم ،أ
تركــوا رغــد العيــش ،ورفقــة أ
والنصــار كان منهــم
ي ي
الكــرم والجــود ،والنــ� والمنــارة ،ففتحــوا بيوتهــم إلخوانهــم المهاجريــن ،وتقاســموا
معهــم القــوت ،وهكــذا ينبغــي أن يكــون المســلمون ،عى غـرار المهاجريــن أ
والنصــار ،وإل فا.
الخيــار الذيــن جــاءوا بعــد المهاجريــن أ
عــى اللــه أن يهدينــا لنكــون مــن أ
والنصــار،
تن
فالرمــوا نهجهــم القويــم ،وراط اللــه المســتقيم ،فكانــوا خـ يـر خلــف لخـ يـر ســلف ،بخــاف
الذيــن تنكــروا لســلفهم ،وجحــدوا فضلهــم ،مــن أمثــال الذيــن قــال فيهــم عــز وجــلَ { :قـ َ
ـال
ن
ن
ـت
ـن َو ِإ
ا ْدخُ ُلــواْ ِ ي� أُ َمـ ٍـم َقـ ْـد خَ َلـ ْ
ـت أُ َمـ ٌـة َل َع َنـ ْ
ـار ُك َل َمــا َدخَ َلـ ْ
ـت ِمــن َق ْب ِل ُكــم ِمــن ا ْل ِجـ ِ
النـ ِـس ِ ي� ال َنـ ِ
ـت أُخْ َراهُ ـ ْـم ألُولهُ ـ ْـم َربَ َنــا هَ ـــؤُلء أَ َض ُلونَــا َفآ ِت ِهـ ْـم
أُخْ َت َهــا َحـ ت َـى ِإ َذا ا َدا َر ُكــواْ ِفي َهــا َج ِميع ـاً َقا َلـ ْ
ـف و َلـــكن ل ت َع َلمــون} أ
ـار َقـ َ
(الع ـراف)38 :
ْ ُ َ
َع َذاب ـاً ِض ْعف ـاً ِمـ َ
ـال ِل ـك ٍُل ِض ْعـ ٌ َ ِ
ـن ال َنـ ِ
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نر ي العدد  147ذو القعدة وذو الحجة 1440هـ /موز وآب 2019م

هال ذي الحجة ووحدة اأمة
ن
الســام مرتبطــة بالزمــن ،فصيــام رمضــان تبــدأ أيامــه مــن
العبــادات الرئيســة ي� إ
ثبــوت هــال شــهره ،وتنتهــي بثبــوت رؤيــة هــال شــهر شــوال الــذي يليــه ،وكل يــوم فيــه يبــدأ
بزمــن وينتهــي بــه ،فهــو يبــدأ بـ ب ن
ـروغ الفجــر ،وينتهــي بغــروب شــمس اليــوم ،والــزكاة مرتبطــة

ت
ـى يبــدأ حســابها مــن يــوم امتــاك نصــاب الــزكاة ،حـ تـى ينتهي
بالحــول ،وهــو الســنة القمريــة الـ ي

العــام ،والحــج لــه مواقيــت زمانيــة ،ومعظــم شــعائره مرتبــط بالزمــن ،فأهــم أركان الحــج وهو
الوقــوف بعرفــة لــه يــوم محــدد ،فيــه مواعيــد معينــة لبدايتــه ونهايتــه ،وكذلــك يــوم النحــر،
ن
ـج أَشْ ـ ُه ٌر
وأيــام الرمــي ،والحــج برمتــه يُــؤدى ي� أشــهر معلومــة ،مصداق ـاً لقولــه تعاى{:ا ْل َحـ ُ
ن
ـث َول َ ُف ُسـ َ
ـن
ـج َفـا َ َر َفـ َ
ومـ ٌ
َم ْع ُل َ
ـن ا ْل َحـ َ
ـوق َول َ ِجـ َـد َال ِ ي� ا ْل َحـ ِ
ـات َف َمــن َفـ َـر َض ِف ِيهـ َ
ـج َو َمــا تَف َْع ُلــواْ ِمـ ْ
أ
ـاب} (البقــرة)197 :
ـر ال ـ َز ِاد ال َت ْقـ َ
ـوى َواتَ ُقـ ِ
ـر يَ ْع َل ْمــهُ ال ّلــهُ َوتَ ـ َز َو ُدواْ َفـ ِـإ َن خَ ـ ي ْ َ
ـون يَــا أُ ِ ي
خَ ـ ي ْ ٍ
وى ال َ ْل َبـ ِ
والســؤال عــن أ
الهلــة أجــاب عنــه ســبحانه بأنهــا مواقيــت للنــاس والحــج ،فقــال عــز
أ
ـوت ِمن
ـي َم َو ِاقيـ ُ
ـواْ ا ْل ُب ُيـ َ
ـاس َوا ْل َحـ ِ
ـس ا ْل ِب ُر ِبـأَ ْن تَأْتُـ ْ
ـت ِلل َنـ ِ
ـج َو َل ْيـ َ
وجل{:يَ ْسـأَ ُلونَكَ َعـ ِـن ال ِه َلـ ِـة ُقـ ْـل ِهـ َ
ون}(البقــرة)189 :
ـن أَبْ َو ِاب َها َواتَ ُقــواْ ال ّلــهَ َل َع َل ُكـ ْـم تُف ِْل ُح َ
ـر َمـ ِـن اتَ َقــى َوأْتُواْ ا ْل ُب ُيـ َ
ـوت ِمـ ْ
ورهَ ــا َو َلــ ِـك َن ا ْلـ ِب َ
ظُ ُه ِ
فقــد ســئل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الهــال ومــا فائدتــه ،ومخالفتــه لحــال
الشــمس ،وقــد جــاءت هــذه آ
اليــة الكريمــة تجيــب السـ ي ن
ـائل� عــن الهــال ،وهــو ليلتــان مــن أول
الشــهر ،وقيــل :ثــاث ،ثــم يقــال لــه قمــر.

أ
وغــر
يــت} جمــع ميقــات لمحــل الديــون ،والكريــة ،والقضــاءُ ،
والع ُ
َ{م َو ِاق ُ
ــدد ي
ذلــك ،ثــم ذكــر الحــج اهتمامــاً بذكــره ،وإن كان قــد دخــل ن� المواقيــت للناس )*(.أ
فالهلــة
ي
مهمــة ،ولهــا دور ن ي� تحديــد الشــهور ،وأداء العبــادات ،وإجــراءات حيــاة النــاس ،فهــي
1

جديــرة بالهتمــام ،والعنايــة ،والمتابعــة ،وتطويــر آليــات اســتطاعها ،والكشــف عنهــا.
* التسهيل لعلوم ن ن
التريل.73 /1 ،
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اأعوام والشهور:
أ
عر شــهراً ،تقــع خالها أ
العــوام كل منهــا محــدد باثـ نـى ش
الحــداث ويؤرخ لها ،ويســتذكر
ي
ت
ـى تتحدد
النــاس بهــا الحــوادث ،وحركــة الزمــن ترتبــط بالقمــر وأهلتــه ،فبهــا تتحــدد الشــهور ،الـ ي
أ
ن
ش
ـاب
بهــا العــوام ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إ َن ِعـ َـد َة الشُ ـ ُه ِ
ـر شَ ـ ْهراً ِ ي� ِك َتـ ِ
ور ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه اث ْ َنــا َعـ َ َ
أ
ـن
ـو َم خَ َلـ َ
السـ َـم َاوات َوال َ ْر َض ِم ْن َهــا أَ ْربَ َعـ ٌـة ُحـ ُـر ٌم َذ ِلــكَ ِ
ـن ا ْل َق ِيـ ُـم َفـا َ تَظْ ِل ُمــواْ ِف ِيهـ َ
الديـ ُ
ال ّلـ ِـه يَـ ْ
ـق َ
ش
ـ�} (التوبــة)36 :
ـع ا ْل ُم َت ِقـ ي ن َ
ـ� كَآ َفـ ًـة ك ََمــا يُقَا ِت ُلونَ ُكـ ْـم كَآ َفـ ًـة َوا ْع َل ُمــواْ أَ َن ال ّلــهَ َمـ َ
ر ِكـ ي ن َ
أَنف َُسـك ُْم َو َقا ِت ُلــواْ ا ْل ُم ْ ِ
ن
ـى عـ شـر شــهراً قمريــة ،وهــي :محــرم ،وصفــر،
فالســنة عنــد العــرب عبــارة عــن اثـ ي
أ
الوى ،وجمــادى آ
ـا� ،وجمــادى أ
ن
الخــرة ،ورجــب ،وشــعبان ،ورمضــان،
وربيــع الول ،وربيــع الثـ ي
وشــوال ،وذو القعــدة ،وذو الحجــة ،جــاء ن ي� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أن الســنة عنــد العــرب عبــارة
عــن اثـ نـى عـ شـر شــهراً مــن الشــهور القمريــة ،والدليــل عليــه هــذه آ
اليــة ،وعنــد بعــض طوائــف
ي
ت
ـى تــدور الشــمس فيهــا دورة تامــة ،والســنة القمريــة أقــل مــن الســنة
النــاس هــي المــدة الـ ي
الشمســية بمقــدار معلــوم ،وبســبب ذلــك النقصــان تنتقــل الشــهور القمريــة مــن فصــل إى
و� الصيــف أخــرى ،وكان يشــق أ
ن
ن
المــر
فصــل ،فيكــون الحــج أو الصــوم واقعـاً ي� الشــتاء مــرة ،ي
حــ�وا الحــج ن
عليهــم بهــذا الســبب ،وأيضــاً إذا ن
حــ�وا للتجــارة ،فربمــا كان ذلــك الوقــت
غــر موافــق لحضــور التجــارات مــن أ
الطـراف ،فلهــذا الســبب أقدمــوا عــى التاعــب ن ي� مواعيــد
ي
الشــهور ،وعنــد ذلــك بقــي زمــن الحــج مختص ـاً بوقــت واحــد معـ ي ن
ـ� ،موافق ـاً لمصلحتهــم،
ـىء المذمــوم ،وإن كان ســبباً لحصــول المصالــح
وانتفعــوا بتجاراتهــم ومصالحهــم ،فهــذا النـ ي
الدنيويــة ،إل أنــه لــزم منــه تغيـ يـر حكــم اللــه تعــاى.
والســنة الشمســية لمــا كانــت زائــدة عــن الســنة القمريــة ،جمعــوا تلــك الزيــادة ،فــإذا
بلــغ مقدارهــا شــهراً ،جعلــوا تلــك الســنة ثاثــة عـ شـر شــهراً ،فأنكــر اللــه تعــاى ذلــك عليهــم،
وحكــم أن تكــون الســنة اثـ نـى عـ شـر شــهراً ،ل أقــل ول أزيــد ،ومذهــب العــرب مــن الزمــان أ
الول،
ي
أن تكــون الســنة قمريــة ل شمســية ،وهــذا حكــم توارثــوه عــن إبراهيــم وإســماعيل ،عليهمــا
الصــاة والســام.

(*)
1
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منازل القمر :
ن
ـ� رئيسـ ي ن
الشــارة إى صفتـ ي ن
ـت� مــن صفــات القمــر ،وهمــا أنــه
ي� ســورة يونــس تمــت إ
ـو ا َلـ ِـذي َج َعـ َـل الشَ ـ ْـم َس ِض َيــاء َوا ْلق ََمـ َـر نُــوراً َو َقـ َـد َر ُه
نــور ،ومنــازل مقــدرة :فقــال عــز وجــل{ :هُ ـ َ
آ
ـو ٍم
ـق ال ّلــهُ َذ ِلــكَ ِإل َ ِبا ْل َحـ ِ
ـاب َمــا خَ َلـ َ
السـ ِـن ي ن َ
ـات ِل َقـ ْ
ـق يُف َِصـ ُـل اليَـ ِ
� َوا ْل ِح َسـ َ
ـاز َل ِل َت ْع َل ُمــواْ َعـ َـد َد ِ
َم َنـ ِ
ون}(يونــس)5 :
يَ ْع َل ُم َ
ن
ـاز َل} يعــود للقمــر ،والمعـ نـى ُقـ ِـد َر سـ يـره ن ي� منــازل{ ،وا ْل ِح َســاب}
والضمـ يـر ي� َ
{و َقـ َـد َر ُه َم َنـ ِ
الشــهر أ
الوقــات ،مــن أ
يعــى حســاب أ
ن
()1
والليــاى.
واليــام
ي
ي
ن
الشــوكا�( :ومنــازل القمــر هــي المســافة ت
يقــول
الــى يقطعهــا ن ي� يــوم
ي
ي
وعــرون ،وهــي معروفــة ،ن ن
ش
وليلــة بحركتــه الخاصــة بــه ،وجملتهــا ثمانيــة
يــرل
ن
القمــر ن� كل ليلــة منهــا ن ن
يكــر
مــرل ً ل يتخطــاه ،فيبــدو
صغــراً ي� أول منازلــه ،ثــم ب
ي
ي
ن
ت
قليــا ً قليــا ً ت
اســتر
حــى يبــدو كامــاً ،وإذا كان ي� آخــر منازلــه رق واســتقوس ،ثــم
()2
ين
ليلتــ� ،إذا كان الشــهر كامــاً ،أو ليلــة إذا كان ناقصــاً ،والــكام ن ي� هــذا يطــول).
ن
ـاز َل َحـ ت َـى َعــا َد
وورد ذكــر منــازل القمــر ي� ســورة يــس ،فقــال تعــاىَ :
{وا ْلق ََمـ َـر َق َد ْرنَــا ُه َم َنـ ِ
ن
ن
ـو� ،وحســاب
كَا ْل ُع ْر ُجـ ِ
ـون ا ْلق َِديـ ِـم} (يــس ،)39 :فالقمــر يــؤدي دوراً مهم ـاً ي� خدمــة النظــام الكـ ي
ـن� والشــهور أ
السـ ي ن
والعمــار ،وهــو بالتــاى مــن أجـ ّـل النعــم الـ تـى امـ ت ن
ـ� اللــه بهــا عــى خلقــه،
ي
ي
ـاح َو َج َعـ َـل ال َل ْيـ َـل َســكَ ناً َوالشَ ـ ْـم َس َوا ْلق ََمـ َـر ُح ْسـ َباناً َذ ِلــكَ تَق ِْديـ ُـر
فقــال جـ َـل ذكــرهَ { :فا ِلـ ُ
ـق ِإ
ال ْص َبـ ِ
ا ْلعزيــز ا ْلعليــم} أ
(النعــام)96 :
َِ ِ َِ ِ
جــاء ن ي� التفسـ يـر الكبـ يـر( :أن اللــه تعــاى قـ ّـدر حركــة الشــمس مخصوصــة بمقــدار مــن
الرعــة والبــطء ،بحيــث تتــم الــدورة ن ي� ســنة ،وقــدر حركــة القمــر بحيــث تتم الــدورة ن ي� شــهر،
وبهــذه المقاديــر تنتظــم مصالــح العالــم ن� الفصــول أ
الربعــة ،وبســببها يحصــل مــا يحتــاج
ي
إليــه مــن نضــج الثمــار ،وحصــول الغــات ،ولــو قدرهــا بــأرع أو أبطــأ ممــا وقــع لختلــت هــذه
{والشَ ـ ْـم َس َوا ْلق ََمـ َـر ُح ْس ـ َباناً}
المصالــح ،فهــذا هــو الم ـراد مــن قولــه تعــاىَ :
 .1التسهيل لعلوم ن ن
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و� الحســبان قــولن :أ
ن
الول ،وهــو قــول ب يأ� الهيثــم ،أنــه جمــع حســاب ،مثــل ركاب
ي
ن
ـا� ،أن الحســبان مصــدر ،كالرجحــان والنقصــان ،وقــال صاحب
وركبــان ،وشــهاب وشــهبان ،والثـ ي
الحســبان بالكــر مصــدر حســب ،ونظـ يـره
الكشــافُ :
الحســبان بالضــم مصــدر حســب ،كمــا أن ِ
الكفــران والغفــران والشــكران.
وعــى هــذا يكــون معـ نـى جعــل الشــمس والقمــر حســباناً ،أي جعلهمــا عــى حســاب؛
ألن حســاب أ
()1
وســرهما).
الوقــات ل يُعلــم إل بدورهمــا
ي
وورد ن ي� القـرآن الكريــم أيضـاً ذكــر أن الشــمس والقمــر بحســبان ،ن ي� قولــه عــز وجــل:
ــر ِب ُح ْســ َب ٍان}
{الشَ ْ
ــم ُس َوا ْلق ََم ُ
جــاء ن� أضــواء البيــان( :أن الحســبان مصــدر زيــدت فيــه أ
اللــف والنــون ،كمــا زيــدت
ي
ن ي� الطغيــان والرجحــان والكفـران ،فمعـ نـى بحســبان أي بحســاب ،وتقديــر مــن العزيــز العليــم،
وذلــك مــن آيــات اللــه ،ونعمــه أيض ـاً عــى بـ نـى آدم؛ ألنهــم يعرفــون بــه الشــهور والسـ ي ن
ـن�
ي
أ
ت
ـا� تعتــد
واليــام ،ويعرفــون شــهر الصــوم ،وأشــهر الحــج ،ويــوم الجمعــة ،و ُعـ ُـدد النســاء الـ ي
ن
()2
والمتــو� عنهــا).
والصغــرة،
بالشــهور ،كاليائســة،
ي
(الرحمــن)5:

إثبات بدايات الشهور ونهاياتها برؤية هال القمر:
كل شــهر قمــري يبــدأ بتولــد هالــه وظهــوره بعــد غــروب شــمس اليــوم أ
الخـ يـر مــن
أيــام الشــهر الــذي يســبقه ،وتنتهــي أيامــه بالتــاى بـ ب ن
ـروغ هــال الشــهر الــذي يليــه ،ومــن أكـ شـر
ي
ت
ـى يتابــع المســلمون أهلتهــا ،شــهرا رمضــان وشــوال ،ثــم هــال ذي الحجــة لتعلقــه
الشــهور الـ ي
بالحــج ،وعيــد أ
الضحــى المبــارك ،وقــد حــدد اللــه عــز وجــل بدايــة شــهر رمضــان بشــهود هــال
ـن ا ْل ُهـ َـدى
ـان ا َلـ ِـذ َي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
شــهره ،فقــال تعاى{:شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ـات ِمـ َ
ـاس َوبَ ِي َنـ ٍ
آن هُ ـ ًـدى ِلل َنـ ِ
ـام
ـان َف َمــن شَ ـ ِـه َد ِمن ُكـ ُـم الشَ ـ ْه َر َف ْل َي ُص ْمــهُ َو َمــن ك َ
َان َم ِريضـاً أَ ْو َعـ َـى َسـف ٍَر َف ِعـ َـد ٌة ِمـ ْ
ـن أَيَـ ٍ
َوا ْلف ُْر َقـ ِ
الكبر.81 /13 ،
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ـرواْ ال ّلــهَ َعـ َـى َمــا
ـر َو ِل ُتك ِْم ُلــواْ ا ْل ِعـ َـد َة َو ِل ُتكَ ـ ب ِ ُ
أُخَ ـ َـر يُ ِريـ ُـد ال ّلــهُ ِب ُكـ ُـم ا ْل ُيـ ْ َ
ـر َول َ يُ ِريـ ُـد ِب ُكـ ُـم ا ْل ُعـ ْ َ
ون} (البقــرة)185 :
هَ َدا ُكـ ْـم َو َل َع َل ُكـ ْـم تَشْ ــكُ ُر َ

ومعى {شَ ه َد} أي ن
ن
ح� ،والشهود الحضور.
ِ

()1

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دللــة ربــط فــرض الصيــام بشــهادة هــال
وطبــق النـ ب ي
شــهر رمضــان ،والنفــكاك عــن الصيــام برؤيــة هــال شــهر شــوال ،ففــي صحيــح البخــاري،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :إذا َرأَيْ ُتـ ْـم ا ْل ِهـ َ
ومــوا ،وإذا َرأَيْ ُت ُمــو ُه َفأَ ْف ِطـ ُـروا،
ـال َف ُص ُ
بَــاب َقـ ْ
ـو ِل النـ ب ي
ن
ر� اللــه عنهمــا( :أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى
ـع ،عــن عبــد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
وفيــه عــن َما ِلــك عــن ن َِافـ ٍ
ومــوا حـ تـى تَـ َـر ْوا ا ْل ِهـ َـا َل ،ول تُف ِْطـ ُـروا حـ تـى تَـ َـر ْو ُه،
اللــه عليــه وســلمَ ،ذ َكـ َـر َر َم َضـ َ
ـان ،فقــالَ :ل ت َُص ُ
َفـ ِـإ ْن ُغـ َـم َع َل ْي ُكـ ْـمَ ،فا ْقـ ُـد ُروا لــه)

()2

ن
ن
ن
ـى ن ي� قولــهَ ( :فا ْقـ ُـد ُروا لــه)
جــاء ي� عمــدة القــاري( :أنــه اختلــف ي� هــذا التقديــر ،يعـ ي
ـ� يوم ـاً؛ إذ أ
فقيــل :معنــاه قــدروا عــدد الشــهر الــذي كنتــم فيــه ثاثـ ي ن
الصــل بقــاء الشــهر،
ن
ـر� عنــد الجمهــور ،وقيــل :قــدروا لــه منــازل القمــر وسـ يـره؛ فــإن ذلــك يــدل
وهــذا هــو المـ ي
عــى أن الشــهر تســعة وعـ شـرون يومـاً ،أو ثاثــون ،فقالــوا :هــذا خطــاب لمــن خصــه اللــه بهــذا
العلــم ،والوجــه هــو أ
الول .وقــد اســتفيد مــن هــذا الحديــث أن وجــوب الصــوم ووجــوب
الفطــار عنــد انتهــاء الصــوم متعلقــان برؤيــة الهــال).
إ

()3

وقــد ورد ن ي� البــاب المشــار إليــه آنفــاً مــن صحيــح البخــاري ،روايــات عــدة تؤكــد
ن
ر� اللــه عنهمــا ،أَ َن
مضمــون الحديــث آنــف الذكــر ،منهــا مــا روي عــن عبــد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
ش
َر ُسـ َ
ومــوا حـ تـى
ـر َ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :الشَ ـ ْه ُر ِت ْسـ ٌ
ون َل ْي َلـ ًـة ،فــا ت َُص ُ
ـع َو ِعـ ْ ُ
الكبر.75 /5 ،
.1
التفسر ي
ي
النى ،صى الله عليه وسلم« :إذا رأيتم الهال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا».
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول ب ي
 .3عمدة القاري.272 /10 ،
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ن
ن ()1
ر� اللــه عنهمــا ،يقــول :قــال
ــد َة ث َ َا ِث ي َ
ُــمَ ،فأَك ِْم ُلــوا ا ْل ِع َ
ُــم َع َل ْيك ْ
َــر ْو ُهَ ،ف ِــإ ْن غ َ
ت َ
ــ�) وعنــه ،ي
ن
َــذا َوهَ ك َ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :الشَ ــ ْه ُر هَ ك َ
َــة)
البْ َه َ
ــس ْ ِإ
ــام ي� الثَا ِلث ِ
َــذاَ ،وخَ َن َ
بي

()2

أ
الختــاف الــذي حصــل ي ن
الســامية بســبب هــال شــوال لعــام
بــ� أقطــار المــة إ
1440هـــ ،مــا كان لــه أن يحــدث لــو أن كلمــة أ
المــة واحــدة ،وبخاصــة ن ي� أمــور العبــادات مــن
المــة المتفرقــة ،ممزقــة أ
هــذا القبيــل ،لكــن واقــع أ
الشــاء ،نتــج عنــه مثــل هــذا الختــاف غـ يـر
المقبــول عــى هــذا الصعيــد التعبــدي ،الــذي كان مــن تداعياتــه احتــدام النقــاش مــن قبــل
ـ� أ
بعــض الفئــات حــول هــذه المســألة العلميــة الفقهيــة بامتيــاز ،وإن كان لاختــاف بـ ي ن
القطــار
الســامية أســباب قهريــة ،فــإن الختــاف داخــل القطــر الواحــد لــم يكــن لــه أي مـ بـرر ،ســوى
إ
التعنــت والنتصــار لـ آ
ـاراء الحزبيــة ،الــذي نتــج عنــه إثــارة الفـ ت ن
ـ� وإحــداث القاقــل ،وللحقيقــة
ين
الفتــاء الفلســطينية عــن أن عيــد
والتاريــخ
وللباحثــ� عــن الحقيقــة ،نوضــح أن إعــان دار إ
الفطــر هــو يــوم أ
الربعــاء بعــد إتمــام شــهر رمضــان ثاثـ ي ن
ـ� يوم ـاً ،اســتند إى حقائــق علميــة
وواقعيــة وفقهيــة ،فقــد تواتــرت آراء أهــل العلــم المتبحريــن ن ي� علــم الفلــك ،وأجمعــت عــى
اســتحالة تحقــق رؤيــة هــال شــهر شــوال مســاء يــوم مراقبتــه ليلــة الثاثـ ي ن
ـ� مــن رمضــان،
ألنــه لــن يمكــث ن ي� ســماء أي مــن الــدول العربيــة إل دقائــق محــدودة جــداً ،ومــن ذلــك
القــدس وعمــان والريــاض والقاهــرة ،حيــث أعلــن أن الهــال ســيغيب بعــد أقــل مــن خمــس
ش
ســيتا� مــع
وبالتــاى ،فــإن نــوره
دقائــق عــى بزوغــه ،بعــد غــروب شــمس ذلــك اليــوم،
ي
بقايــا شــعاع الشــمس الذاهــب إى الغــروب ،وقطــع الفلكيــون باســتحالة الرؤيــة المطلوبــة
ـاى متمم ـاً لشــهر رمضــان ،تبع ـاً
شرع ـاً للهــال الجديــد ،ممــا يســتلزم إ
العــان عــن اليــوم التـ ي
لتوجيهــات الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،المبينــة ن� أ
الحاديــث الصحيحــة ،ومنهــا مــا
ي
النى ،صى الله عليه وسلم« :إذا رأيتم الهال فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا».
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول ب ي
 .2التخريج نفسه.
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ن
ــه،
(ص ُ
ومــوا ِل ُرؤْ يَ ِت ِ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلمُ :
رواه أبــو هُ َريْ َ
ــرة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال ب ي
ن
اثــ�)
عــدوا ث َ ي ن َ
ُــمَ ،فأَك ِْم ُلــوا َ
الع َ
و� روايــة عنــهَ ( :ف ُ
ــي َع َل ْيك ْ
َوأَ ْف ِط ُ
ــدد) ،ي
ــروا ِل ُرؤْ يَ ِت ِــهَ ،ف ِــإ ْن غ ُّم َ

(*)
1

مــع التنويــه إى نرورة الســتئناس بــآراء العلمــاء القطعيــة خاصــة ،وهــو أمــر ل
بصرتــه ،فتجاهــل الحقائــق الدامغــة.
يتجاهلــه إل مــن أعمــى اللــه ي
فالمســألة لــم تتعلــق بجانــب وحــدة المطالــع أو اختافهــا ،كمــا تصــور بعــض
النــاس ،وإنمــا رجــع القـرار بشــأنها إى قناعــة المســؤول عــن مثــل هــذا القـرار الخــاص بعبــادة
ـلم� ،التابعـ ي ن
جمهــور المسـ ي ن
بالعــان لهــم عــن ثبــوت الرؤيــة أو
ـ� إلمرتــه ،بصفتــه المفــوض إ
تعذرهــا ،وانطاقـاً مــن هــذه المســؤولية وعــبء هــذه أ
المانــة العظيمــة ،وحيــث لــم يبلــغ عــن
شــهادة برؤيــة الهــال ن ي� محيــط قطــره ،رغــم اســتخدام تقنيــات المجاهــر ن ي� مواقــع مختلفــة،
ومنهــا المســجد أ
القــى المبــارك ،فغابــت الشــمس ،ولــم يظهــر أثــر للهــال المتولــد ،وكان
الرجــاء أن يتفــق المســلمون عــى ق ـرار صائــب ن� المســألة ،وقــررت أ
القطــار قراراتهــا حســب
ي
قناعــات المسـ ي ن
الفتــاء الفلســطينية لمــا ذهبــت إليــه ســهاً،
ـؤول� فيهــا ،ولــم يكــن اختيــار دار إ
ألن الوفــاق والتفــاق هــدف لهــا ،غـ يـر أنــه تعــذر تحققــه بقرارهــا ودونــه ،وباختصــار لــم تكــن
قناعــة بتحقــق الرؤيــة المطلوبــة للهــال ،ل بالبــ� المجــرد ،ول بالســتعانة بالمجاهــر ،أمــا
ت
ـك ،فقــد بــدأ الشــهر الجديــد لتولــد
عنــد مــن ل يشــرطون الرؤيــة ،ويكتفــون بالحســاب الفلـ ي
هالــه فلكي ـاً ،وهــذا مــا ل يتبـ نـى أ
الخــذ بــه أصحــاب ال ـرأي المشـ تـرط لثبــوت الرؤيــة.
هــذا ملخــص مــا كان ،ولــم تكــن لـ آ
ـاراء الفئويــة والمواقــف السياســية أي دور فيمــا
ت
ـى روج لهــا بعــض ممــن ســول لهــم الشــيطان زيــغ أعمالهم،
جــرى ،بخــاف التهــم الباطلــة ،الـ ي
فرأوهــا َحســنة ،وتناســوا أن درء المفاســد أوى مــن جلــب المنافــع والمصالــح ،فأوقعــوا ن ي�
* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال ،والفطر لرؤية الهال ،وأنه إذا غم ن ي� أوله أو آخره أكملت
عدة الشهر ي ن
ثاث� يوماً.
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المســاجد ،وحـ تـى البيــوتُ ،فرقــة مــا أنــزل اللــه بأســبابها مــن ســلطان ،فليتقــوا اللــه ،وليقولــوا
قــول ً ســديد ،وليســتغفروا اللــه عــى مــا ت
اقرفــوا ،ويقضــوا يــوم المتمــم الــذي أفطــروا فيــه،
وأغــروا بعــض النــاس بإفطــاره ،وهــو المتمــم عنــد مــن اشـ تـرط الرؤيــة لثبــوت أ
الهلــة.
تحديد أيام الحج وعيد اأضحى امبارك:
يتســاءل بعــض النــاس عمــا ســيكون ن� أوســاط المسـ ي ن
ـلم� حــول هــال شــهر ذي الحجة
ي
القــادم ،ن ي� ضــوء مــا جــرى مــن اختــاف ن ي� شــهر شــوال ،هــل ســيكون لذلــك تداخــل وتبعــات؟
والجــواب ،أن أ
المــر يتعلــق بأمانــة ومســؤولية غـ يـر منفصمــة عــن الحــرص عــى تحقــق وحــدة
المسـ ي ن
العــان عــن تحديــد
ـلم� ،ورجــاء أن يكــون عيدهــم واحــداً ،وحجهــم واحــداً ،فــإن قـرار إ
هــال ذي الحجــة الــذي تتحــدد بنــاء عليــه أيــام الحــج وعيــد أ
الضحــى المبــارك ،ينبغــي أن ل
الفتــاء الفلســطينية لــن تكــون إل مــع وحــدة الكلمــة والقـرار بالخصــوص،
يُختلــف بشــأنه ،ودار إ
والــذي مــن المتعــارف عليــه ســنوياً أن يصــدر مــن جهــات الختصــاص ن ي� بــاد الحــج ،فــا
ـ� أن يوحــد اللــه كلمــة المسـ ي ن
يعقــل قبــول مناكفــة مــن أحــد أو مخالفــة لــه ،راجـ ي ن
ـلم� ،وأن
يؤلــف بينهــم ،تحقيقـاً واســتجابة ألمــره جـ َـل ن ي� عــاه ،الــوارد ن ي� آياتــه القرآنيــة الكريمــة ،ومنهــا
ـت ال ّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم ِإ ْذ
{وا ْع َت ِص ُمــواْ ِب َح ْبـ ِـل ال ّلـ ِـه َج ِميع ـاً َول َ تَف ََر ُقــواْ َوا ْذ ُكـ ُـرواْ ِن ْع َمـ َ
قولــه عــز وجــلَ :
ـار
كُن ُتـ ْـم أَ ْعـ َـداء َفأَ َلـ َـف بَـ ي ْ ن َ
ـ� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َفأَ ْص َب ْح ُتــم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه ِإخْ َوانـاً َوكُن ُتـ ْـم َعـ َـى شَ ـفَا ُح ْفـ َـر ٍة ِمـ َ
ـن ال َنـ ِ
ون} (آل عم ـران)103 :
ـ� ال ّلــهُ َل ُكـ ْـم آيَا ِتـ ِـه َل َع َل ُكـ ْـم تَ ْه َتـ ُـد َ
َفأَنق ََذ ُكــم ِم ْن َهــا ك ََذ ِلــكَ يُ َبـ ي ِ ن ُ

197

نر ي العدد  138جادى اأوى وجادى اآخرة 1439هـ /شباط وآذار 2018م

امقال الرابع والعرون

التضامن اإسامي امُسانَد بواية الله
ورعايته رورة ا مناص عنه
التضامــن مصطلــح يعـ بـر عــن معـ نـى جميــل ،وأكـ شـر مــن يشــعر بأهميتــه هــم الذيــن
يســتقوي عليهــم المتغطرســون ،ويجحــف بحقهــم الظالمــون ،فيحتاجــون إى أقويــاء بالنــوع،
أو بالوصــف ،ليســاعدوهم أو ينقذوهــم ممــا يجــدون ،والنــاس بعامــة يتعرضــون لمثــل هــذا
الحــال ن� ظــروف مختلفــة ،بغــض النظــر عــن الجنــس ،واللــون ،والديــن ،أ
والعمــار ،والق ـرآن
ي
ن
ش
�ء أكـ شـر راحــة
الكريــم نبــه إى قضيــة التضامــن ي� مواضــع متعــددة ،وبصيــغ متنوعــة ،فــأي ي
ـون
{و َمــا َل ُكـ ْـم ل َ تُقَا ِت ُلـ َ
مــن الحــث القـر ن يآ� عــى التضامــن مــع الضعفــاء ،مــن قولــه جــل شــأنهَ :
ن
ـن
ـن يَقُو ُلـ َ
ِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـه َوا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ـون َربَ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
ـال َوال ِن َســاء َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ا َل ِذيـ َ
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِ
اج َعل َل َنا ِمــن َل ُدنــكَ
اج َعــل َل َنــا ِمن َل ُدنــكَ َو ِل ّيـاً َو ْ
هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
والمســتضعفون المذكــورون ن� آ
اليــة الكريمــة هنــا هــم الذيــن حبســهم ش
مركــو
ي
الســام ،والقريــة الظالــم أهلهــا ،هــي مكــة حـ ي ن
ـ� كان النفــوذ
قريــش بمكــة؛ ليفتنوهــم عــن إ

ن َِص يراً}(.النســاء)75 :

للمر ي ن
فيهــا ش
كــ�.

(*)
1

اليــة العــام يتيــح المجــال لتعميــم أ
لكــن لفــظ آ
المــر؛ ليتعــدى مــن نزلــت بشــأنهم
آ
اليــة ،فالعـ بـرة بعمــوم اللفــظ ل بخصــوص الســبب ،والق ـرآن الكريــم الــذي نــزل لمواكبــة
ت
ن
ـى خــا كثـ يـر منهــا مــن ذكــر مســمى
حيــاة الخلــق إى يــوم القيامــة ،تمـ يـر بصيــغ التعميــم الـ ي
مــن نزلــت آ
اليــات بســببه ،لتفســح المجــال رحبــاً لاســتناد إليهــا ن ي� أحــوال مشــابهة.
* التسهيل لعلوم ن ن
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مسائل تتعلق باآية الكرمة:
اليــة الكريمــة المذكــورة آنفــاً بدئــت بســؤال إنــكاري ،موجــه للجماعــة أو أ
آ
الفــراد،
ين
الذيــن يملكــون قــوة وإمكانــات ،يقاتلــون بهــا الظالمـ ي ن
ـتضعف� للتوجــه
ـ� الذيــن ألجــأوا المسـ
ن
ت
ن
ـى يحكمهــا ظالمــون جــاروا عليهــم،
إى اللــه ،مت�عـ يـ� بالدعــاء ،أن يخرجهــم مــن ديارهــم الـ ي
معريــن بهــذا عــن يقـ ي ن
طالبـ ي ن
ـ�
ـ� منــه ســبحانه النــ� والعــون ،وأن يخصهــم بوليتــه لهــم ،ب
بــأن مــن يتــوله اللــه بعونــه ونــ�ه ،فلــن يكــون مــن الخاريــن.
جــاء ن� التفســر الكبــر ذكــر لمســائل تتعلــق بهــذه آ
اليــة الكريمــة ،منهــا :أن قولــه
ي
ي
ي
ـون }...يــدل عــى أن الجهــاد واجــب ،ومعنــاه أنــه ل عــذر لكــم ن ي�
{و َمــا َل ُكـ ْـم ل َ تُقَا ِت ُلـ َ
تعــاىَ :
ـتضعف� مــن الرجــال والنســاء والولــدان مــن المسـ ي ن
ين
ـلم�
تــرك المقاتلــة ،وقــد بلــغ حــال المسـ
ن
ت
ـى صــار بســببها القتــال واجب ـاً ،إذ يتــم بــه إنقــاذ
مــا بلــغ ي� الضعــف ،فهــذا بيــان للعلــة الـ ي
ين
ين
الظالمــ� وطغيانهــم.
جــروت
المســتضعف� مــن ب
ـال َوال ّن َســاء
{وا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
المســألة الثانيــة ،اتفقــوا عــى أن قولــه تعــاىَ :
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ّ
ــدان} متصــل بمــا قبلــه ،وفيــه وجهــان:
َوا ْل ِو ْل ِ

أحدهمــا :أن يكــون عطفـاً عــى الســبيل ،والمعـ نـى مــا لكــم ل تقاتلــون ن ي� ســبيل اللــه،

ن
ين
المســتضعف�؟
و�
ي
ن
ن
ن
ين
المستضعف�.
و� سبيل
ي
والثا� :أن يكون معطوفاً عى اسم الله عز وجل؛ أي ي� سبيل الله ،ي
ين
ـتضعف� مــن الرجــال والنســاء والولــدان ،قــوم مــن
المســألة الثالثــة ،الم ـراد بالمسـ
المسـ ي ن
ـلم� بقــوا بمكــة ،وعجــزوا عــن الهجــرة إى المدينــة ،وكانــوا يَ ْل ُقــون مــن كفــار مكــة أذى
شــديداً ،وعــن ابــن َعبـ ٍ ن
� ،أنــا
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كنــت أنــا َوأُ ِمــي مــن ا ْل ُم ْس ـ َت ْض َع ِف ي ن َ
َ
ـاس ،ي
ــاء).
مــن ا ْل ِو ْل َ
ــد ِانَ ،وأُ ِمــي مــن ال ِن َس ِ

(*)
1

السام
الصى إ
* صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا أسلم ب ي
الصى  ،فمات ،هل يصى عليه؟ وهل يعرض عى ب ي
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الو ْلــدان جمــع الولــد ،ونظـ يـره مــا جــاء عــى فعــل وفعــان ،نحــو:
المســألة الرابعــةِ ،
(حــزب وحزبــان) ،وعــن صاحــب الكشــاف ،قــال :ويجــوز أن يــراد بالرجــال والنســاء أ
الحــرار
والحرائــر ،وبالولــدان العبيــد والمــاء؛ ألن العبــد أ
والمــة ،يقــال لهمــا الوليــد والوليــدة،
إ
والنــاث ،تغليب ـاً
وجمعهمــا الولــدان والولئــد ،إل أنــه جعــل هاهنــا الولــدان جمع ـاً للذكــور إ
النــاث ،كمــا يقــال آبــاء وإخــوة ،واللــه أعلــم.
للذكــور عــى إ

المســألة الخامســة ،إنمــا ذكــر اللــه الولــدان مبالغــة ن ي� شرح ظلمهــم ،حيــث بلــغ
ـ� ،إرغام ـاً آلبائهــم وأمهاتهــم ،ومبغضــة لهــم بمكانهــم؛ أ
أذاهــم الولــدان غـ يـر المكلفـ ي ن
ولن
ين
ـتضعف� كانــوا شيركــون صبيانهــم ن� دعائهــم ،اسـ ن ن
المسـ
ـترال ً لرحمــة اللــه ،بدعــاء صغارهــم
ي
الذيــن لــم يذنبــوا ،كمــا وردت الســنة بإخراجهــم ن ي� الستســقاء.
ين
ـن هَ ـ ِـذ ِه ا ْلق َْريَ ِة
ثــم ذكــر تعــاى أن هــؤلء المسـ
ـتضعف� كانــوا يقولــونَ { :ربَ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ

اج َعـ ْـل َل َنــا ِمــن َل ُدنْــكَ ن َِصـ يـراً} وفيــه مســائل ،منها:
اج َعـ ْـل َل َنــا ِمــن َل ُدنْــكَ َو ِل ّيـاً َو ْ
الظَا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
المســألة أ
الوى ،أجمعــوا عــى أن المــراد مــن هــذه القريــة الظالــم أهلهــا مكــة ،وكــون
أ
ش ن
ن
ش
ـركَ َلظُ ْل ٌم
أهلهــا موصوفـ يـ� بالظلــم ،يحتمــل أن يكون لنهم كانــوا مر يك� ،قال تعــاى{ِ :إ َن الـ ّ ْ
يم}(لقمــان ،)13 :وأن يكــون ألجــل أنهم كانوا يؤذون المسـ ي ن
ـلم� ،ويوصلــون إليهم أنواع المكاره.
َع ِظ ٌ
ن
اج َعـ ْـل َل َنــا ِمــن َل ُدنْــكَ
المســألة الثانيــة ،ي� قولــه تعــاىَ :
اج َعـ ْـل َل َنــا ِمــن َل ُدنْــكَ َو ِل ّيـاً َو ْ
{و ْ
ــراً} قــولن:
ن َِص ي
ين
المؤمنــ�
أحدهمــا ،مــا ورد ن ي� قــول ابــن عبــاس :يريــدون اجعــل علينــا رجــا ً مــن
يوالينــا ،ويقــوم بمصالحنــا ،ويحفــظ علينــا ديننــا ش
ورعنــا ،فأجــاب اللــه تعــاى دعاءهــم؛ ألن
ـوى
ـى ،عليــه الصــاة والســام ،لمــا فتــح مكــة جعــل عتــاب بــن أســيد أمـ يـراً لهــم ،فــكان الـ ي
النـ ب ي
النصــر عتــاب بــن أســيد ،وكان عتــاب ينصــف
هــو الرســول ،عليــه الصــاة والســام ،وكان
ي
الضعيــف مــن القــوي ،والذليــل مــن العزيــز.
ن
(*)
ـا� ،المـراد واجعــل لنا من لدنــك ولية ون�ة ،والحاصــل كن أنت لنا وليـاً وناراً.
الثـ ي
1

الكبر146 - 145 /10 :
*
التفسر ي
ي
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عينة من الدواعي الرعية للتضامن اإسامي:
ن� ضــوء كـ شـرة مــا يواجهه أبناء المسـ ي ن
ـلم� مــن ألوان الضطهــاد والظلم والســتضعاف،
ي
أ
ت
ـا� مقدســاتها وأهلهــا
وبخاصــة مــا تتعــرض لــه زهــرة المدائــن ،القــدس ومســجدها القــى وبـ ي
المرابطــون ن ي� جنباتهــا ،يحســن تذكـ يـر كل مــن تســول لــه نفســه الغفلــة عــن واجبــه تجاههــا
منهــم ،فمنارتهــا وأهلهــا ومقدســاتها واجــب عــى عمــوم العــرب والمسـ ي ن
ـلم� ،ول يخضــع
للمســاومة ،ول يقبــل الـ تـردد أو التهــاون ،فكيــف بالتواطــؤ أو الخــذلن ،فتلــك لعمــري طامــة
ن
و� هــذا المقــام يحســن التذكـ يـر بصــورة مجملــة ،ببعــض الدواعــي ش
الرعيــة لبــذل
صعبــة ،ي
ن
الســامي ،بــكل الســبل والوســائل المســتطاعة،
الجهــود تلــو الجهــود ي� ســبيل دعــم التضامــن إ
ت
ـأ�:
ومــن هــذه الدواعــي مــا يـ ي
امؤمن للمؤمن كالبنيان امرصوص:
ينبغــي أن ل يكــون هــذا شــعاراً فحســب ،وإنمــا حقيقــة ينبغــي ترســيخها ،وتوطيــد
معززاتهــا ،فاللــه تعــاى يحــب المؤمنـ ي ن
ـ� الذيــن يكونــون كالبنيــان المرصــوص ،مصداقـاً لقولــه
تعــاى{ِ :إ َن اللــهَ

ن

وص}(الصــف)4 :
يــن يُقَا ِت ُل َ
ــب ِيل ِه َصفّــاً َكأَنَ ُهــم بُن َي ٌ
ــب ا َل ِذ َ
ــان َم ْر ُص ٌ
يُ ِح ُ
ــون ِ ي� َس ِ

ـث عــى تحقيــق هــذه الغايــة النبيلــة ،فقــال:
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حـ َ
ــد بَ ْع ُضــهُ بَ ْع ًضــاَ ،وشَ ــ َبكَ ي ن
ــه)
ــان ،يَشُ ُ
ُ
(الم ِؤْم ُ
بــ� أَ َص ِاب ِع ِ
ــن كَا ْل ُب ْن َي ِ
ــن ِل ْل ُم ِؤْم ِ
وخــال ثنــاء اللــه جــل ن� عــاه عــى المهاجريــن أ
والنصــار والمجاهديــن مــن المؤمنـ ي ن
ـ�،
ي
أبــرز ي ن
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ
ـن َآم ُنــواْ َوهَ َ
تمرهــم بوليــة بعضهــم بعضـاً ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
ن
ين
ـ�واْ أُ ْو َلــ ِـئكَ بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء بَ ْعـ ٍـض َوا َل ِذ َ
ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم ِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـه َوا َل ِذيـ َ
ـن َآوواْ َونَـ َ ُ
ن
ت
ش
الديـ ِـن
ن�وك ُْم ِ ي� ِ
� ٍء َحـ َـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ َو ِإ ِن ْ
اسـ َت َ ُ
َآم ُنــواْ َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـرواْ َمــا َل ُكــم ِمــن َولَيَ ِت ِهــم ِمــن َ ي ْ
(*)
1

ـو ٍم بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَ ْي َن ُهــم ِمي َثـ ٌ
ـاق َواللــهُ
ـ� ِإل َ َعـ َـى َقـ ْ
َف َع َل ْي ُكـ ُـم ال َنـ ْ ُ
* صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب ن� المظلوم
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بمــا ت َعم ُلــون بصر} أ
(النفــال)72 :
ِ َ ْ َ َ َِ ي ٌ

تحريم خذل امسلم أخيه:
مــن حــق المســلم عــى المســلم أن ل يخذلــه ،حيــث يجــب نــ�ه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة،
اجشُ ــوا ،ول تَ َباغ َُضــوا،
اسـ ُـدوا ،ول تَ َن َ
قــال :قــال رســول اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ل ت ََح َ
اللــه ِإخْ َوانًــا ،ا ْل ُم ْس ِــل ُم أَخُ ــو
ــروا ،ول يَ ِب ْ
ــضَ ،وكُونُــوا ِع َبــا َد ِ
ــع بَ ْع ٍ
ول ت ََدابَ ُ
ــع بَ ْع ُض ُكـ ْـم عــى بَ ْي ِ
ات-
ـر إى َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َ
ـوى هــا هنــا َ
ا ْل ُم ْسـ ِـلم ،ل يَظْ ِل ُمــهُ  ،ول يَخْ ُذ ُلــهُ  ،ول يَ ْح ِقـ ُـر ُه ،ال َت ْقـ َ
ـاث َمـ َـر ٍ
ويُ ِشـ ي ُش
ـر أَ ْن يَ ْح ِقـ َـر أَخَ ــا ُه ا ْل ُم ْسـ ِـلم ،ك ُُل ا ْل ُم ْسـ ِـلم عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌام؛ َد ُمــهُ ،
ِب َح ْسـ ِ
ـب ْامـ ِـر ٍئ مــن الـ َ ِ
َو َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )

()1

التطبيق السليم مضمون اأمر بلزوم نر اأخ الظام وامظلوم:

مــن صــور التضامــن الواجبــة للمســلم عــى أخيــه المســلم ،أن ينــ�ه مظلومــاً
بالمعاضــدة والمــؤازرة ،حـ تـى إن انحــرف بــه الســلوك عــن جــادة الحــق ،فينبغــي ردعــه عــن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول
ضالــه ،وذلــك مــن صــور نــ�ه ،فعــن أَنَـ ٍـس بــن مالــك ،ي
ومــا؛ قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـول اللــه؛ هــذا
ـ� أَخَ ــاكَ ظَا ِل ًمــا أو َمظْ ُل ً
اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :انْـ ُ ْ
()2
ــ� ُه ظَا ِل ًمــاً؟ قــال :تَأْخُ ُ
ومــاَ ،فكَ ْي َ
ــه)
ــ� ُه َمظْ ُل ً
ــذ َف ْ
ــو َق يَ َديْ ِ
ــف نَ ْن ُ ُ
نَ ْن ُ ُ

ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وعــن ا ْلـ ب َ َ
ـرا َء بــن َعـ ِ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :أَ َم َرنَــا النـ ب ي
ـاز ٍب ،ي

الع ِاطـ ِـسَ ،و َر َد
يت َ
الج َنا ِئـ ِـزَ ،وتَشْ ـ ِـم َ
ِب َس ـ ْب ٍعَ ،ونَ َهانَــا عــن َس ـ ْب ٍع ،فذكــر ِع َيــا َد َة َ
الم ِريـ ِـضَ ،واتِ َبــا َع َ
ــومَ ،و ِإ َجابَ َ
ــم)
ــة َ
ــرا َر ُ
َــ� َ
المق ِْس ِ
المظْ ُل ِ
الس ِ
َ
الد ِاعــيَ ،و ِإبْ َ
ــامَ ،ون ْ َ

()3

معاضدة امستجر ولو م يكن مسلاً:
ين
بالمســلم� عــى إخوانهــم ،الذيــن
للمســتجرين
ل تقتــ� المعاضــدة المطلوبــة
ي
ن
ـتجرين بالمسـ ي ن
ـلم�،
يؤمنــون بدينهــم ،بــل هــي مبــدأ ينبغــي النطــاق منــه ي� منــارة المسـ ي
أ
ن
مركـ ي ن
حـ تـى لــو كانــت الســتجارة مــن ش
ـا�
ـ� ل يؤمنــون إ
بالســام ،وذلــك بنــاء عــى المــر الربـ ي

 .1صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله
ب
 .2صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً
 .3صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب ن� المظلوم
202

ـن ُ ش
اس ـ َت َجا َركَ َفأَ ِجـ ْـر ُه َحـ ت َـى يَ ْسـ َـم َع َكا َ َم اللــه
المتضمــن ن ي� قولــه تعـ
ر ِكـ ي ن َ
َ
ـاى{:و ِإ ْن أَ َحـ ٌـد ِمـ َ
ـ� ْ
الم ْ ِ
ــم أَبْ ِلغْ ــهُ َمأْ َم َنــهُ َذ ِلــكَ
ثُ َ

ون}(التوبــة)6:
ــو ٌم ل َ يَ ْع َل ُم َ
ِبأَنَ ُه ْ
ــم َق ْ

فــإذا كان التضامــن مطلوبــاً عــى هــذا النحــو ،فكيــف إذا كان مــن دواعيــه الماســة
اســتجارة القــدس وأقصاهــا ،والمر ي ن
ابطــ� ن ي� كنفيهمــا؟!
الله وي امؤمنن ،والظامون ا موى لهم:
الســامي الطمئنــان إى مســاندة اللــه جــل ن ي� عــاه ،ورعايتــه
يســند الدعــوة للتضامــن إ
للمتضافريــن ن ي� إجالــه ،والمتناريــن ن ي� ســبيله ،ومــن أجــل مرضاتــه ســبحانه ،فاللــه يتــوى
ين
ين
ين
ين
والجاهلــ� ل
المنافقــ�
وحــ� ،ولكــن
المؤمنــ� بالحفــظ ،والرعايــة ،والحمايــة ن ي� كل آن
ين
ـتضعف� ،وتوســلهم المذكــور
يفقهــون ،ول يقــف الذكــر القـر ن يآ� لهــذه الوليــة عنــد دعــاء المسـ
ن� آ
اليــة الكريمــة ســالفة الذكــر ،بــل الشــواهد عــى هــذه الوليــة كثـ يـرة ودالــة ،منهــا قولــه
ي
ُوت
ين َك َفـ ُـرواْ أَ ْو ِل َيآؤُهُ ُم الطَاغ ُ
ـو ِر َوا َل ِذ َ
ـن َآم ُنــواْ يُخْ ِر ُج ُهم ِمـ َ
تعاى{:اللــه َوِ ي ُى ا َل ِذيـ َ
ات ِإ َى ال ُنـ ُ
ـن الظُ ُل َم ِ
ون}(البقــرة،)257:
ــم ِفي َهــا خَ ا ِل ُد َ
ــار هُ ْ
يُخْ ِر ُجونَ ُهــم ِم َ
ــات أُ ْو َل ِ
ــور ِإ َى الظُ ُل َم ِ
ـــئكَ أَ ْص َح ُ
ــاب ال َن ِ
ــن ال ُن ِ
ن
فاللــه يعلــن أنــه وى للمؤمنـ ي ن
ـوى الــذي هــو
ـ� ،وا ْلـ َ
ي
ـوِ يى ،فعيــل ،بمعــى فاعــل ،وأصلــه مــن الـ ي
وى؛ ألنــه يقــرب منــك بالمحبــة والنــ�ة ،ول يفارقــك،
القــرب ،ومنــه يقــال للمحــب المعــاون ي
ومنــه الــواى؛ ألنــه يــى القــوم بالتدبــر ،أ
والمــر والنهــي ،ومنه المــوى ،ومن ثــم قالــوا ن ي� خاف
ي
ي
ي
الوليــة العــداوة ،مــن عــدا الـ شـىء إذا جــاوزه ،أ
فاجــل هــذا كانــت الوليــة خــاف العــداوة.
ي

(*)
1

آ
ن
ن
ن
وى
جــاء ي� أضــواء البيــان ،أن اللــه جــل ي� عــاه رح ي� هــذه اليــة الكريمــة بأنــه ي
ين
المؤمنــ� ،ورح ن ي� آيــة أخــرى بأنــه وليهــم ،وأن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـن َآم ُنــواْ
وليهــم ،وأن بعضهــم أوليــاء بعــض ،فقــال تعــاى{ِ :إن ََمــا َو ِل ُي ُكـ ُـم اللــهُ َو َر ُســو ُلهُ َوا َل ِذيـ َ
ون}(.المائــدة)55:
ــم َر ِاك ُع َ
الصــا َ َة َويُؤْ ت َ
يم َ
ُــون الــ َزكَا َة َوهُ ْ
يــن يُ ِق ُ
ا َل ِذ َ
ــون َ
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وف
ــر َ
الم ِؤْم ُن َ
ــون َوا ْل ُم ِؤْم َن ُ
وقــال تعــاىَ :
ــات بَ ْع ُض ُه ْ
{و ُ
ــر ِ
ــم أَ ْو ِل َيــاء بَ ْع ٍ
ون ِبا ْل َم ْع ُ
ــض يَأْ ُم ُ
ـــئكَ
يع َ
الصــا َ َة َويُؤْ ت َ
يم َ
ُــون الــ َزكَا َة َويُ ِط ُ
َــر َويُ ِق ُ
َويَ ْن َه ْ
ــون اللــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِ
ــون َ
ــو َن َع ِ
ــن ا ْل ُمنك ِ
ــر َح ُم ُه ُم اللــهُ ِإ َن اللــهَ َع ِزيــ ٌز
َس ي َ ْ

يم}(التوبــة)71 :
َح ِك ٌ

ين
يّ ن
للمســلم� دون الكافريــن ،فقــال
وبــ� ســبحانه ن ي� موضــع آخــر أن الوليــة تكــون
ــو َى َل ُه ْم}(محمــد.)11:
يــن َآم ُنــوا َوأَ َن ا ْلك َِاف ِر َ
ــو َى ا َل ِذ َ
يــن َل َم ْ
تعــاىَ { :ذ ِلــكَ ِبــأَ َن اللــهَ َم ْ
والظالمــون يتســاوقون مــع الكافريــن ن ي� بغــض اللــه لهــم ،وهــو ســبحانه حــرم الظلم
عــى نفســه ،وجعلــه بـ ي ن
ـ� عبــاده محرم ـاً ،فلــن ينــال الظالمــون مــن اللــه عون ـاً ،ول وليــة ،ول
نصـ يـراً.
ين
وبـ ي ن
للمؤمن� ،وهــي إخراجه
ـ� ســبحانه ن ي� آيــة البقــرة المذكــورة آنفـاً ثمــرة وليتــه تعــاى
لهــم مــن الظلمــات إى النــور ،وبـ ي ن
ـ� ن ي� موضــع آخــر ،أن من ثمــرة وليتــه إذهاب الخــوف والحزن
ن

