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تقديم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،سيدنا حممد األمني،

وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدّين ،وبعد؛

فاهلدي النبوي ثاني تشريع بعد كتاب اهلل عز وجل ،ينهل منه املسلم علوم دينه ودنياه،

ويسري على درب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليتمثل سريته العطرة يف حياته كلها

زوجا وأًبا وقائ ًدا
فرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صاحب أعظم شخصية يف التاريخ ،كان ً

وحاكما ،وسياسيًا ومربيًا وداعية وزاه ًدا وقاضيًا .وكون دار اإلفتاء الفلسطينية حتمل
وحمارًبا،
ً

على عاتقها مسؤولية نشر الوعي الديين بني أبناء اجملتمع ،فإنها تهدي لقرائها األعزاء اجلزء
احلادي عشر من كتاب (الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم) ،الذي يعرض بعضاً من
هدي املصطفى ،عليه الصالة والسالم ،وسريته الطاهرة ،بطريقة ميسرة ،متتاز ببساطة العرض،

ووضوح الفكرة ،ودقة املعلومة.

ويضم هذا اإلصدار مخسني ً
مقاال سبق نشرها يف زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه

وسلم ،ضمن صفحة القدس الدينية اليت تنشر كل يوم مجعة ،وتوزعت هذه املقاالت بني

موضوعات عديدة ،منها :العقيدة ،والعبادات ،والسرية النبوية ،وجهاد وأسرى ،واملناهج والقيم.
اس)(سنن
وأسوة باحلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائل( :لاَ يَ ْش ُكُر اهللَ َم ْن لاَ يَ ْش ُكُر النَّ َ

أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف شكر املعروف ،وصححه األلباني) ،يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير من الذين
ساهموا يف إجناز هذا العمل الطيب يف دار اإلفتاء الفلسطينية وصحيفة القدس ،سائ ً
ال املوىل
عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم ،وأن ينفع اهلل بعملهم املسلمني ،كما أسأله عز وجل أن
يديم دار اإلفتاء الفلسطينية منه ً
ال للعلم واخلري واهلداية ،إنه املوفق إىل سبيل الرشاد.
وأخرياً نقول :إن أصبنا يف هذا الكتاب وغريه من األعمال ،فبنعمة من اهلل وفضل ،وإن

أخطأنا فمن عند أنفسنا والشيطان ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال الصاحلة،
بفضل جوده وكرمه.
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك
القدس1440 :هـ 2018 /م
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
حسبه اهلل وكافيه واملؤمنني
({ح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
السلاَ م ،حني ألقي يف
اسَ :
يل} َقالهََا إِْب َرا ِه ُ
يم ،عليه َّ
عن ابن َعبَّ ٍ

جمََعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم
النَّ ِارَ ،وَقالهََا محَُ َّمدٌ ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني قالوا{ :إِ َّن الناس قد ُ

َه ْم إِميَاًنا َوَق ُالوا َح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
يل})(.)1
َفزَاد ُ

{ح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
يل} عبارة إميانية بامتياز ،تعرب عما يرسخ يف القلوب من مرتكزات
َ

جتاه التعاطي مع جمريات األمور واحلوادث ،فال مصرف هلا وفق عقيدة املؤمن سوى اهلل
سبحانه ،إذ العربة بقدرة اهلل ومشيئته ،ال بقدرة اخللق وتدبريهم ،صحيح أن معظم األمور
جتري على أيديهم ،لكن احلقيقة أنها مرتبطة باملشيئة الربانية ،فاهلل إن شاء قلب عالي األمور
سافلها ،وجعل نارها برداً وسالماً ،كما كان مع خليل اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،حني ُألقي
يف النار ،فعطل اهلل خواصها احملرقة ،وقلبها إىل النقيض ،فلم تصبح غري حمرقة فحسب ،بل
انصُروا آلهَِت ُ
َك ْم
برداً وسالماً ،كما حدّث القرآن العظيم عنها ،يف قوله تعاىلَ{ :ق ُالوا َح ِّرُقوُه َو ُ

ُم َفا ِعِل َ
َاه ُم
يم* َوأَ َراُدوا ِبِه َكيْداً َف َج َعْلن ُ
ني* ُقْلنَا يَا َناُر ُكوِني َب ْرداً َو َسلاَ ماً َعَلى إِْب َرا ِه َ
إِن ُكنت ْ
ين}(.)2
الأَْ ْخ َس ِر َ

واملراد بالربد والسالم هنا :أي ذات برد وسالم ،وجاءت العبارة هكذا للمبالغة ،واختلف
كيف بردت النار ،فقيل :أزال اهلل عنها ما فيها من احلر واإلحراق ،وقيل :دفع عن جسم
ً
حائال ،ومعنى السالم
إبراهيم حرها وإحراقها ،مع ترك ذلك فيها ،وقيل :خلق بينه وبينها
هنا السالمة ،وقد روي أنه لو مل يقل سالماً هللك إبراهيم من الربد.

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة آل عمران ،باب{ :إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم} (آل عمران.)173 :
 .2األنبياء.70 - 68 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.29 /3 :
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ويتماشى انقالب خاصية النار يف احلرق إىل نقيض ذلك ،بقدرة اهلل تعاىل ومشيئته سبحانه،
مع اإلميان بأن اهلل على كل شيء قدير ،ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،وأنه سبحانه
إذا أراد أمراً مهما عظم أو صغر ،فإمنا يقول له كن فيكون ،وهو القائل سبحانه عن ذاته
الس َما َو ِ َ
األ ْرض َوإَذا َق َضى أَ ْمراً َفإِنمََّا يَُق ُ
ول َلُه ُكن َفيَ ُكون}( ،)1وقد تكرر
وصفاتهَ{ :ب ِد ُ
يع َّ
ات َو ِ ِ
النص اللفظي احملتوي على ذكر هذه احلقيقة اإلميانية يف سبع مواضع قرآنية أخرى ،غري ما ذكر
يف سورة البقرة ،توزعت يف ست سور ،وذلك مرتان يف سورة آل عمران ،يف اآليتني ،47 ،و،59
ومرة واحدة يف كل من سور األنعام  ،73والنحل  ،40ومريم  ،36ويس ،82وغافر.68

معنى حسبنا اهلل:
معنى{ :حسبك اهلل} أي كافيك وكايف من اتبعك من املؤمنني ،واآليات القرآنية تدل على
تعيني الوجه األخري ،وأن املعنى كافيك اهلل ،وكايف من اتبعك من املؤمنني ،لداللة االستقراء
َّه ْم َر ُض ْواْ َما آَت ُاه ُم ُ
اهلل
يف القرآن ،على أن احلسب والكفاية هلل وحده ،كقوله تعاىلَ { :وَل ْو أَن ُ
اهلل ِمن َف ْضِلِه َو َر ُس ُ
اهلل َسُي ْؤِتينَا ُ
ولُه َوَق ُالواْ َح ْسُبنَا ُ
َو َر ُس ُ
ولُه إِنَّا إِلىَ اهللِ َرا ِغُبو َن}(.)2

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذوُه  ،)3(}...وجعل احلسب
فجعل اإليتاء هلل ورسوله ،كما قالَ ...{ :و َما آَت ُاك ُم َّ

س ُ
اهلل
له وحده ،فلم يقل :وقالوا حسبنا اهلل ورسوله ،بل جعل احلسب خمتصاً به ،وقال{ :أََليْ َ

َّح تعاىل بذلك يف قوله:
ِب َك ٍ
اف َعبْ َدُه  ،)4(}...فخص الكفاية اليت هي احلسب به وحدهَ ،وتمََد َ
{َ ...و َمن يَتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ َف ُه َو َح ْسُبُه .}...

()5

يدواْ أَن خَْي َد ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
وقال تعاىلَ { :وإِن ُي ِر ُ
َص ِرهِ
اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ

 .1البقرة.117 :
 .2التوبة.59 :
 .3احلشر.7 :
 .4الزمر.36 :
 .5الطالق.3 :
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َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} ( ،)1ففرق بني احلسب والتأييد ،فجعل احلسب له وحده ،وجعل التأييد له بنصره
وبعباده ،وأثنى سبحانه وتعاىل على أهل التوحيد والتوكل من عباده ،حيث أفردوه باحلسب،
ين َق َ
فقال تعاىلَّ :
َه ْم إِميَاناً َوَق ُالواْ
جمََعواْ َل ُك ْم َف ْ
{ال ِذ َ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَاد ُ
اس إِ َّن النَّ َ
اس َق ْد ُ
ال لهَُ ُم النَّ ُ
يِ
ب ُ
َح ْسُبنَا ُ
اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
اهلل ال إَِلـَه إِ َّال ُه َو َعَليِْه
يل}( ،)2وقال تعاىلَ{:فإِن َت َوَّل ْواْ َفُق ْل َح ْس َ

ْ
ْ
ش اْل َع ِظيمِ} ( ،)3إىل غري ذلك من اآليات.
َت َو َّكل ُت َو ُه َو َر ُّب ال َع ْر ِ

()4

مل يرق للرازي حسب ما ذكر يف تفسريه الكبري ،ما ذهب إليه بعض املفسرين من حصر

املراد مبعنى {َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
اهلل} هنا مبا كان يوم بدر من تقوية للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
وإعانة بنصر اهلل ،وقال :هذا التقييد خطأ ،ألن أمر النيب ،عليه السالم ،من أول حياته إىل آخر

وقت وفاته ساعة فساعة ،كان أمراً إهلياً ،وتدبرياً علوياً ،وما كان لكسب اخللق فيه مدخل.
ثم وقف الرازي عند تأييد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،باملؤمنني ،حسب قوله تعاىل:
{ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} فنقل عن ابن عباس أنه يعين بذلك األنصار ،وناقش الرازي ذلك ،فقال :فإن
َص ِرهِ} فأي حاجة مع نصره إىل املؤمنني ،حتى قالَ { :وِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}؟
قيل ملا قالُ :
{ه َو َّال ِذي أَيَّ َد َك ِبن ْ
فقال :التأييد ليس إال من اهلل ،لكنه على قسمني ،أحدهما ما حيصل من غري واسطة أسباب

معلومة معتادة ،والثاني ما حيصل بواسطة أسباب معلومة معتادة ،فاألول هو املراد من قوله:

َّ
َص ِرهِ} ،والثاني هو املراد من قولهَ { :وِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} ثم إنه تعاىل بني أنه كيف
{ال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ

ْ
أيده باملؤمنني ،فقالَ { :وأَ َ
ض جمَ ِيعاً َّما أََّل ْف َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
وب ِه ْم
ت َبينْ َ ُقُل ِ
لف َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما فيِ اال ْر ِ
()5
َوَل ِك َّن اهللَ أََّل َ
َه ْم}.
ف َبيْن ُ
 .1األنفال.62 :
 .2آل عمران.173 :
 .3التوبة.129 :
 .4أضواء البيان.105 - 104/ 2 :
 .5األنفال ،63 :التفسري الكبري.151 - 150/ 15 :
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أثر اليقني حبسبنا اهلل ونعم الوكيل:
من أبرز اآلثار املرتتبة على اليقني ،بقاعدة احلسب والتوكل على اهلل ،الطمأنينة اليت
يصبغ اهلل بها قلوب املؤمنني ،فتجعلهم يواجهون الصعاب ،وكيد اخللق ،ومكرهم جبلد
{ح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم
منقطع النظري ،كما كان من إبراهيم ،عليه السالم ،حني تسلح بقولَ :

اْل َو ِك ُ
يل} ملا رمي يف النار ليحرق ،ومثل ذلك ما كان من الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
حني تسلح بسالح جده إبراهيم ،عليه السالم ،ملا حتزب ضده األحزاب من كل حدب
{ح ْسُبنَا اهلل َوِن ْع َم اْل َو ِك ُ
يل} فكفاه اهلل إياهم ،ونصره وصحبه عليهم ،بعد أن
وصوب ،فقالَ :
واجهوهم بعقيدة راسخة ،ويقني بتحقق وعد اهلل ،الذي ذكر يف قرآنه الكريم وصف حاهلم
َاب َق ُالوا َه َذا َما َو َع َدَنا ُ
اهلل
يف تلك الساعة العسرة ،فقال عز وجلَ { :ولمََّا َرأَى المُْ ْؤ ِمنُو َن الأَْ ْحز َ
اهلل َو َر ُس ُ
ولُه َو َص َد َق ُ
َو َر ُس ُ
َه ْم إِلاَّ إِميَاناً َوَت ْسِليماً}.
ولُه َو َما َزاد ُ

()1

وقد طمأن اهلل تعاىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني بأنه حسبهم وكافيهم
وحاميهم ،حيث خاطب جل يف عاله رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
يدواْ
قائالَ { :وإِن ُي ِر ُ

أَن خَْي َد ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
َص ِرهِ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)2ثم أتبع ذلك اخلطاب بقوله
اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك ِبن ْ
يِ
ب َح ْسُب َك ُ
اهلل َو َم ِن َّاتبَ َع َك ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}.
عز وجل{:يَا أَيُّ َها النَّ ُّ

()3

ويف التفسري الكبري أن اهلل تعاىل ملا وعده بالنصر عند خمادعة األعداء ،وعده بالنصر،

والظفر يف اآلية التالية مطلقاً على التقديرات مجيعها ،وعلى هذا الوجه ال يلزم حصول
التكرار؛ ألن املعنى يف اآلية األوىل إن أرادوا خداعك ،كفاك اهلل أمرهم ،واملعنى يف اآلية
األخرى عام يف كل ما حيتاج إليه يف الدين والدنيا ،واملراد بقولهَ { :و َم ِن َّاتبَ َع َك ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}
 .1األحزاب.22 :
 .2األنفال.62 :
 .3األنفال.64 :
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األنصار ،وعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،نزلت يف إسالم عمر ،ويف اآلية قوالن؛ األول
التقدير اهلل كافيك ،وكايف أتباعك من املؤمنني ،والثاني أن يكون املعنى كفاك اهلل وكفاك
أتباعك من املؤمنني ،قال الفراء :وهذا أحسن الوجهني ،أي وميكن أن ينصر القول األول
بأن من كان اهلل ناصره امتنع أن يزداد حاله ،أو ينقص بسبب نصرة غري اهلل ،واحملصلة بأن
الكل من اهلل ،إال أن من أنواع النصرة ما ال حيصل بناء على األسباب املألوفة املعتادة ،ومنها
ما حيصل بناء على األسباب املألوفة املعتادة ،فلهذا الفرق اعترب نصرة املؤمنني ،ثم بني أنه
تعاىل وإن كان يكفيك بنصره ،وبنصر املؤمنني ،فليس من الواجب أن تتكل على ذلك.

(*)
1

سائلني اهلل العلي القدير أن يعمق إمياننا حبسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وأن ينصرنا بها كما
نصر أولياءه وأصفياءه وأنبياءه ،وخامتهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* التفسري الكبري.153 - 152/ 15 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
من أطاعه فاز
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
(ك ُّل ُأ َّم يَد ُ
ْخُلو َن الجْ َنََّة ،إال من
تيِ
()1
أََبى ،قالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َو َم ْن يَأَْبى؟ قال :من أَ َطا َع دخل الجْ َنََّةَ ،و َم ْن َع َصاِني َف َق ْد أََبى)
نيِ
يربط الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث الشريف دخول اجلنة بطاعته ،فالذي
يعمل مبا جاء به ،وينتهي عما نهى عنه ،هو املطيع ،الذي يستحق دخول اجلنة ،خبالف الذي
يتنكب دربه ،فيعصي أمره ،وخيالف نهيه ،فهو العاصي الذي يستحق دخول النار ،وليست
هذه املعادلة من إحداث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصنعه ،بل تنطق مبا جاء به الوحي

يعواْ
إليه ،فاهلل جل يف عاله طالبه أن يأمر الناس بطاعة اهلل ورسوله ،فقال عز وجلُ{ :ق ْل أَ ِط ُ

الر ُس َ
ين}(.)2
ب اْل َكاِف ِر َ
ول فإِن َت َوَّل ْواْ َفإِ َّن اهللَ َال يحُ ِ ُّ
اهللَ َو َّ

وأمر اهلل املؤمنني بأخذ التشريع عن رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىلَ ...{ :و َما

الر ُس ُ
َهوا َو َّاتُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}(.)3
ول َف ُخ ُذوُه َو َما َن َه ُاك ْم َعنُْه َفانت ُ
آَت ُاك ُم َّ
يد ال ِع َق ِ

وبهذا دحض ملزاعم القائلني بطاعة اهلل فحسب ،والعمل مبا جاء يف القرآن الكريم دون

السنة ،فتلك مزاعم باطلة ،إذ القرآن نفسه يأمر باألخذ عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
يف جمالي األوامر والنواهي على حد سواء ،حسب منطوق هذه اآلية القرآنية الكرمية.
اقرتان طاعته بطاعة اهلل:
نبه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل الصلة الوثيقة بني طاعته ،وطاعة ربه عز وجل،

اع اهللََ ،و َم ْن َع َصاِنيَ ،ف َق ْد َع َصى اهللََ ،و َم ْن أَ َط َ َ
رييَ ،ف َق ْد
فقال( :من أَ َطا َع َ ،ف َق ْد أَ َط َ
اع أ ِم ِ
نيِ
()4
َ
ََ
رييَ ،ف َق ْد َع َصاِني)
أطا َعنيِ َ ،و َم ْن َع َصى أ ِم ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2آل عمران.32 :
 .3احلشر.7 :

 .4صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب قول اهلل تعاىل{ :أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم} (النساء.)59 :
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وكثرية هي اآليات القرآنية اليت تقرن طلب طاعة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بطلب
طاعة اهلل ،وتكرر ورود هذا االقرتان يف سياق الوعد جبزاء اآلخذين به ،وفوزهم يوم القيامة،

كما يف قوله تعاىلِ{ :تْل َك ُح ُدوُد اهللِ َو َمن ُي ِطع اهللَ َو َر ُس َ
ات تجَْ ِري ِمن تحَْتِ َها
ولُه ُيد ِ
ْخْلُه َجنَّ ٍ
ِ
َ
يم}( ،)1وتكرر مثل هذا الوعد جزاء للطاعة يف آيات
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
ين ِفي َها َوَذِل َك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
عديدة ،منها اآلية  52من سورة النور ،و 71من األحزاب.

ووعد اهلل اآلخذين بهذا االقرتان أن حيشرهم مع صفوة اخللق يوم القيامة ،فقال تعاىل:

الر ُس َ
ين أَْن َع َم ُ
الص ِّدي ِق َ
اهلل َعَليْ ِهم ِّم َن النَّبِيِّ َ
ني
ول َفأُ ْوَلـئِ َك َم َع َّال ِذ َ
ني َو ِّ
{ َو َمن ُي ِط ِع اهللَ َو َّ
ً ()2
ني َو َح ُس َن ُأ َ
الصالحِِ َ
َو ُّ
ولـئِ َك َرِفيقا}
الش َه َداء َو َّ
وعيد غري املطيعني:
تكرر ورود اقرتان طاعة اهلل وطاعة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف سياق وعد من يأخذ
به بالفوز ،ودخول اجلنة ،يقابله وعيد املتنكرين له ،أو املتولني عن هاتني الطاعتني بالعذاب

األليم ،فقال تعاىلَ ...{:و َمن ُي ِطع اهللَ َو َر ُس َ
ات تجَْ ِري ِمن تحَْتِ َها الأَْْن َهاُر َو َمن يَتَ َو َّل
ولُه ُيد ِ
ْخْلُه َجنَّ ٍ
ِ

ُي َع ِّذْبُه َع َذاباً أَِليماً}

()3

وورد مثل هذا الوعيد يف اآلية  92من سورة املائدة ،واآلية  54من سورة النور.
وأخرب القرآن الكريم عن حال الندم الذي يعرتي من فاتهم التقيد بطاعة اهلل وطاعة

وه ُه ْم النَّ ِار يَُق ُ
ُ َ َّ
ولو َن يَا َليْتَنَا
رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىل{ :يَ ْو َم تقل ُب ُو ُج ُ فيِ
َ
َ
الر ُسول}(.)4
أ َط ْعنَا اهللَ َوأ َط ْعنَا َّ
وحذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من ويالت التنكر هلاتني الطاعتني ،فعن أبي

وسى ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إمنا َمثَِلي َو َمثَ ُل ما َب َعثَ اهلل ِبِهَ ،ك َمثَ ِل َر ُج ٍل
ُم َ
نيِ
 .1النساء.13 :
 .2النساء.69 :
 .3الفتح.17 :
 .4األحزاب.66 :
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أتى َق ْو ًما ،فقال :يا َق ْوم؛ إني رأيت الجْ َيْ َ
ش ِب َعيْنيَ ََّ ،وإِِّني أنا النَّ ِذيُر اْل ُع ْريَ ُانَ ،فالنَّ َجاَءَ ،فأَ َطا َعُه
ِ
َطاِئ َفٌة من َق ْو ِمِهَ ،فأَْدلجَُ واَ ،فان َ
ت َطاِئ َفٌة منهمَ ،فأَ ْصبَ ُحوا
َج ْواَ ،و َك َّذَب ْ
ْطَلُقوا على َم َهِل ِه ْمَ ،فن َ
َم َكاَن ُه ْمَ ،ف َصبَّ َح ُه ُم الجْ َيْ ُ
ْت ِبِه،
َاح ُه ْمَ ،ف َذِل َك َمثَ ُل من أَ َطا َعنيِ َ ،ف َّاتبَ َع ما ِجئ ُ
اجت َ
ش َفأَ ْهَل َك ُه ْمَ ،و ْ
ْت ِبِه من الحْ َ ِّق)(.)1
َو َمثَ ُل من َع َصاِنيَ ،و َك َّذ َب بمَِا ِجئ ُ
التأكيد على لزوم العمل بالكتاب والسنة:
طاعة اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي أساس الواجبات ،ويتجلى األخذ بها يف
مواطن النزاع واخلالف ،وذلك من خالل الرجوع إىل الكتاب والسنة واالحتكام إليهما،

يعواْ
انصياعاً ألمره تعاىل ،الوارد يف مثل قوله جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعواْ اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُواْ أَ ِط ُ

َّ َ ُ
َ
األ ْمر ِم ُ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن
الر ُسو ِل إِن ُكنت ْ
نك ْم َفإِن َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ اهللِ َو َّ
الر ُسول َوأ ْوِلي ِ
ً ()2
اآلخ ِر َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِويال}
ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
واإلصرار على النزاع يعين احنراف عن االمتثال حلكم اهلل الوارد يف كتابه الكريم ،وسنة

خامت النبيني واملرسلني ،وحدوث ذلك يؤشر على اختيار درب الفشل الذريع ،مصداقاً لقوله
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
عز وجلَ { :وأَ ِط ُ

ين}(.)3
الص ِاب ِر َ
َّ

واهلل سبحانه ربط االنصياع لطاعته وطاعة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،باإلميان ،فاملؤمن

األن َفا ِل ُقل َ
يطيع ،خبالف سواه ،واهلل تعاىل يقول{ :يَ ْسأَُلوَن َك َعن َ
الر ُسو ِل َف َّاتُقواْ
األن َف ُال لهلِ ِ َو َّ
ِ
ِ
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
اهللَ َوأَ ْصِل ُحواْ َذ َ
ني}(.)4
ات ِبيْنِ ُك ْم َوأَ ِط ُ

ُم تحُ ِبُّو َن اهللَ َفاتَّبِ ُعوِني يحُْبِبْ ُك ُم ُ
اهلل َويَ ْغ ِف ْر
وربطهما حببه تعاىل ،حيث قال تعاىلُ{ :ق ْل إِن ُكنت ْ
َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َو ُ
يم}(.)5
اهلل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2النساء.59 :
 .3األنفال.46 :
 .4األنفال.1 :
 .5آل عمران.31 :
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الر ُس َ
ول َل َعَّل ُك ْم
الصالةَ َوآُتوا َّ
الز َكاةَ َوأَ ِط ُ
يموا َّ
وربطهما بنيل رمحته ،فقال تعاىلَ { :وأَِق ُ
يعوا َّ

ُت ْرحمَُو َن} (.)1

الر ُس َ
ول َل َعَّل ُك ْم ُت ْرحمَُو َن}(.)2
وقال عز وجلَ {:وأَ ِط ُ
يعواْ اهللَ َو َّ

يعوا
وربطهما بنجاح األعمال وقبوهلا ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُوا أَ ِط ُ

الر ُس َ
ول َوال ُتبْ ِطُلوا أَ ْع َم َال ُك ْم} (.)3
َّ

وجعل اهلل اللجوء إىل طاعته وطاعة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أبرز مكفرات

ُم أَن ُت َق ِّدُموا َبينْ َ يَ َد ْي نجَْ َو ُ
ات
اك ْم َص َدَق ٍ
التقصري يف أداء بعض الواجبات ،فقال تعاىل{ :أَأَ ْش َف ْقت ْ
يعوا اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َو ُ
اب ُ
ري
الصلاَ ةَ َوآُتوا َّ
َفإِْذ لمَْ َت ْف َعُلوا َوَت َ
الز َكاةَ َوأَ ِط ُ
يموا َّ
اهلل َخبِ ٌ
اهلل َعَليْ ُك ْم َفأَِق ُ
بمَِا َت ْع َمُلو َن}(.)4
أي فإذا فرطتم فيما أمرمت به من تقديم الصدقات ،فتداركوه باملثابرة على إقامة الصالة،

وإيتاء الزكاة ،وأطيعوا اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف سائر األوامر ،فإن القيام بها،

كاجلابر ملا وقع يف ذلك من التفريط ،واهلل خبري مبا تعملون ظاهراً وباطناً(.)5
الطاعة الدائمة:

جيدر التنبيه إىل أن الطاعة املرادة هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليست انتقائية
وال مزاجية ،بل هي طاعة دائمة ومستمرة ،تلزم يف األحوال كلها ،والظروف مجيعها ،فعن

الس ْم َع َو َّ
الطا َعَة ،يف ُع ْس ِر َك
أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :عَليْ َك َّ
َوُي ْس ِر َكَ ،و َمنْ َش ِط َك َو َم ْك َر ِه َكَ ،وأََث َرةٍ َعَليْ َك)(.)6

واألصل يف األوامر اليت تصدر عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يتلقاها املسلم

 .1النور.56 :
 .2آل عمران.132 :
 .3حممد.33 :
 .4اجملادلة.13 :
 .5تفسري أبي السعود.221 /8 :
 .6صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية.
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بالطاعة وااللتزام ،إال إذا وردت قرائن تصرفها عن الوجوب إىل االستحباب أو الندب،

حيث يقول صلى اهلل عليه وسلمَ ...( :فإَذا َن َهيْت ُ
اجتَنُِبوُهَ ،وإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِبأَْم ٍر
ُك ْم َع ْن َش ْيٍء َف ْ
ِ
است َ
ُم)( ،)1وهو القائل أيضاًُ :
(خ ُذوا عَنيِّ ُ ،خ ُذوا عَنيِّ .)2()...
َفأُْتوا ِمنُْه َما ْ
َط ْعت ْ
طاعة األنبياء:
الطاعة الالزمة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي نفسها اليت لزمت للرسل واألنبياء

من قبله ،عليه وإياهم صلوات اهلل وسالمه ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلنَا ِمن َّر ُسو ٍل إِ َّال
َ َ
َّه ْم إذ َّظَل ُمواْ أَنُف َس ُه ْم َج ُآؤ َ
الر ُس ُ
ول
ِلُي َط َ
استَ ْغ َفُرواْ اهللَ َو ْ
وك َف ْ
استَ ْغ َف َر لهَُ ُم َّ
اع ِبإِْذ ِن اهللِ َول ْو أن ُ ِ

َل َو َج ُدواْ اهللَ َت َّواباً َّر ِحيماً}( ،)3فاهلل ما أرسل من رسول إال وهو يريد أن يطاع ويصدق ،ومل
يرسل أحداً من رسله ليعصى.

()4

فالطاعة املطلوبة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال تقل أهمية أو لزوماً عن طاعة اهلل،

وهما يعنيان لزوم العمل بالكتاب والسنة ،بصورة دائمة ،بعيداً عن املزاجية واالنتقائية،
اهلل َو َر ُس ُ
واهلل تعاىل يقولَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِمن َوال ُم ْؤ ِمنٍَة إَذا َق َضى ُ
ولُه أَ ْمراً أَن يَ ُكو َن لهَُ ُم الخْ ِيرََُة
ِ
ٍ
ِم ْن أَ ْمر ِه ْم َو َمن يَ ْعص اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َف َق ْد َض َّل َضلاَ ًال ُّمبِيناً}( ،)5وللملتزم بهذه الطاعة وعد
ِ
ِ
بالفوز واجلنة ،وملتنكب دربهما وعيد باجلحيم والنار ،حسب ما أخرب به خري األنام حممد،

صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الغر امليامني ومن تبعه بإحسان إىل يوم
الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب حد الزنى.
 .3النساء.64 :
 .4التفسري الكبري.128 /10 :
 .5األحزاب.36 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يرشد إىل مكفرات اخلطايا والذنوب
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
يمَْحو اهلل ِبِه
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أال أَُدُّل ُك ْم على ما ُ

ات ،قالواَ :بَلى يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قال :إِ ْسبَ ُ
اغ اْل ُو ُضوِء على المَْ َك ِارهَِ ،و َكثْ َرُة
الخْ َ َطايَاَ ،ويَ ْرَف ُع ِبِه َّ
الد َر َج ِ

الرَب ُ
اط)
الصالةِ َب ْع َد َّ
اج ِدَ ،واْنتِ َظاُر َّ
الصالةَِ ،ف َذِل ُك ْم ِّ
الخُْ َطا إىل المَْ َس ِ

()1

حمو اخلطايا ،كناية عن غفرانها ،وحيتمل أن يكون املراد حموها من كتاب احلفظة ،وذلك
دليل على غفرانها.
وإسباغ الوضوء :متامه ،وعلى املكاره :هي األمور اليت يكرهها اإلنسان وتشق عليه ،مثل
شدة الربد وأمل اجلسم ،وحنو ذلك ،ومسبغو الوضوء يأتون ُغ ًّرا محَُ َّجِل َ
ني يوم القيامة ،فعن

يت مع أبي ُه َريْ َرةَ على َظ ْه ِر املَ ْس ِج ِدَ ،فتَ َو َّضأَ ،فقال :إني مسعت النيب،
ُن َعيْم المْجُْ ِم ِر ،قالَ ( :رِق ُ
ٍ
صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :إِ َّن ُأ َّم ُي ْد َع ْو َن يوم اْل ِقيَا َمِة ُغ ًّرا محَُ َّجِل َ
ني من آَث ِار اْل ُو ُضوِءَ ،ف َمن
تيِ
َ ُ َ َ ْ ْ ْ ()2
است َ
اع ِمنْ ُك ْم أَ ْن ُي ِطيل غ َّرتُه فليَف َعل)
َط َ
ْ
والتحجيل :بياض قوائم الفرس ،وأصله من احلجل ،وهو اخللخال.
وكثرة اخلطا :ببعد املنزل عن املسجد ،وكثرة التكرار.
وانتظار الصالة بعد الصالة :إذا صليت أنتظر األخرى ،يف املسجد أو املنزل.
فذلكم الرباط :أي الرباط املرغوب فيه ،وأصل الرباط :احلبس على الشيء ،كأنه حبس
نفسه على هذه الطاعة.
قال القاضي :هذه األعمال هي املرابطة احلقيقية؛ ألنها تسد طرق الشيطان على النفس،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل إسباغ الوضوء على املكاره.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب فضل الوضوء ،والغر احملجلون من آثار الوضوء.
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وتقهر اهلوى ،ومتنعها من قبول الوسواس ،فيغلب منها جنود الشيطان ،وذلك هو احلج
األكرب.

()1

َ
س ،رضي اهلل
ورفع الدرجات إعالء املنازل يف اجلنة ،ومن منازل اجلنة الفردوس ،فعن أَن ٍ

ت َر ُس َ
ْر ،أَ َصاَبُه
عنه( ،أَ َّن ُأ َّم َح ِارَثَة أََت ْ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقد َهَل َك َح ِارَثُة يوم َبد ٍ
يِ
َغ ْر ُب َس ْهم ،فقالت :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قد َعِل ْم َ
ت َم ْوِق َع َح ِارَثَة من َقْلبَ ،فإِ ْن كان يف الجْ َنَِّة مل أَْب ِك
ٍ
اح َدةٌ ِه َي؟! إَِّن َها ِجن ٌ
ريةٌَ ،وإَِّنُه
ت؟! أَ َجنٌَّة َو ِ
َان َكثِ َ
َع ،فقال هلاَ :هبِْل ِ
عليهَ ،وإِال َس ْو َف َت َرى ما أَ ْصن ُ

ْ
َ
يل اهللِ ،أو َر ْو َحٌة َخيرٌْ من ُّ
اب
الدْنيَا ،وما فيهاَ ،وَل َق ُ
يف ال ِف ْرَد ْو ِ
س األعلى ،وقال :غ ْد َوةٌ يف َسبِ ِ

َ
س أَ َح ِد ُك ْم ،أو َم ْو ِض ُع َق َدم من الجْ َنَِّةَ ،خيرٌْ من ُّ
الدْنيَا وما فيهاَ ،وَل ْو أَ َّن ا ْم َرأَةً من ِن َساِء
ق ْو ِ
ٍ
َه َماَ ،ولمََ َ
أَ ْهل الجْ َنَِّة َّ
َصيُف َها -يَ ْع
َه َما ِر ًحياَ ،وَلن
أل ْت ما َبيْن
ت إىل األرضَ ،أل َضاَء ْت ما َبيْن
اطَل َع
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
نيِ
()2
الخْ ِ َما َرَ -خيرٌْ من ُّ
الدْنيَا وما فيها)
هبلت :أي ثكلت ابنك وفقدتيه ،واهلابل اليت مات ولدها ،ومن معانيها هنا ،تساؤل:
أفقدت عقلك مما أصابك من الثكل بابنك ،حتى جهلت صفة اجلنة؟
والفردوس :أوسط اجلنة وأفضلها ،والفردوس :البستان ،وهو هنا إحدى أرفع منازل اجلنة.
التوبة واالستغفار ميحوان الذنوب واخلطايا:
دلت الشواهد الشرعية على حتمية ارتكاب البشر للذنوب واخلطايا ،وأرشدت إىل
سلوك درب االستغفار والتوبة النصوح ،ففي احلديث القدسي ،عن أبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه،
يما َر َوى عن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  ،أََّنُه قال ...(:يا ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ
ِ

الليْل َوالنَّ َه ِار ،وأنا أَ ْغ ِفُر ُّ
خُْ َ َّ
وب مجيعاً ،فاستغفروني أَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم)
الذُن َ
ت ِطئُون ِب ِ

()3

فاخلطأ من اإلنسان ممكن ،بل هو مدرك ذلك ال حمالة ،وذلك من خالل جوارحه ،فعن أبي

 .1حتفة األحوذي.142 /1 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب صفة اجلنة والنار.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
ب على ابن آَد َم َن ِصيُبُه من
(كتِ َ

اعَ ،و ِّ
الل َس ُان ِزَناُه
ِّ
ْر ٌك ذلك لاَ محََ َالَةَ ،فاْل َعيْنَا ِن ِزَن ُاه َما النَّ َظُرَ ،والأُُْذَنا ِن ِزَن ُاه َما الاِ ْستِ َم ُ
الزَناُ ،مد ِ
اْل َكلاَ ُمَ ،واْليَ ُد ِزَنا َها اْلبَ ْط ُ
َمنَّىَ ،وُي َص ِّد ُق ذلك
الر ْج ُل ِزَنا َها الخُْ َطاَ ،واْل َقْل ُب يَ ْه َوى َويَت َ
شَ ،و ِّ
()1
اْل َف ْر ُج َوُي َك ِّذُبُه)
خطاء ،لكن خري ّ
فاإلنسان ّ
اخلطائني التوابون ،وقد أمر اهلل جل ذكره عباده املؤمنني بالتوبة

النصوح من املعاصي واآلثام اليت يرتكبونها ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ُتوُبوا إِلىَ اهللِ
ات تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
نك ْم َسيِّئَاِت ُك ْم َوُيد ِ َ ُ
َّصوحاً َع َسى َرُّب ُك ْم أَن ُي َك ِّف َر َع ُ
األْن َهاُر
َت ْوَبًة ن ُ
ْخلك ْم َجنَّ ٍ ِ
ُ يِ
َ
يه ْم َوِبأَيمَْاِن ِه ْم يَُق ُ
ولو َن َرَّبنَا
يَ ْو َم ال خُْي ِزي
ب َو َّال ِذ َ
اهلل النَّ َّ
ين آ َمنُوا َم َعُه ُنوُر ُه ْم يَ ْس َعى َبينْ َ أيْ ِد ِ
()2
أَتمِْ ْم َلنَا ُنو َرَنا َوا ْغ ِف ْر َلنَا إن َ
َّك َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر}.
ِ
والتوبة النصوح أن تتوب من الذنب ثم ال تعود إليه أبداً ،وال تريد أن تعود ،وقيل

معناه :توبة خالصة ،فهو من قوهلم :عسل ناصح ،إذا خلص من الشمع ،وقيل :هو أن تضيق
على التائب األرض مبا رحبت ،كتوبة الثالثة الذين خلفوا ،ووصفت التوبة بالنصح على
اإلسناد اجملازي ،والنصح يف احلقيقة صفة التائبني ،وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم.

()3

َ
س ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ،
واهلل حيب التوبة من عباده ،بل يفرح بها ،فعن أَن ٍ

َ
َ
َ
ريهِ ،وقد أَ َضَّلُه يف
صلى اهلل عليه وسلم( :اهلل أْف َر ُح ِبتَ ْوَبِة َعبْ ِدهِ من أ َح ِد ُك ْم َس َقط على َب ِع ِ
()4
َ
ض َفالةٍ)
أ ْر ِ
وعن عبد اهللِ بن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنه ،أنه حدث َح ِديثَينْ ِ ؛ أَ َح ُد ُه َما عن النيب ،صلى اهلل
َ َ َ تحَْ
لمُْ
ُ
ت َجبَل ،خََي ُ
عليه وسلمَ ،و َ
اف أَ ْن
اآلخُر عن َن ْف ِسِه ،قال( :إِ َّن ا ْؤ ِم َن يَ َرى ذُنوَبُه كأَّنُه قا ِع ٌد َ ٍ
 .1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغريه.
 .2التحريم8 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.132/ 4 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التوبة.
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َ
ََ
ُ
ُ
اب بيده
يَ َق َع عليهَ ،وإِ َّن اْل َف ِ
اب َم َّر على أْن ِفِه ،فقال ِبِه َهكذا ،قال أبو ِش َه ٍ
اج َر يَ َرى ذُنوَبُه َكذَب ٍ
َف ْو َق أَْن ِفِهُ ،ث َّم قال :لهلَ ُ أَْف َر ُح ِبتَ ْوَبِة عبده من َر ُجل َنز َ
احَلُتُه عليها
َل َمنْ ِز ًالَ ،وِبِه َم ْهَل َكةَ ،و َم َعُه َر ِ
ٍ
احَلُتُه ،حتى ْ
َد عليه الحْ َ ُّر
اشت َّ
استَيْ َق َظ ،وقد َذ َهبَ ْ
ت َر ِ
َط َعاُمُه َو َش َراُبُهَ ،ف َو َض َع َرأْ َسُه َفنَا َم َن ْو َمًةَ ،ف ْ
َواْل َع َط ُ
احَلُتُه
ش ،أو ما َشاَء اهلل ،قال أَ ْر ِج ُع إىل َم َكاِنيَ ،ف َر َج َع َفنَا َم َن ْو َمًةُ ،ث َّم َرَف َع َرأْ َسُه فإذا َر ِ
ِعنْ َدُه).