ُون}(يونس)62:
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َول َهُ ـ ْـم يَ ْح َزن َ
عــن أوليائــه ،وذلــك ي� قولــه تعــاى{ :أَل ِإ َن أَ ْو ِل َياء اللـ ِـه ل خَ ـ ْ

ن
ن
ن
وى نبيــه ،صــى اللــه عليــه
ورح جــل ي� عــاه ي� موضــع قــر يآ� آخــر ،أنــه تعــاى ي
ن
ن
ـي اللــهُ ا َلـ ِـذي نَ ـ َز َل
وســلم ،وأنــه أيض ـاً يتــوى الصالحـ يـ� ،كمــا جــاء ي� قولــه تعــاى{ِ :إ َن َو ِل ِيــ َ
ــو َى
ــو يَ َت َ
ــاب َوهُ َ
ا ْل ِك َت َ

�} أ
(العــراف)196:
الصا ِل ِح ي ن َ
َ

(*)
1

وأوضــح عــز وجــل ن� آيــة أخــرى بــأن نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أوى بالمؤمنـ ي ن
ـ�
ي
ن
اجــهُ أُ َم َهاتُ ُهـ ْـم
ـى أَ ْو َى ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـن أَنف ُِسـ ِـه ْم َوأَز َْو ُ
ـ� ِمـ ْ
مــن أنفســهم ،وذلــك ي� قولــه تعــاى{ :ال َنـ ِب ي ُ
أ
ن
ـن ِإ َل أَن تَف َْع ُلــوا
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َوا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـاب اللـ ِـه ِمـ َ
َوأُ ْو ُلــو ْال َ ْر َحـ ِ
ـام بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو َى ِب َب ْعـ ٍـض ِ ي� ِك َتـ ِ
َان َذ ِلــكَ
ِإ َى أَ ْو ِل َيا ِئكُــم َم ْع ُروفــاً ك َ

ن� ا ْلكتــاب مســطُوراً} أ
(الحزاب)6:
ِي ِ َ ِ َ ْ
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ثـار واية الله:
ن
{واللــهُ أَ ْع َلـ ُـم ِبأَ ْع َدا ِئك ُْم
مــن حظــي بوليــة اللــه كفــاه وحمــاه ،فالله جــل ي� عــاه يقــولَ :
الله ن َِص يراً}(النســاء ،)45:ويقول جل شــأنهُ { :قـ ْـل َمن َذا ا َلـ ِـذي يَ ْع ِص ُمكُم ِم َن
َو َك َفــى ِباللـ ِـه َو ِل ّيـاً َو َك َفــى ِب ِ
اللــه إن أَراد ب ُكــم ســوءاً أَو أَراد بكُم رحم ًة و َل يجدون َلهم مــن دون الله ولياً ول ن َصراً} أ
(الحزاب)17:
ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ ُ ِ ُ ِ ِ َِ ّ َ ِ ي
ِ ِ ْ َ َِ ْ ُ
ـى اللــه و َك َفــى باللــه وكيا } أ
ـوك َْل َعـ َ
الســام
ِ ِ َِ ً
(الحـزاب ،)3:ومــن صلــب عقيــدة إ
ِ َ
ويقــول عــز وجــلَ :
{وتَـ َ

َ
ـى َح ْسـ ُبكَ اللــهُ َو َمـ ِـن
إ
اليمــان بــأن اللــه يكفــي مــن ينــ�ه ،مصداقـاً لقولــه تعــاى{ :يَــا أيُ َهــا ال َنـ ِب ي ُ
�} أ
ـن َآم ُنــوا ِإ َن اللــهَ ل
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
(النفــال ،)64:وقولــه جــل شــأنه{ِ :إ َن اللــهَ يُ َد ِافـ ُ
ـع َعـ ِـن ا َل ِذيـ َ
اتَ َب َعــكَ ِمـ َ

ن
ن
ـا� الجليلــة ،فعــن
ـب ك َُل خَ ـ َ
يُ ِحـ ُ
ـد� مــا يؤكــد هــذه المعـ ي
ُور}(الحــج ،)38:ي
ـو ٍان َكف ٍ
و� الحديــث القـ ي
ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن اللــهَ قــال :مــن َعــا َدى يى َو ِل ًيــا
ش
ـت عليــه ،ومــا يَ ـ َز ُال
إى ِم َمــا ا ْف ت َ َر ْضـ ُ
ـى ٍء أَ َحـ َ
َف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِبا ْل َحـ ْـر ِب ،ومــا تَ َقـ َـر َب ي َ
ـب ي ّ
إى َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ
ت
ـ� ُه
إى ِبال َن َو ِافـ ِـل حــى أُ ِح َبــهُ  ،فــإذا أَ ْح َب ْب ُتــهُ كنــت َسـ ْـم َعهُ الــذي يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ
َع ْبـ ِـدي يَ َت َقـ َـر ُب ي ّ
أ
ت
ت
ش
ـ�
ـى يَ ْب ِطـ ُ
ـى بهــاَ ،و ِإ ْن َسـأَ َل ِ ن يى ل ُ ْع ِط َي َنــهُ َ ،و َلـ أِ ن ْ
الــذي يُ ْبـ ِ ُ
ـ� ِبـ ِـهَ ،ويَـ َـد ُه الـ ي
ـش بهــاَ ،و ِر ْج َلــهُ الـ ي
ـى يَ ْمـ ِ ي
ن أ
ش
ـو َت،
الم ِؤْمـ ِـن؛ يَكْ ـ َـر ُه َ
� ٍء أنــا َف ِاع ُلــهُ تَـ َـر ُد ِدي عــن نَ ْفـ ِـس ُ
المـ ْ
ْ
اسـ َت َعا َ ِذ ي� ل ُ ِع َيذنَــهُ  ،ومــا تَـ َـر َد ْد ُت عــن َ ْي
وأنــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ )

(*)
1

ين
ومــا دامــت وليــة اللــه
َــ� ُه مؤكــداً،
َــ�ه ســبحانه لمــن ن َ َ
للمؤمنــ� مضمونــة ،ون ْ ُ
فمــن الحماقــة أن يجـ ب ن
ولخوانهــم،
ـ� المؤمنــون عــن حمايــة حياضهــم ،والنتصــار لكرامتهــم ،إ
ـتضعف� مــن النــاس ،متسـ ي ن
ين
ـلح� بطاعــة اللــه وتقــواه ،وحســن التــوكل عليــه ســبحانه.
وللمسـ
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بيت القصيد:
بعــد هــذا العــرض المؤيــد بالشــواهد ش
الســامي المحفــوف
الرعيــة للــزوم التضامــن إ
برعايــة اللــه ووليتــه ونــ�ه ،فــإن للقــدس ومســجدها أ
القــى حق ـاً عــى مســلمي العالــم
ين
ين
منطلقــ� مــن دوافــع إيمانيــة،
متعاونــ�،
عربــاً وعجمــاً ،ينبغــي أن يــؤدوه لهــا متضافريــن
الحـ َـر ِام
{...ول َ يَ ْج ِر َم َن ُكـ ْـم شَ ـ َن ُ
يمثــل مجملهــا قولــه تعــاىَ :
ـو ٍم أَن َص ُدو ُكـ ْـم َعـ ِـن َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
آن َقـ ْ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َواتَ ُقــواْ اللــه ِإ َن
ـوى َول َ ت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ِإ
ـر َوال َت ْقـ َ
أَن ت َْع َتـ ُـدواْ َوت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ا ْلـ ب ِ
اللــه شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِعقَاب}(المائــدة ،)2 :فالمطلــوب التضافــر ن� ســبيل تحصيــل اســتحقاقات ش
مروعــة،
ي
ِ
بوســائل ش
مروعــة ،نقيــة مــن التخبــط والعــدوان والظاميــات ،المطلــوب تضامــن شــجاع يقــوم
ـتضعف� مــن أ
ين
الرى،
عــى مبــادئ ربانيــة ،وأحــكام شرعيــة ،لتحقيــق التحريــر المنشــود للمسـ
ـ� والظالمـ ي ن
المقيــدة أيديهــم وراء القضبــان ،أو المقيــدة حريتهــم بســلطان الغاصبـ ي ن
ـ� ،هــم
ومقدســاتهم وأوطانهــم ،وشــجرهم وحجرهــم ،ومــن المؤكــد عقائديـاً أن العاملـ ي ن
ـ� وفــق هــذا
المخَ ِذلـ ي ن
المطلــوب ،يختلفــون عــن المتخاذلـ ي ن
ـ� عــن النتصــار إلخوانهــم ومقدســاتهم،
ـ� ،أو ُ
واللــه تعــاى ن� محكــم ن ن
ـات َو َذ َكـ ُـروا اللــهَ ك َِثـ يـراً
التريــل يقــول{ِ :إل ا َل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َ
ي
ون}(الشــعراء)227:
ـب يَنق َِل ُب َ
ـ�وا ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا ظُ ِل ُمــوا َو َس ـ َي ْع َل ُم ا َل ِذيـ َ
ـن ظَ َل ُمــوا أَ َي ُمن َق َلـ ٍ
َوان َتـ َ ُ
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الصر وامصابرة والرباط ي الحالة الفلسطينية

عائلة أبو حميد موذجاً
والحــث عليــه ،والســتعانة بــه ن� كثــر مــن آ
اليــات
الصــر وبيــان فضلــه،
ورد ذكــر
ّ
ي ي
ب
القرآنيــة الكريمــة ،أ
والحاديــث النبويــة ش
ـن مصطلــح المصابــرة لــم يــرد ن ي� لفــظ
الريفــة ،لكـ َ
القـرآن الكريــم ســوى مــرة واحــدة ،وذلــك ن ي� خاتمــة ســورة آل عمـران ،حيــث يقــول جــل شــأنه:
ـرواْ َو َص ِابـ ُـرواْ َو َر ِابطُــواْ َواتَ ُقــواْ ال ّلــهَ
{يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ْ
اصـ ِب ُ
ـ� ن� هــذه آ
ن
اليــة الكريمــة بالصـ بـر والمصابــرة والربــاط والتقــوى،
فاللــه أمــر المؤمنـ ي ي
ين
المؤمنــ� ن ي� ســلمهم وحربهــم ،حــال ضعفهــم وقوتهــم ،ليظفــروا بســعادة
وكلهــا تلــزم
الدنيــا وعزهــا ون�هــا ،وبثــواب آ
الخــرة ونعيمهــا.

ـون}( .آل عم ـران)200:
َل َع َل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ

معاي الصر وامصابرة والرباط:
جــاء ن� تفســر أ� الســعود ،أن أ
المــر بالصـ بـر ن ي� آيــة آل عم ـران الكريمــة المذكــورة
ي بي
ي
ن
و{و َص ِابـ ُـرواْ}؛ أي
ـى الصـ بـر عــى مشــاق الطاعــات ،وغـ يـر ذلــك مــن المــكاره والشــدائدَ ،
آنفـاً ،يعـ ي
بالمــر بعــد أ
غالبــوا أعــداء اللــه تعــاى بالصــر ن� مواطــن الحــروب ،وتخصيــص المصابــرة أ
المــر
ب ي
و{و َرابطُــواْ}؛ أي أقيمــوا ن� الثغــور ،رابطـ ي ن
ـ� خيلكــم
ي
بمطلــق الصـ بـر؛ لكونهــا أشــد منــه وأشــقِ َ ،
()1
فيهــا ،تمرصديــن للغــزو ،مســتعدين لــه.
والزمخـ شـري ن ي� الكشــاف ،يقــول :اصـ بـروا عــى الديــن وتكاليفــه ،وصابــروا أعــداء الله ن ي�
ن
صراً منهــم وثباتاً ،والمصابرة
الصر عى شــدائد الحــرب ،ل تكونوا أقل ب
الجهــاد؛ أي غالبوهــم ي� ب
بــاب مــن الصـ بـر ،ذكــر بعــد الصـ بـر عى مــا يجــب الصـ بـر عليــه ،تخصيصـاً لشــدته وصعوبتــه.
تفسر ب يأ� السعود. 136/2،
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()2

ويذكــر الـرازي ن ي� تفسـ يـره الكبـ يـر أقــوال بعــض المفريــن ن ي� معـ نـى الصـ بـر والمصابــرة،
و{و َص ِابـ ُـرواْ}
ـرواْ} عــى دينكــم ،ول تتركــوه بســبب الفقــر والجــوعَ ،
فعــن الحســن ،قــالْ :
{اصـ ِب ُ
ـرواْ} مــع
عــى عدوكــم ،ول تفشــلوا بســبب وقــوع الهزيمــة يــوم أحــد ،وقــال الف ـراءْ :
{اصـ ِب ُ
نبيكــم و{صابــرواْ} عدوكــم ،فــا ينبغــي أن يكــون أصــر منكــم ،وقــال أ
الصــم :لمــا كـ شـرت
ب
َ ِ ُ
تكاليــف اللــه ن ي� هــذه الســورة ـ آل عمـران ـ أمرهــم بالصـ بـر عليهــا ،ولمــا كـ شـر ترغيــب اللــه تعــاى
ن� الجهــاد ن� هــذه الســورة ،أمرهــم بمصابــرة أ
العــداء.
ي
ي
{و َر ِابطُواْ}ففيه قولن:
وأما قوله تعاىَ :
أ
الول :أن يربــط هــؤلء خيلهــم ن ي� الثغــور ،ويربــط أولئــك خيلهــم أيضـاً ،بحيــث يكــون
الخصمــ� مســتعداً لقتــال آ
ين
الخــر.
كل واحــد مــن
ن
الثا� :أن ن
معى المرابطة انتظار الصاة بعد الصاة ،ويدل عليه وجهان:
ي
أ
الول :مــا روي عــن ب يأ� ســلمة عبــد الرحمــن أنــه قــال :لــم يكــن ن ي� زمن رســول الله ،صى
اللــه عليــه وســلم ،غــزو يرابــط فيــه ،وإنمــا نزلــت هــذه آ
اليــة ن ي� انتظــار الصــاة بعــد الصــاة.
ن
ـا� :مــا روي مــن حديــث بأ� هُ ريْــر َة :حـ ي ن
ـاة،
ـ� ذكــر َ
الصـ ِ
الصـ ِ
ـاة بَ ْعـ َـد َ
(وان ِْتظَــا ُر َ
ي َ َ
الثـ ي
الربَــا ُ
ط).
َف َذ ِلك ُ
ُــم ِ

()1

ويضيــف الـرازي ،فيقــول« :اعلــم أنــه يمكــن حمــل اللفــظ عــى الــكل ،وأصــل الربــاط
صــر عــى أمــر ،ربــط قلبــه عليــه.
مــن الربــط ،وهــو الشــد ،يقــال لــكل مــن ب
وقــال آخــرون :الربــاط هــو اللــزوم والثبــات ،وهــذا المعـ نـى أيضـاً راجــع إى مــا ذكــر
مــن الصـ بـر ،وربــط النفــس ،ثــم هــذا الثبــات والــدوام ،يجــوز أن يكــون عــى الجهــاد ،ويجــوز
أن يكــون عــى الصــاة ،واللــه أعلــم».

()2
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منزلة الصر وامصابرة والرباط ي سبيل الله:
المؤمنــ� بالصــر والمصابــرة والربــاط والتقــوى ن� آ
ين
اليــة القرآنيــة
لمــا أمــر اللــه
ب
ي
ن
ت
و�
ـى ختمــت بهــا ســورة آل عمـران ،كان التعقيــب بقوله تعــاىَ { :ل َع َل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ
ـون} ي
الكريمــة ،الـ ي
تفسـ يـر الســعدي ،أنــه ل ســبيل إى الفــاح دون الصـ بـر والمصابــرة والمرابطــة المذكــورات ،فلم
بالخــال بهــا ،أو ببعضهــا.
يفلــح مــن أفلــح إل بهــا ،ولــم يفــت أحــداً الفــاح إل إ
بالصر ،ن ي� ســياق ذكر الشــهداء ومقامهــم الرفيع عنده ســبحانه،
واللــه أمــر بالســتعانة
ب
وبيــان فضــل السـ تـرجاع عنــد وقــوع المصائــب وحلــول البتــاء ،فقــال جــل ن ي� عــاه{ :يَــا أَيُ َهــا
()1

ن
ـبيل
ـاة ِإ َن ال ّلــهَ َمـ َ
ـن* َول تَقُو ُلــواْ ِل َمـ ْ
الص ِاب ِريـ َ
ا َل ِذيـ َ
الصـ ِ
ـع َ
ـر َو َ
اسـ َت ِعي ُنواْ ِب َ
ـن َآم ُنــواْ ْ
الصـ ب ْ ِ
ـن يُ ْق َت ُل ِ ي� َسـ ِ
ش
ـن الخَ ـ ْ
ـن
ـع ُر َ
ات بَـ ْـل أَ ْح َيــاء َو َل ِكــن ل تَشْ ـ ُ
ـو ٌ
ـوف َو ُ
ـوع َونَ ْقـ ٍـص ِمـ َ
ـى ٍء ِمـ َ
ال ّلـ ِـه أَ ْمـ َ
الجـ ِ
ون* َو َل َن ْب ُل َونَ ُكـ ْـم ِبـ َ ي ْ
الَمــوال و أ
أ
الن ُفـ ِـس َوالث ََمـ َـر ِ ش
ين ِإ َذا أَ َصابَ ْت ُهــم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلواْ ِإنَا ِل ّل ِه َو ِإنَـــا ِإ َل ْي ِه
َ َ ِ َ
ـن* ا َل ِذ َ
الص ِاب ِريـ َ
ر َ
ات َوبَ ِ ِ
ون}( .البقــرة)157 - 153:
الم ْه َتـ ُـد َ
َر ِاجعـ َ
ـو ٌ
ات ِمــن َربِ ِهـ ْـم َو َر ْح َم ٌة َوأُو َلــ ِـئكَ هُ ـ ُـم ُ
ـون* أُو َلــ ِـئكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َص َلـ َ
فاللــه مــع الصابريــن ،ويذكــر الـرازي أن «ل شــبهة أن المـراد بهذه المعيــة النــ�ة والمعونة».

()2

والصابــرون ،الذيــن يبــادرون إى السـ تـرجاع عندمــا تصيبهــم المصيبــة ،فيقولــون{ِ :إنَــا ِل ّلـ ِـه
ـون} ش
ون ،ففــوق
َو ِإنَـــا ِإ َل ْيـ ِـه َر ِاجعـ َ
يبرهــم اللــه برحمتــه ورضوانــه وصلواتــه ،وهُ ـ ُـم ا ْل ُم ْه َتـ ُـد َ
ت
العــراض والتســخيط ظاهــراً ،وتــرك الكراهــة باطنــاً ،وفــوق
الصــر التســليم ،وهــو تــرك
ب
التســليم الرضــا بالقضــاء ،وهــو رور النفــس بفعــل اللــه ،وهــو صــادر عــن المحبــة ،وكل مــا
يفعــل المحبــوب محبــوب.

()3

الصــر ،ن ن
والمصابــرة حالــة متقدمــة مــن حــالت
فمرلتهــا عظيمــة ،وثوابهــا جزيــل،
ب
وبخاصــة أنهــا تتجــاوز نطــاق الــذات إى مجــال قهــر أ
العــداء ،والنتصــار عليهــم بالحــق
والجلــد ،وقــوة العــدة والمعنويــات .وقصــة عــض أ
الصابــع المشــهورة ،تصلــح مثــال ً توضيحيـاً
َ
تفسر السعدي.163/1 ،
-1
ي
الكبر.138/15 ،
-2
التفسر ي
ي
ن
ن
 -3التسهيل لعلوم التريل.65/1 ،
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لمعـ نـى المصابــرة وأثرهــا ،فيحــك أن أعرابي ـاً قــدم إى عنـ تـرة بــن شــداد ،وقــال لــه :بــم نلــت
هــذه ن ن
المرلــة؟
قال ت
عنرة :بالشجاعة ...
قال أ
العر ب يا� :وما الشجاعة؟
قال ت
الصر ..
عنرة :ب
أ
الصر؟
قال العر ب يا� :وما ب

ـض
قــال عنـ تـرة :هــاك إصبعــي ضعــه ن ي� فمــك ،وهــات إصبعــك وضعــه ن ي� فمــي ،وكل منــا يعـ ُ
الع ـرا� مــن فــرط أ
عــى إصبــع صاحبــه .بعــد قليــل صــاح أ
اللــم  ..ففــك عنــه عنـ تـرة ،وقــال:
بي

لــو لــم تــ�خ أنــت ل�خــت أنــا .فإنهــم يألمــون كمــا تألمــون  ...فعلينــا الصـ بـر والحتمــال
ـ� النــ� والهزيمة شــعرة  ..والمســألة عــض عى أ
()1
(والنــ� صـ بـر ســاعة) ،والفــرق بـ ي ن
الصابــع ..
المــة أ
والربــاط ن� ســبيل اللــه يفيــد ن� حمايــة ثغــور أ
والوطــان ،ويدفــع عــن المسـ ي ن
ـلم�
ي
ي
أ
ن
ن
ر�
الـ شـر وال شرار ،وعــن فضــل الربــاط ي� ســبيل اللــه ،يــروي َس ـ ْهل بــن َسـ ْ
السـ ِ
ـع ٍد َ
ـاع ِد ِي ،ي
ط يـ ن
اللــه عنــه ،أَ َن َر ُسـ َ
ـر مــن
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
قال(:ربَــا ُ َ ْ
ـو ٍم ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
ِ
الر ْو َحـ ُـة
الدنْ َيــا ،ومــا عليهــاَ ،و َم ْو ِضـ ُ
ُ
ـر مــن ُ
ـو ِط أَ َح ِد ُكـ ْـم مــن َ
ـع َسـ ْ
الج َنـ ِـة ،خَ ـ ي ْ ٌ
الدنْ َيــا ومــا عليهــاَ ،و َ
ن
()2
الدنْ َيــا ومــا عليهــا)
ـر مــن ُ
يَ ُر ُ
وح َهــا ا ْل َع ْبـ ُـد ي� َسـ ِـب ِيل ال َلـ ِـه ،أو الغَ ـ ْـد َو ُة خَ ـ ي ْ ٌ
ااحتال الظام لفلسطن:
يتعــرض الفلســطينيون لمشــكات غايــة ن ي� التعقيــد بســبب الحتــال الجاثــم عــى
أرضهــم ،الـ تـى اغتصبــت ن� أعقــاب كيــد جهــات عالميــة عــدة ،وتخطيطهــا وتآمرهــا ،أ
والطمــاع
ي
ي
اليهوديــة بفلسـ ي ن
ـط� ليســت عارضــة ،ولــم تــأت صدفة ،وإنمــا هي أطمــاع تنبع مــن اعتقاداتهم،
وتتمـ ش
ـا� مــع عن�يتهــم ،وطبيعــة أفكارهــم الجشــعة ،فهــم يَبخســون النــاس أشــياءهم،
التفسر القر ن يآ� للقرآن ،الجهاد والحرب النفسية.380/13 ،
-1
ي
ن
والسر ،باب فضل رباط يوم ي� سبيل الله.
 -2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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ويعــادون يغرهــم مــن الخلــق ،بحجــة أنهــم شــعب اللــه المختــار ،وفلسـ ي ن
ـط� لديهــم أرض
اللـ ب ن
ـ� والعســل ،وهــي كذلــك أرض الميعــاد ،ويزعــم اليهــود بحــق لهــم ن ي� موقــع المســجد
أ
القــى ،والــذي يســمى لديهــم البيــت ،الــذي يزعمــون أن هيكلهم المزعــوم هدم ن ي� ســاحاته.
واقتحاماتهــم المتكــررة للمســجد أ
وكبرهــا ن ي� القــدس،
القــى،
صغرهــا ي
ومســراتهم ي
ي
القــى ،ويقتحــم بعضهــا تلــك أ
والـ تـى تصــل أبــواب المســجد أ
البــواب ،ويجولــون ن ي� ســاحات
ي
المســجد أ
القــى برعايــة شرطيــة صارمة ،ويــؤدون بعض طقوســهم الدينيــة ن ي� رحابــه ،كل ذلك
وغــره ،يشــر بوضــوح إى أن القــدس والمســجد أ
القــى مســتهدفان بالســيطرة الصهيونيــة،
ي
ي
انطاقـاً مــن خلفيــات عقائديــة واســتعمارية واســتحواذية ،إضافــة إى وضــع اليــد عــى مواقــع
فلســط� ومقدســاتها وجبالهــا ،ت
ين
دينيــة وأثريــة وتاريخيــة أخــرى مــن أرض
والــى يتجســد
ي
كثــر منهــا ن� مدينــة خليــل الرحمــن ،الـ تـى تــم الســتحواذ عــى الجــزء أ
الكـ بـر مــن مســجدها
ي
ي
ي
البراهيمــي ،إضافــة إى الســيطرة عــى مواقــع عــدة ،ومهمــة مــن حاراتهــا وأبنيتهــا وشــوارعها،
إ
أ
ت
ـى
وأزقتهــا ،وتضييــق الخنــاق الظالــم عــى أهلهــا ،ول تقتــ� الطمــاع الصهيونيــة عــى مدينـ ي
أ ن
را� الفلســطينية كافــة ،فكلهــا مســتهدفة بالعــدوان ،وكثـ يـر
القــدس والخليــل ،بــل تعــم ال ي
ن
ين
وغرهــا
مــن مواقعهــا تــم وضــع يــد
المغتصبــ� عليهــا ،ي� بيــت لحــم ونابلــس ورام اللــه ي
مــن المــدن والقــرى ،بمــا فيهــا مــن مواقــع تاريخيــة وتراثيــة ،وبعضهــا مقــدس ،إضافــة إى
ن
ـتيطا� عــى مســاحات شاســعة مــن أرض فلسـ ي ن
ـط� ،وتســهيل إقامــة اليهــود
بســط البنــاء السـ ي
فيهــا ،إضافــة إى بــذل الجهــود والمــال الوافــر لجلــب اليهــود إى فلسـ ي ن
ـط� ،لتعزيــز الوجــود
ن
ـو� فيهــا ،ن� مقابــل تضييــق الخنــاق عــى العــرب والمسـ ي ن
القامــة،
ـلم� ،مــن حيــث حــق إ
الصهيـ ي
ي
وعرقلــة إعطــاء الرخــص للبنــاء ،وهــدم البيــوت والمنــازل ،ش
وتريد ســاكنيها ،وماحقــة البدو ن ي�
مضاربهــم ،لمنعهــم مــن البقــاء ن� أماكــن إقامتهــم ،خدمــة أ
لاهــداف الســتيطانية التوســعية،
ي
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أ
أ
والســامي مــن هــذه البــاد ،وإحــال
ـر� إ
والخــان الحمــر مثـ ٌـل عــى ذلــك ،ومحــو الثــر العـ ب ي
اليهــودي مكانــه ،حـ تـى إن أســماء الشــوارع والحــارات والمــدن والمواقــع يتــم تهويدهــا عــى
قــدم وســاق ،لتحقيــق هــذه الغايــة العن�يــة.
ت
ين
الــى وقعــت ي ن
الفلســطيني� والعــرب مــن جانــب ،والصهاينــة
بــ�
وخــال الحــروب ي
ين
ين
الفلســطيني�
كبــر مــن
المدعومــ� مــن قــوى عالميــة عــدة ،مــن جانــب آخــر ،هُ ِجــر عــدد ي
عــن أرضهــم ومســاكنهم ،وظهــرت مشــكلة الاجئـ ي ن
ـ� ،الذيــن هُ جـ ّـروا تحــت مظلــة التخويــف،
والتهديــد ،وبــث أ
الراجيــف ،وكان ذلــك بعــد عــدوان 1948م ،وتــم الســتياء عــى مــا تبقــى
مــن أ
الرض الفلســطينية ،فيمــا باتــت تعــرف لحقــاً بــأرض  67بعــد حــرب حزيــران 1967م،
والمشــكلة تفاقمــت وتعقــدت لوجــود جانــب عــر� صاحــب الحــق بـ أ
ـالرض ،لكنــه مـ شـرد عنهــا،
بي
ن
ـا� الويــات والضطهــاد عــى مـرأى مــن معظــم العــرب والمسـ ي ن
ـلم�.
أو مضطهــد فيهــا ،أو يعـ ي
حاجة الفلسطينين اماسة إى الصر وامصابرة والرباط:
صعوبــة الحالــة الفلســطينية الراهنــة ترجــع إى تراكمــات ،يتحمــل وزر معظمهــا
ـطيني� ،عــى مختلــف أ
الحتــال ،الــذي تــرك بصمــات ســلبية عى مجــرى حيــاة الفلسـ ي ن
الصعدة،
الجتماعيــة والتعليميــة والسياســية أ
والمنيــة والماليــة والصحيــة ،وهــي حالة جديــرة بالمعالجة
ن
ـطيى؛ ليبقــى مرابط ـاً صامــداً ،يعشــق العيــش
والمتابعــة ،والصـ بـر والمصابــرة يلزمــان الفلسـ ي
عــى ت ـراب وطنــه ،دون س ـأَ ٍم ول ضجــر ،والصـ بـر المطلــوب ن ي� هــذه الحالــة يشــمل تحمــل
ن
ـى
ـى لــزوم التحـ ي
أذى المحتــل واضطهــاده ،دون رضــوخ ،ول رفــع الرايــة البيضــاء لــه ،مــا يعـ ي
بالصـ بـر عــى أذى المحتــل ،إى جانــب الصـ بـر عــى صــد أذاه بــكل الســبل والوســائل المتاحــة،
أ
فالمــر يحتــاج إى صـ بـر فــوق صـ بـر ،وصـ بـر مــع صـ بـر ،لتتــم الغلبــة بالصـ بـر الــذي يحتــاج إليــه
المحتــل أيضـاً ،فــا بـ ّـد مــن زيــادة وتـ يـرة الصـ بـر ليصبــح مصابــرة؛ ألن الغلبــة للصابريــن ،فهــذا
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ت
ن
الــى تلــزم
بصــره ورباطــة جأشــه،
الفلســطيى ليغلــب عــدوه
ب
هــو المقصــود بالمصابــرة ،ي
ي
ن
ين
الصــر والمصابــرة حاجتــه
فلســط� وثغورهــا ،يحتــاج إى
والفلســطيى المرابــط عــى أرض
ب
ي
يعــا� القلــق والخــوف عــى ن
ن
إى الهــواء والمــاء والطعــام ،وهــو يعلــم أن عــدوه
حــاره
ي
ـ� رجــاء المتألمـ ي ن
ومســتقبله ،فهــو يتألــم مثلــه ،لكــن الفــرق كبـ يـر بـ ي ن
ـ� ،فالمؤمنــون يرجــون مــا ل
{ول ت َِه ُنــواْ ِ ن ي�
يرجــو أعداؤهــم ،مــن رحمــة اللــه وغفرانــه وانتصــار حقهــم ،واللــه تعــاى يقــولَ :
ـون
ـن ال ّلـ ِـه َمــا ل َ يَ ْر ُجـ َ
ـون َوت َْر ُجـ َ
ـون ك ََمــا تَأْ َلمـ َ
ـون َف ِإنَ ُهـ ْـم يَأْ َل ُمـ َ
ـو ِم ِإن تَكُونُــواْ تَأْ َل ُمـ َ
ـون ِمـ َ
ابْ ِتغَ ــاء ا ْل َقـ ْ
َان ال ّلــهُ
َوك َ

َع ِليم ـاً َح ِكيم ـاً} (النســاء)104:

ـ� جــل ن� عــاه أن أ
اليــام يداولهــا بـ ي ن
ويبـ ي ن
ـ� النــاس ،فيقــول ســبحانه{ِ :إن يَ ْم َس ْس ـك ُْم
ي
أ
ـن
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ ا َل ِذيـ َ
ـس ا ْل َقـ ْ
ـ� ال َنـ ِ
َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َ
ـ�} (آل عمـران ،)140 :والمؤمــن المصــاب بجـراح
ـب الظَا ِل ِمـ ي ن َ
َآم ُنــواْ َويَ َت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َوال ّلــهُ ل َ يُ ِحـ ُ
الظالمـ ي ن
ـ� أي ـاً كانــت جنســيته ولغتــه ،يجــد لــه أســوة ن ي� الصابريــن الذيــن أصابتهــم الج ـراح
يــوم أحــد ،ولــم يـ تـرددوا ن ي� الســتجابة لنــداء اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لهــم
بالخــروج لماقــاة العــدو تحســباً مــن أن تدفعــه نشــوة مــا آلــت إليــه أ
المــور ن ي� نهايــات غــزوة
أحــد لانقضــاض عــى معقــل المسـ ي ن
ـلم� ن ي� المدينــة المنــورة ،ولــم يطلــب الخــروج ســوى ممــن
كانــوا قــد شــهدوا أحــداً ،فخرجــوا بجراحهــم ،مــا دفــع عدوهــم للتقهقــر تحســباً مــن أن يكــون
ن
ـا� قــد جــاء المسـ ي ن
ـلم� ،فأصابهــم الرعــب ،الــذي نــ� بمثلــه رســولهم ،صــى اللــه
مــدد إضـ ي
ـب عــى ا ْل َعـ ُـد ِو. )...
ـ� ُت ِب ُ
الر ْعـ ِ
عليــه وســلم ،القائــل( :نُـ ِ ْ
ن
ن
ـى النــداء ،رغــم مــا بهــم مــن ج ـراح ،فقــال
وقــد أثــى اللــه جــل ي� عــاه عــى ملـ ب ي
(*)
1

ـن أَ ْح َسـ ُنواْ ِم ْن ُهـ ْـم
ـول ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا أَ َصابَ ُهـ ُـم ا ْل َقـ ْـر ُح ِل َل ِذيـ َ
ســبحانه{ :ا َل ِذيـ َ
الر ُسـ ِ
ـن ْ
اسـ َت َجابُواْ ِل ّلـ ِـه َو َ
يــم}( .آل عمــران)172:
ــر َع ِظ ٌ
َواتَقَــواْ أَ ْج ٌ
* صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصاة.
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ين
ابتــى
مبتلــ� باضطهــاد هــذا العــدو الظالــم ،فهــو نفســه
وإن كان الفلســطينيون
ي
ـ� ن� تاريخــه ،لكنــه لــم يعتـ بـر ،واللــه ل يحــب الظالمـ ي ن
ن
ـ� ،وقــد حــرم الظلــم عــى نفســه
بظالمـ ي ي
ن
ن
ـد� ،الــذي يرويــه أبــو َذ ٍر عــن
وجعلــه بـ يـ� خلقــه محرمـاً ،مصداقـاً لمــا جــاء ي� الحديــث القـ ي
يمــا َر َوى عــن ال َلـ ِـه تَ َبــا َركَ َوت ََعـ َ
ـادي؛ ن يإ�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ -ف َ
ـاى -أَنَــهُ قال(:يــا ِع َبـ ِ
النـ ب ي
ـىَ ،و َج َع ْل ُتــهُ بَ ْي َن ُكـ ْـم ُم َح َر ًمــا ،فــا تَظَا َل ُمــوا)...
َح َر ْمـ ُ
ـت الظُ ْلـ َـم عــى نَ ْفـ ِ ي

(*)
1

فالفلســطينيون ،أمــام قســوة الحتــال وظلمــه ،الــذي مضــت عليــه عقــود زمنيــة
الحيــان إى زهــق أ
عجــاف ،يواجهــون صعابـاً كثــرة ،تصــل ن� كثــر مــن أ
الرواح ،وســفك الدمــاء،
ي ي
ي
وتكبيــل أ
اليــدي وراء القضبــان ،ومــع ذلــك فهــم يتباهــون برباطهــم وصمودهــم ،ويرجــون
مــن اللــه مــا ل يرجــو عدوهــم ،ويعـ ت ن
ـرون بكونهــم مــن أهــل هــذه البــاد ،شيربــون مــن مائهــا،
ويأكلــون مــن زرعهــا ،ويتنســمون عبــق هوائهــا ،ل تحلــو لهــم الدنيــا عوضـاً عنهــا ،لكــن عيونهــم
ـط� وأهلهــا ،مــن العــرب والمسـ ي ن
ـن وجبــت عليهــم نــ�ة فلسـ ي ن
ـلم�،
تبقــى ترنــو إى نجــدة َمـ ْ
وذلــك حــق وواجــب ،حســب قولــه تعــاى{ :ومــا َل ُكــم ل َ تُقَات ُلـ ن
�
ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ْ
ََ
ـن هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا
ـن يَقُو ُلـ َ
ـون َربَ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
ـال َوال ِن َســاء َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ا َل ِذيـ َ
ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِ
اج َعــل َل َنــا ِمــن َل ُدنــكَ
اج َعــل َل َنــا ِمــن َل ُدنــكَ َو ِل ّي ـاً َو ْ
َو ْ

ن َِصـ يـراً} (النســاء)75:

عائلة أبو حميد موذجاً :
النمــاذج الفلســطينية المعــارة للصـ بـر والمرابطــة ل تعــد ول تحــى ،ومــن عبقهــا
ن
والرار عــى التشــبث بالحــق
يســتلهم النــاس الــدروس تلــو الــدروس ي� رباطــة الجــأش ،إ
ت
ـى ابتليــت بارتقاء شــهيد،
والمبــادئ والقيــم ،ومــن أحــدث هــذه النمــاذج عائلــة (أبــو حميد) ،الـ ي
والســجن لســتة مــن أبنائهــا ،والحكــم عــى أربعــة بالســجن مؤبــدات عــدة عــى كل منهــم،
وهــدم بيــت هــذه العائلــة ثــاث م ـرات ،كانــت الثالثــة منهــا بتاريــخ 2018/12/15م ،وربــة
* صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب
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البيــت الصابــرة المصابــرة والمرابطــة أم الشــهيد وأرى المؤبــدات ،اســتحقت لقــب خنســاء
ـط� ،وهــي أم نــار أبــو حميــد ،الـ تـى تقطــن مخيــم أ
فلسـ ي ن
المعــري ،شــمال القــدس ،جنــوب
ي
ت
ـى لكنهــم لــم يســتطيعوا
رام اللــه والبـ يـرة ،ردد لســانها الطاهــر إثــر هــدم بيتهــا( :هدمــوا بيـ ي
ـرى فــداء لفلسـ ي ن
نن
ـط�
ـى) ،ولــن يكــروا إرادتنــا ،ولــن ننهــار ولــن نستســلم ،ومـ ي
أن يهدمــوا (حيـ ي
ولشــعبها)
أ
ن
وصرهــا ورباطــة جأشــها ،يذكــر قــول اللــه تعــاى المثبــت
المتدبــر ي� حــال هــذه الرة ب
ن
ـ� ِر َجـ ٌ
ـال َص َد ُقــوا َمــا َعاهَ ـ ُـدوا ال َلــهَ َع َل ْيـ ِـه
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ي� قرآنــه الكريــم ،حيــث يقــول عــز وجــل{ِ :مـ َ
ـى ن َحبـ ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بد ُلــوا تَبدي ـا } أ
الكبــار
ِْ ً
(الح ـزاب ،)23:فتحيــة إ
َف ِم ْن ُهــم َمــن َقـ ن َ ْ َ ـهُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ُ َ َ َ َ

والجــال والحـ تـرام والتقديــر والعـ ت ن
ـراز ،ينبغــي أن تزجــى لهــذه العائلــة الكريمــة ،وأمثالهــا من
إ
أ
أ
ت
الرار عــى التمســك
ـى منهــا يشــع المــل ،وتتعــزز الهمــم ،ويتجــدد إ
الر الفلســطينية ،الـ ي
ـط� ومقدســاتها ،والمبــادئ الراســخة الـ تـى يتنـ ن
بفلسـ ي ن
ـا� معهــا التفريــط بــأي جــزء مــن فلسـ ي ن
ـط�
ي
لصالــح أعدائهــا ،الذيــن اغتصبــوا أرضهــا ،وعاثــوا فيهــا فســاداً وســفكاً للدمــاء.
فلسطن أسرة تنتظر التحرير:
ين
نــر الحتــال البغيــض ،الــذي أمعــن ن ي�
فلســط� وأهلهــا ومقدســاتها تقبــع تحــت ي
ســلب أراضيهــا ،وتدنيــس مقدســاتها ،وســفك دمــاء أبنائهــا ،دون أن يفــرق ي ن
بــ� صغارهــم
وكبارهــم ،رجالهــم ونســائهم ،ولــم يفــرق بـ ي ن
ـ� ألوانهــم وفصائلهــم وأســمائهم وألقابهــم
وفقرائهــم وأغنيائهــم ،فالــكل منهــم مســتهدف آللــة بطشــه ،وحــراب عدوانــه ،وهــي عــى
هــذه الحــال تـ أ ن
ـ� ،شـ ً
ـاكية لربهــا ظلــم الغريــب وعدوانــه ،وجفــاء القريــب وخذلنــه ،راجيــة
اللهــي ،وحــق لهــا أن ترجــوه ،ولــن يُخيــب رجاءهــا بإذنــه وعونــه ،فهــو ســبحانه عــى
المــدد إ
ش
�ء قديــر ،وأحلــك ســاعات الليــل آخرهــا ،لكنهــا تُتبــع بنــور الفجــر ،ثــم بشــعاع الشــمس
كل ي
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أ
الســاطع ،وفلسـ ي ن ت
مريــن وأهلهــا مــن ظلــم المعتديــن وجرائمهــم ،لــن يطــول
ـى عانــت ال َ
ـط� الـ ي
ليلهــا؛ ألنهــا عــى موعــد مــع النــ� القريــب ،تحقيق ـاً لوعــد اللــه الحــق ،حيــث يقــول جــل
شــأنه{ :إنَــا َلننــ� رســ َلنا وا َلذيــن آمنــوا ن� الحيــاة الدنْيــا ويــوم يقُــوم أ
الَشْ ــ َها ُد} (غافــر،)51:
ِ َ ُ ُ ُُ َ َ ِ َ َُ ِي َ َ ِ ُ َ ََ َْ َ ُ
ـح َقريـ ٌ ش
ـ�}( .الصــف)13 :
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ويقــول عــز وجــلَ :
ـر ُ
ـ� ِمـ َ
{وأُخْ ـ َـرى ت ُِح ُبونَ َهــا نَـ ْ ٌ
ـن ال َلـ ِـه َو َف ْتـ ٌ ِ
ـب َوبَـ ِ ِ
ين
المؤمن� ســتبقى ظاهــرة بما
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،نبــه إى أن طائفــة مــن
معهــا مــن الحــق ،ل ني�ها مــن خالفها أو خذلها ،إى يــوم القيامة ،فقال عليه الصاة والســام:
ت
ون).
ـن عــى النــاس ،حـ تـى يَأْ ِت َي ُهـ ْـم أَ ْمـ ُـر ال َلـ ِـه َوهُ ـ ْـم ظَ ِاهـ ُـر َ
ـى ظَ ِاه ِريـ َ
( َلـ ْ
ـن ي ـز َال قــوم مــن أُ َمـ ِ ي

()1

ت
ـق ،ل
الحـ ِ
ـن عــى َ
ـى ظَ ِاه ِريـ َ
ويقــول عليــه الصــاة والســام( :ل تَ ـ َز ُال طَا ِئ َفـ ٌـة مــن أُ َمـ ِ ي
ن
ت
ت
ــم ك ََذ ِلــكَ )٠
ــم مــن خَ َذ َل ُه ْ
�هُ ْ
ــه َوهُ ْ
ــر ال َل ِ
ــم ،حــى يَــأِْ ي َ� أَ ْم ُ
يَ ُ ُ

()2

ـائل� اللــه العــى القديــر أن ييــر لفلسـ ي ن
سـ ي ن
ـط� التحريــر ،وأن ينــ� أهلهــا الصابريــن
ي
المصابريــن المر ي ن
ابطــ� ،بنــ�ه المــؤزر الــذي يعزهــم ،ويــذل عدوهــم ،ويدفــع ش
الــر
والتدنيــس عــن مقدســاتها ،ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.

ت
أمــى ظاهريــن عــى الحــق ل
 -1صحيــح مســلم ،كتــاب إ
المــارة ،بــاب قولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :ل تــزال طائفــة مــن ي
ني�هم من خالفهم.
 -2التخريج نفسه.
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ذكرى النكبة
واستهداف وكالة غوث الاجئن
ت
الــى
يطلــق العــرب والفلســطينيون عــى هزيمــة عــام 1948م ،مصطلــح النكبــة ي
يوافــق تاريخهــا الســنوي حســب اليــوم والشــهر ،الخامــس عـ شـر مــن شــهر أيــار ،ويســتذكرون
فيــه ذكــرى الحتــال الكبــر لـ أ
ـارض الفلســطينية ،وتهجـ يـر أهلهــا منهــا ،حيــث تركــوا أرضهــم
ي
ومســاكنهم ومزارعهــم فيهــا ،هاربـ ي ن
الرهــاب الفظيــع الــذي مــورس
ـ� بجلودهــم مــن كابــوس إ
ين
ياســ� ،وإشــاعة التخويــف
ضدهــم ،فكانــت مذابــح الدمــار الشــامل ،مثــل مذبحــة ديــر
بمثلهــا ،عامـا ً مهمـاً مــن عوامــل التهجـ يـر القــري ،الــذي بــدأت بــه مشــكلة الاجئـ ي ن
ـ� ،الذيــن
ن
ن
ن
و� مناطــق الشــتات ن ي�
تشــتتوا ي� مناطــق مــا صــار يعــرف بالضفــة الغربيــة وغــزة ،ي� الداخــل ،ي
أ
ت
ـى تركــزت فيهــا إقامــة
بعــض الــدول العربيــة ،وبخاصــة دول الجــوار؛ الردن وســوريا ولبنــان ،الـ ي
ين
الاجئــ� المهجريــن ن ي� مخيمــات أقيمــت خصيصــاً إليوائهــم.
ن
ت
ـى حلت
ي
و� الوقــت الــذي ســيذكر فيــه العــرب والفلســطينيون هــذه الكارثة البشــعة الـ ي
بهــم ،وبديارهــم وبأرضهــم المباركــة ،فــإن عدوهــم اللــدود الــذي قــام بالفعــل المضــاد،
صاحــب الجرائــم البشــعة ،والمجــازر الدمويــة ،والحيــل الكيديــة ،يقيــم احتفــالت النــ�،
بمناســبة ذكــرى إقامــة كيــان الحتــال الظالــم ،الــذي حــل فيــه الغاصبــون محــل المهجريــن،
ومــن ثــم انطلقــوا للتوســع ن� بســط النفــوذ ،وابتــاع المزيــد مــن أ
الرض الفلســطينية ،وقهــر
ي
الرهــاب
المزيــد مــن أهلهــا ،عــى مســمع العالــم الشــاهد الغائــب ومـرآه ،عــى وقــوع جرائــم إ
والحتــال المســلح لـ أ
ـارض العربيــة الفلســطينية.
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ومناســبة ذكــرى النكبــة هــذا العــام( )2018ن ي� أخطبــوط جديــد ،ومــذاق غايــة ن ي�
العلقمــة والظاميــة ،حيــث لــم يكتــف أصحــاب القوى الطاغيــة ن ي� العالم بالســكوت عــن جرائم
الحتــال وبطشــه وإرهابــه وظلمــه ،وإنمــا كشــفوا عــن مزيــد مــن أنيــاب البجاحــة ،معلنـ ي ن
ـ�
ن
ـى مواقــف المحتــل ومنهجــه وغطرســته ،فلــم يكتفــوا بالشــيطنة المتمثلــة بالســكوت
عــن تبـ ي
عــن الحــق ،بــل مارســوا الظلــم بأيديهــم ،وأيــدوه بقوتهــم وقراراتهــم ومالهــم وبوقاحتهــم
وتحرهــم ،ومــن أواخــر هــذه الممارســات الظالمــة ،الســعي الحثيــث لدفــن قضيــة الاجئـ ي ن
ين
ـ�
وتجاوزهــا ،والتغافــل عــن حقــوق أهلهــا بالعــودة إى حيــث اضطهــدوا ،وأرعبــوا وأرهبــوا.
حجب الدعم اماي عن وكالة غوث الاجئن:
ـ� الفلسـ ي ن
تقــدم بعــض دول العالــم دعمـاً ماليـاً لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئـ ي ن
ـطيني�،
تحــت مظلــة منظمــة أ
المــم المتحــدة ،وينطلــق هــذا اللـ ت ن
القـرار بحــق
ـرام بهــذا الدعــم مــن إ
هــؤلء الاجئـ ي ن
ـ� بالعيــش ،وتيسـ يـر أمــور حياتهــم الصحيــة والتعليميــة والمعيشــية ،وكخطــوة
تهــدف إى القفــز عــن قضيــة الاجئـ ي ن
ـ� وتصفيتهــا ،قبــل إحقــاق الحقــوق ألصحابهــا ،بــادرت
جهــات داعمــة للوكالــة بخفــض نســبة مســاهمتها الماليــة ن ي� دعــم موازنتهــا ،لغايــات مشــبوهة،
ومــن تداعيــات ذلــك الضغــط عــى بعــض الجهــات المتأثــرة بتوجهــات مــن هــذا القبيــل ،لعمــل
ت
ش
ـى
ـىء نفســه ،وبالتـ ي
الـ ي
ـاى فــإن التأثـ يـر السـ ب ي
ـلى لهــذه الخطــوات عــى مســتوى الخدمــات الـ ي
ـ� بــات أم ـراً متوقــع الحصــول ،إذا لــم يهــب أصحــاب الـ شـروات أ
تقــدم لاجئـ ي ن
والمــوال مــن
أبنــاء الجلــدة والديــن والضمـ يـر اليقــظ ،لمنعــه ومحــو آثــاره ،ليكتــب اللــه لهــم بمثــل هــذه
الهبــة عـزاً يذكــره التاريــخ لهــم ن� صفحاتــه ش
المرقــة ،وإن لــم يفعلــوا فالويــل لهــم ،والخــزي
ي
والعــار وســامهم ،واللــه ن� الحالـ ي ن
الرار
بالحســان ،والمق�يــن مــع ســبق إ
ـ� يجــزي المحســن إ
ي
ـو َم ت ُْجـ َزى ك ُُل نَ ْفـ ٍـس
ســيجزيهم مــا يســتحقون مــن ســوء العاقبــة ،وهــو القائــل جــل شــأنه{ :ا ْل َيـ ْ
آ
ـوب َلـ َـدى
ريـ ُ
ـاب* َوأَ ِنذ ْرهُ ـ ْـم يَـ ْ
ِب َمــا ك ََسـ َب ْت َل ظُ ْلـ َـم ا ْل َيـ ْ
ـو َم ْال ِز َفـ ِـة ِإ ِذ ا ْل ُق ُلـ ُ
ـع ا ْل ِح َسـ ِ
ـو َم ِإ َن ال َلــهَ َ ِ
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أ
ال َ ْعـ ي ُ ن
ـ� َو َمــا تُخْ ِفــي
ـ� َمــا ِللظَا ِل ِمـ ي ن َ
ا ْل َح َن ِاجـ ِـر ك َِاظ ِمـ ي ن َ
ـ� ِمـ ْ
يع يُطَــا ُع* يَ ْع َلـ ُـم خَ ا ِئ َنـ َـة ْ ِ
ـن َح ِميـ ٍـم َو َل شَ ـ ِـف ٍ
ن
ــون ِمــن ُدو ِن ِــه َل يَق ُْض َ ش
ــو
ْــى ِبا ْل َح ِ
يــن يَ ْد ُع َ
الص ُ
ــق َوا َل ِذ َ
ــى ٍء ِإ َن ال َلــهَ هُ َ
ُ
ــدو ُر* َوال َلــهُ يَق ِ ي
ــون ِب َ ي ْ
ـر} (غافــر)20 - 17:
السـ ِـم ُ
َ
يع ا ْل َب ِصـ ي ُ

ا وألف ا للتجويع بقصد الركيع:
ـرازي بقصــد ت
يلــزم التنبيــه دائمـاً إى أن الضغــط المــاى البـ ت ن
الركيــع ،وحمــل المعوزيــن
ي
عــى رفــع الرايــات البيضــاء ،معلنـ ي ن
ـ� الستســام والرضــوخ للضغــوط ،هــذا يمكــن أن يحــدث،
لكــن ليــس ن� أ
الحــوال كلهــا ،ول مــع النــاس جميعهــم ،فالذيــن يؤمنــون بــأن الحــرة تمــوت ول
ي
تــأكل بثديهــا ،وأن الـ ّـرزاق هــو اللــه ،يــرزق مــن يشــاء ،ويمنــع الــرزق عمــن يشــاء ،مثــل هــؤلء
ـ� ،لــن يرفعــوا الرايــات البيضــاء مستسـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـلم� ،بــل ســيعلنونها صـ بـراً ومصابــرة ورباطـاً،
ن
ت
ـى اللــه أمـراً كان مفعــولً ،ألنهــم يفقهــون بوعيهــم ووجدانهــم معـ نـى قولــه تعــاى:
حــى يقـ ي
ش
الحـ َـر َام بَ ْعـ َـد َع ِام ِهـ ْـم هَ ــ َـذا
ر ُكـ َ
ـس َفـا َ يَق َْربُــواْ َ
الم ْسـ ِـج َد َ
{يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـون ن ََجـ ٌ
ـن َآم ُنــواْ ِإن ََمــا ا ْل ُم ْ ِ
ـو َف يُغْ ِني ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِمــن َف ْض ِلـ ِـه ِإن شَ ــاء ِإ َن ال ّلــهَ
َو ِإ ْن ِخ ْف ُتـ ْـم َع ْي َلـ ًـة َف َسـ ْ
ن
ت
ـى وقعــت ن ي� قلــوب القــوم ،أنــه صــى اللــه عليه
ي
و� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أن مــن الشُ ــبه الـ ي
وســلم ،لمــا أمــر عليـاً أن يقـرأ عــى مـ شـر يك مكــة أول ســورة بـراءة ،وينبــذ إليهــم عهدهــم ،وأن
المركـ ي ن
اللــه بــريء مــن ش
ـ� ورســوله ،قــال أنــاس :يــا أهــل مكــة ســتعلمون مــا تلقونــه من الشــدة
ـم} (التوبــة)28:
َع ِليـ ٌـم َح ِكيـ ٌ

فرلــت هــذه آ
لنقطــاع الســبل ،وفقــد الحمــولت ،ن ن
اليــة لدفــع هــذه الشــبهة ،وأجــاب اللــه
ـو َف يُغْ ِني ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِمن َف ْض ِلـ ِـه}.
تعــاى عنهــا بقولــهَ :
{و ِإ ْن ِخ ْف ُتـ ْـم َع ْي َلـ ًـة}؛ أي فقـراً وحاجــةَ { ،ف َسـ ْ
ين
الكبــر ،أن العيلــة الفقــر ،يقــال :عــال
تفســره
ويبــ� الــرازي ن ي� موضــع آخــر مــن
ي
ي
ـو َف يُغْ ِني ُكـ ُـم
الرجــل يعيــل عيلــة إذا افتقــر ،والمعـ نـى إن خفتــم فقـراً بســبب منــع الكفــارَ { ،ف َسـ ْ

(*)
1

ــه} وفيــه مســألتان:
ال َلــهُ ِمــن َف ْض ِل ِ
الكبر.20/ 16 ،
*
التفسر ي
ي
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أ
ن
تفسر هذا الفضل ،وجوهاً:
المسألة الوى ،ذكروا ي� ي
أ
الول ،قــال مقاتــل :أســلم أهــل جــدة وصنعــاء وحنـ ي ن
ـ� ،وحملــوا الطعــام إى مكــة،
وكفاهــم اللــه الحاجــة إى مبايعــة الكفــار.
ن
والثا� ،قال الحسن :جعل الله ما يوجد من الجزية بدل ً من ذلك ،وقيل :أغناهم بالفيء.
ي
الثالث ،قال عكرمة :أنزل الله عليهم المطر ،ش
خرهم.
وكر ي
َ
المســألة الثانيــة ،قولــهَ { :ف
ُــم ال َلــهُ ِمــن َف ْض ِل ِه}إخبــار عــن غيــب ن ي�
ســوف يُغْ ِنيك ُ
المســتقبل ،عــى ســبيل الجــزم ،ن� حادثــة عظيمــة ،وقــد وقــع أ
المــر مطابق ـاً لذلــك الخـ بـر،
ي
فــكان معجــزة.
ثــم قــال تعــاى{ِ :إن شَ ــاء} ولســائل أن يســأل ،فيقــول :الغــرض بهــذا الخـ بـر إزالــة
الخــوف بالعيلــة ،وهــذا ش
الــرط يمنــع مــن إفــادة هــذا المقصــود ،وجوابــه مــن وجــوه:
أ
النســان أبــداً
الول ،أن ل يحصــل العتمــاد عــى حصــول هــذا المطلــوب ،فيكــون إ
مت�عــاً إى اللــه تعــاى ن� طلــب الخــرات ،ودفــع آ
ن
الفــات.
ي
ي
ـا� ،أن المقصــود مــن ذكــر هــذا الـ شـرط تعليــم رعايــة أ
ن
الدب ،كمــا ن ي� قولــهَ { :ل َقـ ْـد
الثـ ي
ؤُوسـك ُْم
� ُم َح ِل ِق ي ن َ
الح َر َام ِإن شَ ــاء ال َلــهُ ِآم ِن ي ن َ
الرؤْ يَا ِبا ْل َح ِق َل َت ْدخُ ُل َن َ
الم ْسـ ِـج َد َ
� ُر َ
َصـ َـد َق ال َلــهُ َر ُســو َلهُ ُ
ــم ت َْع َل ُمــوا َف َج َع َ
ون َذ ِلــكَ
يــن َل تَخَ ا ُف َ
ــم َمــا َل ْ
ــون َف َع ِل َ
َ� َ
ــل ِمــن ُد ِ
َو ُمق ِ ِ

َف ْتحــاً َق ِريبــاً} (الفتــح)27:

الثالــث ،أن المقصــود التنبيــه عــى أن حصــول هــذا المعـ نـى ل يكــون ن� أ
الوقــات كلهــا،
ي
أ
ن أ
ن
ات}
و� المــور جميعهــا؛ لن إبراهيــم ،عليــه الســام ،قــال ي� دعائــهَ :
{وا ْرز ُْق أَهْ َلــهُ ِمـ َ
ـن الث ََمـر ِ
ي
(البقــرة)126 :

وكلمة (من) تفيد التبعيض ،فقوله تعاى ن� هذه آ
الية{ِ :إن شَ اء}المراد منه ذلك التبعيض.
ي
ثــم قــال تعــاى{ِ :إ َن ال َلــهَ َع ِليـ ٌـم َح ِكيـ ٌـم}؛ أي عليــم بأحوالكــم ،وحكيــم ل يعطــي ول
يمنــع إل عــن حكمــة وصــواب ،واللــه أعلــم.
الكبر.23 - 22/ 16 ،
*
التفسر ي
ي
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(*)
1

كلمة أبناء الجلدة:
ـ� المنافقـ ي ن
ليعلــم أبنــاء الجلــدة أن اللــه تعــاى وصــف المتخاذلـ ي ن
ـ� من أشــباه بعضهم،
ـ� ليستســلموا للظالمـ ي ن
ـ� عــى جـراح المنكوبـ ي ن
ممــن انخرطــوا ن� صفــوف الضاغطـ ي ن
ـ� وخططهــم
ي
ـ� الغاصبـ ي ن
الجائــرة ،المنحــازة للمحتلـ ي ن
ـ� لحقوقهــم ش
ـن
المروعــة ،فقــال جــل شــأنه{ :هُ ـ ُـم ا َل ِذيـ َ
يقُو ُلــون َل تُنف ُقــوا عـ َـى مــن عنــد رســول ال َلــه حـ تـى ينف َُضــوا ول َلــه خَ زائــن الســماوات و ْ أ
ال َ ْر ِض
َ
َِ ِ َ ِ ُ َ َ َ ِ َ
َ
ِ َ َ َ
ِ
َ َ ْ ِ َ َُ ِ
ـون} (المنافقــون)7:
ـ� َل يَ ْف َق ُهـ َ
ـن ا ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
َو َل ِكـ َ

آ
ن
نن
ر� اللــه عنــه،
ولــرول هــذه اليــة الكريمــة مناســبة ،يحــدث عنهــا َزيْــد بــن أَ ْر َقـ َـم ،ي
قــال( :كنــت مــع َع ِمــيَ ،ف َسـ ِـم ْع ُت َع ْبـ َـد ال َلـ ِـه بــن أبُ ي َ ٍ� بــن َس ـ ُل َ
ول ،يقــول{َ :ل تُ ْن ِف ُقــوا عــى مــن

ـ� رجعنــا إى ا ْلمدينــة َليخْ رجــن أ
ال َ َعـ ُز منهــا
ِع ْنـ َـد رســول ال َلـ ِـه حـ تـى يَ ْنف َُضــوا }...وقــال أَيْ ًضــاَ { :لـ أِ ن ْ َ َ ْ َ
َِ َ ِ ُ َِ َ
أ
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فأَ ْر َسـ َـل
ال َ َذ َلَ }...ف َذ َكـ ْـر ُت ذلــك ِل َع ِمــي ،فذكــر َع ِمــي ِل َر ُسـ ِ
رســول ال َل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى عبــد ال َل ِــه بــن أبُ ي َ ٍ� َوأَ ْص َح ِاب ِــهَ ،ف َح َلفُــوا مــا قالــوا،
ن
ن
ن
ـى ِم ْث ُلــهُ
ـى هَ ـ ٌـم لــم يُ ِص ْبـ ِ ي
ـىَ ،فأَ َصابَـ ِ ي
َف َص َد َق ُهـ ْـم رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وك ََذبَـ ِ ي
قــطَ ،ف َج َلسـ ُ ن ت
ين
الم َن ِاف ُقـ َ
ـىَ ،فأَنْـ َز َل اللــه عــز وجــل{ :إذا َجــا َءكَ ُ
ـون }...إى َق ْو ِلـ ِـه{ :هُ ـ ْـم ا َل ِذ َ
ْ
ـت ي� بَ ْيـ ِ ي
الَعز منهــا أ
يقُو ُلــون ل تُنف ُقــوا عــى مــن عند رســول ال َلــه }...إى َقولــهَ { :ليخْ رجـ أ
ال َ َذ َلَ }...فأَ ْر َسـ َـل
ِ َْ
ـن َ ُ
َ
ِْ ِ ُ ِ َ َ
ِ
َ ِْ
َ
ـى ،ثُـ َـم قــالِ :إ َن ال َلــهَ قــد َص َد َقــكَ )
يّ
إى رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فق ََرأهَ ــا َعـ َ ي َ

(*)
1

للمخَ ِذلـ ي ن
ـ� مــن قبــل،
فهــل يتعــظ المجازفــون
ي
بمصرهــم وعاقبــة أمرهــم ممــا جــرى ُ
الذيــن حرضــوا عــى منــع العــون والمــدد المــادي عــن المسـ ي ن
ـلم� ،وتوعدوهــم بالـ شـر ،فوصفوا
ـ� ول ناجـ ي ن
بأنهــم ل يفقهــون ،ول يعلمــون ،ولــن يكــون الســائرون عــى نهجهــم عالمـ ي ن
ـ� ،إل إذا
تابــوا وأنابــوا إى اللــه ،وختمــوا أعمالهــم بالصالحــات ،ولــم يموتــوا إل وهــم للــه مطيعــون،
ولخوانهــم منــارون ،وبحقهــم التليــد متشــبثون.
إ
تفسر القرآن ،سورة المجادلة ،باب {اتخذوا أيمانهم جنة}(المجادلة.)16 :
* صحيح البخاري ،كتاب ي
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اليقن بتحقق العودة لاجئن:
ن� أ
الحــوال كلهــا ينبغــي أن ل يغيــب عــن بــال المؤمــن باللــه رب ـاً قــادراً مريــداً ،بأنــه
ي
ســبحانه ســيعيد أ
المــور إى نصابهــا الصحيــح ،وســيفرح المؤمنــون بنــ� اللــه ،كمــا فــرح
ســلفهم بنــ� الــروم ن� بضــع ي ن
ســن� ،فالحــق لــن يبقــى ســليباً ،طــال الزمــان أم قــ�،
ي
وموعــد لجئينــا مــع العــودة قريــب ،مهمــا أحبكــت دونــه الحيــل والمكائــد ،ولــن تــدوم النشــوة
ت
ـيأ� اليــوم الــذي يعــود فيهــا ورثــة مفاتيــح البيــوت والمســاكن إليهــا ،منت�يــن،
لظالــم ،وسـ ي
ين
غانمــ� ،وإن غــداً لناظــره قريــب ،وموعدهــم الصبــح ،أليــس الصبــح بقريــب؟!
ن
اللهــي الــذي
ورب اللــه مث ـا ً للعــودة الناجحــة المكللــة بالرعايــة الربانيــة ،بالوعــد إ
تحقــق لنبيــه الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث جــزم اللــه جــل ن ي� عــاه بأنــه راده
ـاد ُقــل َرب ي ِ� أَ ْع َلـ ُـم َمــن
إى معــاد ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َن ا َلـ ِـذي َفـ َـر َض َع َل ْيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
آن َلـ َـرا ُدكَ ِإ َى َم َعـ ٍ
جــاء با ْلهــدى ومــن هُ ـ ن
ـال ُمبـ ي ن
ـ�} (القصــص)85:
َ ِ ُ َ ََ ْ َ
ـو ِ ي� َضـ ٍ ِ ٍ
عن ابن َع َب ٍاسَ { :ل َرا ُدكَ إى َم َع ٍاد} قال :إى َمك ََة.
وورد ن ي� التفسـ يـر ،أن معـ نـى {فــرض عليــك الق ـرآن}؛ أي أنزلــه عليــك ،وأثبتــه ،وقيــل:
المعـ نـى أعطــاك الق ـرآن ،والمعـ نـى متقــارب ،وقيــل :فــرض عليــك أحــكام الق ـرآن ،فهــي عــى
()1

ــاد} المعــاد الموضــع الــذي يعــاد إليــه ،فقيــل ن
يعــى مكــة،
ــرا ُدكَ ِإ َى َم َع ٍ
حــذف مضــافَ { ،ل َ
ي
آ
يعــى آ
حــ� الهجــرة ،ففيهــا وعــد بالرجــوع إى مكــة وفتحهــا ،وقيــل ن
واليــة نزلــت ي ن
الخــرة،
ي
بالحــر ،وقيــل ن
ش
فمعناهــا إعــام
يعــى الجنــة.
ي

()2

فالرســول محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا نزلــت عليــه هــذه آ
اليــة الكريمــة
المتضمنــة وعــداً بالعــودة إى موطنــه الــذي هاجــر منــه -بنــاء عــى أحــد آ
الراء المفــرة للمـراد
مــن الــرد إى معــاد ،الــوارد ن� آ
اليــة الكريمــة -كان مهاجـراً مــن بلــده وموطنــه ،وقــد تحقــق هــذا
ي
تفسر القرآن ،سورة القصص ،باب {إن الذي فرض عليك القرآن}(القصص)85 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب ي
 .2التسهيل لعلوم ن ن
التريل3/112 ،
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الوعــد الكريــم ن� زمــن قريــب منــه ،فتغــرت الظــروف أ
والحــوال ،وســتتحقق عــودة الاجئـ ي ن
ـ�
ي
ي
الفلسـ ي ن
ـطيني� بــإذن اللــه وحولــه وقوتــه ،ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز ،بــل هــو يتمـ ش
ـا� مــع
ســننه عــز وجــل ،الــذي جعــل أ
اليــام دول ً بـ ي ن
ـ� النــاس ،مصداقـاً لقولــه تعــاى{ِ :إن يَ ْم َس ْسـك ُْم
أ
ـن َآم ُنــواْ
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ ا َل ِذيـ َ
ـس ا ْل َقـ ْ
ـ� ال َنـ ِ
َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َ
ـ�} (آل عم ـران)140:
ـب الظَا ِل ِمـ ي ن َ
َويَ َت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َوال ّلــهُ ل َ يُ ِحـ ُ
للظام يوم:
ينبغــي ل إانســان العاقــل مهمــا كانــت حالــه أن يــدرك أنــه لــن يفلــت مــن جـ بـروت اللــه
وحســابه العسـ يـر إن انحــرف عــن جــا ّدة الحــق ،وتغطــرس ،وازداد غيـاً ،فللظالــم يــوم ،طــال
ين
{...و َســ َي ْع َل ُم
بــه الطغيــان أو المقــام أم قــ� ،ومــن وعيــد اللــه
للظالمــ� ،قولــه تعــاىَ :
ون}(الشــعراء)227 :
ــب يَنق َِل ُب َ
ا َل ِذ َ
يــن ظَ َل ُمــوا أَ َي ُمن َق َل ٍ

ين
الاجئ�
ـى محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى مكــة فاتحـاً ،ســيعيد
وإن الــذي رد النـ ب ي
ين
ـ� بحقهــم بالعــودة ،المعتصمـ ي ن
المؤمنـ ي ن
والعامل� بمــا يحب ويريد ،سـ يـردهم من حيث
ـ� بالله،
أُخرجــوا ،رافعــي الهامــات ،يــرددون قــول الله الــذي ردده من قبلهم ،أســوتهم ،صــى الله عليه
أ

(الراء)81:
{و ُق ْل َجــاء ا ْل َح ُق َوزَهَ ـ َ
َان زَهُ وقـاً} إ
ـق ا ْل َب ِاطـ ُـل ِإ َن ا ْل َب ِاطـ َـل ك َ
وســلم ،يــوم الفتــح العظــمَ :

سـ ي ن
عجــل بقــدوم هــذا اليــوم ،الــذي تُكشــف فيــه الغمة،
ـى القديــر أن يُ ِ
ـائل� اللــه العـ ي
ين
المســتضعف� ،الذيــن زاغــت أبصــار بعضهــم،
ويُرفــع فيــه المقــت والغضــب عــن عبــاده
وبلغــت قلوبهــم الحناجــر ،وظنــوا باللــه الظنونــا ،فمــا لنــا ن ي� الشــدائد والرخــاء مــن اللــه
العــى العظيــم.
ســواه ،ول حــول ول قــوة إل باللــه
ي
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امقال السابع والعرون
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نرة اأرى ومواساة ذوي الشهداء
بن الواقع وامأمول
آلف أ
ن
الرى والســجناء مــن أبنــاء الشــعب
الفلســطيى المرابــط عــى ثغــر مهــم
ي
ين
والمســلم� ،يقبعــون ن ي� غياهــب ســجون المحتــل الغاصــب ألرضهــم،
مــن ثغــور العــرب
وحرياتهــم ،ومقدســاتهم ،منهــم أصحــاب أحــكام بمؤبــدات ،وبعضهــم ينتظــرون أ
الحــكام،
أ
الداريــة ،وهــو نظــام مــوروث عــن ســلطات
وبعضهــم مســجونون بموجــب نظــام الحــكام إ
ت
ـى ســبق أن احتلــت هــذه البــاد ،وعاثــت فيهــا الفســاد ،فاســتغلت
الحتــال ب
الريطانيــة ،الـ ي
ـى هــذا النظــام ومــا شــابهه لخدمــة منهجهــا القمعــي الســتبدادي،
ســلطات الحتــال إ
الرائيـ ي
متذرعــة بأنهــا بذلــك تســتند إى قوانـ ي ن
ـ� وأنظمــة ،يخجــل الجــور مــن فداحتهــا ،وممــا يزيــد
أ
الرى وذويهــم ألمـاً تراجــع وتـ يـرة التعاطــف الظاهــر معهــم ،وبهاتــة صــور مســاندتهم ،مــن
ربعهــم وشــعبهم ،الذيــن كان مــن أســباب تضحياتهــم ومــا هــم فيــه مــن معانــاة وساســل،
أنهــم أعلنوهــا مواقــف جريئــة شــجاعة مــن أجــل كرامــة شــعبهم وحريــة أوطانهــم ،وتحريــر
مقدســاتهم ،ورفــض الظلــم والقهــر الواقعـ ي ن
ـ� عــى شــيبهم وشــبانهم ،رجالهــم ونســائهم،
فدفعــوا الثمــن غاليـاً مــن حريتهــم ،وفـراق أحبتهــم ،وتعريــض أمهاتهــم وآبائهــم وأزواجهــم
وفلــذات أكبادهــم للمضايقــات ،وضنــك العيــش ،بســبب أنهــم يصلــون إى أولئــك أ
البطــال
ـى العظيــم.
بصلــة قـ ب
ـر� ،فحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل ،ول حــول ول قــوة إل باللــه العـ ي
الشهداء واأرى اأكرمون منا:
الــذي يقــدم لدينــه ومجتمعــه ووطنــه أكـ شـر هــو المســتحق للفضــل الفائــق ،هــذا
عــدل ،مقــر مــن رب الســماوات أ
ين
ســوي ٌ
يبتــى ســبحانه
العالمــ� ،حيــث
والرض رب
معيــار
ّ
ي
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ـو ا َلـ ِـذي خَ َلق
خلقــه ،لغايــة فــرز أصحــاب الفضــل منهــم وتمحيصهــم ،فيقــول جل شــأنهَ :
{وهُ ـ َ
أ ن
ـن َع َمـاً( .}...هود)7 :
ـام َوك َ
َان َع ْرشُ ــهُ َعـ َـى ا ْل َمــاء ِل َي ْب ُل َو ُكـ ْـم أَيُك ُْم أَ ْح َسـ ُ
السـ َـم َاو ِ
ات َوال َ ْر َض ِ ي� ِسـ َت ِة أَيَـ ٍ
َ
ت
ـى خلــق اللــه الخلــق مــن أجلهــا هــي أن يبتليهــم أيهــم أحســن عمـاً ،ولم
فالحكمــة الـ ي
يقــل أيهــم أكـ شـر عم ـا ،فالبتــاء ن� إحســان العمــل ،كمــا قــال تعــاى ن� هــذه آ
اليــة الكريمــة،
ً
ي
ي
ـو ا ْل َع ِزي ُز
وقــال ن ي� ســورة الملــك{ :ا َلـ ِـذي خَ َلـ َ
ـق َ
ـو َت َوا ْل َح َيــا َة ِل َي ْب ُل َو ُكـ ْـم أَيُ ُكـ ْـم أَ ْح َسـ ُ
ـن َع َمـا ً َوهُ ـ َ
المـ ْ
و� ســورة الكهــف يقــول جــل ذكــره{ :إنَــا جع ْلنــا مــا عـ َـى أ
ن
ال َ ْر ِض ِزي َنـ ًـة َل َهــا
ِ َ َ َ َ َ
الْغَ ُفــو ُر} (الملــك ،)2 :ي

ـن َع َم ـا ً} (الكهــف)7 :
ِل َن ْب ُل َوهُ ـ ْـم أَيُ ُهـ ْـم أَ ْح َسـ ُ

ن
ت
يختر
الى خلــق من أجلها هي أن يبتــى؛ أي ب
ول شــك ي� أن العاقــل إذا علــم أن الحكمــة ي
(*)
بإحســان العمــل ،فإنــه يهتــم كل الهتمــام بالطريــق الموصلــة لنجاحــه ن ي� هــذا الختبــار.
وإن مــن أبــرز الســبل لنيــل النجــاح بــل التفــوق ن ي� العمــل ،تقديــم التضحيــات ن ي�
ســبيل رضــوان اللــه ،حيــث بـ شـر ســبحانه مــن يســلك هــذا الــدرب المنـ يـر ،بالفــوز المبـ ي ن
ـ�،
1

ن
ون ِ ن ي� َسـ ِـب ِيل
ـ� ِر َوا ْل ُم َج ِاهـ ُـد َ
فقــال جــل ذكــره{ :ل َ يَ ْسـ َت ِوي ا ْلق َِاعـ ُـد َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ون ِمـ َ
ـ� َغـ ي ْ ُ
ـر أُ ْوِ يى الـ َ َ
ـن َد َر َجـ ًـة
ـن ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم َعـ َـى ا ْلق َِاع ِديـ َ
ال ّلـ ِـه ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم َف َضـ َـل ال ّلــهُ ا ْل ُم َج ِاه ِديـ َ
َوكُـ ـا ً َو َعـ َـد ال ّلــهُ ا ْل ُح ْسـ ن َـى َو َف َضـ َـل ال ّلــهُ
الرى هــم المفضلــون ،لمــا قدمــوا مــن تضحيــات أ
والشــهداء ومــن ورائهــم أ
بالنفــس
أ
أ
ن
العــا ،والمقــام الرفيــع،
والمــوال ي� ســبيل اللــه ،فهــم الفائــزون بالجــر العظيــم ،والدرجــات ُ
حـ تـى إن النــاس يموتــون والشــهداء يبقــون بعــد الرحيــل عــن هــذه الغابــرة ،أحيــاء عنــد ربهــم
ـن ُق ِت ُلــواْ ِ ن ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه أَ ْم َواتـاً بَـ ْـل أَ ْح َيــاء ِعنـ َـد
{ول َ ت َْح َسـ ب َ ن َ
يرزقــون ،مصداقـاً لقولــه تعــاىَ :
ـ� ا َل ِذيـ َ

ـن أَ ْج ـراً َع ِظيم ـاً} (النســاء)95 :
ـن َعـ َـى ا ْلق َِاع ِديـ َ
ا ْل ُم َج ِاه ِديـ َ

ـون} (آل عم ـران)169 :
َربِ ِهـ ْـم يُ ْر َز ُقـ َ

ونهــى اللــه جــل ذكــره عــن إطــاق وصــف المــوت عــى الشــهداء؛ ألنهــم أحيــاء عنــد

ربهــم ،مــن حيــث ل يشــعر النــاس ،ولم تكــن مصادفــة أن يتبع اللــه هذا البيــان القـر ن يآ� ،بتقرير
* أضواء البيان171 /2 :
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المــوال أ
حقيقــة وقــوع البتــاء لعبــاده بالخــوف والجــوع ونقــص مــن أ
والنفــس والثمـرات ،مــع
الوعــد بالبـ شـرى للصابريــن ،الذين يصـ بـرون ويحتســبون ويسـ تـرجعون ،ومن شبراهــم أن عليهم
ن
ـبيل ال ّل ِه
صلــوات مــن ربهــم ورحمــة ،وأنهم مهتــدون ،فقــال تعــاىَ :
{ول َ تَقُو ُلــواْ ِل َم ْن يُ ْق َتـ ُـل ِ ي� َسـ ِ
أَمــوات بـ ْـل أَحيــاء و َلكــن ل تَشْ ــعرون* و َلنب ُلونَ ُكــم ب ش َىء مــن ا ْلخَ وف وا ْلجــوع ونَقْص مــن أ
ال َ َم َو ِال
َ ُ ِ َ ٍ ِ َ
ُ ُ َ َ َْ َ ْ ِ يٍْ ِ َ
ْ َ ٌ َ َْ َ ِ
أ
ش
ـن ِإ َذا أَ َصابَ ْت ُهــم ُم ِصي َبـ ٌـة َقا ُلــواْ ِإنَــا ِل ّلـ ِـه َو ِإنَـــا ِإ َل ْيـ ِـه
ـن* ا َل ِذيـ َ
الص ِاب ِريـ َ
َوالن ُفـ ِـس َوالث ََمـ َـر ِ
ـر َ
ات َوبَـ ِ ِ
ون}( .البقــرة)157 - 154:
ات ِمــن َربِ ِهـ ْـم َو َر ْح َم ٌة َوأُو َلــ ِـئكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُم ْه َتـ ُـد َ
َر ِاجعـ َ
ـو ٌ
ـون* أُو َلــ ِـئكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َص َلـ َ
شريحــة الشــهداء أ
ين
الغــاى والنفيــس مــن أجــل
المحتســب� ،الذيــن قدمــوا
والرى
ي
مرضــاة ربهــم ،هــل يشــك مؤمــن ن ي� أنهــم مــن أولئــك الموعوديــن بهــذه البـ شـرى الربانيــة ،ويــا
الكرمــون منــا ،أ
لهــا مــن بـ شـرى ،وهــل بعدهــا ريــب ن� أن الموعوديــن بهــا هــم أ
والعــز فينــا؟!
ي
وبخاصــة أنهــم مــا قدمــوا تضحياتهــم كره ـاً ن ي� دنياهــم ،ول يأس ـاً مــن صعوبــة معيشــتهم،

وإنمــا قصــدوا رضــا اللــه فأرضاهــم ،وهــو القائــل جــل شــأنهَ { :قـ َ
ـع
ـو ُم يَن َفـ ُ
ـال ال ّلــهُ هَ ـ َـذا يَـ ْ
أ
ن
َ
� ال ّلــهُ
الص ِاد ِق ي ن َ
ــم َج َن ٌ
ــم َل ُه ْ
ــ� ِص ْد ُق ُه ْ
ــري ِمــن ت َْح ِت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِد َ
َ
ــات ت َْج ِ
يــن ِفي َهــا أبَــداً َر ِ ي َ
ــم َو َر ُضــواْ َع ْنــهُ َذ ِلــكَ
َع ْن ُه ْ

يــم} (المائــدة)119 :
َــو ُز ا ْل َع ِظ ُ
ا ْلف ْ

ـب� أن يجزيهم أحســن الجزاء ،ن� الدنيا آ
نعم؛ لقد وعد الله الصابرين المحتسـ ي ن
والخرة،
ي
ـرواْ أَ ْج َرهُ ــم ِبأَ ْح َسـ ِـن َما
ـن ا َل ِذيـ َ
ـاق َو َل َن ْج ِزيَـ َ
ـن َصـ ب َ ُ
فقــال تعــاى{َ :مــا ِع َند ُكـ ْـم يَن َفـ ُـد َو َمــا ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه بَـ ٍ
ين أَ ْح َسـ ُنوا
كَانُــواْ يَ ْع َم ُل َ
ين َآم ُنــوا اتَ ُقــوا َربَك ُْم ِل َل ِذ َ
ـاد ا َل ِذ َ
ون}(.النحــل )96 :وقــال جــل ذكــرهُ { :قـ ْـل يَا ِع َبـ ِ
ن� هَ ــذه الدنْيــا حسـن ٌة وأَر ُض ال َلــه واســع ٌة إنَمــا يـ ن
ـاب} (الزمر)10 :
الص ِابـ ُـر َ
ِ َ ِ َ ِ َ ُ َ
ـو َ� َ
ِي ِ ِ ُ َ َ َ َ َ ْ
ون أَ ْج َرهُ ــم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
وكأن الشــاعر الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود عر بجاء عــن حــال أ
الرى والشــهداء وتطلعاتهم،
ب
حـ ي ن
ـ� أنشــد قائاً:
راح ت يى
َسأَ ْح ِم ُل ُروحي عى َ
ديق
الص َ
َر َ
ِفإ ّما َحيا ٌة ت ُ ُ

ن
الردى
وأُلقي ِبها ي� َمهاوي َ
ممات يُغي ُ
العدى
ِوإ ّما
ٌ
ظ ِ

226

ن
�عي
َل َع ُ
مركَ ِإ ي ّ� أرى َم َ
ون َحقّي السليب
أرى َم�عي ُد َ

َو َل ِك ْن أَغ ُُذ إليه الخُ طى
المب َتغى
و ُد َ
ون ِبادي هُ و ُ

َفك َ
قود
َيد َ
الح ِ
اصطباري ِلك ِ
َيف ِ

وم ْن َر َام َموتاً ش َريفاً َفذا
َ
َيف احتماى لسوم أ
الذى
وك َ ِ ي ِ َ ِ

العدا
َلى َسأرمي ُوجو َه ِ
ِبق ب ي

ديد وناري َلظى
َلى َح ٌ
َفق ب ي

جال
َل َع ْم ُركَ هذا َم ُ
الر ِ
مات ِ

ن
سام
يا� ِب َح ِد ُ
الح ِ
َوأحمي ِح ي

َفيع َل ُم َقومي بأَ ن ّ� ت
الفى
َ
ِ ي

رفض مواددة من حاد الله ورسوله:
أ
الرى والشــهداء رفضــت قلوبهــم مــوا ّدة أعــداء اللــه ،فأبــوا أن يعطــوا الدنيــة ن ي�
دينهــم ،فاســتحقوا رضــوان اللــه وجناتــه ،الـ تـى وعدهــا اللــه عبــاده الصالحـ ي ن
ـ� أمثالهــم ،فقــال
ي
آ
ـو
ـوا ُد َ
عــز وجــل{:ل ت َِجـ ُـد َق ْوم ـاً يُ ِؤْم ُنـ َ
ون َمـ ْ
ـن َحــا َد ال َلــهَ َو َر ُســو َلهُ َو َلـ ْ
ـو ِم ْال ِخـ ِـر يُـ َ
ـون ِبال َلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
كَانُــوا آباءهُ ــم أَو أَبناءهُ ــم أَو إخْ وانَهــم أَو عشــرتَهم أُو َلئــكَ َكتـ ن
ـان َوأَيَ َدهُ ــم
ال َيمـ َ
ـب ِ ي� ُق ُل ِوب ِهـ ُـم ْ ِإ
َ ْ ْ َْ
ْ ِْ َ ُ ْ ْ َِ يَ ُْ ِْ
َ َ

أ
ن
� ال َلــهُ َع ْن ُهـ ْـم َو َر ُضــوا
ـات ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
وح ِم ْنــهُ َويُ ْد ِخ ُل ُهـ ْـم َج َنـ ٍ
ِبـ ُـر ٍ
ـن ِفي َهــا َر ِ ي َ
ـون} (المجادلــة)22 :
َع ْنــهُ أُ ْو َل ِئــكَ ِح ـ ْز ُب ال َلـ ِـه أَ َل ِإ َن ِح ـ ْز َب ال َلـ ِـه هُ ـ ُـم ا ْل ُمف ِْل ُحـ َ

وكيــف يمكــن لمؤمــن أن يــوادد مــن قـ نـى اللــه أن يكونــوا ن� أ
الذلـ ي ن
ـ� ،إذ يقــول جــل
ي
ن أ
ــ�} (المجادلــة)20 :
يــن يُ َحــا ُد َ
ون ال َلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِئــكَ ِ ي� ال َ َذ ِل ي ن َ
شــأنه{ِ :إ َن ا َل ِذ َ
أ
العــداء المتغطرســون يُكنــون ل إاســام وأمته ومقدســاته العــداء والبغضــاء ،ويُحيكون
أ
ت
ـى عرفــت حقيقــة هــذه
المكائــد تلــو المكائــد ،والرى والشــهداء يَتصــدرون الثلــة المؤمنــة ،الـ ي
ن
تن
ـا�
المكنونــات وترجماتهــا عــى أرض الواقــع ،فأبــوا أن يتخذوهــم بطانــة ،الرام ـاً بالنهــي الربـ ي
ن
ـن َآم ُنــواْ ل َ تَ َت ِخـ ُـذواْ
عــن هــذه الجريمــة النك ـراء ،حســب مــا جــاء ي� قولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ

ـن أَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َو َمــا
ِبطَانَـ ًـة ِمــن ُدو ِن ُكـ ْـم ل َ يَأْ ُلونَ ُكـ ْـم خَ َبــال ً َو ُدواْ َمــا َع ِن ُتـ ْـم َقـ ْـد بَـ َـد ِت ا ْل َبغْ َضــاء ِمـ ْ
آ
ـون}( .آل عم ـران)118 :
ـات ِإن كُن ُتـ ْـم ت َْع ِق ُلـ َ
ـر َقـ ْـد بَ َي َنــا َل ُكـ ُـم اليَـ ِ
تُخْ ِفــي ُص ُدو ُرهُ ـ ْـم أَ ْكـ ب َ ُ
227

والشــهداء أ
والرى يختلفــون بهــذا عــن المنافقـ ي ن
ـ� ،الذيــن يخشــون النــاس كخشــية
اللــه أو أشــد خشــية ،فيــ�ون عــى مــوادة أ
العــداء بذريعــة الخــوف مــن بطشــهم ،أو تحســباً
ّ
أ
أ
ت
ـن ِ ن ي�
ـرى ا َل ِذيـ َ
مــن تقلــب الظــروف والحــوال لصالــح العــداء ،واللــه تعــاى يقــول فيهــمَ { :فـ َ َ
ت
ـح
ـون نَخْ ـ ش َ
ون ِف ِيهـ ْـم يَقُو ُلـ َ
ـار ُع َ
ـى أَن ت ُِصي َب َنــا َدآ ِئـ َـر ٌة َف َعـ َ
ُق ُل ِوب ِهــم َمـ َـر ٌض يُ َسـ ِ
ـى ال ّلــهُ أَن يَـأِْ ي َ� ِبا ْل َف ْتـ ِ
ن
ـ�} (المائــدة)52 :
رواْ ِ ي� أَنْف ُِسـ ِـه ْم ن َِاد ِمـ ي ن َ
أَ ْو أَ ْمـ ٍـر ِمـ ْ
ـن ِعنـ ِـد ِه َف ُي ْص ِب ُحــواْ َعـ َـى َمــا أَ َ ُ
ه أعالهم:
م الل ُ
ره ُ
لن يَ ِ َ
الشــهداء أ
والرى مــن عبــاد اللــه الذيــن فقهــوا أن الحيــاة الدنيــا لعــب ولهــو وزينــة،
ومتــاع زائــل ،بــل هــي متــاع الغــرور ،فســارعوا إى مرضــاة ربهــم ،غـ يـر آبهـ ي ن
ـ� بحيــاة محفوفــة
المــر ن� الســموات أ
بالــذل والقهــر والهــوان ،وطلبــوا المعــاى عنــد صاحــب أ
والرض والملكــوت،
ي
ي
راجـ ي ن
ـك ُم ْق َتـ ِـد ٍر ،فاســتجابوا للــه لمــا نهاهــم عــن الجزع
ـ� أن يكــون لهــم َمق َْعــد ِصـ ْـد ٍق ِعنـ َـد َم ِليـ ٍ
والوهــن ،معتقديــن أنــه ســبحانه لــن تيرهــم أعمالهــم ،أي لــن ينقــص مــن ثــواب أعمالهــم
ت
السـ ْل ِم
ـى احتســبوها لوجهــه الكريــم شــيئاً ،وهــو القائــل جــل ذكــرهَ { :فــا ت َِه ُنــوا َوت َْد ُعــوا ِإ َى َ
الـ ي
أ
ــو َو ِإن
الح َيــا ُة ُ
ــو َن َوال َلــهُ َم َعك ْ
َوأَن ُت ُ
ُــم أَ ْع َما َلك ْ
ُــم َو َلــن يَ تِ َرك ْ
ُــم* ِإن ََمــا َ
ــم ْال َ ْع َل ْ
ــب َو َل ْه ٌ
الدنْ َيــا َل ِع ٌ
ت ُِؤْم ُنــوا َوتَ َت ُقــوا يُؤْ ِت ُكـ ْـم أُ ُجو َر ُكـ ْـم َو َل يَ ْسـأَ ْلك ُْم أَ ْم َوا َل ُكـ ْـم} (محمــد ،)36 - 35:وورد تأكيــد الوعــد بحفظ
آ
أ
ن
ت
الــى منهــا قولــه
أجــور العمــال الصالحــة وثوابهــا ،ي� عــدد مــن اليــات القرآنيــة الكريمــة ،ي
ـن َع َم ـا ً} (الكهــف)30 :
ـات ِإنَــا َل ن ُِضيـ ُ
ـن أَ ْح َسـ َ
ـع أَ ْجـ َـر َمـ ْ
تعــاى{ِ :إ َن ا َل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َ

والمثوبــة المنتظــرة عظيمــة ،ورب الكعبــة ،إنهــا الخلــود ن ي� جنــات عــدن ،مصداقــاً
أ
ـن ِفي َهــا
{ج َزاؤُهُ ـ ْـم ِعنـ َـد َربِ ِهـ ْـم َج َنـ ُ
لوعــده ســبحانهَ :
ـات َعـ ْـد ٍن ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
ن
ــم َو َر ُضــوا َع ْنــهُ َذ ِلــكَ ِل َم ْ ش
َ
ــى َربَــهُ } (البينــة)8 :
� ال َلــهُ َع ْن ُه ْ
أبَــداً َر ِ ي َ
ــن خَ ِ ي َ
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أفصــح عــن مراتــب الشــهداء ،حـ ي ن
ـ� ســألته ُأم
أحدهــم ،كمــا جــاء ن ي� الحديــث الصحيــح ،عــن أَنَـ ٍـس( :أَ َن أُ َم َح ِارثَـ َـة أَت َْت َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صى الله
228

عليــه وســلم ،وقــد هَ َلكَ َح ِارثَـ ُـة يوم بَـ ْـد ٍر ،أَ َصابَهُ غ َْر ُب َسـ ْه ٍم ،فقالت :يا َر ُسـ َ
ـول ال َل ِه ،قــد َع ِل ْم َت
ن
ـع ،فقال لها:
َم ْو ِقـ َ
ـو َف ت ََرى مــا أَ ْص َنـ ُ
ـك عليهَ ،و ِإ َل َسـ ْ
ـىَ ،فـ ِـإ ْن كان ي� ا ْل َج َنـ ِـة لــم أَبْـ ِ
ـع َح ِارثَـ َـة مــن َق ْلـ ِب ي
هَ ب ْلــت ،أَجنـ ٌـة واحــد ٌة هــي؟! إنَهــا جنــان كَثــر ٌة ،وإنَهُ ن� ا ْلفــردوس أ
العــى ،وقال :غ َْد َو ٌة ن ي� َسـ ِـب ِيل
ِ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ٌ ِ ي َ َِ ي ِ َْ ْ ِ
ـع َقـ َـد ٍم مــن ا ْل َج َن ِة،
ـو ِس أَ َح ِد ُكـ ْـم ،أو َم ْو ِضـ ُ
ـر مــن ُ
ـاب َقـ ْ
الدنْ َيــا ومــا فيهــاَ ،و َل َقـ ُ
ال َلـ ِـه أو َر ْو َحـ ٌـة ،خَ ـ ي ْ ٌ
خَ ــر مــن الدنْيــا ومــا فيهــا ،و َلــو أَن امــرأَ ًة مــن نســاء أَهْ ــل ا ْلجنــة اطَ َلعــت إى أ
الرض َ أل َ َضــا َء ْت
َ ْ
ِ ََ ِ
ِ َ ِ
ُ َ
يْ ٌ
َ ْ َ ْ َ
أ
ن
(*)
الدنْ َيــا ومــا فيهــا)
ـر مــن ُ
مــا بَ ْي َن ُه َمــاَ ،و َل َمـ َـا َ ْت مــا بَ ْي َن ُه َمــا ِر ً
ـى ا ْل ِخ َمــا َر ،خَ ـ ي ْ ٌ
يحــاَ ،و َل َن ِصي ُف َهــا يَ ْعـ ِ ي
فيــا لهــا مــن جوائــز قيمــة حقيقيــة ،تفــوق أ
الرض ومــا عليهــا وزينتهــا ،وعدهــا اللــه
1

الذيــن عرفــوا طريقهــم إليــه ســبحانه ،فأحســنوا العمــل ،وســددوا وقاربــوا ،وحدقــت عيونهــم
تجاهــه ،ولــم ت
يــرددوا ن ي� تطويــع نفوســهم وترويضهــا ن ي� حــب اللــه ودينــه ورســوله ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،وجعلــوا مــن الذيــن بايعــوه تحــت الشــجرة أســوة لهــم ،بعــد أن علمــوا
ن
� ال َلــهُ َعـ ِـن
مــا أعــد اللــه لهــم مــن العــزة والنــ� والمثوبــة ،مصداقـاً لقولــه تعــاىَ { :ل َقـ ْـد َر ِ ي َ
ن
السـ ِـكي َن َة َع َل ْي ِهـ ْـم َوأَثَابَ ُهـ ْـم
ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� ِإ ْذ يُ َب ِاي ُعونَــكَ ت َْحـ َ
ـت الشَ ـ َ
ـج َر ِة َف َع ِلـ َـم َمــا ِ ي� ُق ُل ِوب ِهـ ْـم َفأَنـ َز َل َ
َف ْتح ـاً َق ِريب ـاً} (الفتــح)18 :

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الغــر
وكانــت لهــم أســوة حســنة كذلــك بأصحــاب النـ ب ي
ـ� ،الذيــن عرفــوا قــدر الدنيــا مــن آ
الميامـ ي ن
الخــرة ،فاختــاروا عــز الداريــن ،كصاحب التمــرة ،وقول
ن
ـث رســول ال َلـ ِـه،
ـك ،قــال( :بَ َعـ َ
بــخ بــخ ،حســب مــا جــاء ي� الحديــث الصحيــح ،عــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ
ن
ـت
ـر ب يأ� ُسـ ْف َي َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،بُ َس ْي َسـ َـة َع ْي ًنــا يَ ْنظُـ ُـر مــا َص َن َعـ ْ
انَ ،ف َجــا َء ومــا ي� ا ْل َب ْيـ ِ
ـت ِعـ ي ُ
اسـ َتث ن َْى بَ ْع َض ِن َســا ِئ ِه،
ـر رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :ل أَ ْد ِري مــا ْ
ـري َو َغـ ي ْ ُ
أَ َحـ ٌـد َغـ ي ْ ِ
قــالَ :ف َح َدثَــهُ الحديــث ،قــالَ :فخَ ـ َـر َج رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َت َك َلـ َـم ،فقــال:
ن
ـب َم َع َنــاَ ،ف َج َعـ َـل ِر َجـ ٌ
ـال يَ ْس ـ َتأْ ِذنُونَهُ ن ي� ظُ ْه َرا ِن ِهـ ْـم
ِإ َن لنــا طَ ِل َبـ ًـةَ ،ف َمـ ْ
ـاراَ ،ف ْل ي َ ْر َكـ ْ
ـن كان ظَ ْهـ ُـر ُه َحـ ِ ً
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار.
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ن
ن
ـق رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـاراَ ،فانْطَ َلـ َ
ي� ُع ْلـ ِـو ا ْل َم ِدي َنـ ِـة ،فقــال :ل ،إل مــن كان ظَ ْهـ ُـر ُه َحـ ِ ً
ت
ش
ش
ـون ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صى
ر ُكـ َ
ر ِكـ ي ن َ
ـ� إى بَـ ْـد ٍرَ ،و َجــا َء ا ْل ُم ْ ِ
وســلمَ ،وأَ ْص َحابُــهُ حــى َسـ َبقُوا ا ْل ُم ْ ِ
ش
ش
اللــه عليــه وســلمَ :ل يُق َِد َمـ َ َ
ـون،
� ٍء ،حـ تـى أَ ُكـ َ
ر ُكـ َ
ـون أنــا ُدونَــهُ َ ،ف َدنَــا ا ْل ُم ْ ِ
ـن أ َحـ ٌـد ِم ْن ُكـ ْـم إى َ ي ْ

فقــال رســول ال َلــه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ :قومــوا إى جنــة عر ُضهــا الســماوات و ْ أ
ال َ ْر ُض ،قــال:
ََ ٍ َْ َ
َ
ُ
ِ
ـول ال َلــه؛ جنـ ٌـة عر ُضهــا الســماوات و ْ أ
أ
ـار ُي :يــا َر ُسـ َ
ال َ ْر ُض ،قــال:
ِ ََ َْ َ
َ
ـر بــن ا ْل ُح َمـ ِ
يقــول ُع َمـ ي ْ ُ
ـام ْالَن َْصـ ِ

ـخ
ـخ ،فقــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :مــا يَ ْح ِم ُلــكَ عــى َق ْو ِلــكَ بَـ ٍ
ـخ بَـ ٍ
نعــم ،قــال :بَـ ٍ
ـخ ،قــالَ :ل ،واللــه يــا َر ُسـ َ
ـون مــن أَهْ ِل َهــا ،قــالَ :ف ِإنَــكَ مــن أَهْ ِل َهــا،
ـول ال َلـ ِـه ،إل َر َجــا َء َة أَ ْن أَ ُكـ َ
بَـ ٍ
ـت حـ تـى آك َُل ت ََمـ َـر ِ ت يا�
ـن ،ثُـ َـم قــالَ :لـ أِ ن ْ
ـ� أنــا َح ِييـ ُ
ات مــن َق َرِنـ ِـهَ ،ف َج َعـ َـل يَ ـأْك ُُل ِم ْن ُهـ َ
َفأَخْ ـ َـر َج ت ََمـ َـر ٍ
()1
هــذهِ ،إنَ َهــا َل َح َيــا ٌة طَ ِوي َلـ ٌـة ،قــالَ :ف َر َمــى ِب َمــا كان معــه مــن ال َت ْمـ ِـر ،ثُـ َـم َقاتَ َل ُهـ ْـم حـ تـى ُق ِتـ َـل)
مساندة فعاليات اأرى وذويهم:
مــن أبســط حقــوق أ
الرى والشــهداء وأهليهــم وذويهــم عــى أمتهــم وقومهــم ،أن
يســاندوهم بمــا أوتــوا مــن جهــد وبــاء وفعاليــات ومــؤازرة ومؤانســة حســنة ،بمناســبة وغـ يـر
مناســبة ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أمــر بالعمــل عــى فــك قيــد أ
الرى ،فقــالُ ( :فكُوا
أ
َ ن
ن
ـض)( ،)2ولــم يغفــل عليــه الصــاة
الم ِريـ َ
الجا ِئـ َ
ـعَ ،و ُعــو ُدوا َ
ـرَ ،وأَطْ ِع ُمــوا َ
ـى :ال َ ِسـ ي َ
ـا� ،يَ ْعـ ِ ي
العـ ِ ي َ
أ
ت
ـى الفريضــة ،فعــن ِأبَ ي�
والســام عــن الرى ،والعمــل عــى حســن خاصهــم ،حــى وهــو يصـ ي
ن
ر� اللــه عنــهَ ،قـ َ َ
َان ِإ َذا َقـ َ
ـالَ :سـ ِـم َع ال َلــهُ
ـىَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َم ،ك َ
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـال( :أ َن ال َنـ ِب ي َ
آ
ن
يعـ َـة،
ـج َع َيـ َ
ـن ِأبَ ي� َر ِب َ
ـاء َق َنـ َ
ِل َمـ ْ
ـاش بْـ َ
الرك َْعـ ِـة ال ِخـ َـر ِة ِمـ ْ
العشَ ـ ِ
ـن َصـا َ ِة ِ
ـن َح ِمـ َـد ُه ِ ،ي� َ
ـت« :ال َل ُهـ َـم أَنْـ ِ
ـن
الم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ـج ُ
� ِمـ َ
ـج َسـ َل َم َة بْـ َ
الو ِليـ َـد بْـ َ
ـن َ
ـج َ
ـن ِهشَ ـ ٍ
ـام ،ال َل ُهـ َـم أَنْـ ِ
الو ِليـ ِـد ،ال َل ُهـ َـم أَنْـ ِ
ال َل ُهـ َـم أَنْـ ِ
ن
ن
وسـ َـف) (.)3
اج َع ْل َهــا َع َل ْي ِهـ ْـم ِسـ ِـن ي ن َ
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ُ
ـ� ،ال َل ُهـ َـم ْ
ـى يُ ُ
ـ� ،ال َل ُهـ َـم اشْ ـ ُـد ْد َوطْأَتَــكَ َعـ َـى ُمـ َ َ
� ك َِسـ ِ ي
المارة ،باب ثبوت الجنة للشهيد.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
أ
سر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
والسر ،باب فكاك ال ي
ي
المر يك� .ن
 .3صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء عى ش
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ممــا يــدل عــى لــزوم أن تبقــى قضيــة أ
ن ن
و� صــدارة
الرى ن ي� وجــدان
ي
المؤمنــ� ،ي
اهتمامهــم ،مسـ ي ن
وأمـ ًـة ،ل مــن قبيــل التفضــل عليهــم بذلــك،
ـؤول� ومؤسســات ،وأهـا ً وجـ يـر َ
ان َ
أ ت
ن
ـر� ،وواجــب المجــازاة والمقابلــة
ـا� ،وواجــب الصلــة والقـ ب
ـى والخـ ي
بــل انصياعـاً للواجــب الديـ ي
لبعــض الفضــل والحســان الــذي انــرى إى تقديمــه ،وســبق إليــه أولئــك أ
الخيار ،فهــم أصحاب
إ
ب
ت
ـى مــن العــار بمــكان عظيــم أن تنســاهم،
الســبق بالتضحيــة والفــداء ،مــن أجــل أمتهــم ،الـ ي
ن
ـا� الخــذلن،
أو تغفــل عــن منارتهــم ومؤازرتهــم ،عــى وجــه نقــي مــن رائحــة التقصـ يـر ومعـ ي
حــ� يمارســون نإراباتهــم الحتجاجيــة عــى بقائهــم ن� أ
وبخاصــة ي ن
الر ،وجــور القضــاء
ي
فيهــم ،والتعســف ن ي� حجزهــم إداري ـاً أو توقيف ـاً دون محاكمــات ول اتهامــات معلنــة ،وعــى
ســوء معاملتهــم وعاجهــم ،والبطــش بزائريهــم مــن أ
الهــل؛ آبــاء ،وأمهــات ،وأزواجـاً ،وأبنــاء.
وهنــا تجــدر الشــارة إى أن مجلــس الفتــاء أ
فلســط� ت
ين
أفــى ش
بمروعيــة
العــى ن ي�
إ
إ
ال نرابــات الـ تـى يخوضهــا أ
الرى للغايــات المذكــورة ،مــا دامــوا لــم يجــدوا وســيلة يغرهــا
إ
ي
ن أ
ت
ش
ـى اســتند إليهــا المجلــس ن ي� هــذا الق ـرار
لتحصيــل حقوقهــم ،ومــن بـ يـ� الدلــة الرعيــة الـ ي
الفقهــي ،قولــه تعــاى{ :مــا كَان ألَهْ ــل ا ْلمدينــة ومــن حو َلهــم مــن أ
ال َ ْعـ َـر ِاب أَن يَ َتخَ َل ُفــواْ َعــن
َ
َِ ِ َِ َ ِ ََ ْ َ ْ ُ ِ َ
ــب َول
ــم ل يُ ِصي ُب ُه ْ
ــه َذ ِلــكَ ِبأَنَ ُه ْ
ــه ْم َعــن نَف ِْس ِ
ــول ال ّل ِ
ــم ظَ َمــأٌ َول ن ََص ٌ
َر ُس ِ
ــه َول َ يَ ْر َغ ُبــواْ ِبأَنف ُِس ِ
ن
ـؤُون َم ْو ِطئ ـاً يَ ِغي ـ ُ
ـب
ظ ا ْل ُك َفــا َر َول يَ َنا ُلـ َ
َمخْ َم َصـ ٌـة ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َول يَطَـ َ
ـون ِمـ ْ
ـن َعـ ُـد ٍو نَ ْي ـا ً ِإل ك ُِتـ َ
ــه َع َم ٌ
�} (التوبــة)120 :
ــر ا ْل ُم ْح ِس ِــن ي ن َ
ــح ِإ َن ال ّلــهَ ل يُ ِض ُ
ــل َصا ِل ٌ
َل ُهــم ِب ِ
يــع أَ ْج َ
ن
ين
و� ســبيله ،بالعمــل الصالــح
فاللــه تــوج أعمــال الصابريــن
المحتســب� مــن أجلــه ي
أ
ـا� ،ن
ن
بإرابهــم المـ شـروع الــذي تصيبهــم
وحفــظ المثوبــة ،والرى يشــملهم هــذا الوعــد الربـ ي
ـؤُون
العيــاء والتعــب ،وتلحــق بهــم المجاعــة الشــديدة ،ول يَطَـ َ
فيــه شــدة العطــش ،وينتابهــم إ
َم ْو ِطئــاً يَ ِغيــ ُ
ســجانهم ،مكبــل أيديهــم ،ومقيــد حريتهــم ،احتســاباً لوجــه اللــه ،وعمــا ً
ظ ّ
ـجانيهم وحرابهــم وأســلحتهم الفتاكــة ،بجــوع
لرضــاه ســبحانه ،فهــم يجابهــون ساســل سـ ّ
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بطونهــم ،وعطــش أجســادهم ،وكانــت لهــم جــولت مشــهودة عــى هــذا الصعيــد ،توجــت
النــوار ،لكــن أ
بانتصــارات حققــت بعــض المرجــو ،ن� زمــن طــال فيــه الليــل ،ونــدرت فيــه أ
الرى
ي
لــم يفقــدوا أ
المــل ،ومــا زال لديهــم يقـ ي ن
ـ� بــأن الفجــر آت آت ،يــردد لســانهم وحالهــم ،قــول
ـا�:
ب يأ� القاســم الشـ ب ي
َول بُ َد لل َق ْي ِد أَ ْن يَـ ْنك َِسـر
أن يَ ْن َج ِلــي
َول بُ َـد ِل َليـ ْ ِل ْ
ـ� يمـ أ
ومــن قبلــه وبعــده ،تــردد حناجرهــم عــن يقـ ي ن
ـا قلوبهــم قــول اللــه تعــاى{ :أَ ْم
ن
ال�اء
َح ِسـ ْب ُت ْم أَن ت َْدخُ ُلــواْ ا ْل َج َنـ َـة َو َل َمــا يَأْ ِت ُكــم َم َثـ ُـل ا َل ِذيـ َ
ـن خَ َلـ ْ
ـواْ ِمــن َق ْب ِل ُكــم َم َسـ ْت ُه ُم ا ْل َبأْ َســاء َو َ َ
ت
الر ُسـ ُ
َو ُز ْل ِز ُلــواْ َحـ ت َـى يَ ُقـ َ
ـب} (البقرة)214 :
ـول َوا َل ِذيـ َ
ـ� ال ّل ِه َق ِريـ ٌ
ـول َ
ـ� ال ّل ِه أَل ِإ َن نَـ ْ َ
ـن َآم ُنواْ َم َعهُ َم َى نَـ ْ ُ
فنــ� اللــه قريــب قريــب ،ولكــن النــاس يســتعجلون ،ول يحــل لمؤمــن باللــه واليــوم
آ
ـ� ل إاســام والمسـ ي ن
الخــر أن يســاوره شــك أو ريبــة ن� حقيقــة تحقــق النــ� المبـ ي ن
ـلم� وحتميتــه،
ي
ولــو بعــد حـ ي ن
ـب
ـ� ،كيــف ل؟! ورب العــزة والملكــوت قطــع وعــداً بذلــك ،فقــال عــز وجــلَ { :ك َتـ َ
أ
ـى ِإ َن ال َلــهَ
ال َلــهُ َلَغ ِْلـ ب َ ن َ
ـ� أَنَــا َو ُر ُسـ ِ ي
أ
فــالرى تتعــزز معنوياتهــم ،ويقــوى صمودهــم ،ي ن
حــ� يجــدون ناســهم معهــم،
وهــم يتابعــون أ
الخبــار عــى هــذا الصعيــد ،ومــن العــار أن ت
تفــر الهمــم تجاههــم ،وأن
ي َع ِزي ـ ٌز} (المجادلــة)21 :
َقـ ِـو ٌ

بالفـراج حـ ي ن
ـ�
يتجاهــل كثـ يـر مــن أبنــاء قراهــم ومدنهــم ومخيماتهــم معاضدتهــم ،وتهنئتهــم إ
يفــرج عنهــم ،كمــا كان عليــه الحــال ن ي� العقــود الخاليــة.
ومــن أبــرز المطلــوب القيــام بــه عــى صعيــد نــ�ة أ
الرى ،الســتجابة إى مطالبتهــم
الحثيثــة بالوحــدة ،ونبــذ الفرقــة والنقســام والتـ شـرذم ،ألنهــم خـ يـر مــن يعــي مرامــي قــول
ـرواْ ِإ َن ال ّلــهَ
{وأَ ِط ُ
اللــه تعــاىَ :
ـب ِر ُ
يح ُكـ ْـم َو ْ
يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َول تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ َوت َْذهَ ـ َ
اصـ ِب ُ
مــع الصابريــن} أ
(النفــال )46 :فالنشــغال تبرهــات المخاصصــات ،والركــض وراء نيــل الحظــوظ
َ َ َ ِِ َ
الشــخصية أو الفئويــة ،يســتثمرها ت
المربصــون بنــا جميعـاً وبأرضنــا ومقدســاتنا ،ليلتهمونــا شــيئاً
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الســد أ
فشــيئاً ،حـ تـى يقــول آخرنــا مــا قالــه ،آخــر الثــران الثاثــة الذيــن التهــم أ
ـض منهــم
البيـ َ
ُ
َ
ي
ن
ـو ِار ُج َف َقطَ ُعــوا عليــه َكا َ َمــهُ ،
ـب يَ ْو ًمــاَ ،ف َقـ َ
ـام ا ْلخَ ـ َ
ر� اللــه عنــه ،خَ طَـ َ
أولً ،وقــد روي( :أن عليـاً ،ي
ـر َلَ ،فدخَ ـ َـل ودخَ ْلنــا معــه ،فقــال :أَل نأ� إنَمــا أُك ْلــت يــوم أُك َل ال َثــور أ
ـض ،ثُـ َـم قال:
الَبْ َيـ ُ
قــالَ :فـ ن َ ن َ
َ
ََ َ
ِ
َ ي َ ِ
ُْ
َان إ َذا أَ َرا َد شــيئاً
ـو ٍارَ ،وأَ َسـ ٍـد اجتمعــن ن ي� أَ َج َمـ ٍـة أَبْ َيـ َ
ـو َدَ ،ف ـك َ
ـض َوأَ ْح َمـ َـر َوأَ ْسـ َ
ـى َم َثـ ُـل ثَاَثَـ ِـة أَثْـ َ
َم َثـ ِ ي
أ
أ
ـو ِد إنــه ل َ يَف َْض ُح َنــا ن ي� أَ َج َم ِت َنــا
ِم ْن ُهـ َ
ـن اجتمعــن (اجتــم) ،فامتنعــن منــه ،فقــال ِلا َ ْح َمـ ِـر َوال َ ْسـ َ