()1

جتارة راحبة:
ً
أعماال يغفر لصاحبها ذنبه ،خالل عرضه سبحانه جتارة راحبة بينه وبني
ذكر اهلل تعاىل
عباده ،يقدمون خالهلا إميانهم وجهادهم بأمواهلم وأنفسهم يف سبيله ،وجيازيهم فيها عز وجل
مبغفرة ذنوبهم ،وإدخاهلم جنات جتري من حتتها األنهار ،ومساكن طيبة يف جنات عدن ،إضافة
ين آَ َمنُوا َه ْل أَُدُّل ُك ْم َعَلى
إىل تأييدهم بنصره والفتح القريب ،فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

تجَُ
نج ُ
َ
َ
يل اهللِ ِبأَْم َواِل ُك ْم
يكم ِّم ْن َع َذاب أَل
تجَِا َرةٍ ُت ِ
يم* ُت ْؤ ِمنُون ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َو ا ِه ُدون فيِ َسبِ ِ
ٍ ٍِ
ات تجَْ ِري ِمن
ُم َت ْعَل ُمو َن* يَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َوُيد ِ
ْخْل ُك ْم َجنَّ ٍ
َوأَنُف ِس ُك ْم َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
يم* َوُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن
تحَْتِ َها الأَْْن َهاُر َو َم َسا ِك َن َطيِّبًَة فيِ َجنَّ ِ
ات َع ْد ٍن َذِل َك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
َ ()2
يب َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِني}
اهللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ
جاء يف التفسري الكبري أن قوله تعاىلَ { :ه ْل أَُدُّل ُك ْم} يف معنى األمر عند الفراء ،يقال :هل

أنت ساكت؟ أي اسكت ،وبيانه أن (هل) مبعنى االستفهام ،ثم يتدرج إىل أن يصري عرضاً

وحثاً ،واحلث كاإلغراء ،واإلغراء أمر.

وقوله تعاىلَ { :عَلى تجَِا َرةٍ} هي التجارة بني أهل اإلميان ،وحضرة اهلل تعاىل ،كما قال تعاىل:
َ لهَُ َ لهَُ َ َ ُ َ
اشترََى ِم َن املُ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
{إِ َّن اهللَ ْ
يل اهللِ َفيَ ْقُتُلو َن
ني أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوا م ِبأ َّن ُم اجلنَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
ً َ
ُ
ً
استَبْ ِشُرواْ
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن اهللِ َف ْ
َوُي ْقتَلو َن َو ْعدا َعليِْه َح ّقا فيِ التَّ ْو َراةِ َو ِ
اإل ِجن ِ
()3
يم}
ِببَيْ ِع ُك ُم َّال ِذي َبايَ ْعتُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التوبة.
 .2الصف.13 - 10 :
 .3التوبة.111 :
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دل عليه {ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َو َر ُسوِلِه} والتجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء ،وكما أن
التجارة تنجي التاجر من حمنة الفقر ،ورمحة الصرب على ما هو من لوازمه ،فكذلك هذه
التجارة ،وهي التصديق باجلنان ،واإلقرار باللسان ،كما قيل يف تعريف اإلميان ،فلهذا قال
بلفظ التجارة ،وكما أن التجارة يف الربح واخلسران ،فكذلك يف هذا ،فإن من آمن وعمل
صاحلاً فله األجر ،والربح الوافر ،واليسار املبني ،ومن أعرض عن العمل الصاحل ،فله
التحسر ،واخلسران املبني.
وقوله تعاىل{ :ذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم} يعين الذي أمرمت به؛ من اإلميان باهلل تعاىل ،واجلهاد يف

ُم َت ْعَل ُمو َن} أي إن كنتم تنتفعون مبا عملتم،
سبيله ،خري لكم من أن تتبعوا أهواءكم{ ،إِن ُكنت ْ

فهو خري لكم.

(*)
1

فأمام املؤمن الذي يرتكب اخلطيئة أو الذنب فرصة ساحنة للتطهر من عواقبهما ،وذلك
بالتوبة واالستغفار وعمل الصاحلات ،فينبغي التدبر بذلك جيداً ،للوصول إىل شاطئ األمان
من تداعيات الذنوب واخلطايا ،وتلك دون ريب أمسى املنى ،ومن خري اهلدي الذي جاء به
نبينا املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

* التفسري الكبري.275 - 274/ 29 ،
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
املؤمن حيبه وال يرغب بنفسه عن نفسه
عن أََنس ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُج ً َ
السا َعِة ،فقال:
ال َسأ َل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن َّ
ٍ

ب اهلل َو َر ُس َ
ولُه ،صلى اهلل
السا َعُة؟ قالَ :و َماَذا أَ ْع َدْد َت هلا؟ قال :ال َش ْيَء ،إال أَِّني ُأ ِح ُّ
( َمتَى َّ
عليه وسلم ،فقال :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
س :فما َف ِر ْحنَا ِب َش ْيٍء َف َر َحنَا ِب َق ْو ِل النيب ،صلى
ت ،قال أََن ٌ
اهلل عليه وسلم :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
ب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأََبا
سَ :فأََنا ُأ ِح ُّ
ت ،قال أََن ٌ
ْ
َ ْ
َ َ َُ َ
ْل أَ ْع َمالهِِ ْم)
َبك ٍر َو ُع َم َرَ ،وأ ْر ُجو أ ْن أكون َم َع ُه ْم بحُِ يِّب إِيَّ ُاه ْمَ ،وإِ ْن مل أ ْع َمل بمِِث ِ

()1

الناس يف ذكرياتهم ومناسباتهم السعيدة ،يعربون عن سرورهم وغبطتهم بأساليب شتى،

ويف ذكرى ميالد الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيسن التعبري عن حبنا له ،وهو حب
خيرج عن دائرة العشق اجملرد ،إىل فلك الود واالتباع ،واحلديث الذي بني أيدينا يؤكد على
أثر مهم من آثار حبه ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث إن الذي حيبه حيشر معه يوم القيامة،
وأي إجناز يفوق احلصول على درجة مرافقة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم الدين ،مصداقاً

لقوله تعاىل{ :يَ ْو َم ال يَن َف ُع َم ٌ
ت الجْ َنَُّة
ب َسِل
ال َوال َبنُو َن* إِال َم ْن أََتى اهللَ ِب َقْل
يم* َوُأ ْزِل َف ِ
ٍ
ٍ
()2
ِلْل ُمتَّ ِق َ
ين}
يم ِلْل َغ ِاو َ
ني* َوُب ِّر َز ِت الجْ َ ِح ُ
فالرجل الذي مل يعد لآلخرة مزيد عمل ،سوى حبه هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،
فاز مبرافقة النيب ،عليه الصالة والسالم ،وعرب الصحابي أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه،
عن عميق الغبطة لذلك ،بقوله( :فما َف ِر ْحنَا ِب َش ْيٍء َف َر َحنَا ِب َق ْو ِل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
ت).

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أبي حفص القرشي العدوي ،رضي
اهلل عنه.
 .2الشعراء.91 - 88 :
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كيف يتحقق حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:
احلب موطنه القلوب ،واجلوارح تعرب عن وجوده ومستواه بطرق شتى ،فاحملب يفدي
حمبوبه ،ويعمل على كسب وده ورضاه ،لذلك كان من براهني زعم حب اهلل ،اتباع الرسول،
ُم تحُ ِبُّو َن اهللَ َفاتَّبِ ُعوِني
صلى اهلل عليه وسلم ،فيما جاء به عن ربه ،فقال جل شأنهُ{:ق ْل إِن ُكنت ْ

اهلل َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َو ُ
يحُْبِبْ ُك ُم ُ
يم}
اهلل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ

()1

من هنا؛ فإن السلوك ُي َص ِّدق زعم احلب أو ُي َك ِّذبه ،فالذي حيرص على التأسي بالرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،يؤكد على عمق حبه ،خبالف الغافل عن ذلك ،أو املتجاهل لذلك،
فإن سلوكه يكذب زعم حبه ،كيف ال؟ واهلل تعاىل يف أكثر من آية قرآنية أكد على لزوم طاعة
يعوا
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال عز وجل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُوا أَ ِط ُ

الر ُس َ
الر ُس َ
ُم
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
ول َولاَ ُتبْ ِطُلوا أَ ْع َم َال ُك ْم}( ،)2وقال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ
ول َفإِن َت َوَّليْت ْ
يعوا َّ
َّ
()3
َفإِنمََّا َعَلى َر ُسوِلنَا اْلبَ ُ
الغ المُْبِنيُ}
فال تتفق احملبة مع املعصية ،إذ إن احملب يبذل اجلهود املضنية من أجل نيل مرضاة حمبوبه،

ويتجنب مسببات غضبه وسخطه.
حتى إن حمب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يذهب يف مدى حبه إىل منحى أبعد وأعمق،
فال يقبل لنفسه الراحة والدعة ،يف مواقف ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واجه يف مثلها
املشقة ،وحتمل الصعب ،وعن هذا املنحى يقول رب العزةَ { :ما َكا َن َأل ْه ِل المَِْدينَِة َو َم ْن َح ْولهَُم

َ
اب أَن يَت َ
َّه ْم َال
َخَّلُفواْ َعن َّر ُسو ِل اهللِ َو َال يَ ْر َغُبواْ ِبأَنُف ِس ِه ْم َعن َّن ْف ِسِه َذِل َك ِبأَن ُ
ِّم َن األ ْع َر ِ
ب َو َال مخَْ َم َصٌة َسبِيل اهللِ َو َال يَ َط ُؤو َن َم ْو ِطئاً يَ ِغ ُ
يظ اْل ُك َّفا َر َو َال يَن ُ
َالو َن
ُي ِصيُب ُه ْم َظ َمأٌ َو َال َن َص ٌ
ِ
فيِ
 .1آل عمران.31 :
 .2حممد.33 :
 .3التغابن.12:

22

ِم ْن َع ُد ٍّو َّنيْ ً
يع أَ ْج َر المْحُْ ِسنِ َ
ني}
ال إِ َّال ُكتِ َ
ب لهَُم ِبِه َع َم ٌل َصالحٌِ إِ َّن اهللَ َال ُي ِض ُ
وورد يف التفسري أن يف هذه اآلية عتاباً ملن ختلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ،ومن
()1

جاورها من قبائل العرب ،ومعنى { َو َال يَ ْر َغُبواْ ِبأَنُف ِس ِه ْم َعن َّن ْف ِسِه}؛ أي ال ميتنعون من
َّه ْم َال ُي ِصيُب ُه ْم}
اقتحام املشقات اليت حتملها صلى اهلل عليه وسلم ،وقوله تعاىلَ{ :ذِل َك ِبأَن ُ
َ
ب} :أي تعب ،و{ َو َال
تعليل ملا جيب من ترك التخلف،
ومعنى{ظ َمأٌ} :أي عطش .و{ َو َال َن َص ٌ
مخَْ َم َصٌة} :أي جوع ،و{ َو َال يَ َط ُؤو َن} :أي بأرجلهم أو بدوابهم ،و{ َو َال يَن ُ
َالو َن ِم ْن َع ُد ٍّو َّنيْ ً
ال}:

عموم يف كل ما يصيب الكفار.

()2

تقديم حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أي حب آخر:
ما دام حتقق حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يكون بطاعته ،فإن هذا احلب جيب أن

يتصدر أشكال احلب األخرى ،فال يصح أن يتقدم عليه غريه ،مصداقاً ملا رواه أََنس ،قال:

ب إليه من َواِل ِدهِ َو َوَل ِدهِ
قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُي ْؤ ِم ُن أحدكم حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ

اس أَجمَْ ِع َ
ني)
َوالنَّ ِ

()3

فال يقبل إميان كامل ممن ال يقدم حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على حب اآلباء

واألبناء والناس أمجعني ،أي إن النساء واألخالء وغريهم ،ال ينبغي أن يتقدم حبهم على
حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أقسم يف رواية صحيحة أخرى على رفض غري

ذلك من صور تفوق احلب ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ب إليه من َواِل ِدهِ َو َوَل ِدهِ)
وسلم ،قالَ( :ف َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ال ُي ْؤ ِم ُن أحدكم حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ

()4

وب محََبَِّة رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ويف صحيح مسلم ،عنون لباب من أبوابه بـُ :و ُج ِ
 .1التوبة.120 :
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.87/ 2 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اإلميان.
 .4التخريج نفسه.
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َ
َ
ْ َ ْ
اس أَجمَْ ِع َ
نيَ ،وإِ ْطلاَ ِق َع َد ِم الإِْميَا ِن على من مل يحُ ِبُُّه
وسلم ،أ ْكثَ َر من األ ْه ِل َوال َول ِد َوال َواِل ِد َوالنَّ ِ

هذه احملبة.

والقرآن الكريم أكد بصورة جازمة ال تقبل التأويل ،على رفض تفوق أي نوع من أنواع
احلب على حب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،واجلهاد يف سبيله ،فقال تعاىلُ{:ق ْل إِن
ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم َوأَْبن ُ
ُمو َها َوتجَِا َرةٌ خَْت َش ْو َن
َآؤ ُك ْم َوإِ ْخ َواُن ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
ال اقْترََ ْفت ُ
ب إَِليْ ُكم ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد فيِ َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي
َك َساَد َها َو َم َسا ِك ُن َت ْر َض ْوَن َها أَ َح َّ
َ ()1
اهلل ِبأَْمرهِ َو ُ
ُ
اس ِقني}
اهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َف ِ
ِ
ومن اآلثار العملية هلذه املعادلة الربانية ،إقدام املؤمن بال أي تردد على تنفيذ أمر اهلل

والعمل بسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى لو تعارض ذلك مع هوى للنفس خمالف،
أو مصلحة للخلق أو مزاج ،فحب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،مقدم على أي حب.
يقول العيين :وهذه احملبة ليست باعتقاد تعظيم ،بل ميل قلب ،ولكن الناس يتفاوتون يف

ين آ َمنُواْ َمن يَ ْرَت َّد ِم ُ
نك ْم َعن ِدينِِه َف َس ْو َف يَأِْتي ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم
ذلك ،قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
()2
يحُ ِبُّ ُه ْم َويحُ ِبُّوَنُه}...
وال شك أن حظ الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،من هذا املعنى أمت؛ ألن احملبة مثرة املعرفة،
وهم بقدره ومنزلته أعلم.

()3

حب يتقدم حتى عن حب النفس:
ما دام املراد باحلب هنا ليس جمرد اهلوى والعشق ،بل الطاعة واالنقياد اليت تتبع ذلك،
فمن الطبيعي أن ال يقبل تقديم هوى النفس وحبها على حب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه
يلُ ،ز ْه َرُة بن َم ْعبَ ٍد ،أََّنُه مسع َج َّدُه َعبْ َد اهللِ بن ِه َش ٍام ،رضي اهلل عنه ،قال:
وسلم ،فعن أبي َع ِق ٍ
 .1التوبة.24 :
 .2املائدة.54 :
 .3عمدة القاري.144 /1 :
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آخ ٌذ ِبيَ ِد ُع َم َر بن الخْ َ َّطاب ،فقال له ُع َمُر :يا َر ُس َ
ول
(كنا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ِ
ِ

اهللِ؛ لأََن َ
إلي من كل َش ْيٍء ،إال من َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :ال
ْت أَ َح ُّ
ب ّ
ب إَِليْ َك من َن ْف ِس َك ،فقال له ُع َمُر :فإنه اآل َن ،واهلل َألن َ
ْت
َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ،حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ
(*)
إلي من َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :اآل َن يا ُع َمُر)
أَ َح ُّ
ب ّ
1

فعمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،علم فالتزم ،حيث عرب يف البداية عن تفوق حب
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أي حب آخر سوى على حب نفسه ،فلما رفض قبول
هذا املوقف منه ،أخر حب نفسه ،وقدم عليه حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحينها
فقط قال له احملبوب ،صلى اهلل عليه وسلم( :اآل َن يا ُع َمُر).

حبب اهلل إلينا دينه القويم ،وصراطه املستقيم ،ونبيه الكريم حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم،

وعلى آله وأزواجه الطاهرين ،وأصحابه الغر امليامني ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
25

الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
ألف بني قلوب املؤمنني بأمر اهلل وإرادته
يمَْس ُح َمنَا ِكبَنَا
عن أبي َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،
ُ ُُ َ
خَْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ
الصالةَِ ،ويَُق ُ
الم َوالنُّ َهى،
يف َّ
ولْ :
استَُووا ،وال تتَِلفوا فتَختَِلف قلوُبك ْمِ ،ليَِلنيِ ِمنْك ْم أولو األ ْح ِ
ً ()1
ين يَُلوَن ُه ْم ،قال أبو َم ْس ُعوٍدَ :فأَْنتُم اْليَ ْو َم أَ َش ُّد ْ
اختِالفا)
ين يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم َّال ِذ َ
ُث َّم َّال ِذ َ
بذل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،اجلهود تلو اجلهود لتأليف قلوب املؤمنني ،ومن ذلك
حرصه املتكرر يومياً على تنبيههم إىل أهمية تآلف قلوبهم ،وضرورة ابتعادهم عما يفرقها،
ففي احلديث أعاله ،ذكر لتحذير املصلني عند اصطفافهم للصالة من االختالف املفضي إىل
اختالف القلوب ،اليت هي مصدر الصالح أو الفساد ،مصداقاً ملا جاء يف احلديث الصحيح:

ت َصَل َح الجْ َ َس ُد ُكُّلُه ،وإذا َف َس َد ْت َف َس َد الجْ َ َس ُد ُكُّلُه،
(...أال َوإِ َّن يف الجْ َ َس ِد ُم ْض َغًة ،إذا َصَل َح ْ

أال َو ِه َي اْل َقْل ُب)

()2

فاحلديث ينهى عن اختالف َ
األْب َدا ِن يف االصطفاف للصالة؛ ألن ذلك سيؤدي إىل اختالف

َ
ب َتاب ٌع ِل َ
اختَ
اختَ
اختَ
َل َ
َل َ
ف ،وإذا ْ
ت ْ
أل ْع َضاِء ،فإذا ْ
ف
َل َف ِ
أهواء القلوب َوإِ َرادت َها ،وفيه أ َّن اْل َقْل َ ِ

َف َس َدَ ،ف َف َس َد ِت َ
يس َها.
األ ْع َضاُء؛ َألَّنُه َرِئ ُ

()3

والناظر يف حال املسلمني اليوم جيد أنهم يف أمس احلاجة إىل التآلف والتحابب ،ليكونوا

يداً واحدة على من عاداهمً ،
َ
بدال من االنقسام شيعاً وأحزاباً
وقبائل ودويالت ،يسودهم
اخلصام بدل الوئام ،والتشاحن ،بل إن بعضهم يقتل بعضاً ،على خالف ما أوصاهم به
ير ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث حذرهم من االقتتال ،فعن َج ِر ٍ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها....
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب فضل من استربأ لدينه.
 .3حتفة األحوذي.17/ 2 :
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(استَنْ ِصت الناس ،فقال :ال َت ْر ِج ُعوا
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال له يف حجة اْلود
َاعْ :
َ َّ ِ َ ِ
()1
ض)
َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا ،يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ
كما حذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الدور القذر الذي ميارسه الشيطان يف

اإلفساد بني املؤمنني ،وتفريق مشلهم ،فعن َج ِاب ٍر ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت النيب ،صلى اهلل

عليه وسلم ،يقول( :إِ َّن َّ
س أَ ْن يَ ْعُب َدُه المُْ َصُّلو َن يف َج ِزي َرةِ اْل َع َر ِبَ ،وَل ِك ْن يف
الشيْ َطا َن قد أَيِ َ

َه ْم)
يش َبيْن ُ
التَّ ْح ِر ِ

()2

ويقوم بدور الشيطان هذا كثري من شياطني اإلنس يف هذه األيام ،ممن حيرصون أشد

احلرص على ضعف املسلمني وزعزعة استقرارهم ،ومن أجنع وسائلهم لتحقيق هذه املآرب
احلقرية ،إيقاع اخلالف بني املسلمني ،أو توسيع رقعته ،يف ظل غفلة قلوبهم من وعي
التوجيهات الربانية ،اليت أوحى بها إليهم يف قرآنه الكريم ،الذي ال يأتيه الباطل ،من مثل

َص ُمواْ بحَِبْ ِل اهللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ َواْذ ُكُرواْ ِن ْع َم َ
ُم
قوله عز وجلَ { :وا ْعت ِ
ت اهللِ َعَليْ ُك ْم إِْذ ُكنت ْ
أَ ْع َداء َفأََّل َ
ُم َعَل َى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِّم َن النَّ ِار َفأَن َق َذ ُكم
وب ُك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُم ِبنِ ْع َمتِِه إِ ْخ َواناً َو ُكنت ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
ِّمنْ َها َك َذِل َك ُيبَينُِّ ُ
اهلل َل ُك ْم آيَاِتِه َل َعَّل ُك ْم َت ْهت ُ
َدو َن}( ،)3فلو اعتصم املسلمون بدين اهلل ،ومل
يتفرقوا ،ملا استشرى اهلوان عليهم ،وملا كان منهم ما يشاهد من الفشل الذريع ،والضعف
املبكي ،حيث تكالبت عليهم األمم ،وصاروا نهباً للطامعني ومرتعاً للغاصبني ،وال حول وال
قوة إال باهلل العلي العظيم.
تأليف القلوب يتم بأمر اهلل وإرادته:
مهما حرص البشر على حتقيق بعض األمور ،فإنهم لن يفلحوا يف ذلك إال إذا أرادها

اهلل جل يف عاله ،فاهلداية إىل اإلميان والصالح من تلك األمور ،اليت قال فيها سبحانه{ :إن َ
َّك
ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب اإلنصات للعلماء.
 .2صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب حتريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل
إنسان قريناً.
 .3آل عمران.103 :
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ال َت ْه ِدي َم ْن أَ ْحبَبْ َ
ين}( ،)1ويقول تعاىلَ { :و َما
ت َوَل ِك َّن اهللَ يَ ْه ِدي َمن يَ َشاُء َو ُه َو أَ ْعَل ُم ِبالمُْ ْهتَ ِد َ

َ
ت بمُِ ْؤ ِمنِ َ
اس َوَل ْو َح َر ْص َ
ني}
أ ْكثَُر النَّ ِ

()2

وكذلك التأليف بني القلوب ال يتحقق إال بإرادة اهلل ،وهو القائل جل شأنهَ { :وأََّل َ
ف

َ
ـك َّن اهللَ أََّل َ
ض جمَ ِيعاً َّما أََّل ْف َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
َه ْم إَِّنُه
ف َبيْن ُ
وب ِه ْم َوَل ِ
ت َبينْ َ ُقُل ِ
َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما فيِ األ ْر ِ

يم}
َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

()3

ويف التفسري الكبري ،يذكر الرازي مسائل تتعلق بهذا املقطع من اآلية الكرمية ،منها أن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،بعث إىل قوم أَنفتهم شديدة ،ومحيتهم عظيمة ،حتى لو لطم
رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه أبناء قبيلته ،حتى يدركوا ثأره ،ثم إنهم انقلبوا عن تلك
احلالة ،حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه ،واتفقوا على الطاعة ،وصاروا أنصاراً ،وعادوا
أعواناً ،وقيل :هم األوس واخلزرج.
فاخلصومة كانت بينهم شديدة ،واحملاربة دائمة ،ثم زالت الضغائن ،وحصلت األلفة
واحملبة ،فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها باحملبة القوية واملخالصة التامة ،مما ال يقدر
عليها إال اهلل تعاىل ،وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
ومن تلك املسائل أن هذه اآلية دلت على أن القوم كانوا قبل شروعهم يف اإلسالم ،ومتابعة
الرسول يف اخلصومة الدائمة ،واحملاربة الشديدة ،يقتل بعضهم بعضاً ،ويغري بعضهم على
بعض ،فلما آمنوا باهلل ورسوله ،واليوم اآلخر ،زالت اخلصومات ،وارتفعت اخلشونات،
وحصلت املودة التامة ،واحملبة الشديدة.
ويذكر الرازي بأن التحقيق يف هذا الباب أن احملبة ال حتصل إال عند تصور حصول
ً
حاصال،
خري وكمال ،فاحملبة حالة معللة بهذا التصور املخصوص ،فمتى كان هذا التصور
 .1القصص.56 :
 .2يوسف.103 :
 .3األنفال.63 :

28

كانت احملبة حاصلة ،ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء ،كانت النفرة حاصلة ،ثم إن
اخلريات والكماالت على قسمني ،أحدهما ،اخلريات والكماالت الباقية الدائمة ،املربأة عن
جهات التغيري والتبديل ،وتلك هي الكماالت الروحانية ،والسعادات اإلهلية ،والثاني ،وهو
الكماالت املتبدلة املتغرية ،وهي الكماالت اجلسمانية ،والسعادات البدنية ،فإنها سريعة
التغيري والتبدل ،كالزئبق ينتقل من حال إىل حال ،فاإلنسان يتصور أن له يف صحبة زيد
ً
ماال عظيماً ،فيحبه ،ثم خيطر بباله أن ذلك املال ال حيصل ،فيبغضه ،ولذلك قيل :إن العاشق
واملعشوق رمبا حصلت الرغبة والنفرة بينهما يف اليوم الواحد مراراً؛ ألن املعشوق إمنا يريد
العاشق ملاله ،والعاشق إمنا يريد املعشوق ألجل اللذة اجلسمانية ،وهذان األمران مستعدان
للتغري ،واالنتقال ،فال جرم كانت احملبة احلاصلة بينهما ،والعداوة احلاصلة بينهما غري
باقيتني ،بل كانتا سريعيت الزوال واالنتقال.
وخيتم الرازي ما خلص إليه يف هذه املسألة إىل القول بأن املوجب للمحبة واملودة إن كان
طلب اخلريات الدنيوية والسعادات اجلسمانية ،كانت تلك احملبة سريعة الزوال واالنتقال؛
ألجل أن احملبة تابعة لتصور الكمال ،وتصور الكمال تابع حلصول ذلك الكمال ،فإذا كان
ذلك الكمال سريع الزوال واالنتقال ،كانت معلوالته سريعة التبدل والزوال ،وأما إن كان
املوجب للمحبة تصور الكماالت الباقية املقدسة عن التغري والزوال ،كانت تلك احملبة
أيضاً باقية آمنة من التغري؛ ألن حال املعلول يف البقاء والتبدل تبع حلالة العلة ،وهذا هو
ض َع ُد ٌّو إِ َّال المُْتَّ ِق َ
ني}
املراد من قوله تعاىلِ :
{األخالء يَ ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ

(*)
1

ويضيف الرازي ،بأن العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبني للمال واجلاه واملفاخرة،

وكانت حمبتهم معللة بهذه العلة ،فال جرم كانت تلك احملبة سريعة الزوال ،وكانوا بأدنى
سبب يقعون يف احلروب والفنت ،فلما جاء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ودعاهم إىل عبادة
* الزخرف67 :
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اهلل تعاىل ،واإلعراض عن الدنيا ،واإلقبال على اآلخرة ،زالت اخلصومة واخلشونة عنهم،
وعادوا إخواناً متوافقني ،ثم بعد وفاته عليه السالم ،ملا انفتحت عليهم أبواب الدنيا،
وتوجهوا إىل طلبها ،عادوا إىل حماربة بعضهم بعضاً ،ومقاتلة بعضهم مع بعض ،فهذا هو
السبب احلقيقي يف هذا الباب.
يم}؛ أي قادر قاهر ،ميكنه التصرف يف
ثم إنه تعاىل ختم هذه اآلية بقوله{ :إَِّنُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

القلوب ،ويقلبها من العداوة إىل الصداقة ،ومن النفرة إىل الرغبة ،حكيم بفعل ما يفعله
على وجه اإلحكام واإلتقان ،أو مطابقاً للمصلحة والصواب على اختالف القولني يف اجلرب
والقدر.

(*)
1

خامتة:
ما نقل عن الرازي يف التفسري الكبري حول بعض األبعاد املتعلقة مبسألة تآلف القلوب،
يستحق القراءة املتمعنة ،والتدبر ،خباصة أن املسألة متس جانباً مهماً من صميم مشكالت
املسلمني اليوم ،واليت تؤثر يف مصاحلهم ومصاحل دينهم ،حيث يصلي كثري منهم ويصومون
وحيجون ،لكن الكراهية بينهم تتنامى ،وعصبية اجلاهلية األوىل تتفاقم ،سائلني اهلل العلي
القدير العفو والعافية ،وأن يهدينا واملسلمني إىل العمل الذي يرضيه سبحانه ،ويرضي
رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الغر امليامني ،ومن تبعه بإحسان
إىل يوم الدين

*التفسري الكبري.152 - 151/ 15 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل املتحابني جبالل اهلل
احللقة األوىل
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم(:إِ َّن اهللَ يقول يوم اْل ِقيَا َمِة :أَيْ َن

َح ُّابو َن بجَِالِلي؟ اْليَ ْو َم ُأ ِظُّل ُه ْم يف ِظِّلي ،يوم ال ِظ َّل إال ِظِّلي)
المُْت َ

()1

احلب كلمة من حرفني عدا أل التعريف ،لكنها مليئة باملعاني واملشاعر ،اليت تتدفق من
قلوب اخللق ،ويشري الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث أعاله الذي يرويه عن
رب العزة إىل فضل املتحابني يف اهلل ،ويربز بعض جزائهم عند ربهم ،ومعنى قوله( :أَيْ َن
ً
إجالال لي ،وحمبة ّ
يف ،فمن إجالل اهلل عز وجل إجالل
َح ُّابو َن بجَِالِلي؟) أي :أين املتحابون
المُْت َ
أوليائه ،وحمبتهم ،وإذا كان ذكرهم وذكر فضائلهم براً ،فما ظنك حببهم ،وإخالص الود
هلم؟! وعن مسلم بن يسار ،قال :مرضت مرضة ،فلم يكن يف عملي شيء أوثق يف نفسي
من قوم كنت أحبهم يف اهلل ،وعن عبد اهلل ،يف قولهَ { :وأََّل َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما فيِ
َ
ـك َّن اهللَ أََّل َ
ض جمَ ِيعاً َّما أََّل ْف َ
يم}( ،)2قال :نزلت
ف َبيْن ُ
وب ِه ْم َوَل ِ
َه ْم إَِّنُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ت َبينْ َ ُقُل ِ
األ ْر ِ
يف املتحابني يف اهلل ،قال أبو عمر :فمن احلب يف اهلل حب أولياء اهلل ،وهم األنقياء العلماء
الفضالء ،ومن البغض يف اهلل بغض من حاد اهلل ،وجاهر مبعاصيه ،أو أحلد يف صفاته ،وكفر
به ،وكذب رسله ،أو حنو هذا كله.

()3

وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّن َر ُج ً
ال َزا َر أَ ًخا له يف َق ْريٍَة ُأ ْخ َرى،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب يف اهلل.
 .2األنفال.63:
 .3التمهيد البن عبد الرب.432 - 429 /17 :
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يد؟ قالُ :أ ِر ُ
َفأَْر َص َد اهلل له على َم ْد َر َجتِِه َمَل ًكا ،فلما أتى عليه ،قال :أَيْ َن ُت ِر ُ
يد أَ ًخا لي يف هذه

اْل َق ْريَِة ،قال :هل لك عليه من ِن ْع َمٍة َتُرُّب َها؟ قال :ال ،غري أنّي أَ ْحبَبُْتُه يف اهللِ عز وجل ،قال:
َفإِِّني رسول اهللِ إَِليْ َكِ ،بأَ َّن اهللَ قد أَ َحبَّ َك كما أَ ْحبَبْتَُه فيه)

()1

ومعنى (أرصد) يف قولهَ( :فأَْر َص َد اهلل له على َم ْد َر َجتِِه َمَل ًكا) أي أقعده يرقبه ،و(املَد َرجة)

بفتح امليم والراء ،هي الطريق ،مسيت بذلك؛ ألن الناس يدرجون عليها؛ أي ميضون وميشون،
وقوله( :هل لك عليه من ِن ْع َمٍة َتُرُّب َها؟) أي تقوم بإصالحها ،وتنهض إليه بسبب ذلك،
(بأَ َّن اهللَ قد أَ َحبَّ َك كما أَ ْحبَبْتَُه فيه) قال العلماء :حمبة اهلل عبده هي رمحته له ،ورضاه
وقولهِ :

عنه ،وإرادته له اخلري ،وأن يفعل به فعل احملب من اخلري ،وأصل احملبة يف حق العباد ميل
القلب ،واهلل تعاىل منزه عن ذلك.

()2

املتحابون يف اهلل مع السبعة الذين يظلهم اهلل بظله:
جاء يف احلديث القدسي املذكور أعاله ،أن اهلل جل يف عاله ،جيازي املتحابني يف جالله ،بأن
يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،ومعنى قوله( :يف ظل اهلل) أي يف ظل عرشه ،وقد يكون
الظل كناية عن الرمحة ،كما قال تعاىل{ :إِ َّن المُْتَّ ِق َ
ني فيِ ِظلاَ ٍل َو ُعُيو ٍن}( ،)3يعين بذلك ما هم
{مثَ ُل الجْ َنَِّة َّال ُو ِع َد المُْتَُّقو َن تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
األْن َهاُر ُأ ُكُل َها
فيه من الرمحة والنعيم ،وقال تعاىلَّ :
ِ
تيِ
()4
ين النَّاُر}
ين َّات َقواْ َّو ُع ْقبَى اْل َكاِف ِر َ
دَآِئ ٌم ِو ِظُّل َها ِتْل َك ُع ْقبَى َّال ِذ َ
ٍّ
يحَْ
وم* ال َب ِارٍد َوال َك ِريم}.
وقد يكون كناية عن العذاب ،كما قال عز وجلَ { :و ِظل ِّمن ُم ٍ
ٍ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب يف اهلل.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.124/ 16 :
 .3املرسالت.41:
 .4الرعد.35 :
 .5الواقعة.44 - 43 :
32

()5

وقي شر ذلك اليوم ،جعلنا اهلل برمحته من املتحابني
ومن كان يف ظل اهلل يوم احلسابَ ،
فيه ،ولوجهه ،املستقرين حتت ظله ،يوم ال ظل إال ظله ،فإن ذلك من أفضل األعمال ،وأكرم
اخلالل.

()1

وجاء يف غري مسلم( :ظل عرشي) قال القاضي :ظاهره أنه يف ظله من احلر والشمس
ووهج املوقف ،وأنفاس اخللق ،قال :وهذا قول األكثرين ،وقيل :معناه كفه من املكاره،
وإكرامه ،وجعله يف كنفه وسرته ،وقيل :حيتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم ،يقال:
هو يف عيش ظليل؛ أي طيب.

()2

َحاّب َ
له ْم يف ِظِّله ،يوم ال ِظ َّل إال ِظله ،وهذا الوعد
فاهلل جل يف عاله يعد املُت َ
يظ ُ
ني بجَِالِله بأن ِ
أكده النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملا أخرب عن األصناف السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله
يوم ال ظل إال ظله ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
ِّ
ُّ
ُّ
اب َن َشأَ يف ِعبَاَدةِ َرِّبِهَ ،و َر ُج ٌل
اإل َماُم اْل َعاِد ُلَ ،و َش ٌّ
َ
(سبْ َعٌة ُي ِظل ُه ْم اهلل يف ِظلِه يوم ال ِظ َّل إال ِظلُهِ ،

َم َعا عليه َوَت َف َّرَقا عليهَ ،و َر ُج ٌل َطَلبَتُْه ا ْم َرأَةٌ
اج ِدَ ،و َر ُجال ِن تحََ َّابا يف اهللِْ ،
اجت َ
َقْلُبُه ُم َعَّل ٌق يف املَ َس ِ
اف اهللََ ،و َر ُج ٌل َت َصد َ
ب َوجمََا ٍل ،فقال :إني أَ َخ ُ
َّق أَ ْخ َفى؛ حتى ال َت ْعَل َم شمِ َ ُالُه ،ما ُتنْ ِف ُق
َذ ُ
ات َمنْ ِص ٍ

يمَِيُنُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر اهللَ َخاِليًاَ ،ف َف َ
ت َعيْنَاُه).
اض ْ

()3

جاء يف عمدة القاري ،أن لفظ تحََ َّابا يف قولهَ ( :و َر ُجال ِن تحََ َّابا) بتشديد الباء ،وأصله حتاببا ،فلما

اجتمع احلرفان املتماثالن أسكن األول منهما ،وأدرج يف الثاني ،وهو حد اإلدغام ،وهو من
باب التفاعل ،فقوله (حتابا) عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب ،واحملبة أمر نسيب ،فال
 .1التمهيد البن عبد الرب.432 - 429/ 17 :
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.123/ 16 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد.
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بد هلا من املنتسبني ،فلذلك قال( :رجالن) وقوله( :يف اهللِ) أي ألجل اهلل ،ال لغرض دنيوي،
َّ
َم َعا عليه)؛ أي على احلب يف اهلل ،والضمري يف
وكلمة (يف) قد جتيء للسببية ،وقولهْ :
(اجت َ
(عليه) يعين كان سبب اجتماعهما حب اهلل ،واالستمرار عليه ،حتى تفرقا من جملسهما،
وال حيتاج إىل قوله( :حتى تفرقا من جملسهما) بل املعنى أنهما داما على احملبة الدينية ،ومل
يقطعاها بعارض دنيوي ،سواء اجتمعا حقيقة ،أم ال ،حتى فرق بينهما املوت.

()1

التحاب يف اهلل شرط لإلميان ودخول اجلنة:
التحاب يف اهلل ذو صلة باإلميان وتداعياته ومثاره ،فال يكتمل إميان دون حتاب يف اهلل ،فعن
ْخُلو َن َ
أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال َتد ُ
اجلنََّة حتى ُت ْؤ ِمنُوا ،وال

ُموُه تحََاَببْت ْ َ
السال َم َبيْن ُ
َك ْم)
ُت ْؤ ِمنُوا حتى تحََ ُّابوا ،أَ َوال أَُدُّل ُك ْم على َش ْيٍء إذا َف َعْلت ُ
ُم أْف ُشوا َّ

()2

فدخول اجلنة يثمره اإلميان ،والذي بدوره يعززه التحاب ،ومعنى قوله( :وال ُت ْؤ ِمنُوا حتى
تحََ ُّابوا) أي ال يكمل إميانكم ،وال يصلح حالكم يف اإلميان إال بالتحاب ،وال يدخل اجلنة ،إال
من مات مؤمناً ،وإن مل يكن كامل اإلميان ،فهذا هو الظاهر من احلديث ،وأرشد عليه الصالة
والسالم إىل إتيان ما يصلح حال التحاب بني املؤمنني ،وذلك من خالل إفشاء السالم
َ
السال َم َبيْن ُ
َك ْم) ،ويف هذا حث عظيم على بذل
بينهم ،فقال عليه الصالة والسالم( :أْف ُشوا َّ
السالم للمسلمني كلهم ،من عرفت ،ومن مل تعرف ،والسالم أول أسباب التآلف ،ومفتاح
استجالب املودة ،ويف إفشائه ونشره تكمن ألفة املسلمني بعضهم لبعض ،وإظهار شعارهم
املميز هلم من غريهم من أهل امللل ،مع ما فيه من رياضة النفس ،ولزوم التواضع ،وإعظام
حرمات املسلمني ،وقد ذكر البخاري ،رمحه اهلل ،يف صحيحه عن عمار بن ياسر ،رضي اهلل
 .1عمدة القاري.179 - 178/ 5 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون...
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ْص ُ
السلاَ ِم ِلْل َعالمَ ،
عنه ،أنه قالَ( :ثلاَ ٌث من جمََ َع ُه َّن َف َق ْد جمََ َع الإِْميَا َن؛ الإِْن َ
اف من َن ْف ِس َكَ ،وَب ْذ ُل َّ
ِ
َوالإِْْن َف ُ
َار)( ،)1وبذل السالم للعامل ،والسالم على من عرفت ومن مل تعرف،
اق من الإِْْقت ِ
وإفشاء السالم ،كلها مبعنى واحد ،وفيها لطيفة أخرى ،وهي أنها تتضمن رفع التقاطع،
والتهاجر ،والشحناء ،وفساد ذات البني ،اليت هي احلالقة ،وأن سالمه هلل ال يتبع فيه هواه ،وال
خيص أصحابه وأحبابه به ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب.