أ
ن
ـى َوبَ ْي َنــهُ  ،حـ تـى آ ُك َلــهُ ثُـ َـم أَخْ ُلــو أنــا َوأَنْ ُت َمــا ن ي� هــذه
هــذه إَل َ َم ـك ُ
َان هــذا الَبْ َيـ ِـضَ ،فخَ ِل َيــا بَ ْيـ ِ ي
أ
ـو ن� َو َلـ ْ ن
ـب عليــه ،فلــم يُ ْل ِب ْثــهُ
ـو ي� عــى َل ْو ِنك َُمــا ،قــالَ :فف ََعـاَ ،قــالَ :ف َوثَـ َ
ِ
ال َ َج َمـ ِـةَ ،ف َل ْونُك َُمــا عــى َلـ ْ ِ ي
أ
اج َت َم َعــا َف ْام َت َن َعــا منــه ،وقــال ِلا َ ْح َمـ ِـر :يــا أَ ْح َمـ ُـر إنــه ل َ
أَ ْن َق َت َلــهُ  ،قــالَ :فـك َ
َان إ َذا أَ َرا َد أَ َح ُدهُ َمــا ْ

أ
ن
ن
ـى َوبَ ْي َنــهُ  ،حـ تـى آ ُك َلــهُ  ،ثُـ َـم أَخْ ُلــو أنــا
يُشْ ـ ِـه ُرنَا ي� أَ َج َم ِت َنــا هــذه ،إَل َ َمـك ُ
َان هــذا ال َ ْسـ َ
ـو ِدَ ،فخَ ـ ِـل بَ ْيـ ِ ي

ـو ن� عــى َل ْو ِنــكَ ،و َل ْونُــك عــى َلـ ْ ن
ـب عليــه ،فلــم يُ ْل ِب ْثــهُ أن
َوأَنْـ َ
ـو ي� ،قــالَ :فأَ ْم َســكَ عنــهَ ،ف َوثَـ َ
ِ
ـتَ ،ف َلـ ْ ِ ي
أ
ن
ن
ـى ،قــال :نعم،
َق َت َلــهُ  ،ثُـ َـم َل ِبـ َ
ـث مــا شَ ــا َء ال َلــهُ  ،ثُـ َـم قــال ِلا َ ْح َمـ ِـر يــا أَ ْح َمـ ُـر ،ي ِإ� آ ُك ُلــك ،قــال :تَأْ ُك ُلـ ِ ي
ن
ات ،ثُـ َـم شَ ـأْنُك ِب ي� ،قــال :فقــال :أَل َ ن ي ِإ� إن ََمــا أُ ِك ْلــت
ـو َت ثَاَثَـ َـة أَ ْصـ َ
ـى حـ تـى أُ َصـ ِ
ـو ٍ
قــال :أَ َمــا ل َ َف َد َعـ ْ ي
يــوم أُك َل ال َثــور أ
(*)
ـى :أَل َ َو ِإ ن ي ِ� إن ََمــا ُر ِه ْبــت يــوم ُق ِتـ َـل ُعث َْمــان)
الَبْ َيـ ُ
ِ
ُْ
ـض ،قــال :ثُـ َـم قــال َعـ ِ ي ٌ
1

همسات ختامية:
مــا ورد آنف ـاً ليــس ســوى بعــض مــا تيــر قولــه تجــاه هــذه ش
الريحــة الكريمــة بــل
الكــرم منــا جميعـاً ،الشــهداء أ
أ
والرى ،ل نظــن أنهــا تفيهــم بعــض حقهــم علينــا ،وإنمــا هــي
تذكــرة متواضعــة ،عــى أن ينفــع اللــه بهــا قلــب مــن يقرأهــا وعقلــه وفكــره ،ليســتقيم ســلوكه
عــى الوجــه الــذي ن
يــر� اللــه تعــاى ،فهــي دعــوة موجهــة للجميــع ،كل ن ي� موقعــه وعملــه
ي
أ
ن
ت
ـى تمحــور لبهــا حــول ترجمــة العـ تـراف بفضــل
وجهــده ،ي
و� ختــام هــذه الوقفــة الدبيــة الـ ي
أ
الرى والشــهداء بمــا يســهم ن ي� مؤازرتهــم وذويهــم ،ورعايــة أرهــم وأبنائهم ،فحقهــم علينا
كبــر ،وواجــب أ
المــة برمتهــا تجاههــم ينبغــي أن يكــون عظيم ـاً ،نــود إطــاق ثــاث همســات:
ي
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ـ� أ
ـارى أ
أولهــا لـ أ
الكرمـ ي ن
والمــة مــن ورائهــم ،ندعوهــم فيهــا إى أن يبقــوا عــى الثقــة
ن
واليمــان بحتميــة النــ� والفــرج القريبـ ي ن
ـ� ،شــاء مــن
بربهــم ،قويــة ي� قلوبهــم ،وأذهانهــم ،إ
وأ� مــن بأ�.
شــاء ب
أمــا الهمســة الثانيــة ،ألمتنــا وشــعبنا شبرائحــه وفصائلــه ومؤسســاته كافــة ،أن يبقــوا
الرى والشــهداء ،فــا يفرطــون بالثوابــت ،ول يغفلــون عــن نــ�ة أ
عــى العهــد مــع أ
الرى
ن ي� المياديــن المســتطاع ولوجهــا ،عــى أن ل يقــل ذلــك عــن التواصــل مــع أهليهــم ،وتفقــد
أحوالهــم ،مــن بــاب الواجــب ل مــن بــاب التفضــل والمــن ،والمشــاركة ن ي� الفعاليــات المــؤازرة
ت
ـى يدعــون إليهــا ،وبخاصــة عــى صعيــد نبــذ النقســام ،والعمــل المخلــص للديــن
لهــم ،أو الـ ي
والوطــن وأبنائــه وحريتهــم.
أ
ين
المتغطرســ� الذيــن يغتصبــون أرضنــا
خــرة ،فنوجههــا إى
والهمســة الثالثــة وال ي
ويدنســون مقدســاتنا ،ويعتــدون عــى دمائنــا وأرواحنــا وحرياتنــا وعــى شــجرنا وحجرنــا
وشــعائرنا ،ندعوهــم أن يفكــروا مليـاً ن ي� العواقــب ،فأحــوال الدنيــا ل تــدوم ،والظالــم ينتظــره
ن
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول
يــوم عسـ يـر ،كمــا جــاء ي� الحديــث الصحيــح عــن ب يأ� ُمـ َ
ـو� ،ي
ـى ِللظَا ِلـ ِـم حـ تـى إذا أَخَ ـ َـذ ُه لــم يُف ِْل ْتــهُ  ،قــال :ثُـ َـم
ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن ال َلــهَ َل ُي ْمـ ِ ي
(*)
ـي ظَا ِل َمـ ٌـة ِإ َن أَخْ ـ َـذ ُه أَ ِليـ ٌـم شَ ـ ِـد ٌيد}(هود)102:
َقـ َـرأََ :
{وك ََذ ِلــكَ أَخْ ـ ُـذ َربِــكَ ِإ َذا أَخَ ـ َـذ ا ْل ُقـ َـرى َو ِهـ َ
1
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امقال الثامن والعرون

معارك طاحنة وقودها نحن ومالنا وعيالنا
وقضايانا امصرية
ت
ـى يقطنهــا عــرب أو مســلمون ن ي� هــذا الزمــان معــارك
تشــهد معظــم بقــاع الدنيــا الـ ي
طاحنــة بـ ي ن
ـ� فئــات متناحــرة ،أو بينهــم وخصــوم مــن هنــا وهنــاك ،والمطالــع لواقــع تلــك
المعــارك ،يجدهــا تعــر بفصاحــة وراحــة عــن عظــم الخســارة ،الـ تـى تلحــق بمقــدرات أ
المــة،
ب
ي

ومقومــات وجودهــا ،جـراء هــذا التطاحــن المرفــوض مــن كل غيور وعاقــل ،حريص عــى مصالح
هــذه أ
المــة وأمنهــا ،واســتقرار مســتقبلها ،وبقــاء عزتهــا ،غـ يـر أن كثـ يـراً مــن أطـراف الـ ن ن
ـراع يقنــع
نفســه بســامة موقفــه ،جـراء ت
تمرســه وراء شــعارات براقــة ،أو أســباب إصاحيــة حســب رؤيتــه،
ت
ش
ـى
وقــد يكــون محقـاً فيمــا يعتقــد ،لكنــه غفــل عــن الضوابــط المروعــة ل إاصــاح والتغيـ يـر ،الـ ي
منهــا المتنــاع عــن الضلــوع بتغيـ يـر المنكــر ،إذا كان هــذا الضلــوع ســيجلب منكـر ًا أعظــم ،فــدرء
الســام ابــن تيميــة ،إذ يقــول بهــذا
المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح ،ورحــم اللــه شــيخ إ
الصــدد( :إذا تعارضــت المصالــح والمفاســد ،والحســنات والســيئات ،أو تزاحمــت ،فإنــه يجــب
ترجيــح الراجــح منهــا ،فــإن كان الــذي يفــوت مــن المصالــح ،أو يحصــل مــن المفاســد أكـ شـر ،لــم
يكــن مأمــوراً بــه ،بــل يكــون محرمـاً ،إذا كانــت مفســدته أكـ شـر مــن مصلحتــه ،لكــن اعتبــار مقاديــر
المصالــح والمفاســد هــو بمـ ي ن
ـران ش
النســان للمعــروف،
الريعــة .وأصــل هــذا أن تكــون محبــة إ
وبغضــه للمنكــر ،وإرادتــه لهــذا ،وكراهتــه لهذا ،موافقــة لحب اللــه ،وبغضه ،وإرادتــه ،وكراهته
الرعيـ ي ن
ش
ـ� ،وأن يكــون فعلــه للمحبــوب ،ودفعــه للمكــروه ،بحســب قوتــه وقدرتــه ،فــإن اللــه ل
يكلــف نفسـاً إل وســعها ،وقــد قــال( :فاتقــوا اللــه مــا اســتطعتم) ،فأمــا حــب القلــب ،وبغضــه،
اليمــان).
وإرادتــه ،وكراهيتــه ،فينبغــي أن تكــون كاملــة جازمــة ،ل يوجب نقص ذلــك إل نقص إ
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(*)
1

فالمســارعة للمخاصمــة ،بــل اســتخدام الســاح ن ي� راعــات داخليــة ،أمــر يرفضــه
الســباب أ
حى لــو كانت أ
الـ شـرع والمنطــق ،ويتعــارض مــع المصالــح المعتـ بـرة ،ت
الصليــة الدافعة
لــه عادلــة ش
ورعيــة ،فلحمــل الســاح أحــكام شرعيــة ،وضوابــط تنبغــي مراعاتهــا ،وإل فالنتائــج
ســتكون مدمــرة ،فهــي نــار موقــدة ،تــأكل أ
الخـ نـ� واليابــس ،ل تُبقــي ول تَــذر ،ول تفــرق بـ ي ن
ـ�
طيــف وآخــر ،بــل ســيمتد لهيبهــا ليحــرق الجميــع ،ولــو بدرجــات متفاوتــة ،والمصيبــة أ
العظــم
أن وقــود هــذه النــار نحــن أبنــاء أ
المــة ،وعيالنــا ،وأموالنــا ،وثرواتنــا الوطنيــة ،ومقــدرات

وجودنــا جميعهــا ،والنــار تــزداد اســتعاراً بهــذا الوقــود ،ونحــن نعلــم مســبقاً بالنتائــج ،ونــرى
أ
ت
الــى
بــأم أعيننــا كيــف تجــري المــور ،رغــم الــران الــذي طُمســت بــه القلــوب ،والغشــاوة ي
أُلبســت بهــا العيــون ،حـ تـى أصبحنــا ننقــاد إى حتفنــا بأرجلنــا وإرادتنــا ،ونحــن نتغـ نـى بشــعارات
بالدســم ،ويمـ ت ن
ـرج فيهــا الخـ يـر
الســم َ
ثوريــة وبراقــة ،لكنهــا خَ ّداعــة وجوفــاء ،يختلــط فيهــا ُ
بكــم هائــل مــن الـ شـر ،وكان مــن محصلــة ذلــك أن ت
المربصـ ي ن
ـ� بأمتنــا مــن أعدائهــا ،قدمــت
لهــم مكاســب جمــة عــى طبــق يقطــر بدمــاء أبنــاء أ
المــة ،وأطفالهــا ،ونســائها ،وشــيوخها،

و� الحــالت الـ تـى لــم تقطــر فيهــا ،فــإن الدمــوع والعــرات تنســكب مــن عيــون أحـرار أ
ن
المــة،
ب
ي
ي
الذيــن باتــت أعراضهــم مهــددة ،وأمنهــم الجتماعــي والقتصــادي مفقــوداً ،واضطــروا إى هجر
أرضهــم ،وديارهــم ،ومزارعهــم ،ومتاجرهــم ،إى مخيمــات لجــوء ،يعـ بـر واقعهــا عــن عمــق
المأســاة الـ تـى باتــوا يكتــوون بنارهــا ،فتـ شـردوا مــن بيــوت العــز أ
والمــن ،إى مواطــن لجــوء،
ي
ن
ـا� غربــة ،واسـ تـرخص بعضنــا أعـراض بعــض ،واســتغلت حاجــات مــن أصبحــوا ضعفــاء
أو منـ ي
ظلم ـاً وقه ـراً ،فــكان تناحرنــا وضع ـاً مخزي ـاً لنــا ،وطبق ـاً شــهياً أو ذهبي ـاً ألعدائنــا.
رف اأنظار عن القضايا امصرية:

بالضافــة إى الخســائر الماديــة والمعنويــة العظيمــة الـ تـى لحقــت أ
بالمــة ومقدراتهــا،
إ
ي

جـراء تطاحــن أحزابهــا ،وأفرادهــا ،وجماعاتهــا ،بالســنان واللســان ،فإنهــا آتــت أُكا ً أخـ َـر ،تمثــل
ـدا� منــا بمشــكاته الخاصــة ،ومحيطــه المشــتعل ،عــن قضايــا أ
ن
ن
المــة
ـا� والـ ي
ي� انشــغال القـ ي
ت
خراتنــا ،والتحكــم
ي
الــى مــا انفــك أعداؤنــا عــن هضــم حقوقنــا فيهــا ،وســلب ي
المصريــة ي
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بحريتنــا ،وتنجيــس مقدســاتنا ،فالقضيــة الفلســطينية كانــت إى وقــت قريــب محــوراً مهم ـاً،
ـلم� ،بحكــم الخــوة الـ تـى تربطهــم ،وكــون المســجد أ
وعنوان ـاً رئيس ـاً للعــرب والمسـ ي ن
القــى
إ
ي
المبــارك مــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومهــد المســيح ،عليه الســام ،يقبعــان تحت
ـن� ،وكان أحـرار أ
نـ يـر احتــال غاشــم وبغيــض ،منــذ عـ شـرات السـ ي ن
المــة ومــا يزالــون يتطلعــون

أ
ت
إى تحريــر فلسـ ي ن
ـى يشــهدها العالمــان
ـط� ،وشــعبها ،ومقدســاتها ،لكــن الحــداث الدمويــة الـ ي
والســامي ،أقصــت هــذه القضيــة عــن بــؤرة الهتمــام ،وعــن دائــرة الضــوء ،حـ تـى
ـر� إ
العـ ب ي
إن البيانــات الورقيــة ،الـ تـى ســبق أن كانــت تصــدر حـ ي ن
ـ� تقــع أحــداث جســيمة ،فيمــا يخــص
ي
ـط� أرضـاً ،ومقدســات ،وإنســان ،خفتــت ،وزادت بهاتــة ،أ
فلسـ ي ن
والمــور تغـ يـرت بصــورة تلفــت
أ
النظــار ،فالعــرب يجتمعــون ،ويقومــون ،ويقعــدون ،ويروحــون ،ويجيئــون ،فتســمع طحنـاً ول
تجــد طحينـاً ،وإذا ذكــرت القضيــة الفلســطينية ،فإنهــا تذكــر عــى اســتحياء ،وفــق معيــار قيــاس
مــدى تلبيــة احتياجــات هــذه القضيــة مــن الدعــم والمــؤازرة ،ل معيــار مــدى مــا يقــدم لهــا
ن
ـى مــن جــوع ،ول يحــرر أرضـاً اغتصبــت ،ول شــعباً أُر ،ول
مــن الفتــات الــذي ل يســمن ول يغـ ي
يطهــر مقدســات تدنــس ،ول يحميهــا مــن خطــر داهــم يهــدد وجودهــا.
فالمطلــوب عــى هــذا الصعيــد ينبغــي أن ل يكــون مــن بــاب التســول ،ول ن ي� المقابــل
ت
ن
ن
ووطــى
وأخــا�
والحســان ،وإنمــا هــو حــق وواجــب شرعــي
وإنســا�.
مــن بــاب التفضــل إ
ي
ي
ي
ن
التفكر،
ـر� ،هبــت فيــه ِنزاعات أشــغلته عــن
ي
لكــن الــذي زاد الطـ يـ� بلـا ً أن كل إقليــم عـ ب ي
بــل عــن ســماع أخبــار غـ يـره ،وكأن حالهــم ينطــق بمقولــة (المشــغول ل يشــغل) ،وبهــذا تتحقــق
أهــداف مــن أرادوهــا ن
خاقــة ،ت
فــو� ّ
حــى وصلــت إى فتنــة كقطــع الليــل المظلــم ،بــات
حران ـاً.
الحليــم فيهــا ي
فالشــغال إذن بمرمــج مســبقاً ،شــئنا أم أبينــا ،اقتنعنــا أم لــم نقتنع ،اســتوعبنا أم لم
إ
أ
أ
ت
الى لــم نزودها مــن قبل.
نســتوعب ،وســتبدي لنــا اليــام مــا جهلنــا ،وســتأتينا تفاصيــل الخبــار ي
فمــا يحــدث ُقصــد مــن يغرنــا أم لــم يقصــد ،خطــط لــه مــن قبلهــم أم لــم يخطــط ،إنــه
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يحقــق مصالحهــم ،ويـ نـ� بنــا وبأمهــات قضايانــا ،ويسـ ن ن
ـترف قوانــا وثرواتنــا ،ويضعــف قوتنــا،
ويلحــق بنــا مزيــداً مــن الخيبــة والفشــل الذريــع ،واللــه المســتعان ،ول حــول ول قــوة إل باللــه
ـى العظيــم.
العـ ي
التحذير من اتباع خطوات الشيطان:
ن
الحــار عــى فعــل ش
البــر ،بــل تتعــدى ذلــك إى جهــود
ل تقــف أســباب وهننــا
الشــيطان اللعـ ي ن
ـ� ،الــذي يريــد لنــا الـ شـر مــا اســتطاع إى ذلــك ســبياً ،فهــو عدونــا اللــدود،
ن
ن
و� ذلــك يقــول تعــاى:
ويحذرنــا اللــه جــل شــأنه مــن دهالـ يـر الشــيطان ،فعداوتــه لنــا ظاهــرة ،ي
ان
ـ� } (الزخــرف ،)62 :ويقــول عــز وجــل{ِ :إ َن الشَ ـ ْيطَ َ
{ول يَ ُص َدنَ ُكـ ُـم الشَ ـ ْيطَ ُ
ان ِإنَــهُ َل ُكـ ْـم َعـ ُـد ٌو ُم ِبـ ي ن ٌ
َ
ــد ٌو َفات َِخ ُ
ر }( .فاطــر)6 :
ــذو ُه َع ُ
ُــم َع ُ
َلك ْ
ــد ّواً ِإن ََمــا يَ ْد ُعــو ِح ْزبَــهُ ِل َيكُونُــوا ِم ْ
الس ِ
ــاب َ
ــع ي ِ
ــن أَ ْص َح ِ
والذهــاب إى التطاحــن عــى الوجــه المشــاهد ن ي� واقــع أمتنــا ،يقلــب الحــق باط ـاً،
ويلبــس المواقــف مابــس الشــيطان ،الــذي ل يريــد لنــا خـ يـراً قــط ،وإنمــا هــو قاعــد ن ي� عــرض
الـ�اط المســتقيم ،تيربــص بنــا الدوائــر ،واحــدة تلــو أ
الخــرى ،حـ تـى يحقــق مبتغــاه ن ي� إزاحــة
بوصلتنــا عــن اتجاههــا نحــو الحــق ،والقــوة ،والعــزة ،والمنعــة ،وقــد حذرنــا اللــه مــن السـ يـر
ن
ـن َآم ُنــوا ل
عــى خطــى الشــيطان ،ي� كثـ يـر مــن المواضــع القرآنيــة ،فقــال تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـول
ات الشَ ـ ْيطَ ِان َو َمــن يَ َت ِبـ ْ
ات الشَ ـ ْيطَ ِان َف ِإنَــهُ يَأْ ُمـ ُـر ِبا ْلف َْحشَ ــاء َوا ْل ُمن َكـ ِـر َو َلـ ْ
ـع خُ طُـ َ
تَ َت ِب ُعــوا خُ طُـ َ
ـو ِ
ـو ِ
يع
ـن ال َلــهَ يُـ َز ِ يك َمن يَشَ ــا ُء َوال َلهُ َسـ ِـم ٌ
ـن أَ َحـ ٍـد أَبَــد ًا َو َل ِكـ َ
َف ْضـ ُـل ال َلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم َو َر ْح َم ُتــهُ َمــا َزكَا ِمن ُكــم ِمـ ْ
ـ�}( .البقرة)168 :
ات الشَ ـ ْيطَ ِان ِإنَــهُ َلك ُْم َع ُد ٌو ُم ِبـ ي ن ٌ
َع ِليـ ٌـم}( .النــور ،)21 :وقــال تعــاىَ :
{...ول َ تَ َت ِب ُعواْ خُ طُ َو ِ
ن
ان َع ْن َهــا َفأَخْ َر َج ُه َمــا ِم َمــا كَانَــا ِف ِيه
و� إغــواء أبينــا آدم ،يقــول ســبحانه وتعــاىَ { :فأَ َز َل ُه َمــا الشَ ـ ْيطَ ُ
ي
و ُق ْلنــا اهْ بطُــواْ بع ُض ُكــم لبعــض عــدو و َل ُكــم ن� أ
ال َ ْر ِض ُم ْسـ َتقَر َو َم َتــا ٌع إ َى ِحـ ي ن
ـ�}( .البقــرة)36 :
َْ
ٌ
ِ
ْ َِ ْ ٍ َ ُ ٌ َ ْ ِي
َ َ ِ
ٍ
ب� المؤمنـ ي ن
ومــن أعمــال الشــيطان قيامه بتأجيــج نار الفتنــة ،والعداوة ،والكــره ي ن
ـ� ،وعن
تعاى{:إن ََمــا يُ ِر ُيد
هــذا يتحــدث القـرآن الكريــم ب�احة؛ ليأخــذ المؤمنون حذرهــم منه ،فيقــول
ِ
ن
ـر َويَ ُص َد ُكـ ْـم َعــن ِذك ِْر ال ّلـ ِـه َو َع ِن
الشَ ـ ْيطَ ُ
ـع بَ ْي َن ُكـ ُـم َ
وقـ َ
العـ َـد َاو َة َوال َبغْ َضــاء ِ ي� الخَ ْمـ ِـر َو َ
ان أَن يُ ِ
الم ْيـ ِ ِ
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والســامية المتطاحنــة
الصـا َ ِة َف َهـ ْـل أَن ُتــم ُمن َت ُهـ َ
ـون} (المائــدة ،)91 :فــكل حــزب مــن الفــرق العربيــة إ
َ
فــرح بمــا لديــه ،يــرى الصــواب إى جانبــه ،والحــق يرافقــه ،وغـ يـره مــن المخالفـ ي ن
ـ� خصــوم
والزالــة مــن الوجــود ،ويظــن أنــه بذلــك يحــق الحــق ،ويبطل
البــادة إ
مخطئــون ،بــل يســتحقون إ
ـروراً}( .النســاء)120 :
الباطــل ،واللــه تعــاى يقــول{ :يَ ِع ُدهُ ـ ْـم َويُ َم ِن ِيهـ ْـم َو َمــا يَ ِع ُدهُ ـ ُـم الشَ ـ ْيطَ ُ
ان ِإل َ ُغـ ُ

ومشــكلتنا مــع الشــيطان أنــه يزيــن لنــا النحــراف عــن الجــادة ،أ
والعمــال الضالــة،
وقــد تعــددت آ
ـ� المقيــت ،ومــن تلــك آ
الريـ ي ن
اليــات القرآنيــة الـ تـى تحــذر مــن هــذا ت ن
اليــات قولــه
ي
ان أَ ْع َما َل ُهـ ْـم َو َقـ َ
ـاس َو ِإ ن ي ِ� َجــا ٌر
ـن َل ُهـ ُـم الشَ ـ ْيطَ ُ
تعــاىَ :
ـو َم ِمـ َ
{و ِإ ْذ َزيَـ َ
ـب َل ُكـ ُـم ا ْل َيـ ْ
ـن ال َنـ ِ
ـال ل َ غَا ِلـ َ
ـص َعـ َـى َع ِق َب ْيـ ِـه َو َقـ َ
ـال ِإ ن ي ِ� بَـ ِـري ٌء ِمن ُكـ ْـم ِإ ن ي ِ� أَ َرى َمــا ل َ تَـ َـر ْو َن ِإ َِن
َل ُكـ ْـم َف َل َمــا تَـ َـر ِ
ـان نَ َكـ َ
اءت ا ْل ِف َئ َتـ ِ
ــديد ا ْلعقَــاب} .أ
أَخَ ُ
(النفــال)48 :
ــاف ال ّلــهَ َوال ّلــهُ شَ ِ ُ ِ ِ
ن
ين
َــدوا َع َ
ــى
و� إغــواء الشــيطان لعبــاد اللــه
يــن ا ْرت ُ
المؤمنــ� ،يقــول تعــاى{ِ :إ َن ا َل ِذ َ
ي

ــم َوأَ ْم َ
ــم}( .محمــد)25 :
ــدى الشَ ــ ْيطَ ُ
ــد َمــا تَ َب ي َ ن َ
ــم ا ْل ُه َ
ــى َل ُه ْ
ــو َل َل ُه ْ
ــ� َل ُه ُ
ان َس َ
أَ ْدبَ ِار ِهــم ِمــن بَ ْع ِ

ســيترأ مــن تابعيــه؛
وعاقبــة النخــداع بأحابيــل الشــيطان النــدم والحــرة؛ ألنــه
ب
ـان ا ْك ُفـ ْـر َف َل َمــا َك َفـ َـر َقـ َ
مصداق ـاً لقولــه تعاى{:ك ََم َثـ ِـل الشَ ـ ْيطَ ِان ِإ ْذ َقـ َ
ـال ِإ ن ي ِ� بَـ ِـري ٌء ِمنــكَ
ـال ِل ِإا َ
نسـ ِ
ش
ِإ ن ي ِ� أَخَ ُ
(الحــر)16 :
ــ�}.
ــاف ال َلــهَ َر َب ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ااستعانة بالله والعمل بهديه:
إزاء الواقــع المريــر الــذي نعيــش فيــه ويــات التطاحــن ،والقتتــال ،والفرقــة ،والـ ن ن
ـراع،
ين
النــس والجــن ،وضعــف إرادتنــا ،وقلــة وعينــا ،وركوننــا إى الدعــة،
الــذي يغذيــه
شــياط� إ

والركــض وراء راب الدنيــا ،وبريقهــا الخــادع ،فــإن أمامنــا عاجـاً ناجعـاً نتهــاون ن� أ
الخــذ بــه،
ي
ين
المبــ� ،والــ�اط المســتقيم ،الــذي جــاء بــه خاتــم
ونفــرط ن ي� تقديــر قيمتــه ،فهــو النــور
ين
النبيـ ي ن
للعالم� بشـ يـراً ونذيـراً ،مــن عمل به
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ربــه عز وجــل ،فــكان

اهتــدى ،ومــن تنكــب دربــه ضــل وغــوى ،ومــن هديــه الدعــوة إى الســتعاذة باللــه ،واللــه تعــاى
الع ِليـ ُـم} (فصلــت،)36 :
يع َ
السـ ِـم ُ
يقــولَ :
{و ِإ َمــا يَ ن ن َر َغ َنــكَ ِمـ َ
اسـ َت ِع ْذ ِبال َلـ ِـه ِإنَــهُ هُ ـ َ
ـو َ
ـن الشَ ـ ْيطَ ِان نَـ ْز ٌغ َف ْ
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تن
والفــ� ،ن ن
ومــن نــزغ الشــيطان إثــارة القاقــل ،والنعــرات،
والراعــات الداخليــة،
ـن
ـب ا َل ِذيـ َ
المفضيــة إى الفشــل ،وقــد أمــر اللــه بوحــدة الصــف ،فقــال تعــاى{ِ :إ َن ال َلــهَ يُ ِحـ ُ
ن
ــوص}( .الصــف)4 :
يُقَا ِت ُل َ
ــب ِيل ِه َصفّــاً َكأَنَ ُهــم بُن َي ٌ
ــان َم ْر ُص ٌ
ــون ِ ي� َس ِ
أ
ن
اللهــي،
والســامية مــن هــذا المــر إ
فأيــن أطـراف المعــارك الطاحنــة ي� البــاد العربيــة إ
وأيــن هــم مــن أ
المــر بطاعــة اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــن تحذيــره ســبحانه

يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َول َ تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ
{وأَ ِط ُ
وتعــاى مــن ويــات التنــازع؟! إذ يقــول تعــاىَ :
ــرواْ ِإ َن ال ّلــهَ
يحك ْ
ــب ِر ُ
ُــم َو ْ
َوت َْذهَ َ
اص ِب ُ

مــع الصابريــن} .أ
(النفــال)46 :
َ َ َ ِِ َ

فلــو وضــع العــرب والمســلمون هــدى اللــه نصــب أعينهــم ،لمــا اقتتلــوا ،ول اســتباحوا
دمــاء بعضهــم بعض ـاً ،ول انتهكــوا أع ـراض بعضهــم بعض ـاً ،بــل لتمثلــوا مقتـ نـى توجيهــات
نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي أوصاهــم وهــو يــودع الدنيــا وإياهــم ،فقــال( :يــا أَيُ َهــا
ـو ٌم َحـ َـر ٌام ،قــالَ :ف ـأَ ُي بَ َلـ ٍـد هــذا؟ قالــوا :بَ َلـ ٌـد َحـ َـر ٌام .قــال:
ـو ٍم هــذا؟ قالــوا :يَـ ْ
النــاس؛ أَ ُي يَـ ْ
اض ُكـ ْـمَ ،ع َل ْي ُكـ ْـم
َف ـأَ ُي شَ ـ ْه ٍر هــذا؟ قالــوا :شَ ـ ْه ٌر َحـ َـر ٌام .قــال :فــإن ِد َما َء ُكـ ْـمَ ،وأَ ْم َوا َل ُكـ ْـمَ ،وأَ ْع َر َ
ن
ن
ـع
َحـ َـر ٌام ،ك َُح ْر َمـ ِـة يَ ْو ِم ُكـ ْـم هــذا ،ي� بَ َل ِد ُكـ ْـم هــذا ،ي� شَ ـ ْه ِرك ُْم هــذاَ ،فأَ َعا َدهَ ــا ِمـ َـرا ًرا ،ثُـ َـم َر َفـ َ
ـت؟ قــال ابــن َعبـ ٍ ن
ر� اللــه عنهمــا:
ـت؟ اللهــم هــل بَلَغْ ـ ُ
َرأْ َســهُ  ،فقــال :اللهــم هــل بَلَغْ ـ ُ
َ
ـاس ،ي
ــدي
َف َوا َل ِ
ــب ،ل ت َْر ِج ُعــوا بَ ْع ِ
ْــى بيــده؛ ِإنَ َهــا َل َو ِص َي ُتــهُ إى أُ َم ِت ِــهَ ،ف ْل ُي ْب ِلــغ الشَ ِ
ــاه ُد الْغَ ا ِئ َ
ــذي نَف ِ ي
ن
ـاب بَ ْعـ ٍـض).
ـ� ُب بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِر َقـ َ
ُك َفــا ًرا ،يَـ ْ ِ

(*)
1

هدانــا اللــه تعــاى إى العمــل بكتابــه الكريــم ،وســنة خاتــم النبيـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،ت
حــى نقــي أنفســنا ش
بخــر الدنيــا ،وعزهــا ،والنــ� فيهــا ،ونفــوز
الــرور ،ونحظــى ي

بســعادة آ
الخــرة ،والخلــود ن ي� جنــات النعيــم ،ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز ،ومــا هــي مــن

ين
ين
المتقــ� ببعيــد.
المؤمنــ�

* صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ن
مى
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امقال التاسع والعرون

نر ي العدد  146رمضان وشوال 1440هـ /أيار وحزيران 2019م

ما بن مجزري نيوزيلندا والخامس عر
من رمضان ي امسجد اإبراهيمي
قواسم مشركة
الجراميــة الـ تـى نالــت مــن دمــاء مصلـ ي ن
ـ� أبريــاء ن ي� مســجدين ن ي� نيوزيلنــدا،
الحادثــة إ
ي
تشــرش) ،ومســجد ن ي� منطقــة (لينــوود) بضواحــي
 مســجد النــور الواقــع وســط (كريســت يالمدينــة -وذلــك ن ي� الثامــن مــن شــهر رجــب لعــام 1440هـــ ،وبالتحديــد خــال أدائهــم صــاة
ن
الجرامــي المزلــزل الــذي
الجمعــة ي� الخامــس عـ شـر مــن شــهر آذار 2019م ،تذ ِكــر بالحــادث إ
ن
البراهيمــي ن ي� مدينــة خليــل الرحمــن الفلســطينية ،فجــر يــوم الخامــس عـ شـر
وقــع ي� المســجد إ
مــن رمضــان 1414هـــ ،وفــق /25شــباط1994/م.
جريمــة قتــل المصلـ ن ن
البراهيمــي أبكــت الحجــر قبــل البـ شـر ،حيــث قتــل
ـ� ي� المســجد إ
ي
ـا� المجــرم بــاروخ جولدشــتاين.
 29مصليـاً ،وجــرح مــا يربــو عــن  ،150ونفذهــا الطبيــب إ
الرهـ ب ي

البراهيمــي ن ي� نيوزيلنــدا لتثـ يـر مشــاعر النــاس ن ي� أنحــاء
وجــاءت مثيلــة مجــزرة المســجد إ
الدنيــا إل الحاقديــن المتجرديــن مــن الموضوعيــة ،ممــن أعمــى التعصــب أبصارهــم ،وطمــس
النغــاق عــى قلوبهــم وعقولهــم ،ويبــدو أنهــم قلــة منبــوذة ،يتسـ تـرون وراء تغريــدات نشــاز،

ن
الج ـرام البــواح وقبولــه ،ولــم يكــن لهــم مســوغ
تنــوب عنهــم ي� التعبـ يـر عــن مــؤازرة هــذا إ
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ســوى حقدهــم الدفـ ي ن
ـ� ،واللــه تعــاى حــذر مــن هــؤلء وأشــباههم والقـرآن يتـ ن ن
ـرل من الســماء،
ـن َآم ُنــواْ ل َ تَ َت ِخـ ُـذواْ ِبطَانَـ ًـة ِمــن ُدو ِن ُكـ ْـم ل َ
أي قبــل مئــات القــرون ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـر
يَأْ ُلونَ ُكـ ْـم خَ َبــال ً َو ُدواْ َمــا َع ِن ُتـ ْـم َقـ ْـد بَـ َـد ِت ا ْل َبغْ َضــاء ِمـ ْ
ـن أَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َو َمــا تُخْ ِفــي ُص ُدو ُرهُ ـ ْـم أَ ْكـ ب َ ُ
آ
ـون} (آل عمـران)118:
ـات ِإن كُن ُتـ ْـم ت َْع ِق ُلـ َ
َقـ ْـد بَ َي َنــا َل ُكـ ُـم اليَـ ِ
قواسم امجرمن مشركة:
ـ� الحادثـ ي ن
بـ ي ن
ـ� قواســم مشـ تـركة عــدة ،مــن أبرزهــا أنهمــا وقعــا ن ي� المســاجد ،ضــد
منشــغل� بعبادتهــم ،مجرديــن مــن أ
ين
الســلحة العســكرية ،أمــا
أنــاس أبريــاء يصلــون فيهــا،
المجــرم ن� الحادثـ ي ن
ـ� ،فمتســلح بعتــاد عســكري ،ومعـ ٌـد لجريمتــه ،ومخطــط لهــا بإحــكام ،وعــن
ي
ســبق إرار وترصــد ،وجــاء إى مــكان العبــادة ليقــوم بجريمتــه دون أن يقــوم المســتهدفون
فيهــا بــأي فعــل ،أو ينطقــوا بــأي لفــظ ضــده ،ولــم يكــن ذنبهــم ن ي� اعتباراتــه الضالــة ســوى
أنهــم لبــوا أمــر اللــه بالتوجــه إى المســجد ألداء عبــادة اللــه الواحــد القهــار ،وقــد فعــل
مجرمــو العصــور الحجريــة مــا يشــبه هــذه الجرائــم ،الـ تـى ت
يقرفهــا بعــض الذيــن يعايشــون
ي
ن
التقــدم
التقــى ،والتطــور الحضــاري ن ي� الحيــاة ووســائلها وأســاليبها ،فقــال اللــه تعــاى ن ي�
ي
ن أ
الذيــن فتنــوا المؤمنـ ي ن
وج*
ـ� والمؤمنــات ،وقذفوهــم ل ُيق َت ُلــوا ي� الخــدودَ :
السـ َـماء َذ ِ
{و َ
ات ا ْلـ ب ُ ُ
ـر ِ
أ
ـود* ِإ ْذ هُ ـ ْـم َع َل ْي َها
َوا ْل َيـ ْ
ات ا ْل َو ُقـ ِ
ـار َذ ِ
ـاب ْالُخْ ُد ِ
ـاه ٍد َو َمشْ ـ ُه ٍ
ـود* َوشَ ـ ِ
ـو ِم ا ْل َم ْو ُعـ ِ
ود* ُق ِتـ َـل أَ ْص َحـ ُ
ود*ال َنـ ِ
*و َما نَق َُمــوا ِم ْن ُهـ ْـم ِإل أَن يُ ِؤْم ُنــوا ِبال َلـ ِـه ا ْل َع ِزيـ ِـز
ُق ُعــو ٌد* َوهُ ـ ْـم َعـ َـى َمــا يَف َْع ُلـ َ
ـون ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� شُ ـ ُهو ٌد َ
ا ْلحميــد* ا َلــذي َلــهُ م ْلــكُ الســماوات و أ
ش
ال َ ْر ِض َوال َلــهُ َع َ
يــن َف َت ُنــوا
َ َ َ ِ َ
ُ
ــه ٌيد* ِإ َن ا َل ِذ َ
ِ
َِ ِ
� ٍء شَ ِ
ــى ك ُِل َ ْي
ـق} (الـ بـروج)10 - 1:
ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َوا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
اب َج َه َنـ َـم َو َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ُ
ـات ثُـ َـم َلـ ْـم يَ ُتوبُــوا َف َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ُ
اب ا ْل َح ِريـ ِ
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،اسـ ن
ـتح� مشــهداً ممــا ت
اقرفــه بعــض المجرمـ ي ن
ـ�
ين
ين
ُــمَ ،ل ُي ْمشَ ــ ُ
ط
المؤمنــ�
ضــد
الســابق� ،فقــال عليــه الصــاة والســام( :لقــد كان مــن َق ْب َلك ْ
ـع
� ُفــهُ ذلــك عــن ِد ِينـ ِـهَ ،ويُ َ
ـاط ا ْل َح ِديـ ِـد ،مــا ُد َ
وضـ ُ
ِب ِمشَ ـ ِ
ون ِعظَ ِامـ ِـه مــن َل ْحـ ٍـم ،أو َع َصـ ٍ
ـب ،مــا يَ ْ ِ
(*)
ــق باث ْ َن ي ْ ن
� ُفــهُ ذلــك عــن ِد ِين ِــه )...
ْــر ِق َرأْ ِس ِــهَ ،ف ُيشَ ُ ِ
ِ
ا ْل ِم ْنشَ ــا ُر عــى َمف ِ
ــ� ،مــا يَ ْ ِ
1

أ
اب َما ل َِقي ال َن بىَ ،ص َى اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََمَ ،وأَ ْص َحابُهُ ِم َن ُ ش
� ِبمك ََة.
ر ِك ي ن َ
* صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،بَ ُ
الم ْ ِ
َ ِ يُ
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بواعث امجرمن ما اقرفوا:

المجرمــ� الذيــن ت
ين
يقرفــون الجرائــم
ــدق النــاس أو أنكــر بعضهــم ،فــإن لــدى
َص َ
النك ـراء ضــد المسـ ي ن
ـلم� ن ي� أنحــاء الدنيــا بواعــث حقــد بغيــض ،وتعصــب أعمــى ،ل تحتــاج إى
وســائل دقيقــة لكتشــافها وإبرازهــا ،فهــم تيركــون ليــس بصماتهــم وراء أفعالهــم المشــينة
وتعابرهــم عــن دوافعهــم ،فمرتكــب جريمــة
فحســب ،بــل ي�حــون بألســنتهم وكتاباتهــم
ي
قتــل المسـ ن ن
ن
أ ت
ـى المتطــرف ،ويبلــغ مــن العمر28
ي
ـلم� ي� نيوزيلنــدا (برينتــون تارنــت) الســر ياى اليميـ ي
ت
ـى يُذ ّكــر مــن خالهــا
عام ـاً  -حمــل بندقيــة مرصوصــة ليــس بالذخـ يـرة فقــط ،بــل بالكتابــة الـ ي
ين
ســبع�
بمعــارك تاريخيــة خاضهــا المســلمون وانتــ�وا ،وأذاع بيانــاً مكتوبــاً بمــا يزيــد عــن
صفحــة ،شرح خالــه هدفــه ودوافعــه وفلســفته وفكــره .

ت
ـى ينتمــي إليهــا ،وممــن يســتوحي فكــره ودافعيتــه
وتحــدث عــن المدرســة الفكريــة الـ ي

لقـ تـراف هــذه الجريمــة ،وكان قــد صــور الحــدث بتقنيــة حديثــة ،مكنتــه مــن أن يبــث مشــاهد
مــا يقـ تـرف عــى الهــواء مبـ ش
ـارة ،عـ بـر صفحتــه عــى موقــع فيســبوك ،فالحــدث مخطــط لــه
الرار ت
والرصــد ،ول مجــال فيــه لزعــم أن مــن قــام بــه مجنــون،
بإحــكام ،ومقصــود مــع ســبق إ

ـ� عــى ذلــك بعزيمــة أكيــدة،
أو طائــش ،أو متهــور ،وإنمــا كان يــدرك مــا يقــول ويفعــلُ ،
ومـ ّ
ول يهــم كثـ يـراً إن كان يســاعده أنــاس آخــرون أم ل ،فالحقيقــة أنــه يتبــع مدرســة لهــا وجــود ن ي�
العالــم ،ولهــا منظــرون يتحدثــون عــن فكرهــا ،ويبثونــه ن ي� مواقفهــم السياســية والعســكرية،
و� منتدياتهــم الثقافيــة والفنيــة وغرهــا ،إنــه فكــر التعصــب أ
ن
ت
العمــى،
ي
وحــى القتصاديــة ،ي
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وثقافــة الحقــد البغيــض ،ونزعــة الكراهيــة الظالمــة ،وبحســب وثيقــة شنرهــا (تارنــت) عــى
ال تنرنــت ،فإنــه ينتمــي إى عائلــة أسـ تـرالية مــن الطبقــة العاملــة ،أهدافه هــي إخــاء المجتمعات
إ
الرهابية،
الغربيــة مــن غـ يـر البيــض والمهاجريــن ،بغــرض حمايتها ،وكذلــك النتقــام للحــوادث إ
ت
ـى يقــوم بهــا مســلمون ومهاجــرون حــول العالــم بحســب أقوالــه.
والجرائــم الجنســية ،الـ ي

ن
ن
(�
بحســب الوثيقــة بــدأ (تارنــت) بالتخطيــط للهجــوم قبــل عامـ يـ� ،ثم بــدأ بالتخطيــط ي
الموقــع) قبــل ثاثــة أشــهر ،واختــار نيوزيلنــدا ليؤكــد أن ل مكانـاً آمنـاً ن ي� هــذا العالــم ،واختــار
هذيــن المســجدين بعــد زيارتهمــا ،وكان يريــد اســتهداف مســجد ثالــث ،ولكنــه لــم ينجــح .
وأكــد عــى أنــه يعمــل بشــكل منفــرد ،ول ينتمــي إى أي حركــة نازيــة أو معادية للســامية،
ن
ـى،
ال تنرنــت ،وأشــار إى تأثــره بـ(أنــدرس بريفيــك) إ
وأنــه شــكل أفــكاره مــن خــال إ
الرهـ ب ي
ـا� اليميـ ي
الــذي قتــل  77شــخصاً ن� ن
(*)
الرويــج عــام .2011
ي
1

العــام عــن خطيــب أحــد المســجدين اللذيــن شــهدا العتــداء
ونقلــت بعــض وســائل إ
آ
الثــم ،وصفــه للحظــات الصعبــة الـ تـى تخللتهــا وقائــع الجريمــة النكـراء ،فبـ ي ن
ـ� أنــه بينمــا كان
ي
يلقــي خطبتــه بحضــور نحــو ثمانـ ي ن
ـ� مصل ًيــا ،ســمع صوتًــا لــم يعتــد ســماعه مــن قبــل ن ي� هــذه
المنطقــة ،صــوت قــادم مــن بعيــد يقـ تـرب تدريج ًيــا ،هــو صــوت أقــرب إى صــوت الرصــاص،
لكنــه لــم يكــن متأكـ ًـدا منــه.
بيــد أنــه رعــان مــا أدرك أنهــا طلقــات رصــاص ،ولذلــك فكــر أن ينهــي الصــاة برعــة،
وبخاصــة مــع اقـ تـراب صــوت الرصــاص ،قبــل أن يهشّ ــم الرصــاص نافــذة المســجد ،وأصــاب
ن
بعــض المصلـ ي ن
و� هــذه
ـ� الذيــن بــدأوا بال ـ�اخ ،وانكفــأوا فــوق بعضهــم بعض ـاً ً
أكوامــا ،ي
أ
الثنــاء ،شــاهد إمــام المســجد ابنــه ،لكنــه لــم يســتطع الوصــول إليــه حيــث كان يرقــد ،لكــن
عنــد الحاجــز الــذي يفصــل القاعــة عــن مصــى الســيدات ،ثبتــت زوجتــه ن ي� مكانهــا بعــد إصابتهــا
بطلقــة ن� ذراعهــا ،ن� حـ ي ن
ـ� اخـ تـرق الرصــاص جســد صديقــة لها كانت تجلــس بجوارهــا ،فقتلها.
ي
ي
* مواقع إخبارية عدة .
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وفجــأة أخــذ الخــوف يتــرب إى قلــب المــام ،ن� أرض أ
المــان ،خشــية أن يشــهد
إ
ي
مقتــل أرتــه أمــام عينيــه.

(*)
1

وقــد ارتقــى ن ي� هــذه الحادثــة المؤلمــة خمســون شــهيداً ،وأصيــب مثلهــم بج ـراح ،
ين
الفلســطيني� الذيــن ارتقــوا شــهداء بــإذن اللــه تعــاى ن ي� هــذه المجــزرة:
ومــن

ن
العام
صور بعض شهداء مسجدي نيوزيليندا حسب المنشور ي� وسائل إ

الشهيد عبد الفتاح الدقة

الشهيد أسامة ابو كويك

الشهيد عطا عليان

الشهيد عي الساحوري

أمــا الشــهيد كامــل درويــش ،فلــه قصــة زادت مــن ألــم عائلتــه ،فقد
تحمــل
توفيــت والدتــه إثــر إصابتهــا بنوبــة قلبيــة ،نتيجــة عجزهــا عــن ُ
أ
ال� والحــزن جـراء فقــدان فلــذة كبدهــا ،بعدمــا ذاقــت عنــاء الســفر
مــن أ
الردن إى نيوزيلنــدا ،بعــد أســبوع مــن وقــوع الجريمــة ،لحضــور
جنــازة ابنهــا ،وبذلــك فقــدت العائلــة البــن أ
والم ن ي� أســبوع واحــد.
* جريدة القدس ،العدد  ،17825الثاثاء  ،2019/ 3/ 26ص 9بت�ف.
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الشهيد كامل درويش

ؤوا نُو َر الل ِ
ن لِ ُيطْ ِ
ه:
يُرِي ُدو َ
ف ُ
أ
الســام والمسـ ي ن
ـلم� ،يعـ بـر عنــه الحاقــدون أحيان ـاً بألســنتهم،
الحقــد العمــى عــى إ
ويســتخدمون ن ي� أحيــان أخــرى بنادقهــم ،ومختلــف أنــواع أســلحتهم الف ّتاكــة ومضايقاتهــم،
ـ� هدفهم ممــا ت
ـ� ريحـ ي ن
وأوضــح القـرآن الكريــم ن� موضعـ ي ن
ون
يقرفون ،فقــال عــز وجل{:يُ ِر ُيد َ
ي
ون} (التوبــة )32 :وقال
ـو َكـ ِـر َه ا ْلك َِافـ ُـر َ
أَن يُطْ ِفــؤُواْ نُــو َر ال ّلـ ِـه ِبأَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َويَـأبْ َ� ال ّلــهُ ِإل َ أَن يُ ِتـ َـم نُــو َر ُه َو َلـ ْ
ون ِل ُيطْ ِفــؤُوا نُــو َر ال َلـ ِـه ِبأَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َوال َلــهُ
تعــاى{ :يُ ِريـ ُـد َ
فالماكــرون والكائــدون ل إاســام والمسـ ي ن
ـلم� ،يســلكون الســبل المتاحــة لهــم جميعها،
ين
والمســلم� ،بهــدف
الســام
بألســنتهم وأيديهــم وخبثهــم ومكرهــم ،لانقضــاض عــى إ

ون}(الصــف)8 :
ـو َكـ ِـر َه ا ْلك َِاف ُر َ
ـور ِه َو َلـ ْ
ُم ِتـ ُـم نُـ ِ

إطفــاء نــور الحــق ،وطمــس الحقيقــة الســاطعة ،لكــن مكرهــم ســيبور كمــا بــار مكــر أســافهم
ين
المســلم� ن ي� دينهــم،
مــن قبــل ،الذيــن كان مــن كيدهــم ،أن اختــاروا أســلوب زعزعــة ثقــة
بالتشــكيك ،وإثــارة الشــبهات ،وبــث أ
الراجيــف ،حـ تـى إن بعضهــم اســتخدم أســلوب إعــان
ن
إســامه ،ثــم ت
الراجــع عــن ذلــك بعــد حـ ي ن
الســام العيــوب ،فارتـ َـد عنــه،
ـ� ،بزعــم أنــه وجــد ي� إ
وهــو ظالــم لنفســه مريــب ،وعــن هــذا المكــر ،يقــول جــل شــأنه ن ي� محكــم كتابــه العزيــز:
ـار َوا ْك ُفـ ُـرواْ
َ
ـاب ِآم ُنــواْ ِبا َلـ ِـذي أُنـ ِـز َل َعـ َـى ا َل ِذيـ َ
{و َقا َلــت طَآ ِئ َفـ ٌـة ِمـ ْ
ـن َآم ُنــواْ َو ْجــهَ ال َن َهـ ِ
ـن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ
ــون}( .آل عمــران)72 :
ــم يَ ْر ِج ُع َ
ــر ُه َل َع َل ُه ْ
ِآخ َ

ويأى الله إا أن يتم نوره:
ت
ن
ت
ن آ ن
ـا� ،عــى الذيــن
ـالفى الذكــر مــن سـ ي
ـور� التوبــة والصــف ،جــاء الــرد الربـ ي
ي� اليتـ يـ� سـ ي
يريــدون إطفــاء نــور اللــه ،بالجــزم المؤكــد عــى حتميــة إتمــام نــور اللــه ،فالمعركــة بـ ي ن
ـ� الحــق
والباطــل ن� هــذا المجــال ،يتــوى أمرهــا اللــه ،جلــت قدرتــه ،ي ن
وحــ� يكــون اللــه بالمرصــاد
ي
ـ� ،فالنتيجــة محســومة ،إذ أيــن عتــاد الظالمـ ي ن
للظالمـ ي ن
ـ� وقدرتهــم وإمكاناتهــم ،ممــا لــدى اللــه
الخالــق الواحــد القهــار ،الــذي أمــره بالــكاف والنــون؟ ويصــف ذاتــه وقدرتــه ورعــة فعلــه،
وتنفيــذ أمــره ،فيقــول عــز وجــل{ :بديــع الســماوات و أ
ـى أَ ْمـراً َف ِإن ََمــا يَ ُقـ ُ
ـول َلــهُ ُكــن
ال َ ْر ِض َو ِإ َذا َقـ ن َ
َِ ُ َ َ َ ِ َ
ش
ـى ٍء ِإ َذا أَ َر ْدنَــا ُه أَن نَ ُقـ َ
ـون} (النحل)40 :
ـول َلهُ كُن َف َي ُكـ ُ
َف َيك ُ
ُون}(البقــرة ،)117 :ويقــول تعــاى{ِ :إن ََمــا َق ْو ُل َنــا ِلـ َ ي ْ
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فأيــن سـ ب أ
ـيختى أولئــك المجرمــون مــن عقــاب اللــه وانتقامــه؟! ألنــه حتم ـاً ســينت�
أ
ن
ـد� الــذي يرويــه عنــه رســول ال َلـ ِـه،
لوليائــه ،كيــف ل؟! وهــو القائــل ســبحانه ي� الحديــث القـ ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،فيقــول(ِ :إ َن ال َلــهَ قــال :مــن َعــا َدى يى َو ِل ًيــاَ ،ف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِبا ْل َحـ ْـر ِب ،ومــا

ش
إى ِبال َن َو ِافـ ِـل
إى ِم َمــا ا ْف ت َ َر ْضـ ُ
ـى ٍء أَ َحـ َ
تَ َقـ َـر َب ي َ
ـب ي ّ
ـت عليــه ،ومــا يَ ـ َز ُال َع ْبـ ِـدي يَ َت َقـ َـر ُب ي ّ
إى َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ
ت
ت
ـى
حــى أُ ِح َبــهُ  ،فــإذا أَ ْح َب ْب ُتــهُ كنــت َسـ ْـم َعهُ الــذي يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ
ـ� ُه الــذي يُ ْبـ ِ ُ
ـ� ِبـ ِـهَ ،ويَـ َـد ُه الـ ي
ـش بهــاَ ،ور ْج َلــهُ الـ تـى يَ ْمـ ِشـى بهــاَ ،وإ ْن َس ـأَ َل نى أل ُ ْع ِط َي َنــهُ َ ،و َلـ أِ ن
اس ـ َت َعا َ ِذ ن ي� أل ُ ِع َيذنَــهُ  ،ومــا
يَ ْب ِطـ ُ
ـ� ْ
ِ
ِ
ي
ِي
ي
(*)
ش
ـو َت ،وأنــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ )
� ٍء أنــا َف ِاع ُلــهُ  ،تَـ َـر ُد ِدي عــن نَ ْفـ ِـس ُ
الم ِؤْمـ ِـن ،يَكْ ـ َـر ُه ا ْل َمـ ْ
تَـ َـر َد ْد ُت عــن َ ي ْ
ـ� والظالمـ ي ن
ـ� مــن عباده ،ســيكون وبــال ً عــى المجرمـ ي ن
فانتصــار اللــه للمظلومـ ي ن
ـ� ،الذين
1

يعيثــون ن� أ
الرض فســاداً وإفســاداً ،وبخاصــة الذيــن يعتــدون عى أمــن المســاجد وحرماتها ،من
ي
ين
ـن أَظْ َلـ ُـم ِم َمن َم َن َع
الذيــن يعــدون مــن أظلــم
الظالم� ،الذيــن يقول فيهم العزيــز المقتدرَ :
{و َمـ ْ

مســاجد ال ّلــه أَن ي ْذ َكــر فيهــا اســمهُ وسـ ن
�
ـعى ِ ي� خَ َر ِاب َها أُ ْو َلــ ِـئكَ َما ك َ
َان َل ُهـ ْـم أَن يَ ْدخُ ُلوهَ ــا ِإل َ خَ آ ِئ ِف ي ن َ
َ َ ِ َ ِ ُ َِ َ ْ ُ ََ َ
لهــم ن� الدنْيــا خـزي و َلهــم ن� آ
ال ِخــر ِة َعـ َـذاب َع ِظيـ ٌـم} (البقــرة ،)114:فلــكل ت
المربصـ ي ن
ـ� بالمســاجد
ٌ
َ
ُ ْ ِي ُ َ ِ ْ ٌ َ ُ ْ ِي
الخــزي ن� الدنيــا ،والعــذاب العظيــم ن� آ
الخــرة ،كمــا قــال ربنــا ،ومــن أصــدق مــن اللــه قيـاً.
ي
ي
للحق والحقيقة واإنصاف:
ممــا لفــت أ
النظــار ن� أعقــاب الجريمــة النكـراء الـ تـى وقعــت ن� مســجدين نيوزيلنديـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ت
عــرت عــن شــجب واضــح ،ومــؤازرة ولــو معنويــة
الــى ب
بعــض ردود الفعــل المنكــرة لهــا ،ي
ن
ين
و� نيوزيلنــدا بخاصــة ،مــا قامــت بــه رئيســة وزراء نيوزيلنــدا (جاســيندا
للمســلم� بعامــة ،ي
آردرن) مــن أفعــال ،ومــا صــدر عنهــا مــن أقــوال منــددة بالجريمــة ،وت�يحــات مســاندة للذيــن
وقعــت عليهــم ،حـ تـى بلــغ بهــا أ
المــر أن وضعــت عــى رأســها غطــاء للتعبـ يـر عــن مشــاركتها
ين
المســلم� ،حســب تقديرهــا بارتــداء بعــض رموزهــم ،وعــادت ارتــداء ذاك الغطــاء الرمــزي
وكــررت ارتدائــه يــوم الجمعــة التاليــة للحــادث ،بــل صــدرت دعــوات انصاعــت لهــا بعــض
النســاء غـ يـر المســلمات لرتــداء غطــاء ال ـرأس؛ تعبـ يـراً عــن مســاندة المسـ ي ن
ـلم� والمســلمات ن ي�
اض ِع .
اب ال َت َو ُ
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،بَ ُ
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محنتهــم ،ويــوم الحــادث بالــذات توافــق مــع يــوم زفــاف عروسـ ي ن
ـ� ،فذهبــا بثيــاب الفــرح،
ت
ن
ـى تلقيانهــا مــن ضيوفهمــا ،ووضعاهــا تبرتيــب أمــام أحــد المســجدين
حاملـ ي ْـ� باقــات الــورد الـ ي
اللذيــن وقعــت فيهمــا الجريمــة النك ـراء ظه ـر ًا.