()2

مما سبق يتضح أن املتحابني يف جالل اهلل ،يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،سائلني
اهلل العلي القدير أن يؤلف بني قلوب املؤمنني ،وأن يهدي قلوبهم إىل التحاب يف جالله
الكريم ،وإىل لقاء قادم بإذن اهلل تعاىل مع متابعة قراءة النصوص الشرعية ،واملواقف السليمة
عن احلب يف اهلل ،وصلى اهلل على رسولنا حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب إفشاء السالم من اإلسالم.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.36 / 2 ،
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل املتحابني جبالل اهلل
احللقة الثانية
ب َ
ْص ِار،
األن َ
اإلميَا ِن ُح ُّ
عن أنس ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :آيَُة ِ

ض َ
اق ُب ْغ ُ
ْص ِار)
األن َ
َوآيَُة النِّ َف ِ

()1

تبعاً ملا تناولته احللقة السابقة من عرض ملقام املتحابني جبالل اهلل تعاىل ووصفه ،إذ

وعدهم سبحانه بأن يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،وأن الذي حيب شخصاً يف اهلل ،فإن
اهلل جيازيه بأن حيبه ،مع بيان أن التحاب يف اهلل شرط لإلميان ودخول اجلنة ،وهذه احلقائق
اإلميانية ،ورد الوعد بها يف األحاديث النبوية الصحيحة ،وحديث أنس أعاله ،يأتي يف هذا
السياق ،من حيث بيان فضل حب األنصار ،فحبهم من اإلميان ،وبغضهم من النفاق ،وجاء
ْص ِار) مجع ناصر،
يف عمدة القاري ،أن قوله( :آيَُة الإِْميَا ِن) أي عالمة اإلميان ،وقوله( :الأَْن َ
كاألصحاب مجع صاحب ،واألنصار مسوا به لنصرتهم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهم
ين َقيْلة ،بفتح القاف وسكون الياء ،وهي
ولد األوس واخلزرج ،وكانوا يعرفون قبل ذلك باب ْ

األم اليت جتمع القبيلتني ،فسماهم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،األنصار ،فصار ذلك علماً

عليهم ،وأطلق أيضاً على أوالدهم وحلفائهم ومواليهم ،ويقال مساهم اهلل تعاىل بذلك ،فقال:

ين آ َوواْ َّوَن َصُرواْ ُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َح ّقاً ،)2(}...وقوله( :النفاق) هو إظهار اإلميان،
{َ ...و َّال ِذ َ
وإبطان الكفر ،والنِفاق هو بكسر النون ،وأما النَفاق بالفتح ،فهو من نفق البيع ،نفاقاً،

أي راج ،ونفقت الدابة نفوقاً أي ماتت ،والنِفاق بالكسر أيضاً مجع النفقة من الدراهم
ُم
ُم تمَِْل ُكو َن َخزَآِئ َن َرحمَْ ِة َرِّبي إِذاً لأََّ ْم َس ْكت ْ
وغريها ،مثل مثرة ومثار ،وقال تعاىلُ{ :قل َّل ْو أَنت ْ
اإلنس ُان َقتُوراً}()3؛ فبنو آدم لو كانوا ميلكون خزائن األرزاق واخلريات،
اق َو َكا َن َ
اإلن َف ِ
َخ ْشيََة ِ
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لبخلوا باإلنعام على غريهم منه ،وقال قتادة :أي خشية إنفاقه ،والرتكيب يدل على انقطاع
الشيء وذهابه ،وعلى إخفاء شيء وإغماضه.

()1

بغض األنصار عالمة للنفاق
إذا كان حب األنصار آية من آيات اإلميان ،فبغضهم آية عدمه؛ ألن حكم نقيض الشيء
نقيض حكم الشيء ،والفائدة يف ذكر آية النفاق املتمثلة ببغض األنصار ،التصريح به،
والتأكيد عليه ،واملقام يقتضي ذلك؛ ألن املقصود من احلديث احلث على حب األنصار،
وبيان فضلهم؛ ملا كان منهم من إعزاز الدين ،وبذل األموال واألنفس واإليثار على أنفسهم،
واإليواء والنصر ،وغري ذلك ،وقيل :هذا جار يف أعيان الصحابة؛ كاخللفاء ،وبقية العشرة،
واملهاجرين ،بل يف كل الصحابة؛ إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة ،وغناء يف الدين ،وأثر
حسن فيه ،فحبهم لذلك املعنى حمض اإلميان ،وبغضهم حمض النفاق ،ويف عمدة القاري
نقل لقول القرطيب وأما من أبغض ،والعياذ باهلل ،أحداً منهم من غري تلك اجلهة ألمر طارئ
من حدث وقع ملخالفة غرض ،أو لضرر وحنوه ،مل يصر بذلك منافقاً وال كافرا ً،فقد وقعت
بينهم حروب وخمالفات ،ومع ذلك مل حيكم بعضهم على بعض بالنفاق ،وإمنا كان حاهلم يف

ذلك حال اجملتهدين يف األحكام ،فإما أن يقال كلهم مصيب ،أو املصيب واحد ،واملخطىء
معذور ،مع أنه خماطب مبا يراه ويظنه ،فمن وقع له بغض يف أح ٍد منهم ،والعياذ باهلل ،لشيء

عاص جتب عليه التوبة ،وجماهدة نفسه بذكر سوابقهم ،وفضائلهم ،وما هلم
من ذلك ،فهو ٍ

على كل من بعدهم من احلقوق؛ إذ مل يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا َّ
إال
ين َج ُاؤوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم يَُق ُ
ولو َن َرَّبنَا ا ْغ ِف ْر َلنَا َولإِِ ْخ َواِننَا
بهم وبسببهم ،قال اهلل تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
تجَ
ين آ َمنُوا َرَّبنَا إن َ
َّك َر ُؤ ٌ
يم} .
وبنَا ِغلاّ ً ِّلَّل ِذ َ
َّال ِذ َ
وف َّر ِح ٌ
ين َسبَُقوَنا ِبالإِْميَا ِن َولاَ ْ َع ْل فيِ ُقُل ِ
ِ
وبالنسبة إىل ما قيل بأن املطابقة تقتضي أن يقابل اإلميان بالكفر ،بأن يقال آية الكفر كذا،
()3( )2

وقد عدل عنه بسبب أن البحث يف الذين ظاهرهم اإلميان ،وهذا البيان ما يتميز به املؤمن
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الظاهري عن املؤمن احلقيقي ،فلو قيل آية الكفر بغضهم ال يصح؛ إذ هو ليس بكافر ظاهراً،

وال يقتضي ظاهر احلديث أن من مل حيبهم ال يكون مؤمناً ،إذ ال يلزم من عدم العالمة عدم
ما له العالمة ،أو املراد كمال اإلميان ،وال جيتمع بغضهم من جهة أنهم أنصار لرسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،مع التصديق لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.

()1

احملب يف اهلل جيد حالوة اإلميان:

من مثرات احلب يف اهلل ،أن صاحبه يتذوق حالوة اإلميان ،مصداقاً ملا رواه أََنس بن مالك،

رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ث ٌ
اإلميَا ِن؛
الث من ُك َّن فيهَ ،و َج َد َحال َوةَ ِ
أَ ْن يَ ُكو َن اهلل َو َر ُس ُ
ب المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إال لهلِ َِ ،وأَ ْن يَ ْك َرهَ أَ ْن يَ ُعوَد
ب إليه ممَِّا ِس َو ُ
اه َماَ ،وأَ ْن يحُ ِ َّ
ولُه أَ َح َّ
()2
يف اْل ُك ْف ِر كما يَ ْك َرُه أَ ْن ُي ْق َذ َف يف النَّ ِار)
اإلميَا ِن) احلالوة مصدر حال الشيء حيلو ،وهو
جاء يف عمدة القاري ،أن قولهَ :
(حال َوةَ ِ
نقيض املر ،وأحليت الشيء جعلته حلواً ،وقال النووي :معنى حالوة اإلميان استلذاذ
الطاعات ،وحتمل املشاق يف الدين ،وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ،وحمبة العبد هلل تعاىل
بفعل طاعته ،وترك خمالفته ،وكذلك حمبة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقوله( :يَ ْك َرهَ) من

كرهت الشيء ،أكرهه كراهة وكراهية ،فهو شيء كريه ومكروه ،ومعناه عدم الرضا ،وقوله:
(أَ ْن ُي ْق َذ َف) من القذف ،مبعنى الرمي ،وقيل الرتكيب يدل على الرمي والطرح ،والقذف

باحلجارة ،الرمي بها ،وقذف احملصنة قذفاً ،أي رماها ،ويقال :هم بني خاذف وقاذف ،فاخلاذف
باحلصى ،والقاذف باحلجارة.
وقوله( :وأن يكره ...إىل آخره) معناه أن هذه الكراهة إمنا توجد عند وجود سببها ،وهو ما
دخل قلبه ،من نور اإلميان ،ومن كشف له عن حماسن اإلسالم ،وقبح اجلهاالت والكفران،
وقيل املعنى :إن من وجد حالوة اإلميان ،وعلم أن الكافر يف النار ،يكره الكفر لكراهته
لدخول النار ،وقائل هذا املعنى حافظ على بقاء لفظ العود على معناه احلقيقي ،ومعناه هنا
معنى الصريورة.
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ومن البيان يف هذا احلديث الشريف أن قوله( :حالوة اإلميان) فيه استعارة بالكناية؛ وذلك

ألن احلالوة إمنا تكون يف املطعومات ،واإلميان ليس مطعوماً ،فظهر أن هذا جماز؛ ألنه شبّه
اإلميان بنحو العسل ،ثم طوى ذكر املشبه به؛ ألن االستعارة هي أن يذكر أحد طريف التشبيه،

مدعياً دخول املشبه يف جنس املشبه به ،فاملشبه إميان ،واملشبه به عسل وحنوه ،ووجه الشبه
الذي بينهما هو االلتذاذ ،وميل القلب إليه ،فهذه هي االستعارة بالكناية ،ثم ملا ذكر املشبه
أضاف إليه ما هو من خواص املشبه به ولوازمه ،وهو احلالوة ،على سبيل التخيل ،وهي
استعارة ختييلية ،وقوله( :كما يكره أن يقذف يف النار) تشبيه ،وليس باستعارة؛ ألن الطرفني
مذكوران ،فاملشبه هو ال َع ْود يف الكفر ،واملشبه به وهو القذف يف النار ،ووجه الشبه هو

وجدان األمل ،وكراهة القلب إياه.

وبالنسبة إىل احلكمة يف كون حالوة اإلميان يف هذه األشياء الثالثة ،فهي عنوان كمال
اإلميان احملصل لتلك اللذة؛ ألنه ال يتم إميان أحد حتى يتمكن يف نفسه أن املنعم بالذات هو
اهلل سبحانه وتعاىل ،وال مانح وال مانع سواه ،وما عداه تعاىل وسائط ليس هلا يف ذاتها إضرار
وال إنفاع ،وأن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو العطوف الساعي يف صالح شأنه ،وذلك

يقتضي أن يتوجه بكليته حنوه ،وال حيب ما حيبه َّ
إال لكونه وسطاً بينه وبينه ،وأن يتيقن أن
مجلة ما أوعد ووعد حق ،تيقناً خييل إليه املوعود ،كالواقع ،واالشتغال ،فيحسب جمالس الذكر
رياض اجلنة ،وأكل مال اليتيم أكل النار ،والعود إىل الكفر إلقاء يف النار.

(*)
1

سائلني اهلل العلي القدير أن يؤلف بني قلوب املؤمنني ،وأن يهدي قلوبهم إىل التحاب يف
جالله الكريم ،وإىل لقاء قادم بإذن اهلل تعاىل مع متابعة قراءة النصوص الشرعية واملواقف
السليمة عن احلب يف اهلل ،وصلى اهلل على رسولنا حممد ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه،
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري.149 - 147 /1 :

39

الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل املتحابني جبالل اهلل
احللقة الثالثة
َ
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يجَِ ُد أَ َح ٌد
عن أَن ِ

ب إليه من أَ ْن يَ ْر ِج َع
ب المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إال لهلِ َِ ،و َحتَّى أَ ْن ُي ْق َذ َف يف النَّ ِار أَ َح ُّ
اإلميَا ِن حتى يحُ ِ َّ
َحال َوةَ ِ

اهلل َو َر ُس ُ
إىل اْل ُك ْفر َب ْع َد إْذ أَْن َق َذُه اهللَ ،و َحتَّى يَ ُكو َن ُ
اه َما).
ب إليه ممَِّا ِس َو ُ
ولُه أَ َح َّ
ِ
ِ

(*)
1

تعرضت احللقتان السابقتان ملسائل وموضوعات تتعلق بفضل املتحابني جبالل اهلل تعاىل،

وتتناول هذه احللقة قضايا ذات صلة ،ومنها تتمة الوقوف عند بعض معاني احلديث النبوي
أعاله ،والذي يربط احلب باهلل ببعض خواص اإلميان ،فحالوته ال يتذوقها شخص حتى
ب المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إال لهلِ ِ ،ومما جاء يف عمدة القاري بلغين قول النووي :هذا حديث عظيم،
يحُ ِ َّ
أصل من أصول اإلسالم ،وقال العيين :كيف ال؟! وفيه حمبة اهلل ورسوله ،اليت هي أصل
اإلميان ،بل عينه ،وال تصح حمبة اهلل ورسوله حقيقة ،وال حب لغري اهلل ،وال كراهة الرجوع
يف الكفر َّ
إال ملن قوي اإلميان يف نفسه ،وانشرح له صدره ،وخالطه دمه وحلمه ،وهذا هو الذي
وجد حالوته ،واحلب يف اهلل من مثرات احلب هلل ،وقال ابن بطال :حمبة العبد خلالقه التزام
طاعته ،واالنتهاء عما نهى عنه ،وحمبة الرسول كذلك ،وهي التزام شريعته.
أحب ،ويكره
وقال بعضهم احملبة :مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه ،فيحب ما َّ
ما يكره ،قال القاضي عياض :ومعنى حب اهلل االستقامة يف طاعته ،والتزام أوامره ونواهيه
يف كل شيء ،واملراد مثرات احملبة ،فإن أصل احملبة امليل ملا يوافق احملبوب ،واهلل سبحانه منزه
أن مييل أو ميال إليه ،وأما حمبة الرسول ،فيصح فيها امليل ،إذ مييل اإلنسان ملا يوافقه ،إما
* صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلب يف اهلل.

40

لالستحسان ،كالصورة اجلميلة ،واملطاعم الشهية ،وشبههما ،أو ملا يستلذه بعقله من املعاني
واألخالق ،كمحبة الصاحلني والعلماء ،وإن مل يكن يف زمانهم ،أو ملن حيسن إليه ،ويدفع
املضرة عنه ،وهذه املعاني كلها موجودة يف حق النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من كمال الظاهر
والباطن ،ومجعه الفضائل ،وإحسانه إىل املسلمني مجيعهم ،بهدايته إياهم ،وإبعادهم عن
اجلحيم.
وقوله( :وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل) هذا حث على التحاب يف اهلل؛ ألجل أن اهلل جعل

َص ُمواْ بحَِبْ ِل اهللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ َواْذ ُكُرواْ ِن ْع َم َ
ت اهللِ
املؤمنني إخوة ،قال اهلل تعاىلَ { :وا ْعت ِ
ُم أَ ْع َداء َفأََّل َ
وب ُك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُم ِبنِ ْع َمتِِه إِ ْخ َواناً ،)1(}...ومن حمبته سبحانه
َعَليْ ُك ْم إِْذ ُكنت ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
وحمبة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،حمبة أهل ملته ،فال حتصل حالوة اإلميان َّ
إال أن تكون

خالصة هلل تعاىل ،غري مشوبة باألغراض الدنيوية ،وال احلظوظ البشرية؛ فإن من أحب لذلك
انقطعت تلك احملبة عند انقطاع سببها.

()2

الدعاء لألحبة بظهر الغيب:
عالقة اإلنسان مبن حيب ،ال تنحصر حبرارة اللقاء ،وإمنا تتعدى إىل حال الغيبة ،فاحملب يذكر

حبيبه املتواري عن عينيه ،ويسعى خلريه ،ومن ذلك دعاؤه له ،فعن َص ْف َوا َن ،وهو ابن عبد
الد ْردَاُء ،قالَ( :ق ِد ْم ُت َّ
الد ْردَاِء يف َمنْ ِزِلِه ،فلم
الشا َمَ ،فأََتيْ ُت أََبا َّ
ت تحَْتَُه َّ
اهللِ بن َص ْف َوا َنَ ،و َكاَن ْ
الد ْردَاِء ،فقالت :أَُت ِر ُ
يد الحْ َ َّج اْل َعا َم؟ فقلت :نعم ،قالتَ :فاْد ُع اهللَ لنا بخَِيرْ ٍ،
ْت ُأ َّم َّ
أَ ِج ْدُهَ ،و َو َجد ُ
َ
لمَْ لمُْ
َ ْ
َجاَبٌة،
ب ُم ْست َ
فإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يقول َد ْع َوُة ا ْرِء ا ْسِلمِ أل ِخيِه ِبظ ْه ِر ال َغيْ ِ
ِعنْ َد َرأْ ِسِه َمَل ٌك ُم َو َّك ٌلُ ،كَّل َما َد َعا َأل ِخيِه بخَِيرْ  ،قال المََْل ُك المُْ َو َّك ُل ِبِه :آ ِم َ َ َ
ْل ،قال:
ٍ
نيَ ،ولك بمِِث ٍ
َ
الد ْردَاِء ،فقال ليِ :مث َ
ْل ذلك ،يَ ْر ِويِه عن النيب ،صلى اهلل
يت أََبا َّ
وقَ ،فَل ِق ُ
ف َخ َر ْج ُت إىل ُّ
الس ِ
عليه وسلم)

()3

 .1آل عمران.103:
 .2عمدة القاري.149 - 147 /1 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب.
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فهذا احلديث يعزز جانب احلب يف اهلل ،فمن حيب يبذل اجلهود تلو اجلهود إلجناء حمبه،
والعمل على رفده باملستطاع من البذل والسخاء واجلهود ،ومن ذلك الدعاء له بظهر
ً
عمال بتوجيهات النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
الغيب ،وهذا ما حرصت أم الدرداء عليه،
ويف شرح النووي هلذا احلديث ،أن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :بظهر الغيب) أي يف غيبة
املدعو له ،ويف سره؛ ألنه أبلغ يف اإلخالص ،وقوله( :مبثل) :بكسر امليم ،وإسكان الثاء،
وروي بفتحها أيضاً ،يقال :هو مثله ،ومثيله بزيادة الياء ،أي عديله سواء ،ويقول النووي :ويف
هذا فضل الدعاء ألخيه املسلم بظهر الغيب ،ولو دعا جلماعة من املسلمني ،حصلت هذه
الفضيلة ،ولو دعا جلملة املسلمني ،فالظاهر حصوهلا أيضاً ،وكان بعض السلف إذا أراد أن
يدعو لنفسه يدعو ألخيه املسلم بتلك الدعوة؛ ألنها تستجاب وحيصل له مثلها.

()1

من صفات املتحابني يف اهلل:
من الصفات اليت متيز املتحابني يف اهلل ،أنهم رمحاء بينهم ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :محَُّ َّم ٌد

َّر ُس ُ
َغو َن َف ْض ً
اه ْم ُر َّكعاً ُس َّجداً يَبْت ُ
ال
ول اهللِ َو َّال ِذ َ
َه ْم َت َر ُ
ين َم َعُه أَ ِشدَّاء َعَلى اْل ُك َّف ِار ُرحمََاء َبيْن ُ
َُ
َ َ َُ
ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َواناً ِس َ
يم ُاه ْم فيِ ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن أََث ِر ُّ
الس ُجوِد ذِلك َمثل ُه ْم فيِ التَّ ْو َراةِ َو َمثل ُه ْم فيِ
اع ِليَ ِغ َ
لإْ
يظ ِب ِه ُم
ُّر َ
استَ َوى َعَلى ُسوِقِه ُي ْع ِج ُب الز َّ
استَ ْغَل َظ َف ْ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطأَُه َفآ َز َرُه َف ْ
ا ِ ِجن ِ
ً ()2
اْل ُك َّفا َر َو َع َد ُ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيما}.
اهلل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
فاملؤمنون املتحابون جبالل اهلل مرتامحون فيما بينهم ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يؤكد
ري ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
هذا املعنى ،فعن النُّ ْع َما ِن بن َب ِش ٍ

اشت َ
يف َت َو ِّاد ِه ْمَ ،وَت َراحمُ ِ ِه ْمَ ،وَت َع ُ
اط ِف ِه ْمَ ،مثَ ُل الجْ َ َس ِد إذا ْ
َكى منه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى له َساِئُر الجْ َ َس ِد
الس َه ِر َوالحُْ َّمى)
ِب َّ

()3

 .1صحيح مسلم بشرح النووي.49 /17 ،
 .2الفتح.29 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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ويف هذا تصريح يف تعظيم حقوق املسلمني ،بعضهم على بعض ،وحثهم على الرتاحم،
واملالطفة ،والتعاضد ،يف غري إثم وال مكروه.

()1

واحملبة أليس من أركانها املالطفة واملواددة واملعاضددة؟! بل هي هنا تتجاوز احلدود ،لتصبح
اندماجاً يف احملبوب ،مثل اندماج أعضاء اجلسد الواحد ،فتتداعى أركانه حني يشكو بعضه
من أمل أو محى.
حب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم:
أمسى أنواع احلب ،هو حب اهلل ،ومن أفضل النعيم أن ينال املرء حب اهلل ،ومن سحر
الشعر ،ذاك الذي نظمته الناسكة رابعة العدوية ،رمحها اهلل تعاىل يف حب اهلل ،إذ تقول:
َع َرْف ُت اهلَوى ُمذ َع َرْف ُت هواك

وأ ْغَل ْق ُت َقْليب َعلى َم ْن َع ْ
اداك

أحُب َ
ب اهلَــــوى
ـــك ُحبَينْ ِ ُح َ
ِ

وحبْـــاً ألَن َك أ ْهـــلٌ لـِـ َذاك
ُ

َخــفايا الُقـُلـوب َ
ول ْسنا نراك
ِ

ناج َ
يـك يا َمن تَـــرى
وُق ْم ُت ُا ِ

َف ُش ْغِلي ب ِذ ْكر َك َع َم ْن ســِـ ْ
واك
ِ

ــب اهلَـــوى
فأما الذي ُه َو ُح ُ

َفَل ْس ُت أرى َ
الكـ ْون َحتى ْ
أراك

ٌ
وأ ّمـــا الذي أن َ
أهـــل َلُه
ْت

لك َ
ولــكن َ
احل ْم ُد فيِ ذا وذاك
ْ

فال َ
احل ْم ُد يف ذا وال َ
ذاك لـي

وقد مت التصريح عن احملبة املتبادلة بني اهلل جل يف عاله ،وبني حمبيه من خلقه األخيار،

ين آ َمنُواْ َمن يَ ْرَت َّد ِم ُ
نك ْم َعن ِدينِِه َف َس ْو َف يَأِْتي ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم يحُ ِبُّ ُه ْم
فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َ
َويحُ ِبُّوَنُه أَِذَّلٍة َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
يل اهللِ َو َال خََياُفو َن َل ْو َمَة آلِئم
ني أَ ِع َّزةٍ َعَلى اْل َكاِف ِر َ
ين يجَُا ِه ُدون فيِ َسبِ ِ
ٍ
()2
َذِل َك َف ْض ُل اهللِ ُي ْؤِتيِه َمن يَ َشاُء َو ُ
يم}
اهلل َو ِ
اس ٌع َعِل ٌ
ويتجلى صدق احلب هلل بالتزام طاعته ،واجتناب نهيه ،ويكون ذلك من خالل طاعة
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.139 /16 ،
 .2املائدة.54 :
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الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،والعمل بسنته ،تنفيذاً ألمره سبحانه ،حيث يقول تعاىلُ{ :ق ْل
اهلل َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َو ُ
ُم تحُ ِبُّو َن اهللَ َفاتَّبِ ُعوِني يحُْبِبْ ُك ُم ُ
يم}.
اهلل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
إِن ُكنت ْ

()1

فهذه اآلية الكرمية تدل على أن عالمة احملبة الصادقة هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،

هي اتباعه صلى اهلل عليه وسلم ،فالذي خيالفه ويدعي أنه حيبه ،فهو كاذب ،إذ لو كان حمباً
له ألطاعه ،ومن املعلوم أن احملبة تستجلب الطاعة ،ومنه قول الشاعر :لو كان حبك صادقاً
ألطعته ،إن احملب ملن حيب مطيع.

()2

سائلني اهلل العلي القدير أن يهدي قلوبنا إىل التحاب يف جالله الكريم ،والبغض فيه
سبحانه ،وإىل لقاء قادم بإذن اهلل تعاىل مع متابعة قراءة النصوص الشرعية ،واملواقف ذات
الصلة باحلب يف اهلل ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه،
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1آل عمران.31 :
 .2أضواء البيان.199 /1 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل املتحابني جبالل اهلل
احللقة الرابعة واألخرية
َ
ْ
ش
اص ،رضي اهلل عنه( :أ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َعثَُه على َجيْ ِ
عن َع ْمُرو بن ال َع ِ

الر َجا ِل؟ فقال:
الس ِ
الس ِلَ ،فأََتيُْتُه ،فقلت :أَ ُّي الناس أَ َح ُّ
َذ ِ
ب إَِليْ َك؟ قالَ :عاِئ َشُة ،فقلت :من ِّ
ات ُّ

أَُبو َها ،قلتُ :ث َّم من؟ قالُ :ع َمُر بن الخْ َ َّطابَ ،ف َع َّد ِر َج ً
اال)
ِ

()1

متابعة لبيان فضل املتحابني جبالل اهلل ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعرب يف احلديث
الشريف أعاله عن عمق حبه لعائشة ،زوجه ،وأبيها ،رضي اهلل عنهما ،مما يدحض حجج
الذين يعتربون حب األزواج أمراً منكراً ،أو عورة جيب سرتها ،فالرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو األسوة احلسنة يفصح عن حبه لزوجه عائشة ،بصورة ال تقبل التأويل ،وتتفق
مع مبادئ العالقات الزوجية اليت شرعها القرآن الكريم ،فاهلل تعاىل يقولَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن

َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
ات
َكم َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك لآَ يَ ٍ
َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ
َ ()2
ِّل َق ْو ٍم يَتَ َف َّكُرون}
فقوله تعاىلَ { :و َج َع َل َبيْن ُ
َكم َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة}يعين احلب بني الزوج واملرأة ،ومل تكن بينهما
قرابة ،وحيب كل واحد منهما صاحبه( ،)3ومن تفسري املراد باملودة والرمحة هنا ،ما روي عن
ابن عباس ،وجماهد أن املودة اجلماع ،والرمحة الولد ،وقاله احلسن ،وقيل :املودة والرمحة
عطف قلوبهم بعضهم على بعض ،وقال السدي :املودة احملبة ،والرمحة الشفقة.

()4

ً
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لو كنت متخذاً
خليال).
 .2الروم.21 :
 .3تفسري السمرقندي.8/ 3 :
 .4تفسري القرطيب.17/ 14 ،
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واحلب املراد هنا ،هو الذي ينطلق من معني ُ
الطهر والنَقاء ،واحلرص على رضا اهلل،
بعيداً عن مسارب العشق اهلابط ،والعالقات الدنيئة واخلسيسة ،ومعلوم أنه يف الوقت
الذي تكون العالقات اجلنسية املستظلة برباط الزواج الشرعي عبادة مشروعة ،فإن الزنى
والفواحش دناءة حقرية ،ال يلجأ إليها إال من باء بسخط من اهلل وغضب ،فاهلل تعاىل
اح َشًة َو َساء َسبِ ً
يال}( ،)1والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
يقولَ {:و َال َت ْق َرُبواْ ِّ
الزَنى إَِّنُه َكا َن َف ِ

يقول...( :ويف ُب ْضع أَ َح ِد ُك ْم َص َدَقٌة ،قالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَيَأِتي أَ َح ُدَنا َش ْه َوَتُه َويَ ُك ُ
ون له فيها
ِ

َ
ام أَ َكا َن عليه فيها ِو ْز ٌر؟ َف َك َذِل َك إذا َو َض َع َها يف الحْ َال ِل،
أَ ْج ٌر؟ قال :أَ َرأَيْت ْ
ُم لو َوض َع َها يف َح َر ٍ
كان له أَ ْج ٌر)

()2

فاحلب من أهداف الزواج السامية ،وقيمه النبيلة ،حسب ما جاء يف السنة عن أنس ،أن
املغرية بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة ،فقال له النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :اذهب فانظر
إليها ،فإنه أحرى أن يؤدم بينكما  :ففعل فتزوجها ،فذكر من موافقتها).

()3

ومعنى يؤدم بينكما :أي بأن يؤلف بينكما ويوفق ،أي يوقع األدم بينكما ،يعين يكون
بينكما األلفة واحملبة؛ ألنه إن تزوجها بعد معرفة ،فال يكون بعدها غالباً ندامة.

()4

فاإلسالم يؤكد على بناء العالقات الزوجية على أساس من احلب ،الذي ينمو ويرتعرع
مع الزمن ،ويثمر أسراً وثيقة العرى ،ومتينة الرباط ،فاألزواج املتحابون هلم املثوبة ،ما داموا
حيبون بعضهم بعضاً ،على سنة اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم.

 .1اإلسراء.32 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف.
 .3سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها ،وصححه األلباني.
 .4حتفة األحوذي.175 /4 ،
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حب يأبى إال أن يكون األول:
حب األزواج واألوالد واآلباء والعشرية وحتى النفس ،ينبغي أن ال يسبق حب اهلل
ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،واجلهاد يف سبيله ،فعن َعبْد اهللِ بن ِه َش ٍام ،قال( :كنا مع النيب،

آخ ٌذ ِبيَ ِد ُع َم َر بن الخْ َ َّطاب ،فقال له ُع َمُر :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ لأََن َ
ْت
صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ِ
ِ

إلي من كل َش ْيٍء ،إال من َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال َو َّال ِذي َن ْف ِسي
أَ َح ُّ
ب َّ
ب إَِليْ َك من َن ْف ِس َك ،فقال له ُع َمُر :فإنه اآل َن ،واهلل َألن َ
إلي من
ْت أَ َح ُّ
بيده حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ
ب َّ

َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :اآل َن يا ُع َمُر)

()1

ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
واهلل تعاىل يقولُ{ :ق ْل إِن َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم َوأَْبن ُ
ال
َآؤ ُك ْم َوإِ ْخ َواُن ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ

ُمو َها َوتجَِا َرةٌ خَْت َش ْو َن َك َساَد َها َو َم َسا ِك ُن َت ْر َض ْوَن َها أَ َح َّ َ ُ
اقْترََ ْفت ُ
ب إِليْكم ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد فيِ
َ ()2
اهلل ِبأَْمرهِ َو ُ
َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي ُ
اس ِقني}
اهلل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َف ِ
ِ

فمن معايري القيم اإلسالمية ،أن تتفاوت أوزان احلب بني املرغوبات ،ليتصدرها حب

اهلل ،وحب رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،على حب غريهما من اخللق والشهوات ،وإىل
جانب ذلك ،فإن اهلل يثين على املؤمن الذي يأبى مواددة أعداء اهلل ،فيقول تعاىل{ :ال تجَِ ُد

اآلخر ُي َوادُّو َن َم ْن َح َّاد اهللَ َو َر ُس َ
ً
ْ
َاءه ْم أَ ْو
اءه ْم أَ ْو أَْبن ُ
ولُه َوَل ْو َكاُنوا آَب ُ
َق ْوما ُي ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواليَ ْو ِم ِ ِ

ات
َب فيِ ُقُلوبهم الإْ ميَا َن وأَي َدهم بر
ريَت ُه ْم ُأ ْوَلئِ َك َكت َ
وح ِّمنُْه َوُيد ِ
ْخُل ُه ْم َجنَّ ٍ
إِ ْخ َواَن ُه ْم أَ ْو َع ِش َ
ِ ِ ُ ِ َ َّ ُ ِ ُ ٍ
تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
ين ِفي َها َر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضوا َعنُْه ُأ ْوَلئِ َك ِح ْز ُب اهللِ أَال إِ َّن
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
ِ
ِح ْز َب اهللِ ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}( ،)3ويرى الرازي أن هذه اآلية الكرمية تزجر عن التودد إىل الكفار
والفساق.

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كان ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2التوبة.24 :
 .3اجملادلة.22 :
 .4التفسري الكبري.241/ 29 :
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حب اهلل ألوليائه:
احلب بني بين البشر ال ينفصل عن حب اهلل ،حيث إن اهلل جل يف عاله يتفضل على
املتحابني يف جالله حببه هلم ،ورفع مقامهم ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم( :أَ َّن َر ُج ً
ال َزا َر أَ ًخا له يف َق ْريٍَة ُأ ْخ َرىَ ،فأَْر َص َد اهلل له على َم ْد َر َجتِِه َمَل ًكا ،فلما

يد؟ قالُ :أ ِر ُ
أتى عليه ،قال :أَيْ َن ُت ِر ُ
يد أَ ًخا لي يف هذه اْل َق ْريَِة ،قال :هل لك عليه من ِن ْع َمٍة
َتُرُّب َها؟ قال :ال غري ،أني أَ ْحبَبُْتُه يف اهللِ ،عز وجل ،قالَ :فإِِّني رسول اهللِ إَِليْ َكِ ،بأَ َّن اهللَ قد أَ َحبَّ َك
()1
كما أَ ْحبَبْتَُه فيه)
ويرتتب على حب اهلل لعباده ،حتقق مثار جلية هلم ،فيسدد خطاهم ،ويكألهم برعايته

وحفظه وتوفيقه ،فرسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إِ َّن اهللَ قال :من َعادَى لي َوِليًّا،
إلي ممَِّا افْترََ ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
َال َعبْ ِدي
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
ب َّ
َف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب ،وما َت َق َّر َب َّ
إلي ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه ،كنت سمَ ْ َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه الذي ُيبْ ِصُر
يَتَ َق َّر ُب َّ
استَ َعاَذِني ُأل ِع َ
ِبِهَ ،ويَ َدُه اليت يَبْ ِط ُ
يذَّنُه،
ش بها َو ِر ْجَلُه اليت ِ
يمَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََلنيِ ُأل ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
()2
َ ُ
س المُْ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه المَْْو َت ،وأنا أَ ْك َرُه َم َساَءَتُه)
وما َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُه َت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
ومن مثرات الفوز حبب اهلل ،أن املالئكة وأهل السماء واألرض ،حيبون أحباب اهلل ،خبالف

املبغوضني من اهلل ،فيبغضونهم ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال( :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:

ب َعبْ ًداَ ،د َعا ِجبرْ َ
ب ُفالًناَ ،فأَ ِحبَُّه ،قالَ :فُي ِحبُُّه ِجبرْ ُ
يلُ ،ث َّم ُينَاِدي
يل ،فقال :إني ُأ ِح ُّ
إِ َّن اهللَ إذا أَ َح َّ
ِ
ِ

َ
َ
وض ُع له اْل َقُب ُ
الس َماِء ،قالُ :ث َّم ُي َ
ول
الس َماِء ،فيقول :إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
ب ُفلاَ ًناَ ،فأ ِحبُّوُهَ ،فُي ِحبُُّه أ ْه ُل َّ
يف َّ
ض َعبْ ًداَ ،د َعا ِجبرْ َ
يف األرض ،وإذا أَْب َغ َ
يل ،فيقول :إني ُأْب ِغ ُ
ض ُفالًناَ ،فأَْب ِغ ْضُه ،قالَ :فُيبْ ِغ ُضُه
ِ
َ
ِجبرْ ُ
ض ُفالًناَ ،فأَْب ِغ ُضوُه ،قالَ :فُيبْ ِغ ُضوَنُهُ ،ث َّم ُت َ
الس َماِء ،إِ َّن اهللَ ُيبْ ِغ ُ
وض ُع
يلُ ،ث َّم ُينَاِدي يف أ ْه ِل َّ
ِ
له اْلبَ ْغ َضاُء يف األرض)

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب يف اهلل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب إذا أحب اهلل عبداً حببه إىل عباده.
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ْ
يز ،وهو على املَْو ِسم،
وعن ُس َهيْ ِل بن أبي َصالحٍِ ،قال( :كنا ِب َع َرَفَةَ ،ف َم َّر ُع َمُر بن عبد ال َع ِز ِ
ْ
يز ،قال:
ت ،إني أَ َرى اهللَ يحُ ِ ُّ
َف َقا َم الناس يَنْ ُظُرو َن إليه ،فقلت َألِبي :يا أََب ِ
ب ُع َم َر بن عبد ال َع ِز ِ
وما َذ َ
ُ
وب الناس)
اك؟ قلت :لمَِا له من الحُْ ِّ
ب يف ُقل ِ

(*)
1

فيا هلا من نعمة جليلة تلك اليت يتبادل فيها املرء احلب مع اهلل عز وجل ورسوله ،صلى اهلل
عليه وسلم ،واألخيار من خلقه ،وما أحوجنا حنن اخللق الضعفاء ،بل والبؤساء ،إىل أن حيبنا
اهلل الودود الرحيم ،ويشملنا بعني رعايته ونصره املؤزر ،فنحن الفقراء إليه ،العاجزون دونه،
وإن مل يكن به علينا غضب فال نبالي.
خنتم بهذا القدر الذي تناولته هذه احللقة وسابقاتها من متابعة قراءة النصوص الشرعية
واملواقف ذات العالقة باحلب يف اهلل ،سائلني اهلل العلي القدير أن يؤلف بني قلوب املؤمنني،
وأن يهديهم إىل التحاب يف جالله الكريم ،وصلى اهلل وسلم على رسولنا حممد وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب إذا أحب اهلل عبداً حببه إىل عباده.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعرب عن يقينه وثقته بوعد اهلل
َ
ك( :أَ َّن َر ُس َ
ْر َثالًثاُ ،ث َّم أََت ُاه ْم،
س بن َماِل ٍ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ت َر َك َقتَْلى َبد ٍ
عن أَن ِ

ف؛ يا ُعتْبََة بن َرِبي َعَة؛ يا َشيْبََة بن
َف َقا َم عليهمَ ،فنَاد ُ
َاه ْم ،فقال :يا أََبا َج ْه ِل بن ِه َش ٍام؛ يا ُأ َميََّة بن َخَل ٍ

ْت ما َو َع َدِني َرِّبي َح ًّقاَ ،ف َس ِم َع ُع َمُر َق ْو َل
س قد َو َج ْدتمُْ ما َو َع َد َرُّب ُك ْم َح ًّقا؟ َفإِِّني قد َو َجد ُ
َرِبي َعَة؛ أََليْ َ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َكيْ َ
ف يَ ْس َم ُعوا؟ َوأَنَّى يجُ ِيُبوا وقد َجيَُّفوا؟! قال:
ُم ِبأَسمْ َ َع لمَِا أَُق ُ
ول منهمَ ،وَل ِكنَّ ُه ْم ال يَ ْق ِدُرو َن أَ ْن يجُ ِيُبواُ ،ث َّم أَ َم َر ِب ِه ْمَ ،ف ُس ِحُبوا،
َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ما أَْنت ْ

ُْ
ْر)
يب َبد ٍ
َفألُقوا يف َقِل ِ

()1

عرب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه أعاله عن يقينه وثقته بتحقق وعد اهلل،
بلسان مقاله وحاله ،يف مواقفه وأقواله ،ومن ذلك ما كان منه بعد االنتهاء من غزوة بدر
الكربى ،أوىل املعارك احلامسة يف تاريخ اإلسالم ،إذ وقف صلى اهلل عليه وسلم عند القليب
الذي دفن فيه قتلى كفار مكة ،وأكد على هذه احلقيقة ،كما ورد يف احلديث الصحيح املثبت
نصه أعاله.
وعد اهلل املؤمنني برسالته باالستخالف والتمكني واألمن:
تكرر صدور الوعد اإلهلي للمؤمنني بالنصر واالستخالف والتمكني يف آيات قرآنية عديدة،
لأَْ
ين آ َمنُوا ِم ُ
منها قوله تعاىلَ {:و َع َد ُ
ات َليَ ْست ْ َ
ض
اهلل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
نك ْم َو َع ِمُلوا َّ
َخِلفنَّ ُهم فيِ ا ْر ِ
َخَل َ
است ْ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد
ف َّال ِذ َ
َن لهَُ ْم ِدين ُ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
َك َما ْ

اسُقو َن}(.)2
َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَننيِ لاَ ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئاً َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب
القرب والتعوذ منه.
 .2النور.55 :
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تضمنت هذه اآلية الكرمية ثالثة وعود صادقة من رب السماوات واألرض للمؤمنني،
فوعدهم أن يستخلفهم يف األرض ،وأن ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم ،وأن يبدل

خوفهم أمناً ،واملؤمن يف أحلك ظروفه ال يساوره شك يف وعد اهلل احلق ،وقد أكد اهلل على
اس إِ َّن َو ْع َد
هذه احلقيقة اخلالدة يف العديد من اآليات القرآنية ،فقال سبحانه{ :يَاأَيُّ َها النَّ ُ
الدْنيَا َولاَ يَ ُغ َّرن ُ
اهللِ َح ٌّق َفلاَ َت ُغ َّرن ُ
َّك ُم الحْ َيَاُة ُّ
َّكم ِباهللِ اْل َغُروُر}( ،)1ومبا أن وعد اهلل حق ،واهلل
ال خيلف امليعاد ،فإن نصر اهلل آت آت ،وقريب قريب ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،واهلل عز

َ
الس َما َو ِ َ
ـك َّن أَ ْكثَ َر ُه ْم َال
ض أَ َال إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َوَل ِ
وجل يقول{:أال إِ َّن لهلِ ِ َما فيِ َّ
ات َواأل ْر ِ
َ ()3
()2
َ َ
لاَ
َ
ُ ُ
اس ال يَ ْعَل ُمون}
يَ ْعل ُمو َن}  ،ويقول تعاىلَ { :و ْع َد اهللِ خُْيِلف اهلل َو ْع َدُه َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
ارتباط األمر بالصرب بذكر حقيقة وعد اهلل احلق:
املتتبع ملواضع ذكر وعد اهلل احلق يف اآليات القرآنية الكرمية ،جيد أن األمر بالصرب اقرتن

استَ ْغ ِف ْر ِل َذنبِ َك
بهذا الذكر ،بل سبقه يف عدد منها ،فقال تعاىلَ{ :ف ْ
اصبرِ ْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َو ْ
اصبرِ ْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َفإَِّما ُن ِريَنَّ َك
َو َسبِّ ْح بحَِ ْم ِد َرِّب َك ِباْل َع ِش ِّي َوالإِْْب َك ِار}( ،)4وقال عز وجلَ{:ف ْ
َب ْع َ
اصبرِ ْ إِ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق
ض َّال ِذي َن ِع ُد ُه ْم أَ ْو َنتَ َوَّفيَنَّ َك َفإَِليْنَا ُي ْر َج ُعو َن}( ،)5وقال جل ذكرهَ{ :ف ْ
ين ال ُيوِقنُو َن}(.)6
َخ َّفنَّ َك َّال ِذ َ
َوال يَ ْست ِ

وحق للمرء أن يتساءل ويبحث عن تفسري هلذا االرتباط أو االقرتان ،فالشدائد واحملن

يلزم من يواجهها التحلي باجللد والصرب ،حتى يقوى عليها ،ويتجاوز كربها ،ومما يزيد

املؤمن جلداً وصرباً يقينه بتحقق وعد اهلل له بالنصر والعزة واالستخالف والتمكني
لدينه ،واستبدال خوفه بأمن ،وقد كانت هلذا اإلميان بصمات وآثار ،ظهرت بارزة يف مواقف
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األنبياء ،عليهم السالم ،واملؤمنني الصادقني ،ومنهم الصحابة الكرام ،رضي اهلل عنهم ،واليت
من شواهدها إصرار بالل بن رباح على النطق بالشهادة ،وهو جيلد يف أقسى الظروف
واألحوال ،وقد حتقق له يف العاقبة ،أن يؤذن من الكعبة املشرفة اليت كان يعذب سابقاً يف

ب اهللَ
حميطها ،والوعد الرباني هو هو ،فاهلل لن خيلف وعده ،وهو القائل جل شأنهَ{ :ف َ
ال تحَْ َس نَ َّ
مخُِْل َ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسَلُه إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز ُذو اْنتِ َق ٍام} ( ،)1فمن الصفات الثابتة هلل تعاىل الوفاء بالوعد

والعهد ،وقد قدم جل ذكره اإلشارة إىل ذلك يف هذه اآلية الكرمية ،ليعلم أنه ال خيلف الوعد
ً
أصال على اإلطالق ،ثم قال( :رسله) ،ليعلم أنه إذا مل خيلف وعد أحد من الناس ،فكيف

خيلف وعد رسله ،وخرية خلقه ،فقدم الوعد ً
أوال بقصد اإلطالق ،ثم ذكر الرسل لقصد
التخصيص.