ـلم� ن� العالــم ت
ن
يحرمــون القيــم،
فليــس عجيب ـاً ول غريب ـاً أن يوجــد أنــاس غـ يـر مسـ ي ي
ـر بـ ي ن
النســان ،وينكــرون الطغيــان والعــدوان ،واللــه تعــاى نبــه إى مســألة التميـ ي ن
ـ�
ويقــدرون إ
غـ يـر المسـ ي ن
ـن أَهْ ـ ِـل
ـواء ِمـ ْ
ـلم� ،مــن حيــث مواقفهــم مــن الحــق ،فقــال عــز وجــلَ { :ل ْي ُســواْ َسـ َ
ــة َقآ ِئ َم ٌ
ــاب أُ َم ٌ
ون} (آل عمــران)113 :
ــج ُد َ
ــة يَ ْت ُل َ
ــل َوهُ ْ
ــم يَ ْس ُ
ــات ال ّل ِ
ــون آيَ ِ
ــه آنَــاء ال َل ْي ِ
ا ْل ِك َت ِ
ـن ِإن
ويقــول عــز
َ
ـار يُــؤَ ِد ِه ِإ َل ْيــكَ َو ِم ْن ُهــم َمـ ْ
ـاب َمـ ْ
وجل{:و ِمـ ْ
ـن ِإن تَأْ َم ْنــهُ ِب ِقنطَـ ٍ
ـن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ
ن أ
ـ�
ـس َع َل ْي َنــا ِ ي� ال ُ ِم ِيـ ي ن َ
ـار ل َ يُــؤَ ِد ِه ِإ َل ْيــكَ ِإل َ َمــا ُد ْمـ َ
ـت َع َل ْيـ ِـه َقآ ِئمـاً َذ ِلــكَ ِبأَنَ ُهـ ْـم َقا ُلــواْ َل ْيـ َ
تَأْ َم ْنــهُ ِب ِدي َنـ ٍ
ــون َع َ
ــون} (آل عمــران)75:
ــم يَ ْع َل ُم َ
َس ِــب ٌيل َويَقُو ُل َ
َــذ َب َوهُ ْ
ــى ال ّل ِــه الك ِ

الســام بـ ي ن
حـ تـى ن� مجــال المــوا ّدة والمعــاداة ،يمـ ي ن
ـ� المعتديــن وســواهم ،ن ي� اتخــاذ
ـر إ
ي
أ
ن
الديـ ِـن
ـن َلـ ْـم يُقَا ِت ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِ
المواقــف والحــكام ،فيقــول عــز وجــل{ :ل يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َلــهُ َعـ ِـن ا َل ِذيـ َ
�* ِإن ََمــا
ـب ا ْل ُمق ِْسـ ِـط ي ن َ
َو َلـ ْـم يُخْ ِر ُجو ُكــم ِمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم أَن ت ب َ َُروهُ ـ ْـم َوتُق ِْس ـطُوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم ِإ َن ال َلــهَ يُ ِحـ ُ
248

ن
الديـ ِـن َوأَخْ َر ُجو ُكــم ِمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم َوظَاهَ ـ ُـروا َعـ َـى ِإخْ َر ِاج ُكـ ْـم
ـن َقاتَ ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِ
يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َلــهُ َعـ ِـن ا َل ِذيـ َ
ــم َفأُ ْو َل ِئــكَ
ــم َو َمــن يَ َت َو َل ُه ْ
أَن ت ََو َل ْوهُ ْ

ــون} (الممتحنــة)9 - 8 :
ــم الظَا ِل ُم َ
هُ ُ

فمــا عـ بـر عنــه بعــض مــن غـ يـر المسـ ي ن
ـع
ـلم� بشــأن شــجب الجريمــة المرتكبــة ضــد ُ
الر َكـ ِ
الســجود ،القائمـ ي ن
ـ� لربهــم يتعبــدون ،ينــم عــن خلــق يســتحق الحـ تـرام والتقديــر ،ويبعــث
عــى أ
المــل بــأن النــاس مــا زال فيهــم خـ يـر ،وأنهــم ليســوا ســواء؛ فمنهــم الحاقــد المجــرم،
النســان المنصــف ،الــذي لــم يتجــرد مــن إنســانيته وموضوعيتــه ،وهــم ليســوا قلــة ن ي�
ومنهــم إ
أ
ن
ـكا� والمؤثــر ،لكــن ل بــد للمسـ ي ن
ـلم�
العالــم ،لكــن لاســف صوتهــم غـ يـر مســموع عــى النحــو الـ ي
ن
النســانية ،وقضايــا العــدل والســلم العالميـ ي ن
ـ� ،ألن
مــن التعــاون مــع أمثــال هــؤلء ي� خدمــة إ
المســلم المنصــف يتحــرى الحــق فيتبعــه ،والـ شـر فيتجنبــه ،ومــن واجبــه أن يقــول للمحســن
الســام تهــدف إى إحقــاق الحــق ،وإبطــال الباطــل ،ولــو
ـىء أســأت ،فدعــوة إ
أحســنت ،وللمـ ي
أن كثـ يـراً مــن النــاس يكرهــون ،حـ تـى إنهــم ن ي� أحيــان كثـ يـرة يعــادون ،وعــى الرغــم مــن ذلــك،
ت
ـى بهــا
ـى وجهنــا إى التحـ ي
فإنــا ســندور مــع الحــق ،حيــث دار ،مــن منطلــق القيــم النبيلــة الـ ي
آ
رب العالمـ ي ن
ـ� ِل ّلـ ِـه
ـن َآم ُنــو ْا كُونُــو ْا َق َو ِامـ ي ن َ
ـ� ،وهــو المــر بالقســط ،بقولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـوى َواتَ ُقــواْ
شُ ـ َه َداء ِبا ْل ِق ْسـ ِـط َول َ يَ ْج ِر َم َن ُكـ ْـم شَ ـ َن ُ
ـو أَ ْقـ َـر ُب ِلل َت ْقـ َ
ـو ٍم َعـ َـى أَل َ ت َْع ِد ُلــواْ ا ْع ِد ُلــواْ هُ ـ َ
آن َقـ ْ
ال ّلــهَ ِإ َن ال ّلــهَ

ـون} (المائــدة)8 :
ـر ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
خَ ِبـ ي ٌ

ن
تشرتش بنيوزيلندا،
تشييع بعض ضحايا الحادث إ
الجرامي ي� مسجدي كرايست ي
ن
ً
الجرامي ي� مسجدي نيوزيلندا تضامنا مع الضحايا
تصى الجمعة التالية للحادث إ
وجموع ي
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رخة لاتعاظ:
حيــال جريمــة القتــل المروعــة ن ي� مســجدي نيوزيلنــدا ،ومــا ســبقها مــن مجــازر ن ي�
ن
وغرهــا مــن الجرائــم الـ تـى ينــدى لهــا جبـ ي ن
ـ� كل
المســجد إ
البراهيمــي ي� مدينــة خليــل الرحمــن ،ي
ي
حــر مــن النــاس ،والخلــق أجمعـ ي ن
ـ� ،لــم يصــدح العــرب والمســلمون بمواقــف حازمــة إل مــن
رحــم اللــه منهــم ،ففــي أعـراف النــاس ينتفــض أنصــار مــن تقــع عليهــم العتــداءات ،وتكــون
لهــم مواقــف حازمــة وحاســمة ،ولــو مــن بــاب اســتثمار الحــادث لمصالحهــم العامــة ،فالذيــن
بالســام والمسـ ي ن
ـلم� ،يجــدر أن ينبهوا إى أنهــم غذوا نــار الكراهية
الرهــاب وألصقــوه إ
صنعــوا إ
الذى بالنــاس آ
البريــاء ،وألحقــوا أ
ـلم� أ
المنـ ي ن
والحقــد ضــد المسـ ي ن
ـ� ،ن ي� مســاجدهم وشــوارعهم،
وأســواقهم ،وأماكــن عملهــم ،فكــم مــن مســلمة لحقهــا أ
الذى ن ي� هــذا العــ� لمجــرد أنهــا
ن
وغرهــا؛ ألنــه مجــرد
ترتــدي ثيــاب المســلمات؟! وكــم مــن مســلم اضطهــد ي� رحلــة طـ يـران ي
مســلم؟! إضافــة إى انتهــاك حرمــات بــاد المسـ ي ن
ـلم� عــن بكــرة أبيهــا بحجــة التصــدي ل إارهــاب،
(الســاموفوبيا) كأنــه حقيقــة ل مفــر منهــا ،وهــو صــدر عــن واقــع اختلطــت
وصــار مصطلــح إ
المــور ،وزاغــت فيــه أ
فيــه أ
البصــار ،وانحرفــت فيــه القيــم ،لتحقيــق مــآرب الشــيطان فــان مــن
النــس ،إضافــة إى إنجــاح شــيطان الجــن ن ي� عرقلــة دعــوة الخـ يـر ،والســتقامة عــى ديــن اللــه،
إ
ن
وهــو الــذي حـ ّـدث القـرآن الكريــم عــن أهدافــه ،فقــال عــز وجــلَ { :قـ َ
ـى أل َ ْق ُعـ َـد َن
ـال َف ِب َمــا أَغ َْويْ َتـ ِ ي
راطَــكَ
َل ُهـ ْـم ِ َ

المس ـتقيم} أ
(الع ـراف)16 :
ُ ْ َِ َ

الســام
فمــا دام الحــال كذلــك ،فلـ َـم الخــذلن؟! ولـ َـم النكــوص عــن النتصــار لديــن إ
والمسـ ي ن
ـلم� مــن أصحــاب القــوة والنفــوذ ،ممن كانــوا ل يتوانــون عن الت�يــح المنــدد بالجريمة
ـلم�؟! فقــد ســبق أن وقعــت حــوادث ضــد آمنـ ي ن
لــو وقــع مثلهــا ضــد غـ يـر المسـ ي ن
ـ� مــن غـ يـر
ـلم� ،ينكرهــا كل ســوي مــن المسـ ي ن
المسـ ي ن
وغرهــم ،لكــن أيــن هــم المســلمون المؤثــرون
ـلم� ي
ن
البــادة الظالمــة
ي� مواقفهــم السياســية والحزبيــة وثقلهــم العــام ممــا يحــدث مــن جرائــم إ
250

ـوم أُ ِكل
ـت يـ َ
إلخوانهــم؟! أمــا يخشــون أن تــدور الدائــرة عليهــم ،فيقــول وقتهــا قائلهــم :أُ ِكلـ ُ
الثــور أ
البيــض؟ وقصــة الثـ يـران الثاثــة معروفــة ،ومــن ل يعرفهــا فليبحــث عنهــا ،ليعتـ بـر قبــل
ُ
فــوات أ
الوان ،ولت حـ ي ن
ـ� منــدم ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــلَ { :كـ ْـم أَهْ َلكْ َنــا ِمــن َق ْب ِل ِهــم ِمــن َقـ ْـر ٍن
ـاص} (ص ،)3:فهــل مــن معتـ بـر؟؟؟؟
َف َنــا َد ْوا َو َل َت ِحـ ي ن َ
ـ� َم َنـ ٍ
سـ ي ن
ـى العظيــم أن يتقبــل شــهداء العبــادة ،الذيــن قضــوا ن ي� مســجدي
ـائل� اللــه العـ ي
نيوزيلنــدا ،ومــن قبلهــم شــهداء المســجد البراهيمــي ،والمســجد أ
القــى ،وشــهداء الحــق ن ي�
إ
ين
ـ� والصديقـ ي ن
ـ� مع النبيـ ي ن
كل زمــان ومــكان ،وأن يجعــل مثواهــم ن� عليـ ي ن
والصالح�،
ـ� والشــهداء
ي
ـلم� والمتضامنـ ي ن
وحســن أولئــك رفيق ـاً ،وأن يحســن ع ـزاء ذويهــم ،والمسـ ي ن
ـ� معهــم ن ي� أنحــاء
ين
المعمــورة ،وأن يكشــف عــن المظلومـ ي ن
ـتضعف� مــا بهــم مــن غــم ،ويفــرج كربهــم،
ـ� والمسـ
ن
وســفك
ـا� جرحــى المســجدين وأمثالهــم ،ويُصـ بـر ذويهــم ،وينتقــم ممــن ظلمهــمَ ،
وأن يشـ ي
دماءهــم ،وأدمــى جراحهــم.
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امقال الثاثون

متحف فلسطن ومسجدا القدس
والرابع ي كيب تاون
ن ي� شــهر نيســان مــن عــام 2017م حـ نـ� الســيد شأرف يوســف ســليمان ،رئيــس ممثليــة
ين
الفتــاء الفلســطينية،
جنــوب إفريقيــا لــدى دولــة
الدارة العامــة لــدار إ
فلســط� إى مقــر إ
ت
ن
ـى العــام للقــدس والديــار الفلســطينية-
مصطحبـاً دعــوة لســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� -المفـ ي
لزيــارة كيــب تــاون ،للمشــاركة ن ي� فعاليــات احتفاليــة تقــام هنــاك ،قبيــل حلــول شــهر رمضــان
ش ن
فى ســماحته
لعــام 1438هـــ ،يتخللهــا إقامــة صــاة جمعــة تاريخيــة ،وإلقــاء خطبتهــا ،وقــد ر ي
بتكليفــي بالقيــام بهــذه المهمــة نيابــة عنــه ،فســافرت إى مطــار كيــب تــاون ،وهنــاك وجــدت
أ
ن
ـتقباى ،عرفــت لحقـاً أســماء بعضهــم ،فــكان منهــم الســيد شريــف
عــدداً مــن الشــخاص ي� اسـ ي
عبــاس -رئيــس جمعيــة الق ـراء ،أ
والســتاذ إحســان طالــب -مســؤول كليــة الســام ،وعــدد مــن
أ
ن
ت
ن
الئمــة والعلمــاء ،الذيــن اسـ
ـى
ي
ـتقبلو� بحفــاوة ممـ يـرة ،وترحيــب بالــغ ،ثــم ركبــت المركبــة الـ ي
ت
ـا� ،والــذي يقودهــا ســائق اســمه ســليمان حسـ ي ن
ـ� ،أحــد ُم َحف ِِظــي القـرآن ،وهو
خصصــت لتنقـ ي
ممــن يتحدثــون العربيــة بمســتوى جيــد ،وكان خـ يـر رفيــق وصديــق ومعـ ي ن
ـ� يى ،ن ي� تلــك الزيــارة.
ٍ
ٍ
ٍ
ن
و� عجالــة مجملــة لهــذه الزيــارة ،نــود الوقــوف عنــد بعــض محطاتهــا المهمــة ،تاركـ ي ن
ـ�
ي
تفاصيلهــا لمقــام آخــر.
نشاطات بعد الوصول وقبل ح ّ
ط الرحال ي الفندق:
ـت إى إذاعــة محليــة ،أجــرت معــي مقابلــة إعاميــة حــول الزيــارة
مــن المطــار اصطُحبـ ُ
أ
ـط� ،والتقيــت مديرهــا بحضــور المسـ ي ن
والوضــاع ن� فلسـ ي ن
ـتقبل� ،وبعــد ذلــك أُجريــت معــي
ي
مقابلــة تلفزيونيــة ن ي� موقــع القلعــة أو القــ� (الرجــاء الصالــح) الــذي علمــت أن فعاليــات
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الحتفاليــة ســتقام ن ي� جنباتــه ،اعتبــاراً مــن صبــاح يــوم الجمعــة 2017/ 5/ 18م ،بمــا ن ي� ذلــك
أداء صــاة الجمعــة أ
الوى ن ي� هــذا الموقــع.

وبعدهــا انتقلــت إى مقــر مجلــس القضــاء الســامي أ
العــى؛ لمقابلــة رئيســه الشــيخ
إ
عرفــان وبعــض علمائــه ،وهنــاك اســتقبلت بحفــاوة بالغــة ،وســلمت فضيلــة رئيــس المجلــس
ـ� ،ت
الفتــاء الفلســطينية هديــة مــن ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
المفى العــام ،وألقيت
درع دار إ
ي
الخــوة ،وتحدثــت عــن قضيــة
كلمــة عـ بـرت فيهــا عــن مشــاعري ،وأنــا أزور هــذا البلــد وهــؤلء إ
القــى ،أ
القــدس والمســجد أ
والرى ن
وإرابهــم.
ووجــدت وداً واضحـاً مــن الحضــور ،وتفاعـا ً مــن قبلهــم مــع مــا أتحــدث عنــه ،كونــه
يتعلــق بقضايــا يتابعونهــا ،ويهتمــون بهــا.
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صاة الجمعة وخطبتها:

علمــت أن صــاة الجمعــة ليــوم 2017/ 5/ 19م ســتقام ألول مــرة ن ي� موضــع لــه جــذور
ن
ين
كبــراً
للهولنديــ� الذيــن اســتعمروا هــذه البــاد،
تاريخيــة ي� كيــب تــاون ،حيــث كان قــ�اً ي
ت
ـى قادهــا
وعاثــوا فيهــا ظلم ـاً وفســاداً ،ويســمى بالقلعــة أيض ـاً ،ولــه عاقــة بحركــة التحــرر الـ ي
الفريقــي نيلســون مانديــا.
القائــد إ
ت
ـى العــام ،وخطيــب المســجد
وحينهــا أدركــت ســبب الهتمــام بدعــوة ســماحة المفـ ي
أ
القــى ،ألداء خطبــة الجمعــة ن ي� هــذا المــكان ،وبهــذه المناســبة ،وبعــد حضــوري للقيــام
أ
ن
أ ن
ـى ل أتقــن الحديــث
بهــذه المهمــة ،جالــت ي� خاطــري أمــور ،منهــا :كيــف ســتتم المــور لنـ ي
بال ي ن
ـ�ت أفــكار الخطبــة
نجلريــة بطاقــة ،والنــاس معظمهــم يتحدثونهــا ،وقــد ســبق أن حـ ن ّ
إ
الرئيســة ،ت
(الــى تــم تزويــد وزارة الخارجيــة ن ي� رام اللــه بصــورة عنهــا ،بنــاء عــى طلبهــم).
ي

ن
ـى المضيفــون أن أحـ نـ� مبكـراً إى المــكان الــذي ســتقام فيه صــاة الجمعة؛
وطلــب مـ ي

ألن هنــاك فـ تـرة مطولــة لقـراءة القـرآن ،ثــم الخطبــة والصــاة ،ثــم افتتــاح فعاليــات النشــاط
الم ـراد القيــام بــه.
كبرهــم ،الشــيخ
ولمــا حـ نـ�ت اســتمعت إى كبــار القـ ّـراء هنــاك ،الذيــن كان منهــم ي
عبــد الرحمــن ،الــذي قيــل يى إن صوتــه يشــبه صــوت الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد ،ولمــا
قـرأ وجــدت وصفهــم صادقـاً ،وكان مــن القـ ّـراء كذلــك شــيخ شــاب اســمه عبــد الكريــم ،وهــو
مــ�ي الجنســية ،يُــدرس الق ـراءات والمقامــات ن ي� مدينــة جوهانسـ بـرغ؛ وكان ّ
مهذب ـاً للغايــة،
وصاحــب صــوت جميــل ن ي� التــاوة والنشــيد ،ويتفاعــل مــع مــا يطــرح مــن قضايــا دينيــة
القــى ،أ
وتحرريــة ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالقــدس والمســجد أ
ين
فلســط�.
والرى ن ي�
عــج المــكان المعــد ألداء صــاة الجمعــة بالمصلـ ي ن
ـ� نســا ًء ورجــال ً وشــباباً ،وكان طلبــة
خاصـاً ،ولــم يتســع المــكان المعــد للحضــور جميعـاً ،فصـ ّـى كثـ يـر
جمعيــة القـ ّـراء يلبســون زيّـاً ّ
منهــم تحــت أشــعة الشــمس ،ولمــا اقـ تـرب موعــد الخطبــة عنــد الســاعة الواحــدة إل ربع ـاً
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ـى ،الــذي يماثــل التوقيــت الشــتوي لدينــا ،ويقــل ســاعة
تقريبـاً( )12:45حســب توقيتهــم المحـ ي
عــن التوقيــت الصيفــي المعمــول بــه حالي ـاً لدينــا .حــان موعــد الصــاة ،وبنــاء عــى ترتيبــات
مســبقة ألقيــت الخطبــة أ
ال ي ن
الوى ،واســتغرقت ش
نجلريــة،
عريــن دقيقــة تخللتهــا ترجمــة إى إ
ثــم الخطبــة الثانيــة بالعربيــة فحســب ،وتــوى ت
الرجمــة الشــيخ إحســان طالــب ،مســؤول
كل ّيــة الســام ن� كيــب تــاون ،وأحــد أعمــدة العمــل الدعــوي فيهــا ،وأحــد كبــار المسـ ي ن
ـتقبل�
ي
والمنســق� ،وكان مســعفاً دائمــاً ى ن� ت
ين
الرجمــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا.
ي ي

وركزت الخطبة باختصار هادف عى لفت النتباه إى قضايا رئيسة ،مثل:
* أ
المر بالتقوى وطاعة الله ورسوله ،صى الله عليه وسلم.
* الله خلق الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ،وأكرمهم عند الله أتقاهم.
ين
المؤمن� لعلهم يتقون.
* فرض الله صيام رمضان عى
* شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
أ
أ
السامية تجاههما.
* وضع القدس والمسجد القى وواجب المة إ
* الحث عى زيارتهما ن� إطار الضوابط ش
الرعية.
ي
* واجب أ
ين
فلسط� وأراها.
المة تجاه قضية
* حال أ
المة وفرقتها وتناحرها ووجوب وحدتها.
ـلم� بالرهاب ودور بعض أبناء المسـ ن ن
الســام.
ـلم� ي� تشــويه صورة إ
الســام والمسـ ي ن إ
* وصم إ
ي
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* الخاف ن� آ
ين
الراء الفقهية والفكرية ي ن
المسلم� ينبغي أل يتعدى الحدود المسموحة.
ب�
ي
* قبــول آ
الخــر ،ومعاملــة غــر المسـ ن ن
الســامية الزاهــرة /العهــدة العمرية مثاً.
ـلم� ي� العهود إ
ي
ي
* التعايــش المشـ تـرك الــذي ل تهــاون ن� الدين فيه ،ول اعتداء عى آ
الخرين /فلسـ ي ن
ـط� نموذجاً.
ي

وبعــد أداء الصــاة أجــري حفــل افتتــاح لفعاليــات النشــاط المخطــط لــه ،فصعــدت
المنصــة الـ تـى جلــس عليهــا بعــض المسـ ي ن
ـؤول� ن ي� حكومــة جنــوب أفريقيــا ،وكان مــن بينهــم
ي
رئيــس كيــب تــاون ،وهــي غـ يـر مســلمة ،ولكنهــا حـ نـ�ت ترتــدي شــال ً عــى رأســها ،وكان هنــاك
ــيس أجلســوه إى
ســابق لجنــوب أفريقيــا ن ي� أمريــكا،
ســفر
جانــى ،وكان مــن الحضــور
ٌ
قس ٌ
ّ
يٌ
بي
ســابق لكيــب تــاون ،واســمه إبراهيــم.
ورئيــس
ٌ
ٌ
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حفل افتتاح الفعالية:
نقلــت محطــات تلفازيــة محليــة عــدة صــاة الجمعــة وخطبتهــا ،والحتفــال الــذي
ـارة ،وألقــى ن� الحتفــال بعــض الجالسـ ي ن
تاهــا بالبــث مبـ ش
ـ� عــى المنصــة كلمــات بالمناســبة،
ي
ن
مــى أن أعلــن عــن
ثــم طُلــب ي
افتتــاح (المهرجــان) أو النشــاط،
قصــرة
فقدمــت لذلــك بكلمــات
ي
كانــت مؤثــرة ،ختمتهــا بقــول( :إن
هــذه الفعاليــات ن ي� هــذا المــكان،
تعــر عــن أ
اللــم الــذي ن
مــى،
بّ
أ
ن
بالحــار والمســتقبل)،
والمــل
وعنيــت أ
ين
التميــر
باللــم حالــة

العنــ�ي والضطهــاد ،الــذي ســاد جنــوب إفريقيــا قبــل تحررهــا ،أمــا أ
المــل فيمثلــه
التميــر العنــ�ي ،والتحــرر مــن العبوديــة ،وإقامــة أ
ين
الحــرار احتفالهــم
النتصــار عــى
ن� المــكان الــذي كانــوا يضطهــدون فيــه ويســجنون ويعذبــون ،وكان مــن ي ن
بــ� المرافــق
ي
أ
ن
ت
الــى شــاهدتها � هــذه القلعــة ،الســجون والقبيــة ت
الــى ل يوجــد لهــا متنفّــس،
ي
ي
ي
ســوى أ
البــواب ت
كثــراً بزنازيــن
الــى يدخــل منهــا المعذبــون ويخرجــون ،وهــي أشــبه ي
ي
ين
الظالمــ� ،وفيهــا حبــال وجنازيــر مث ّبتــة ن ي� الســقوف والجــدران ،كانــت معــدة للتعذيــب.
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وتخلــل برنامــج الفعاليــة فقـرات نشــيد هــادف ،أدتهــا فــرق إفريقيــة باللغــة العربيــة،
ّ
كثــراً ممــن ينشــدون ل يتقنــون مــن العربيــة ســوى
بمســتوى رائــع
وجــذاب ،والغريــب أن ي
بالعــان عــن الفرقــة الفائــزة بنــاء
ألفــاظ وعبــارات النشــيد ،وبعــد تســابق الفــرق ،فوضــت إ
عــى توصيــة لجنــة التحكيــم ،وأنشــدت تلــك الفرقــة بعــد فوزهــا أ
لاقــى أنشــودة ألهبــت
ت
ـو� لصعــود المنصــة ،فتفاعلــت مــع مــا أســمع ،ورددت
مشــاعر الحضــور ،وأروا عــى دعـ ي
بعــض العبــارات الحماســية المتخللــة ن ي� النشــيد.
متحف فلسطن:
الرنامــج المعــد ،توجهنــا إى مبـ نـى متحف
صبــاح يــوم الســبت 2017 /5/ 20م وحســب ب
فلسـ ن ن
العــداد ليصبــح متحفـاً ممـ ي ن
ـراً
ـط� ي� كيــب تــاون ،وهــو مكــون مــن تســعة طوابــق ،وقيــد إ
ي
لفلسـ ي ن
ـط� حســب خطــة معــدة لذلــك ،ولمــا وصلنــا موقــع المتحــف اســتقبلنا صاحــب الفكــرة
ومــن كان بصحبتــه عنــد مدخلــه ،ثــم دخلنــا إليــه ،وصــار يـ شـرح لنــا عــن فكــرة المتحــف ،وكيــف
تــم شراؤه بالمـزاد ،وكان مكونـاً مــن طابقـ ي ن
ـ� ،ويملكــه شــخص يهــودي ،وبعــد شرائــه والعلــم
أنــه ســيصبح متحفـاً لفلسـ ي ن
ـط� ،تــم حرقــه ،ورفعــت دعــوى قضائيــة ،كســبها المشـ تـري بعــد

ن
ـى تســعة طوابــق ،ولــم يكــن ذلــك يســمح لــول حادثــة الحــرق
خمســة شــهور ،وســمح لــه أن يبـ ي
-حســب قولــه ،-وكان الرجــل وهــو يـ شـرح يعـ بـر عــن إيمــان بــأن اللــه معــه ،وذكــر مــن شــواهد

ذلــك أن مصعــد المبـ نـى امتنعــت شركات مصاعــد كبـ يـرة عــن عملــه لهــذا المبـ نـى ،حـ ي ن
ـ� كان يعلم
أصحابهــا بأنــه ســيكون متحفـاً لفلسـ ي ن
ـط� ،وأخـ يـراً أنشــئت شركــة جديــدة بعــد خمــس ســنوات
مــن النتظــار ،ووافقــت عــى عــرض بإعــداد المصعــد بالســعر نفســه الــذي كان قبــل  5ســنوات.
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وطوابــق المبـ نـى التســعة كل منهــا لغــرض ،فبعضهــا ي ـراد تخصيصــه لعــرض بعــض الصــور
وغرهــا مــن متعلقــات النكبــة ،وطابــق للنكســة ،وثالــث لحــرب غــزة ،ورابــع مكتبــة ،وخامــس
ي
ن
ـألى مــاذا تعتقــد أن يكــون الطابــق الثامــن ،فتداركــت أن المقصــود
وســادس وســابع ،ولمــا سـ ي
ن
ن
ر جــداً،
و� طابــق المســجد مرافــق للوضــوء
وعانقــى ،ي
مســجد ،فلمــا قلــتّ )mosque( :
ي
أحدهــا للرجــال ،وآخــر للنســاء.
أ
خر أعد مسكناً للضيوف ،ج ّهزت غرفه لستضافتهم ومرافقيهم.
والطابق ال ي
وعرض لنا القائم عى إعداد المتحف صور ًا لبعض من زاروا مبناه.
مكامة هاتفية مع سفر فلسطن:
بعــد عــ� يــوم أ
الحــد2017/ 5/ 21م ،كنــت مــع الشــيخ إحســان طالــب ،ن ي� موقــع
الحتفــال ،وكان معنــا بعــض أ
ســكرتر أول الســفارة ،طلــب منــه
الشــخاص ،فقــال يى :إن
ي
ن
ن
ـا� ،فاتصــل بــه ،وقــال لــه ن يإ� معــه ،وأثـ نـى
التحــدث مــع السـ ي
ـطيى /هاشــم الدجـ ي
ـفر الفلسـ ي
ن
ـفر ،الــذي
ـا� الهاتــف ،فتحدثــت مــع ســعادة السـ ي
ـى معهــم ،ثــم أعطـ ي
عــى نشــاطي وتفاعـ ي
اعتــذر لعــدم التواصــل معــي؛ كونهــم كانــوا مشـ ي ن
بالعــداد لمؤتمــر إفريقــي ،وبســبب
ـغول� إ
البعــد ،واعــداً بتعويــض ذلــك ن ي� المســتقبل ،وعـ ب ّـرت لســعادته بإيجــاز عمــا قمــت بــه ،وعــن
ن
الفتــاء
الفكــر الوســطي الــذي نقدمــه للنــاس ي� الداخــل والخــارج ،والــذي يمثــل منهــج دار إ
خــراً بجنــوب إفريقيــا وأهلهــا ،عــى
الفلســطينية ،بعيــداً عــن
الغلــو والتطــرف ،وأوصيتــه ي
ّ
ت
ـى
اختــاف مذاهبهــم وأديانهــم لمنارتهــم قضايانــا ،واهتمامهــم بهــا ،وعـ ب ّـرت لــه عــن غبطـ ي
ـطيى لــدى هــذه البــاد ،والعمــل مــع هــؤلء أ
ن
الحـرار ،الذيــن
لــه ،لتو ّليــه مهمــة السـ ي
ـفر الفلسـ ي
شــارك بعــض وزرائهــم ونوابهــم ن� الرلمان ن� فعاليــات مســاندة ل نراب أ
الرى الفلسـ ي ن
ـطيني�
إ
ي ب
ّ
ي
عــن الطعــام عــى ســبيل التضامــن.
مسجد القدس :

حســب الرنامــج المعــد ســلفاً ،ذهبنــا وكبــار العلمــاء مســاء أ
الحــد  2017/ 5/ 21ألداء
ب
صــاة المغــرب ن ي� مســجد القــدس ،الــذي يحافــظ إمامــه عــى ارتــداء العمامــة والج ّبــة ،وعــى
ارتــداء اللفحــة الرمزيــة للكوفيــة الفلســطينية الســوداء ،وعليهــا صــورة الصخــرة مــن جانــب،
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ـطيى مــن الجانــب آ
ن
الخــر ،ولمــا ذهبنــا إى مســجد القــدس ألداء صــاة المغــرب،
والعلــم الفلسـ ي
الفتــاء الفلســطينية،
ألبســته لفحــة جديــدة مــن الطــراز نفســه ،مــن مجموعــة لفحــات دار إ
وصليــت المغــرب إمامـاً ن� هــذا المســجد الجميــل للغايــة ،والمنقــوش عــى واجهاتــه أ
الماميــة
ي
وبال ي ن
نجلريــة وبخــط كبـ يـر اســمه( مســجد القــدس).
الخارجيــة بالعربيــة إ
وألقيت كلمة ن ي� الحضور بعد الصاة ،وكان الشيخ إحسان طالب تيرجمها.

امسجد الرابع:
الرنامــج المعــد كذلــك إى
انطلقنــا بنــاء عــى ب
أ
ن
ـى
المســجد الرابــع ،لداء صــاة العشــاء فيــه ،وحقيقــة أنـ ي
لــم أكــن أعــي المـراد مــن هــذا الســم ،ولمــا وصلنــاه وإذا
بال ي ن
نجلريــة والعربيــة
باســمه المثبــت بخــط عريــض وكبـ يـر إ
عــى واجهتــه الخارجيــة أ
الماميــة( :المســجد الرابــع ألجــل

تحريــر أ
القــى) ،فصليــت العشــاء بالحضــور إمامــاً،
وألقيــت كلمــة ترجمهــا الشــيخ إحســان طالــب أيضــاً،
وســبقها كلمــة إلمــام المســجد ،ثــم كلمــة تعقيبيــة ،وكانــت
ت
كلمــى ن ي� المســجدين عفويــة ،لكنهــا كانــت مؤثــرة بعــون
ي
اللــه وتوفيقــه.
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ٍ
مصــل مطــرز بصــورة
والافــت لانتبــاه ن ي� هــذا المســجد أن موضــع ســجود كل
ن
و�
قبــة الصخــرة ،وكل لــوح مــن ألــواح زجــاج شــبابيكه ،مثبــت عليهــا صــورة قبــة الصخــرة ،ي
ـى وقبــة
المســجد صــورة كبـ يـرة بعــرض الحائــط للقــدس ،وتـ بـرز فيهــا صــورة المســجد القبـ ي
الصخــرة ،ممــا يــدل بجــاء عــى عمــق الهتمــام بالمســجد أ
القــى ،والحــرص عــى الرتبــاط
بــه ،والتطلــع إى تحريــره.

زيارات وداعية خاطفة قبل الذهاب إى امطار ي رحلة العودة:

ين
الثنــ� 2017/ 5/ 22م اليــوم المقــرر للعــودة ،ومغــادرة كيــب تــاون،
ن ي� صبــاح
حـ نـ� المرافــق ن ي� الموعــد المقــرر ،الســاعة ( )7:15وحـ نـ� أيضـاً الســيد شريــف عبــاس ،رئيــس
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جمعيــة القــراء لمحاســبة الفنــدق ،ومــن ثــم تــم النطــاق إى ن ن
الفطــار،
مرلــه لتنــاول طعــام إ
الــذي أقامــه عــى شر ن ي� ،ودعــا إليــه عــدداً مــن كبــار العلمــاء.
وصلنــا مـ ن ن
ـرل الســيد شريــف عبــاس ن ي� الموعــد ،الســاعة  8صباحـاً ،ووجدنا ن ي� اســتقبالنا
عــدداً مــن أصحــاب الفضيلــة ،والســيد شريــف وابنــه وزوجتــه وأختيــه ،وعــدداً مــن العلمــاء،
عــى رأســهم الشــيخ عرفــان ،رئيــس مجلــس القضــاء.
زيارة جمعية الق ّراء:
الفطــار،
بعــد تنــاول إ
والتقــاط الصــور التذكاريــة،
ن
ـواى الســاعة التاســعة،
ي
و� حـ ي
الرنامــج
غادرنــا حســب ب
ين
وحــ�
القــراء،
إى جمع ّيــة
ّ
وصولنــا وجدناهــم قــد
ن
أحــ�وا قســمي الطــاب
والنــاث مــن مختلــف
الذكــور إ
أ
العمــار ،وكثـ يـر منهــم يحفــظ القـرآن ،وأجلســوا ّكل قســم أرضـاً ،مــع معلميهــم ومع ّلماتهــم،
ن
الحاريــن الرئيــس الفخــري للجمعيــة الشــيخ الفاضــل مــو� ،وهــو طاعــن ن ي�
وكان عــى رأس
الســن ،يتجــاوز عمــره الثمانـ ي ن
ـ�
عامــاً ،والوقــار واضــح عــى
محيــاه ،واســتقبلنا ومــن كانــوا
بمعيتــه بحــرارة ،وألقيــت
كلمــة موجــزة معـ ب ّـرة ،رد عليهــا
الشــيخ مــو� ،بكلمــة إيمانيــة،
عــرج فيهــا عــى تاريــخ جمعيــة
الق ـراء ،وإنجازاتهــا ونشــاطاتها
تجــاه تعليــم القــرآن الكريــم وتحفيظــه.
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زيارة وداعية مجلس القضاء وكلية السام:
أ
ت
الــى تــدرس علــوم ش
الريعــة
كانــت المحطــة قبــل ال ي
خــرة زيــارة كليــة الســام ،ي
وال ي ن
باللغتـ ي ن
والنــاث ،ومــن ثــم ذهبنــا إى مجلــس القضــاء الــذي
نجلريــة ،للذكــور إ
ـ� العربيــة إ
ن
يجــا�
اســتقبلى عنــد قدومــي ،وهنــاك ألقيــت كلمــة
عــرت فيهــا عــن انطباعــي إ
قصــرة ،ب
ي
ال ب ي
ي
ن
ـى
مــن هــذه الزيــارة الحافلــة ،وعــن شــكري وتقديــري لمواطـ ي
جنــوب إفريقيــا وحكومتهــم وقياداتهــم ،وبخاصــة الذيــن
التقيتهــم ،عــى حفــاوة الســتقبال والرعايــة ،وعمــق الهتمــام
بالقضيــة الفلســطينية ،وبخاصــة المســجد أ
القــى المبــارك،
ـى أحــد علمــاء
وبنــاء عــى طلــب رئيــس مجلــس القضــاء رد عـ ي ّ
المجلــس البارزيــن ،الــذي يتقــن الحديــث بالعربيــة ،واســمه
معــرة ومؤثــرة ،ثــم التقطنــا
الشــيخ ريــاض ،وذلــك بكلمــة ب
ن
ـى رئيــس المجلــس
الصــور الجماعيــة ،وحم َلـ ي
وأعضــاؤه الســام والتحيــات إى ســماحة
ت
ين
فلســط� وأهــل
المفــى العــام ،وعلمــاء
ي
ن
ـى فضيلتــه أنهــم ينســقون
القــدس ،وأبلغـ ي
للقيــام بصيــام جماعــي مــن قبــل أصحــاب

263

الربعــاء المقبــل  2017/ 5/ 24تضامن ـاً مــع أ
مختلــف الديانــات ن� جنــوب إفريقيــا يــوم أ
الرى
ي
الفلســطيني� ن
الم� ي ن
ين
بــ� عــن الطعــام ن ي� الســجون والمعتقــات الصهيونيــة.
خامة:
بعــد العــرض المجمــل لهــذه الزيــارة المفعمــة بالحيويــة ،والتواصــل مــع قطــاع مهــم
وصــر بجلــد لنيــل حريتــه ،والخــاص مــن الســتعمار
مــن شــعب حــر ،بــذل التضحيــات،
ب
والعبوديــة ،تعــزز لدينــا أ
المــل بالخــاص مــن الظالمـ ي ن
ـ� وبطشــهم ،ونـ يـر احتالهــم ألرضنــا
ومقدســاتنا ،فــا بــد للفجــر أن يـ ب ن
ـرغ ،وللشــمس أن تـ شـرق ،وللقيــد أن ينكــر ،ووجدنــا اهتماماً

بالغ ـاً بقضيتنــا الفلســطينية ،وبخاصــة قضيــة القــدس والمســجد أ
القــى ،وليــس أدل عــى
ذلــك مــن وجــود مســجد القــدس ،والمســجد الرابــع ألجــل تحريــر أ
القــى ،ومتحف فلسـ ي ن
ـط�،
ت
ين
ن ي� تلــك المدينــة العريقــة كيــب تــاون ،إضافــة إى مشــاعر المسـ
ـى كانــوا
ـتضيف� المتدفقــة ،الـ ي
يعــرون عنهــا أ
باللفــاظ والحــركات والمشــاهد ،والحــرص عــى التواصــل مــع القادمـ ي ن
ـ� مــن أرض
ب

الراء والمع ـراج ،والتقــاط الصــور معهــم ،راجـ ي ن
ـ� اللــه جــل ن ي� عــاه أن يهـ ي أ
ـى لنــا ووطننــا
إ
ن
ت
ـى نالهــا شــعب
وقدســنا ومقدســاتنا حريــة عاجلــة ،ل تقــل ي� قدرهــا ومســتواها عــن الحريــة الـ ي
جنــوب إفريقيــا الصديــق والحــر ،والــذي مــا زال وحكومتــه وقيادتــه ينــارون قضيتنــا ،ن ي� وقــت
عــز فيــه النصـ يـر.
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ن
أيتها الشقائق حسبك َ
حقــوق المـرأة وظلمهــا ،ومعاداتهــا ،ومنارتهــا ،والحاجــة إليهــا ،ودورهــا ن ي� الحيــاة،
ومكانتهــا فيهــا ،وغـ يـر ذلــك مــن قضايــا شــقائق الرجــال ،يخــوض النــاس ن ي� تفاصيلهــا بأقامهــم
و� كثــر مــن أ
ن
الحيــان تتناقــض المقــولت
وألســنتهم ومواقفهــم ،كل بطريقتــه ومنهجــه ،ي ي
النظريــة مــع التطبيقــات العمليــة ،فمــا يســمع مــن معســول الــكام ،يُتبــع أحيانــاً بلســع
الثعبــان ،وأمــام هــذا الواقــع ينبغــي التأكيــد عــى مبــادئ تنطلــق منهــا المواقــف ش
الرعيــة مــن
قضايــا الم ـرأة ،بغــض النظــر عــن أي مزاجيــات ،أو أغ ـراض ،لهــذه الفئــة أو تلــك ،مــن صنــف
النســاء أو الرجــال ،فالمســألة شرعيــة بامتيــاز ،والفصــل فيهــا يكــون للـ شـرع ،وليــس أ
لاهــواء،
ش
� ٍء َف ُحك ُْمــهُ ِإ َى
ومــن أحســن مــن اللــه قيـاً ،وهــو القائــل ســبحانهَ :
{و َمــا اخْ َت َل ْف ُتـ ْـم ِفيـ ِـه ِمــن َ ي ْ
ال َلـ ِـه َذ ِل ُكـ ُـم ال َلــهُ

ـب} (الشــورى)10:
َرب ي ِ� َع َل ْيـ ِـه ت ََو َك ْلـ ُ
ـت َو ِإ َل ْيـ ِـه أُ ِنيـ ُ

منطلقات للموقف الرعي من قضايا امرأة:
ت
ـى يســتند إليهــا الحديــث عــن قضايــا المـرأة ن ي� ضــوء مــا هــو ثابت
مــن أبــرز المبــادئ الـ ي
أ
ت
ت
ن� ش
ـأ�:
الريعــة إ
ـى يديــن بهــا أبنــاء المــة المســلمة ذكــوراً وإناث ـاً ،مــا يـ ي
ي
الســامية الغ ـراء ،الـ ي
و ِ
فـ ٍ
احـ َد ٍة :حيــث يقــول اللــه عــز وجل{:يَــا
مــن نَ ْ
ـس َ
الذكــر واأنثــى خلقــا ِ

ـق ِم ْن َهــا ز َْو َج َها َوبَـ َ
ـاس اتَ ُقــواْ َربَ ُكـ ُـم ا َلـ ِـذي خَ َل َق ُكــم ِمــن نَف ٍْس َو ِاحـ َـد ٍة َوخَ َلـ َ
ـث ِم ْن ُه َمــا ِر َجال ً
أَيُ َهــا ال َنـ ُ
أ
ـام ِإ َن ال ّلــهَ
ك َِثـ يـراً َو ِن َســاء َواتَ ُقــواْ ال ّلــهَ ا َلـ ِـذي ت ََســاء ُل َ
ون ِبـ ِـه َوال َ ْر َحـ َ
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ـم َر ِقيب ـاً} (النســاء)1 :
ك َ
َان َع َل ْي ُكـ ْ

وتمــت الشــارة إى هــذه الحقيقــة الخلقيــة ن� عــدد مــن آ
اليــات القرآنيــة ،ففــي ســورة
إ
ي
أ
ـو ا َلـ ِـذي أَنشَ ـأَكُم ِمــن نَ ْفـ ٍـس َو ِاحـ َـد ٍة َف ُم ْسـ َتق ٌَر َو ُم ْسـ َت ْو َد ٌع َقـ ْـد َف َص ْل َنــا
النعــام ،يقــول
َ
تعاى{:وهُ ـ َ
آ
أ
ن
أ
ـو ا َلـ ِـذي خَ َل َق ُكــم
ـو ٍم يَ ْف َق ُهـ َ
ـات ِل َقـ ْ
و� ســورة الع ـراف يقــول عــز وجل{:هُ ـ َ
اليَـ ِ
ـون} (النعــام ،)98 :ي
ـت َح ْمـا ً خَ ِفيفـاً َف َمـ َـر ْت
ِمــن نَ ْفـ ٍـس َو ِاحـ َـد ٍة َو َج َعـ َـل ِم ْن َهــا ز َْو َج َهــا ِل َي ْسـك َُن ِإ َل ْي َهــا َف َل َمــا تَغَ شَ ــاهَ ا َح َم َلـ ْ
ــاكرين} أ
(الع ـراف.)189 :
ـوا ال ّلــهَ َربَ ُه َمــا َلـ أِ ن ْ
ـن الشَ ِ ِ َ
ـن ِمـ َ
ـ� آتَ ْي َت َنــا َصا ِلح ـاً َل َنكُونَـ َ
ِبـ ِـه َف َل َمــا أَث ْ َق َلــت َد َعـ َ
ن
و� ســورة الزمــر يقــول جــل شــأنه{:خَ َل َقكُم ِمــن نَ ْفـ ٍـس َو ِاحـ َـد ٍة ثُـ َـم َج َعـ َـل ِم ْن َهــا ز َْو َج َهــا
ي
وأَن ـز َل َل ُكــم مـ أ
ن
ـون أُ َم َها ِت ُكـ ْـم خَ ْلق ـاً ِمــن بَ ْعـ ِـد خَ ْلـ ٍـق ِ ن ي�
َ َ
ِ ْ
ـن ْالَن َْعـ ِ
اج يَخْ ُل ُق ُكـ ْـم ِ ي� بُطُـ ِ
ـام ث َ َما ِن َيـ َـة أَز َْو ٍ
ــات ث َ َ
ُــم َلــهُ ا ْل ُم ْلــكُ ل ِإ َلــهَ
ُــم ال َلــهُ َربُك ْ
ــا ٍث َذ ِلك ُ
ظُ ُل َم ٍ

إل هُ َ ن
ــون} (الزمــر)6 :
ُ� ُف َ
ِ
ــو َفــأَ َ� ت ْ َ

ومــن أبــرز دللت الخلــق مــن نفــس واحــدة ،والتأكيــد الق ـر ن يآ� المتكــرر لذكــر هــذه
ت
ين
الحــرام والتقديــر والعدالــة نفســها ،فاللــه
الجنســ� بمســتوى
الحقيقــة ،التعامــل مــع
ـ� ،ثــم صــار التناســل مــن مــاء مهـ ي ن
خلــق أصــل البـ شـر مــن طـ ي ن
ـ� ،مصداقـاً لقولــه جــل شــأنه:
ـان ِمــن ِطـ ي ن
{ا َلـ ِـذي أَ ْح َسـ َ ش
ـ�* ثُـ َـم َج َعـ َـل ن َْس ـ َلهُ ِمــن ُسـ َـا َل ٍة
� ٍء خَ َل َقــهُ َوبَـ َـدأَ خَ ْلـ َ
ـق ْ ِإ
ال َ
نسـ ِ
ٍ
ـن ك َُل َ ي ْ
الَبصــار و أ
أ
ِمــن َمــاء َمهـ ي ن
ال َ ْف ِئـ َـد َة
السـ ْـم َع َو ْ ْ َ َ َ
ـ�* ثُـ َـم َسـ َ
ـوا ُه َونَ َفــخَ ِفيـ ِـه ِمــن ُر ِ
وحـ ِـه َو َج َعـ َـل َل ُكـ ُـم َ
ِ ٍ
ون} (الســجدة )9 - 7:ول بــد مــن اجتمــاع المـرأة والرجــل لســتمرار التناســل البـ شـري
َق ِليـا ً َمــا تَشْ ــكُ ُر َ
ـاس ِإنَــا خَ َل ْق َنا ُكــم ِمــن َذ َكـ ٍـر
وبقائــه ،فهــو يتكــون منهمــا ،مصداق ـاً لقولــه تعاى{:يَــا أَيُ َهــا ال َنـ ُ
ـر}
َوأُنـ ش َـى َو َج َع ْل َنا ُكـ ْـم شُ ـ ُ
ـعوباً َو َق َبا ِئـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإ َن أَك َْر َم ُكـ ْـم ِعنـ َـد ال َلـ ِـه أَتْقَا ُكـ ْـم ِإ َن ال َلــهَ َع ِليـ ٌـم خَ ِبـ ي ٌ
(الحج ـرات ،)13 :والنفــخ ن� النســان مــن روح اللــه ،يشــمل جنســيه الذكــر أ
والنـ شـى ،فــا الذكــر
ي إ
وحــده يكفــي للتناســل ،ول أ
النـ شـى وحدهــا تكفــي لذلــك.
يشــر إى
وأدوار الذكــور إ
والنــاث تتكامــل ،وتندمــج بصــورة عجيبــة ،واللــه تعــاى ي
الزوجــ� بأنــه لبــاس آ
ين
لاخــر ،فيقــول عــز وجل{:أُ ِح َ
ُــم
هــذا الندمــاج بوصــف كل مــن
ــل َلك ْ
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ـن َع ِلـ َـم ال ّلــهُ أَنَ ُكـ ْـم كُن ُتـ ْـم
الر َفـ ُ
ـاس َل ُهـ َ
ـث ِإ َى ِن َســآ ِئك ُْم هُ ـ َ
الص َيـ ِ
َل ْي َلــة ِ
ـاس َل ُكـ ْـم َوأَن ُتـ ْـم ِل َبـ ٌ
ـن ِل َبـ ٌ
ـام َ
آ ش
ـب ال ّلــهُ َل ُكـ ْـم
تَخْ تانُـ َ
اروهُ ـ َ
ـون أَنف َُس ـك ُْم َف َتـ َ
ـن َوابْ َتغُ ــواْ َمــا َك َتـ َ
ـاب َع َل ْي ُكـ ْـم َو َع َفــا َعن ُكـ ْـم َفــال َن بَ ِ ُ
أ
ط أ
ش
ـن ا ْلف َْجـ ِـر ثُـ َـم أَ ِت ُمــواْ
ـ� َل ُكـ ُـم ا ْلخَ ْي ـ ُ
الَبْ َيـ ُ
اربُــواْ َحـ ت َـى يَ َت َبـ ي َ ن َ
ـو ِد ِمـ َ
ـض ِمـ َ
ـن ا ْلخَ ْيـ ِـط ال َ ْسـ َ
َو ُك ُلــواْ َو ْ َ
الصيــام إ َى ا َلليــل ول َ تُب شاروهُ ــن وأَنتــم عاك ُفـ ن
ـاج ِد ِت ْلــكَ ُحـ ُـدو ُد ال ّلـ ِـه َف ـا َ تَق َْربُوهَ ــا
ْ ِ َ َ ِ ُ َ َ ُ ْ َ ِ َ
ـون ِ ي� ا ْل َم َسـ ِ
ِ َ َ ِ
ـون} (البقــرة )187 :فليــس محــض صدفــة ول عبــث أن
ـاس َل َع َل ُهـ ْـم يَ َت ُقـ َ
ك ََذ ِلــكَ يُ َبـ ي ِ ن ُ
ـ� ال ّلــهُ آيَا ِتـ ِـه ِلل َنـ ِ
ـم� مختلفـ ي ن
ـق الرجــل والمـرأة بجسـ ي ن
ـ� ،يتشــابهان ن ي� أجـزاء ،ويختلفــان ن ي� أخــرى ،والعجيــب
خُ ِلـ َ
أن كا منهمــا يحتــاج إى آ
الخــر ويحــن إليــه ،ويتطلــع لاندمــاج بــه ،والتناســل يتــم بلقــاء بـ ي ن
ـ�
ً
ذكــر وأنـ شـى ،يســاهم كل منهمــا بــأداء مهمتــه فيــه ،بطريقــة فطريــة ،ل تكلــف فيهــا ول عنــاء،
ـاس
وقــد كـ نـى الق ـرآن عــن هــذه العمليــة الجنســية بقولــه تعــاى{ :هُ ـ َ
ـاس َل ُكـ ْـم َوأَن ُتـ ْـم ِل َبـ ٌ
ـن ِل َبـ ٌ
َلهــن} ،فاللــه جــل ن� عــاه غطــى وأخفــى ن� هــذا أ
الســلوب مــا يُســتحى منــه ،وأبــرزه بلباســه ن ي�
ُ َ
ي
ي
ـ� آ
(*)
التشــبيه ،بمــا يُتقــى بــه ،ومــدى مطابقــة معـ نـى اللبــاس لحاجــة كل مــن الزوجـ ي ن
لاخــر.
1

المـرأة تتكامــل مــع الرجــل ن ي� أداء الواجبــات العامــة والخاصــة ،وتتشــارك مــع الرجــل
ن
ـى ،ن ي� مجــالت حياتيــة عديــدة ،بســيطة ومعقــدة.
ي� أداء المهمــات الحياتيــة ،عــى نحــو تكامـ ي
احرام حياة اإنسان وكرامته:
ن
الق ـرار
الســامية للم ـرأة ي� صــور ومجــالت كثـ يـرة ،فإضافــة إى إ
يظهــر ســمو النظــرة إ
بتســاويها مــع شــقيقها الرجــل ن ي� أصــل الخلقــة ،فإنهــا تتســاوى معــه ن ي� صــون الحيــاة والكرامة،
النســان وكرامتــه ،بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه ،فيقــول تعــاى:
فالســام يحـ تـرم حيــاة إ
إ
ن
ن
ـات َو َف َض ْل َناهُ ـ ْـم َعـ َـى
َ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْق َناهُ ــم ِمـ َ
ـن الطَ ِي َبـ ِ
ـى آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ـ ْـم ِ ي� ا ْلـ ب َ ِ
{و َل َقـ ْـد ك ََر ْم َنــا بَـ ِ ي
النســان
ـن خَ َل ْق َنــا تَف ِْضي ـا ً} إ
الســام أيمــا إنــكار العتــداء عــى حيــاة إ
(الراء )70:وأنكــر إ
ـر ِم َمـ ْ
ك َِثـ ي ٍ
ـن أَ ْجـ ِـل
الـ بـريء ،وعـ ّـد مــن يقـ تـرف ذلــك كأنــه معتـ ٍـد عــى النــاس جميعـاً ،فقــال عــز وجــل{ِ :مـ ْ
* أضواء البيان.66/ 8 ،
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َذلــكَ َكتبنــا عـ َـى بـ نـى إرائيـ َـل أَنَــهُ مــن َقتـ َـل نَفْسـاً بغَ ــر نَ ْفــس أَو َفســاد ن� أ
ال َ ْر ِض َف َكأَن ََمــا َق َتـ َـل
َ َ
ِ
ََْ َ َِ ي ِ ْ َ ِ
ِ يْ ِ ٍ ْ َ ٍ ِ ي
ـات ثُـ َـم
ـاس َج ِميع ـاً َو َمـ ْ
ـاس َج ِميع ـاً َو َل َقـ ْـد َجاءتْ ُهـ ْـم ُر ُس ـ ُل َنا ِبال َب ِي َنـ ِ
ـن أَ ْح َياهَ ــا َف َكأَن ََمــا أَ ْح َيــا ال َنـ َ
ال َنـ َ

ن أ
ـون} (المائــدة )32 :وقولــه تعــاى{ :نَفْسـاً} يشــمل الذكــر
ر ُفـ َ
ِإ َن ك َِثـ يـراً ِم ْن ُهــم بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ ِ ي� ال َ ْر ِض َل ُم ْ ِ
الخــر ،وحــرم الســام قتــل أ
والنـ شـى ،فــا وجــه لتخصيــص أحدهمــا أو اســتثناء آ
أ
الولد ،فقــال
َ إ
ـرا}
ـن ن َْر ُز ُق ُهـ ْـم َو ِإيَا ُكـ ْـم ِإ َن َق ْت َل ُهـ ْـم ك َ
تعــاىَ :
ـاق ن َْحـ ُ
َان ِخطْ ًئــا ك َِبـ ي ً
{ول تَ ْق ُت ُلــوا أَ ْول َد ُكـ ْـم خَ شْ ـ َي َة ِإ ْمـ ٍ
(الراء ،)31 :وهــذا التحريــم يشــمل الذكــور والنــاث ،فلــم تحــ� آ
اليــة الكريمــة تحريــم قتــل
إ
إ
أ
الســام ســبقاً منقطــع النظـ يـر ن ي� النتصــار لحيــاة
الولد بذكورهــم دون إناثهــم ،وقــد ســجل إ
ـن ،فب َكــت القـرآن الكريــم وائــدي البنــات،
ـن حربـاً غـ يـر مســبوقة عــى جرائــم قتلهـ َ
النســاء ،فشـ َ
ـت} (التكويــر)9 - 8 :
ـب ُق ِت َلـ ْ
بأســلوب مثـ يـر وصــارم ،فقــال عــز وجــلَ :
{و ِإ َذا َ
المـ ْ
ـوؤُو َد ُة ُسـ ِـئ َل ْت ِ*بأَ ِي َذنـ ٍ

ين
المتهاونــ� ن ي� قتــل النســاء اليــوم ،بدوافــع الحميــة
وينســحب هــذا التبكيــت عــى

للـ شـرف المزعــوم ،أو التغطيــة عــى جرائــم ســلب الحقــوق ،وارتــكاب الفواحــش ،مــا ظهــر منها
ومــا بطــن.
ـل الَـ ِ
ن ِ
ع ـ ُر ِ
وف ،كــا الرجــال
مثْـ ُ
علَ ْي ِ
هـ َ
هـ َ
ـذي َ
م ْ
النســاء َلَ ُ
ن بِالْ َ

لهــم حقــوق وعليهــم واجبــات:

يقــر الـ شـرع الحنيــف بحقــوق كل مــن الذكــر أ
والنـ شـى المشـ تـركة منهــا والخاصــة بكليهما،
ُ

ويكلفهمــا بواجبــات ،ويشــمل ذلــك مياديــن العاقــات جميعهــا ،ومنهــا العاقــة الزوجيــة،
ـن
والنفــكاك عنهــا ،واللــه تعــاى
يقول{:وا ْل ُمطَ َل َقـ ُ
َ
ـن ِبأَنف ُِسـ ِـه َن ثَاَثَـ َـة ُقـ ُـر ٍوء َول َ يَ ِحـ ُـل َل ُهـ َ
ـات يَ ت َ َربَ ْصـ َ
آ
ن
ـن
ـن َمــا خَ َلـ َ
ـن أَ َحـ ُ
أَن يَكْ ُت ْمـ َ
ـق ِب َر ِد ِهـ َ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َوبُ ُعو َل ُت ُهـ َ
ـن يُ ِؤْمـ َ
ـن ِإن ُكـ َ
ـق ال ّلــهُ ِ ي� أَ ْر َح ِام ِهـ َ
ـن ِبال ّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ

ن
ـن َد َر َجـ ٌـة َوال ّلــهُ
ـال َع َل ْي ِهـ َ
ـن ِم ْثـ ُـل ا َلـ ِـذي َع َل ْي ِهـ َ
ِ ي� َذ ِلــكَ ِإ ْن أَ َرا ُدواْ ِإ ْصاَح ـاً َو َل ُهـ َ
ـن ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
وف َو ِل ِلر َجـ ِ
ُيــم} (البقــرة )228 :وعنــد منــح الرجــل حــق القوامــة ،ربطــه اللــه بتكليــف يتلخــص ن ي�
َع ِزيــ ٌز َحك ٌ
{الر َجـ ُ
ـون َعـ َـى ال ِن َســاء ِب َمــا َف َضـ َـل ال ّلــهُ
ـال َق َو ُامـ َ
تحمــل مســؤولية إ
النفــاق ،فقــال عــز وجــلِ :
ـن أَ ْم َوا ِل ِه ْم(}...النســاء)34:
بَ ْع َض ُهـ ْـم َعـ َـى بَ ْعـ ٍـض َو ِب َمــا أَن َف ُقــواْ ِمـ ْ
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ن ن
ن
ـى بالقيــم ،فالمـرأة تتســاوى مــع
وســاوى إ
الســام بـ يـ� الجنسـ يـ� ي� التكاليــف والتحـ ي
الرجــل ن� تكاليــف كثــرة ،كاليمــان ،والســام ،وأداء العبــادات ،والتحــى أ
بالخــاق والقيــم،
إ
إ
ي
ي
ي
ـ� بدينــه ،ذكــر الجنسـ ي ن
الملرمـ ي ن
ولمــا أثـ نـى اللــه عــز وجــل عــى ت ن
ـ� عــى وجــه التفصيــل ،فقــال
ـ�
الص ِاد ِقـ ي ن َ
ـات َوالقَا ِن ِتـ ي ن َ
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـ� َو ُ
ات َو ُ
� َو ُ
عــز وجــل{ِ :إ َن ُ
ـ� َوالقَا ِن َتـ ِ
الم ِؤْم َنـ ِ
الم ْسـ ِـل َم ِ
ـات َو َ
ــات
الم َت َص ِد ِق ي ن َ
� َوالخَ ِاش َ
ــع ي ن َ
ــ� َو ُ
ات َو ُ
الص ِاب ِر َ
الم َت َص ِد َق ِ
ــع ِ
ات َوالخَ ِاش ِ
ــر ِ
الص ِاد َق ِ
يــن َو َ
ــات َو َ
َو َ
الص ِاب َ
ـن ال َلــهَ ك َِثـ يـراً َو َ
ـات َو َ
ات
الح ِاف ِظـ ي ن َ
الصا ِئ ِمـ ي ن َ
وج ُهـ ْـم َو َ
ـ� ُف ُر َ
ـات َو َ
الذ ِاك ِريـ َ
الذ ِاكـ َـر ِ
الح ِافظَـ ِ
الصا ِئ َمـ ِ
ـ� َو َ
َو َ
أَ َعـ َـد ال َلــهُ

َلهــم مغْ فــر ًة وأَج ـراً عظيم ـاً} أ
(الح ـزاب)35:
ُ َ ِ َ َ ْ َِ

ن
و َعـ ْ ُ
الر َجـ ُ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـال َول يُ ْذك َُر
ـتُ :ق ْلـ ُ
� ال َلــهُ َع ْن َهــاَ ،قا َلـ ْ
ـول ال َلـ ِـه ،يُ ْذ َكـ ُـر ِ
ـن أ ِم َسـ َل َم َةَ ،ر ِ ي َ
ـ� والمؤْمنــات} أ
(الحـزاب،)35 :
ال ِن َســا ُءَ ،فأَنْـ َز َل ال َلــهُ َعـ َز َو َجـ َـل ِ{إ َن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ات َو ُ
� َو ُ
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ َ ُ ِ َ ِ
الم ْسـ ِـل َم ِ
(*)
ـن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنْـ ش َـى} (آل عم ـران.)]195 :
َوأَنْ ـ َز َل {أَ ن ي ِ� ل أُ ِضيـ ُ
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِم ْن ُكـ ْـم ِمـ ْ
1

فاللــه عــز وجــل ذكــر ن� هــذه آ
اليــة الكريمــة عـ شـر صفــات حميــدة ،شــاملة مشـ تـركة
ي
ين
بــ� النســاء والرجــال ،يجــد الممعــن فيهــا مســاواة رفيعــة ي ن
ين
الجنســ� ن ي� مجــال القيــم
بــ�
والمبــادئ والج ـزاء ،وكان يمكــن الكتفــاء بذكــر عــام يشــمل الجنسـ ي ن
ـ� ،كمــا هــو الغالــب ن ي�
الخطــاب الديـ نـى ،إذ غالب ـاً مــا يقصــد الجنسـ ن ن
ـن َآم ُنــواْ
ي
ـ� ي� مثــل قولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ي
ـاس
الص ـا َ ِة ِإ َن ال ّلــهَ َمـ َ
الص ِاب ِر َ
ـع َ
ـر َو َ
اس ـ َت ِعي ُنو ْا ِب َ
ين}(البقــرة )153 :وقولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ال َنـ ُ
ْ
الصـ ب ْ ِ

ُــون}( .البقــرة)21 :
ُــم تَ َتق َ
ا ْع ُب ُ
ُــم َل َع َلك ْ
يــن ِمــن َق ْب ِلك ْ
ــذي خَ َل َقك ْ
ــدواْ َربَك ُ
ُــم َوا َل ِذ َ
ُــم ا َل ِ

ـ� الجنسـ ي ن
والمســاواة بـ ي ن
ـ� ن ي� الثــواب والعقــاب ،لهــا شــواهد قرآنيــة كثـ يـرة ،فالثــواب
عــى أ
العمــال الحســنة تتســاوى ن ي� نيلــه المـرأة مثــل الرجــل الــذي يؤديــه ،مصداقـاً لقولــه عــز
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِمن ُكــم ِمــن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنـ ش َـى بَ ْع ُض ُكــم ِمــن
اب َل ُهـ ْـم َربُ ُهـ ْـم أَ ن ي ِ� ل َ أُ ِضيـ ُ
اسـ َت َج َ
وجــلَ { :ف ْ
ن
يى َو َقاتَ ُلــواْ َو ُق ِت ُلــواْ أل ُ َك ِفـ َـر َن َع ْن ُهـ ْـم
ـن هَ َ
بَ ْعـ ٍـض َفا َل ِذيـ َ
اجـ ُـرواْ َوأُخْ ِر ُجــواْ ِمــن ِديَ ِار ِهـ ْـم َوأُو ُذواْ ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
أ
أ
ـن
ـات ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا الَنْ َهــا ُر ث َ َوابـاً ِمــن ِعنـ ِـد ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ ِعنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
َسـ ِي َئا ِت ِه ْم َول ُ ْد ِخ َل َن ُهـ ْـم َج َنـ ٍ
اب} (آل عم ـران)195:
ال َثـ َ
ـو ِ
ين
ين
* المستدرك عى
الصحيح� للحاكم ،451/ 2 ،وقال الحاكم :هذا حديث صحيح عى شرط
الشيخ� ولم يخرجاه.
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ن
و� عقوبــة الـ ن
اج ِلـ ُـدوا ك َُل َو ِاحـ ٍـد ِم ْن ُه َمــا ِم َئـ َـة َج ْلـ َـد ٍة
ـز� يقــول عــز وجل{:ال َزا ِن َيـ ُـة َوالـ َز ِ ن يا� َف ْ
ي
ول تَأْخُ ْذ ُكــم بهمــا رأْ َفـ ٌـة ن� ديــن ال َلــه إن كُنتــم تُؤْمنــون بال َلــه وا ْليــوم آ
ال ِخـ ِـر َو ْل َيشْ ـ َه ْد َع َذابَ ُه َمــا
َ
ُ ْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ِْ
ِِ َ َ ِي ِ ِ ِ ِ
ان يَأْ ِت َيا ِن َهــا ِمن ُكـ ْـم َفآ ُذوهُ َمــا َفـ ِـإن تَابَــا
{وال َلـ َـذ َ
الم ِؤْم ِن ي ن َ
�}(النــور ،)2 :ويقــول تعــاىَ :
ـن ُ
طَا ِئ َفـ ٌـة ِمـ َ
َان ت ََواب ـاً َر ِحيم ـاً} (النســاء)16 :
َوأَ ْص َل َحــا َفأَ ْع ِر ُضــواْ َع ْن ُه َمــا ِإ َن ال ّلــهَ ك َ
ن
ــار َق ُة َفا ْقطَ ُعــواْ أَيْ ِديَ ُه َمــا َجــ َزاء
و� عقوبــة الرقــة ،يقــول تعــاىَ :
ــار ُق َو َ
{و َ
ي
الس ِ
الس ِ

ـن ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ َعزي ـ ٌز َح ِكيـ ٌـم} (المائــدة ،)38 :فالق ـرآن ينــص عــى المســاواة بـ ي ن
ـ�
ِب َمــا ك ََس ـ َبا نَـكَال ً ِمـ َ
ِ
الجنســ� ن� الجــزاء عــى الــر والحســان ،وكذلــك عــى المعــا� آ
ن
والثــام.
ب إ
ي ي
ي
ضابط اانتصار لحقوق الشقائق:
مــا ســبق التعريــج عليــه مــن منطلقــات الموقــف ش
الرعــي مــن قضايــا الم ـرأة ليــس
ســوى عينــة مــن مرتكـزات الموقــف ش
الرعــي مــن هــذه القضايــا ،كمــا نصــت عليهــا آيــات القـرآن
الــى نــزل بهــا الــروح أ
مــ� ،عــى قلــب النــى أ
ت
ال ي ن
ال ي ن
مــ� محمــد ،صــى اللــه عليــه
الكريــم ،ي
بي
وســلم ،وأي خــروج عــن هــذه المرتكـزات ،ينــدرج ن ي� خانــة مجانبــة الـ شـرع ،ســواء تعلــق هــذا
الخــروج ن ي� مجــالت هضــم حقــوق المـرأة وامتهانهــا ،أم ن ي� مجــالت القفــز عــن مبــادئ الـ شـرع
الســام ،إى عالــم أهــواء ش
البــر.
وأحــكام إ
فــا الهاضمــون لحقــوق المـرأة مصيبــون ،ول القافــزون إى عالــم الحريــات المفرطــة
والمســاواة المطلقــة ،موفقــون ،فالخطــأ ل يعالــج بخطيئــة ،وإنمــا بــدواء ناجــع قويــم.
فالمـرأة المناديــة بحقوقهــا ش
المروعــة ينبغــي أن تُســاند وتُــؤازر ،انطاقـاً مــن إحقــاق
الحــق ،وإبطــال الباطــل ،والمنــادون بمخالفــة حكــم اللــه ن ي� قضايــا المـرأة والرجــل ،لــن يجــدوا
ن
والنــاث عــى حــد ســواء ،فلــو
آذانـاً صاغيــة مــن شرائــح واســعة ي� مجتمعاتهــم ،مــن الذكــور إ
لجماهــر النســاء ن ي� المجتمعــات المســلمة ،حــول
جريــت اســتفتاءات موضوعيــة وشــفافة
ي
أُ ِ
نــص عليهــا ش
المــراث مثــاً ،فالمتوقــع أن تفــوز المطالبــة بتطبيــق
الــرع ،كمســائل ي
قضايــا َ
ت
ت
ش
ـى تؤمــن بالقـرآن
حكــم الــرع عــى يغرهــا مــن الخيــارات والبدائــل ،إذ كيــف ســتقرع المـرأة الـ ي
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ن
ـون
الكريــم لصالــح بديــل عنــه ،وهــي تق ـرأ فيــه قــول اللــه جــل ي� عــاهَ { :ف ـا َ َو َربِــكَ ل َ يُ ِؤْم ُنـ َ
ن
ت
ــت َويُ َســ ِل ُمواْ
ــم ل َ يَ ِج ُ
ــدواْ ِ ي� أَنف ُِس ِــه ْم َح َرجــاً ِم َمــا َق َض ْي َ
ــم ث ُ َ
ــج َر بَ ْي َن ُه ْ
ــى يُ َحك ُِمــوكَ ِف َ
يمــا شَ َ
َح َ َ
الر ُسـ َ
ـول
يعــواْ ال ّلــهَ َوأَ ِط ُ
ـن َآم ُنــواْ أَ ِط ُ
ت َْس ِليماً}(النســاء ،)65 :وتتلــو قولــه عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
يعــواْ َ

أ
ُــم َف ِــإن تَ َنا َز ْع ُت ْ ن ش
ــه
ــم ت ُِؤْم ُن َ
ــر ِمنك ْ
ــول ِإن كُن ُت ْ
ــون ِبال ّل ِ
ــر ُدو ُه ِإ َى ال ّل ِ
الر ُس ِ
ــه َو َ
� ٍء َف ُ
َوأُ ْوِ يى ال َ ْم ِ
ــم ِ ي� َ ي ْ
آ
ـن تَأْ ِوي ـا ً}( .النســاء)59 :
ـر َوأَ ْح َسـ ُ
َوا ْل َيـ ْ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َذ ِلــكَ خَ ـ ي ْ ٌ
فليــس مــن حــق المتصديــن للتغيـ يـر أن يتنكــروا لعقائــد الذيــن يطالبــون بحقوقهــم
ن
والنــاث ،فالمـرأة الراضيــة بحكــم اللــه ،وتتــوق أن تســتظل
وقيمهــم ،يســتوي ي� ذلــك الذكــور إ
أ
ن
وكبرهــا إى
صغرهــا ي
بــه ،تلتقــي مــع الرجــل الــذي ينشــد ذلــك ،وتتقاطــع معــه ي� رد المــور ي
ـن تَأْ ِويـاً.
ـر َوأَ ْح َسـ ُ
اللــه والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إيمانـاً منهمــا بــأن هــذا الخيــار خَ ـ ي ْ ٌ
خامة:
ن� ختــام هــذه الكلمــة المجملــة عــن الموقــف ش
الرعــي مــن حقــوق النســاء ،شــقائق
ي
الرجــال ،تجــدر دعوتهــن للـ تـروي ن ي� خطواتهــن التحرريــة ،واختيــار مطالبهــن ،بــدل ً مــن خلــط
الوراق ،غثهــا بســمينها؛ ألن مؤازرتهــن واجبــة شرعــاً ،فيمــا يصــوب أ
أ
المــور ،نحــو التحــرر
ُ
ُ
المروعــة ،ومــن عبوديــة لــم يـ ن ن
مــن منظومــة هضــم الحقــوق ش
ـرل اللــه بهــا ســلطاناً ،لكــن
المنــاداة بمــا يخالــف حكــم اللــه ش
ورعــه الحنيــف ،الثابــت ن ي� كتابــه ســبحانه ،أو ســنة نبيــه،
ن
ـى الرجــال والنســاء عامــة،
صــى اللــه عليــه وســلم ،لــن تجــد توافقـاً ول دعمـاً مــن صنفــي مؤمـ ي
إذ الحكــم لديهــم أول ً وأخـ يـراً ،ن ي� هــذا الشــأن وغـ يـره ،للــه دون ســواه ،فمــن أراد النهــوض مــن
والنصــاف ،عليــه بـ شـرع اللــه ،المـ ن ن
ـرل مــن لــدن عليــم حكيــم
الكبــوات ،وتحقيــق العدالــة إ

ش
ـا� جنسـاً
خبـ يـر ،فحسـ َ
ـبكن معــر الشــقائق حكــم اللــه دون ســواه ،إذ حاشــاه ســبحانه أن يحـ ب ي
ن
و� كتابــه الكريــم ســورة مــن طــوال الســور القرآنيــة ،اختــار أن يســميها
مــن خلقــه عــى آخــر ،ي
النســاء ،وأطلــق عــى ســورة أخــرى مــن ســوره ،اســم ام ـرأة ،وهــي مريــم ،عليهــا الســام.
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ولمــا نرب اللــه المثــل ألهــل الجنــة والنــار اختــار بعــض الشــقائق ،فقــال عــز وجــل:
ن
ـن ِع َب ِادنَــا َصا ِل َحـ ي ْ ن
ـ�
ـوط كَانَ َتــا ت َْحـ َ
ـت َع ْب َديْـ ِـن ِمـ ْ
{ر َب ال َلــهُ َم َثـا ً ِل َل ِذيـ َ
ـوح َو ِا ْمـ َـرأَ َة ُلـ ٍ
ِ
َ َ
ـن َك َفـ ُـروا ْامـ َـرأَ َة نُـ ٍ
ـ� َ ن
ر َب ال َلــهُ
الد ِاخ ِلـ ي ن َ
ـن ال َلـ ِـه شَ ـ ْيئاً َو ِقيـ َـل ا ْدخُ ــا ال َنــا َر َمـ َ
ـع َ
َفخَ انَ َتاهُ َمــا َف َلـ ْـم يُغْ ِن َيــا َع ْن ُه َمــا ِمـ َ
*و َ َ
ن
ن
ـو َن
ـو َن ِإ ْذ َقا َلـ ْ
َم َث ـا ً ِل َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِا ْمـ َـرأَ َة ِف ْر َعـ ْ
ـى ِمــن ِف ْر َعـ ْ
ـت َر ِب ابْـ ِـن ِ يى ِعنـ َـدكَ بَ ْيتـاً ِ ي� ا ْل َج َنـ ِـة َون َِجـ ِ ي
ـت ِع ْمــر َ ت
ن
ـت َف ْر َج َهــا َف َن َفخْ َنــا ِفيـ ِـه
ـو ِم الظَا ِل ِمـ ي ن َ
ـى أَ ْح َص َنـ ْ
ـ�* َو َم ْريَـ َـم ابْ َنـ َ
ـى ِمـ َ
ـن ا ْل َقـ ْ
َ
ان ا َلـ ِ ي
َو َع َم ِلـ ِـه َون َِجـ ِ ي
ـ�}( .التحريــم)12 - 10 :
ـن ا ْلقَا ِن ِتـ ي ن َ
ـات َربِ َهــا َو ُك ُت ِبـ ِـه َوكَانَـ ْ
وح َنــا َو َص َد َقـ ْ
ـت ِمـ َ
ـت ِبك َِل َمـ ِ
ِمــن ُر ِ

آملـ ي ن
ـ� أن تصــل مرامــي هــذه الكلمــة ومضامينها إى عقــول قارئيهــا وقارئاتهــا وقلوبهم،
والنــاث عــى كلمــة ســواء ،ينبــذون بموجبهــا العنــف الظالــم الموجــه ألي
ليلتقــي الذكــور إ
ت
ش
الــى تحميهمــا ،والمؤكــدة عــى أن
منهمــا ،ويرفضــون إ
الجحــاف الجائــر للمبــادئ الرعيــة ي
النســاء شــقائق الرجــال ،وأن أكــرم النــاس عنــد اللــه أتقاهــم.
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نفحات من آمال العام
الدراي الجديد وآامه
عــاد الطلبــة إى مقاعــد الدراســة عــى مختلــف مســتوياتها ،ليبــدأوا عامــاً دراســياً
جديــداً ،والبــاد تختلــف ســماتها خــال دوام الطلبــة ،عنهــا حـ ي ن
ـ� يكونــون ن ي� عطلــة الفصــول
الدراســية ،فالشــوارع بعــد العــودة للدراســة تزدحــم بحركــة الطــاب ووســائل تنقلهــم ،وكثـ يـر
مــن التغــرات تحــدث ن� البيــوت والنــوادي والماعــب أ
والســواق ن� الحالـ ي ن
ـ� ،والمهــم هنــا ليس
ي
ي
ي
هــذا ،وإنمــا الوقــوف عنــد ثمــار التحــاق الطلبــة بمؤسســات التعليــم ،وأهميــة ذلــك لهــم
أ
ت
الــى تواجههــم خــال دراســتهم ،وتعرقــل تحصليهــم
ولرهــم ومجتمعهــم ،والعقبــات ي
ت
ـى تــؤرق مضاجعهــم وذويهــم بعــد تخرجهــم ،وتحــاول هــذه
العلمــي المنشــود ،وتلــك الـ ي
ن
ـى حصــاده.
الكلمــة الوقــوف عنــد بعــض ثمــار التعلــم ،ومعوقاتــه وعرقلــة جـ ي
أهمية طلب العلم وجدواه:
إذا كان النــاس عامـ ًـة يهتمــون بالعلــم وتلقِيــه مــن خــال اللتحــاق بمؤسســات التعليــم ،فــإن
ـلم� بذلــك ينبغــي أن يكــون ممـ ي ن
اهتمــام المسـ ي ن
والشــادة
ـراً ،اســتناداً إى الحــث عــى العلــم ،إ
ن
الســام مــن توجيهــات وأحــكام ،فاللــه تعــاى يقــول:
بــه ،وبالعلمــاء ،ي� ضــوء مــا جــاء بــه إ
أ

اب}(الزمر)9:
ين َل يَ ْع َل ُم َ
ين يَ ْع َل ُم َ
ون َوا َل ِذ َ
{ُ ...ق ْل هَ ْل يَ ْس َت ِوي ا َل ِذ َ
ون ِإن ََما يَ َت َذك َُر أُ ْو ُلوا ْال َ ْل َب ِ

ـات
ـن َآم ُنــوا ِمن ُكـ ْـم َوا َل ِذيـ َ
ـع ال َلــهُ ا َل ِذيـ َ
ـن أُوتُــوا ا ْل ِع ْلـ َـم َد َر َجـ ٍ
ويقــول جــل شــأنه...{ :يَ ْر َفـ ِ
ــر}
َوال َلــهُ ِب َمــا ت َْع َم ُل َ
ــون خَ ِب ي ٌ

(المجادلــة)11:
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وأول آيــة قرآنيــة نــزل بهــا الوحــي أ
ـ� والمرسـ ي ن
ـ� عــى قلــب خاتــم النبيـ ي ن
المـ ي ن
ـل� محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم ،أمرتــه بمتعلــق مهــم مــن متعلقــات العلــم ،وهــو القـراءة ،فقــال عــز
ـق ْالنســان مــن ع َلــق* ا ْقــرأْ وربــكَ أ
ال َ ْكـ َـر ُم* ا َلـ ِـذي
اسـ ِـم َربِــكَ ا َلـ ِـذي خَ َلـ َ
َ ََُ
وجــل{ :ا ْقـ َـرأْ ِب ْ
ـق* خَ َلـ َ ِإ َ َ ِ ْ َ ٍ
ـم ي َ ْع َل ْم}(العلــق)5 - 1 :
نس َ
َع َلـ َـم ِبا ْل َق َلـ ِـم* َع َلـ َـم ِإ
ــان َمــا َلـ ْ
ال َ

ومــن أنعــم اللــه عليهــم بالهــدى يســألونه السـ ت ن
ـرادة مــن العلــم ،اســتجابة ألمــره

ســبحانهَ { :ف َت َعـ َ
ـى ِإ َل ْيــكَ َو ْح ُيــهُ َو ُقــل
ـق َول ت َْع َجـ ْـل ِبا ْل ُقـ ْـر ِآن ِمــن َق ْبـ ِـل أَن يُ ْقـ ن َ
ـاى ال َلــهُ ا ْل َم ِلــكُ ا ْل َحـ ُ
د ن ي� ِع ْلماً}(طــه)114:
َر ِب ِز ْ ِ
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بلغــت إشــادته بالعلــم أن جعــل لســالكه طريقـاً
ـن َسـ َلكَ
إى الجنــة ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ...( :و َمـ ْ
طَري ًقــا ي ْلتمــس فيــه ع ْلمــا ،سـه َل اللــه لــه بــه طَري ًقــا إى ا ْلجنــة ،ومــا اجتمــع َقـ ن
ـت مــن
ِ ً َ َ
ََْ َ ْ
ـو ٌم ي� بَ ْيـ ٍ
ََ ِ
َ َِ ُ
ِ ِ ِ
ِ
السـ ِـكي َن ُةَ ،وغ َِش ـ َي ْت ُهم
ـوت ال َلـ ِـه ،يَ ْت ُلـ َ
ـاب ال َلـ ِـهَ ،ويَ َت َدا َر ُســونَهُ بَ ْي َن ُهـ ْـم ،إل نَ َز َلـ ْ
بُ ُيـ ِ
ـون ِك َتـ َ
ـت عليهــم َ
ـر ْع ِبـ ِـه
الر ْح َمـ ُـةَ ،و َح َف ْت ُهــم ا ْل َما ِئ َكـ ُـةَ ،و َذك ََرهُ ــم اللــه ِف َ
ـن ِع ْنـ َـد ُهَ ،و َمـ ْ
يمـ ْ
َ
ـن بَطَـأَ ِبـ ِـه َع َم ُلــهُ  ،لــم يُـ ْ ِ
ن ََس ـ ُبهُ )

(*)
1

ـ� ومجتمعاتهــم ،فالفجــوة شاســعة بينــه وبـ ي ن
وللعلــم جــدوى تعــود عــى المتعلمـ ي ن
ـ�
الجهــل ،وقــد أصــاب القائــل:
ُ ن
والكـــــــــرم
بيت الع ِز
يبى بيوتاً ل عما َد لهـــــــــــــــا *** والجهل يهدم َ
ِ
العلم ي
عقبات تواجه الطلبة وتعرقل تحصيلهم العلمي امنشود:
يلتحــق الطلبــة بمقاعــد الدراســة منــذ نعومــة أظفارهــم ،ليتعلمــوا الق ـراءة والكتابــة
وعلومــاً أخــرى ،وفــق مناهــج دراســية ،أعــدت لــكل مرحلــة دراســية بمــا يناســبها ،وإضافــة
إى ذلــك يتلقــى المتعلمــون تربيــة ســلوكية تؤهلهــم بســاح قويــم لمواجهــة حاجــات الحيــاة،
* صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار ،باب فضل الجتماع عى تاوة القرآن وعى الذكر.
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والندمــاج الجتماعــي بصــورة يفـ تـرض أن يتمـ ي ن
ـروا بهــا عــن الذيــن لــم يوفقــوا لتحصيــل العلــم
ت
والربيــة مــن مؤسســات التعليــم ،وعــادة مــا يندمــج المتخرجــون مــن مؤسســات التعليــم ن ي�
شرائــح مهنيــة حســب تخصصاتهــم ،وخــال تلقيهــم ت
الربيــة والتعليــم ن ي� مختلــف محطــات
التعليــم ،تواجههــم صعــاب ومعوقــات ت
ســرهم ،فيلقــون المشــاق والمتاعــب،
تعــرض ي
الحيــان دون تحقيــق النتائــج المرجــوة لهــم أ
الـ تـى تحــول ن� بعــض أ
ولرهــم ولمجتمعهــم،
ي
ي
ـدرا� الجديــد متطلباتــه
ومــن أبــرز تلــك المعوقــات الفقــر امــادي ،ومــن آلم العــام الـ
ي
ت
والي ـرادات المحــدودة ،فالطلبــة يحتاجــون إى
ـى ترهــق كاهــل صاحــب العيــال ،إ
الماليــة ،الـ ي
رســوم دراســية ،وثمــن قرطاســية ،ومابــس ،وأدوات للدراســة والنشــاطات ،ومــ�وف جيــب
ت
ـى
يومــي للتنقــل وغـ يـره ،ومــن كان لديــه عــدد مــن الطلبــة يلزمــه توفـ يـر حاجاتهــم الماليــة ،الـ ي
تجــب تلبيتهــا لهــم ،حـ تـى ل يشــعروا أنهــم معــوزون أمــام أترابهــم وزمائهــم القادريــن.
وبســبب الصعوبــات الماليــة يـ تـرك بعــض الطلبــة مقاعــد الدراســة ،ليلتحقــوا بســوق
ن
ـد� مبكـراً ،بهــدف جمــع مــا يتيــر مــن مــال لمعيشــتهم وحاجــات أرهــم ،ولذلــك
العمــل البـ ي
أســباب ،منهــا فقــر أرهــم ،أو فقــد معيــل أ
الرة ،بســبب موتــه ،أو تعطــل إنتاجــه ،بســبب
المــرض أو العتقــال ،مــا يضطــر بعــض أ
البنــاء ،وغالبـاً مــا يكونــون مــن كبارهــم ،لـ تـرك مقاعــد
ين
ذك ،ومســتواه
الدراســة
مــاى يســد بعــض رمــق أرهــم ،فكــم مــن طالــب ي
لتأمــ� مبلــغ ي
التعليمــي جيــد ،تعــرض لمثــل هــذه الظــروف ،وانتهــى بــه المطــاف إى هجــر مقاعــد الدراســة،
رغــم حبــه لهــا ،وطموحــه للتخصــص ن ي� مجــالت علميــة يهواهــا؛ بســبب ضيــق ذات اليــد،
وحاجــة والديــه وإخوانــه إى العــون المــادي.
ت
ـى تعـ تـرض مســارات التحصيــل العلمــي الظــروف السياســية
ومــن المعوقــات الـ ي
ت
ـى يســودها الجــور والظلــم والقهــر ،مــا يجعــل بعــض الطلبــة يختــارون الرضــا
الســائدة ،الـ ي
بالعمــل اليــدوي المبكــر عــى النشــغال بالفكــر والثقافــة ،هروبــاً مــن الخــوض ن ي� النطــق
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بالحــق ،ومســاندة التصحيــح المطلــوب لمجتمعاتهــم ،وتنــدرج تحــت هــذا الســبب بشــكل
أ
ت
ن
ـى تكبــت
بــارز ظــروف الحتــال لــارض ،ومــا يتبــع ذلــك مــن قوانـ يـ� المحتــل العســكرية الـ ي
الحـرار بســياطها وظلمهــا ،وتقمــع أ
الحريــات ،وتاحــق أ
الحـرار المطالبـ ي ن
ـ� بالحريــة لشــعوبهم
وأوطانهــم ،فمــن ينجــو مــن القتــل منهــم ،يقبــع وراء القضبــان أسـ يـراً ،أو خــارج ديــاره مبعــداً،
ش
ـتنر ،وقلــب متقــد بح ـرارة حــب الوطــن ،وعشــق
ـىء ســوى أنــه صاحــب فكــر مسـ ي
ليــس لـ ي
الحريــة.
ومــن معوقــات الدراســة أيض ـاً عقــم مناهــج التدريــس ،وتخلــف أســاليب

الربيــة والتعليــم ،فالمتقدمــون مــن النــاس وصلــوا مســتويات راقيــة مــن تحديــث
المناهــج ومواكبتهــا لــروح العــ� ومتطلباتــه ،واســتخدموا تقنيــات متطــورة للغايــة ن ي� التعليــم
ن
ن
ين
تقليدي�
ـا� ،ومــا زالــوا
وأســاليبه ،بينمــا المتقوقعــون يغرقــون ي� بحــر لجــي مــن ظلمــات المـ ي
ين
واللقــاء
ن ي� مناهجهــم وأســاليب تعليمهــم ،ومــا زال جــل تدريســهم يقــوم عــى
التلقــ� إ
والتحفيــظ ،ودور الطلبــة ينحــ� معظمــه ن ي� مجــال التلقــي الجامــد ،مــا يجعــل الطالــب يخــر
ســنوات مــن عمــره أسـ يـراً لظــروف تعليميــة عقيمــة ،فيخــرج ن ي� نهايتهــا بشــهادات تخـ ُـر ٍج دون
تحصيــل حقيقــي للمســتوى التعليمــي المنشــود.
ت
الــى ينحــ�
ومــن معوقــات التعليــم أيضــاً الربيــة اأريــة النمطيــة ،ي
ن
الراقــة ،بغــض النظــر عــن مســتوى التحصيــل
اهتمــام أربابهــا ي� الطمــوح لتحصيــل الشــهادات ب
الحقيقــي الــذي جنــوه مــن ورائهــا ،مــا يجعــل التعليــم ن� مثــل هــذه أ
الجــواء أجـ َ
ـوف ،شــكا ً
ي
بــا مضمــون ،وثمــراً بــا نكهــة ول طعــم.
ومــن المعوقــات المهمــة للتعليــم امبالغــة ي التوقعــات مــن الطلبــة،
دون مراعــاة قدراتهــم ،وإلزامهــم بتعلــم مــا ل يرغبــون فيــه ،فبعــض الطلبــة يلتحقون بدراســة
موضوعــات يرغــب فيهــا أهلوهــم ،وهــم يريــدون يغرهــا ،مــا يجعلهــم يدرســون بكلــل وملــل،
ـى طموحاتهــم.
بخــاف الذيــن يلتحقــون بدراســة تناســب رغباتهــم ،وتلـ ب ي
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مؤرقات مضاجع الطلبة وذويهم بشأن مشكات ما بعد التخرج:
إذا كانــت هنــاك معوقــات تعـ تـرض مسـ يـرة ت
الربيــة والتعليــم ،ودراســة الطلبــة ،فــإن
ت
ن
ـى يلتحقون
المســؤولية عنهــا تتــوزع بـ يـ� الطلبــة أنفســهم ،وعائاتهــم ،ومؤسســات التعليم الـ ي
ت
ـى يدرســونها ،والمجتمــع المحيــط بهــم ،وظروفــه
بهــا ،والجهــات المســؤولة عــن المناهــج الـ ي
العامــة عــى اختــاف أنواعهــا ،السياســية والقتصاديــة والفكريــة ،فــإن مؤرقــات أخــرى تقــض
مضاجــع الطلبــة خــال تلقيهــم العلــم ،ومــن بعــد تخرجهــم مــن مؤسســاته ،وهــم يحملــون
شــهادات التخصــص عــى اختــاف أنواعهــا ومســتوياتها ،ومــن أبــرز تلــك المؤرقــات البطالــة

ت
ـى تتنافــس عــى الواحــدة منهــا أعــداد
التــي تنتظرهــم ،وضآلــة فــرص العمــل ،الـ ي
ين
المتخصصــ� ن ي� مجالهــا ،هــذه المشــكلة أضحــت حديــث المجالــس ،وهمــوم
هائلــة مــن
ـ� ،مــا يســتلزم مــن المجتمع وهيئاتــه والمسـ ي ن
ـ� والمتخرجـ ي ن
الشــباب الدارسـ ي ن
يكدوا
ـؤول� فيــه أن ِ
ن� البحــث عــن حلــول خاقــة لهــذه المعضلــة الصعبــة ،ولــن يعــذر أحــد اكتفــى بشــبك أ
اليــدي
ي
وربطهــا ،أو وضــع الـرأس بينهــا ،تعبــراً عــن الحــرة والقلــق ،فالخطــب جلــل ،أ
والمــر عسـ يـر،
ي
ي
تتعــرض لــه شرائــح الخريجـ ي ن
ـ� ،ويحتــار ألجلهــا ويقلــق أهاليهــم ،فكــم مــن َح َم ِلـ ِـة الشــهادات
ـرف ن ي� غـ يـر مجــال تخصصاتهــم ،وبظــروف قاســية ،ودخــل
العليــا دون عمــل ،أو يعملــون ِب َحـ ٍ
يعــى أن هــذا أ
محــدود ،مــا ن
اللــم صعــب ومريــر ،كان يــؤرق المضاجــع ن ي� أعــوام دراســية
ي
ســابقة ،ومــا زال ،بــل ازداد عنفوانــه ،والنــاس حيالــه ن ي� الغالــب ســلبيون ،منهــم المتجاهــل
لــه ،ومنهــم المتحــدث عنــه عــى ســبيل الوصــف ش
والتريــح فحســب ،ومنهــم مــن يرفــع
الصــوت محتجـاً عليــه ،لكــن القليــل منهــم كمــا يبــدو مــن يخططــون للخــروج بــه مــن الظلمــة
إى النــور ،وقليــل منهــم مــن يعمــل المطلــوب لبلســمة جراحــه ،ومــداواة وجعــه ،إل مــن رحــم
ر� ،وقليــل هــم.
بي
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ومــن مؤرقــات مضاجــع الطلبــة وذويهــم بعــد التخــرج ،الحصــول عــى

ش ــهادات دون كف ــاءة للعم ــل ،كم ــا يق ــال( :الم ــاء يك ـ ِـذب الغط ــاس) ،فم ــا فائ ــدة
ين
والتمــر ،ن ي�
البــداع
كبــر ،وعنــد العمــل بهــا ،ل يتحقــق إ
التخــرج بشــهادة مســماها ي
عالــم التنافــس فيــه عــى نيــل المكانــة والحظــوة بالنجــاح ضيــق ،فعــى ســبيل
المث ــال ،يحت ــاج م ــن ي ــدرس الط ــب الي ــوم إى س ــنوات عج ــاف م ــن الدراس ــة والتخص ــص
بعدهــا ،والتــدرب ،والهمــة ،والنشــاط ،والمتابعــة العلميــة لــكل جديــد ن ي� مجــال
التخص ــص ،ليتحق ــق النج ــاح للطبي ــب ،وني ــل ثق ــة الم ـ ن
ـر� والمجتم ــع ،فق ــد ذه ــب
زم ــان كتاب ــة العدي ــد مم ــا ه ــب وطاب م ــن التخصص ــات ع ــى يافط ــة الطبي ــب وبطاقته،
أ
ن ن
ن
ـى
وص ــار الن ــاس ،ب ــل ص ــارت الظ ــروف والم ــراض تقت ـ ي
ـى التخص ــص المم ـ يـر ي� مج ــال ط ـ ب ي
محــدد ودقيــق للغايــة.
ومــن مؤرقــات مضاجــع طلبــة العلــم بعــد تخرجهــم التمييــز بينهــم

حس ــب أه ــواء العام ــة وامش ــهور ب ــن الخاص ــة ،ف ــا ين ــال الحظ ــوة والتقدي ــر
ين
مســرة التعليــم ،مثــل الذيــن
العاملــ� ن ي� مجــالت ل بــد منهــا لســتمرار
بعــض
ي
يتخصص ــون ن� مج ــالت تح ــدق نحوه ــا أ
النظ ــار ،وإذا خض ــع الجمي ــع لس ــلم الروات ــب،
ي
ين
تجــد البــون شاســع اً ي ن
الخريجــ� ،مــا يضطــر بعضهــم إى النفــور مــن
بــ� فئــات
ـش ن ي� فل ــك الفق ــر والفاق ــة والحاج ــة المس ــتمرة،
اللتح ــاق بدراس ـ ٍـة يك ــون مؤداه ــا العي ـ َ
ح ـ تـى إن بع ــض المه ــن له ــا نقاب ــات خاص ــة به ــا تداف ــع ع ــن حق ــوق الملتحق ـ ي ن
ـ� به ــا،
ومهــن واســعة وعريضــة ،ل تجــد لهــا نقابــة ،ول عيشــاً مأمــول ً لــه ســعة.
قطرات من معن التصحيح امطلوب:
ت
ن ي� ض ــوء م ــا تق ــدم م ــن نفح ــات آم ــال الع ــام ال ـ
ـى ت ــم
ي
ـدرا� الجدي ــد وآلم ــه ،ال ـ ي
الجم ــال والقتض ــاب ،نخل ــص
التع ــرض لعين ــة متي ــرة منه ــا ،بص ــورة يغل ــب عليه ــا إ
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مقرحــات المعالجــة المطلوبــة لتعزيــز آ
إى تقديــم بعــض ت
المــال ،وتضميــد جــراح
المؤرق ــات ،والتخفي ــف م ــن لهي ــب س ــعرها ،وذل ــك وف ــق القط ــرات آ
التي ــة ،المس ــتقاة
ي
ين
معــ� التصحيــح المطلــوب:
مــن
التخطيــط الســليم :لنجــاح أي عمــل ،مهمــا كان مســتواه ،ل بــد من تخطيط ســليم
بــد لــه مــن تخطيــط مــن قبــل الجهــات المســؤولة
يناســبه ،والتعليــم العــام والخــاص ،ل َ
عــن التعليــم وســوق العمــل ،ومــن الطلبــة وذويهــم ،فــا بــد مــن دراســة الواقــع ومتطلباتــه
ت
ت
ـى تجــد مجــال ً للعمــل بهــا ،حـ تـى
وحاجاتــه لختيــار المناهــج والتخصصــات الـ ي
ـى تناســبه ،والـ ي
ن
ـى مــن جــوع.
ل يطلــب العلــم لمجــرد حمــل شــهادات ،ل تســمن ول تغـ ي
توقعــات منطقيــة وواقعيــة :التوقعــات الزائــدة عــن حجــم القــدرات
ومســتواها تنــذر بفشــل ذريــع ،فــا يكلــف اللــه نفس ـاً إل وســعها ،وحـ تـى تنجــح آ
المــال ل بــد
ن
المــارة ،عــى
ر� اللــه عنــه ،لمــا طلــب إ
مــن أن تكــون واقعيــة ومقــدوراً عليهــا ،فأبــو ذر ،ي
الرغــم مــن مكانتــه بـ ي ن
ـ� الصحابــة ،ن ن
ومرلتــه العلميــة والدينيــة ،قــال لــه رســول اللــه ،صــى اللــه
عليــه وســلم(ِ :إنَــكَ َض ِعيـ ٌـفَ ،و ِإنَ َهــا أَ َمانَـ ُـة)(*) فلكل إنســان قــدرات وطاقــات ومواهــب ،إذا كانت
فالحبــاط والفشــل متوقعــان؛ ألن
طموحاتــه ضمنهــا ،فيتوقــع منــه النجــاح ،أمــا إذا تعدتهــا؛ إ
المركبــة ذات المحــرك الخــاص بطاقــة بســيطة تفشــل ن ي� أداء دور المركبــة ذات المحــرك الكبـ يـر،
المعــدة ألداء مهمــات حمــل أ
الكثــرة.
الثقــال
ي
فــا بــد للطالــب مــن اختيــار تخصــص يناســب طاقتــه ورغبتــه ،ول بــد أ
لاهــل
َ
َ
ومؤسســات التعليــم مــن أخــذ هــذا أ
المــر بعـ ي ن
ـ� العتبــار عنــد الضغــط عــى الطالــب لتحقيــق
1

نجــاح باهــر ،وتفــوق عظيــم ،وهــو غـ يـر مؤهــل لــه ،أو عنــد الطلــب منــه التخصــص بدراســة
موضــوع ل يرغــب فيــه ،ول ينســجم مــع طموحاتــه.
بغر نرورة .
المارة ،باب كراهة إ
* صحيح مسلم ،كتاب إ
المارة ي
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تقديــر منصــف ومكافــآت عادلــة :صحيــح أن اللــه جعــل النــاس درجــات ،مصداق ـاً
لقولــه تعــاى{ :وهُ ــو ا َلــذي جع َلكُــم خَ ائ َ أ
ــات
ــف ال َ ْر ِض َو َر َف َ
ــع بَ ْع َضك ْ
َ َ ِ َ َ ْ
ُــم َف ْ
ــض َد َر َج ٍ
ــو َق بَ ْع ٍ
َِ
ِليب ُلوكُــم ن� مــا آت َاكُــم إن ربــكَ ريــع ا ْلعقَــاب وإن لَغَ فُــور رحيم} أ
(النعــام)165:
ْ ِ َ َ َ َ ِ ُ ِ ِ َ ِ َــهُ
ٌ َِ ٌ
َْ َ ْ ِي َ
لكــن ينبغــي تجنــب الشــطط ن� التفريــق ي ن
بــ� التخصصــات وأصحــاب المؤهــات
ي
حــد أن يحظــى بعــض
العلميــة ،ليكــون الفــرق بينهــا منطقيــاً وعــادلً ،وليــس شاســعاً إى ّ
أصحــاب التخصصــات والمؤهــات برغــد العيــش ،وآخــرون ممــن قضــوا ســنوات عجافــاً ن ي�
الدراســة ل يجــدون مــن رواتبهــم وأجورهــم مــا يســد رمقهــم ،ويحقــق لهــم أبســط متطلبــات
أد� أ
العيــش الكريــم ،فالمطلــوب حــد ن
لاجــور ،يتحقــق منــه تحصيــل العيــش الكريــم ،فيمــا
يخــص مجــالت الحيــاة المختلفــة ،مــن ناحيــة المطعــم والمـ شـرب والــزواج والســكن والعــاج
وتغــاى ن ي�
والتنقــل ،ثــم لتكــن بعــد ذلــك فــوارق عادلــة ،ل تجحــف بحــق بعــض النــاس،
ي
تعظيــم تقديــر بعضهــم آ
الخــر.
تعــاون مضطــرد بــن الجهــات ذات العاقــة :تلقِــي التعليــم ،وخــوض
الكاديميــة ،أمــر ن� غايــة أ
غمــار العمــل بنــاء عــى الشــهادات العلميــة والتخصصــات أ
الهميــة،
ي
ـر ن� العنايــة بهــذا الجانــب إى حــد يفــوق كثـ يـراً مــن المجتمعــات ،ت
ن
وحى يتناســب
ومجتمعنــا يتمـ ي ي
التعليــم وطلبــه وحمــل شــهاداته وتخصصاتــه مــع ســوق العمــل ومتطلباتــه ،ل بـ َـد مــن تعــاون
وتنســيق ي ن
حــث عــى
بــ� الجهــات ذات العاقــة بالتخطيــط للتعليــم والعمــل ،فاللــه تعــاى َ
ن
ـون ِإ َى
{و ْل َت ُكــن ِمن ُكـ ْـم أُ َمـ ٌـة يَ ْد ُعـ َ
التعــاون ي� مجــالت الخـ يـر والدعــوة إليــه ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـو َن َعـ ِـن ا ْل ُمن َكـ ِـر َوأُ ْو َلــ ِـئكَ
ـر َويَأْ ُمـ ُـر َ
وف َويَ ْن َهـ ْ
ون ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ا ْلخَ ـ ي ْ ِ

ـون}(آل عم ـران)104:
هُ ـ ُـم ا ْل ُمف ِْل ُحـ َ

ومــن التعــاون المطلــوب بـ ي ن
ـ� الجهــات المســؤولة عــن التعليــم ،تشــجيع التخصصــات
الخــرى المتخمــة بحامــى شــهاداتها ،أ
المطلوبــة ،وإغــاق أ
فالمــر بحاجــة إى تعــاون ي ن
بــ�
ي
280

الجامعــات ووزارة ت
ـ� الجامعــات ومعاهــد التعليــم العــاى ،وبـ ي ن
الربيــة والتعليــم العــاى ،وبـ ي ن
ـ�
ي
ي
وزارة العمــل ،ووزارة الماليــة والتخطيــط ،لتنســيق الخطــوات أ
والدوار والمواقــف والق ـرارات،
حـ تـى ل تحــدث البطالــة المرعبــة ن ي� بعــض مجــالت العمــل ،وبشــأن بعــض مجــالت التعليــم
والتخصــص ،ن ي� مقابــل مــا يمكــن أن يحــدث مــن قصــور ن ي� تلبيــة حاجــات مجــالت أخــرى،
القبــال عليهــا ضعيــف ،أو دون المســتوى المنشــود.
إ
مواكبة جادة لتطورات مناهج التعليم وأساليبه وتقنياته:
ن
ن
ن
بخاصـ ٍـة ،يعيــش هــذا
ـى يتســارع ي� الحيــاة الحديثــة ي� مجالتهــا كافــة ،والتعليــم َ
التطــور التقـ ي
ن
ن
ـى نرورة مواكبــة
التســارع ي� صلــب قضايــا التعليــم ومضامينــه وأســاليبه ووســائله ،مــا يعـ ي
هــذه التطــورات ن ي� المناهــج وطرائــق التعليــم ،بصــورة جــادة وفاعلــة ،دون الكتفــاء بمجــرد
الشــكليات والشــعارات ،وطــرح الخطــط الطموحــة دون متابعــة تنفيذهــا عــى أرض الواقــع،
وتعزيــز الناجــح ،وتعديــل الفاشــل أو المخفــق منهــا.
ن
أجــواء بيئيــة مناســبة :ت
بــد مــن تهيئــة
حــى ينجــح التعليــم ي� إيتــاء أكلــه ،ل َ
الجــواء المناســبة لتلقيــه ،ســواء ن� رحــاب مؤسســاته ،أم داخــل أ
أ
الر والبيــوت ،أم ن ي� نطــاق
ي
ين
ين
القائمــ� عــى تلــك الجهــات،
وتحفــر مــن
المجتمــع الرحــب ،فالعلــم يحتــاج إى تشــجيع
وبحاجــة إى أن يُنظــر إليــه عــى أنــه قيمــة رفيعة وســامية ،جديــرة بالعنايــة والرعايــة والهتمام.
ـدرا� الجديــد
فهــذا بعــض مــا وفــق اللــه للوقــوف عنــده مــن نفحــات آمــال العــام الـ
ي
والشــارة إى بعضهــا ،والتذكـ يـر بهــا نفــع للطلبــة ،وذويهــم
وآلمــه ،عــى أن يكــون بعرضهــا ،إ
ـدرا�
وأصحــاب العاقــة بالتعليــم والمناهــج والتخطيــط لذلــك ،مــع انطــاق قطــار العــام الـ
ي
ـاى.
ـاى ،الــذي يرجــى أن يكــون عــام خـ يـر وبركــة عــى طلبتنــا وذويهــم ووطننــا الغـ ي
الحـ ي
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تأمات ي مبادئ الخطاب
الديني امنشود وتصوراته
الســاس أ
المهمــة أ
لانبيــاء والمرسـ ي ن
ـل� ،تتمحــور حــول أداء التبليــغ عن الله للنــاس ،ومن
آ
ت
اس أُ َمـ ًـة َو ِاح َد ًة َف َب َع َث
الى تخـ بـر عن هذه المهمة التكليفية ،قولــه تعاى{ :ك َ
َان ال َن ُ
اليــات القرآنيــة ي
ال ّلــهُ ال َنب ِيـ ي ن َ ش
يمــا اخْ َت َلفُواْ
ـاب ِبا ْل َحـ ِ
ـق ِل َي ْح ُكـ َـم بَـ ي ْ ن َ
ـاس ِف َ
ـن َو ُم ِنذ ِريـ َ
ريـ َ
ـ� ال َنـ ِ
ـن َوأَنـ َز َل َم َع ُهـ ُـم ا ْل ِك َتـ َ
ِ
ـ� ُم َب ِ ِ
ين
ـن أُوتُو ُه ِمن بَ ْعـ ِـد َما َجاءتْ ُهـ ُـم ا ْل َب ِي َن ُ
ات بَغْ يـاً بَ ْي َن ُه ْم َف َهـ َـدى ال ّلهُ ا َل ِذ َ
ِفيـ ِـه َو َمــا اخْ َت َلـ َـف ِفيـ ِـه ِإل َ ا َل ِذيـ َ
ـق ِب ِإ ْذ ِنـ ِـه َوال ّلهُ
ـن ا ْل َحـ ِ
َآم ُنــواْ ِل َمــا اخْ َت َل ُفــواْ ِفيـ ِـه ِمـ َ

يم} (البقــرة)213 :
ر ٍاط ُم ْسـ َت ِق ٍ
يَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء ِإ َى ِ َ

ومنــذ أن بعــث اللــه نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أمــره بتبليــغ دينــه
للعالمـ ي ن
ـ� ،فأنــزل عــى قلبــه آيــات محكمــات بهــذا التكليــف المقــدس ،فقــال جــل ذكــره{ :يَــا
أَيُ َهــا ا ْل ُم َدثِـ ُـر* ُقـ ْـم َفأَنـ ِـذ ْر} (المدثــر )2 - 1:ونطــق لســانه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بهــدف بعثتــه،
وعـ ب ّـر حالــه عــن قيامــه بمــا يحقــق هــذا الهــدف ،وعــى لســانه نــزل القـرآن ،يثبــت اســتيعابه،
أ
آن أل ُ ِنذ َركُم
ـي ِإ َ ي َى هَ ـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ُ
صــى اللــه عليــه وســلم ،لهدافــه الدعويــة ،فقــال تعــاىَ ...{ :وأُ ِ
وحـ َ
ـو ِإ َلـــهٌ َو ِاحـ ٌـد
ِبـ ِـه َو َمــن بَ َلــغَ أَ ِئ َن ُكـ ْـم َل َتشْ ـ َه ُد َ
ون أَ َن َمـ َ
ـع ال ّلـ ِـه آ ِل َهـ ًـة أُخْ ـ َـرى ُقــل ل َ أَشْ ـ َه ُد ُقـ ْـل ِإن ََمــا هُ ـ َ
وإنَـ نـى بــريء ممــا ت شُركُون} أ
(النعــام ،)19 :وبــدأ صــى اللــه عليــه وســلم ،دعوته مســتهدفاً عشـ يـرته
َِ ِ ي َ ِ ٌ ِ َ ْ ِ َ
أ
فبرهــم ،وأنذرهــم ،لعلهــم يتقــون ،وكان هــذا البــدء بتوجيــه مــن رب العالمـ ي ن
القربـ ي ن
ـ� ،ش
ـ�،
أ
ن
�}(الشــعراء )214 :لكنــه
ـرتَكَ ال َ ْق َر ِب ي ن َ
حيــث كلفــه اللــه بهــذه المهمــة ي� خطابــه الكريــمَ :
{وأَنـ ِـذ ْر َع ِشـ ي َ
واجــه منهــم المصاعــب والمتاعــب ،عــى الرغــم مــن افـ تـراض أن يكــون منهــم القبــول والتأييــد