()2

َ َ
لاَ
ُ ُ
اس لاَ يَ ْعَل ُمو َن}( ،)3ويقول
ويقول تعاىلَ { :و ْع َد اهللِ خُْيِلف اهلل َو ْع َدُه َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
َاه ْم َو َمن َ
نشاء َوأَ ْهَل ْكنَا المُْ ْس ِرِف َ
ني}(.)4
َاه ُم اْل َو ْع َد َفأَ َجنيْن ُ
سبحانهُ{ :ث َّم َص َدْقن ُ
يقول صاحب أضواء البيان ،إن اهلل جل وعال بني يف هذه اآليات أنه أرسل الرسل إىل

األمم ،فكذبوهم ،وأنه وعد الرسل بأن هلم النصر والعاقبة احلسنة ،وأنه صدق رسله ذلك
الوعد ،فأجناهم ،وأجنى معهم ما شاء أن ينجيه ،واملراد به من آمن بهم من أممهم ،وأهلك
املسرفني ،وهم الكفار املكذبون للرسل ،وقد أوضح هذا املعنى يف مواضع كثرية من كتابه،
ُج َي َمن َ
نشاُء
َّه ْم َق ْد ُك ِذُبواْ َج ُ
آءه ْم َن ْصُرَنا َفن ِّ
كقوله تعاىلَ :
الر ُس ُل َو َظنُّواْ أَن ُ
استَيْ َ
{حتَّى إَِذا ْ
أس ُّ

ني}( )5وقولهَ{ :ف َ
ب اهللَ مخُِْل َ
َو َال ُي َرُّد َبأْ ُسنَا َع ِن اْل َق ْوم المْجُِْر ِم َ
ال تحَْ َس نَ َّ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسَلُه إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز
ِ

ُذو انتِ َقام}.

()6
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وقد صدق اهلل املسلمني وعده؛ بأن نصرهم على أعدائهم ،وعن هذا يقول عز وجلَ { :وَل َق ْد

َص َدَق ُك ُم ُ
اهلل َو ْع َدُه إِْذ تحَُ ُّسوَن ُهم ِبإِْذِنِه  ،)1(}...ومعنى حتسونهم؛ أي تقتلونهم وتستأصلونهم،
وهذا ما كان مع أعداء الثلة املؤمنة ،اليت انتصرت عليهم بإذن اهلل وتوفيقه.

ُس ِكنَنَّ ُ
ـك ُم
وصدق اهلل املؤمنني وعده بوراثة األرض ،واجلنة من بعدها ،فقال جل شأنهَ { :وَلن ْ

َ
اف َم َقا ِمي َو َخ َ
ض ِمن َب ْع ِد ِه ْم َذِل َك لمَِ ْن َخ َ
األ ْر َ
اف َو ِعي ِد}( ،)2وقال عز وجلَ { :وَق ُالوا الحْ َ ْم ُد
لهلِ ِ َّال ِذي َص َدَقنَا َو ْع َدُه َوأَ ْو َرَثنَا َ
األ ْر َ
ض َنتَبَ َّوُأ ِم َن الجْ َنَِّة َحيْ ُث َن َشاء َفنِ ْع َم أَ ْجُر اْل َعا ِمِل َ
ني}(.)3
الذكرى املئوية لوعد بلفور:
يف سياق التذكري بيقني املؤمنني بقيادة رسوهلم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بوعد
اهلل وثقتهم بنصره ،وهو الذي وعدهم باالستخالف يف األرض ،والتمكني لدينهم فيها،
واستبدال خوفهم باألمن ،فهذه الوعود من رب العزة ،وإله الكون ،وخالق اخللق ،تستحق
االعتزاز واالطمئنان إليها ،واالحتفاء بها دائماً وأبداً ،وقد نزلت اآليات القرآنية بها منذ
عشرات القرون ،ومئات السنني ،ومع ذلك؛ فإن كثرياً منهم يتجاهلونها ويتعامون عنها،
يف مقابل الطنات والرنات اليت يقيمها بعض الناس لوعد بشري ظامل ،فها هم حيتفلون
مبئوية وعد بلفور ،الذي صدر عن وزير خارجية بريطانيا يف الثاني من تشرين الثاني من
عام  ،1917والذي منح تشريعاً الستجالب اليهود إىل فلسطني ،مبوجب وعد جائر أصدره
لقادتهم ،يقضي بتسهيل إقامة وطن قومي هلم على أرضنا الفلسطينية.
ومن أبسط وأصدق ما قيل يف هذا الوعد الظامل ،أنه صدر عمن ال ميلك ملن ال يستحق،
است َ
َط ْع َ
ت ِمنْ ُه ْم
استَ ْف ِز ْز َم ِن ْ
واهلل تعاىل يقول يف أمثال هذه الوعود الزائفة وأهلهاَ { :و ْ
األ ْم َوا ِل َو َ
َ
َ َ
ِب َص ْوِت َك َوأَ ْجِل ْ َ
َ َ ْ
ْه ْم َو َما يَ ِع ُد ُه ُم
األ ْوالِد َو ِعد ُ
ب َعليْ ِهم بخِ يِْلك َو َر ِجِلك َوش ِارك ُه ْم فيِ

 .1آل عمران.152 :
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َّ
الشيْ َط ُان إِ َّال ُغُروراً} (*) ،فهي وعود شيطانية باطلة وخداعة وظاملة.
1

خبالف الوعد الرباني الذي يصدر عن مالك امللك سبحانه ،ملن اختارهم لالستخالف

يف األرض ،من عباده املخلصني ،السالفني والالحقني ،ولكن أكثر الناس ال يفقهون ،وال
يعلمون.
فأيهما أجدر باالحتفال :الوعد احلق ،أم وعود الباطل؟!! ال ريب أن العقالء يؤمنون بأن
وعد اهلل هو احلق ،وهو األجدر باليقني والثقة واالعتزاز ،وأما وعود الظاملني فهي وإياهم
إىل بوار ،وبئس املصري.
فتبت يدا بلفور ومن جاراه وسانده والتف حوله ووثق بوعده ،راجني اهلل أن يهدينا إىل
اليقني بنصره ،والثقة بعهده ،والعمل مبا يرضيه سبحانه ،لنكون ممن ينصرون اهلل وينصرهم،
ويثبت أقدامهم ،على درب أخيار املؤمنني ،وعلى رأسهم اهلادي األمني ،وخامت النبيني ،حممد
ابن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين.

* اإلسراء.64 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعرب يف طريق هجرته عن يقينه باملعية اإلهلية
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثنَينْ ِ إِْذ ُه َما
اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّال َت ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَنز َ
اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها
ول ِل َص ِ
ِ
ِ

فيِ
()1
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
يم}.
َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُرواْ ُّ

يتعلق هذا اخلطاب القرآني بقضية بالغة األهمية ،كونها ختص نصرة الباري جل يف

عاله لنبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف التسهيل لعلوم التنزيل ،أن قوله تعاىل:

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
اهلل }...شرط وجواب ،والضمري لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
{إِ َّال َت ُ

وتفسري ارتباط هذا الشرط مع جوابه ،أن املعنى إن مل تنصروه أنتم ،فسينصره اهلل الذي

نصره حني كان ثاني اثنني ،فدل بقولهَ{ :ن َص َرُه ُ
اهلل} على نصره يف املستقبل{ .إِْذ أَ ْخ َر َجُه
ين َك َفُرواْ} يعين عند خروجه من مكة مهاجراً إىل املدينة ،وأسند إخراجه إىل الكفار؛ ألنهم
َّال ِذ َ
َي} هو وأبو بكر الصديق ،وقوله{ :إِ َّن
فعلوا معه من األذى ما اقتضى خروجهَ{ .ثاِن َي اْثن ِ
اهللَ َم َعنَا} يعين بالنصر واللطفَ{ ،فأَنز َ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه} الضمري للرسول ،صلى اهلل عليه

وسلم ،وقيل ألبي بكر؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،نزلت معه السكينة ،ويضعف ذلك
بأن الضمائر بعدها للرسول عليه الصالة والسالمَ { ،وأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها} يعين املالئكة

الس ْفَلى} يريد إذالهلا ودحضهاَ { ،و َكِل َمُة اهللِ ِه َي
يوم بدر وغريهَ { ،و َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ

اْل ُعْليَا} قيل هي ال إله إال اهلل ،وقيل الدين كله.

()2

وقد صدرت هذه الطمأنة من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لصاحبه أبي بكر ،بأنهما يف
معية اهلل جل يف عاله ،وهما يف طريق اهلجرة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ،ففي حديث
اْلبرََاء بن َع ِاز ٍب ،عن أبي َب ْك ٍر ،رضي اهلل عنه ،قالَ...( :فا ْرتحََْلنَا بعدما َم َالت َّ
سَ ،و َّاتبَ َعنَا
الش ْم ُ
 .1التوبة.40 :
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ُس َراَقُة بن َماِل ٍك ،فقلتُ :أِتينَا يا َر ُس َ
ول اهللِ ،فقال :ال تحَْ َز ْن إِ َّن اهللَ َم َعنَاَ ،ف َد َعا عليه النيب ،صلى

ت ِبِه َف َر ُسُه إىل َب ْطنِ َها ،فقال... :إني ُأ َر ُ
اك َما قد َد َع ْوتمَُا َعَل َّيَ ،فاْد ُع َوا
اهلل عليه وسلمَ ،فا ْرَت َط َم ْ
ليَ ،ف ُ
اهلل َل ُك َما أَ ْن أَُرَّد َعنْ ُك َما َّ
َجاَ ،ف َج َع َل ال
بَ ،ف َد َعا له النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فن َ
الطَل َ

يَْل َقى أَ َح ًدا ،إال قالَ :ك َفيْت ُ
ُك ْم ما ُهنَا ،فال يَْل َقى أَ َح ًدا إال َرَّدُه ،قالَ :و َوَفى لنا).

()1

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عرب عن يقينه بأن اهلل يؤيدهما ،كيف ال؟ وهو املبلغ عن

ور} ( ،)2وعلى
ربه قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن اهللَ لاَ يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل َخ َّوا ٍن َكُف ٍ

رأس املؤمنني الذين يدافع اهلل عنهم رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،حامل رسالته للعاملني،
الداعي إليه على بصرية ،هو ومن اتبعه من املؤمنني ،فحق له أن يطمئن إىل أن اهلل سينتصر
له ،حتى لو جلأ إىل اهلجرة عن بلده ومسقط رأسه ،فاهلل معه ،وكافيه أعداءه ،وناصره عليهم،
طال الزمن أم قصر ،إذ العاقبة للمتقني ،واخلزي والعار للظاملني.
شواهد لليقني باملعية اإلهلية:
املؤمنون حقاً هم الذين يثقون بالعون اإلهلي واملدد الرباني ،ال يفارقهم هذا اليقني يف

أحواهلم كلها ،مهما اشتد عسرها ،وطال ليلها ،وقد ضربت أم إمساعيل ،عليهما السالمً ،
مثال

رائعاً هلذا اليقني ،حني تركها زوجها إبراهيم ،عليه السالم ،وولدها يف صحراء قاحلة ،فلما

علمت منه أن األمر بذلك يعود هلل جل يف عاله ،قالت قولتها اإلميانية املشهورة( :إَِذ ْن ال

يل ،خََّ
ُي َضيِّ ُعنَا) ،قال ابن َعبَّاس ،قال( :أَ َّو َل ما خََّ
ِّساُء المِْنْ َط َق من ِقبَل ُأ ِّم إِسمْ َا ِع َ
ات َذ ْت ِمنْ َط ًقا
ات َذ الن َ
ٍ
ِ
يم َوِباْبنِ َها إِسمْ َا ِع َ
يلَ ،و ِه َي ُت ْر ِض ُعُه ،حتى وضعهما
َلُت َع ِّف َي أََث َر َها على َسا َرةَُ ،ث َّم جاء بها إِْب َرا ِه ُ
س بمِ َّ
س بها َماٌء،
ِعنْ َد اْلبَيْ ِ
َكَة يَ ْو َمئِ ٍذ أَ َحدٌَ ،وَليْ َ
تِ ،عنْ َد َد ْو َحٍة َف ْو َق َز ْم َز َم يف أَ ْعَلى المَْ ْس ِج ِدَ ،وَليْ َ

يم ُمنْ َطِل ًقا،
َف َو َض َع ُه َما ُهنَاِل َكَ ،و َو َض َع ِعنْ َد ُه َما ِج َراًبا فيه تمٌَْرَ ،و ِس َقاًء فيه َماٌءُ ،ث َّم قفى إِْب َرا ِه ُ
َفتَبِ َعتُْه ُأ ُّم إِسمْ َا ِع َ
ْس
يل ،فقالت :يا إِْب َرا ِه ُ
يم؛ أَيْ َن َت ْذ َه ُب َوتَترُْ ُكنَا بهذا اْل َواِدي الذي ليس فيه إِن ٌ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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وال َش ْيٌء؟! فقالت له ذلك ِم َرا ًراَ ،و َج َع َل لاَ يَْلتَ ِف ُت إَِليْ َها ،فقالت له :آهلل الذي أَ َم َر َك بهذا؟

قال :نعم .قالت :إَِذ ْن ال ُي َضيِّ ُعنَا )...

()1

فالذي يركن إىل اهلل تعاىل ،إمنا يستند إىل القوة األكرب ،اليت شرع للمصلي املسلم أن

يكرر التعبري عنها بصيغة (اهلل أكرب) يف صالته ،بدءاً من الشروع بها ،ومروراً باالنتقال
بني أفعاهلا ،فيكرر تردادها يف الركعة الواحدة ما ال يقل عن مخس مرات ،ويتضاعف العدد
مع مضاعفة عدد الركعات ،وال توجد عبارة تتكرر يف الصالة مثلها ،فهي جديرة بالفهم
واليقني ،فالذي يعلم أن اهلل أكرب من أي كبري ،ويستحضر إميانه بهذه احلقيقة يف أحواله
كلها ،إمنا يرتبى على مائدة إميانية يتزود منها يومياً بتذكري ينفعه يف حله وترحاله ،وخباصة
يف شدائده وملماته ،فال يضعف أمام الصعاب ،وال يتهاوى أمام اخلطوب ،ما دام يؤمن

جزماً بأن مع العسر يسراً ،وأن الغلبة يف نهاية املطاف وفق املعادلة اإلميانية لن تكون إال
هلل وحزبه ،وأنها كما كانت لنوح وموسى وعيسى وحملمد ،عليهم الصالة والسالم ،ستكون
ألهل احلق الذي عرفوه والتزموا به ،ومل يتنكبوا دربه ،فطوبى هلم وحسن مقام ،وسالم
عليهم يف األولني واآلخرين ،على منوال أصفياء اهلل ورسله ،الذين بعد أن اشتدت بهم

الر ُس ُل َو َظنُّواْ
الكروب ،جاءهم نصر اهلل املبني ،مصداقاً لقوله تعاىلَ :
استَيْأَ َ
{حتَّى إَِذا ْ
س ُّ
ُج َي َمن ن َ
َّشاء َو َال ُي َرُّد َبأْ ُسنَا َع ِن اْل َق ْوم المْجُِْر ِم َ
ني}(.)2
َّه ْم َق ْد ُك ِذُبواْ َج ُ
اءه ْم َن ْصُرَنا َفن ِّ
أَن ُ
ِ
والشواهد على املعية اإلهلية ألصفيائه كثرية ،سواء للمتدبر يف أرض الواقع وجمريات

وحي
أحداثه ،أم ملطالع اآليات القرآنية ،وتاليها ،ومتدبر معانيها ،واليت منها قوله تعاىل{ :إِْذ ُي ِ

ُ
ُْ
ب
وب َّال ِذ َ
َرُّب َك إِلىَ المَْآلِئ َكِة أَِّني َم َع ُك ْم َفثَبِّتُواْ َّال ِذ َ
الر ْع َ
ين َك َفُرواْ ُّ
ين آ َمنُواْ َسأل ِقي فيِ ُقل ِ
اضرُبواْ َف ْو َق َ
َاق َو ْ
اض ِرُبواْ ِمنْ ُه ْم ُك َّل َبنَا ٍن}( ،)3فاهلل مل ميد املؤمنني باملالئكة لنصرتهم
األ ْعن ِ
َف ْ ِ
فحسب ،بل كان معهم معاضداً ومؤازراً وناصراً ،ومن كان اهلل معه كفاه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه.
 .2يوسف.110 :
 .3األنفال.12 :
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منوذج للذين يركنون إىل غري اهلل تعاىل:
على خالف يقني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأم إمساعيل ،عليهما السالم ،واملؤمنني يف

كل زمان ومكان ،حبتمية انتصار من كان اهلل معه ،فإن بعض الناس قدمياً وحديثاً يرتابون
بهذه احلقيقة اإلميانية ،فيرتكون جانب اهلل األكرب إىل شيء من خلقه عظم يف أعينهم ،فظنوا
النجاة معه ال مع خالقه ،كما كان من ابن نوح ،عليه السالم ،حيث رد على نصح أبيه ،بأنه
سيلجأ إىل اجلبل ليحميه من الغرق القادم ،فكان يف احملصلة من املغرقني ،وعن احلوار الذي
دار بني نوح ،عليه السالم ،وابنه حول هذه القضية ،حيدث القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
ِ
{ َوَق َ
يم* َو ِه َي تجَْ ِري ِب ِه ْم فيِ َم ْوج
ال ا ْر َكُبواْ ِفي َها ِب ْسم اهللِ مجَْ َرا َها َوُم ْر َسا َها إِ َّن َرِّبي َل َغُفو ٌر َّر ِح
ٌ
ٍ
ين* َق َ
ال َس ِآوي
وح اْبنَُه َو َكا َن فيِ َم ْع ِز ٍل يَا ُبنيَ َّ ا ْر َكب َّم َعنَا َو َال َت ُكن َّم َع اْل َكاِف ِر َ
َكالجْ ِبَا ِل َوَنادَى ُن ٌ
اص َم اْليَ ْو َم ِم ْن أَ ْمر اهللِ إ َّال َمن َّر ِح َم َو َح َ
إلىَ َجبَل يَ ْع ِص ُم ِم َن المَْاء َق َ
َه َما المَْْو ُج
ال َبيْن ُ
ال َال َع ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
نيِ
َف َكا َن ِم َن المُْ ْغ َرِق َ
ني}(*).
1

فال اجلبل وال غريه ميكن أن يغين من استهدفه اهلل بالعقاب والسخط ،بينما يبدل اهلل

ضعف من شاء قوة ،ومن أسطع الشواهد على ذلك عودة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

وأتباعه من دار هجرتهم فاحتني لبلدهم احلرام الذي ُ
اضطهدوا فيه من قبل ،مرددين جاء

احلق ،وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا السداد واليقني ،بأن اهلل معنا ،ولن يضيعنا ،مهما
اشتدت بنا اخلطوب ،وضاقت بنا السبل ،فنصر اهلل لنا بإذن اهلل قريب ،وهو آت ال حمالة ،ألن
اهلل معنا ،كما كان يف اهلجرة وغريها مع رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

* هود.43 - 41 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني للعاملني منزلة املسجد األقصى عند املسلمني
عن أَبي َذر ،رضي اهلل عنه ،قال :قلت( :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض أَ َّو َل؟ قال:

المَْ ْسج ُد الحْ َ َراُم .قال :قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :املَ ْسج ُد َ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن
األْق َصى ،قلتَ :ك ْم كان َبيْن ُ
ِ
ِ

الصالُة َب ْع ُد َف َصِّلْه ،فإن اْل َف ْض َل فيه)(.)1
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ

املسجد األقصى املبارك مبوجب هذا احلديث النبوي الشريف ،ثاني مسجد وضع يف
األرض لعبادة رب الربية عز وجل ،وهذه احلقيقة التارخيية والدينية تدل على علو املنزلة،
اليت حيتلها هذا املسجد عند اهلل ،فاملساجد يف األرض كثرية ،وبقاع البسيطة اليت حتتضنها
منتشرة يف أحناء املعمورة ،فليست مصادفة أن يسبقها املسجد األقصى يف الوجود بعد أربعني
سنة من وجود املسجد األعظم ،الذي مساه اهلل باحلرام واحملرم والعتيق ،وميكن ألي عاقل
أن يدرك أثر إميان املسلم بهذه احلقيقة يف تعميق وشائج الصلة بينه وبني هذا املسجد،
الذي يضرب وجوده جتذراً يف أعماق التاريخ ،وهذا االرتباط ال يقف عند حدود الرتاث ،بل
يتعدى ذلك إىل جمال العبادة ،اليت هي غاية وجود العاملني ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت

نس إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن}(.)2
الجْ ِ َّن َوالإِْ َ

فاختيار اهلل املسجد األقصى هلذا السبق التارخيي يف الوجود على وجه البسيطة ،يثري يف

أذهان املتدبرين تساؤالت عن أسرار هذا االختيار ،ودالالته على جتذر قداسة هذا املسجد،
والبقعة املباركة اليت تشرفت به ،ومن أسرار هذا االختيار الذي مت اإلخبار الصادق عنه يف
صدر اإلسالم ،املكانة العظيمة اليت حيظى بها يف ميزان اهلل واإلسالم ،ولدى املسلمني أينما
وجدوا وحلوا.
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه.
 .2الذاريات.56 :
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اإلسراء إليه واملباركة حوله:
مما يزيد من ارتباط املسلمني باملسجد األقصى املبارك ،ذلك الربط العقائدي الرباني الذي
مت بأمر اهلل عز وجل وإرادته سبحانه وفعله ،فقد أسرى اهلل برسوله الكريم حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،من املسجد احلرام يف مكة املكرمة ،إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس ً
ليال،
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى
يف حادثة فريدة أخرب اهلل عنها يف فاحتة سورة اإلسراء ،فقال عز وجلُ :

َ
َ
ال ِّم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َر لىَ لمَْ
ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو
ام إِ ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
()1
ري}
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
َّ
ودائماً يتحدث املسلمون ودعاتهم عن حكمة عظيمة ،جتلت يف هذه احلادثة املباركة،

واملتمثلة يف الربط بني املسجد احلرام الذي وجد ً
أوال على وجه األرض ،وبني املسجد
األقصى ،الذي وجد ثانياً على وجهها ،وكان ميكن أن يتم املعراج إىل السماء من املسجد
احلرام مباشرة ،إال أن اإلسراء بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من املسجد احلرام إىل املسجد

األقصى ً
أوال ،يدل على جتذر الصلة بني هذين املسجدين العظيمني ،فهي صالت تارخيية
وعقائدية بامتياز ،أوجدها اهلل ورعاها ،وسيبقى يرعاها إىل أن يرث األرض وما عليها ،رغم
أنف الكارهني واملغرضني واملرتبصني باإلسالم ومساجده السوء والشر ،وهو القائل جل

يدو َن َكيْداً* َوأَ ِك ُ
َّه ْم يَ ِك ُ
ين أَ ْم ِهْل ُه ْم ُر َويْداً}(.)2
يد َكيْداً* َف َم ِّه ِل اْل َكاِف ِر َ
يف عاله{ :إِن ُ
قبلة املسلمني األوىل:

مل يقف الربط العقائدي بني املسجد احلرام يف مكة املكرمة ،واملسجد األقصى يف
فلسطني ،عند الرتتيب الزماني املتعلق بوجودهما ،وعند حادثة اإلسراء املوثقة يف التاريخ
املشاهد ،وآيات اهلل احملكمة اليت نزل بها الروح األمني على قلب خامت األنبياء واملرسلني،
عليه وإياهم صلوات اهلل وسالمه ،بل هناك ربط آخر موثق أيضاً ،ال يقل يف أهميته عن
 .1اإلسراء.1 :
 .2الطارق.17 - 15 :
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الربطني السابقني ،ذلكم املتعلق يف قبلة صالة املسلمني ،فقد كانت يف بداية اإلسالم حنو
بيت املقدس ،ثم مت حتويلها بأمر اهلل ومشيئته لتصبح حنو الكعبة املشرفة يف البيت احلرام،
وهنا يرد تساؤل عن دالالت وجود قبلة أوىل والتحول عنها إىل استقبال الكعبة املشرفة،
فاملسألة تشري إىل صلة وثيقة بني املكانني ،وموضوعها قضية تتعلق بعبادة املسلم ،اليت تتكرر
من قبله يف اليوم والليلة مرات عدة ،فإن مسلمي الدنيا السالفني واحلاضرين والقادمني
يتوجهون يف صالتهم جتاه القبلة ،فهل يا ترى يغفلون عن قبلتهم األوىل ،اليت ذكرها القرآن

{سيَُق ُ
ول الس َفهاء من الناس ما و َّالهم عن قبَلتهم َّال
الكريم يف أكرب سوره ،فقال تعاىلَ :
ُّ َ ِ َ َّ ِ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُ تيِ
اط ُّم ْستَ ِقيم}( ،)1ويقول تعاىل:
َكاُنواْ َعَليْ َها ُقل لهلِ ِ المَْ ْش ِر ُق َوالمَْْغ ِر ُب يَ ْه ِدي َمن يَ َشاُء إِلىَ ِص َر ٍ
ٍ
الر ُس َ
{َ ...و َما َج َعْلنَا اْل ِقبَْلَة َّال ُك َ
ول ممَِّن يَن َقِل ُب َعَلى َع ِقبَيِْه َوإِن
نت َعَليْ َها إِ َّال ِلنَ ْعَل َم َمن يَتَّبِ ُع َّ
تيِ

َ
ُ
ُ
ُ
اس َل َر ُؤ ٌ
وف
َكاَن ْ
ريةً إِ َّال َعَلى َّال ِذ َ
ت َل َكبِ َ
ين َه َدى اهلل َو َما َكا َن اهلل ِلُي ِضي َع إِميَاَنك ْم إِ َّن اهلل ِبالنَّ ِ
يم} ( ،)2فالقبلة األوىل اليت كان عليها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملسلمون هي
َّر ِح ٌ
بيت املقدس ،قبل أن يتم حتوهلم عنها إىل البيت احلرام يف مكة املكرمة ،بأمر اهلل جل يف عاله،

ومن الروايات الصحيحة املثبتة هلذا التحويل ،ما جاء عن اْلبرََاِء ،قال( :لمََّا َق ِد َم رسول اهللِ،

صلى اهلل عليه وسلم ،المَِْدينََة ،صلى حنو َبيْ ِ لمَْ
سِ ،ستََّة َع َش َر ،أو َسبْ َعَة َع َش َر َش ْه ًرا ،وكان
ت ا ْق ِد ِ
ب أَ ْن ُي َو َّجَه إىل اْل َك ْعبَِةَ ،فأَْنز َ
الس َماِء َفَلُن َوِّليَنَّ َك ِقبَْلًة
َل اهلل َت َعالىَ { :قد َن َرى َت َقُّل َ
يحُ ِ ُّ
ب َو ْج ِه َك يف َّ
َت ْر َضا َها} َف ُو ِّجَه حنو اْل َك ْعبَِةَ ،و َصَّلى معه َر ُج ٌل اْل َع ْص َرُ ،ث َّم َخ َر َجَ ،ف َم َّر على َق ْوم من َ
ْص ِار،
األن َ
ٍ
فقال :هو يَ ْش َه ُد ،أََّنُه صلى مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأََّنُه قد ُو ِّجَه إىل اْل َك ْعبَِةَ ،فانحَْ َرُفوا،

وع يف َصالةِ اْل َع ْص ِر).
َو ُه ْم ُر ُك ٌ

()3

 .1البقرة.142 :
 .2البقرة.143 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم
والفرائض واألحكام.
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شد الرحال إليه:
من األمور الرئيسة اليت بني من خالهلا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مكانة املسجد
األقصى يف اإلسالم ،تشريع شد الرحال إليه ،وإىل املسجدين األعظمني احلرام والنبوي،
اج َد،
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،يَبُْل ُغ ِبِه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُت َش ُّد ِّ
الر َح ُال إال إىل َثلاَ َثِة َم َس ِ
َم ْسج ِدي هذاَ ،و َم ْسج ِد الحْ َ َرامَ ،و َم ْسج ِد َ
األْق َصى)
ِ
ِ
ِ
ِ

()1

فال يشرع شد الرحال إىل مسجد يف الدنيا تعبداً وطلباً للثواب ،إال إىل هذه املساجد

الثالثة ،دون سواها ،ووجود املسجد األقصى معها يدل على مكانته الرفيعة ،ومنزلته العالية،
فكيف للمسلمني أن يغفلوا عن نصرته ومحايته ،وهم يبذلون اجلهود السنوية لشد الرحال
إىل أخويه ،خالل قصدهما يف مواسم احلج والعمرة؟! إن غفلتهم عنه يرفضها اإلسالم
واملسلمون ،ويرفضها أحرار اخللق ،لعظم حقه عليهم ،فهو يتعرض للتدنيس ،ويقبع حتت
حراب الظاملني ،واملسلمون يف أحناء الدنيا يشاهدون جراحه ودماءه النازفة ،ويسمعون أناته،
ويأكلون ويشربون ويلهون عنه هلو الغافلني ،وال يتوقع أن يقل تأنيبهم عن تقريع املقصرين
َُ َ َُ ُ َ
يف نصرة املستضعفني من املسلمني ،الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ { :و َما لك ْم ال تقاِتلون فيِ
ين يَُق ُ
َض َع ِف َ
يل اهللِ َوالمُْ ْست ْ
ِّساء َواْل ِوْل َدا ِن َّال ِذ َ
ولو َن َرَّبنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذهِ
الر َجا ِل َوالن َ
ني ِم َن ِّ
َسبِ ِ
ً ()2
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
اْل َق ْريَِة َّ
نك َن ِصريا}
نك َوِليّاً َو ْ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
فاملسجد األقصى املبارك صاحب الفضائل سالفة الذكر ،واملنازل الرفيعة عند اهلل
واملسلمني ،يتعرض يف هذه األيام إىل حمن صعبة ،وفواصل تارخيية فظيعة ،ولألسف دون
أن حيرك املسلمون ساكناً ُمعترباً لنصرته ،إال من رحم ربي منهم ،واملطلوب منكم أهل
بيت املقدس وأكنافه أن ال حتبطوا ،وأن ال تتهاونوا يف بذل اجلهود املضنية لشد الرحال إىل
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.
 .2النساء.75 :
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مسجدكم األقصى املبارك ،والرباط فيه ،واهلل تعاىل يأمر بالصرب واملصابرة والرباط ،فيقول

اصبرُِ واْ َو َص ِابُرواْ َو َر ِاب ُطواْ َو َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}
جل يف عاله{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ْ

()1

السا ِع ِد ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
وعن َس ْه ِل بن َس ْع ٍد َّ

ِ ُ
يل اهللَِ ،خيرٌْ من ُّ
الدْنيَا وما عليهاَ ،و َم ْو ِض ُع َس ْو ِط أَ َح ِد ُك ْم من الجْ َنَِّةَ ،خيرٌْ
(رَباط يَ ْو ٍم يف َسبِ ِ
الر ْو َحُة يَُر ُ ْ
يل اهللِ ،أو اْل َغ ْد َوُة َخيرٌْ من ُّ
من ُّ
الدْنيَا وما
الدْنيَا وما عليهاَ ،و َّ
وح َها ال َعبْ ُد يف َسبِ ِ
عليها)

()2

ففضل الرباط عموماً عظيم ،فكيف إذا كان يف رحاب املسجد األقصى املبارك وحوله؟!!
أعظمِّ ،
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا اهلادي ،وعلى آله وأزواجه
إنه بال ريب سيكون َ
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1آل عمران.200 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل رباط يوم يف سبيل اهلل.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يهيئ األجواء اإلميانية الستقبال رمضان بالعزم على التوبة النصوح
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا دخل َش ْهُر

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

()1

اب الجْ َنَِّة)
ويف رواية ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :إذا جاء َر َم َض ُانُ ،فتِ َح ْ
ت أَْب َو ُ

()2

مع قرب حلول شهر رمضان املبارك ،حيسن الوقوف عند مطالعة عينة من أحاديث
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،اليت صنف معظمها اإلمام البخاري يف صحيحه ،ضمن
كتاب الصوم ،وتشري هذه العينة املقصودة إىل أهمية الصوم ،ودوره يف تقويم سلوك الصائم،
واالرتقاء يف درجاته ،ورفع مكانته ،والسخاء يف مثوبته ،مما يشجع الشوق إىل الصوم ،وعلى
انتهاز فرصته ،ألدائه على الوجه املشروع ،ويف احلديثني أعاله خيرب الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،عن إجراءات تطرأ على الكون واملأل األعلى منه بقدوم رمضان ،فمع جميئه تفتح
أبواب اجلنة ،وتغلق أبواب جهنم ،وتسلسل الشياطني ،وجاء يف عمدة القاري ،أن املراد
من فتح أبواب اجلنة حقيقة الفتح ،وقيل :املراد بذلك كثرة الطاعات يف شهر رمضان ،فإنها
موصلة إىل اجلنة ،فكين بها عن ذلك ،ويقال :املراد به ما فتح اهلل على العباد فيه من األعمال
املوجبة إىل اجلنة؛ من الصيام والصالة والتالوة ،وأن الطريق إىل اجلنة يف رمضان سهل،
واألعمال فيه أسرع إىل القبول.

()3

وقيل :إن معناه أن اهلل يتجاوز فيه للصائمني عن ذنوبهم ،ويضاعف هلم حسناتهم،
فبذلك تغلق عنهم أبواب اجلحيم ،وأبواب جهنم؛ ألن الصوم ُجنة ،يستجري به العبد من
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.
 .2التخريج نفسه.
 .3عمدة القاري.266/ 10 :
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النار ،وتفتح هلم أبواب اجلنة؛ ألن أعماهلم تزكو فيه هلم ،وتتقبل منهم ،هذا مذهب من محل
احلديث على االستعارة واجملاز.

()1

فرصة ساحنة للتطهر من الذنوب واخلطايا:
من النفحات اإلميانية اليت تزهر بها األجواء الرمضانية ،بث روح األمل مبسح اخلطايا،
وحمو الذنوب اليت ال مناص من الوقوع يف ملمها ،فصيام رمضان وقيام ليله ،وخباصة ليلة
القدر ،فرص ساحنة جديرة أن تنتهز للخروج بها ساملني من اخلطايا ،معافني من وزر
الذنوب ،حيث الوعود الصادقة ،تؤكد حقيقة توافر هذه الفرص.

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم
ْر إِميَاًنا َو ْ
فعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة اْل َقد ِ

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

()2

والفرص املتاحة لتكفري الذنوب ،ال تقتصر على أيام رمضان ولياليه ،وإمنا تشمل إىل

جانبها مناسبات يومية وأسبوعية أخرى ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ات
سَ ،والجُْ ْم َعُة إىل الجُْ ْم َعِةَ ،و َر َم َض ُان إىل َر َم َضا َنُ ،م َك ِّف َر ٌ
(الصَل َو ُ
وسلم ،كان يقولَّ :
ات الخْ َ ْم ُ
َب اْل َكبَاِئ َر)
اجتَن َ
ما َبيْن ُ
َه َّن إذا ْ

()3

واهلل جل يف عاله أثنى على الصائمني والصائمات ،ضمن الثناء على جمموعة أخرى

من أصحاب اخلريات ،الذين وعدهم مجيعاً باملغفرة واألجر العظيم ،فقال عز وجل{ :إِ َّن
الصاِدِق َ
َات َواْل َقاِنتِ َ
ات َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
المُْ ْسِل ِم َ
ات
الصاِدَق ِ
ني َواْل َقاِنت ِ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
ني َوالمُْ ْسِل َم ِ
ني َو َّ
َات َو َّ
الصاِئ ِم َ
َص ِّدِق َ
اش ِع َ
ني
الص ِاب ِر َ
ني َوالمُْت َ
ات َوالمُْت َ
ني َوالخْ َ ِ
ات َوالخْ َ ِ
َص ِّدَق ِ
اش َع ِ
الص ِاب َر ِ
ات َو َّ
ين َو َّ
َو َّ
ات أَ َع َّد ُ
ين اهللَ َكثِرياً َو َّ
ات َو َّ
ات َوالحْ َاِف ِظ َ
اهلل لهَُم
الذا ِك ِر َ
ني ُفُر َ
الذا ِك َر ِ
وج ُه ْم َوالحْ َاِف َظ ِ
الصاِئ َم ِ
َو َّ
ً ()4
َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيما}

 .1التمهيد البن عبد الرب.152/ 16 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا
بينهن ما اجتنبت الكبائر.
 .4األحزاب.35 :
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واملسلم ال َف ِطن جيد يف الوعود سالفة الذكر ،حمفزات له لإلقبال على التوبة ،واملسارعة إىل
املغفرة ،مهما بلغت خطاياه ،وتعاظمت ذنوبه ،دون أن يساوره قنوط أو إحباط من حجمها
وتراكمها ،فباب التوبة مفتوح ،ونفحات الرمحة الربانية متاحة ،وما علينا سوى طرق أبوابها،
وولوج مداخلها ،بيقني راسخ.
الصيام ُج ّنة واهلل جَيزي به:
من األجواء اإلميانية اليت يهيئها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الستقبال رمضان بالعزم

على التوبة النصوح ،تأكيده على أن الصيام وقاية ،وأن خلوف فم الصائم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ

َت َعالىَ من ِريح المِْ ْس ِك ،وأن الصيام هلل ،وهو سبحانه جيزي به ،مضاعفاً ثواب احلسنات،
ِ
احلسنة بعشر أضعافها ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

(الصيَاُم ُجنٌَّة ،فال يَ ْرُف ْ
ث ،وال يجَْ َه ْلَ ،وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه أو َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل :إني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ ،
قالِّ :

َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده؛ لخَُ ُل ُ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ َت َعالىَ من ِريح المِْ ْس ِك ،يَترُْ ُك َط َعا َمُه،
وف َفم َّ
ِ
َ َ َ (*)
الصيَاُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أ ْمثالهِ ا)
َو َش َراَبُهَ ،و َش ْه َوَتُه ،من أَ ْجِليِّ ،
1

جاء يف عمدة القاري ،قول عياض يف معنى (الصيام ُجنَّة) أنه يسرت من اآلثام ،أو من النار،

أو جبميع ذلك ،وباألخري قطع النووي ،وقوله( :فال يرفث) أي ال يفحش ،واملراد من الرفث
هنا الكالم الفاحش ،ويطلق على اجلماع وعلى مقدماته ،وعلى ذكره مع النساء ،وحيتمل
أن يكون النهي عما هو أعم منها ،وقوله( :وال يجَْهل) أي ال يفعل شيئاً من أفعال اجلاهلية،
كالسفه والسخرية ،وقال القرطيب :ال يفهم من هذا أن غري الصوم يباح فيه ما ذكر ،وإمنا
املراد أن املنع من ذلك يتأكد بالصوم ،وقوله( :وإن امرؤ قاتله) أي نازعه ودافعه ،وقوله:
(أو شامته) أي أو تعرض للمشامتة ،واختلف العلماء يف كيفية رد الصائم على املشامت ،على
ثالثة أقوال؛ أحدهما ،أن يقول ذلك بلسانه ،إني صائم؛ حتى يعلم من جيهل أنه معتصم
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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بالصيام عن اللغو والرفث واجلهل ،والثاني ،أن يقول ذلك لنفسه؛ أي وإذا كنت صائماً،
فال ينبغي أن أخدش صومي باجلهل وحنوه ،فيزجر نفسه بذلك ،والقول الثالث ،التفرقة
بني صيام الفرض والنفل ،فيقول ذلك بلسانه يف الفرض ،ويقوله لنفسه يف التطوع ،وعند
الشافعي جيب احلمل على كال املعنيني.

()1

وقد حذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من حمبطات أجر الصيام ،ومبطالت أثره يف
الوقاية من النار ،من خالل اإلشارة إىل وزر بعض السلوكات اليت يتنافى اقرتافها مع نقاء
الصيام وطهره ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
اجٌة يف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه)(.)2
س لهلِ ِ َح َ
ُّور َواْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
(من مل يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
باب الريان:
من دواعي التحفز للصيام ،الطمع يف دخول اجلنة من باب الريان ،الذي خص اهلل به

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

َ
ََ
اب الجْ َنَِّة ،يا َعبْ َد اهللِ؛ هذا َخيرٌَْ ،ف َم ْن كان من أَ ْه ِل
يل اهللُِ ،نوِد َي من أْب َو ِ
أْنف َق َز ْو َجينْ ِ يف َسبِ ِ
َ لجْ
الصلاَ ةُِ ،د ِع َي من َباب َّ لاَ
اب الجْ ِ َهاِدَ ،و َم ْن كان من
َّ
الص ةَِ ،و َم ْن كان من أ ْه ِل ا ِ َهاِدُ ،د ِع َي من َب ِ
ِ
الص َدَقِة ،فقال
أَ ْه ِل ِّ
اب َّ
الريَّا ِنَ ،و َم ْن كان من أَ ْه ِل َّ
اب َّ
الص َدَقِةُ ،د ِع َي من َب ِ
الصيَ ِامُ ،د ِع َي من َب ِ
َ
ُ
ْ َ لأَْ
َ
ْ
اب
أبو َبك ٍر ،رضي اهلل عنهِ :بأِبي أنت َوأ ِّمي يا َر ُسول اهللِ؛ ما على من ُد ِع َي من ِتلك ا ْب َو ِ
َ
ْ َ لأَْ
اب ُكِّل َها؟ قال :نعمَ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن َت ُكو َن منهم)(،)3
من َضُرو َرةٍَ ،ف َه ْل ُي ْد َعى أ َح ٌد من ِتلك ا ْب َو ِ
راجني اهلل أن يوفقنا لدخول اجلنة من تلك األبواب مجيعها.
فرحتا الصائم:
الصائم رغم ما جيد من آثار اإلمساك عن الطعام والشراب واملفطرات األخرى ،فإنه
 .1عمدة القاري.258/ 10 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
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جيد متعة حني اإلفطار وفق أحكام دينه ،وتفرح نفسه وتبتهج ،حني يلقى جزاءه يوم القيامة،

مصداقاً ملا جاء عن أَبي ُه َريْ َرة َ،رضي اهلل عنه ،يقول :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
الصيَاُم ُجنٌَّة ،وإذا كان
الصيَا َم ،فإنه لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
(قال اهللُ :ك ُّل َع َم ِل ابن آَد َم له ،إال ِّ

يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل إني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم،
ث ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ
س محَُ َّم ٍد بيده ،لخَُ ُل ُ
لصاِئمِ َف ْر َحتَا ِن
وف َفم الصائم أَ ْطيب عن َد اهلل من ر
يح املِ ْس ِكِ ،ل َّ
َو َّال ِذي َن ْف ُ
َّ ِ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ

يَ ْف َر ُح ُه َما ،إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه)

(*)
1

سائلني اهلل العلي القدير أن يبلغنا رمضان ،وأن يعيننا على صيامه ،وقيام لياليه ،على

الوجه الذي يرضيه سبحانه ،لننال مثوبته ،واملغفرة اليت وعدنا إياها رسولنا األمني ،وخامت
النبيني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
أمره اهلل أن يعبده حتى يأتيه اليقني
يأمر اهلل رسوله املصطفى ،عليه الصالة والسالم ،باملداومة على عبادته سبحانه حتى
يفارق الدنيا باملوت ،فيقول جل شأنهَ {:وا ْعُب ْد َرَّب َك َحتَّى يَأِْتيَ َك اْليَ ِقنيُ}( ،)1فعبادة اهلل جل يف
عاله ،ال تنحصر بأوقات أو أجيال أو شرائح من الناس ،بل هي مطلوبة من اخللق دائماً،

وعلى رأس من تطلب منهم العبادة هم األنبياء واألصفياء ،ومنذ أن تلقى الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،التكليف الرباني بتولي مهمة النبوة ،توالت عليه األوامر اإلهلية بعبادة

اهلل ،ففي فاحتة سورة املزمل أمره ربه عز وجل أن يقيم الليل بالصالة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها

يال* أَ ْو ِزْد َعَليِْه َو َرِّتل اْلُق ْرآ َن َت ْرِت ً
ص ِمنُْه َقِل ً
الليْ َل إال َقِل ً
يال*
يال* ِن ْص َفُه أَ ِو انُق ْ
المَُّْز ِّم ُل* ُقمِ َّ ِ
ِ

الليْل ِه َي أَ َش ُّد َو ْطئاً َوأَْق َوُم ِق ً
إنَّا َسُنْل ِقي َعَليْ َك َق ْو ًال َث ِق ً
يال* إِ َّن َن ِ َ َّ
يال}
ِ
اشئَة ِ

()2

وكذلك فاحتة سورة املدثر ،جاء فيها األمر الرباني للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالتطهر

الالزم ألداء العبادة ،مقرتناً باألمر بالتكبري ،وهو نوع من العبادة ،وجزء مهم من أقوال
الصالة اليت تفتتح بها ،ويتم بها االنتقال من فعل إىل آخر فيها ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها المُْدِّ
َّثُر*

الر ْج َز َفا ْه ُج ْر}
ُق ْم َفأَن ِذ ْر* َو َرَّب َك َف َكبرِّ ْ* َوِثيَاَب َك َف َط ِّه ْر* َو ُّ

()3

وعبادة اهلل ال تنحصر بالصيام والصالة والزكاة واحلج ،وهي ليست مومسية أو فصلية ،وإمنا
يلتزم بها املؤمن يف حله وترحاله ،يف حزنه وفرحه ،يف صحته وسقمه ،فما يصدر عنه من
فعل أو قول يقصد به وجه اهلل ،يكتب له أجر تعبده هلل به ،حتى امتناعه عن الفعل احملرم ،أو
اس ،رضي اهلل عنهما ،عن
قول اإلثم خشية هلل ،تكتب له بذلك حسنات تعبده ،فعن ابن َعبَّ ٍ
 .1احلجر.99 :
 .2املزمل6 - 1:
 .3املدثر.5 - 1:
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َات
يما يَ ْر ِوي عن َرِّبِه عز وجل ،قال :قال( :إِ َّن اهللَ َكت َ
َب الحْ َ َسن ِ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ

اتُ ،ث َّم َبينَّ َ ذلكَ ،ف َم ْن َه َّم بحَِ َسنٍَة ،فلم يَ ْع َمْل َها َكتَبَ َها اهلل له ِعنْ َدُه َح َسنًَة َكا ِمَلًةَ ،فإِ ْن
السيِّئَ ِ
َو َّ
ريةٍ،
ف ،إىل أَ ْض َع ٍ
َات إىل سبع مائة ِض ْع ٍ
هو َه َّم بها ،فعملها َكتَبَ َها اهلل له ِعنْ َدُه َع ْش َر َح َسن ٍ
اف َكثِ َ

َو َم ْن َه َّم ِب َسيِّئٍَة فلم يَ ْع َمْل َهاَ ،كتَبَ َها اهلل له ِعنْ َدُه َح َسنًَة َكا ِمَلًةَ ،فإِ ْن هو َه َّم بها َف َع ِمَل َهاَ ،كتَبَ َها
اح َدةً)
اهلل له َسيِّئًَة َو ِ

()1

فعبادة اهلل العامة يؤديها املؤمن يف سكناته وحركاته ،بلسانه وبقية جوارحه ،أما العبادة
اخلاصة ،فيؤديها على الوجه املخصوص الذي وردت به عن النيب اهلادي ،صلى اهلل عليه

الزَبيرْ ِ ،أََّنُه مسع
ُموِني ُأ َصِّلي ،)2()...وعن أبي ُّ
وسلم ،وهو الذي يقولَ ...( :و َصُّلوا كما َرأَيْت ُ
احَلتِِه يوم النَّ ْحرَ ،ويَُق ُ
ول:
َج ِاب ًرا يقول( :رأيت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يرمي على َر ِ
ِ
َاس َك ُك ْمَ ،فإِِّني لاَ أَْد ِري َل َعِّلي لاَ أَ ُح ُّج َب ْع َد َح َّج هذه) (.)3
ِلتَأْ ُخ ُذوا َمن ِ
تيِ
التعبري عن املوت باليقني:
عرب اهلل يف آية سورة احلجر سالفة الذكر عن املوت الذي طلب من النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،أن يعبد ربه حتى يأتيه ،مبصطلح اليقني ،وتكرر مثل هذا التعبري عنه أيضاً يف سورة
املدثر ،حيث قال تعاىل حاكياً عن اجملرمني الذين يكذبون بيوم الدين ،فقال جل شأنهُ :
{ك ُّل

َس ُ
اءلو َن* َع ِن المْجُِْر ِم َ
ني* َما َسَل َك ُك ْم
س بمَِا َك َسبَ ْ
ت َر ِهينٌَة* إِال أَ ْص َح َ
ني* فيِ َجنَّ ٍ
ات يَت َ
اب اْليَ ِم ِ
َن ْف ٍ
ني* َو ُكنَّا نخَُ ُ
وض َم َع الخْ َاِئ ِض َ
ني* َولمَْ َن ُك ُن ْط ِع ُم المِْ ْس ِك َ
َس َق َر* َق ُالوا لمَْ َن ُك ِم َن المُْ َصِّل َ
ني* َو ُكنَّا
فيِ
ُن َك ِّذ ُب ِبيَ ْوم ِّ
ين* َحتَّى أََتاَنا اْليَ ِقنيُ}(.)4
الد ِ
ِ
هم حبسنة أو بسيئة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب من َّ
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى اهلل عليه
وسلم :لتأخذوا مناسككم.
 .4املدثر.47 - 38:
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ويف سورة التكاثر ذكر اليقني مرتني ،متعلقاً مرة بالعلم ،وأخرى بالعني ،فقال تعاىل:

{أَلهَْ ُاك ُم التَّ َكاُثُر* َحتَّى ُز ْرتمُُ المََْق ِاب َر* كَلاَّ َس ْو َف َت ْعَل ُمو َن* ُث َّم كَلاَّ َس ْو َف َت ْعَل ُمو َن* َكال
َ
َ
ُسأَُل َّن يَ ْو َمئِ ٍذ َع ِن
ني* َلترََ ُو َّن الجْ َ ِح َ
ني* ُث َّم َلت ْ
يم* ُث َّم لترََ ُوَّن َها َعينْ َ اْليَ ِق ِ
ل ْو َت ْعَل ُمو َن ِعْل َم اْليَ ِق ِ
النَّ ِعيمِ}

()1

ويف أضواء البيان ،أن حق اليقني هو منتهى العلم ،إذ اليقني ثالث درجات ،األوىل علم
اليقني ،والثانية عني اليقني ،والثالثة حق اليقني ،ذكرت درجتان منهما يف سورة التكاثر،
والثالثة إذا دخلوها كان حق اليقني.

()2

وفيه أن العلم ما كان عن دالئل ،وعني اليقني ما كان عن مشاهدة ،وحق اليقني ما كان
عن مالبسة وخمالطة.

()3

َ
ني}(،)4
وجاء ذكر حق اليقني يف سورتي الواقعة واحلاقة ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َهذا لهَُ َو َح ُّق اْليَ ِق ِ

لحََ
ني}(.)5
وقال سبحانهَ { :وإَِّنُه ُّق اْليَ ِق ِ

ت:
وقد فسر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،اليقني باملوت ،فعن َخ ِار َجة بن َزيْ ِد بن َث ِاب ٍ

ُس َم
ْص ِارَ -بايَ َع ْ
(أَ َّن ُأ َّم اْل َعلاَ ِء -ا ْم َرأَةً من الأَْن َ
ت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْخبرََ ْتُه أََّنُه اْقت ِ

ْم ُان بن َم ْظ ُعو ٍنَ ،فأَْن َزْلنَاُه يف أَْبيَاِتنَاَ ،ف َو ِج َع َو َج َعُه الذي ُت ُوفيَِّ فيه،
اجُرو َن ُق ْر َعًةَ ،ف َطا َر لنا ُعث َ
المُْ َه ِ

فلما ُت ُوفيَِّ َو ُغ ِّس َل َو ُك ِّف َن يف أَْث َو ِابِه ،دخل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقلتَ :رحمَُْة اهللِ

َ
بَ ،ف َش َهاَدِتي َعَليْ َك ،لقد أَ ْك َر َم َك اهلل ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :وما
َعَليْ َك أَبا َّ
الساِئ ِ

يك أَ َّن اهللَ قد أَ ْك َر َمُه؟ فقلتِ :بأَِبي أنت يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ف َم ْن ُي ْك ِرُمُه اهلل؟ فقال :أَ َّما هو َف َق ْد
ْر ِ
ُيد ِ
 .1سورة التكاثر.
 .2أضواء البيان.263/ 8 :
 .3أضواء البيان.83/ 9 :
 .4الواقعة.95 :
 .5احلاقة.51 :
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َجاَءُه اْليَ ِقنيُ ،واهلل إني لأََ ْر ُجو له الخْ َيرْ َ ،واهلل ما أَْد ِري ،وأنا رسول اهللِ ما ُي ْف َع ُل ِبي ،قالتَ :ف َواهللِ

لاَ ُأ َز ِّكي أَ َح ًدا َب ْع َدُه أََب ًدا)

()1

فاملوت يغيب امليت عن حياته الدنيا ،لكن بعده تتكشف له احلقائق ،وتزال عنه حجب
كانت مستورة عن عينيه ،فهو يقني من هذه الناحية ،ويقني كذلك؛ ألنه واقع باملخلوقات

كلها ال حمالة ،مصداقاً لقوله تعاىلُّ ُ :
س َذاِئ َقُة المَْْو ِت َوَنبُْل ُ
وكم ِب َّ
الش ِّر َوالخْ َيرْ ِ ِفتْنًَة َوإَِليْنَا
{كل َن ْف ٍ

ُت ْر َج ُعو َن}

()2

عينة من أوامر اهلل بعبادته:
باإلضافة إىل األمر الرباني للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعبادته حتى يأتيه اليقني ،فإن اهلل
ِ
الص َ
الةَ َط َرفيَ ِ النَّ َه ِار
أمر بأن يعبد ،يف مواضع قرآنية عديدة أخرى ،منها قوله تعاىلَ { :وأَِقم َّ
ات َذِل َك ِذ ْك َرى ِل َّ
َوُزَلفاً ِّم َن َّ
َات ُي ْذ ِه نْ َ
ين}( ،)3ويف معنى قوله
لذا ِك ِر َ
السـيِّئَ ِ
الليْ ِل إِ َّن الحْ َ َسن ِ
ب َّ
ِ
الص َ
الةَ َط َرفيَ ِ النَّ َه ِار} يقول القرطيب :مل خيتلف أحد من أهل التأويل يف أن
عز وجلَ { :وأَِقم َّ
الصالة يف هذه اآلية يراد بها الصلوات املفروضة ،وخصها بالذكر؛ ألنها ثانية اإلميان ،وإليها
ُيفزع يف النوائب ،فقال جماهد :الطرف األول صالة الصبح ،والطرف الثاني صالة الظهر
والعصر ،وقيل :الطرفان الصبح واملغرب ،وعن احلسن الطرف الثاني العصر وحده ،وقيل:
الطرفان الظهر والعصر ،والزلف املغرب والعشاء والصبح.

()4

فالتعبد الواجب إىل اهلل بالصالة يتعدد يومياً ،مما يعين أن عبادة اهلل املطلوبة حتى موت

العابد ،يؤديها مرات عديدة على مدار اليوم ،وتكرر األمر باألداء اليومي للصالة يف قوله
َِ
الةَ ِل ُدُ
الص َ
الش ْمس إِلىَ َغ َس ِق َّ
َّ
الليْ ِل َوُق ْرآ َن اْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْرآ َن اْل َف ْج ِر َكا َن
وك
ل
م
جل شأنه{:أِق
ِ
َّ
ِ
ً ()5
َم ْش ُهودا}
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه.
 .2األنبياء.35 :
 .3هود.114 :
 .4تفسري القرطيب.109/ 9 :
 .5اإلسراء78 :
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غاية اخللق:
تتماشى األوامر اإلهلية للنيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعبادة ربه ،مع احلقيقة العقائدية
العامة ،املتمثلة يف حتديد عبادة اهلل غاية للخالق سبحانه من خلقه ،حيث يقول تعاىلَ { :و َما
نس إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن}(.)1
َخَل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإِْ َ

اس ا ْعُب ُدواْ َرَّب ُك ُم َّال ِذي
وقد وجه اهلل أمره لعموم الناس بعبادته ،فقال جل ذكره{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}
َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ

()2

ين آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا
واملؤمنون تلقوا عن ربهم األمر بعبادته ،فيقول عز وجل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اس ُج ُدوا َوا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواْف َعُلوا الخْ َيرْ َ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}
َو ْ

()3

وكل رسول بعثه اهلل تعاىل كلف بالدعوة إىل عبادة اهلل عز وجل ،فقال تعاىلَ { :وَل َق ْد َب َعثْنَا

ُك ِّل ُأ َّمٍة َّر ُس ً
وت َف ِمنْ ُهم َّم ْن َه َدى ُ
اجتَنُِبواْ َّ
الط ُاغ َ
ت
اهلل َو ِمنْ ُهم َّم ْن َح َّق ْ
وال أَ ِن ا ْعُب ُدواْ اهللَ َو ْ
فيِ
ُ ُ َ ِّ َ ()4
َ
الض َ
األ ْرض َف ُ
انظُرواْ َكيْ َ
اللُة َف ِس ُ ْ
َعَليِْه َّ
ف َكا َن َعاِقبَة املكذِبني}
ِ
ريوا فيِ
مما سبق تظهر ضرورة احملافظة على دميومة التعبد هلل ،يؤديها العابد صالةً وصياماً وزكاةً
وحجاً وذكراً واستغفاراً ،وال ينقطع عنها ،سائلني اهلل العلي القدير أن يوفقنا إىل حسن
طاعته وعبادته ،على سنة خامت النبيني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه
وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1الذاريات.56 :
 .2البقرة.21 :
 .3احلج.77 :
 .4النحل.36 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يلفت االنتباه إىل أهمية االستقامة على عبادة اهلل ودميومتها
احللقة األوىل
ْص ِار ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من
عن أبي أَيُّ َ
وب الأَْن َ
الد ْه ِر)(*).
َصا َم َر َم َضا َنُ ،ث َّم أَْتبَ َعُه ِستًّا من َش َّوا ٍل ،كان َك ِصيَ ِام َّ
1

مل يرتك الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذين صاموا رمضان عند أداء هذا الفرض الديين

الواجب وحسب ،بل شجعهم على ممارسة عبادة الصيام بعد االنتهاء من فرحتهم باإلفطار
يوم عيد الفطر ،وذلك على سبيل التطوع ،دون اإللزام الذي خص اهلل به صيام رمضان،
فاحلديث أعاله يشجع الصائمني على صيام جزء من شهر شوال ،الذي يلي رمضان ،من
خالل الوعد بنيل ثواب صيام الدهر ،ملن صام رمضان ،وأتبعه ستة أيام من شوال ،سواء
صامها متتالية بعد العيد مباشرة ،أم متفرقة خالل أيام الشهر ،وعلى الرغم من العلم أن
العبادة ال تعلل ،إال أن التدبر املشروع يف حكمة احلث على صيام يف شوال تطوعاً بعد
االنتهاء من صوم فرض رمضان ،يفسح اجملال للتفكري بأن تربية املسلم على االستقامة على
العبادة ،تقتضي منه جتاوز نطاق الواجبات والفرائض إىل النوافل والتطوع ،حتى يبقى
العباد على تواصل مع العبادات مبحض إرادتهم واختيارهم ،فال يكتفون بأداء الفرائض،
ليقينهم بفضل أداء النوافل ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ قال :من َعادَى لي

إلي ممَِّا افْترََ ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
َال
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
ب ّ
َوِليًّاَ ،ف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب ،وما َت َق َّر َب ّ
إلي ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه كنت سمَ ْ َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِه َوَب َص َرُه ،الذي
َعبْ ِدي يَتَ َق َّر ُب ّ

ُيبْ ِصُر ِبِه َويَ َدُه اليت يَبْ ِط ُ
استَ َعاَذِني
ش بهاَ ،و ِر ْجَلُه اليت ِ
يمَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََلنيِ لأَُ ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان.
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ُ َ
َ ُ
س المُْ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه المَْْو َت ،وأنا أَ ْك َرُه
أل ِعيذَّنُه ،وما َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُهَ ،ت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
َم َساَءَتُه)

()1

فعباد اهلل املخلصني يؤدون الفرض راغبني ،ويسعون ألداء النوافل متطوعني ،على أمل
أن يرقوا يف الدرجات ،ونيل املزايا واهلبات ،اليت من أمساها أن يشملهم اهلل بعني رعايته
وتوفيقه ،فيسدد خطاهم ،وحيمي كيانهم ،ويليب دعاءهم ،وقد أصاب الشاعر إذ قال:
وإذا العناي��ة الحظت��ك عيوُنه��ا

ُ
ال َ
تصان
ب��أس فأن��ت
خت��ش من
ٍ

ٌ
حبائل
واصطد به��ا العنقاء فه��ي

واطع��ن به��ا األعداء فهي س��نان

غرائم
وافت��ح كنوز األرض فه��ي
ٌ

واقت��د به��ا اجل��وزاء فه��ي عنان

ّ
أرض ق��د نزل��ت قفارها
وب��كل ٍ

ُ
أم��ان
ه��ن
من فاملخ��اوف كّل َّ

كما أصاب الشاعر اآلخر الذي قال:
إَِذا مل يَ ُك ْن َع ٌ
ون ِم َن اهللِ ِلل َفتى
منوذج الرعاية الربانية لعباده املصطفني:

َعَليِه اجتِ َهاُدُه
َفأَو ُل ما
َّ َ يجَنيِ

طوبى ملؤدي الفرائض ،واملتطوعني بالنوافل ،طوبى هلم ،وحسن مقام ،طوبى هلم أن

ُيصنعوا على عني اهلل ،كما وعد كليمه موسى ،عليه السالمً ،
قائالَ ...{ :وأَْل َقيْ ُت َعَليْ َك محََبًَّة
ُصنَ َع َعَلى َعيْن}(.)2
ِّمنيِّ َوِلت ْ

ُصنَ َع َعَلى َعيْن} أي تربى ،وحيسن إليك مبرأى مين وحفظ.
ومعنى { َوِلت ْ

()3

وقصة موسى ،عليه السالم ،فيها من الرباهني الساطعة على مثار الرعاية الربانية ،اليت
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .2طه.39 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.13/ 3 ،
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حني حيظى بها امرؤ أو مجاعة ،فإن أحواهلما تتبدل عجباً ،أمل تروا كيف رجع موسى بعد أن
قذفته أمه يف البحر هرباً من بطش فرعون إىل حضنها وكنفها بأمر فرعون ،ثم هيأ اهلل له
السبل ليرتبى يف قصر فرعون ،ليكون له عدواً وحزناً ،مصداقاً لقوله تعاىلَ{ :فاْلتَ َق َطُه ُ
آل
ِف ْر َع ْو َن ِليَ ُكو َن لهَُ ْم َع ُد ّواً َو َحزَناً }...

()1

فال عجب أن يعد اهلل املتقربني له بالنوافل بعد أدائهم الفروض بأن يكون الراعي
لسمعهم وأبصارهم ،وبطشهم بأيديهم وأرجلهم ،كيف ال؟! ويف عقيدة املسلم أن سداده ال
ـك َّن اهللَ َقتَ
َل ُه ْم َو َما َر َميْ َ
ت
يكون إال بتوفيق ربه ،مصداقاً لقوله جل شأنهَ{ :فَل ْم َت ْقُتُل ُ
وه ْم َوَل ِ
إِْذ َر َميْ َ
ـك َّن اهللَ َر َمى .)2(}...
ت َوَل ِ
االستقامة على العبادة:
نذكر بالنفحات سالفة الذكر املسلمني واملسلمات ،الذين انتهوا لتوهم من أداء ركن
مهم من أركان إسالمهم ،فصاموا رمضان ،وها هم مقبلون على صيام التطوع من شوال،
عسى أن يفوزوا بثواب صيام الدهر الذي وعدوا ،خبالف الذين صاموا رمضان ،وصلوا
الرتاويح ،وقرأوا القرآن ،وصلوا اخلمس ،وشدوا الرحال إىل املسجد األقصى ،وبذلوا
الصدقات بسخاء يف رمضان ،ثم انقطعوا عن هذه العبادات أو بعضها ،وفرتت هممهم
عن أداء واجبات فرضها اهلل عليهم يف رمضان ،وغريه من شهور العام ،كأداء الصالة ،اليت
كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً يف شهور العام مجيعها ،ال شك أن الذين أدوا العبادات يف
 .1القصص.8 :
 .2األنفال.17 :
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رمضان فيهم خري ،لكن عليهم أن يستثمروه لينمو سنابل عطاء ورضوان طوال حياتهم،
فاألعمار قصرية ،فهنيئاً ملن اصطحب فيها الطاعات ،ورافق القربات ،حتى إذا ما كان
الرحيل عن هذه الغابرة ،وهو حتماً سيكون ،طال الزمن أم قصر ،كان من أهل الطمأنينة،
اضيًَة
س المُْ ْط َمئِنَُّة*ا ْر ِج ِعي إِلىَ َرِّب ِك َر ِ
الذين خاطب جل يف عاله أنفسهم ،فقال{ :يَا أَيَُّت َها النَّ ْف ُ
َّم ْر ِضيًَّة* َفاْد ُخِلي فيِ ِعبَاِدي* َواْد ُخِلي َجنَّت}

()1

ويف هذا املقام حيسن إمجال التذكري ببعض ما ينبغي احملافظة على التواصل معه من
العبادات بعد رمضان.
احملافظة على الصلة بالقرآن:
صحيح أن للقرآن الكريم صلة وثيقة بشهر رمضان ،ففيه ُأنزل ،ويف احلديث الصحيح
(وكان ِجبرْ ُ
ار ُسُه اْلُق ْرآ َن)( ،)2إال أن التواصل
يل يَْل َقاُه يف كل َليَْلٍة من َر َم َضا َن َفُي َد ِ
ِ
ً
مع القرآن تالوة وتدارساً وحفظاً
وعمال مبقتضاه ،ال ينحصر بزمن دون آخر ،بل إن
القرآن الكريم نفسه نزل فيه شكوى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل ربه من هجر
ول يَا َر ِّب إ َّن َق ْو ِمي خََّ
الناس له ،وإعراضهم عنه ،فقال جل شأنهَ { :وَق َ
الر ُس ُ
ات ُذوا َه َذا اْلُق ْرآ َن
ال َّ
ِ
َم ْه ُجوراً}(.)3
يقول ابن كثري يف املراد من هجر القرآن هنا :إن املشركني كانوا ال يصغون للقرآن ،وال
يستمعون له ،وكانوا إذا يتلى عليهم أكثروا اللغط والكالم يف غريه ،حتى ال يسمعونه ،فهذا
 .1الفجر.30 - 27:
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة.
 .3الفرقان.30 :
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من هجرانه ،وترك اإلميان به ،وترك تصديقه من هجرانه ،وترك تدبره وتفهمه من هجرانه،
وترك العمل به ،وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ،والعدول عنه إىل غريه من
شعر ،أو قول ،أو غناء ،أو هلو ،أو كالم ،أو طريقة مأخوذة من غريه ،كل ذلك من هجرانه،
فنسأل اهلل الكريم املنان القادر على ما يشاء أن خيلصنا مما يسخطه ،ويشغلنا فيما يرضيه
من حفظ كتابه ،وفهمه ،والقيام مبقتضاه آناء الليل ،وأطراف النهار ،على الوجه الذي حيبه،
ويرضاه ،إنه كريم وهاب.

()1

احملافظة على شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك واملرابطة فيه:
املسلمون من خمتلف األراضي الفلسطينية انتهزوا فسحة السماح هلم بشد الرحال إىل
املسجد األقصى املبارك ،فتقاطروا من كل حدب وصوب ،شيباً وشباناً إىل مسرى نبيهم،
صلى اهلل عليه وسلم ،وقبلتهم األوىل ،تلهج قلوبهم ناطقة ،لبيك رسول اهلل ،لبيك أقصاه،
مستجيبني بذلك إىل احلث النبوي على شد الرحال إليه ،حيث قال ،صلى اهلل عليه وسلم:
لحْ َ
الر َح ُال إال إىل َثالَثِة َم َس ِ َ لمَْ
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه
(ال ُت َش ُّد ِّ
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
األْق َصى)
ِ

()2

واحلشود اليت شدت الرحال إىل املسجد األقصى ،أطلقت رسالة تذكريية واضحة ال لبس
فيها ،أن املسجد األقصى يف قلوب املسلمني ،ويف صلب عقيدتهم ،اليت ربط فيها اهلل املسجد
األقصى باملسجد احلرام ،ربطاً وثيقاً ال انفصام له ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،فاألقصى
 .1تفسري ابن كثري.318 /3 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
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لنا ،وما مينعنا عنه سوى حواجز الظاملني ،وإليه ينبغي أن يصبو املسلمون يف أحناء الدنيا ،وال
ُيقبل منا وال منهم هجر التواصل معه ،وإمنا جيب احلفاظ عليه ،وإعماره يف رمضان وغريه،
ما دام الدم يف عروقنا ينبض ،وما دمنا نؤمن باهلل وقرآنه وأنبيائه ،وحقوقنا املشروعة فيه.
سائلني اهلل العلي القدير أن يثبت قلوبنا على اإلميان ،وأن ال يزيغها عنه ،على أمل أن
ييسر اهلل مواصلة احلديث عن لفت االنتباه إىل أهمية االستقامة على عبادة اهلل ،ودميومتها
يف احللقة القادمةِّ ،
وصل اللهم وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن
تبعه بإحسان إىل الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يلفت االنتباه إىل أهمية االستقامة على عبادة اهلل ودميومتها
احللقة الثانية واألخرية
َ
ريا ِب َّ
الليْ ِل،
َجُر َح ِص ً
عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان يحَْت ِ

س عليهَ ،ف َج َع َل الناس يَُثوُبو َن إىل النيب ،صلى اهلل عليه
َفُي َصِّلي عليهَ ،ويَبْ ُس ُطُه ِبالنَّ َه ِارَ ،فيَ ْجِل ُ

وسلمَ ،فُي َصُّلو َن ِب َصالِتِه ،حتى َكُثُرواَ ،فأَْقبَ َل ،فقال :يا أَيُّ َها الناس؛ ُخ ُذوا من الأَْ ْع َما ِل ما
ْ َ َّ (*)
ب َ
ُت ِطيُقو َن ،فإن اهللَ ال ُّ
األ ْع َما ِل إىل اهللِ ما دَا َمَ ،وإِن قل)
يمََل ،حتى تمََُّلواَ ،وإِ َّن أَ َح َّ
ً
تواصال مع ما مت عرضه يف احللقة السابقة من بياّن لفضل إتباع صيام فرض رمضان بصيام
1

ستة أيام من شوال الذي يليه ،فمن يوفق لذلك حيوز ثواب صيام الدهر ،ومن االستنتاجات
املستنبطة من هذا الوعد النبوي ،أن يبقى العباد على تواصل مع العبادات مبحض إرادتهم
واختيارهم ،فال يكتفون بأداء الفرائض ،ليقينهم بفضل أداء النوافل ،وليعلم القائمون
بالفرائض أن واجبهم حنوها ال يقتصر على مواسم معينة ،فاهلل جل يف عاله ،نعبده بصيام
رمضان ،ونعبده يف أيام العام كلها؛ بأداء الصالة اليومية وغريها من العبادات ،فليس أمام
املسلم فسحة ألخذ إجازة مزاجية عن أداء العبادة ،ويف احلديث أعاله توجيه للمسلمني إىل
احملافظة على أداء العبادة هلل ،بالقدر الذي يستطيعون ويطيقون ،فاالندفاع املتحمس لإلكثار
ب
من التعبد يف فرتات احلماسة ،ثم االنقطاع عنها بعد فتور اهلمة ،ليس حمبذاً ،إذ إن أَ َح َّ

الأَْ ْع َما ِل إىل اهللِ ما دَا َم َوإِ ْن َق َّل.
التواصل املعتدل مع العبادة:

املسلم حيافظ على تواصل معتدل مع العبادة ،ومتابعة ملا مت التذكري به يف احللقة السابقة
من العبادات اليت ينبغي للمسلم العابد احملافظة على التواصل معها بعد رمضان ،حيث مت
* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب اجللوس على احلصري وحنوه.
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لفت األنظار إىل قضييت احملافظة على الصلة بالقرآن ،واحملافظة على شد الرحال إىل املسجد
األقصى واملرابطة فيه ،فالذي كان يف رمضان من إقبال املسلمني جتاه هاتني القضيتني يبشر
خبري ،وحتى يدوم التواصل معهما على الوجه الذي يرضي اهلل تعاىل ً
أوال ،وحيقق اإلجنازات
املطلوبة هلما ،جيدر اإلبقاء على جذوة التواصل معهما دون انقطاع ،وخباصة أنهما من قضايا
العقيدة الدينية والعبادات الشرعية ،واملطلوب حنوهما واجب دائم ،وحرارة متقدة تأبى
الفتور واالنطفاء ،ومن القضايا اجلديرة باالهتمام يف رمضان وغريه ،الصالة ،اليت هي عمود
الدين.
احملافظة على الصالة:
من أبرز األمور اليت ينبغي للمسلم احلرص على احملافظة عليها يف املواسم واألوقات
مجيعها الصالة ،اليت هي عمود الدين ،وقد أثنى اهلل على احملافظني على صالتهم ،فقال

ين ُه ْم َعَلى َصَل َواِت ِه ْم يحَُاِف ُظو َن}( ،)1وجاء ذكر الصالة هنا جمموعة ،ويف
جل شأنهَ { :و َّال ِذ َ
ين
سورة املعارج ذكرت الصالة مفردة يف سياق الثناء على احملافظني عليها ،فقال تعاىلَ {:و َّال ِذ َ

ين
ُه ْم َعَلى َصلاَ ِت ِه ْم يحَُاِف ُظو َن}( ،)2وكذلك يف سورة األنعام ،حيث قال جل شأنهَ ...{ :و َّال ِذ َ

اآلخ َرةِ ُي ْؤ ِمنُو َن ِبِه َو ُه ْم َعَلى َص َ
الِت ِه ْم يحَُاِف ُظو َن}( ،)3وأثنى اهلل كذلك على الذين هم
ُي ْؤ ِمنُو َن ِب ِ
على صالتهم دائمون ،فقال عز وجلَّ :
ين ُه ْم َعَلى َصلاَ ِت ِه ْم دَاِئ ُمو َن} ( ،)4وتنوع صيغة
{ال ِذ َ
ذكر الصالة بني املفرد واجلمع ،يشري واهلل أعلم إىل متيز املؤمنني الصاحلني باحملافظة على

جنس الصالة ،إىل جانب حرصهم على احملافظة على أداء الصلوات مجيعها ،دون تفريط.
فاملسلم حيرص على أن يكون من احملافظني على أداء الصالة يف وقتها املوقوت ،ويدوم
على ذلك ،أما التهاون يف أداء الصالة ،والتكاسل جتاه هذا الواجب ،فهو من املذمومات،
 .1املؤمنون.9 :
 .2املعارج.34 :
 .3األنعام.92 :
 .4املعارج.23 :
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اليت قبحها اهلل ،فقال تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلْل ُم َصِّل َ
ين ُه ْم َعن َصلاَ ِت ِه ْم َس ُاهو َن}( ،)1ونسب
ني* َّال ِذ َ
اهلل الكسل يف أداء الصالة إىل أفعال املنافقني ،فقال تعاىل{ :إِ َّن المُْنَاِف ِق َ
ني خَُياِد ُعو َن اهللَ َو ُه َو
اس َو َال يَ ْذ ُكُرو َن اهللَ إ َّال َقِل ً
الص َ
الةِ َقاُمواْ ُك َسالىَ ُي َر ُ
يال}.
آؤو َن النَّ َ
َخاِد ُع ُه ْم َوإَِذا َقاُمواْ إِلىَ َّ
ِ

()2

فعلى الذي حافظ على أداء الصالة يف رمضان أن يواصل أداءها بعده ،حتى يربأ بنفسه

أن يكون من املنافقني ،أو الذين توعدهم اهلل بالويل لسهوهم عن صالتهم ،وتهاونهم يف
أدائها على وقتها.
عبادة اهلل غاية اخلالق من اخللق:
من فضل العبادة بالعموم ،أنها الغاية اليت خلق اهلل اخللق ألجلها ،مصداقاً لقوله

نس إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن}( ،)3ومبقتضى ذلك صدر األمر اإلهلي للناس
تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإِْ َ

ين ِمن
اس ا ْعُب ُدواْ َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ
أمجعني بعبادة اهلل ،فقال عز وجل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}( ،)4وتكرر ورود األمر بعبادة اهلل يف القرآن الكريم يف مواضع كثرية،
اس ُج ُدوا
اس ُج ُدوا لهلِ ِ َوا ْعُب ُدوا}( ،)5وقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا َو ْ
فقال تعاىلَ{ :ف ْ

َوا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواْف َعُلوا الخْ َيرْ َ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}.