حســب معايـ يـر البـ شـر ،فالنــاس يقفــون وراء ابــن العشـ يـرة؛ لتكــون لــه صولــة ومناصــب عليــا،
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أ
ن
ـى ،صــى
ليفاخــروا بــه ،وينتفعــوا مــن نفــوذه ،لكــن القربـ يـ� هنــا وقــف ج ُلهــم يعــادون النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،بــل يحاربونــه ،حـ تـى هاجــر مــن موطنــه الــذي واجــه أذاهــم فيــه ،وانطلــق
ـ� ،فــكان النتشــار الواســع لاســام ،حـ تـى بلــغ مشــارق أ
يبلــغ دعوتــه للعالمـ ي ن
الرض ومغاربهــا،
إ
وشــمالها وجنوبهــا ،ول يــكاد جــزء معتـ بـر ن ي� العالــم يخلــو مــن أتباعــه ،والنــاس جميع ـاً حـ تـى
الســام بالهدايــة والدعــوة ،عــى نهــج نبيــه ،صــى اللــه عليــه
تقــوم الســاعة يســتهدفهم ديــن إ
ـ� بشـ يـراً ونذي ـراً ،والقيــام بهــذه المهمــة للعالمـ ي ن
وســلم ،الــذي بعثــه اللــه ليكــون للعالمـ ي ن
ـ�،
أ
ت
ـى ،وبخاصــة إنــه مــع
ـى منهــا اللفظــي والفعـ ي
يلزمــه حســن اختيــار الوســائل والســاليب ،الـ ي
تطــور الحيــاة ،وتعــدد مشــارب النــاس ولغاتهــم ،واختــاف مســتويات عقولهــم وإدراكهــم،
أصبــح انتقــاء القالــب الدعــوي مهمـاً جــداً ،فالقالــب غـ يـر المناســب يــىء للمضامـ ي ن
ـ� الجيــدة،
ي
ت
ـى تبشّ ــع مظهــره ،وهنــا قــد
كصاحــب الجســم الجميــل ،لكنــه يرتــدي أســوأ المابــس ،أو الـ ي
أ
ت
الــى تنتقــى لبــث الدعــوة ش
كثــر مــن
ونرهــا ل تجــدي مــع ي
يقــول قائــل :إن أروع الســاليب ي
النــاس أو بعضهــم ،وهــذه حقيقــة واقعيــة مشــاهدة وملموســة ،حـ تـى إن اللــه تعــاى يقــول:
ش
ـر
ـواء َع َل ْي ِهـ ْـم أَأَ َنذ ْرتَ ُهـ ْـم أَ ْم َلـ ْـم ت ُِنذ ْرهُ ـ ْـم ل َ يُ ِؤْم ُنـ َ
َ
ـون} (يــس ،)10 :ويقــول جــل شــأنهَ :
{و َسـ َ
{و َمــا أَ ْكـ َ ُ
ـ�} (يوســف)103 :
ـت ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َح َر ْصـ َ
ـاس َو َلـ ْ
ال َنـ ِ
لكــن الفــرق كبـ يـر بـ ي ن
الســام والدعــوة إليــه ،بســبب ســوء الخطــاب
ـ� أن يســاء إى إ
المســتخدم ن� التبليــغ ،ي ن
وبــ� أن يحســن الخطــاب ،ويعــرض النــاس عنــه اســتكباراً وعنــاداً
ي

وجحــوداً ،فالحــال أ
ن
الول فيــه تقصـ يـر مــن المسـ ي ن
ـا� ،فالنتائج
ـلم� ،والدعاة إى إ
الســام ،أمــا الثـ ي

الســام
فيــه ليســت بيــد العبــاد ،وإنمــا بيــد ربهــم ،مــن هنــا فــإن المســلم الــذي يدعــو إى إ
عــى بصـ يـرة ،وبخطــاب شرعــي فاعــل ،يع ـ ِزي نفســه ،ويعــذر عنــد اللــه ،وهــو القائــل جــل
ـون َق ْوم ـاً ال ّلــهُ ُم ْه ِل ُك ُهـ ْـم أَ ْو ُم َع ِذبُ ُهـ ْـم َع َذاب ـاً شَ ـ ِـديداً
ـت أُ َمـ ٌـة ِم ْن ُهـ ْـم ِلـ َـم ت َِعظُـ َ
{و ِإ َذ َقا َلـ ْ
شــأنهَ :
َقا ُلــواْ معــذر ًة إ َى ربكُــم و َلع َلهــم يتقُــون} أ
(العــراف)164 :
َ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ْ ََ َ
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فالخطــاب الديـ نـى ل يتحمــل وزر الضالـ ي ن
ـ� عن الـ�اط ،إذ إن أمر الهدايــة والضال بيد
ي
اللــه دون ســواه ،وهــو القائــل ســبحانه{ :أَ َف َمن ُزيِ َن َلهُ ُســو ُء َع َم ِلـ ِـه َف َرآ ُه َح َســناً َف ِإ َن ال َلــهَ يُ ِض ُل َمن
ات ِإ َن ال َلهَ
ـر ٍ
يَشَ ــا ُء َويَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء َفا ت َْذهَ ـ ْ
ـب نَف ُْســكَ َع َل ْي ِه ْم َحـ َ َ

ـون} (فاطر)8 :
َع ِليـ ٌـم ِب َما يَ ْص َن ُعـ َ

ت
هــذه المقدمــة تهــدف إى
الــى تقــوم عليهــا الدعــوة إى
ي
التذكــر ببعــض المبــادئ ي
الســام ،فهــي دعــوة واجبــة ،تقلــد حمــل مســؤوليتها أ
النبياء ،ثــم أتباعهــم من ورائهــم ،وأمر
إ
قبولهــا مــن النــاس أو رفضهــا ،مرهــون بقــدر اللــه وقضائــه ،لكــن اختيــار الخطــاب الحســن لهــا
مطلــوب ،بــل واجــب شرعــي ،ينبغــي النتبــاه إليــه ،والهتمــام فيــه ،ومراعــاة المواظبــة عليــه.
الخطاب الديني الخاص باأمر بامعروف والنهي عن امنكر:
أ
ـا� مــن النــاس برهــم وفاجرهــم ،أمــر متوقــع ،لكن
وجــود الخطــاء والذنــوب والمعـ ي
ن
ت
ـى أوكلهــا
الســكوت عــن وقــوع الخطــأ مــع القــدرة عــى تغيـ يـره ،يتنــا� مــع المهمــة التكليفيــة الـ ي
ين
ُــم أُ َم ٌ
ون
اللــه تعــاى
ــر َ
ــة يَ ْد ُع َ
للمؤمنــ� ،حيــث يقــول تعــاىَ :
{و ْل َتكُــن ِمنك ْ
ــر َويَأْ ُم ُ
ــون ِإ َى ا ْلخَ ي ْ ِ
ـون} (آل عم ـران.)104 :
ـو َن َعـ ِـن ا ْل ُمن َكـ ِـر َوأُ ْو َلــ ِـئكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُمف ِْل ُحـ َ
وف َويَ ْن َهـ ْ
ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ت
ين
ولمــا أثـ نـى اللــه عــى
بالضافة
ـى من أبرزهــا إ
المؤمن� ،نـ َ
ـوه بصفاتهــم وخصائصهم ،الـ ي
إى اليمــان قيامهــم بــأداء مهمــة أ
المــر بالمعــروف ،والنهــي عــن المنكــر ،وعــن هــذا يقــول
إ
آ
ون
ـار ُع َ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َويَأْ ُمـ ُـر َ
جــل شــأنه{ :يُ ِؤْم ُنـ َ
وف َويَ ْن َهـ ْ
ـون ِبال ّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ون ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـو َن َعـ ِـن ا ْل ُمن َكـ ِـر َويُ َسـ ِ
ن
ــ�} (آل عمــران )114 :كمــا أن اللــه تعــاى ن
ين
المؤمنــ�
أثــى عــى
الصا ِل ِح ي ن َ
ـــئكَ ِم َ
ات َوأُ ْو َل ِ
ــر ِ
ــن َ
ِ ي� ا ْلخَ ي ْ َ
والمؤمنــات الذيــن يقومــون بــأداء هــذا الواجــب ش
ــون
{وا ْل ُم ِؤْم ُن َ
الرعــي ،فقــال جــل ذكــرهَ :
الصـا َ َة
يمـ َ
ـات بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء بَ ْعـ ٍـض يَأْ ُمـ ُـر َ
َوا ْل ُم ِؤْم َنـ ُ
ـو َن َعـ ِـن ا ْل ُمن َكـ ِـر َويُ ِق ُ
وف َويَ ْن َهـ ْ
ون ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـون َ
ـر َح ُم ُه ُم ال ّلــهُ ِإ َن ال ّلــهَ
يعـ َ
َويُؤْ تُـ َ
ـون الـ َزكَا َة َويُ ِط ُ
ـون ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َلــ ِـئكَ َسـ ي َ ْ
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ـم} (التوبة)71 :
َع ِزي ٌز َح ِكيـ ٌ

ومهمــة أ
النبيــاء والمؤمنـ ي ن
ـ� مــن ورائهــم ،ســواء مــا تعلــق منهــا بالدعــوة الكليــة إى الله
ودينــه ،أم مــا تعلــق بحمــل لــواء تصحيــح النح ـراف عنــه ،وتعزيــز العمــل بموجبــه ،يلزمهــا
ن أ
والســاءة،
ـى ،يُحســن إى الديــن ،ويــ�ف عنــه التشــويش إ
ي� الحــوال كلهــا خطــاب قـ ي
ـوى وعمـ ي
أ
ت
ن
ش
ـى ،قولــه تعــاى{ :ا ْد ُع
ومــن خـ يـر الدلــة الرعيــة الـ ي
ـى تدعــو إى حســن اختيــار الخطــاب الديـ ي
ت
ـو أَ ْع َلـ ُـم
ـي أَ ْح َسـ ُ
ـن ِإ َن َربَــكَ هُ ـ َ
ـى ِهـ َ
ِإِى َسـ ِـب ِيل َربِــكَ ِبا ْل ِحك َْمـ ِـة َوا ْل َم ْو ِعظَـ ِـة ا ْل َح َسـ َن ِة َو َج ِاد ْل ُهــم ِبا َلـ ِ ي
بمــن َضـ َـل عــن ســبيله وهُ ــو أَع َلــم با ْلمهتديــن} (النحــل ،)125 :إذ ح ّثــت هــذه آ
اليــة الكريمــة عــى
َِ
َ َ ِ ِِ َ َ ْ ُ ِ ُ َِْ َ
ن
ـى ،بتحديــد ضوابطــه وأوصافــه ،فهــو خطــاب يقــوم
العنايــة باختيــار أســلوب الخطــاب الديـ ي
عــى الحكمــة ،وليــس عــى التخبــط ،ويقــوم عــى الموعظــة الحســنة ،وليــس عــى الغلظــة
والفظاظــة المنفــرة ،ت
حــى ن ي� حلقــات النقــاش وســاحات الجــدل الفكــري عــى الشاشــات
و� غــر ذلــك مــن المواقــع أ
ن
الخــرى،
والهــواء ،أو عــى صفحــات الكتــب والمجــات والصحــف ،ي ي
ينبغــي أن يكــون عمــاد الحــوار حســن المخاطبــة ،وانتقــاء أ
الســاليب المؤثــرة ،وليــس التعصــب
ت
ـى
للــذات ،ول النتصــار للنفــس ،أو الفكــرة ،أو الفئــة والمذهــب ،فتلــك أخــاق الجاهليــة الـ ي
الســام أتباعــه منهــا ،ووصفهــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بأقــذع الصفــات
حــذر إ
ن
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :غ َز ْونَــا
وأشــنعها ،فيكفيهــا أنهــا دعــوى الجاهليــة وخبيثــة ،فعــن جابــر ،ي
ـن ا ْل ُم َهاجريـ َ ت ش
َان
ـرواَ ،وك َ
َمـ َ
ـاس ِمـ َ
ـىَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،و َقـ ْـد ثَـ َ
ـاب َم َعــهُ نَـ ٌ
ـنَ ،حـ َـى َكـ ُ ُ
ِ ِ
ـع ال َنـ ِب ي ِ
مــن ا ْلمهاجريــن رجـ ٌـل َلعــابَ ،فكَســع أَنْصاريــاَ ،فغَ ضـ أ
ـار ُي غ ََض ًبــا شَ ـ ِـد ًيداَ ،حـ ت َـى ت ََدا َع ْوا،
َ َ َ ًِ
ِ َ ُ َ ِ ِ َ َُ
ِ َ
َ ٌ
ـب ْالَن َْصـ ِ
أ
و َقـ َ أ
ـارَ ،و َقـ َ
ـىَ ،صـ َـى اللــهُ
َ
ـال ا ْل ُم َه ِاجـ ِـر ُي :يَــا َل ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـار ُي :يَــا َل ْاَن َْصـ ِ
ـال ْالَن َْصـ ِ
ـنَ ،فخَ ـ َـر َج ال َنـ ِب ُي
ـوى أَهْ ـ ِـل ا ْل َج ِاه ِل َيـ ِـة؟ ثُـ َـم َقـ َ
ـالَ :مــا بَـ ُ
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،ف َقـ َ
ـع ِة
ـر ِبك َْسـ َ
ـال َد ْعـ َ
ـالَ :مــا شَ ـأْنُ ُه ْم؟ َفأُخْ ـ ِب َ
أ
ـالَ :ف َقـ َ
ـار َيَ ،قـ َ
ـىَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ :د ُعوهَ ــا َف ِإنَ َهــا خَ ِبي َثـ ٌـة).
ا ْل ُم َه ِاجـ ِـر ِي ْالَن َْصـ ِ
ـال ال َنـ ِب ي ُ
* صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب ما ينهى من دعوة الجاهلية
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(*)
1

أبرز ضوابط تغير امنكر:
المنكــر لــم يطلــب العمــل عــى تغيـ يـره دون ضوابــط ،فأســلوب تغيـ يـره منــوط بظــروف
معينــة ،منهــا قــدرة المكلــف بالتغيـ يـر ،ومســتوى اســتطاعته ،فالنــاس ن ي� ذلــك ليســوا ســواء،
ـر ُه بيــدهَ ،فـ ِـإ ْن
مــن هنــا يقــول الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن َرأَى ِم ْن ُكـ ْـم ُم ْنكَ ـ ًـراَ ،ف ْل ُيغَ ـ ي ِ ْ
ـان).
لــم يَ ْس ـ َت ِط ْعَ ،ف ِب ِل َســا ِن ِهَ ،فـ ِـإ ْن لــم يَ ْس ـ َت ِط ْعَ ،ف ِب َق ْل ِبـ ِـه؛ َو َذ ِلــكَ أَ ْض َعـ ُـف ِإ
ال َيمـ ِ

(*)
1

ن
أكــر ،فإثــارة الفتنــة ن ي�
ومــن ضوابــط
تغيــر المنكــر أن ل يتســبب ي� حــدوث منكــر ب
ي
المجتمــع ،والتســبب ن ي� القتتــال والتناحــر ،يكــون شرهــا أعظــم مــن وجــود كثـ يـر مــن المنكـرات
الـ تـى يرتكبهــا بعــض المنتسـ ي ن
ـب� إى شرائــح معينــة فيــه ،وبخاصــة أولئــك الذيــن يملكــون زمــام
ي
أ
المــور ،أو قــوة التأثـ يـر ،ولديهــم وســائل البطــش ،أو أولئــك الذيــن يقــودون فئــات تتمتــع
ن
ـى إى
بالقــوة ،ولهــا جماهـ يـر مســاندة ،فمنازعــة هــؤلء ،أو محاولــة فــرض آراء عليهــم ،قــد تفـ ي
ـ� بمصالــح المجمــوع ،أو مــن الحريصـ ي ن
اشــتباك معهــم ،وبخاصــة إذا كانــوا مــن غـ يـر المبالـ ي ن
ـ�
عــى مواقعهــم ،بغــض النظــر عــن الثمــن المطلــوب لذلــك ،ن ي� مثــل هــذه الحــال ينبغــي أن
ن
ديــى مائــم ،ل يجامــل الباطــل مــن ناحيــة ،ويقلــل الخســائر العامــة
يبحــث عــن خطــاب ي
ن
ـا� إى مــو� وهــارون أن
خــال ممارســة إ
النــكار مــن ناحيــة أخــرى ،مــن هنــا كان التوجيــه الربـ ي
يســتخدما أســلوب الرفــق واللـ ي ن
ـ� ن ي� دعــوة فرعــون ،وهــو الطاغيــة ،وصاحــب مـ شـروع منحــرف،
اللــه الــذي ل ينبغــي أن يعبــد ســواه! كمــا جــاء ن ي�
وأي انح ـراف وطغيــان أكـ شـر مــن زعمــه أنــه إ
أ
{و َقـ َ
ـري َفأَ ْو ِقـ ْـد ِ يى
ـو ُن يَــا أَيُ َهــا ا ْل َمـ َـا ُ َمــا َع ِل ْمـ ُ
الق ـرآن الكريــم عنــهَ :
ـت َل ُكــم ِمـ ْ
ـال ِف ْر َعـ ْ
ـن ِإ َلـ ٍـه َغـ ي ْ ِ
أ
ـان َعـ َـى الطِـ ي ن
ـ�}
يَــا هَ َامـ ُ
ـن ا ْلك َِاذ ِبـ ي ن َ
ـى أَطَ ِلـ ُ
ـ� َف ْ
ـو� َو ِإ ن ي ِ� َلَظُ ُنــهُ ِمـ َ
ـع ِإ َى ِإ َلـ ِـه ُمـ َ
رحـاً َل َعـ ِ ي
ِ
اج َعــل ِ يى َ ْ
ـب
(القصــص ،)38 :ورغــم هــذه البجاحــة ،فــإن اللــه تعــاى خاطــب مــو� وهــارون قائاً{:ا ْذهَ ـ ْ
ن
ت
ـو َن ِإنَــهُ طَغَ ــى* َف ُقـ َ
ـول ً َل ِينـاً َل َع َلــهُ
أَنـ َ
ـول َلــهُ َقـ ْ
ـا� َول ت َِن َيــا ِ ي� ِذ ْكـ ِـري* ا ْذهَ َبــا ِإ َى ِف ْر َعـ ْ
ـت َوأَخُ ــوكَ ِبآيَـ ِ ي

اليمان يزيد وينقص...
اليمان وأن إ
اليمان ،باب بيان كون النهي عن المنكر من إ
*صحيح مسلم ،كتاب إ
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ن
ـال َربَ َنــا ِإنَ َنــا نَخَ ـ ُ
ط َع َل ْي َنــا أَ ْو أَن يَطْغَ ــى* َقـ َ
ـاف أَن يَ ْفـ ُـر َ
ـى* َقـ َ
ـى َم َعك َُما
يَ َت َذ َكـ ُـر أَ ْو يَخْ ـ ش َ
ـال ل تَخَ ا َفــا ِإنَـ ِ ي
ن
را ِئيـ َـل َول ت َُع ِذبْ ُهـ ْـم َقـ ْـد ِج ْئ َنــاكَ
ـى ِإ ْ َ
أَ ْسـ َـم ُع َوأَ َرى* َفأْ ِت َيــا ُه َف ُقــول ِإنَــا َر ُســول َربِــكَ َفأَ ْر ِسـ ْـل َم َع َنــا بَـ ِ ي
ن
ـا� أنمــوذج
السـ ُ
ـام َعـ َـى َمـ ِـن اتَ َبـ َ
ِبآيَـ ٍـة ِمــن َربِــكَ َو َ
ـع ا ْل ُهـ َـدى} (طــه ،)47 - 42 :فهــذا الخطــاب الربـ ي
ش ن
ن
ت
ن
ـى
ممـ يـر لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الخطــاب الديـ ي
ـى البــري ي� كثـ يـر مــن ظــروف الحيــاة الـ ي
يســود فيهــا الطغيــان ،ويعــم فيهــا الفجــور ،ويكـ شـر فيهــا البطــش ،خطــاب ل يفــرط بالمبــادئ
والغايــات النبيلــة ،ول يتجــاوز حدودهــا ،لكنــه مصــوغ بأســاليب مختــارة بعنايــة فائقــة ،تهــدف
إى أن تصــل الرســائل التوجيهيــة بأقــل خســائر ،وبأنجــع تأثـ يـر ،مــع أقــل قــدر ممكــن مــن إراقــة
المــر بممارســة مهمــة التصحيــح ن� أ
ـ� يتعلــق أ
الدمــاء ،أو إثــارة القاقــل ،وبخاصــة حـ ي ن
الركان
ي
أ
والوضــاع الداخليــة للمجتمــع ،أو حـ ي ن
ـ� يوجــه التصحيــح إى قيــادة المجتمــع ،ولــدى أصحــاب
ن
ـى
الق ـرار والنفــوذ فيــه ،ويخطــىء مــن يظــن أن مثــل هــذه الدعــوة إى تهذيــب الخطــاب الديـ ي
والعنايــة بانتقائــه نفـ ٌ
ـاق ،كمــا قــد يحلــو لبعضهــم أن يتصــور ،وإنمــا هــي الحكمــة ن ي� الدعــوة
ـ� ،وعمــل بمقتضاهــا أ
الـ تـى أرشــد إليهــا رب العالمـ ي ن
النبيــاء والمرســلون ،عليهــم الســام.
ي
الرفق واللن ي الخطاب الديني:
ن
ن
ت
ن
ـى ل يمكــن بحــال
اللـ يـ� والرفــق ي� الخطــاب الديـ ي
ـى ل يخــرج عــن نطــاق الحكمــة الـ ي
قبــول التنــازل عــن مبــادئ الدعــوة معهــا ،وهــي تنطلــق مــن الوعــي والبصـ يـرة بغايــات الخلــق،
ن
ت
ون}
ـن َو ْ ِإ
{و َمــا خَ َل ْقـ ُ
ـى حددهــا اللــه عــز وجــل بوضــوح ي� قولــه تعــاىَ :
ـت ا ْل ِجـ َ
النـ َ
ـس ِإ َل ِل َي ْع ُبـ ُـد ِ
الـ ي
(الذاريــات ،)56 :وبنــاء عليــه ل مجــال للمهادنــة ،أو المســاومة ن ي� هــذا المجــال ،ومــا ينبثــق عنــه

الســام ،ولــن يقبــل
اليمــان بــأن اللــه ختــم الرســائل الســماوية برســالة إ
مــن مبــادئ ،مثــل إ
ال ْس ـا َ ِم ِدين ـاً َف َلــن يُ ْق َبـ َـل
ـر ِإ
للخلــق دين ـاً بعــده ســواه ،مصداق ـاً لقولــه تعــاىَ :
ـغ َغـ ي ْ َ
{و َمــن يَ ْب َتـ ِ
منــهُ وهُ ـ ن آ
ـن}(آل عم ـران)85 :
ـو ِ ي� ال ِخـ َـر ِة ِمـ َ
اريـ َ
ِ ْ َ َ
ـن ا ْلخَ ِ ِ
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ن
ـى شتريــع
وممــا يجــب التأكيــد عليــه دائم ـاً أن العمــل بضوابــط تغيـ يـر المنكــر ،ل يعـ ي
اســتباحة محظــورات يمنعهــا الديــن ،أو الدعــوة إليهــا بمــا هــب ودب مــن أ
الســاليب المقيتــة،
َ
َ
فالحكمــة ضالــة المؤمــن الــذي يحمــل رســالة ســامية ،فينبغــي أن تكــون وســائله ســامية كذلــك،
الســام ن ي� مخاطبــة النــاس بــه ،والدعوة إليــه ،وقد أثـ نـى الله
حـ تـى ل يكــون ممــن يشــوه صــورة إ
عــى رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،نجاحــه ن ي� اســتقطاب قلــوب النــاس إليــه برحمتــه ورفقه،
ـت َفظّـاً غ َِليـ َ
ـن
ـو كُنـ َ
ـن ال ّلـ ِـه ِلنـ َ
ـب لَنف َُضــواْ ِمـ ْ
فقــال جــل شــأنهَ {:ف ِب َما َر ْح َمـ ٍـة ِمـ َ
ـت َل ُهـ ْـم َو َلـ ْ
ظ ا ْل َق ْلـ ِ
ن أ
ـوك َْل َعـ َـى ال ّلـ ِـه ِإ َن ال ّلــهَ
ـاو ْرهُ ْم ِ ي� ال َ ْمـ ِـر َفـ ِـإ َذا َع َز ْمـ َ
ـت َف َتـ َ
َح ْو ِلــكَ َفا ْعـ ُـف َع ْن ُهـ ْـم َو ْ
اسـ َتغْ ِف ْر َل ُهـ ْـم َوشَ ـ ِ
ـ�} (آل عم ـران ،)159 :ومــا بعــدت مواقفــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن معايـ يـر
ـب ا ْل ُم َت َوك ِِلـ ي ن َ
يُ ِحـ ُ
ـ� بطــول الصــاة ،وحـ ي ن
الرفــق ن� خطابــه الديـ نـى ،ومــن ذلــك رفضــه أســلوب إيــذاء المصلـ ي ن
ـ�
ي
ي
بلغــه وقــوع مثــل هــذا أ
الذى قـ ّـرع فاعلــه ،كمــا جــاء ن ي� الحديــث الصحيــح ،عــن َج ِابـ َـر بــن عبــد
ال َلــه ْ أ
ت
الَن َْصــار َي ،قــال( :أَ ْق َبـ َـل َر ُجـ ٌـل ب َن ِاض َحـ ي ْ ن
ـركَ
ـح ال َل ْيـ ُـلَ ،ف َوا َفـ َ
ـ� ،وقــد َج َنـ َ
ِ
ـىَ ،فـ َ َ
ِ
ـق ُم َعــا ًذا يُ َصـ ِ ي
ِ
ِ
الر ُجـ ُـلَ ،وبَلَغَ ــهُ أَ َن ُم َعــا ًذا،
ـاءَ ،فانْطَ َلـ َ
ـاذَ ،ف َقـ َـرأَ ِب ُســو َر ِة ا ْل َب َقـ َـر ِة ،أو ال ِن َسـ ِ
ن َِاض َحــهُ َ ،وأَ ْق َبـ َـل إى ُم َعـ ٍ
ـق َ
ت
نَـ َ
ـى ،صــى اللــه
ـال منــهَ ،ف ـأَ َ� النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فشَ ـكَا إليــه ُم َعــا ًذا ،فقــال النـ ب ي
اسـ َـم َربِــكَ ،
ـان أنــت  -أو أفاتــن -؟ ثَـ َ
عليــه وســلم :يــا ُم َعــا ُذ؛ أَ َف َتـ ٌ
ـول َص َل ْيـ َ
ـاث ِمـ َـر ٍارَ ،ف َلـ ْ
ـت بســبح ْ
اج ِة).
ـى َو َرا َءكَ ا ْلك َِب ي ُرَ ،و َ
َوالشَ ـ ْـم ِس َو ُض َحاهَ ــاَ ،وال َل ْيـ ِـل إذا يَغْ ـ ش َ
الض ِعيـ ُـفَ ،و ُذو ا ْل َح َ
ـى ،فإنه يُ َصـ ِ ي

(*)
1

تجنب إراقة الدماء:
ـر صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن حرصــه عــى تجنــب إراقــة الدمــاء ،خــال مخاطبتــه
عـ ب ّ
النــاس بالديــن ،وقيادتــه عمليــة التغيـ يـر المجتمعــي ،مــا اســتطاع إى ذلــك ســبياً ،ومن شــواهد
ـن ا ْل ُح َديْ ِب َيـ ِـة ،حـ تـى كَانُــوا ِب َب ْعـ ِـض
ذلــك أنــه لمــا خَ ـ َـر َج رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ز ََمـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن خَ ا ِلـ َـد بــن ا ْل َو ِليـ ِـد ِبالْغَ ِميـ ِـم ن ي� خَ ْيـ ٍـل ِلق َُريْـ ٍـش
الطَ ِريـ ِـق ،قــال النـ ب ي
ت
ت
ات ا ْل َي ِمـ ي ن
ـر ِة ا ْل َج ْيـ ِـش،
طَ ِل َ
ـو ال َلـ ِـه مــا شَ ـ َ
يعـ ٌـةَ ،فخُ ـ ُـذوا َذ َ
ـ�َ ،فـ َ
ـع َر ِب ِهـ ْـم خَ ا ِلـ ٌـد ،حــى إذا هُ ـ ْـم ِب َقـ َ َ
ِ
أ
والمامة ،باب من شكا إمامه إذا طول
* صحيح البخاري ،كتاب الذان ،أبواب صاة الجماعة إ
288

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حـ تـى إذا كان ِبالث َِن َيـ ِـة
ـق يَ ْر ُكـ ُ
َفانْطَ َلـ َ
ـض ن َِذيـ ًـرا ِلق َُريْـ ٍـشَ ،و َســا َر النـ ب ي
ت
ــل َح ْ
َــت ِب ِــه َر ِاح َل ُتــهُ  ،فقــال النــاسَ :ح ْ
الــى يُ ْه َبــ ُ
ــتَ ،فقَا ُلــوا:
ــلَ ،فأَ َل َح ْ
ط عليهــم منهــا ،بَ َرك ْ
ي
أ
أ
أ
ـوا ُء،
ـوا ُء ،خَ ــا َ ْت ا ْلق َْصـ َ
خَ ــا َ ْت ا ْلق َْصـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا خَ ـ َـا َ ْت ا ْلق َْصـ َ
ـوا ُء ،فقــال النـ ب ي
ن
ـألو�
ومــا َذاكَ لهــا ِبخُ ُلـ ٍـقَ ،و َل ِكـ ْ
ـن َح َب َسـ َها َح ِابـ ُ
ـى بيــده ،ل يسـ ي
ـس ا ْل ِفيـ ِـل ،ثُـ َـم قــالَ :وا َلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
()1
ـات ال َلـ ِـه ،إل أَ ْعطَ ْي ُت ُهـ ْـم ِإيَاهَ ــا .)...
خُ طَـ ًـة يُ َعظِ ُمـ َ
ـون فيهــا ُح ُر َمـ ِ

ن
ـى،
وجعــل صــى اللــه عليــه وســلم ،الحــرص عــى التيسـ يـر مــن مبــادئ الخطــاب الديـ ي
ش
ـروا ول تُ َنف ُِروا) (،)2
النى ،صى الله عليه وســلم ،قــال( :يَ ِ ُ
روا ،ول ت َُعـ ِ ُ
ـرواَ ،وبَـ ِ ُ
فعــن أَنَـ ِـس عن ب ي
ن
ود ،قــال :كان
حـ تـى إنــه لــم يكــن يبالــغ ي� تكثيــف المواعــظ والتوجيهــات ،فعــن ابــن َم ْسـ ُ
ـع ٍ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :يتخَ و ُلنــا با ْلموعظَ ن أ
()3
ــام ك ََراهَ َ
ــآم ِة َع َل ْي َنــا).
الس َ
ــة ي� الَيَ ِ
ََ َ َ ِ َ ِْ ِ
ــة َ
بي
ن
ـى ،الــذي ينبغــي أن يراعــى فيــه
فهــذه تأمــات تجمــل مــن خالهــا ســمة الخطــاب الديـ ي
الســاليب المنطلقــة مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة ،المراعيــة للظــروف أ
اختيــار أ
والحــوال،
آ
ـت ل أرضـاً قطــع ،ول ظهـراً
المنبـ َ
الخــذة بالتيسـ يـر ورفــع الحــرج ،دون تشــدق ول مغــالة ،فــإن ُ
أبقــى ،عــى أن يهــدي اللــه المسـ ي ن
ـلم� إى الرشــاد والســداد ،وهــم يخاطبــون النــاس بدينهــم،
انطاق ـاً مــن خـ يـر الهــدى ،والتوجيــه الــذي وافاهــم اللــه بــه ،وهــو القائــل جــل شــأنه{ :يَــا
ـح َل ُكـ ْـم أَ ْع َما َل ُكـ ْـم َويَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم ُذنُوبَك ُْم
ـول ً َسـ ِـديداً* يُ ْص ِلـ ْ
أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا اتَ ُقــوا ال َلــهَ َو ُقو ُلــوا َقـ ْ
ـع ال َلــهَ َو َر ُســو َلهُ
َو َمــن يُ ِطـ ْ

َف َقــد َفــاز َفــوزاً عظيم ـاً} أ
(الح ـزاب)71 - 70 :
ْ َ ْ َِ

ـائل� اللــه تعــاى كذلــك أن يبعدنــا والمسـ ي ن
سـ ي ن
ـلم� جميع ـاً عــن الغلــو والتطــرف ،وأن
يجعــل أقوالنــا وأعمالنــا تعـ بـر بجــاء عن حقيقــة إســامنا العظيم وحكمتــه ،وذلك مأمــول منا إن
اتقينــا اللــه ن ي� ديننــا ،واحتســبنا وجهــه الكريــم ن ي� كل مــا يصــدر عنــا من أقــوال وأعمــال ومواقف.
الروط ن� الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة ش
الروط ،باب ش
 .1صحيح البخاري ،كتاب ش
الروط
ي
النى ،صى الله عليه وسلم ،يتخولهم بالموعظة والعلم يك ل ينفروا.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان ب ي
 .3التخريج نفسه
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إياكم والهرج
ت
ـى تــواى وقوعهــا مؤخـراً ن ي� مواقــع
ُف ْ
جعنــا وكل غيــور مــن حــوادث القتــل المفزعــة ،الـ ي
عديــدة مــن بادنــا الحبيبــة ،أ
ولاســف الشــديد أن القاتــل والمقتول مــن أبنائنــا وإخواننــا ،وثياب
معظمهــا الرعونــة القاتلــة ،والســتهتار بحرمــة الدمــاء ،واتبــاع العصبيــات ،والنســياق وراء
الغضــب ش
وره ،والعنجهيــات ووياتهــا ،وإذا مــا أضيــف لهــذه الحــالت البغيضــة مــا يحــدث
مــن اســتهتار بــأرواح أبنــاء شــعبنا مــن قبــل عــدوه ،إذ ل يــكاد يــوم يمــر دون أن يرتقــي بســبب
بطشــه شــهداء تلــو شــهداء ،مــن الشــباب والشــيب ،والنســاء والرجــال ،حـ تـى أ
الطفــال الرضــع،
وبالضافــة
والشــيوخ الر َكــع ،لــم يســلموا مــن وبــال اســتهداف آلت القتــل والدمــار المعاديــة ،إ
إى هــذا الجانــب هنــاك القتــل الممــارس ضــد أبريــاء النــاس ن� ربــوع بــاد العــرب والمسـ ي ن
ـلم�،
ي
ين
بــ� فئــات متناحــرة ،وكلهــا يدعــي الوصــل بالحــق والطهــر ،وهمــا مــن غالبيتهــم بــراء.
حى من غــر المسـ ن ن
ـ� ت
وهنــاك القتــل الــذي يســتهدف آمنـ ي ن
كثرة مــن أنحاء
ـلم� ،ي� بقــاع ي
ي
ي
أ
الســام والمسـ ي ن
ـلم� ،فحــالت
الدنيــا ،وبعضــه يمــارس ولاســف باســم الديــن ،بــل باســم إ
القتــل كـ شـرت ،ســواء مــا كان منــه جماعيـاً ن� الطائـرات أ
والماكن العامــة ،أم فردياً خال شــجارات
ي
مختلفــة ،أو تربــص بإنســان ،بســبب خصومــة ،أو مــن أجــل رقــة ،أو غــر ذلــك مــن أ
الســباب.
ي
ن
ـروع يتســاءل المــرء عــن
ي� خضــم هــذه الموجــات المتاطمــة مــن جرائــم القتــل المـ ِ
ن
أخر
مــدى شــمول مجمــوع حــالت القتــل المشــار إليهــا أعــاه ي� مضمــون مفهــوم الهــرج الــذي ب
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه عامــة مــن عامــات الســاعة ،وفــر ،صــى اللــه عليــه
ش
ـى ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،كرتــه بانتشــار القتــل وشــيوعه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال النـ ب ي
ش
ُــوم الســا َع ُة ت
ــر
حــى يُ ْق َب َ
ـر الــ َز َل ِز ُلَ ،ويَ َتقَــا َر َب ال َز َم ُ
وســلم(َ :ل تَق ُ َ
ــض ا ْل ِع ْلـ ُـمَ ،وتَكْ ـ ُ َ
ــانَ ،وتَظْ َه َ
ش
ت
ش
(*)
ـر ِفي ُكـ ْـم ا ْل َمـ ُ
ـض).
ـال َف َي ِفيـ َ
ا ْل ِفـ ت َ ن ُ
ـر ا ْل َهـ ْـر ُج ،وهــو ا ْل َق ْتـ ُـل ا ْل َق ْتـ ُـل ،حــى يَكْ ـ ُ َ
ـ�َ ،ويَكْ ـ ُ َ
1

* صحيح البخاري ،كتاب الستسقاء ،باب ما قيل ن� الزلزل آ
واليات
ي
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والهــرج ن� اللغــة هــو الفتنــة والختــاط ،وأصــل الهــرج ش
الكــرة ن� ش
الــىء ،والهــرج
ي
ي
ي
القتــل بلســان الحبشــة )*( .فالقتــل ش
وكرتــه مــن عامــات قــرب قيــام الســاعة ،وهو من الســلبيات
1

ت
الــى ينبغــي الحــذر مــن ت
اقرافهــا وشــيوعها.
ي
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله:
الرة النســانية أ
اقـ تـراف جرائــم القتــل وجــد منــذ وجــدت أ
الوى عــى وجــه البســيطة،
إ
حيــث قتــل ابــن آدم أخــاه ،وعن بعــض مجريات هذا الحــدث الفظيــع ،يتحدث القـرآن الكريم،
َ ن
ـق ِإ ْذ َق َربَــا ُق ْربَانـاً َف ُت ُق ِبـ َـل ِمــن أَ َح ِد ِه َمــا َو َل ْم
ـى آ َد َم ِبا ْل َحـ ِ
فيقــول جــل شــأنهَ :
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأ ابْـ َ ي ْ
يت َقبـ ْـل مــن آ
�* َلـ أِ ن
الخَ ـ ِـر َقـ َ
ـال َ أل َ ْق ُت َل َنــكَ َقـ َ
ـطت ِإ َ ي َى يَـ َـدكَ ِل َت ْق ُت َل ِ ن يى
ـن ا ْل ُم َت ِق ي ن َ
ـ� بَ َسـ َ
ـال ِإن ََمــا يَ َت َق َبـ ُـل ال ّلهُ ِمـ َ
َُ َ ِ َ
َمــا أَنَـاْ ِب َب ِاسـ ٍـط يَـ ِـد َي ِإ َل ْيــكَ َ أل َ ْق ُت َلــكَ ِإ ن ي ِ� أَخَ ـ ُ
ـ�* ِإ ن ي ِ� أُ ِريـ ُـد أَن تَ ُبــو َء ِب ِإث ْ ِمــي َو ِإث ْ ِمــكَ
ـاف ال ّلــهَ َر َب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـت َلهُ نَف ُْســهُ َق ْتـ َـل أَ ِخيـ ِـه َف َق َت َلــهُ َفأَ ْص َب َح
َف َت ُكـ َ
ـار َو َذ ِلــكَ َجـ َزاء الظَا ِل ِمـ ي ن َ
ـ�* َفطَ َو َعـ ْ
ـون ِمـ ْ
ـاب ال َنـ ِ
ـن أَ ْص َحـ ِ
ـث ال ّلــهُ غُرابـاً يبحـ ُ ن أ
ـوء َة أَ ِخيـ ِـه َق َال يَــا َويْ َل َتا
ـن* َف َب َعـ َ
َ َْ َ
ِمـ َ
اريـ َ
ـو ِاري َسـ ْ
ـث ِ ي� ال َ ْر ِض ِل ي ُ ِريَــهُ َك ْيـ َـف يُـ َ
ـن ا ْلخَ ِ ِ
ـ�} (المائــدة)31 - 27 :
أَ َع َجـ ْز ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ـن ال َن ِاد ِمـ ي ن َ
ـوء َة أَ ِخــي َفأَ ْص َبـ َ
ـح ِمـ َ
ـون ِم ْثـ َـل هَ ــ َـذا الْغُ ـ َـر ِاب َفـأُ َو ِار َي َسـ ْ
فالحــوار الــذي ســبق وقــوع جريمــة القتــل أ
الوى ن ي� حيــاة البـ شـر ،يشـ يـر إى بعــض
أ
أ
ت
الــى تخللــت مجريــات هــذا الحــدث الجلــل،
البعــاد النفســية واللفظيــة والخاقيــة ي
ن
ت
ـى منهــا تنطلــق أقوالــه
فالمســتهدف بالقتــل عـ بـر عــن نــوازع الخـ يـر المخزونــة ي� نفســه ،والـ ي
ــن ا ْل ُم َت ِق ي ن
ــ�} ،وقــال{ِ :إ ن ي ِ� أَخَ ُ
وأفعالــه ،فقــال{ِ :إن ََمــا يَ َت َق َب ُ
ــ�}،
ــاف ال ّلــهَ َر َب ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ــل ال ّلــهُ ِم َ
وحــاول أن يــردع القاتــل عــن ارتــكاب جريمتــه ،وأخـ يـراً خلــص إى قــول{ِ :إ ن ي ِ� أُ ِريـ ُـد أَن تَ ُبــو َء ِب ِإث ْ ِمــي
ـار} .وكل هــذا لــم يمنــع الـ شـر أن يقــع ،فحدثــت الجريمــة
َو ِإث ْ ِمــكَ َف َت ُكـ َ
ـون ِمـ ْ
ـاب ال َنـ ِ
ـن أَ ْص َحـ ِ
ت
ـى يذكرهــا النــاس مــن أبنــاء آدم ،عـ بـر تاريــخ وجودهــم المتواصــل والطويــل.
المشــهودة الـ ي
والــذي تســوغ لــه نفســه اقـ تـراف جريمــة قتــل بحــق بــريء مــن البـ شـر ،إنمــا هــو مــن
المصــر ،كمــا ش
ش
بــر بهــا هابيــل أخــاه وقاتلــه قابيــل.
المبريــن بالنــار ،وبئــس
ي
* عمدة القاري.92/ 2 ،
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ومنــذ وقــوع جريمــة القتــل أ
الوى ن� تاريــخ ش
البريــة ،أر� اللــه جــل شــأنه قاعــدة
ي
ن
ـى
ثــواب إنقــاذ النفــس ب
الريئــة ،وإثــم قتلهــا ،فقــال عــز وجــل{ِ :مـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـل َذ ِلــكَ َك َت ْب َنــا َعـ َـى بَـ ِ ي
إرائيـ َـل أَنَــهُ مــن َقتـ َـل نَفْسـاً بغَ ــر نَ ْفــس أَو َفسـ ن أ
ـن
َ
َ
ـاس َج ِميعـاً َو َمـ ْ
ِ يْ ِ ٍ ْ َ ٍ
ِ ْ َِ
ـاد ِ ي� ال َ ْر ِض َف َكأَن ََمــا َق َتـ َـل ال َنـ َ
ـات ثُـ َـم ِإ َن ك َِثـ يـراً ِم ْن ُهــم بَ ْعـ َـد
ـاس َج ِميع ـاً َو َل َقـ ْـد َجاءتْ ُهـ ْـم ُر ُس ـ ُل َنا ِبال َب ِي َنـ ِ
أَ ْح َياهَ ــا َف َكأَن ََمــا أَ ْح َيــا ال َنـ َ
ن أ
ون}(المائــدة)32 :
ر ُف َ
َذ ِلــكَ ِ ي� ال َ ْر ِض َل ُم ْ ِ
أ
ت
ـى تبشــع جرائــم القتــل
وكثـ يـرة هــي الدلــة مــن الق ـرآن الكريــم والســنة النبويــة الـ ي
الظالــم ،بغــض النظــر عــن اســم القاتــل أو المقتــول ،وعقيدتهمــا ولونهمــا ولغتهمــا
وجنســيتهما ،ومــا دام الســتهتار مســتمراً ويُمــارس بخاصــة بحــق دمــاء المسـ ي ن
ـلم� مــن قبــل

التذكــر ببعــض المنفــرات الدينيــة مــن هــذه الخطايــا.
إخوانهــم ن ي� الديــن ،فقــد يفيــد
ي
كل امسلم عى امسلم حرام:

المســلم الحــق يجــد مــا يردعــه عــن قتــل أخيــه ،والنتقــاص مــن قــدره والحــط مــن
حقوقــه؛ ألنــه يعلــم حرمــة أخيــه عليه ،كمــا جــاء ن ي� الحديث الصحيــح عــن ب يأ� هُ َريْ َر َة ،قــال :قال
اجشُ ــوا ،ول تَ َباغ َُضــوا ،ول ت ََدابَ ُروا ،ول
اسـ ُـدوا ،ول تَ َن َ
رســول ال َلـ ِـه ،صــى الله عليــه وســلم(َ :ل ت ََح َ
ـع بَ ْعـ ٍـضَ ،وكُونُــوا ِع َبــا َد ال َلـ ِـه ِإخْ َوانًــا ،ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ،ل يَظْ ِل ُمــهُ ،
يَ ِبـ ْ
ـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم عــى بَ ْيـ ِ
ـب ْامـ ِـر ٍئ مــن
ـر إى َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َ
ول يَخْ ُذ ُلــهُ  ،ول يَ ْح ِقـ ُـر ُه ،ال َت ْقـ َ
ـاث َمـ َـر ٍ
ـوى هاهنــاَ ،ويُ ِشـ ي ُ
اتِ ،ب َح ْسـ ِ
(*)
ش
ـر ،أَ ْن يَ ْح ِقـ َـر أَخَ ــا ُه ا ْل ُم ْسـ ِـل َم ،ك ُُل ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌامَ ،د ُمــهُ َ ،و َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )
الـ َ ِ
فــكل المســلم عــى المســلم حــرام ،وليــس جــزأه ،فدمــه ومالــه وعرضــه حــرام،
1

والذيــن يتجاهلــون هــذا التحريــم ،إنمــا يميلــون عــن جــادة الحــق ،ولــو زعمــوا أنهم مــن أتباعه
وأنصــاره ،حيــث لــن ينفــع مثــل هــذا الزعــم الذيــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء أ
البريــاء ،وتجـرأوا
عــى اللــه ن� إزهــاق أرواح منحهــا اللــه الحيــاة ،ت
فاعرضــوا ســبيلها ببطشــهم وســاحهم ،فبــاءوا
ي
بغضــب مــن اللــه ،واســتحقوا جهنــم الـ تـى أعدهــا اللــه للقتلــة الظالمـ ي ن
ـ� ،فقــال جــل شــأنه:
ي
ـب ال ّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َل َع َنــهُ َوأَ َعـ َـد َلــهُ
َ
{و َمــن يَ ْق ُتـ ْـل ُم ِؤْمن ـاً ُم َت َع ِمــداً َف َج ـ َزآؤُ ُه َج َه َنـ ُـم خَ ا ِلــداً ِفي َهــا َوغ َِضـ َ
َع َذاب ـاً َع ِظيم ـاً} (النســاء)93 :

*صحيح مسلم ،كتاب الر والصلة آ
والداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
ب
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فجـزاء القتــل الظالــم الخلــود ن ي� جهنــم ،وغضــب اللــه ،ولعنتــه ،وفــوق ذلــك عــذاب
عظيــم ،اللــه أعلــم بكنهــه ،وشــكله ،ووقعــه.
ويحــرم قتــل المؤمــن إل إذا ارتكــب جرائــم عقوبتهــا القتــل ،حســب مــا حــددت
ش
الريعــة ،وتلــك الجرائــم محــدودة بينــة ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه ،قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه
عليــه وســلم( :ل يَ ِحـ ُـل َد ُم ْامـ ِـر ٍئ ُم ْسـ ِـل ٍم يَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ إل اللــهَ ،وأَ ن ي ِ� رســول ال َلـ ِـه ،إل ِب ِإ ْحـ َـدى
ن
()1
ــة)
ثَ ٍ
ــاركُ لدينــه ،المفــارق ِل ْل َج َما َع ِ
ْــس ِبال َنف ِ
ــاث؛ ال َث ِي ُ
ــب الــ َز ِ يا� ،وال َنف ُ
ْــس ،وال َت ِ
القاتل وامقتول ي النار:
ـلم� أن ت
قــد يظــن المتناحــرون مــن المسـ ي ن
اقرافهــم القتــل ضــد أبنــاء دينهــم مـ بـرر،
والحقيقــة أن الشــيطان يســول لهــم ذلــك؛ ألن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،توعــد القاتل
اسـ َت ْق َب َل ِ ن يى أبــو
والمقتــول بنــار جهنــم ،فعــن ا ْل َح َسـ ِـن ،قــال( :خَ َر ْجـ ُ
ـاى ا ْل ِف ْت َنـ ِـةَ ،ف ْ
ـت ِب ِسـ َـا ِحي َل َيـ ِ ي َ
ـ� َة ابــن َعـ ِـم رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
بَكْ ـ َـر َة ،فقــال :أَيْـ َ
ـن ت ُِريـ ُـد؟ قلــت :أُ ِريـ ُـد نُـ ْ َ

اجــهَ ا ْل ُم ْسـ ِـل َم ِان ِب َس ـ ْي َف ْي ِه َماَ ،ف ِك َاهُ َمــا
قــال :قــال رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :إذا ت ََو َ
ـارِ ،قيـ َـلَ :ف َهـ َـذا ا ْلقَا ِتـ ُـل ،فمــا بَـ ُ
ـول؟ قــال :إنــه أَ َرا َد َق ْتـ َـل َص ِاح ِبـ ِـه)
ـال ا ْل َم ْق ُتـ ِ
مــن أَهْ ـ ِـل ال َنـ ِ
و� أ
ن
الحاديــث المختــارة ،عــن ابــن عبــاس ،أن رجـا ً أتــاه ،فقــال( :أَ َن َر ُجـ ًـا أَتَــا ُهَ ،فق ََال:
ي
ـت َر ُجـ ًـا َق َتـ َـل َر ُجـ ًـا ُم َت َع ِمـ ًـدا؟ َقـ َ
ـب اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َل َع َنــهُ
أَ َرأَيْـ َ
ـالَ :
{جـ َزاؤُ ُه َج َه َنـ ُـم خَ ا ِلـ ًـدا ِفي َهــا َوغ َِضـ َ
ـالَ :ل َقــد أُنْز َلـ ن
ش
يمــا} َ ،قـ َ
ـض
� ٌء َحـ ت َـى ُق ِبـ َ
ْ ِ ْ
َوأَ َعـ َـد َلــهُ َع َذابًــا َع ِظ ً
ـت ِ ي� ِآخـ ِـر َمــا نَ ـ َز َلَ ،مــا ن ََســخَ َها َ ي ْ
َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـي بَ ْعـ َـد َر ُسـ ِ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،و َمــا نَ ـ َز َل َو ْحـ ٌ
ـن َو َع ِمـ َـل َصا ِل ًحــا ،ثُـ َـم اهْ َتـ َـدى؟ َقـ َ
َو َسـ َل َمَ ،قـ َ
ـالَ :وأَ ن َ� َلــهُ ِبال َت ْوبَـ ِـةَ ،و َقـ ْـد
ـال :أَ َرأَيْـ َ
ـاب َو َآمـ َ
ـت ِإ ْن تَـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم ،يَ ُقـ ُ
َسـ ِـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول " :ث َ ِك َل ْتــهُ أُ ُمــهُ َ :ر ُجـ ٌـل َق َتـ َـل َر ُجـ ًـا ُم َت َع ِمـ ًـدا،
()2

ـار ِهَ ،و ِآخـ ًـذا َرأْ َســهُ ِب َي ِم ِين ِه ،أَ ْو ِب ِشـ َـما ِل ِه ،تَشْ ــخَ ُب
يَ ِجــي ُء يَـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِآخـ ًـذا َقا ِت َلــهُ ِب َي ِم ِينـ ِـه ،أَ ْو ِب َي َسـ ِ
ن
()3
اجــهُ َد ًمــا ِ ن ي� ُق ُبـ ِـل ا ْل َعـ ْـر ِش ،يَ ُقـ ُ
ـى؟)
َْو َد ُ
ـول :يَــا َر ِبَ ،سـ ْـل َع ْبـ َـدكَ ِفيـ َـم َق َت َلـ ِ ي
ين
 .1صحيح مسلم ،كتاب القسامة
والمحارب� والقصاص والديات ،باب ما يباح به دم المسلم
 .2صحيح البخاري ،كتاب ت ن
الف� ،باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما
ن
ـى صــى اللــه عليــه وســلم،
.3مســند أحمــد ،ومــن مســند بـ ي
ـى هاشــم ،مســند عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب ،عــن النـ ب ي
وقــال أ
الرنــؤوط :حديــث صحيــح ،رجالــه ثقــات ،رجــال الشـ ي ن
ـيخ� .
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العانــة عــى قتــل مســلم،
وأي مســاعدة يقدمهــا المســلم لشــخص أو جهــة تــؤدي إى إ
إنمــا هــي ش
مــروع شر وإثــم.
ين
المبــ�،
والــذي يخــر رحمــة اللــه ،فقــد خــر نفســه ،وبــاء بالفشــل والخــران
ومعلــوم أن الصالحـ ي ن
ـ� ل يدخلــون الجنــة بأعمالهــم ،وإنمــا برحمــة اللــه ،فكيــف بالذيــن كتــب
اللــه عليهــم اليــأس مــن رحمتــه؟ والعيــاذ بــه ســبحانه مــن ذلــك .ومعلــوم أن القتــل بغـ يـر حــق
أ
أ
ـور
مــن ورطــات المــور يــوم القيامــة ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،قــال(ِ :إ َن مــن َو َرطَـ ِ
ـات ْال ُ ُمـ ِ
ت
()1
ـر ِح ِلـ ِـه)
ـن أَ ْو َقـ َ
ـى ل َمخْ ـ َـر َج ِل َمـ ْ
ـع نَف َْســهُ فيهــاَ ،س ـفْكَ الـ َـد ِم ا ْل َحـ َـر ِام ِبغَ ـ ي ْ ِ
الـ ي
ن
ن
ن
ر�
والدمــاء أول مــا يقــى بشــأنها بـ يـ� النــاس يــوم الحســاب ،فعــن َع ْبــد ال َلـ ِـه ،ي
()2
ْــى ي ن
ــاء)
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أَ َو ُل مــا يُق ن َ
بــ� النــاس ِب ِ
الد َم ِ
اللــه عنــه ،قــال ب ي
آ
ن
ر� اللــه عنهمــا،
والقتــل الظالــم مــن أبشــع الثــام وأكـ بـر الكبائــر ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
قــال :قــال رســول ال َلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :لــن يـز َال ا ْلمؤْمـ ن
ـح ٍة مــن ِد ِينـ ِـه ،مــا
َ َ
ـن ي� ُف ْسـ َ
ُ ِ ُ
ِ
ــب َد ًمــا َح َر ًامــا)
لــم يُ ِص ْ

()3

ـى ،صــى
وأصحابــه ومرتكبــوه مــن الذيــن يبغضهــم اللــه ،فعــن ابــن َع َبـ ٍ
ـاس ،أَ َن النـ ب ي
ـض النــاس إى ال َلــه ثَاثَـ ٌـة؛ م ْلحــد ن� ا ْلحــرم ،ومبتـ ن
ـام
اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أَبْغَ ـ ُ
ـغ ي� ِإ
ال ْسـ ِ
ِ
ُ ِ ٌ ي َ َِ َ ُ ْ َ ٍ
يــق َد َمــهُ )
ــق؛ ِل ُي َه ِر َ
ــر َح ٍ
ُســ َن َة ا ْل َج ِاه ِل َي ِ
ــةَ ،و ُمطَ ِل ُ
ــر ٍئ ِبغَ ي ْ ِ
ــب َد ِم ْام ِ
ن
ـى ،صــى اللــه
وهــو مــن الســبع المهلــكات ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
()4

َــات ،قالــوا :يــا َر ُس َ
ــن؟ قــال:
عليــه وســلم ،قــالْ :
ــول ال َل ِــه؛ ومــا هُ َ
الســ ْب َع ا ْل ُم ِوبق ِ
(اج َت ِن ُبــوا َ
ت
ش
ــح ُرَ ،و َق ْت ُ
ــال
ــر َم اللــه إل ِبا ْل َح ِ
الس ْ
ــل ال َنف ِ
الربَــاَ ،وأَك ُْل َم ِ
الــركُ ِبال َل ِــهَ ،و ِ
ــقَ ،وأَك ُْل ِ
الــى َح َ
ِ ْ
ْــس ي
ــفَ ،و َق ْ
ــات الْغَ ِاف َ
ــا ِت).
يــمَ ،وال َت َ
ا ْل َي ِت ِ
ــات ا ْل ُم ِؤْم َن ِ
ــذ ُف ا ْل ُم ْح َص َن ِ
ــو ِ يى يــوم ال َز ْح ِ