()6

واألنبياء عموماً خاطبوا أقوامهم بعبادة اهلل ،فقال تعاىلَ { :وَل َق ْد َب َعثْنَا ُك ِّل ُأ َّمٍة َّر ُس ً
وال أَ ِن
فيِ
الض َ
وت َف ِمنْ ُهم َّم ْن َه َدى ُ
اجتَنُِبواْ َّ
ريواْ
ت َعَليِْه َّ
الط ُاغ َ
اهلل َو ِمنْ ُهم َّم ْن َح َّق ْ
ا ْعُب ُدواْ اهللَ َو ْ
اللُة َف ِس ُ

َ
األ ْرض َف ُ
انظُرواْ َكيْ َ
ف َكا َن َعاِقبَُة المُْ َك ِّذِب َ
ني}
ِ
فيِ
يم إْذ َق َ
ال
وعن إبراهيم ،عليه السالم ،أنه أمر قومه بعبادة اهلل ،يقول جل ذكرهَ { :وإِْب َرا ِه َ ِ
()7
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ُم َت ْعَل ُمو َن}
ِل َق ْو ِمِه ا ْعُب ُدوا اهللَ َو َّاتُقوُه َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ

()1

وتكرر يف سورتي األعراف وهود ذكر خطاب بعض األنبياء إىل أقوامهم ،املتضمن األمر

بعبادة اهلل ،كما يف خطاب نوح ،وهود ،وصاحل ،وشعيب ،عليهم السالم ،فعن نوح وقومه

{ل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ُنوحاً إلىَ َق ْو ِمِه َف َق َ
يقول سبحانهَ :
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه إِِّني
ِ
أَ َخ ُ
اب يَ ْو ٍم َع ِظيم}(.)2
اف َعَليْ ُك ْم َع َذ َ
ٍ
ويف سورة املؤمنون ،يقول تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ُنوحاً إلىَ َق ْو ِمِه َف َق َ
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدوا اهللَ َما
ِ
ََلاَ َ ُ َ ()3
َل ُكم ِّم ْن إَِلٍه َغيرُُْه أف تتَّقون}
وعن هود وقومه عاد ،يقول تعاىلَ { :وإلىَ َعاٍد أَ َخ ُاه ْم ُهوداً َق َ
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم
ِ
ال َتتَُّقو َن} ( ،)4ويف سورة هود ،يقول تعاىلَ {:وإلىَ َعاٍد أَ َخ ُاه ْم ُهوداً َق َ
ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه أََف َ
ال يَا َق ْو ِم
ِ
َّ ْترَُ َ ()5
ُم إِال ُمف ون}
ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه إِ ْن أَنت ْ
وعن صاحل وقومه مثود ،يقول سبحانهَ { :وإلىَ ثمَُوَد أَ َخ ُاه ْم َصالحِ اً َق َ
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما
ِ
ْ ْ َ
َُ
ُ
ُ
َُ ً ََ
َ
َ َ َ
ض
لكم ِّم ْن إِلـٍه غيرُُْه ق ْد َجاءْتكم َبيِّنٌَة ِّمن َّرِّبك ْم َهـ ِذهِ َناقُة اهللِ لك ْم آيَة فذُرو َها َتأ ُكل فيِ أ ْر ِ
يم}( ،)6ويف سورة هود ،يقول تعاىلَ { :وإِلىَ ثمَُوَد أَ َخ ُاه ْم
اهللِ َو َال تمََ ُّسو َها ِب ُس َوٍء َفيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
ال يَا َق ْوم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَلـٍه َغيرُُْه ُه َو أَ َ َ
َ
َصالحِ اً َق َ
استَ ْع َم َر ُك ْم ِفي َها
ض َو ْ
ِ
نشأ ُكم ِّم َن األ ْر ِ
ِ
()7
يب}
يب مجُِّ ٌ
استَ ْغ ِفُروُه ُث َّم ُتوُبواْ إَِليِْه إِ َّن َرِّبي َق ِر ٌ
َف ْ
وعنه وقومه جاء يف سورة النملَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا إِلىَ ثمَُوَد أَ َخ ُاه ْم َصالحِ اً أَ ِن ا ْعُب ُدوا اهللَ َفإَِذا
َ ()8
َص ُمون}
ُه ْم َف ِري َقا ِن خَْيت ِ
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وعن شعيب وأهل مدين يقول سبحانهَ { :وإلىَ َم ْديَ َن أَ َخ ُاه ْم ُش َعيْباً َق َ
ال يَا َق ْوم ا ْعُب ُدواْ اهللَ
ِ
ِ
اس
َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه َق ْد َجاءْت ُكم َبيِّنٌَة ِّمن َّرِّب ُك ْم َفأَ ْوُفواْ اْل َكيْ َل َوالمِْيزَا َن َو َال َتبْ َخ ُسواْ النَّ َ
َ
األ ْرض َب ْع َد إ ْص َ
َ ُْ ْ
ال ِح َها َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)1ويف
أَ ْشيَ ُ
ِ
ِ
اءه ْم َوال تف ِس ُدوا فيِ
سورة هود ،يقول تعاىلَ { :وإلىَ َم ْديَ َن أَ َخ ُاه ْم ُش َعيْباً َق َ
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه
ِ
َغيرُُْه َو َال َتنُق ُصواْ المِْ ْكيَ َ
اكم بخَِيرْ ٍ َوإِِّني أَ َخ ُ
ال َوالمِْيزَا َن إِِّني أَ َر ُ
يط}(،)2
اف َعَليْ ُك ْم َع َذ َ
اب يَ ْو ٍم محُِّ ٍ

ويف سورة العنكبوت ،يقول تعاىلَ { :وإلىَ َم ْديَ َن أَ َخ ُاه ْم ُش َعيْباً َف َق َ
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدوا اهللَ َوا ْر ُجوا
ِ
()3
َ
ين}
ض ُم ْف ِس ِد َ
اْليَ ْو َم ِ
اآلخ َر َوال َت ْعثَ ْوا فيِ األ ْر ِ
يالحظ املتدبر يف اآليات القرآنية سالفة الذكر ،تكرر مطالبة الرسل ،عليهم السالم،
ألقوامهم بأن يعبدوا اهلل ،فهي قضية مشرتكة بينهم ،وهدف عام اجتمعت عليه دعوة األنبياء
والرسل ،عليهم السالم ،عرب الزمان واملكان ،انسجاماً مع الغاية اليت خلق اهلل عز وجل
اخللق ألجلها.
سائلني اهلل العلي القدير أن يثبت قلوبنا على اإلميان ،وأن ال يزيغها عنه ،وأن جيعلنا من
عباده املخلصني ،الذين عرفوا طريقهم إليه والتزموهِّ ،
وصل اللهم وسلم على نبينا حممد،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1األعراف.85 :
 .2هود.84 :
 .3العنكبوت.36 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعنى بتهذيب سلوك الصائم
احللقة األوىل
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :من مل يَ َد ْع َق ْو َل

اجٌة يف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه).
س لهلِ ِ َح َ
ُّور َواْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
الز ِ

()1

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه الشريف هذا ،يربط ثواب الصيام وقبوله من
صاحبه برتكه سلوكاً سيئاً ،يتعلق بقول الزور والعمل به ،ومعلوم أن إثم هذا السلوك
ُك ْم ِبأَ ْكبرَ اْل َكبَاِئر؟ ُقْلنَاَ :بَلى يا َر ُس َ
املشني عظيم ،حيث قال صلى اهلل عليه وسلم( :أال ُأَنبِّئ ُ
ول
ِ
ِ

اهللِ ،قال :اإل ْش َر ُ
اك ِباهللَِ ،و ُعُق ُ
ُّورَ ،و َش َهاَدُة
وق اْل َواِل َديْ ِن ،وكان ُمتَّ ِكئًا َف َجَل َ
س ،فقال :أال َوَق ْو ُل الز ِ
ِ
ُّور ،فما َز َ
ال يَُقولهَُا حتى قلت لاَ يَ ْس ُك ُت)
الزُّور ِ،أال َوَق ْو ُل الزُّورَ ِ،و َش َهاَدُة الز ِ

()2

وال ينحصر ربط قبول العبادة ،ومنها الصيام بالتخلي عن هذا السلوك وحده ،بل املراد
أعم من ذلك ،فكل سلوك قويم ينسجم مع روح العبادةُ ،يقبل صدوره ممن يؤديه ،وجيلب له
مزيداً من الثواب ،ورفع املكانة ،خبالف مثالب السلوك وخطاياه ،فإنها حتبط عمل صاحبها،
وتضيع ثواب تعبده ،بسبب ممارسة سلوك نهى اهلل عنه ،سواء أكان قولياً أم عملياً ،فخطايا
سلوك العابد تتناقض مع حسن التقرب إىل اهلل تعاىل بالعبادة ،اليت جتلب لصاحبها يف
األصل املصاحل واملنافع يف داريه .أما اهلل جل يف عاله ،فليس له حاجة يف إمساك عبده عن
الطعام والشراب؛ انصياعاً ألمر اهلل بالصيام ،فاهلل غين عن العباد ،ال تزيد الطاعات يف ملكه
شيئاً ،وال تنقص املعاصي منه شيئاً ،مصداقاً ملا جاء يف احلديث القدسي ،عن أبي َذ ٍّر ،عن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب عقوق الوالدين من الكبائر.
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يما َر َوى عن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  ،أََّنُه قال...( :يا ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ
ِ

َل ْن َتبُْل ُغوا َض ِّري َفت ُ
آخ َر ُك ْم،
َض ُّروِنيَ ،وَل ْن َتبُْل ُغوا َن ْف ِعي َفتَنْ َف ُعوِني ،يا ِعبَاِدي ،لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
َ
ُ
َوإن َ ُ
ْ
اح ٍد ِمنْ ُك ْم ،ما َزاَد ذلك يف ُمْل ِكي شيئاً ،يا
ب َر ُج ٍل َو ِ
ِ
ْسك ْم َو ِجنَّك ْمَ ،كاُنوا على أْت َقى َقل ِ

َ
ُ
آخ َر ُك ْمَ ،وإن َ ُ
ْ
اح ٍد ،ما
ب َر ُج ٍل َو ِ
ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
ِ
ْسك ْم َو ِجنَّك ْمَ ،كاُنوا على أْف َج ِر َقل ِ
ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،قاُموا يف
َن َق َ
ص ذلك من ُمْل ِكي شيئاً ،يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
ص
ْسا ٍن َم ْسأََلتَُه ،ما َن َق َ
َص ِعي ٍد َو ِ
ص ذلك ممَِّا ِعنْ ِدي إال كما يَنُْق ُ
اح ٍدَ ،ف َسأَُلوِنيَ ،فأَ ْع َطيْ ُت ُك َّل إِن َ
المِْ ْخيَ ُط إذا ُأْد ِخ َل اْلبَ ْح َر ،يا ِعبَاِدي؛ إمنا ِه َي أَ ْع َم ُال ُك ْم ُأ ْح ِصي َها َل ُك ْمُ ،ث َّم ُأ َوِّف ُ
يك ْم إِيَّا َهاَ ،ف َم ْن
َو َج َد َخيرْ ًا َفْليَ ْح َم ْد اهللََ ،و َم ْن َو َج َد غري ذلك ،فال يَُلو َم َّن إال َن ْف َسُه).

()1

كيفية نيل اهلل التقوى من العباد:
ملا أمر اهلل بتقديم اهلدي من األنعام لبيته احلرام يف احلج ،نبه سبحانه إىل أنه ليس حباجة
إليه ،وإمنا املراد أن يعرب هذا اإلهداء عن استقامة احلاج على دين اهلل ،فقال عز وجلَ{ :فإِلهَُ ُك ْم

ين إَذا ُذ ِك َر ُ
اح ٌد َفَلُه أَ ْسِل ُموا َوَب ِّش ِر المُْ ْخبِتِ َ
ين َعَلى َما
اهلل َو ِجَل ْ
الص ِاب ِر َ
إَِلٌه َو ِ
ت ُقُلوُب ُه ْم َو َّ
ني* َّال ِذ َ ِ

َاه ْم ُين ِفُقو َن* َواْلُب ْد َن َج َعْلنَا َها َل ُكم ِّمن َش َعاِئ ِر اهللِ َل ُك ْم
الصالةِ َوممَِّا َر َزْقن ُ
أَ َصاَب ُه ْم َوالمُِْق ِ
يمي َّ
ِفي َها َخيرٌْ}...

()2

فقد ربط اهلل جل شأنه كثرياً من الشعائر التعبدية بالتقوى وسلوكات العابدين ،فمن
ِّ
ُْ
وبَ ،وَب ّشر اهلل المُْ ْخبِتِ َ
ني أصحاب القلوب الوجلة،
ُي َعظ ْم َش َعاِئ َر اهللِ َفإَِّن َها ِمن َت ْق َوى الُقل ِ
الصابرين املصلني املنفقني ،مطعمي احملتاجني من حلوم هديهم ،وأضاحيهم ،وذبائحهم ،اليت
يتقربون إىل اهلل بذحبها ،والتصدق بلحومها ،مع التنبيه إىل أن تلك اللحوم ال يناهلا اهلل،
{لن يَن َ
وإمنا يناله التقوى من مقدميها ،حيث قال تعاىلَ :
َال اهللَ لحُُ وُم َها َولاَ ِد َم ُاؤ َها َوَل ِكن
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
 .2احلج.36 - 34 :
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نك ْم َك َذِل َك َس َّخ َر َها َل ُك ْم ِلت َ
َالُه التَّ ْق َوى ِم ُ
يَن ُ
ُكبرُِّ وا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَب ِّش ِر المْحُْ ِسنِ َ
ني}( ،)1ويف
التفسري؛ أن املراد بالشعائر أعالم الدين الظاهرة ،ومنها املناسك كلها ،وقوله تعاىل{ :لن
ينال اهلل حلومها وال دماؤها}؛ أي ليس املقصود منها ذحبها فقط ،وال ينال اهلل من حلومها وال
دمائها شيء؛ لكونه الغين احلميد ،وإمنا يناله اإلخالص فيها ،واالحتساب والنية الصاحلة،
وهلذا قال تعاىل{ :ولكن يناله التقوى منكم} ،ففي هذا حث وترغيب على اإلخالص يف
النحر ،وأن يكون القصد وجه اهلل وحده ،ال فخراً وال رياًء وال مسعًة ،وال جمرد عادة ،وهكذا
سائر العبادات ،إن مل يقرتن بها اإلخالص ،وتقوى اهلل ،كانت كالقشر الذي ال لب فيه،
واجلسد الذي ال روح فيه.

()2

تقوى الصائمني:
التعقيب الرباني الذي ختمت به آية سورة البقرة ،اليت فرض اهلل فيها الصيام على
املؤمنني ،يتقاطع مع ربط العبادة بالتقوى املعربة عن سلوك العابد ،فهو جدير بالتدبر،
ب َعَليْ ُك ُم
والتفكري ،واستخالص الدروس والعرب ،فاهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}
ب َعَلى َّال ِذ َ
ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ

()3

فحصول التقوى من أداء فرض الصيام أمر مرجو ومستهدف ،وهذا دون ريب رباط
وثيق بني العبادة ،وسلوك العابد ،فالصيام عبادة بدنية ،والتقوى جامعة ملكونات اعتقادية
وسلوكية ،تشمل أمناطاً عديدة منها ،فالتقوى كما عرفها اإلمام علي ،رضي اهلل عنه ،هي:
العمل بالتنزيل ،واخلوف من اجلليل سبحانه ،والرضا بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل.

()4

والتقوى صلتها بالسلوك وثيقة ،فهي ترتبط ببواعثه ،وشكله وأنواعه وأهدافه ،ومن احملال
 .1احلج.37 :
 .2تفسري السعدي.539 - 538 /1 ،
 .3البقرة.183 :
 .4شرح العقيدة الطحاوية.1675/ 1 ،
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أن يكون التعقيب على األمر بالصيام على هذا النحو (لعلكم تتقون) حمض صدفة ،ومن
الوجوه اليت ذكرها الرازي يف تفسري هذه العبارة القرآنية هنا ،أنه سبحانه بني بهذا الكالم
أن الصوم يورث التقوى؛ ملا فيه من انكسار الشهوة ،وانقماع اهلوى ،فإنه يردع عن األشر
والبطر ،والفواحش ،ويهون لذات الدنيا ،ورياستها ،وذلك ألن الصوم يكسر شهوة البطن
والفرج ،وإمنا يسعى الناس هلذين كما قيل يف املثل السائر ( :املرء يسعى لعارية بطنه
وفرجه) فمن أكثر الصوم ،هان عليه أمر هذين ،وخفت عليه مؤنتهما ،فكان ذلك رادعاً له
عن ارتكاب احملارم والفواحش ،ومهوناً عليه أمر الرياسة يف الدنيا ،وذلك جامع ألسباب
التقوى ،فيكون معنى اآلية ،فرضت عليكم الصيام ،لتكونوا به من املتقني ،الذين أثنيت
عليهم يف كتابي ،وأعلمت أن هذا الكتاب ،هدى هلم ،وملا اختص الصوم بهذه اخلاصية
حسن منه تعاىل ،أن يقول عند إجيابهاَ :
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}

(*)
1

ربط املثوبة بسلوك العابد:
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يربط املثوبة بكثرة العبادة ،بقدر ما ربطها بسلوك
العابد ،الذي منه التحلي بالصدق ،ويتضح هذا الربط جبالء يف حديث األعرابي الذي سأل
عن الفرائض ،ووعد أنه لن ينقص منها ،ولن يزيد عليها ،كما جاء يف احلديث الصحيح،
عن َطْل َحَة بن ُعبَيْ ِد اهللِ( :أَ َّن أَ ْع َرابيًّا جاء إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ثاِئ َر َّ ْ
س،
ِ
الرأ ِ
فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ْخبرِ ْ ِني َماَذا َف َر َ
س إال أَ ْن
الصَل َو ِ
الصلاَ ةِ؟ فقالَّ :
ض اهلل َعَل َّي من َّ
ات الخْ َ ْم َ

َت َّط َّو َع شيئاً ،فقال :أَ ْخبرِ ْ ِني مبا َف َر َ
الصيَ ِام؟ فقالَ :ش ْه َر َر َم َضا َن ،إال أَ ْن َت َّط َّو َع
ض اهلل َعَل َّي من ِّ
شيئاً ،فقال :أَ ْخبرِ ْ ِني ما َف َر َ
الز َكاةِ؟ فقالَ :فأَ ْخبرََُه رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ض اهلل َعَل َّي من َّ

ص ممَِّا َف َر َ
ض اهلل َعَل َّي
وسلمَ ،ش َراِئ َع الإِْ ْسلاَ ِم ،قالَ :و َّال ِذي أَ ْك َر َم َك لاَ أََت َط َّو ُع شيئاً ،وال أَْنُق ُ
* التفسري الكبري.60/ 5 ،
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شيئاً ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَْفَل َح إن َص َد َق ،أو دخل الجْ َنََّة إن َص َد َق)(*).
1

وقد يكون من املفضل مع بداية شهر رمضان املبارك ،اختيار موضوع العناية بتهذيب
سلوك الصائم ،الذي نسأل اهلل العلي القدير أن يوفق وييسر الستنباط املزيد من الدروس
التهذيبية من قضاياه وجوانبه يف احللقة القادمة ،بهدف تذكري الصائمني الكرام بأن ال
يغفلوا عن حقيقة الربط الدائم بني العبادة وسلوكهم يف شتى النواحي ،سواء يف عالقاتهم
مع املقربني منهم من آباء وأمهات وأزواج وأبناء وإخوة وعشرية ،أم يف عالقاتهم مع
اآلخرين من األقربني واألبعدين ،املعادين واملساملني ،فالعالقات كلها ينبغي أن تكون وفق
شرع اهلل القويم ،الذي نزل به الروح األمني على قلب خامت النبيني واملرسلني ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعنى بتهذيب سلوك الصائم
احللقة الثانية واألخرية
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
(الصيَاُم ُجنٌَّة،
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِّ :

فال يَ ْرُف ْ
ث وال يجَْ َه ْلَ ،وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه ،أو َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل :إني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ َ ،و َّال ِذي َن ْف ِسي بيده،

لخَُ ُل ُ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ َت َعالىَ من ِريح المِْ ْس ِك ،يَترُْ ُك َط َعا َمُه َو َش َراَبُه َو َش ْه َوَتُه من
وف َفم َّ
ِ
َ َ َ (*)
الصيَاُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أ ْمثالهِ ا)
أَ ْجِليِّ ،
1

تعرضت احللقة السابقة إىل مسألة ربط قبول العبادة ،ومنها الصيام بالتخلي عن مثالب

السلوك وخطاياه ،فإنها حتبط عمل صاحبها ،وتضيع ثواب تعبده ،بسبب ممارسة سلوك نهى
اهلل عنه ،سواء أكان قولياً أم عملياً ،فخطايا سلوك العابد تتناقض مع حسن التقرب إىل
اهلل تعاىل بالعبادة ،اليت جتلب لصاحبها يف األصل املصاحل واملنافع يف داريه .وأجابت تلك
احللقة عن كيفية نيل اهلل التقوى من العباد ،فاهلل جل يف عاله ،ليس له حاجة يف إمساك
عبده الصائم عن الطعام والشراب؛ وأمر بتقديم اهلدي من األنعام لبيته احلرام يف احلج،
ليعرب هذا اإلهداء عن استقامة احلاج على دين اهلل ،وربط اهلل جل شأنه ،كثرياً من الشعائر
التعبدية بالتقوى وسلوكات العابدين ،والتعقيب الرباني الذي ختمت به آية سورة البقرة،
اليت فرض اهلل فيها الصيام على املؤمنني ،يتقاطع مع ربط العبادة بالتقوى املعربة عن سلوك
العابد ،فهو جدير بالتدبر ،والتفكر ،واستخالص الدروس والعرب ،فحصول التقوى من
أداء فرض الصيام أمر مرجو ومستهدف ،وهذا دون ريب رباط وثيق بني العبادة وسلوك
العابد ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يربط املثوبة بكثرة العبادة ،بقدر ما ربطها بسلوك
العابد ،الذي منه التحلي بالصدق ،ويتضح هذا الربط جبالء يف حديث األعرابي الذي َسأل
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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عن الفرائض ،ووعد أنه لن ينقص منها ،ولن يزيد عليها.
سلوكات ممنوعة على الصائم:
حديث أبي ُه َريْ َرة ،رضي اهلل عنه ،أعاله ،يؤكد متانة الصلة بني الصيام ،وتهذيب سلوك
الصائم ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حرص على بيان ذلك من خالل توضيح أن
الصيام ُجنّة؛ أي وقاية وسرتة ،قيل من املعاصي؛ ألنه يكسر الشهوة ويضعفها ،ولذا قيل إنه
جلام املتقني ،وجنة احملاربني ،ورياضة األبرار واملقربني .وقيلُ :جنّة من النار ،وبه جزم ابن عبد
الرب؛ ألنه إمساك عن الشهوات ،والنار حمفوفة بها.

()1

فاألصل يف الصيام أن يهذب النفس وشهواتها ،ويقيها من اقرتاف السلوك السيئ ،لينجو
صاحبه بهذا التهذيب من النار ،ويفوز باجلنة ،استجابة لألمر اإلهلي الوارد يف قوله تعاىل:
ين آ َمنُوا ُقوا أَنُف َس ُك ْم َوأَ ْهِل ُ
اس َوالحْ ِ َجا َرُة َعَليْ َها َملاَ ِئ َكٌة ِغلاَ ٌظ
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يك ْم َناراً َوُقوُد َها النَّ ُ

ِش َداٌد لاَ يَ ْع ُصو َن اهللَ َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعُلو َن َما ُي ْؤ َمُرو َن}.

()2

وبالتأكيد فإن تهذيب سلوك الصائم عن الفواحش واآلثام ،يقود إىل الوقاية من النار،
ويندرج ضمن فعاليات االستجابة اإلجيابية هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم.
ربط أحكام الصيام بضوابط سلوكية:
من اآليات القرآنية الكرمية اليت تضمنت عرض أحكام الصيام ومتعلقاته ،قوله عز

ُ
اس لهَُّ َّن َعِل َم ُ
اهلل
وجل{:أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
ُم ِلبَ ٌ
الرَف ُث إِلىَ ِن َسآِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
اس َّل ُك ْم َوأَنت ْ
الصيَ ِام َّ
َاب َعَليْ ُك ْم َو َع َفا َع ُ
أَن ُ
َب ُ
وه َّن َواْبت ُ
اهلل
ُم خَْتتاُنو َن أَنُف َس ُك ْم َفت َ
اشُر ُ
َغواْ َما َكت َ
نك ْم َفاآل َن َب ِ
َّك ْم ُكنت ْ

ض ِم َن الخْ َيْ ِط َ
اش َرُبواْ َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم أَتمُِّواْ
األْبيَ ُ
َل ُك ْم َو ُكُلواْ َو ْ
اج ِد ِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َف َ
ال َت ْق َرُبو َها
اشُر ُ
ِّ
الصيَا َم إِلىَ َّالليْ ِل َو َال ُتبَ ِ
وه َّن َوأَنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ المَْ َس ِ
 .1شرح الزرقاني.262/ 2 ،
 .2التحريم.6 :
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َ َ
ُ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}
َكذِلك ُيبَينُِّ اهلل آيَاِتِه ِللنَّ ِ

()1

فاهلل جل شأنه حني بني بعض األحكام املتعلقة بالصيام يف هذه اآلية الكرمية ،ربطها

مبسائل سلوكية ،مثل مسألة الرفث إىل النساء ،واملراد به يف اآلية املباشرة باجلماع ومقدماته(،)2
ومن تلك املسائل ،احلديث عن حالة االندماج البدني والنفسي والعاطفي والغرائزي بني

اس لهَُّ َّن} ومراعاة االحتياج
الزوجني ،واليت عرب عنها بقوله تعاىلُ :
ُم ِلبَ ٌ
{ه َّن ِلبَ ٌ
اس َّل ُك ْم َوأَنت ْ
املتبادل بني الزوجني ،كل منهما لآلخر ،حيث شرع اهلل من أحكام الصيام وليلته ما يكفل
التجاوب مع هذا االحتياج ،دون احلاجة إىل املخاتنة ،فأباح املعاشرة بني الزوجني ليلة
الصيام ،من بعد غروب الشمس حتى بزوغ الفجر ،ثم حيدث اإلمساك عنها ،كما حيدث مع
تناول الطعام ،واحتساء الشراب ،ووضع اهلل قيداً آخر للمعاشرة الليلية ،بأن ال حتدث خالل
أداء سنة االعتكاف ،وهو يف اللغة مالزمة املرء للشيء ،وحبس نفسه عليه ،براً كان أو إمثاً،

ُُ َ َ َ
َام لهَُّ ْم}( ،)3واالعتكاف الشرعي املكث يف بيت اهلل تقرباً إليه،
قال تعاىل{ :يَ ْعكفون َعلى أ ْصن ٍ
قال اهلل تعاىلَ :
{...ط ّه َرا َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
ني}(.)4
تيِ
اج ِد}
اشُر ُ
واختلف املفسرون يف معنى قوله تعاىلَ { :و َال ُتبَ ِ
وه َّن َوأَنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ المَْ َس ِ

فمنهم من محله على كل املباشرات ،ومل يقصره على اجلماع ،واألقرب عند الرازي أن لفظ

املباشرة ملا كان مشتقاً من تالصق البشرتني ،مل يكن خمتصاً باجلماع ،بل يدخل فيه اجلماع
فيما دون الفرج ،وكذا املعانقة واملالمسة ،إال أنهم إمنا اتفقوا يف هذه اآلية على أن املراد به
هو اجلماع؛ ألن السبب يف هذه الرخصة ،كان وقوع اجلماع من القوم ،وألن الرفث املتقدم
ذكره ال يراد به إال اجلماع ،إال أنه ملا كانت إباحة اجلماع ،تتضمن إباحة ما دونه ،صارت
 .1البقرة.187:
 .2أضواء البيان.13 /5 ،
 .3األعراف.138 :
 .4البقرة.125 :
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إباحته دالة على إباحة ما عداه ،فصح ها هنا محل الكالم على اجلماع فقط ،وملا كان منع
اجلماع يف االعتكاف ،ال يدل على املنع مما دونه ،صلح اختالف املفسرين فيه.

()1

ونبه سبحانه إىل أن هذه األحكام هي جزء من حدود اهلل ،اليت حيرم انتهاكها ،أي تلك
األشياء اليت منعتم عنها ،إمنا منعتم عنها مبنع اهلل ،ونهيه عنها ،فال تقربوها.

()2

والعجيب أن هذه اآلية املفصلة لبعض أحكام الصيام وليلته ،ختمت مبا ختمت به اآلية

الكرمية ،اليت تضمنت النص على فرض الصيام على املؤمنني ،فقال عز وجل{ :يَا أَيُّ َها

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} ( ،)3لكن
ب َعَلى َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
الفرق بني املوضعني ،أن اخلطاب يف آية فرض الصيام كان موجهاً للمؤمنني ،فكان التنبيه يف
أعقابه إىل رجاء حتقق التقوى منهم ،بينما يف اآلية السالفة ،اليت بينت بعض أحكام الصيام
وليلته ،كان التعقيب موجهاً للناس ،برجاء حتقق التقوى هلم ،فقال عز وجلَ { :ك َذِل َك ُيبَينُِّ

ُ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}.
اهلل آيَاِتِه ِللنَّ ِ
إخفاء علم موعد ليلة القدر:

ربط الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،سبب إخفاء العلم اجلازم ،والقاطع مبوعد ليلة القدر،

ت( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
الصا ِم ِ
حبدث سلوكي ،فعن أََنس ،قال :أخربني ُعبَاَدُة بن َّ

َالحى َر ُجال ِن من المُْ ْسِل ِم َ
ني ،فقال :إني َخ َر ْج ُت ُأل ْخبرِ َ ُك ْم
ْرَ ،فت َ
وسلمَ ،خ َر َج خُْيبرُِ ِبَليَْلِة اْل َقد ِ
الن َوُف ٌ
الحى ُف ٌ
َم ُسو َها يف
النَ ،فُرِف َع ْ
ْرَ ،وإَِّنُه َت َ
تَ ،و َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن َخيرْ ًا َل ُك ْم ،اْلت ِ
ِبَليَْلِة اْل َقد ِ
()4
السبْعَ ،والت ْ لخْ َ
س)
ِّس ِع َوا ْم ِ
َّ ِ
أدرج البخاري هذا احلديث يف صحيحه ،يف كتاب فضل ليلة القدر ،حتت َباب َرْف ِع َم ْع ِرَفِة
 .1التفسري الكبري.92 /5،
 .2التفسري الكبري.99 /5 ،
 .3البقرة.183 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر.
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َالحي الناس؛ أي بسبب تالحي الناس ،وقوله فتالحى رجالن ،كان ألحدهما
ْر ِلت ِ
َليَْلِة اْل َقد ِ
دين على اآلخر ،فطلبه ،فتنازعا فيه ،ورفعا صوتيهما يف املسجد ،فرفع بيان موعد ليلة القدر،
أو علمها ،وإال فهي باقية إىل يوم القيامة(*) ،فبعض السلوكات اليت صدرت من بعض
1

الصحابة تسببت يف حجب العلم القاطع ،مبوعد ليلة القدر عن الناس.
راجني اهلل أن يوفق قارئي هذه السطور وما سبقها من الصائمني الكرام ،وغريهم
إىل استنباط أهمية الربط الدائم بني العبادة وسلوك العابدين يف شتى النواحي ،سواء
يف عالقاتهم مع املقربني منهم ،من آباء ،وأمهات ،وأزواج ،وأبناء ،وإخوة ،وعشرية ،أم يف
عالقاتهم مع اآلخرين من األقربني واألبعدين ،املعادين واملساملني ،فالعالقات كلها ينبغي أن
تكون وفق شرع اهلل القويم ،الذي نزل به الروح األمني ،على قلب خامت النبيني واملرسلني،
صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري.281/ 1 ،
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
كان كالريح املرسلة يف رمضان
َّ َ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
الَ ( :كا َن النَّيِ ُّ َّ ُ َ
عن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
اس
بَ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،أ ْج َوَد النَّ ِ
ٍ
َََ
َ
الس َ
يلَ ،و َكا َن ِجبرْ ُ
ني يَْل َقاُه ِجبرْ ُ
ُ ُ
ون َر َم َضا َن ِح َ
الُم يَْل َقاُه
يلَ ،عَليِْه َّ
ِ
ِ
ِباخليرْ َِ ،وكان أ ْج َوُد َما يَك فيِ
يِ
بَ ،صَّلى ُ
ُك َّل َليَْلٍة َر َم َضا َنَ ،حتَّى يَنْ َسِل َخ ،يَ ْع ِر ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،الُق ْرآ َنَ ،فإَِذا َل ِقيَُه
ض َعَليِْه النَّ ُّ
فيِ
َ ()1
الُمَ ،كا َن أَجود ب َ
الس َ
ِجبرْ ُ
الريح املُْر َسلِة)
اخل من
يل َعَليِْه َّ
ِ
ْ َ َ ِ يرْ ِ ِ َ ِّ ِ
يصف الصحابي اجلليل عبد اهلل بن عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف هذا احلديث الشريف

جود النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف رمضان ،مما يدل على أن لرمضان خصوصية ومتيزاً
يف الفضل والعطاء ،فهو إىل جانب ما فيه من ثواب الصيام والقيام ،ومضاعفة حسنات

األعمال ،فيه أيضاً حرص على تقديم املزيد من الطاعة ،اليت كان عليه الصالة والسالم خري
أسوة يف مضاعفة البذل هلا فيه ،سواء على مستوى الصالة ،أم الصدقات ،أم أشكال اإلحسان
األخرى ،وحسب احلديث أعاله يتبني أن جود النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،متيز خبصيصتني،
إحداهما ،أنه كان يف األحوال مجيعها أجود الناس ،والثانية أن جوده صلى اهلل عليه وسلم
يف رمضان شبه بالريح املرسلة.
أجود الناس:
جود النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف األحوال مجيعها يفوق على جود الناس مجيعهم ،فهو

حسب وصف حرب األمة ،رضي اهلل عنه ،أجود الناس ،ومعنى أجود الناس أي أكثرهم كرماً،
ويؤكد هذا التميز بهذه الصفة الكرمية احملمودة ،حديث خادمه ،أنس بن مالك ،رضي اهلل
عنه ،الذي وصف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
()2
وسلم ،أَ ْح َس َن الناس ،وكان أَ ْج َوَد الناس ،وكان أَ ْش َج َع الناس)
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب أجود ما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يكون يف رمضان.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب يف شجاعة النيب ،عليه السالم ،وتقدمه للحرب.
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اجلود يف رمضان:
كثري من الناس خيرجون زكاة أمواهلم يف رمضان ،رغبة يف مضاعفة ثوابها يف هذا الشهر
صغار
املبارك ،إضافة إىل إخراج صدقة الفطر ،اليت فرضها اهلل على أشخاص املسلمني كافة،
ٍ
وكبار ،بغض النظر عن مستويات معيشتهم ،وأحواهلم االقتصادية واملعيشية ،وغالباً ما يكون
ٍ
املسلمون يف هذا الشهر متحفزين للبحث عن الفقراء واحملتاجني واألرحام؛ ليقدموا هلم
الصدقات النقدية والعينية ،وجيودون عليهم مما تفضل اهلل به عليهم من نعيم وخريات،
أسوتهم يف ذلك الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي يصف ابن عباس جوده يف رمضان،
بأنه كان كالريح املرسلة ،ويذكر ابن حجر أن التقدير :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
مدة كونه يف رمضان أجود منه يف غريه.
ومعنى قوله( :كالريح املرسلة)؛ أي املطلقة ،يعين أنه يف اإلسراع باجلود أسرع من الريح،
وعرب باملرسلة إشارة إىل دوام هبوبها بالرمحة ،وإىل عموم النفع جبوده ،كما تعم الريح املرسلة
مجيع ما تهب عليه.

()1

ويروي ابن حجر ،عن الزين بن املنري ،ذكره وجه التشبيه بني أجوديته ،صلى اهلل عليه
وسلم ،باخلري ،وبني أجودية الريح املرسلة ،أن املراد بالريح ريح الرمحة ،اليت يرسلها اهلل تعاىل
إلنزال الغيث العام ،الذي يكون سبباً إلصابة األرض امليتة وغري امليتة؛ أي فيعم خريه وبره
من هو بصفة الفقر ،واحلاجة ،ومن هو بصفة الغنى والكفاية ،أكثر مما يعم الغيث الناشئة
عن الريح املرسلة.

()2

 .1فتح الباري.31 /1 ،
 .2فتح الباري.116 /4 ،
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فوائد ولطائف من احلديث أعاله:
يستنبط النووي ،رمحه اهلل تعاىل ،من هذا احلديث فوائد ،منها بيان عظم جوده ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ومنها استحباب إكثار اجلود يف رمضان ،ومنها زيادة اجلود واخلري عند مالقاة
الصاحلني ،وعقب فراقهم ،للتأثر يف لقائهم ،ومنها استحباب مدارسة القرآن.

()1

ومن الفوائد واللطائف اليت استنتجها ابن حجر العسقالني من حديث ابن عباس
املثبت نصه أعاله ،أن يف قوله( :أجود باخلري من الريح املرسلة) فيه جواز املبالغة يف
التشبيه ،وجواز تشبيه املعنوي باحملسوس ليقرب فهم سامعه ،وذلك أنه أثبت له ً
أوال وصف
األجودية ،ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك ،فشبه جوده بالريح املرسلة ،بل جعله أبلغ يف
ذلك منها؛ ألن الريح قد تسكن.
وفيه االحرتاس؛ ألن الريح منها العقيم الضارة ،ومنها املبشرة باخلري ،فوصفها باملرسلة
اح ُب ْشراً َبينْ َ يَ َد ْي َرحمَْتِِه }...
الريَ َ
ليعني الثانية ،وأشار إىل قوله تعاىلَ {:و ُه َو َّال ِذي ُي ْر ِس ُل ِّ

()2

فالريح املرسلة تستمر مدة إرساهلا ،وكذا كان عمله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف رمضان
دائماً ال ينقطع.
وفيه استعمال أفعل التفضيل يف اإلسناد احلقيقي واجملازي؛ ألن اجلود من النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،حقيقة ،ومن الريح جماز ،فكأنه استعار للريح جوداً باعتبار جميئها باخلري ،فأنزهلا
منزلة من جاد.
ويف تقديم معمول أجود على املفضل عليه نكتة لطيفة ،وهي أنه لو أخره لظن تعلقه
باملرسلة ،وهذا وإن كان ال يتغري به املعنى املراد بالوصف من األجودية ،إال أنه تفوت فيه
املبالغة؛ ألن املراد وصفه بزيادة األجودية على الريح املرسلة مطلقاً.

 .1صحيح مسلم بشرح النووي.69 /15 ،
 .2األعراف.57:
 .3فتح الباري.46 - 45/ 9 ،
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()3

اجلود النبوي ينسجم مع مضاعفة ثواب اإلنفاق يف سبيل اهلل:
تتعدد النصوص الشرعية من القرآن الكريم ،والسنة النبوية املطهرة الواردة يف احلث
على اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ،وبيان ثواب املنفقني ،ومضاعفة أجورهم ،فاهلل يضاعف
احلسنة إىل عشرة أضعاف ،وإىل سبعمائة ضعف ،بل وإىل أضعاف كثرية ،فقال تعاىلَ { :من

َ
ال يجُْزَى إ َّال ِمثَ
السيِّئَِة َف َ
ْل َها َو ُه ْم َال ُي ْظَل ُمو َن}
َجاء ِبالحْ َ َسنَِة َفَلُه َع ْشُر أ ْمثَالهَِا َو َمن َجاء ِب َّ
ِ

()1

فالدينار الذي ينفق يف سبيل اهلل ينمو عند اهلل تعاىل ،ويتضاعف إىل دنانري ،تصل إىل
سبعمائة ضعف ،كحبة القمح اليت تلقى يف األرض فتنتج سبع سنابل ،وليس سبع حبات

َ َ لهَُ
َت َسبْ َع
يل اهللِ َك َمثَ ِل َحبٍَّة أَنبَت ْ
{مثَ ُل َّال ِذ َ
فقط ،مصداقاً لقوله تعاىلَّ :
ين ُين ِفُقون أ ْم َوا ْم فيِ َسبِ ِ
()2
اهلل ُي َضا ِع ُف لمَِن يَ َشاُء َو ُ
َاب َل ُك ِّل ُسنُبَلٍة ِّمئَُة َحبٍَّة َو ُ
يم}
اهلل َو ِ
اس ٌع َعِل ٌ
َسن ِ فيِ
وفرق بني احلبة والسنبلة ،ومضاعفة أجر احلسنة مبوجب الكرم الرباني ،ال تقف عند
حد املضاعفة إىل سبعمائة ضعف ،حيث بني تعاىل أنه يضاعفها إىل أكثر وأكثر ،دون حتديد
سقف لذلك ،فعقب سبحانه على مضاعفة أجر احلسنة يف اآلية السالفة بقوله سبحانه:

اهلل ُي َضا ِع ُف لمَِن يَ َشاُء َو ُ
{ َو ُ
يم}
اهلل َو ِ
اس ٌع َعِل ٌ

ويفسر الرازي املراد مبضاعفة أجر احلسنة ،فيقول :التضعيف واإلضعاف واملضاعفة
واحد ،وهو الزيادة على أصل الشيء حتى يبلغ مثلني أو أكثر ،ويف اآلية حذف ،والتقدير
فيضاعف ثوابه ،أما قوله تعاىلْ :
ريةً} فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً ،وهو املذكور
{أض َعاًفا َكثِ َ

َ َ لهَُ
َاب َل}(،)3
يل اهللِ َك َمثَ ِل َحبٍَّة أَنبَت ْ
{مثَ ُل َّال ِذ َ
يف قوله تعاىلَّ :
َت َسبْ َع َسن ِ
ين ُين ِفُقون أ ْموا ْم فيِ َسبِ ِ
فيقال حيمل اجململ على املفسر؛ ألن كلتا اآليتني وردتا يف اإلنفاق ،وميكن أن جياب عنه بأنه
تعاىل مل يقتصر يف هذه اآلية على التحديد ،بل قال بعدهَ { :و ُ
اهلل ُي َضا ِع ُف لمَِن يَ َشاء}
 .1األنعام.160 :
 .2البقرة.261 :
 .3البقرة.261 :
 .4البقرة.261 :
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()4

والقول الثاني وهو األصح  -واهلل تعاىل أعلم  -واختيار السدي أن هذا التضعيف ال
يعلم أحد ما هو ،وكم هو ،وإمنا أبهم تعاىل ذلك؛ ألن ذكر املبهم يف باب الرتغيب أقوى
من ذكر احملدود.

()1

فكيف إذن يتعجب من كون الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أجود الناس ،وهو املبلغ
عن ربه هذه اآليات وأمثاهلا من اآليات القرآنية اليت حتث على اإلنفاق واإلحسان ،وتعد
مبضاعفة أجور املنفقني واحملسنني ،وقد بّلغ عن اهلل تعاىل أيضاً قوله يف احلديث القدسي:
(أَْن ِف ْق يا ابن آَد َمُ ،أْن ِف ْق َعَليْ َك)(.)2

َ
نيَ ،كالمْجَُا ِه ِد يف
وهو نفسه ،صلى اهلل عليه وسلم يقولَّ :
(السا ِعي على األ ْر َمَلِة َوالمِْ ْس ِك ِ

َسبِيل اهللِ ،أو اْل َقاِئم َّ
الصاِئمِ النَّ َها َر).
الليْ َلَّ ،
ِ

()3

ما سبق ذكره ليس سوى غيض من فيض احلث على اجلود واإلنفاق ،الذي بلغ املؤمنون

فيه درجات فائقة ،فكان منهم الذي أنفق من قّلة ،مؤثراً على نفسه رغم اخلصاصة ،أسوتهم
أجود الناس ،ومن كان كالريح املرسلة يف رمضان ،الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1التفسري الكبري.143 /6 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على األهل.
 .3التخريج نفسه.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبشر الصائمني جبوائزهم
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يقول اهلل عز وجل:

لصاِئم
الص ْوُم ُجنٌَّةَ ،وِل َّ
الص ْوُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُهَ ،وأَ ْكَلُهَ ،و ُش ْرَبُه من أَ ْجِليَ ،و َّ
َّ

َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة حني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة حني يَْل َقى َرَّبُهَ ،ولخَُ ُل ُ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من
وف َفم َّ
ِريح المِْ ْس ِك)
ِ
خيرب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه هذا عن رب العزة سبحانه بشراه
()1

للصائمني ،الذين استجابوا ألمره ،فأمسكوا عن مفطرات مباحة لغري الصائمني ،إمياناً
ً
واحتساباً
وعمال مبقتضى التكليف الرباني.
وامتثال الصائم لألمر بالصيام ،قابله اهلل جل يف عاله جبزاء وافر ،تعددت صوره وأشكاله،
(الص ْوُم لي،
اليت منها إعالن اهلل عن توليه جزاء الصائمني بنفسه ،وقوله يف احلديث أعالهَّ :

وأنا أَ ْج ِزي ِبِه) هو من كالم اهلل عز وجل ،وهو من رواية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن

ربه عز وجل.

()2

وعن العيين أن قوله( :وأنا أجزي به) بيان لكثرة ثوابه؛ ألن الكريم إذا أخرب بأنه يتوىل
بنفسه اجلزاء ،اقتضى عظمته وسعته ،وقال الكرماني :تقديم الضمري للتخصيص ،أو
للتأكيد والتقوية ،ويرى العيين أن الكالم حيتملهما ،لكن الظاهر من السياق األول؛ أي أنا
أجازيه ال غريي ،خبالف سائر العبادات ،فإن جزاءها قد يفوض إىل املالئكة ،وقد كثر القول
(الص ْوُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِه) ،وملخصه أن الصوم ال يقع فيه الرياء ،كما يقع يف
يف معنىَّ :
غريه؛ ألنه ال يظهر من ابن آدم بفعله ،وإمنا هو شيء يف القلب.

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل} (الفتح.)15 :
 .2فتح الباري.369 /10 :
 .3عمدة القاري.259/ 10 :
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فرحتا الصائم:
يبني احلديث أعاله أن من جزاء الصائمني فرحهم فرحتان ،إحداهما عند الفطر،
لصاِئم ِ َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة حني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة
واألخرى عند لقاء اهلل ،ونيل جزائه ،فقولهِ( :ل َّ

حني يَْل َقى َرَّبُه) يدل على متتع الصائم بفرحتني بسبب صيامه ،إحداهما حني يفطر ،وذلك
يشمل الفطر بعد غروب مشس كل يوم يصوم العبد نهاره ،ويشمل كذلك االنتهاء من صيام
شهر رمضان ،بدخول األول من شوال ،وهو يوم عيد الفطر ،فبعد الطاعة هلل ،باإلمساك عن
املفطرات ،يطيع الصائم ربه باإلفطار ،حيث حيرم الصيام يوم العيد ،لنهيه صلى اهلل عليه
وسلم ،عن ذلك ،بقوله( :وال َص ْو َم يف يَ ْو َمينْ ِ ؛ اْل ِف ْط ِرَ ،والأَْ ْض َحى)( ،)1كما ورد النهي عن

مواصلة الصيام دون إفطار ،فعن عبد اهللِ بن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال( :نهى رسول اهللِ،

اص ُل ،قال :إني َل ْس ُت ِمثَ
صلى اهلل عليه وسلم ،عن اْلو َصا ِل ،قالوا :إن َ
ْل ُك ْم ،إني ُأ ْط َع ُم
َّك ُت َو ِ
ِ
ِ
َوُأ ْس َقى)(.)2

واملمنوع حني يرفع عنه احلظر ،يبتهج ويفرح ،فكيف إذا توج رفع احلظر جبزاء وليس أي
جزاء ،وإمنا مثوبة من رب العاملني ،الذي يطعم ويسقي ،ويف فتح الباري ،أن قوله يفرحهما،
أصله يفرح بهما ،فحذف اجلار ،ووصل الضمري ،كقوله صام رمضان؛ أي فيه ،وفيه عن
القرطيب قوله :معناه فرح بزوال جوعه وعطشه ،حيث أبيح له الفطر ،وهذا الفرح طبيعي،
وهو السابق للفهم ،وقيل :إن فرحه بفطره إمنا هو من حيث إنه متام صومه ،وخامتة عبادته،
وختفيف من ربه ،ومعونة على مستقبل صومه ،وال مانع من احلمل على ما هو أعم مما ذكر،
ففرح كل أحد حبسبه ،الختالف مقامات الناس يف ذلك ،فمنهم من يكون فرحه مباحاً ،وهو
الطبيعي ،ومنهم من يكون مستحباً ،وهو من يكون سببه شيئاً مما ذكره ،قوله( :وإذا لقي
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم النحر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الوصال ،ومن قال :ليس يف الليل صيام.
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ربه فرح بصومه) أي جبزائه وثوابه ،وقيل :الفرح الذي عند لقاء ربه ،إما لسروره بربه ،أو
بثواب ربه ،على االحتمالني ،والثاني أظهر إذ ال ينحصر األول يف الصوم ،بل يفرح حينئذ
بقبول صومه ،وترتب اجلزاء الوافر عليه.

()1

جزاء وافر ونعيم مقيم:
من وصف جزاء أهل اجلنة ،ومنهم الصائمون احملتسبون ،ما جاء يف أوائل سورة البقرة،

ات تجَْ ِري ِمن تحَْتِ َها
ات أَ َّن لهَُ ْم َجنَّ ٍ
الصالحِ َ ِ
حيث يقول جل شأنهَ { :وَب ِّش ِر َّال ِذين آ َمنُواْ َو َع ِمُلواْ َّ

َ
األْن َهاُر ُكَّل َما ُر ِزُقواْ ِمنْ َها ِمن ثمَََرةٍ ِّر ْزقاً َق ُالواْ َه َ
ـذا َّال ِذي ُر ِزْقنَا ِمن َقبْ ُل َوُأُتواْ ِبِه ُمت َ
َش ِابهاً َولهَُ ْم
اج ُّم َط َّه َرةٌ َو ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}( ،)2فطوبى لكم معشر الصائمني جزاؤكم وفرحكم
ِفي َها أَ ْز َو ٌ
بفطركم ولقاء ربكم ،طوبى وحسن مقام.
ويف احلديث القدسي ،ورد التشويق ملا يف اجلنة من نعيم ،حيث التميز والسعة ،فعن أبي

ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهلل :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي
َ
ْ
الصالحِِ َ
ُم{ :فال
ني ما ال َعينٌْ َرأَ ْت ،وال ُأُذ ٌن سمَ ِ َع ْ
َّ
ب َب َش ٍر ،فاقرءوا إن ِشئْت ْ
ت ،وال َخط َر على َقل ِ

س ما ُأ ْخ ِف َي هلم من ُق َّرةِ أَ ْعينُ ٍ })(.)3
َت ْعَل ُم َن ْف ٌ

واآلية الكرمية املذكورة يف التعقيب على الوعد الرباني املذكور يف هذا احلديث ،هي

س َّما ُأ ْخ ِف َي لهَُم ِّمن ُق َّرةِ أَ ْعينُ ٍ َجزَاًء بمَِا َكاُنوا
من سورة السجدة ،ونصهاَ{ :فال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ

يَ ْع َمُلو َن}.

()4

ومن األحاديث الصحيحة اليت وصفت نعيم اجلنة ،ما رواه أبو ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال:
قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّو ُل ُز ْم َرةٍ َتِل ُج الجْ َنََّةُ ،صو َرُت ُه ْم على ُصو َرةِ اْل َق َم ِر

 .1فتح الباري.118/ 4 :
 .2البقرة.25 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
 .4السجدة.17 :
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الذ َه ُب ،أَ ْم َش ُ
ُه ْم فيها َّ
اط ُه ْم من
َخ ُطو َن ،وال يَتَ َغ َّو ُطو َن ،آِنيَت ُ
ْر ،ال يَبْ ُصُقو َن فيها ،وال يمَْت ِ
َليَْلَة اْلبَد ِ
الذ َهب َواْل ِف َّضِةَ ،ومجََا ِمُر ُه ْم َ
َّ
اح ٍد منهم َز ْو َجتَا ِنُ ،ي َرى ُم ُّخ
األُل َّوُةَ ،و َر ْش ُح ُه ْم المِْ ْس ُكَ ،وِل ُك ِّل َو ِ
ِ
ُسوِق ِه َما من َو َراِء َّ
اختِ َ
َه ْم وال َتبَ ُاغ َ
الل ْحمِ من الحُْ ْس ِن ،ال ْ
احدٌ،
الف َبيْن ُ
ب َو ِ
ضُ ،قُلوُب ُه ْم َقْل ٌ

ُي َسبِّ ُحو َن اهللَ ُب ْك َرةً َو َع ِشيًّا)(. )1

دخول اجلنة من باب الريان:
مما امتاز به جزاء الصائمني ،ختصيص باب يف اجلنة هلم ،ليدخلوها منه دون سواهم ،فإذا
ما انتهوا أغلق دون سواهم ،فعن َس ْه ٍل ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

الصاِئ ُمو َن يوم اْل ِقيَا َمِة ،ال يَد ُ
الريَّ ُان ،يَد ُ
ْخ ُل منه أَ َح ٌد
ْخ ُل منه َّ
قال( :إِ َّن يف الجْ َنَِّة َباًباُ ،ي َق ُال له َّ

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

يَد ُ
ْخ ْل منه أَ َحدٌ)

()2

وال خيفى أن خص الصائمني بباب من أبواب اجلنة ،فيه من التكريم ،واالحتفاء بهم
ما فيه ،فهم املكرمون ،الذين وعدهم رب العزة مع ثلة من أصناف األخيار؛ مغفرة وأجراً
َات َواْل َقاِنتِ َ
ات َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
عظيماً ،فقال تعاىل{ :إِ َّن المُْ ْسِل ِم َ
َات
ني َواْل َقاِنت ِ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
ني َوالمُْ ْسِل َم ِ
َص ِّدِق َ
اش ِع َ
الصاِدِق َ
ني
الص ِاب ِر َ
ات َوالمُْت َ
ني َوالخْ َ ِ
ات َوالخْ َ ِ
اش َع ِ
الص ِاب َر ِ
الصاِدَق ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
َو َّ
ين اهللَ َكثِرياً
ات َو َّ
ات َوالحْ َاِف ِظ َ
الصاِئ ِم َ
الذا ِك ِر َ
َوالمُْت َ
ني ُفُر َ
وج ُه ْم َوالحْ َاِف َظ ِ
الصاِئ َم ِ
َص ِّدَق ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
ً ()3
ات أَ َع َّد ُ
َو َّ
اهلل لهَُم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيما}
الذا ِك َر ِ
غفران الذنوب بالصيام والقيام:
من أبرز جزاء الصائمني الذي يتطلعون لنيله ،أن يغفر اهلل ذنوبهم ،وميحو خطاياهم،
فرمضان فيه من النفحات اليت حتقق هلم ذلك ،مصداقاً لقول رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
 .3األحزاب.35 :
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احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه)
وسلم( :من َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

()1

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من
وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من قام َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
()2
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم
ْر إِميَاًنا َو ْ
َذنْبِِه)  ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من يَُق ْم َليَْلَة اْل َقد ِ

من َذنْبِِه)(.)3

فهنيئاً للذين صاموا رمضان إمياناً واحتساباً ،وخباصة تلك اجلموع احلاشدة منهم ،اليت

شدت الرحال إىل املسجد األقصى ،للصالة فيه ،وإعماره بالصالة ،والقيام ،واالعتكاف،
واملرابطة يف جنباته ،والذين شدوا رحاهلم إىل بيت اهلل العتيق معتمرين ،حيث العمرة يف
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :لمََّا َر َج َع النيب ،صلى
رمضان تعدل حجة تطوع ،فعن ابن َعبَّ ٍ
َ
ْصاريَِّة :ما َمنَ َع ِك من َ
ُ
احل ِّج؟ قالت :أبو ُفال ٍن،
اهلل عليه وسلم ،من َح َّجتِِه ،قال أل ِّم ِسنَا ٍن األن َ ِ
اض َحا ِنَ ،ح َّج على أَ َح ِد ِه َماَ ،و َ
اآلخُر يَ ْس ِقي أَ ْر ًضا لنا ،قال :فإن ُع ْم َرةً يف
َت ْعنيِ َز ْو َج َها ،كان له َن ِ
()4
َر َم َضا َنَ ،ت ْق ِضي حجًة ،أو َح َّجًة َم ِعي).
سائلني اهلل العلي القدير أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالتنا ،وأن يعتق رقابنا واملؤمنني
واملؤمنات من النار ،وأن يدخلنا وإياكم اجلنة بسالم ،بصحبة رسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وعلى أزواجه وآله وأصحابه ،ومن تبعه ووااله بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب تطوع قيام رمضان من اإلميان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قيام ليلة القدر من اإلميان.
 .4صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبدأ يوم العيد بالصالة
ْر ِّي ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،خَْيُر ُج يوم اْل ِف ْط ِر
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ
َو َ
اس
األ ْض َحى إىل المُْ َصَّلىَ ،فأَ َّو ُل َش ْيٍء يَبْ َدُأ ِبِه َّ
الصالُةُ ،ث َّم يَنْ َص ِر ُفَ ،فيَُقوُم ُم َق ِاب َل الناسَ ،والنَّ ُ
يه ْمَ ،ويَأُْمُر ُه ْمَ ،فإِ ْن كان ُي ِر ُ
يد أَ ْن يَ ْق َط َع َب ْعثًا َق َط َعُه ،أو
ُجُل ٌ
وس على ُصُفوِف ِه ْمَ ،فيَ ِع ُظ ُه ْمَ ،وُي ِ
وص ِ

يَأُْم َر ِب َش ْيٍء أَ َم َر ِبِهُ ،ث َّم يَنْ َص ِر ُف)(*).
1

تأسياً بالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيتفل املسلمون يف أحناء الدنيا اليوم حبلول

اليوم األول من أيام عيد األضحى املبارك ،الذي نسأل اهلل أن جيعله عيد مين وخري وبركة
عليهم ،أينما حلوا ووجدوا ،ومن اجلدير استذكاره يف هذا املقام ،أن الرسول ،صلى اهلل عليه

وسلم ،علم املسلمني بسلوكه يوم العيد ،أن يبدأوه بطاعة اهلل وعبادته ،فكان أَ َّو ُل َش ْيٍء يَبْ َدُأ

الصالة ،وتلك لعمري إشارة ساطعة على أهمية التقرب إىل الباري سبحانه
ِبِه يوم العيد َّ
بهذه العبادة ،اليت هي عمود الدين ،فالعيد الذي هو مناسبة للسرور واالبتهاج ،يبدأه املسلم

بأداء صالة العيد ،ليكمل يومه يف سرور ،عنوانه الطاعة ،وإطاره القربة ،حتى إن الوعظ
الديين املتمثل يف خطبة العيد ،وما يتبعها ،يكون له نصيب مميز من صباح يوم العيد ،مما يدل
على أهمية التواصل مع الدين وأحكامه يف الظروف واألحوال مجيعها ،فال وقت للغفلة
عن ذلك ،بل إن األمة اجلادة ال تتغافل عن أداء واجباتها الدينية املتمثلة يف محاية حياضها،
واإلبقاء على حالة االستعداد ملواجهة املرتبصني بها ،يف العيد وغريه من سائر األيام،
فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد أداء شعائر صالة العيد وخطبته ،كان يسري اجليوش،
للقيام بواجبها العسكري ،ومل يدع مناسبات األعياد وغريها أن حيل فيها االسرتخاء مكان
اجلد واحلذر.
* صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب.
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خروج النساء إىل مصلى العيد ووعظهن:
من سنن العيد ،أن يهب املسلمون إىل املشاركة يف شعائره ،حسب السنة الواردة عن
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يقتصر ذلك على شرحية معينة منهم دون سواها ،بل
السنة املطهرة تقتضي مشاركة مجوع املسلمني ،ذكوراً وإناثاً ،صغاراً وكباراً ،يف اخلروج إىل

مصلى العيد ،فعن ُأ ِّم َع ِطيََّة ،قالت( :كنا ُن ْؤ َمُر أَ ْن نخَُْر َج يوم اْل ِعي ِد ،حتى نخُْ ِر َج اْلبِ ْك َر من
ََ
ْر َها ،حتى نخُْر َج الحُْ يَّ َ َ ُ
ْ
َْ
ْعو َن ِب ُد َعاِئ ِه ْم،
ري ِه ْمَ ،ويَد ُ
ِخد ِ
ِ
ض ،فيَك َّن َخلف الناس ،فُيكبرِّ ْ َن ِبتَكبِ ِ
َ ()1
يَ ْر ُجو َن َب َر َكَة ذلك اْليَ ْو ِم َو ُط ْه َرتُه)
فيا هلا من سنة حترتم حضور املرأة ،حتى وهي يف ظرف ال تتمكن مع وجوده من أداء

الصالة ،فلها يف احلضور إىل مصلى العيد بركة وفوائد ،يغفل عنها كثري من املسلمني،
فالدين والعبادة ال يطلبان من رجال املسلمني دون نسائهم ،بل يطلبان منهما على حد سواء،
والنساء يف اإلسالم شقائق الرجال ،خيرجن من بيوتهن ملتزمات بأحكام الشرع وآدابه
ألداء الواجبات اليت تناط بهن ،غري متربجات ،فلهن دور مهم يف احلياة العملية والتعبدية،
واستمرارية الوجود اإلنساني ،ال يقل قدره عما يؤديه الرجال يف مواقعهم ،فاألدوار بني
الرجال والنساء يف اإلسالم تكاملية ،يف النواحي مجيعها ،يف البيوت والعمل والرتبية
واحلرث والنسل ،ال يستغين شطرهم عن اآلخر ،فاحلث على شهود النساء صالة العيد
ومساع خطبتها دليل جلي على هذه املؤشرات ،بل كان عليه الصالة والسالم خيصهن بعد
اس ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :
(خ َر ْج ُت
أداء صالة العيد وخطبتها بوعظ خاص ،فعن ابن َعبَّ ٍ

ِّساَء،
مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم ِف ْط ٍر أو أَ ْض َحىَ ،ف َصَّلىُ ،ث َّم َخ َط َ
بُ ،ث َّم أتى الن َ
َ ()2
الص َدقِة)
َف َو َع َظ ُه َّنَ ،وَذ َّك َر ُه َّنَ ،وأَ َم َر ُه َّن ِب َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب التكبري أيام منى ،وإذا غدا إىل عرفة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب خروج الصبيان إىل املصلى.
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اهلدي واألضاحي:
العاشر من ذي احلجة ،هو يوم النحر ،الذي قال فيه سبحانهَ{ :ف َص ِّل ِل َرِّب َك َوانحَْ ْر}

()1

فاحلاج يف هذا اليوم ينحر اهلدي الذي ساقه إىل البيت احلرام ،أو يذحبه ،إن كان قارناً ،بني
العمرة واحلج ،واملتمتع الذي اعتمر ثم حتلل ،وعاد فأحرم للحج يقوم بالنحر ،أو الذبح
الالزم مثل القارن ،لكن دون أن يسوق اهلدي ،واحلاج املفرد الذي نوى احلج فحسب ،يتطوع
بنحر اهلدي أو ذحبه يف هذا اليوم ،ليس على صفة اإللزام ،أما غري احلجاج فيؤدون صالة

العيد ،ثم ينحرون أضاحيهم أو يذحبونها ،متأسني بالسنة الثابتة ،فعن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي
اهلل عنه ،قال( :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي َض ِّحي ِب َكبْ َشينْ ِ  ،وأنا ُأ َض ِّحي ِب َكبْ َشينْ ِ ).

()2

ويسن للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه ،فعن أنس ،قالَ :
(ض َّحى النيب ،صلى اهلل عليه

اح ِه َماُ ،ي َس ِّميَ ،وُي َكبرُِّ َ ،ف َذبحََ ُه َما
اض ًعا َق َد َمُه على ِص َف ِ
وسلمِ ،ب َكبْ َشينْ ِ أَ ْمَل َحينْ ِ َ ،ف َرأَيُْتُه َو ِ

بيده)

()3

وقت األضحية:
يبدأ وقت األضحية بعد صالة يوم النحر ،العيد ،فعن اْلبرََاِء بن َع ِاز ٍب ،قال :قال النيب،

صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن أَ َّو َل ما َنبْ َدُأ يف يَ ْو ِمنَا هذا أَ ْن ُن َصِّل َيُ ،ث َّم َن ْر ِج َع َفنَنْ َح َرَ ،ف َم ْن َف َع َل

ُّس ِك
ذلكَ ،ف َق ْد أَ َص َ
اب ُسنَّتَنَاَ ،و َم ْن نحََ َر قبل َّ
الصالةَِ ،فإِنمََّا هو لحَ ْ ٌم َق َّد َمُه لأَِ ْهِلِه ،ليس من الن ْ
يف َشيٍء ،فقال َر ُج ٌل من َ
ْص ِارُ -ي َق ُال له أبو ُب ْرَدةَ بن ِنيَ ٍار :-يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َذبحَْ ُت َو ِعنْ ِدي
األن َ
ْ
اج َعْلُه َم َكاَنُهَ ،وَل ْن تويف أو تجَْ ِز َي عن أَ َح ٍد َب ْع َد َك) (.)4
َج َذ َعٌة َخيرٌْ من ُم ِسنٍَّة ،فقالْ :

وميتد وقت الذبح إىل آخر أيام التشريق ،وهو اليوم الرابع من أيام عيد األضحى املبارك،

وال فرق بني من ذبح يف ليل أو نهار.

 .1الكوثر.2 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب يف أضحية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكبشني أقرنني ويذكر مسينني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب من ذبح األضاحي بيده.
 .4صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اخلطبة بعد العيد.
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واألضحية تنحصر يف األنعام من اإلبل والبقر والغنم ،والشاة تكفي عن أهل بيت
واحد ،والبقر واإلبل يكفي كل منها لسبعة أشخاص ،ويشرتط يف األضحية السالمة
من العيوب؛ كالعرج ،واملرض ،والعور ،واهلزال ،وكذلك السن الشرعية ،فإذا تعذر ذلك؛
فتجوز التضحية باجلذع ،حبيث إذا خلط مع الكبار خفي ،وجيوز من الضأن ما أمتّ ستة شهور.
صلة الرحم وذوي القربى:
صلة الرحم واألقارب من أفضل األعمال اليت يتقرب بها املسلم إىل ربه عز وجل ،ومن

األحاديث الصحيحة الواردة باخلصوص ،ما رواه أََنس بن َماِل ٍك ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل

ب أَ ْن ُيبْ َس َط له يف ِر ْزِقِهَ ،وُينْ َسأَ له يف أََث ِرهَِ ،فْليَ ِص ْل رَحمِ َُه)( ،)1وذلك
عليه وسلم ،قال( :من أَ َح َّ
يكون مبناسبة وغريها ،والعيد فرصة ذهبية لتعزيز التواصل مع ذوي األرحام واألقارب.
يوم النحر واألضحى إحياء لسنة عريقة:
يستذكر املسلمون يوم األضحى والنحر قصة نيب اهلل إبراهيم ،وولده إمساعيل عليهما
السالم ،الذي فداه اهلل بذبح عظيم ،حيث أسلما وجهيهما هلل ،وانقادا ألمره ،وقد قص علينا

الس ْع َي َق َ
ال يَا ُبنيَ َّ إِِّني أَ َرى
القرآن الكريم قصتهما باخلصوص ،فقال تعاىلَ{:فَل َّما َبَل َغ َم َعُه َّ

ْظ ْر َماَذا َت َرى َق َ
المَْنَام أَِّني أَْذبحَُ َك َفان ُ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
اهلل ِم َن
ال يَا أََب ِ
ت اْف َع ْل َما ُت ْؤ َمُر َست ِ
ِ
فيِ
ِ
َ
يم * َق ْد َص َّدْق َ
الر ْؤيَا إِنَّا َك َذِل َك
الص ِاب ِر َ
َّ
ني * َوَناَديْنَاُه أَ ْن يَا إِْب َرا ِه ُ
ت ُّ
ين * َفَل َّما أ ْسَل َما َوَتَّلُه ِلْل َجبِ ِ
َ
َ ْ َ
نجَْ ِزي المْحُْ ِسنِ َ
ني * إِ َّن َه َذا لهَُ َو اْلبَالُء المُْبِ ُ
ين*
ني * وَف َدينَاه بذبح َعظ
اآل ِخ ِر َ
يم * َوت َركنَا َعليِْه فيِ
َ ْ ُ ِِْ ٍ ِ ٍ
يم * َك َذِل َك نجَْ ِزي المْحُْ ِسنِ َ
ني}( ،)2فقد كان من إبراهيم وولده إمساعيل الطاعة
َسال ٌم َعَلى إِْب َرا ِه َ
املطلقة هلل تعاىل ،وكان من اهلل جل شأنه ،الفداء بالذبح العظيم ،وجرت هذه السنة الطيبة

املباركة منذ ذلك احلني ،وانتقلت إىل سنة نبينا وأسوتنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واهلل
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم.
 .2الصافات.110 - 102 :
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يِ
ين آَ َمنُوا َو ُ
َ لىَ
اهلل َوِل ُّي
ب َو َّال ِذ َ
يم َلَّل ِذ َ
اس ِبإِْب َرا ِه َ
ين َّاتبَ ُعوُه َو َه َذا النَّ ُّ
تعاىل يقول{ :إِ َّن أ ْو النَّ ِ
ني}( ،)1ويقول تعاىلِ { :مَّلَة أَِب ُ
يم ُه َو سمَ ُ
َّاك ُم المُْ ْسِل ِم َ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِم ْن َقبْ ُل َوفيِ َه َذا ِليَ ُكو َن
يك ْم إِْب َرا ِه َ
ُ
َُ
َ
َّ ُ
َص ُموا
الصالةَ َوآَُتوا َّ
يموا َّ
اس َفأَِق ُ
الز َكاةَ َوا ْعت ِ
الر ُسول َش ِهي ًدا َعليْك ْم َوَتكوُنوا ُش َه َداَء َعلى النَّ ِ
()2
ِباهللِ ُه َو َم ْو ُ
ري}.
الك ْم َفنِ ْع َم المَْْولىَ َوِن ْع َم النَّ ِص ُ
سائلني اهلل العلي القدير ،أن يتقبل من احلجاج حجهم وهديهم ،وأن يردهم إىل أهليهم

ساملني غامنني ،بعفو اهلل ومغفرته ورضاه ،وأن يتقبل أضاحي املسلمني ،وجيعلها يف ميزان
حسناتهم يوم الدين ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليمِّ ،
وصل اللهم
وسلم وبارك على خامت النبيني حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

 .1آل عمران.68 :
 .2احلج.78 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني فضل العشر من ذي احلجة
اس ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه قال( :ما اْل َع َم ُل
عن ابن َعبَّ ٍ

اطُر ِبنَ ْف ِسِه
يف أَيَّ ٍام أَْف َض َل منها يف هذه؟ قالوا :وال الجْ ِ َهاُد؟ قال :وال الجْ ِ َهاُد ،إال َر ُج ٌل َخ َر َج خَُي ِ

َو َماِلِه ،فلم يَ ْر ِج ْع ِب َش ْيٍء)

(*)
1

جاء يف عمدة القاري ،أن أيام التشريق تقع تلو أيام العشر ،وقد ثبت بهذا احلديث

أفضلية أيام العشر ،وثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام التشريق.
وعن ابن بطال ،أن العمل يف قوله( :ما العمل) يعين التكبري املسنون يف أيام التشريق،
وهو أفضل من صالة النافلة؛ ألنه لو كان هذا الكالم حضاً على الصالة والصيام يف هذه
األيام لعارضه :إنها أيام أكل وشرب ،وقد نهي عن صيام هذه األيام ،وهذا يدل على تفريغ
هذه األيام لألكل والشرب ،فلم يبق تعارض إذا عنى بالعمل التكبري ،ورد عليه بأن الذي
يفهم من العمل عند اإلطالق العبادة ،وهي ال تنايف استيفاء حظ النفس من األكل وسائر ما
ذكر ،فإن ذلك ال يستغرق اليوم والليلة ،وقال الكرماني :العمل يف أيام التشريق ال ينحصر
يف التكبري ،بل املتبادر منه إىل الذهن أنه هو املناسك من الرمي وغريه ،الذي جيتمع باألكل
والشرب ،مع أنه لو محل على التكبري ،مل يبق لقوله يف صحيح البخاري ،بعده باب التكبري
معنى ،ويكون تكراراً حمضاً ،ورد عليه بعضهم بأن الرتمجة األوىل لفضل التكبري،
أيام منى ً
والثانية ملشروعيته ،أو صفته ،أو أراد تفسري العمل اجململ يف األوىل بالتكبري املصرح به
يف الثانية ،فال تكرار .وقوله( :منها)؛ أي يف هذه األيام؛ أي يف أيام التشريق على تأويل من
أوله بهذا.
وقوله( :وال اجلهاد) أي وال اجلهاد أفضل منها ،وقوله ( :إ ّال ٌ
رجل) فيه حذف ،أي إ ّال جهاُد
* صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل يف أيام التشريق.
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رجل ،وقوله ( :خياطر بنفسه) مجلة حالية؛ أي يكافح العدو بنفسه وسالحه وجواده ،فيسلم
ٍ

من القتل أو ال يسلم ،فهذه املخاطرة ،وهذا العمل أفضل من هذه األيام وغريها ،مع أن
هذا العمل ال مينع صاحبه من إتيان التكبري واإلعالن به ،وقوله( :فلم يرجع بشيء)؛ أي
من ماله ،ويرجع هو ،وحيتمل أن ال يرجع هو وال ماله ،فريزقه اهلل الشهادة ،وقد وعد اهلل
عليها اجلنة.
ومما يستفاد من هذا احلديث أن فيه تعظيم قدر اجلهاد ،وتفاوت درجاته ،وأن الغاية
القصوى فيه بذل النفس هلل تعاىل ،وفيه تفضيل بعض األزمنة على بعض ،كاألمكنة ،وفضل
أيام عشر ذي احلجة على غريها من أيام السنة ،وتظهر فائدة ذلك ،فيمن نذر الصيام ،أو
علق ً
عمال من األعمال بأفضل األيام ،فلو أفرد يوماً منها تعني يوم عرفة؛ ألنه على الصحيح
أفضل أيام العشر.

()1

الليالي العشر:
ألهمية العشر األوائل من شهر ذي احلجة ،أقسم سبحانه بها ،فقال عز وجلَ { :واْل َف ْج ِر*

الش ْفع َواْل َوْت ِر* َو َّ
َوَليَا ٍل َع ْش ٍر* َو َّ
الليْ ِل إَِذا يَ ْس ِر* َه ْل فيِ َذِل َك َق َس ٌم ِّل ِذي ِح ْج ٍر}(.)2
ِ
وللمفسرين يف املراد من الفجر والليالي العشر ستة أقوال:
أحدها ،أنه الفجر املعروف الذي هو بدء النهار.
والثاني ،صالة الفجر.
والثالث ،النهار كله ،فعرب عنه بالفجر؛ ألنه أوله.
والرابع ،أنه فجر يوم النحر خاصة.
واخلامس ،أنه فجر أول يوم من ذي احلجة.
والسادس ،أنه أول يوم من احملرم ،تنفجر منه السنة.
 .1عمدة القاري.291 - 290/ 6 ،
 .2الفجر.5 - 1:
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وقوله تعاىلَ { :وَليَا ٍل َع ْش ٍر } فيه أربعة أقوال:

أحدها ،أنه عشر ذي احلجة ،والثاني ،أنها العشر األواخر من رمضان ،والثالث ،العشر

األول من رمضان ،والرابع ،العشر األول من احملرم.
وللمفسرين يف قوله{ :والشفع والوتر } أقوال كثرية ،منها:
أن الشفع يوم عرفة ،ويوم األضحى ،والوتر ليلة النحر ،ومنها أن الشفع يوم النحر،
والوتر يوم عرفة.