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول الله تعاى{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء)93 :
 .2التخريج نفسه.
 .3التخريج نفسه.
بغر حق
 .4صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب من طلب دم امرئ ي
 .5صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول الله تعاى{ :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون( }...النساء)10 :
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إثم قتل امعاهد:
الســام يشــدد عــى تحريــم قتــل المسـ ي ن
ـلم�،
قــد يظــن مــن يقـرأ هــذه الســطور أن إ
ـوغ قتــل يغرهــم بغـ يـر حــق ،والحقيقــة غـ يـر ذلــك ،إذ إن قتــل غـ يـر المســلم بغـ يـر
ـون أو يُسـ ِ
ويُهـ ِ
ن
ت
ر� اللــه
حــق جريمــة ينكرهــا إ
الســام ،ويحاســب عــى اقرافهــا ،فعــن عبــد ال َلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن َق َتـ َـل ُم َعاهَ ـ ًـدا ،لــم يَـ ِـر ْح َرا ِئ َحـ َـة ا ْل َج َنـ ِـة،
عنهمــا ،عــن النـ ب ي
ـ� َع ًامــا).
ـر ِة أَ ْربَ ِعـ ي ن َ
يح َهــا ت َ
َو ِإ َن ِر َ
ُوجـ ُـد مــن َم ِسـ ي َ

(*)
1

ـ� مــدح المؤمنـ ي ن
البريــة دمهــا مصــون ،واللــه حـ ي ن
والنفــس ش
ـ� ،عــدد مــن صفاتهــم
ت
ـع ال َلـ ِـه ِإ َلهـاً
ـن َل يَ ْد ُعـ َ
ـون َمـ َ
ـى حــرم اللــه ،فقــال جــل شــأنهَ :
{وا َل ِذيـ َ
أنهــم ل يقتلــون النفــس الـ ي
ت
ـق أَثَام ـاً}
ـون َو َمــن يَف َْعـ ْـل َذ ِلــكَ يَ ْلـ َ
ـى َحـ َـر َم ال َلــهُ ِإ َل ِبا ْل َحـ ِ
ـق َو َل يَ ْزنُـ َ
آخَ ـ َـر َو َل يَ ْق ُت ُلـ َ
ـون ال َن ْفـ َ
ـس ا َلـ ِ ي
(الفرقــان ،)68 :ولفــظ النفــس عــام ،يشــمل كل نفــس لــم ترتكــب جريمــة تســتحق العقــاب بالقتل.
القصاص من القاتل:
ت
ت
ش
الســام القصــاص مــن
يســتري القتــل،
حــى ل
ُطــوق جرائمــه ،فــرض إ
وحــى ت َ
ـب َع َل ْي ُكـ ُـم
القاتــل الــذي تثبــت إدانتــه بجريمــة القتــل ،فقــال تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ك ُِتـ َ
أ
أ
ا ْلقصـ ن
ش
� ٌء
ـي َلــهُ ِمـ ْ
ـاص ِ ي� ا ْل َق ْتـ َـى ا ْل ُحـ ُـر ِبا ْل ُحـ ِـر َوا ْل َع ْبـ ُـد ِبا ْل َع ْبـ ِـد َوالُنـ ش َـى ِبالُنـ ش َـى َف َمـ ْ
ِ َ ُ
ـن ُع ِفـ َ
ـن أَ ِخيـ ِـه َ ْي
ـان َذ ِلــكَ تَخْ ِفيـ ٌـف ِمــن َربِ ُكـ ْـم َو َر ْح َمـ ٌـة َف َمـ ِـن ا ْع َتـ َـدى بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ
َفاتِ َبــا ٌع ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
وف َوأَ َداء ِإ َل ْيـ ِـه ِب ِإ ْح َسـ ٍ
اب أَ ِليـ ٌـم} (البقــرة )178 :وتطبيــق هــذه العقوبــة يقــي المجتمــع مــن عــادات الثــأر ،وقتــل
َف َلــهُ َعـ َـذ ٌ
أ
البريــاء بجريــرة يغرهــم ،مــن هنــا كان الوصــف الق ـر ن يآ� الرائــع للقصــاص بأنــه حيــاة ،فقــال
أ
تعــاى{ :و َلك ن
ُ
ُــون} (البقــرة ،)179 :فالقصــاص
ُــم تَ َتق َ
َ ْ
ــاب َل َع َلك ْ
ُــم ِ ي� ا ْل ِق َص ِ
وى ال َ ْل َب ِ
ــاص َح َيــا ٌة يَــاْ أ ِ ي ْ
غــره ،ول
الــريء مــن أن يؤخــذ بجريــرة ي
يقــي المجتمــع مــن اتســاع نطــاق القتــل ،ويحمــي ب
يكــون القتــل ِقصاصـاً إل لقاتــل اعتــدى عــى غـ يـره بالقتــل ،أمــا مــن كانــت جريمتــه دون ذلــك،
ت
ـس
ـى فرضهــا اللــه جــل ذكــره بقولــهَ :
{و َك َت ْب َنــا َع َل ْي ِهـ ْـم ِفي َهــا أَ َن ال َن ْفـ َ
فيعاقــب عليهــا بالمماثلــة الـ ي
بغر جرم.
*صحيح البخاري ،كتاب الجزية ،باب إثم من قتل معاهداً ي
295

أ
أ
أ
ـ� با ْلعـ ن أ
ن
ـاص َف َمــن
ـن َوا ْل ُجـ ُـر َ
السـ ِ
السـ َ
ـ� َوالَنـ َـف ِبالَنـ ِ
وح ِق َصـ ٌ
ـن ِب ِ
ـف َوال ُ ُذ َن ِبــال ُ ُذ ِن َو ِ
ِبال َن ْفـ ِـس َوا ْل َعـ ي ْ َ ِ َ ي ْ ِ
ـو َك َفــا َر ٌة َلــهُ َو َمــن َل ْم يَ ْح ُكــم ِب َما أنـ َز َل ال ّلــهُ َفأُ ْو َلــ ِـئكَ
ت ََصـ َـد َق ِبـ ِـه َف ُهـ َ

ـون}( .المائــدة)45 :
هُ ـ ُـم الظَا ِل ُمـ َ

الراف ن ي� القتــل ،فقــال جل شــأنه:
ومــع ذلــك ،فقــد نهــى اللــه صاحــب الحــق بالقصــاص عــن إ

ت
ـق َو َمــن ُق ِتـ َـل َمظْ ُلوم ـاً َف َقـ ْـد َج َع ْل َنــا ِل َو ِل ِيـ ِـه ُس ـ ْلطَاناً
الحـ ِ
َ
ـى َحـ َـر َم ال ّلــهُ ِإل َ ِب َ
{ول َ تَ ْق ُت ُلــواْ ال َن ْفـ َ
ـس ا َلـ ِ ي
ن
(الراء)33 :
ـرف يِ� ا ْل َق ْتـ ِـل ِإنَــهُ ك َ
صــوراً} إ
َان َم ْن ُ
َفـا َ يُـ ْ ِ
ن
و� حــال القتــل
وى المقتــول ،ي
والقصــاص يكــون حــال القتــل العمــد ،أمــا إذا عفــا ي
َان ِل ُم ِؤْمـ ٍـن أَن يَ ْق ُتـ َـل ُم ِؤْمن ـاً ِإل َ خَ طَئ ـاً َو َمــن َق َتـ َـل
{و َمــا ك َ
الخطــأ فتكــون الديــة ،لقولــه تعــاىَ :
ـو ٍم
ُم ِؤْمنـاً خَ طَئـاً َف َت ْح ِريـ ُـر َر َق َبـ ٍـة ُم ِؤْم َنـ ٍـة َو ِديَـ ٌـة ُم َسـ َل َم ٌة ِإ َى أَهْ ِلـ ِـه ِإل َ أَن يَ َص َد ُقــواْ َفـ ِـإن ك َ
َان ِمــن َقـ ْ
ـو ٍم بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَ ْي َن ُهـ ْـم ِمي َثـ ٌ
ـاق َف ِديَـ ٌـة
ـن َف َت ْح ِريـ ُـر َر َق َبـ ٍـة ُم ِؤْم َنـ ٍـة َو ِإن ك َ
ـو ْم ِؤْمـ ٌ
َان ِمــن َقـ ْ
َعـ ُـد ٍو َل ُكـ ْـم َوهُ ـ َ
ـام شَ ـ ْهريْن ُم َت َتاب َعـ ي ْ ن
ـن
ُم َس ـ َل َم ٌة ِإ َى أَهْ ِلـ ِـه َوت َْح ِريـ ُـر َر َق َبـ ٍـة ُم ِؤْم َنـ ًـة َف َمــن َلـ ْـم يَ ِجـ ْـد َف ِص َيـ ُ
ـ� ت َْوبَـ ًـة ِمـ َ
َ ِ
ِ ِ
َان ال ّلــهُ
ال ّل ِــه َوك َ

َع ِليمــاً َح ِكيمــاً} (النســاء)92 :

ـب
ويقــول ســبحانهَ :
{و َمــن يَ ْق ُتـ ْـل ُم ِؤْمن ـاً ُم َت َع ِمــداً َف َج ـ َزآؤُ ُه َج َه َنـ ُـم خَ ا ِلــداً ِفي َهــا َوغ َِضـ َ
ــد َلــهُ َع َذابــاً َع ِظيمــاً}
ــه َو َل َع َنــهُ َوأَ َع َ
ال ّلــهُ َع َل ْي ِ
سـ ي ن
ـى القديــر أن يقــي أبنــاء أمتنــا شر القتــل ووياتــه ،فــا يقعــوا ببراثنــه،
ـائل� اللــه العـ ي
(النســاء)93 :

ظالمــون معتــدون ،ول يقــع عليهــم ظلمــاً وعدوانــاً.
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تجنب ااستخدام السيئ
لوسائل ااتصال الحديثة
كان النــاس منــذ زمــن قريــب ،ومــا يزالــون يشــاهدون مــا تعرضــه الشاشــات المرئيــة
مــن ســينما وتلفــاز ،الـ تـى عــدت وســائل ترفيــه وتثقيــف وتعليــم ،غــر أنهــا ن� كثــر مــن أ
الحيــان
ي ُ
ي ي
ي
تعــرض مــا يفســد أ
الخــاق ،ومــا يشــوش عــى ت
الربيــة الســوية ،بــل يعطلهــا عــن أداء دورهــا ن ي�
أ
أ
ن
ـى مــن تلــك الوســائل
بنــاء الجيــال ،وحراســة القيــم والخــاق ،مــن هنــا فــإن الموقــف الديـ ي
الباحــة ش
المروطــة بخلوهــا ممــا يحـ ِـرم الـ شـرع ،وابتعادهــا
ومــا شــابهها يقــوم عــى أســاس إ
ت
ـى تتناقــض مــع القيــم النبيلــة ،ثــم تســارع التطــور العلمــي ن ي� مجــال توفـ يـر
عــن المفســدات الـ ي
وســائل عــرض المعلومــة وإيصالهــا ،فبلــغ حــداً فائقــاً ن ي� الســهولة واليــر ،وتوافــرت تلــك
الوســائل للصغــر والكبــر ،والمتعلــم أ
والمــي ،حـ تـى بــات النــاس يعانــون مــن إدمانهــم ومــن
ي
ي
حولهــم مــن أبنــاء وأزواج وأصدقــاء عــى النشــغال باســتخدام تلــك الوســائل عــن متابعــة
أ
ش
المبــار ،فتجدهــم صغــاراً وكبــاراً،
العمــال الواجبــة ،والمشــاركة ن ي� التواصــل الجتماعــي
رجــال ونســاء ،يحملــون أ
الجهــزة الخلويــة ،أو الحاســوبية ،ويتواصلــون مــع مــن هــب ودب مــن
ً
النــاس ،مــن خــال مــا بــات يطلــق عليــه الشــبكات العنكبوتيــة ،أو مواقــع التواصــل الجتماعــي،
ـ� معــه ت
وغرهــا ،وبعضهــم يضــع ســماعات ن� أذنيــه ليتمكــن مــن ســماع المتواصلـ ي ن
إلكروني ـاً،
ي
ي
وتنشــغل أصابعــه بالكتابــة النصيــة الـ تـى يرســلها لمــن يريد مــن المتواصلـ ي ن
ـ� ،ويطــول ببعضهم
ي
أ
المقــام ن ي� هــذا النشــغال عــى حســاب كثـ يـر مــن الواجبــات الدينيــة والجتماعيــة والريــة
و� كثــر مــن أ
ن
الحيــان عــى حســاب أدب اللياقــة ن ي� المحادثــة والمقابلــة والمجالســة،
الازمــة ،ي ي
ممــا يجلــب لتلــك الوســائل ســلبيات يمكــن تافيهــا ،واســتثمار مــا فيهــا مــن نفــع وخـ يـر ،لــو
ن
و� إطــار مــن ضوابــط الـ شـرع وقيمــه.
أُحســن اســتخدامها دون مبالغــة ،ي
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ت
ـأ� وقفــة عنــد عينــة مــن ســلبيات الســتخدام السـ ي أ
ـى لهــذه الوســائل ،وبعــض
وفيمــا يـ ي
طــرق عاجهــا.
اإدمان عليها عى حساب الواجبات اأخرى:

مــن أبــرز ســلبيات الســتخدام السـ ي أ
الدمــان عليهــا ،إذ
ـى لوســائل التصــال الحديثــة ،إ
يصبــح المســتخدم شــبه أســر لجهــاز الســتخدام ،لصيقـاً بــه ،ل يفارقــه إل بشــق أ
النفــس،
ي
ين
وحــ� تحــدث المفارقــة المحــدودة لــه ،يبقــى الذهــن منشــغا ً بــه ،وتبقــى النفــس تواقــة
للعــودة إليــه ،وإن حــدث عطــل عرقــل اســتخدامه ،فــإن حالــة مــن التوتــر والعصبيــة والغضب
تســود الموقــف وتطغــى عليــه.
الدمــان عــى هذا الســتخدام ،يتوقــع أن يحصــل تقصـ يـر ن ي� أداء بعض
وعنــد حصــول إ
ـلى ن ي� صحــة المســتخدم،
الواجبــات الدينيــة والجتماعيــة والتعليميــة ،إضافــة إى التأثـ يـر السـ ب ي
فبالنســبة إى التقصـ يـر ن ي� الواجبــات الدينيــة ،فقــد يُشــغل شَ ـ ُ
ـغف مواصلــة التواصــل عــن أداء
الصــاة ن ي� وقتهــا أو جماعــة ،إضافــة إى أن طــول الســهر الــذي يُقـ نـى ن ي� التواصــل يفــوت عــى
أ
ن
ن
و�
المــرء القــدرة عــى الســتيقاظ مبك ـراً ي� الصبــاح لداء صــاة الفجــر قبــل بــزوغ الشــمس ،ي
هــذا تقصــر وخلــل واضــح ،واللــه تعــاى عــرض بالنشــغال بمفيــد أ
العمــال كالتجــارة ،والبيــع
ي
ّ
عــن ذكــر اللــه تعــاى ،مــن خــال ثنائــه ســبحانه عــى غـ يـر المنشـ ي ن
ـغل� بمثــل ذلــك ،فقــال جــل
شــأنه{ِ :ر َجـ ٌ
ـون
الصـ َـا ِة َو ِإي َتــاء الـ َزك َِاة يَخَ ا ُفـ َ
ـال َل تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة َو َل بَ ْيـ ٌ
ـع َعــن ِذ ْكـ ِـر ال َلـ ِـه َو ِإ َقـ ِ
ـام َ
يوم ـاً تَت َق َلــب فيــه ا ْل ُق ُلــوب و ْ أ
الَبْ َصــا ُر} (النــور.)37 :
ُ َ
َْ َ ُ ِ ِ
والدمــان عــى اســتخدام وســائل التصــال يقلــل مــن حافزيــة التفكـ يـر بآيــات اللــه
إ
بالنســان ،ويقلــل مــن فــرص القــدرة عــى ق ـراءة الق ـرآن الكريــم وحفظــه ،وتعلــم
المحيطــة إ
تأويلــه ،فيفقــد صاحبــه خـ يـراً وعــده اللــه للمتفقهـ ي ن
ـ� ن ي� الديــن ،حيــث قــال صــى اللــه عليــه
ــرا يُ َف ِق ْهــهُ )
ــر ْد اللــه ِب ِــه خَ ي ْ ً
وســلم( :مــن يُ ِ

(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل
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الدمــان بالتقصـ يـر ن ي� أداء الواجبــات الجتماعيــة ،فليــس أدل
أمــا بالنســبة إى تســبب إ
ـ� الزوجـ ي ن
عــى ذلــك مــن التقصـ يـر الحاصــل بـ ي ن
ـ� تجــاه بعضهمــا بعضـاً ،وكذلــك التقصـ يـر مــع
والتقصر
الوالديــن بســبب النشــغال عنهمــا ،وعن تلبيــة حاجاتهمــا والتواصــل الحميم معهمــا،
ي
ن� متابعــة شــأن أ
البنــاء ،مــن جهــة ت
وتوفــر الحمايــة
الربيــة والتعليــم ،وتقويــم الســلوك،
ي
ي
لهــم ،والــدفء والحنــان ،ممــا يعانــون مــن شــحه بســبب انشــغال الوالديــن ن ي� مشــاغل أخــرى.
التواصل مع جهات مشبوهة ومغرضة وعدوة:

معظــم وســائل التصــال الحديثــة غالبــاً مــا تكــون متاحــة للتواصــل مــع جهــات
مفتوحــة ،منهــا صديقــة ،وأخــرى غريبــة ،أو متقمصــة صــورة أشــخاص مألوفـ ي ن
ـ� ،وكثـ يـر مــن
النــاس عانــوا مــن تبعــات مشــكات التواصــل مــع جهــات مجهولــة ،وتداعيــات ذلــك ،ول تقت�
المعانــاة المشــار إليهــا عــى جنــس دون آخــر ،أو عــى مراحــل عمريــة دون ســواها ،بــل تشــمل
والنــاث ،والصغــار والكبــار ،فقــد خلصــت إحــدى الدراســات البحثيــة الجامعيــة إى أن
الذكــور إ
غالبيــة المبحوثـ ي ن
ـ� عــى مســتوى جامعــات الجزائــر يمتلكــون أجهــزة الهواتــف المحمولــة ،وذلــك
بنســبة ( ،)% 93.62وتعــد فئــة النــاث هــي أ
الكـ شـر امتــاكًا ألجهــزة الهواتــف المحمولــة ،مقارنــة
إ

النــاث ،والماحــظ أنــه ل توجــد
بفئــة الذكــور؛ حيــث ســجلت نســبة ( )% 96.26لــدى فئــة إ
ين
فــروق ي ن
النوعــ� ن ي� امتــاك الهاتــف المحمــول الــذي أصبــح ن ي� متنــاول شرائــح المجتمــع
بــ�
جميعهــا.

(*)
1

ـى
ومعلــوم أن بعــض الجهــات المشــبوهة تســتخدم تقنيــات وأســاليب خداعــة ،تنطـ ي
أحابيلهــا عــى كثـ يـر مــن متلقــي التصــالت ،أو المشـ ي ن
ـارك� ن ي� الدردشــات عــن بعــد ،كونهــم
يقـرأون ،أو يســمعون كامـاً معســولً ،وقــد يكــون مقصــوداً لمراعــاة مـزاج الشــخص المقصــود
بأهدافهــم التغريريــة ،وهــواه ،وميولــه ،عــى طريقــة وضــع الســم ن ي� الدســم ،وبعضهــم
يصــدم باكتشــاف فاجعــة التغريــر بعــد أن يكــون قــد وقــع ن ي� وحــل التوريــط ،وقبضــت
والعــام الحديثــة عــى ســلوكيات وقيــم الشــباب الجزائــري ،رابــط الموضــوعhttp:// :
* عنــوان الدراســة :أثــر وســائل التصــال إ
www.alukah.net/publications_competitions/0/54835/#ixzz3m4h0mnYl
299

بالخــاق أو أ
عليــه مستمســكات إدانــة تتعلــق أ
المــن ،ويكــون ذلــك مــن أســباب وقــوع بعــض
اسرســل ن� أ
ـ� ن� وحــل العمالــة والجاسوســية أ
لاعــداء ،وهــو بهــذا يكــون قــد ت
ن
الخطــاء
ي
المتورطـ ي ي
القاتلــة ،متناســياً أن الرجــوع إى الحــق أوى بكثـ يـر مــن التمــادي ن ي� الباطــل وأســلم.
التفكك اأري وامشكات الزوجية:

مــن أخطــر أســباب التفــكك أ
الري ن ي� عــ� تكنولوجيــا التصــالت الحديثــة،
والبــاء أ
الزواج ،آ
ـى لوســائلها مــن طــرف أ
الســتخدام السـ ي أ
والبنــاء ،ممــا يؤثــر ســلباً ن ي� عاقاتهــم
ـ� أفـراد أ
المتبادلــة مــع بعضهــم بعضـاً ،فبمثــل هــذا الســتخدام ضعفــت الوشــائج بـ ي ن
الرة

الواحــدة ،فالنشــغال بهــا يكــون عــى حســاب ح ـرارة العاقــة بينهــم ،فتبــادل المشــاورات ن ي�
أمــور أ
الرة ،وتجــاذب الحديــث بـ ي ن
ـ� أفرادها ،والمشــاركة ن ي� أحـزان بعضهم بعضـاً وأفراحهم،
وترتــه ،أمــام وجــود اتصــالت متاحــة مــع أصدقــاء ،أو شركاء آخريــن عــى
كل ذلــك ضعفــت ي
أ
ن
محدثــه ،أو المتواصــل معــه عـ بـر هــذه
مــدار الســاعة ،حـ تـى إن بعــض الزواج صــار يجــد ي� ِ
ن
ـى عــن تواصلــه مــع زوج صــار مألوفـاً لديــه ،أو مملــول ً مــن قبلــه ،كمــا
التكنولوجيــا بديـا ً يغـ ي
أ
ت
ـى تصــل أحيان ـاً إى حــد النفصــال والطــاق،
أن جــزءاً ل يســتهان بــه مــن مشــكات الزواج الـ ي

ـىء لوســائل التصــال المتاحــة مــن قبــل بعــض النــاس مــن
ســببها استســهال الســتخدام الـ ي
ن
ن
ـى
مختلــف الفئــات العمريــة ،وهــذا التواصــل قــد يكــون بـ يـ� أف ـراد مــن الجنــس نفســه؛ يعـ ي
ذكــوراً مــع ذكــور ،وإناث ـاً مــع إنــاث ،إل أنــه يتــم عــى حســاب ش
الريــك ن ي� الحيــاة الزوجيــة،
آ
أ
ن
ن
ن
ن
ـى رجــل مــع ام ـرأة
والخطــر حـ يـ� يتــم بـ يـ� أحــد الزوجـ يـ� وطــرف مــن الجنــس الخــر ،يعـ ي
ـى عنهــا ،إذ يقــوم بعضهــم أو بعضهــن بتجــاذب الحديث
أجنبيــة عنــه ،أو امـرأة مــع رجــل أجنـ ب ي
حــول الخصوصيــات ،والدخــول ن ي� تفاصيــل عاقــات غراميــة وجنســية قــد يحجبهــا بعضهــم
أ
ن
ت
ـى يكــون فيهــا الطــرف المقابــل ليــس زوجـاً،
عــن زوجــه ،ونعـ ي
ـى بالحالــة الجنبيــة هنــا تلــك الـ ي
ـر� غـ يـر المحرمـ ي ن
ـ� ،وغـ يـر أولئــك
ول محرمـاً شرعيـاً ،مثــل زميــل العمــل ،أو الدراســة ،وذوي القـ ب
ـ� ينشــغل أحــد الزوجـ ي ن
مــن متبــادى التواصــل والدردشــات عــى مختلــف أشــكالها ،فحـ ي ن
ـ� مــع
ي
واحــد مــن أولئــك عــى حســاب وقــت شريكــه ش
الرعــي ،إنمــا يرتكــب تقصـ يـراً بحقــه ،قــد تصــل
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والثــم الفــادح ،الــذي يســبب ن ي� أحيــان كثـ يـرة ن ي� إحــداث شرخ ن ي� بنيــة
فظاعتــه إى حــد الخيانــة إ
ـ� الزوجـ ي ن
العاقــة بـ ي ن
ـ� ،قــد يصــل مــداه إى حــد الكراهيــة والعــداوة بينهمــا ،ســواء بقيــا ن ي�
ـكى ،أو انفصمــت عــرى رباطهمــا الزوجــي بالطــاق.
ربــاط شـ ي
ومــن العجيــب أن بعــض أ
الزواج يهــدد جــاداً شريكــه بالنفصــال عنــه إن أر عــى
العــودة إى التواصــل عــر الهواتــف المحمولــة أو شــبكات التواصــل أ
الخــرى مع أنــاس ل يرغب ن ي�
ب
تواصلــه معهــم ،لتـ نـ�ره مــن ذلــك نفســياً أو معنويـاً ،أو لشــعوره بارتــكاب خيانة ضــده ،إل أن
بعــض المهدديــن يتجاهلــون تلــك التهديــدات ،ويعــودون بأســاليب مختلفــة إى مخالفــة طلــب
ـ� بالنتائــج الـ تـى قــد تعصف بربــاط الزوجيــة وببنيــة أ
الريــك ،وجــرح مشــاعره ،غـ يـر آبهـ ي ن
ش
الرة.
ي
ضبط استخدام وسائل ااتصال هو العاج:
عينــة الســلبيات المشــار إليهــا آنف ـاً لاســتخدام السـ ي أ
ـى لوســائل التصــال الحديثــة،

ن
ـى ذكرهــا ،أو الوقــوف عندهــا مناصبــة تلــك الوســائل التقنيــة العــداء ،أو الدعــوة إى
ل يعـ ي
هجرهــا ،فمــن يحمــل مثــل هــذه المواقــف يتجاهــل واقعـاً موجــوداً ،ويعيــش ن ي� خيــال مطبــق،
ووهــم صــارخ ،فقــد انتـ شـرت كثـ يـر مــن هــذه الوســائل بـ ي ن
ـ� معظــم طبقــات النــاس ،وفئاتهــم
انتشــار النــار ن ي� الهشــيم ،حـ تـى إن بعضهــم يشـ تـري أجهــزة التصــال بمال هــو ن ي� أمــس الحاجة
إليــه ،لقضــاء حاجــات أساســية تخصــه شــخصياً ،وذلــك دليــل عــى التعلــق بهــا ،وشــدة الرغبــة
ن
ن
ـى نرورة اســتبعاد فكــرة الدعــوة إى محاربتهــا،
ي� اقتنائهــا ،والحــرص عــى اســتخدامها ،مــا يعـ ي
ن
ن
خرهــا ن ي�
والتفكــر ي� التعايــش معهــا ي� ظــروف ومواصفــات تقلــل مــن نأرارهــا ،وتســتثمر ي
ي
الرادة،
مجــالت النفــع والخـ يـر ،وذلــك ممكــن جــداً ،لــو توافــر الوعــي ،والقصــد ،ووجــدت إ
فــكل المطلــوب أن يتــم ضبــط اســتخدام هــذه الوســائل ،مــن خــال تقنينــه ،وتجنــب شره
وأذاه ،وتنميــة مجــالت خـ يـره ونفعــه ،وهــي كوســائل كثـ يـرة أخــرى ،إن اســتخدمت ن ي� الخـ يـر
ن
النســان،
نفعــت ،وإن اســتخدمت ي� الـ شـر نأرت ،فهــي ل تختلــف حـ تـى عــن أعضــاء جســم إ
كاليــد والعـ ي ن
ـ� والرجــل واللســان ،إن اســتخدمت فيمــا هــو خـ يـر ،خدمــت صاحبهــا وغـ يـره ،وإل
ن
ن
ن
ر� اللــه
ـتىء إليــه وغـ يـره ،ي
و� هــذا روي عــن أمـ يـر المؤمنـ يـ� عمــر بــن الخطــاب ،ي
فإنهــا سـ ي
عنــه ،أنــه ســأل والي ـاً لــه فقــال :مــاذا تفعــل إذا جــاءك النــاس بســارق أو ناهــب ؟
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ن
ـاء� مــن رعيتــك مــن هــو جائــع
ـواى  :أقطــع يــده .قــال عمــر بــن الخطــاب :إذاً؛ فــإن جـ ي
قــال الـ ي
أو عاطــل فســأقطع يــدك .إن اللــه قــد اســتخلفنا عــن خلقــه لنســد جوعتهــم ،ونسـ تـر عورتهــم،
ونوفــر لهــم حرفتهــم ،فــإن وفينــا لهــم ذلــك تقاضيناهــم شــكرها ،إن هــذه أ
اليــدي خلقــت
لتعمــل ،فــإذا لــم تجــد ن ي� الطاعــة عم ـاً ،التمســت ن ي� المعصيــة أعمــالً ،فأشــغلها بالطاعــة،
قبــل أن تشــغلك بالمعصيــة(.)1
ت
النســان ن� قضــاء حاجاته ،كالسـ ي ن
ـك� ،إن اســتخدمها
ـى يســتخدمها إ
ي
وهكــذا الوســائل الـ ي
ن� المبــاح مــن أ
المــور يــرت لــه الحيــاة ،وإن اســتخدمها ن ي� ارتــكاب الجرائــم والقتــل وتهديــد
ي
أ
البريــاء أضحــى مجرمـاً آثمـاً ،وقــد تكــون عاقبتــه القتــل بها ،وهكــذا وســائل التصــال الحديثة،
إن اســتخدمت ن ي� الخـ يـر فإنهــا تســهل كثـ يـراً مــن الصعــاب ،وتقــرب البعيــد ،وتجعــل للحيــاة
مذاق ـاً جمي ـا ً ل يكمــل دونهــا ،أمــا إذا أ�ء اســتخدامها ،ن
ف�رهــا قــد يبلــغ درجــات مدمــرة،
ي
ومســتويات فاجعــة ،والعيــاذ باللــه.
فمــن أبــرز خطــوات معالجــة ســوء اســتخدام وســائل التصــال الحديثــة أن تتــم توعية
النــاس بـ أ
ـال نرار الـ تـى تنتــج عــن مثــل هــذا الســتخدام ،إى جانــب التوعيــة الخاصــة بتحفـ ي ن
ـر
ي
تقنــ� اســتخدامها؛ ليقتــ� ذلــك عــى ي ن
المســتخدم� عــى النحيــاز إى ي ن
ين
حــر معقــول مــن
ال�وريــة أ
ن
ـا� المطلــوب للحاجــات ن
ن
ن
الخــرى ،ســواء أكانــت
الوقــت ،ل يؤثــر ســلباً ي� الحـ يـر الزمـ ي
علميــة أم دينيــة أم اجتماعيــة أم أريــة ،أم أنشــطة أخــرى رياضيــة ،كانــت أم ثقافيــة ،أم
ترفيهيــة ،ويقــع عــى عاتــق الجهــات المســؤولة عــن التصــالت العامــة وتنظيمهــا واجــب كبـ يـر
الج ـراءات ،وأوليــاء
تجــاه ضبــط اســتخدام هــذه الوســائل ،ســواء مــن ناحيــة التوعيــة ،أم إ
أ
ين
العــ� الســاهرة عــى مصالــح
المــور يتحملــون مســؤولية عظيمــة ن ي� هــذا المجــال ،فهــم
ويقومــوه،
أبنائهــم ورعيتهــم ،فينبغــي أن يكونــوا قــدوة حســنة لهــم ،وأن يراقبــوا ســلوكهمّ ،
دون تــردد أو تـراخ ،أ
فالمــر جلــل ،والخطــب صعــب ،فــإذا غفلــت عيونهــم عــن أبنائهــم ،فقــد
ٍ
البــاء أ
تحــدث عواقــب وخيمــة ،يفجــع لهولهــا آ
والمهــات قبــل يغرهــم.
* ملتقى أهل الحديث.378 /9 :
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امقال السادس والثاثون

اإسام منارة
فا تجعلوه مغارة
ن
والمنــا َر ُة الشَ ـ ْـمعة
ورد ي� معاجــم اللغــة العربيــة أن المنــار والمنــارة :موضــع ال ُنــورَ .
ت
ـ�
الع َلـ ُـم ،ومــا يُ َ
ـع بَـ ي ْ ن َ
وضـ ُ
والمنــا ُرَ :
ذات ال ـراجَ .
الم ْئ َذنَـ ُـة؛ َ
ـى يــؤذن عليهــا ،وهــي ِ
والمنــا َر ُة الـ ي
()1
وم َح َج ُ
ريــق.
ــدودَ ،
الشَ ــ ْي َئ ي ْ ِن� مــن ُ
الح ِ
ــة الطَ ِ
والمغــارة :يقــال غــا َر ِت السـ ُ
ـوق ،تُغــا ُر غـرار ًا :إذا كســدت ،وناقــة ُمغــا ٌر إذا ذهــب لبنهــا
ـب .وعــن ابــن
َ
لحــدث أَو لع َلــة ،ومنهــم مــن قــال ذلــك عنــد كراهيتهــا للولــد ،وإنكارهــا الحا ِلـ َ
ُ
الــد َرة.
الســكيت :غــا َرت
الناقــة غــراراًِ ،إذا َد َرت ،ثــم نفــرت ،فرجعــت ِ
ن
ت
ـأ� العنــوان أعــاه ،متضمنـاً الدعــوة
مــن منطلــق المعـ ي
ـا� اللغويــة للمنــارة والمغــارة ،يـ ي
()2

الســام منــارة للعلــم ،والخـ يـر ،والصــاح ،والرشــاد ،والهــدى ،كمــا أراده اللــه
ل إابقــاء عــى إ
تعــاى ،ن ي� مقابــل لــزوم العمــل عــى النــأي بــه عــن النطفــاء ،والتقوقــع ،والنحصــار ن ي� زوايــا
ـلم� أن يصنعــوا ،مشـ ي ن
انتقائيــة ،أو تشــويهية ،كمــا يحلــو لفئــات مــن المسـ ي ن
ـكل� بهــذا المنهــج
ن
الســام ،ســواء أكانــوا عــى درايــة بمــا يصنعــون ،أم كانــوا يجهلــون
رأس الحربــة ي� إطفــاء نــور إ
أو يغفلــون.
شتان بن الظلات والنور:
الســام ن� أ
الصــل الطاهــر النقــي ،ديــن مهمتــه إخـراج الناس مــن الظلمــات إى النور،
إ
ي
ن
ـن
ـاس ِمـ َ
مصداقـاً لقولــه تعــاى ي� فاتحــة ســورة إبراهيــم{ :ا َلــر ِك َتـ ٌ
ـاب أَن َز ْل َنــا ُه ِإ َل ْيــكَ ِل ُتخْ ـ ِـر َج ال َنـ َ
يــد}( .إبراهيــم)1 :
ــور ِب ِــإ ْذ ِن َربِ ِه ْ
الظُ ُل َم ِ
يــز ا ْل َح ِم ِ
ــات ِإ َى ال ُن ِ
ــم ِإ َى ِ َ
ر ِاط ا ْل َع ِز ِ

ـن َك َفـ ُـرواْ
ـو ِر َوا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ يُخْ ِر ُج ُهــم ِمـ َ
وقولــه تعــاى{ :ال ّلــهُ َوِ ي ُى ا َل ِذيـ َ
ـات ِإ َى ال ُنـ ُ
ـن الظُ ُل َمـ ِ
ـار هُ ـ ْـم ِفي َهــا
أَ ْو ِل َيآؤُهُ ـ ُـم الطَا ُغـ ُ
ـوت يُخْ ِر ُجونَ ُهــم ِمـ َ
ـور ِإ َى الظُ ُل َمـ ِ
ـات أُ ْو َلــ ِـئكَ أَ ْص َحـ ُ
ـاب ال َنـ ِ
ـن ال ُنـ ِ
ون}.
ــد َ
خَ ا ِل ُ

(البقــرة)257 :

 .1صحاح اللغة ،والقاموس المحيط ،ولسان العرب
 .2المراجع السابقة.
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وعــى خــاف منهــج اللــه ،الــذي يهــدف إى إخ ـراج النــاس مــن الظلمــات إى النــور،
ن
ت
ـى إى
فــإن بعــض مــن ّيدعــون العمــل ل إاســام ،يسـ يـرون عــى نهــج الــردي المخــزي ،المفـ ي
العــودة إى ظلمــات الجاهليــة ،بعــد نعيــم النــور الــذي تــم الهتــداء إليــه بفضــل هدايــة اللــه
السـا َ ِم
إى الـ�اط المســتقيم ،واللــه تعــاى يقــول{ :يَ ْهـ ِـدي ِبـ ِـه ال ّلــهُ َمـ ِـن اتَ َبـ َ
ـع ِر ْض َوانَــهُ ُسـ ُب َل َ
ر ٍاط ُم ْس ـ َت ِق ٍيم} (المائــدة ،)16 :والفــرق
َويُخْ ِر ُج ُهــم ِمـ ِـن الظُ ُل َمـ ِ
ـات ِإ َى ال ُنـ ِ
ـور ِب ِإ ْذ ِنـ ِـه َويَ ْه ِد ِيهـ ْـم ِإ َى ِ َ
شاســع بـ ي ن
َان َم ْيت ـاً َفأَ ْح َي ْي َنــا ُه
ـ� الظلمــات والنــور ،وأهــل كل منهمــا ،إذ يقــول تعــاى{ :أَ َو َمــن ك َ

ن
ن
ش
ـن
ـار ٍج ِم ْن َهــا ك ََذ ِلــكَ ُزيِـ َ
ـى ِبـ ِـه ِ ي� ال َنـ ِ
ـاس ك ََمــن َم َث ُلــهُ ِ ي� الظُ ُل َمـ ِ
ـات َل ْيـ َ
ـس ِبخَ ـ ِ
َو َج َع ْل َنــا َلــهُ نُــوراً يَ ْمـ ِ ي
ل ْلكَافريــن مــا كَانُــواْ يعم ُلــون} .أ
(النعــام)122 :
َْ َ َ
ِ ِِ َ َ

الخ ـراج مــن الظلمــات إى النــور كُلــف بهــا الرســل جميع ـاً ،عليهــم الســام،
ومهمــة إ
ـى َع َل ْي ُكـ ْـم
وخاتمهــم الرســول محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال تعــاى{ :هُ ـ َ
ـو ا َلـ ِـذي يُ َصـ ِ ي
ــ� رحيمــاً} أ
(الحــزاب.)43 :
ــور َوك َ
َو َما ِئكَ ُتــهُ ِل ُيخْ ِر َجكُــم ِم َ
َان ِبا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ َ ِ
ــن الظُ ُل َم ِ
ــات ِإ َى ال ُن ِ
{و َل َقـ ْـد أَ ْر َسـ ْل َنا
ـى اللــه مــو� ،عليــه الســام ،بهذا الشــأن يقــول تعــاىَ :
وعــن مهمــة نـ ب ي
آ
ن
ـات
ـو� ِبآيَا ِت َنــا أَ ْن أَخْ ـ ِـر ْج َق ْو َمــكَ ِمـ َ
ـور َو َذك ِْرهُ ـ ْـم ِبأَيَـ ِ
ـن الظُ ُل َمـ ِ
ـام ال ّلـ ِـه ِإ َن ِ ي� َذ ِلــكَ ليَـ ٍ
ُمـ َ
ـات ِإ َى ال ُنـ ِ
ُور }( .إبراهيــم)5 :
ــار شَ ــك ٍ
ِلــك ُِل َص َب ٍ

استعار الحرب التشويهية لإسام:

الســام من طــرف أعدائــه ،انطلقــت مع نشــأة الدعوة
الحــرب المســعورة إلطفــاء نــور إ
وترتهــا ن ي� صورهــا الظاهــرة والباطنــة ،واللــه تعــاى
إ
الســامية ،ومــا زالــت قائمــة ،وتتصاعــد ي
ن
الســام ،ومقــرراً
ذكــر هــذه الحقيقــة ي� قرآنــه الكريــم ،مبين ـاً تصديــه لحمــات إطفــاء نــور إ
ون أَن
بجروتــه وقدرتــه وإرادتــه ســبحانه وتعــاى أن نــور اللــه لــن يطفــأ ،فقــال تعــاى{ :يُ ِريـ ُـد َ
ب
ون}( .التوبــة)32 :
ـو َكـ ِـر َه ا ْلك َِافـ ُـر َ
ِإل َ أَن يُ ِتـ َـم نُــو َر ُه َو َلـ ْ

يُطْ ِفــؤُواْ نُــو َر ال ّلـ ِـه ِبأَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َويَ ـأبْ َ� ال ّلــهُ
ن
مــن هنــا؛ اســتخدم بعض ت
المر ي ن
الســام ،ثم تركه
بالســام أســلوب الدخــول ي� إ
بص� إ
ليخدعــوا النــاس ،ويؤثــروا فيهــم ،مــن خــال نقــل رســالة تضليليــة لهــم ،تفيــد أن تجربتهــم ن ي�
الســام أثبتــت لهــم عيوبــه ،ممــا دفعهم إى الــردة عنه ،مــع أنهم لــم يدخلوه أصـاً ،إل لهذه
إ
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ت
اب
الى أشــار إليها القـرآن الكريم بقولــه تعاىَ :
{و َقا َلــت طَآ ِئف ٌَة ِم ْن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َت ِ
الغايــة التضليليــة ،ي
ـون}( .آل عمـران)72 :
ـار َوا ْك ُفـ ُـرواْ ِآخـ َـر ُه َل َع َل ُهـ ْـم يَ ْر ِج ُعـ َ
ِآم ُنــواْ ِبا َلـ ِـذ َي أُنـ ِـز َل َعـ َـى ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ َو ْجــهَ ال َن َهـ ِ

أساليب وأحداث تشويهية معارة:
ن
الســام ،مــن
ـاى ،اســتحدث أســلوب التخويــف مــن إ
ي� بدايــات القــرن الميــادي الحـ ي
الســام ديــن يغــذي
الرهنــة عــى أن إ
خــال صناعــة أحــداث ،أو اســتغال أخــرى ،مــن أجــل ب
بالســام بصــورة أو بأخــرى ،وممــا
الرهــاب ،أو يصنعــه ،حـ تـى أصبحــت هــذه الصفــة لصيقــة إ
إ
يعــزز هــذا المنحــى الظالــم مــا يصــدر عــن بعــض المسـ ي ن
ـلم� أف ـراداً وفئــات مــن ممارســات،

ن
الســام بتصويــره مصــدراً ل إارهــاب،
وأقــوال ،وفتــاوى ،تصــب ي� خدمــة غــرض تشــويه إ
ين
المســلم� مــع أنفســهم،
كثــرة ومتنوعــة ،ينبثــق بعضهــا مــن تعامــل
إ
واللصاقــات تلــك ي

وبعضهــا مــع يغرهــم ،ت
والــى كان مــن أحدثهــا زمنــاً حادثــة خطــف ش
عــرات الفتيــات ،مــن
ي
النيجريــة،
مدرســة ثانويــة للبنــات ،يــوم  14نيســان  ،2014ن ي� قريــة تشــيبوك بوليــة بورنــو
ي
قــرب الحــدود مــع الكامـ يـرون ،حيــث تــم خطفهــن ن ي� أثنــاء أدائهــن المتحانــات ،وتمكنــت 50
فتــاة مــن الهــرب ،أ
ولاســف أن هــذا الحــادث ينســب فعلــه إى فئــة مســلمة ،تزعــم أنهــا تريــد
ن
نيجريــا ،مــا دفــع دول ً مثــل الوليــات المتحــدة ،وبريطانيــا ،وفرنســا،
إقامــة دولــة إســامية ي� ي
إى عــرض المســاعدة ن ي� البحــث عــن الفتيــات ،فيــا للعــار والشــنار!!
ن
الســامي،
النســان ي� منظمــة التعــاون إ
ونــدد علمــاء ديــن ومســؤولون عــن حقــوق إ
وهــي أكـ بـر هيئــة إســامية ن ي� العالــم ،وتمثــل  57دولــة بخطــف الفتيــات ،ووصفوه بأنه "تشــويه
الســام".
لصــورة إ
وقــال أ
الريــف ،وهــو أهــم مرجعيــة للمسـ ي ن
الزهــر ش
ـلم� الس ـ ّنة ن ي� العالــم ،ن ي� بيــان
ن
الســام
أصــدره بالخصــوص ،ي� القاهــرة ،مبينــاً :أن خطــف الفتيــات "ل يمــت لتعاليــم إ
الســمحة والنبيلــة بــأي صلــة".
أ
ـا�" ،ونــدد به
ووصفــه وزيــر الوقــاف المــ�ى محمــد مختــار جمعــة ،بأنــه عمــل "إرهـ ب ي
ت
الســام؛
ـى العــام للســعودية ،ووصــف الذيــن قامــوا بــه ،بفئــة مدبــرة لتشــويه صــورة إ
المفـ ي
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أ
الســام ضــد الخطــف ،والقتــل ،والعــدوان ،ورفــض تزويــج الفتيــات المخطوفــات مــن
لن إ
ن ()1
قبــل خاطفيهــن ،فالــزواج ليــس بيــد الغاصبـ يـ�.
والعــان عنهــن ســبايا ،دون درايــة
والســام يرفــض خطــف فتيــات مــن أهــل الكتــاب ،إ
إ
ت
ـى باتــت مرفوضــة
ـى ،وموقــف إ
الســام العمـ ي
بحكــم السـ ب ي
ـى مــن القضــاء عــى ظاهرتــه ،الـ ي
النســان ،وحقــه
عالمي ـاً ،وهــي مرفوضــة إســامياً مــن منطلــق الحــرص عــى احـ تـرام كرامــة إ
بالحيــاة الكريمــة ،وممارســة حريتــه ن ي� العتقــاد والتفكـ يـر ،والتــ�ف ضمــن دائــرة الضوابــط
ن
ت
ت
ش
ـى بها نجح
ـى شرعهــا إ
العامــة ،الـ ي
الســام ،أو أقرهــا ي� منظومة قيمــه ،ومبادئــه ،وتريعاته ،الـ ي
ن
ن
ت
ـى مــا تعامــل بهــا أصا ً إل
إ
الســام ي� المســاهمة ي� القضــاء عــى ظاهــرة الجــواري والســبايا ،الـ ي
ن ي� نطــاق ضيــق؛ نظـراً للواقــع الــذي نــزل فيــه ،وكان يســوده هــذا التعامــل ،وح� العمــل به ن ي�
جانــب المعاملــة بالمثــل؛ حـ تـى يرتدعــوا عــن الســتهانة بنســاء المسـ ي ن
ـلم� ،ورجالهــم ،وأبنائهم.

والقتــل الظالــم المعــار الواقــع بـ ي ن
ـ� فئــات المجتمعــات المســلمة جـراء الختــاف ن ي�
آ
ت
ـى تقــود إى
المواقــف والراء والجتهــادات ،دليــل واضــح عــى بشــاعة التطــرف والمغــالة ،الـ ي
ورعنــة قتــل آ
اســتباحة دمــاء أ
ـ� ،مجانبـ ي ن
المنـ ي ن
البريــاء ،ش
ـ� بذلــك التوجيهــات الربانيــة الصارمــة
بهــذا الشــأن ،الـ تـى تــرى أن القتــل الظالــم لـ بـريء ،يعــدل ن� مـ ي ن
ـران اللــه قتــل النــاس جميعـاً،
ي
ي
ن
ن
ـر
و� ذلــك يقــول تعــاى{ِ :مـ ْ
ي
را ِئيـ َـل أَنَــهُ َمــن َق َتـ َـل نَفْس ـاً ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـى ِإ ْ َ
ـن أَ ْجـ ِـل َذ ِلــكَ َك َت ْب َنــا َعـ َـى بَـ ِ ي
نَ ْفــس أَو َفسـ ن أ
ـاس َج ِميعـاً
ـاس َج ِميعـاً َو َمـ ْ
ٍ ْ َ ٍ
ـن أَ ْح َياهَ ــا َف َكأَن ََمــا أَ ْح َيــا ال َنـ َ
ـاد ِ ي� ال َ ْر ِض َف َكأَن ََمــا َق َتـ َـل ال َنـ َ
ن أ
ـون}( .المائــدة)32 :
ر ُفـ َ
َو َل َقـ ْـد َجاءتْ ُهـ ْـم ُر ُسـ ُل َنا ِبال َب ِي َنـ ِ
ـات ثُـ َـم ِإ َن ك َِثـ يـراً ِم ْن ُهــم بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ ِ ي� ال َ ْر ِض َل ُم ْ ِ
ـ� بقتــل أ
البريــاء والمصلحـ ي ن
وتوعــد اللــه المتهاونـ ي ن
ـ� مــن النــاس ،فقــال تعــاى{ِ :إ َن
ـن
ـر َحـ ٍ
ـن يَأْ ُمـ ُـر َ
ـق َويَ ْق ُت ُلـ َ
ـات ال ّلـ ِـه َويَ ْق ُت ُلـ َ
ـن يَ ْك ُفـ ُـر َ
ـون ال َن ِب ِيـ ي ن َ
ون ِبا ْل ِق ْسـ ِـط ِمـ َ
ـون ا ِل ِذيـ َ
ا َل ِذيـ َ
ون ِبآيَـ ِ
ـ� ِبغَ ـ ي ْ ِ
ش
رهُ ــم ِب َع َ
يــم}( .آل عمــران)21 :
ال َن ِ
ــذ ٍاب أَ ِل ٍ
ــاس َف َب ِ ْ
ووفــق هــذه المعايـ يـر ،كيــف يفــر الجـ تـراء عــى اللــه بقتــل ســائق شــاحنة؛ ألنــه لــم
الجابــة عــن ســؤال عــن عــدد ركعــات صــاة الفجــر تحــت تهديــد الســاح ،كمــا نقــل
يســتطع إ
عــن حــادث وقــع عــى أرض الشــام مؤخــراً؟!

()2

 .1دنيا الوطنttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/09/534985.html#ixzz31FSmWbpH ،
. .2دنيا الوطن http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/10/535007.html#ixzz31HH7HWfw
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التشويه من خال اإفراط ي تطبيق الحدود:
ن
الندونيــى ،الــذي يوصــف بأنــه يطبــق ش
الســامية ،أعلنــت
الريعــة إ
ي� إقليــم اتشــيه إ
ي
الرطــة أنــه ســيتم تطبيــق عقوبــة الجلــد بعــى الخـ ي ن
ش
ـرران عــى ثاثــة رجــال ،أُحتجــزوا بعــد
ي
اتهامهــم بالغتصــاب الجماعــي لمرأة ،زعمــوا أن لها عاقات جنســية خارج رابطة الــزواج .وقال
قائــد شرطــة تطبيــق ش
ـى ،إن المرأة
الســامية بضاحية لنجســا ،بإقليم اتشــيه إ
الريعة إ
الندونيـ ي
ـرران هــي أ
ســيتم جلدهــا بعصــا الخـ ي ن
الخــرى ،لمــا زعم عــن ممارســتها الجنــس مع رجل مـ ت ن
ـروج.
ن
الندونيــى ش
للريعة
علمـاً أن الحكومــة المركزيــة ي� جاكرتــا ،وافقــت عــى تطبيــق إقليــم اتشــيه إ
ي
الول مــن أ
الســامية عــى نحــو صــارم ،منــذ بدايــة العقــد أ
اللفيــة الثالثــة ،لتهدئــة مطالــب
إ
إقليــم اتشــيه بالســتقال.
ن
ش
يعى الظلم ،أو ممارسة الرذيلة ،بحجة معاقبة أصحابها.
فتطبيق الريعة ل ي
الســام جلــد ورجــم وقطــع؟ تســاؤل جديــر بالطــرح ،ن ي� ظــل اســتعمال بعــض
فهــل إ
ن
غــر مهيئــة شرعيــاً لذلــك ،فهــي تطبــق ن ي� إطــار ضوابــط
النــاس تطبيــق الحــدود ي� أجــواء ي
ت
ـى منهــا
مقيــدة ومحــددة ،ول تطبــق إل بعــد تهيئــة أجــواء الطهــر والنقــاء ،وانتفــاء الموانــع الـ ي
()1

الشــبهات ،والظــروف الضاغطــة ،فعمــر بــن الخطــاب لــم يطبــق حــد الرقــة عــام المجاعــة،
وأثــر عنــه قولــه لعمــرو بــن العــاص لمــا وله مــ� ،إذا جــاءك ســارق مــاذا تفعــل بــه؟ فقــال
ن
ـاء� جائــع مــن مــ�
عمــرو بــن العــاص :أقطــع يــده ،فقــال عمــر بــن الخطــاب :وأنــا إن جـ ي
الســام الذيــن يســارعون إى تطبيــق
كثــر مــن مشــوهي صــورة إ
قطعــت يــدك( ،)2بخــاف ي
أ
ت
ـى يجــب بعدهــا
العقوبــات والحــدود ،قبــل تهيئــة منــاخ الطهــر ،وبيئــة العدالــة ،والمــن ،الـ ي
معاقبــة مــن يريــد تخريبهــا ،وإفســاده بفســاده وفواحشــه ،ل أن يتــم البــدء بالعقوبــات أولً،
والخفــاق ،ومــن شــواهد ذلــك مــا
مــع أن التجــارب مــن هــذا القبيــل بــاءت جميعهــا بالفشــل إ
أ
ن
ن
العــام يبــث للنــاس صبــاح
حصــل ي� الســودان ي� عهــد رئيســه الســبق النمـ يـري ،حيــث كان إ
ـ� والمقطوعـ ي ن
مســاء عــن أعــداد المجلوديــن والمرجومـ ي ن
الثــارة والتهويــل ،ثــم
ـ� ،مــع كثـ يـر مــن إ
 .1دنيا الوطن http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/ 05 /09 /534879.html#ixzz31FYxBnmC
ب� أصالة ن
السامية ي ن
الما� وآمال المستقبل33/ 2 ،
 .2الحضارة إ
ي
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ت
ـى أظهــرت أن مــا كان يحــدث مــا هــو إل إشــغال للنــاس عــن
ظهــرت بعــد ذلــك بعــض الخبايــا الـ ي
جرائــم ومصائــب فظيعــة ،يذكرهــا مــن تابــع أحــداث تلــك الحقبــة ،ومــا آلــت إليــه.
إياكم أن ينطي عليكم خداع امضللن:
الســام بالتشــويه،
بغــض النظــر عــن المســميات والمصطلحــات ،فــإن اســتهداف إ
والعمــل عــى تقوقعــه ،وردة النــاس عــن النتمــاء إليــه ،يجــري عــى قــدم وســاق مــن طــرف
عالمـ ي ن
ـ� ،يخططــون ألعمالهــم جيــداً ،ويمارســونها بطــرق ذكيــة ،وأخــرى غبيــة ،وهــو يجــري
كذلــك مــن طــرف بعــض المنتمـ ي ن
الســام ،الذيــن يظهــرون حرصـاً شــديداً عليــه ،لكنهــم
ـ� إى إ
يمارســون أعمالهــم بطــرق آثمــة ،فيقعــون ن ي� مطب تشــويهه مــن حيث يظنــون أنهــم يخدمونه،
بتطرفهــم ،ومغالتهــم ،وجهلهــم فيــه ،واختيــار مــا ل يناســب ظروفهــم وأوضاعهــم منــه.
الســام عــى هــذا الوجــه المعــادي ،أو ذاك المنحــرف ،يتســم
فالعمــل ضــد إ
بالتضليــل والخــداع ،مــا يوجــب أخــذ الحيطــة والحــذر مــن النخــداع بــه ،والوقــوع ن ي� شــباكه،
مــع حامــى لــواء إطفــاء نــوره المبـ ي ن
ـ� ،وهــدم منــارة الديــن ،ســواء أكان قصــد لذلــك أم لــم
ي
أ
يكــن ،فأعمــال التخبــط ،والتطــرف ،تـ نـ� الديــن ،وإن كان لصحابهــا نوايــا وصيحــات تنــادي
بالعمــل لــه ،وحمــل لوائــه ،فــا يشــاد هــذا الديــن أحــد إل غلبــه ،وبئــس عمــل الذيــن يظنــون
أنهــم بتطرفهــم يحســنون صنعــاً ،وهــم الخائبــون الخــارون ،الظاميــون الذيــن تصــب
ت
ن
أعمالهــم ن� جانــب ارتكاســة الديــن ،وخــذلن المسـ ي ن
ـى
ي
ـلم� ،والعــودة بــه إى المغــارة الـ ي
ـى تعـ ي
أ
تحجيــم خـ يـره ومنافعــه ،وإظهــاره بصــورة المتقوقــع ،الــذي يهتــم بسفاســف المــور عــى
حســاب أمهاتهــا ،متنكبـ ي ن
ـ� بذلــك درب الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والســلف الصالــح
ـ� ،حـ تـى أصبــح منــارة عــز ،وشــعاع خـ يـر للنــاس أجمعـ ي ن
الذيــن حملــوا نــور الديــن للعالمـ ي ن
ـ�.
ين
المسلم� أفراداً وجماعات إى فهم دورهم الميمون تجاه دينهم ،وأمتهم،
هدى الله
وأنفسهم ،ليكونوا نوراً لمن اهتدى بأقوالهم ،وأعمالهم ،وحياتهم.
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