()1

أيام العشر من ذي احلجة متعددة ،سواء بالنسبة إىل احلاج أم غريه ،ومن األعمال املشرتكة
بني احلاج وغريه ،اإلكثار من ذكر اهلل فيها ،وغري احلاج الذي يريد أن يضحي يرتك احللق
والتقصري ،فعن ُأ ِّم َسَل َمَة ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا د َ
َخَلت اْل َع ْشُرَ ،وأَ َراَد

َ
يمََس من َش َع ِرهِ َوَب َش ِرهِ شيئاً)(.)2
أحدكم أ ْن ُي َض ِّح َي ،فال َّ

ومل يثبت يف السنة صيام أيام العشر مجيعها ،ففي صحيح مسلمَ ،باب َص ْو ِم َع ْش ِر ِذي الحْ ِ َّجِة،

وفيه عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :ما رأيت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،صاِئ ًما

يف اْل َع ْش ِر َق ُّط)(.)3

وقد بينت روايات صحيحة فضل صيام يوم عرفة ،فعن أبي َقتَاَدةَ َ
ْص ِار ِّي ،رضي اهلل
األن َ

عنه ،أَ َّن َر ُس َ
السنََة
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ :سئِ َل عن َص ْو ِم يَ ْو ِم َع َرَفَة ،فقالُ( :ي َك ِّفُر َّ
اضيََة .)4()...
المَْ ِ
واملقصود هنا غري احلاج ،أما احلاج فال يسن له صوم يوم عرفة.
أما أعمال األيام العشر بالنسبة إىل احلاج ،ففيها تكون ذروة أعمال احلج ،حيث حيرم
احلجاج املتمتعون يوم الرتوية ،وهو الثامن من ذي احلجة ،ويصبح بذلك احلجاج مجيعهم
 .1زاد املسري.104– 102 /9 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب نهي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره...
 .3صحيح مسلم ،كتاب االعتكاف ،باب صوم عشر ذي احلجة.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر...
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حمرمني ،ويتوجهون يف اليوم التاسع إىل عرفة ليقفوا هناك ،وهو أهم أركان احلج ،فاحلج عرفة،
ويف اليوم الذي يليه ،وهو يوم العاشر من ذي احلجة ،يبدأ غري احلجاج بذبح األضاحي،
ويؤدون صالة العيد ،واحلجاج يذحبون ويرمون مجرة العقبة الكربى ،ويتحللون من اإلحرام
باحللق أو التقصري ،وبعضهم يطوف اإلفاضة ،ثم يتابعون بقية أعمال احلج يف األيام اليت
تلي األيام العشر.
ِّ
فصل لربك واحنر:
َ
س ،قالَ( :بيْنَا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ذ َ
ات يَ ْو ٍم
جاء يف احلديث الصحيح ،عن أَن ٍ
بني أَ ْظ ُهرَنا إْذ أَ ْغ َفى إ ْغ َفاَءةًُ ،ث َّم َرَف َع َرأْ َسُه ُمتَبَ ِّس ًماَ ،فُقْلنَا :ما أَ ْض َح َك َك يا َر ُس َ
ول اهللِ؟ قال:
ِ
ِ ِ

َ
ُ
الر ِحيمِ {إنَّا أَ ْع َطيْن َ
َاك اْل َك ْوَث َر* َف َص ِّل ِل َرِّب َك
ْزَل ْ
ت َعَل َّي آِن ًفا ُسو َرةٌَ ،ف َق َرأِ :ب ْسمِ اهللِ الرمحن َّ
ِ
أن ِ
َوانحَْ ْر* إ َّن َشاِنئَ َك هو َ
األْبترَُ } ُث َّم قال :أََت ْدُرو َن ما اْل َك ْوَثُر؟ َفُقْلنَا :اهلل َو َر ُس ُ
ولُه أَ ْعَل ُم ،قال :فإنه
ِ

ري ،هو َح ْو ٌ
ض َت ِرُد عليه ُأ َّم يوم اْل ِقيَا َمِة ،آِنيَُتُه َع َدُد
َن ْه ٌر َو َع َدِنيِه َرِّبي عز وجل عليه َخيرٌْ َكثِ ٌ
تيِ
ُ
ُّجومَ ،فُي ْختَ
َل ُج اْل َعبْ ُد منهمَ ،فأَُق ُ
ت َب ْع َد َك؟
ْري ما أَ ْح َدَث ْ
ولَ :ر ِّب إنه من أ َّمتيِ  ،فيقول :ما َتد ِ
الن ُ ِ
َزاَد ابن ُح ْج ٍر يف َح ِديثِِه بني أَ ْظ ُه ِرَنا يف المَْ ْس ِج ِد ،وقال :ما أَ ْح َد َث َب ْع َد َك) (*).
1

وللعلماء يف املراد باألمر بالصالة والنحر مخسة أقوال:

األول :أنه أمره بالصالة على اإلطالق ،وبنحر اهلدي والضحايا.
الثاني :أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يضحي قبل صالة العيد ،فأمره أن يصلي ،ثم ينحر،
فاملقصود على هذا تأخري حنر األضاحي عن الصالة.
الثالث :أن الكفار يصلون مكاء وتصدية ،وينحرون لألصنام ،فقال اهلل لنبيه ،صلى اهلل
عليه وسلم :صل لربك وحده ،واحنر له؛ أي لوجهه ،ال لغريه ،فهو على هذا أمر بالتوحيد
واإلخالص.
* صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة.
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الرابع :أن معنى احنر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك يف الصالة ،فهو على هذا
من النحر؛ وهو الصدر.
اخلامس :أن معناه ارفع يديك عند حنرك يف افتتاح الصالة.

(*)
1

فاأليام العشر فضائلها كثرية ،وأعماهلا كذلك ،يكفي أن يعود احلاج يف نهاية أداء مناسكه
اليت أداها فيها بال ذنوب وال خطايا ،إن حج فلم يرفث ومل يفسق ،ومن أبرز ما يعيشه املسلم
يف األيام العشر ،ذكرى الطاعة املطلقة هلل اليت بدت من إبراهيم وولده إمساعيل ،عليهما
السالم ،واليت توجت بفداء إمساعيل بذبح عظيم ،فاحلاج يقدم اهلدي من األنعام يوم النحر
تقرباً إىل اهلل تعاىل ،وهو يستذكر فداء إمساعيل ،وطاعته ووالده رب العاملني ،وغري احلاج
يذبح أضحيته أو ينحرها يوم األضحى ،متاشياً مع تلك الذكرى ،وتشاركاً مع إخوانه احلجيج
الذين ذحبوا أو حنروا اهلدي يف منى يوم النحر وأيام التشريق اليت تليه.
سائلني اهلل أن يوفقنا حلسن عبادته وذكره دائماً ،وباألخص يف األيام العشر املباركة
القادمةِّ ،
وصل اللهم وسلم وبارك على احلبيب حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن
تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* التسهيل لعلوم التنزيل.220 /4 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن الفسوق يف احلج
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهللِ،

خمَ
س؛ َش َهاَدةِ أَ ْن ال إَِلَه إال اهللَ ،وأَ َّن محَُ َّم ًدا رسول
صلى اهلل عليه وسلمُ( :بنيِ َ ِ
اإل ْسالُم على ْ ٍ
الز َكاةَِ ،والحْ َ ِّجَ ،و َص ْو ِم َر َم َضا َن)(.)1
الصالةَِ ،وإِيتَاِء َّ
اهللَِ ،وإَِق ِام َّ

َ
اس
فرضه اهلل تعاىل على املسلم املستطيع مرة يف العمر ،فقال جل شأنه ...{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
ت َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغ ٌّ َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني}(. )2
استَط َ ِ
ِح ُّج البَيْ ِ ِ
نيِ
احلج بال مثالب:

وعد اهلل الذي يؤدي احلج إمياناً واحتساباً لوجهه الكريم ،املغفرة ،اليت من شروط نيلها
الرباءة من الرفث والفسق ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل
ت ،فلم يَ ْرُف ْ
عليه وسلم( :من َح َّج هذا اْلبَيْ َ
ث ،ومل يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع كيوم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه)

()3

ما جاء على لسان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بشأن هذا االشرتاط ينسجم متاماً مع

مضمون النهي اإلهلي عن الرفث والفسق يف احلج ،حسب ما جاء يف قوله عز وجل{ :الحْ َ ُّج

لحْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ات َف َمن َف َر َ
ال الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َعُلواْ
أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
يه َّن ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َد فيِ
ُ
ِم ْن َخيرْ يَ ْعَل ْمُه ُ
َْ
اب}(.)4
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
اهلل َوَتز َّ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن يَا أ ْوِلي األلبَ ِ
ٍ
فالرباءة من التلبس بالرفث والفسق يف احلج ،شرط لنيل اجلائزة املوعودة بالرجوع من

احلج صفحة بيضاء من اخلطايا والذنوب ،كيوم ولد اإلنسان ،فخرج إىل الدنيا بريئاً منها،
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :بين اإلسالم على مخس.
 .2آل عمران.97 :
.3صحيح البخاري ،كتاب احملصر ،باب قول اهلل تعاىل{ :فال رفث}(البقرة.)197 :
 .4البقرة.197 :
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مصداقاً ملا روي عن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما

من َم ْوُلوٍد إال ُي َ
يمُة
ول ُد على اْل ِف ْط َرةَِ ،فأََب َواُه ُي َه ِّودَاِنِه ،وينصرانه ،أو ِّ
َج اْلبَ ِه َ
يمَُج َساِنِه ،كما ُتنْت ُ

يمًة جمَْ َعاَء ،هل تحُ ِ ُّسو َن فيها من َج ْد َعاَء؟ ُث َّم يقول أبو ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهِ{ :ف ْط َرت اهللِ
َب ِه َ
اليت َف َط َر الناس عليها ،ال َتبْ ِد َ
يل لخِ َ ْل ِق اهللِ ذلك ِّ
ين اْل َقيِّم})( ،)1وحتى يكون احلاج على
الد ُ

بصرية من أمره ،ال بد له ابتداًء من فهم معنى الرفث والفسق واجلدال ،حتى حيذرها،
ويتجنب الوقوع يف شباكها.
املقصود بالرفث والفسق واجلدال:
وق َو َال ِج َد َ
جاء يف التفسري ،أن صيغة اخلرب يف قوله تعاىلَ{ :ف َ
ث َو َال ُف ُس َ
ال َرَف َ
ال فيِ الحْ َ ِّج}

أريد بها اإلنشاء ،أي فال يرفث ،وال يفسق ،وال جيادل ،وقد تقرر يف فن املعاني أن الصيغة
قد تكون خربية ،واملراد بها اإلنشاء ،ألسباب ،منها :التفاؤل ،كقولك رحم اهلل زيداً ،فالصيغة
خربية ،واملراد بها إنشاء الدعاء له بالرمحة ،ومنها إظهار تأكيد اإلتيان بالفعل ،وإلزام ذلك،
نج ُ
اب أَِليم* ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ)2( }...؛ أي آمنوا
يكم ِّم ْن َع َذ
كقوله تعاىلَ { :ه ْل أَُدُّل ْ
كم َعَلى تجَِا َرةٍ ُت ِ
ٍ ٍ
باهلل ،بدليل جزم الفعل يف قوله تعاىل{ :يَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم ،)3(}...فهو جمزوم بالطلب املراد

وه ْم ُي َع ِّذْب ُه ُم
باخلرب يف قولهُ{ :ت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ}؛ أي آمنوا باهلل يغفر لكم ذنوبكم ،كقولهَ{ :قاِتُل ُ

ُ
اهلل}( ،)4وحنو ذلك ،فاملسوغ لكون الصيغة يف اآلية خربية ،هو إظهار التأكد ،واللزوم يف
اإلتيان باإلميان ،فعرب عنه بصيغة اخلرب ،إلظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل،
املخرب عن وقوعه ،وفيه أيضاً أن األظهر يف معنى الرفث يف اآلية أنه شامل ألمرين:
أحدهما ،مباشرة النساء باجلماع ومقدماته ،والثاني الكالم بذلك ،كأن يقول احملرم المرأته

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب إذا أسلم الصيب ،فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصيب
اإلسالم.
 .2الصف.11 - 10 :
 .3الصف.12 :
 .4التوبة.14 :
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إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا ،ومن إطالق الرفث على مباشرة املرأة كجماعها

قوله تعاىلُ :
الرَف ُث إِلىَ ِن َسآِئ ُك ْم}( ،)1فاملراد بالرفث يف اآلية املباشرة
{أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
الصيَ ِام َّ
باجلماع ومقدماته ،ومن إطالق الرفث على الكالم ،قول العجاج:
أسراب حجيج كظم
ورب
ٍ

عن اللغا ورفث التكلم

واألظهر يف معنى الفسوق يف اآلية ،أنه شامل جلميع أنواع اخلروج عن طاعة اهلل تعاىل،
ومنه قول العجاج:
فواسقاً عن قصدها جوائرا

يهوين يف جن ٍد وغوراً غائراً

يعين بقوله فواسقاً عن قصدها ،خوارج عن جهتها اليت كانت تقصدها.
واألظهر يف اجلدال يف معنى اآلية ،أنه املخاصمة واملراء ،أي ال ختاصم صاحبك ومتاره حتى
تغضبه ،وقال بعض أهل العلم :معنى ال جدال يف احلج ،أي مل يبق فيه مراء وال خصومة؛
ألن اهلل أوضح أحكامه على لسان رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم.

()2

فهذه بعض املعاني الواردة يف كتب التفسري للرفث يف احلج والفسق واجلدال ،ويبدو
واهلل تعاىل أعلم -أن إطالق هذه األلفاظ ينفي عنها حصر املعاني ،الفتقار ذلك إىل الدليلالشرعي املقيّد للمطلق ،وبناء عليه؛ فإن معاني الرفث والفسق تشمل التصرف بالقول،
أو العمل باإلثم ،فيما خيص الكالم عن املعاشرة اجلنسية ،والغرام من قبل احلجاج نساء
ً
حمرماً يف األوقات
أو
حمرم ،ألنه وإن كان هذا الفعل ّ
رجاال ،أو غري ذلك ،فال جيوز النظر إىل ّ
مجيعها ،إال أنه يف احلج آكد وأعظم ،وخباصة أن االختالط يف احلج بني اجلنسني أمر ال مفر
منه ،فكالهما يؤدي املناسك يف األوقات نفسها ،واالكتظاظ يف ّ
الطواف ،واملشي يف الطرقات،
خالل الذهاب واإلياب إىل احلرم للصالة ّ
والطواف ،أو إىل رمي اجلمرات ،فحفظ البصر،
 .1البقرة.187 :
 .2أضواء البيان.14 - 13/ 5 ،
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واحلرص على جتنب احتكاك األبدان ببعض ،أو ملس األجانب من اجلنس اآلخر ،إضافة
إىل االبتعاد عن لغو الكالم وفحشه ،والصخب يف احلافالت والشوارع واألسواق ومراكز
السكن وخماصمة رفاق السفر ،ومضايقة الطائفني ومزامحة الساعني ،والتأفف من أعمال
احلج ،والضجر من مشاق املناسك ،والتمادي يف املزاح واالستخفاف بالشعائر ،واالنشغال
بأمور الدنيا على حساب الصلوات والشعائر ،فتصبح الشعائر بالنسبة إليه ثانوية ،وهي
األهم ،وغريها ثانوي .كل ذلك وغريه مما يشابهه يدخل يف معنى الرفث والفسق املنهي عن
اقرتافهما ملن يقصد نيل الثواب األجزل للحج.
احلج املربور:
احلج اخلالي من الرفث والفسق واجلدال ،هو ما يطلق عليه وصف املربور ،والذي يعد
وفق االعتبارات الشرعية من أفضل األعمال اليت يتقرب بها العبد إىل ربه ،فقد ُسئِ َل النيب،

َان ِباهللِ َو َر ُسوِلِهِ ،ق َ
صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ُّي الأَْ ْع َما ِل أَْف َض ُل؟ قال :إِمي ٌ
يلُ :ث َّم َماَذا؟ قالِ :ج َهاٌد

يف َسبِيل اهللِِ ،ق َ
يلُ :ث َّم َماَذا؟ قالَ :ح ٌّج مَبرُْ و ٌر)(.)1
ِ

فمن أراد أن يكون حجه مربوراً ينبغي له أن يؤديه على الوجه املأثور ،استجابة ألمره

صلى اهلل عليه وسلم ،حيث روي عن َج ِابر ،قوله( :رأيت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
احَلتِِه يوم النَّ ْحرَ ،ويَُق ُ
َاس َك ُك ْمَ ،فإِِّني ال أَْد ِري َل َعِّلي لاَ أَ ُح ُّج َب ْع َد
ولِ :لتَأْ ُخ ُذوا َمن ِ
يرمي على َر ِ
ِ
َح َّج هذه)
تيِ
وإىل جانب هذا الشرط ،جيب على احلاج ليكون حجه مربوراً جتنب احملظورات السلوكية
()2

املنهي عن اقرتافها ،كالرفث ،والفسق ،واجلدال ،فإذا ما كان منه ذلك ،كان حجه مربوراً،
بعون اهلل ورمحته.
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى اهلل عليه وسلم:
(لتأخذوا مناسككم).
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ويف مرقاة املفاتيح عن الطييب ،رمحه اهلل ،قوله :إن احلج املربور أي املقبول ،وقيل :املقابل
بالرب ،وهو الثواب ،وهو الذي مل خيالطه شيء من املآثم ،وقيل :أن يرجع زاهداً يف الدنيا
راغباً يف اآلخرة ،وبهذا يظهر وجه الرتتيب يف األفضلية ،إذ ال نزاع يف أن اإلميان أفضل
مطلقاً ،ثم اجلهاد ،الذي يكون عادة مع االجتهاد يف العبادة ،وزيادة الرغبة يف اآلخرة ،بالسعي
إىل وسيلة نيل سعادة الشهادة ،ثم احلج اجلامع بني العبادة البدنية واملالية ،ومفارقة الوطن
واملألوف ،وترك األهل والولد ،وغري ذلك على الوجه املعروف ،أو يقال ذكره على ترتيب
فرضيتها ،فوجب اجلهاد بعد اإلميان ،ثم فرض احلج تكملة لألركان ،قال تعاىل...{ :اْليَ ْو َم

أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت َل ُك ُم اإل ْس َ
ال َم ِديناً }...
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َمتيِ َو َر ِض ُ
ِ
سائلني الرمحن الرحيم أن يوفق حجاج بيته احلرام ،وضيوفه فيه ،إىل أن يؤدوا حجهم
()2()1

على الوجه املربور ،اخلالي من الرفث والفسق واجلدال والنواقص مجيعها ،راجني هلم حجاً
مربوراً ،وسعياً مشكوراً ،وذنباً مغفوراً ،وجتارة لن تبور ،وصلى اللهم وسلم وبارك ،على
احلبيب حممد ،وعلى آله وأصحابه وأزواجه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1املائدة.3 :
 .2مرقاة املفاتيح.422 /5 :
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
يعلمنا االستسقاء
عن عبد اهللِ بن أبي َب ْك ٍر ،عن َعبَّاِد بن تمَِيم ،عن َع ِّمِه ،قالَ :
(خ َر َج النيب ،صلى اهلل عليه
ٍ
َس ِقيَ ،و َح َّو َل ِردَاَءُه)(.)1
وسلم ،يَ ْست ْ
يشري هذا احلديث الشريف إىل سنة من سنن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الفعلية،
أال وهي سنة االستسقاء ،الذي ُيلجأ إليها عادة عند اجلدب ،أو تأخر نزول الغيث ،الذي هو
من سنن اهلل تعاىل وآياته يف هذا الكون ،وهو رمحة للمخلوقات ،ونعمة للكائنات ،وسبب
الستمرار احلياة ،قال تعاىلَ { :و َج َعْلنَا ِم َن المَْاء ُك َّل َش ْيٍء َح ٍّي أََفال ُي ْؤ ِمنُو َن}( ،)2والرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،مارس االستسقاء بنفسه ،بكيفيات سيتم الوقوف عند بعضها الحقاً.
تعريف االستسقاء :
َ
واالستِ ْسقاء هو
الس ْق َي.
استَقى
ْ
الرجل ْ
جاء يف لسان العربْ :
واست ْ
َسقاهَ :طلب منه َّ

وسقى ُ
اهلل
الس ْقيا ،أَي إنْزال ال َغيْ ِ
َسقى َ
ث على البالِد وال ِعباِد .يقالْ :
ْ
استِ ْفعال من َطلب ُّ
است ْ

عبادَه ال َغيْ َ
الس ْقيا ،بالضم.
ث ،وأَ ْسقاهم ،واالسم ُّ

()3

ويف فتح القدير ،االستسقاء إمنا يكون عند عدم املاء ،وحبس املطر ،ومعناه يف اللغة
طلب السقيا ،ويف الشرع ما ثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف صفته ،من الصالة
والدعاء.

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب االستسقاء وخروج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف االستسقاء.
 .2األنبياء.30:
 .3لسان العرب.212/ 7:
 .4فتح القدير.91/ 1:
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حاجة األرض إىل املاء:
اقتضت حكمة اهلل جل شأنه أن جيعل من املاء كل شيء حي ،وهو سبحانه جعل املاء الذي

ات
ينزله من السحاب على األرض ،آية من آياته العظيمة ،وهو القائلَ {:وأَن َزْلنَا ِم َن المُْ ْع ِص َر ِ
َماء َث َّجاجاً* ِلن ْ
ات أَْل َفافاً}(.)1
ُخ ِر َج ِبِه َحبّاً َوَنبَاتاً * َو َجنَّ ٍ

واألرض اجملدبة إذا نزل املاء عليها أنبتت من كل زوج بهيج ،ولبست حلتها اخلضراء،

واستبشر أهلها ،مصداقاً لقوله تعاىلَ ...{ :وَت َرى َ
األ ْر َ
َز ْت
ض َها ِم َدةً َفإَِذا أَن َزْلنَا َعَليْ َها المَْاء ا ْهت َّ
َت ِمن ُك ِّل َز ْوج َب ِهيج}(.)2
ت َوأَنبَت ْ
َو َرَب ْ
ٍ ٍ
جاء يف التفسري الكبري ،أن قوله سبحانه وتعاىلَ { :وَت َرى األ ْر َ
ض َها ِم َدةً} أي تراها يابسة،

ت} أي حتركت بالنبات وانتفخت.
َز ْت َو َرَب ْ
خالية عن النبات واخلضرة ،وقوله{ :ا ْهت َّ

َت ِمن ُك ّل َز ْوج َب ِهيج} فهو جماز؛ ألن األرض ينبت منها ،واهلل تعاىل
أما قوله تعاىلَ { :وأَنبَت ْ
ٍ ٍ
هو املنبت لذلك ،لكنه يضاف إليها توسعاً ،ومعنى{ ِمن ُك ّل َز ْوج َب ِهيج} أي من كل نوع من
ٍ ٍ
أنواع النبات؛ من زرع وغرس ،والبهجة حسن الشيء ونضارته ،والبهيج مبعنى املبهج ،قال
املربد :وهو الشيء املشرق اجلميل.

()3

اللجوء إىل دعاء اهلل واإلنابة إليه عند اجلدب والقحط:
يلجأ الناس إىل اهلل طالبني النجدة والفرج ،حني تواجههم مصاعب احلياة ومشقاتها
وكروبها ،ومن ذلك جدب األرض وقحطها ،بسبب قلة املاء ،أو احنباس الغيث ،أو تأخر
نزوله ،ومن الشواهد القرآنية على مثل هذا اللجوء ،ما كان من موسى ،عليه السالم ،الذي
استسقى لقومه ملا عطشوا واحتاجوا إىل املاء ،وعن هذا يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل:
اضرب ِّب َع َص َ
اك الحْ َ َج َر َفان َف َج َر ْت ِمنُْه اْثنَتَا َع ْش َرةَ َعيْناً َق ْد
َس َقى ُم َ
{ َوإِِذ ْ
است ْ
وسى ِل َق ْو ِمِه َفُقْلنَا ْ ِ
 .1النبأ.16 - 14 :
 .2احلج.5:
 .3التفسري الكبري.23/ 9:
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ُّ ُ
َ
َ
اس َّم ْش َرَب ُه ْم ُكُلواْ َو ْ
ين}(.)1
ض ُم ْف ِس ِد َ
اش َرُبواْ ِمن ِّر ْز ِق اهللِ َوال َت ْعثَ ْواْ فيِ األ ْر ِ
َعِل َم ُكل أَن ٍ
وهود ،عليه السالم ،دعا قومه إىل االستغفار استجالباً ملاء السماء ،وبهذا الصدد يقول

جل شأنهَ { :وإلىَ َعاٍد أَ َخ ُاه ْم ُهوداً َق َ
ُم إِ َّال
ال يَا َق ْو ِم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه إِ ْن أَنت ْ
ِ
ُمفْترَُ و َن* يَا َق ْوم ال أَ ْسأَُل ُك ْم َعَليِْه أَ ْجراً إ ْن أَ ْجر َي إ َّال َعَلى َّال ِذي َف َط َرِني أََف َ
ال َت ْع ِقُلو َن* َويَا
ِ ِ
ِ
ِ
الس َماء َعَليْ ُكم ِّم ْد َراراً َويَ ِزْد ُك ْم ُق َّوةً إِلىَ ُق َّوِت ُك ْم
َق ْو ِم ْ
استَ ْغ ِفُرواْ َرَّب ُك ْم ُث َّم ُتوُبواْ إَِليِْه ُي ْر ِس ِل َّ
َ َّ
مجُْر ِم َ
ني}( ،)2واملراد بالسماء هنا املطر والسحاب ،أو السماء حقيقة ،ومدراراً بناء
َوال َتتَ َول ْواْ ِ
مبالغة وتكثري ،من قول در املطر ،إذا غزر.

()3

وتكرر مثل هذا احلث من قبل نوح ،عليه السالم ،فخالل سرد القرآن الكريم ملقاطع من

نت لهَُ ْم َوأَ ْس َر ْر ُت لهَُ ْم إِ ْس َراراً*
حواره معهم ،يقول تعاىلُ{:ث َّم إِِّني َد َع ْوُت ُه ْم ِج َهاراً*ُث َّم إِِّني أَ ْعَل ُ

الس َماء َعَليْ ُكم ِّم ْد َراراً}(.)4
َفُقْل ُت ْ
استَ ْغ ِفُروا َرَّب ُك ْم إَِّنُه َكا َن َغ َّفاراً* ُي ْر ِس ِل َّ

فعلى العباد أن يتوجهوا إىل اهلل تعاىل بالدعاء واالستغفار واالبتهال والتضرع ،طلباً

للعفو والرمحة ،والتجاوز عن السيئات ،بإغاثتهم باملطر الذي حتيا به األرض ،وتنتفع به
املخلوقات ،وتنشر به الرمحة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي ُينَز ُ
ِّل اْل َغيْ َ
ث ِمن َب ْع ِد َما

َقن ُ
َطوا َويَ ُ
نشُر َرحمَْتَُه َو ُه َو اْل َوِل ُّي الحْ َ ِم ُ
يد}(.)5
صفة االستسقاء:

االستسقاء يف اإلسالم عبادة ،ورد أصلها عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصفته هلا صيغ
َ يِ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،خ َر َج
عدة ،وردت يف اهلدي النبوي ،ففي احلديث الشريف( :أ َّن النَّ َّ
 .1البقرة.60 :
 .2هود.52 - 50 :
 .3التسهيل لعلوم التنزيل.3/ 2 :
 .4نوح.11 - 8:
 .5الشورى.28:
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ب ِردَاَءُهَ ،و َصَّلى َر ْك َعتَينْ ِ )( ،)1وصالة االستسقاء
استَ ْقبَ َل اْل ِقبَْلَةَ ،وَقَل َ
َس َقىَ ،ف ْ
إِلىَ المُْ َصَّلىَ ،ف ْ
است ْ
كصالة العيد؛ يكرب فيها اإلمام تكبريات الزوائد ،وجيهر بها يف القراءة ،ثم خيطب بعدها

بالناس ،ويتوجه إىل القبلة بالدعاء ،ويبالغ برفع األيدي ،وهو يدعو ،ويكثر من االستغفار.
ويسن خروج الناس إىل الفالة ألداء صالة االستسقاء ،خيرج الشيوخ واألطفال وأهل
الدين والصالح ،ألنهم األقرب إىل استجابة دعائهم.
ومن صور االستسقاء املشروعة ،الدعاء يوم اجلمعة على املنرب يف خطبة اجلمعة ،فقد ورد

لجُْ
عن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه( ،أَ َّن َر ُج ً
ال د َ َ
ابَ ،كا َن ِو َجاهَ المِْنْبرَ ِ،
َخل يَ ْو َم ا ُم َعِة ِم ْن َب ٍ

استَ ْقبَ َل َر ُس َ
َو َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قاِئ ٌم خَْي ُط ُبَ ،ف ْ

السُب ُلَ ،فاْد ُع اهللَ ُي ِغيُثنَاَ ،ق َ
ال :يَا َر ُس َ
َقاِئ ًماَ ،ف َق َ
الَ :ف َرَف َع
اشي َواْن َق َط َع ْ
ول اهللِ؛ َهَل َك ْ
ت المََْو ِ
ت ُّ

اس ِقنَاَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ َديِْهَ ،ف َق َ
َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اس ِقنَاَّ ،
اس ِقنَاَّ ،
الَّ :
ال
الل ُه َّم ْ
الل ُه َّم ْ
الل ُه َّم ْ

ابَ ،وال َق َز َعًةَ ،وال َشيْئًاَ ،و َما َبيْنَنَا َوَبينْ َ َسْل ٍع ِم ْن
أََن ُ
سَ :وال َواهللِ َما َن َرى فيِ َّ
الس َماِء ِم ْن َس َح ٍ
َارَ ،ق َ
ُ
الس َماَء اْنت َ
َش َر ْت،
سَ ،فَل َّما َت َو َّس َط ْ
الَ :ف َطَل َع ْ
َبيْ ٍ
ت َّ
ت َوال د ٍ
ت ِم ْن َو َراِئِه َس َحاَبٌة ِمثْل الترُّ ْ ِ

ُث َّم أَ ْم َط َر ْتَ ،ق َ
َ َ ْ
س ِستًّاُ ،ث َّم د َ َ ٌ
الَ :واهللِ َما َرأَيْنَا َّ
اب فيِ الجُْ ُم َعِة
الش ْم َ
َخل َر ُجل ِم ْن ذِلك البَ ِ
ال :يَا َر ُس َ
استَ ْقبََلُه َقاِئ ًماَ ،ف َق َ
المُْْقبَِلِةَ ،و َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول اهللِ؛
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قاِئ ٌم خَْي ُط ُبَ ،ف ْ
ت َ
يمُْس ْك َهاَ ،ق َ
الَ :ف َرَف َع َر ُس ُ
األ ْم َو ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
السُب ُلَ ،فاْد ُع اهللَ ِ
الَ ،واْن َق َط َع ِ
َهَل َك ِ
ت ُّ
ِّ
َو َسَّل َم ،يَ َديِْهُ ،ث َّم َق َ
الل ُه َّم َح َو َاليْنَاَ ،وال َعَليْنَاَّ ،
الَّ :
اب
الل ُه َّم َعَلى اآل َك ِام َوالجْ ِبَا ِل َو َ
اآلج ِام َوالظ َر ِ
َ
الش َجرَ ،ق َ
تَ ،و َخ َر ْجنَا نمَْ ِشي فيِ َّ
س)(.)2
الَ :فاْن َق َط َع ْ
َاب ِ
َواأل ْوِديَِة َو َمن ِ
ت َّ ِ
الش ْم ِ
ومن األدعية اليت وردت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف االستسقاء (َّ ...
اس ِقنَا،
الل ُه َّم ْ
الل ُه َّم أَ ِغثْنَاَّ ،
الل ُه َّم أَ ِغثْنَاَّ ،
اس ِقنَا ،)3()...ويف لفظَّ ...( :
اس ِقنَاَّ ،
َّ
الل ُه َّم أَ ِغثْنَا .)4()...
الل ُه َّم ْ
الل ُه َّم ْ

 .1صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب حتويل الرداء يف االستسقاء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب االستسقاء يف املسجد اجلامع.
 .3التخريج نفسه.
 .4صحيح مسلم ،كتاب صالة االستسقاء ،باب الدعاء يف االستسقاء.
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ومن هذا اهلدي النبوي يف االستسقاء اسرتشد الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،فاستسقوا،

بن الخْ َ َّطابَ ،ر ِض َي ُ
َس َقى
فقد روى أنس ،رضي اهلل عنه( ،أَ َّن ُع َم َر َ
اهلل َعنُْهَ ،كا َن إَِذا َق َح ُطوا ْ
است ْ
ِ

ِباْل َعبَّاس بن َعبْ ِد المُْ َّطِلبَ ،ف َق َ
الَّ :
َس ِقينَاَ ،وإِنَّا َنتَ َو َّس ُل إَِليْ َك
الل ُه َّم إِنَّا ُكنَّا َنتَ َو َّس ُل إَِليْ َك ِبنَبِيِّنَاَ ،فت ْ
ِ
ِ ِ
اس ِقنَاَ ،ق َ
الَ :فُي ْس َق ْو َن)( ،)1وهذا حديث ثابت وصحيح ،ال يقبل الطعن ،الذي
ِب َع ِّم َنبِيِّنَاَ ،ف ْ
ذهب إليه بعض من أنكر التوسل باألشخاص يف الدعاء ،إذ إن التوسل بدعاء الصاحلني
مشروع ،وخيتلف عن اختاذ ند مع اهلل.
احلاجة إىل االستسقاء مستمرة:
يف هذا العام ،ويف كل عام ،جيدر باملؤمنني التضرع إىل اهلل طالبني الغوث ،وخباصة عند
تأخر األمطار وشحها ،وينبغي أن يرافق هذا التضرع أو يسبقه اللجوء إىل اهلل تعاىل بالتوبة
الصادقة عن اخلطايا والذنوب ،وترك املظامل ،والتخلي عنها ،والتقرب إىل اهلل بالطاعات؛
كالصيام والنوافل والصدقات ،والضراعة إىل اهلل تعاىل بقلوب خاشعة منكسرة ،وهم
يطلبون السقيا من املوىل عز وجل.
فالتذلل إىل اهلل تعاىل من أسباب إجابة الدعاء ،وقد وصف اهلل عباده الصاحلني بذلك ،فقال
اش ِع َ
ني}(.)2
تعاىلَ {:ويَد ُ
ْعوَننَا َر َغباً َو َر َهباً َو َكاُنوا َلنَا َخ ِ

فعلينا أن نخُ لص النوايا هلل تعاىل بتوبة صادقة ،وأعمال صاحلة ،وندعو اهلل تعاىل خبري الدعاء

يف طلب الغيث ،مبا دعاه به رسوله األكرم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهو أقرب لإلجابة ،وأدعى
للقبول ،إن اهلل تعاىل بعباده رؤوف رحيم.
وصلى اهلل وسلم وبارك ،على رسولنا األسوة ،وعلى آله الطاهرين ،وصحابته الغر امليامني،
ومن سار على نهجهم بإحسان إىل يوم الدين.
 .1صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا.
 .2األنبياء.90:
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
صاحب اإلرادة الصلبة والعزمية القوية
خياطب اهلل عز وجل نبيه الكريم ،حممداً بن عبد اهللً ،
قائالَ{ :فبِ َما َرحمَْ ٍة ِّم َن اهللِ ِل َ
نت لهَُ ْم

َوَل ْو ُك َ ّ ً َ ْ ْ
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ ْ لهَُ َ
نت َفظا َغِليظ ال َقل ِ
استَغ ِف ْر ْم َوش ِاو ْر ُه ْم فيِ
َ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ني}( ،)1من بني مضامني هذا اخلطاب
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
الرباني الشهادة اإلهلية للنيب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،بسوية منهجه يف دعوة اخللق
لالستقامة على دين اهلل القويم ،فكان رحيماً بهم ورفيقاً ،وإىل جانب ذلك ،كان صاحب
إرادة صلبة ،وعزمية قوية ،فكان أباً حانياً ،وقائداً فذاً ،شهدت له املواقف باحلزم والعزم ،كيف
ال؟ واهلل تعاىل رباه على عينه ،على هذا الصراط السوي ،فأمره بعد العزم بالتوكل على اهلل
حمب املتوكلني ،الذين يأخذون باألسباب بالتزامن مع االعتماد على اهلل ،الذي هو حسبهم
وكافيهم.
وكان عليه الصالة والسالم من أولي العزم من الرسل ،الذين قال فيهم جل ذكره:

الر ُس ِل َولاَ َت ْستَ ْع ِجل لهَُّ ْم  ،)2(}...فكانت قراراته يف السلم
{َف ْ
اصبرِ ْ َك َما َصبرََ ُأ ْوُلوا اْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
واحلرب تتسم حبسن اخللق ،الذي ينبع من رصيد مشبع باملكارم ،اليت شهد له بها رب الربية

سبحانه ،بقوله تعاىلَ { :وإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظيم} (.)3
ِ
ٍ
فأكرم به من نيب وقائد ،صلوات ربي وسالمه عليه ،مل حتجزه الصعاب عن ولوج دربها،
وصدقت فيه املدائح ،اليت نطق بها اخلالق واخللق ،على غرار قول املتنيب:
ْر أَ ْه ِل ال َع ْز ِم َتأِْتي ال َعزَاِئ ُم
َعَلى َقد ِ

 .1آل عمران.159 :
 .2األحقاف.35 :
 .3القلم.4 :

ْ
ام املَ َك ِارُم
ْر ِ
وَتأِتي َعَلى َقد ِ
الك َر ِ
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ري ِص َغاُر َها
ويَ ْع ُظ ُم فيِ َعينْ ِ َّ
الص ِغ ِ

وقول شاعر:

إَِذا ُك َ َ
أي َف ُكن َذا َع ِزميٍَة
نت ذا َر ٍ

َويَ ُ
صغُر فيِ َعينْ ِ ال َع ِظيم ال َع َظاِئ ُم
أي أَن َتترََ َّددَا
َفإِ َّن َف َساَد َّ
الر ِ

نيل املطالب واملعالي:
يف سنني حمدودة دانت للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أحناء واسعة من دنيا العرب
والعجم ،وأنشأ ً
جيال دعوياً ،محل اإلسالم رسالة هداية للعاملني ،ومل يفته إنشاء جيش حيمي
دعوته ،وكرامة أتباعه ،ومقدسات دينه ،فخاض معارك قاسية ،توجت بالفتح األعظم ملكة
املكرمة ،وانتشر اإلسالم يف ربوع الدنيا ،بفضل عوامل عديدة ،من أبرزها قيادته احلكيمة،
وصالبة إرادته ،وقوة عزميته ،وعن هذا اجلانب وغريه من فضائل مشائله ،وصفاته صلى اهلل
عليه وسلم ،يقول أمري الشعراء أمحد شوقي ،يف إحدى قصائده املشهورة:
ُ ُ َ
ُ
سل الترُ ابا
َو َس ّوى اهلل َبينَك ُم املنايا *** َو َو َّس َدك ْم َم َع الُر ِ
تيما *** دَنا ِمن ذي َ
ال ِم ُ
رس َل عاِئ ً
اجلال ِل َفكا َن قابا
َوأَ َ
نك ْم يَ ً
يِ
بيال *** َو َس َّن ِخ َ
ب ال ّ َبيَّنَُه َس ً
الشعابا
اللُه َو َهدى ِ
َن ُّ برِِ

َوكا َن َبياُنُه ِلل َهدي ُس ً
لح ِّق غابا
بال *** َوكاَنت َخيُلُه ِل َ
ِ

ُ َ
َمنيّ *** َوَل ِكن ُت َ
ؤخ ُذ ُ
الدنيا ِغالبا
ب ِبالت َ
َوما َنيل املطاِل ِ
ٌ
َ
اإلقداُم كا َن لهَُ ْم ِركابا
وم َمنال *** إِذا ِ
َوما استَعصى َعلى ق ٍ
ت *** َبشاِئُرُه البَوادي َوال ِقصابا
تجََّلى َموِل ُد اهلادي َو َع َّم ْ
الرقابا
َوأَس َد ْت ِللبرَ ِيَِّة ِب ُ
هب *** يَ ًدا َبيضاَء َط َّوَق ِ
ت ِ
نت َو ٍ

الشهابا
الس ُ
َل َقد َو َض َعتُه َو ّه ً
ماوات ِ
اجا ُمن ً
ريا *** َكما َتِل ُد َ
يت نو ًرا *** ُيضيُء ِج َ
بال َم َّكَة َوالنِقابا
َفقا َم َعلى سمَ اِء البَ ِ

َوضا َعت يَثر ُب ال َفيحاُء ِم ً
القاع أَرجاًء َوطابا
فاح ُ
سكا *** َو َ
ِ
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َدح َك َبي َد أَ َّن ِل َي انتِسابا
أَبا الزَهراِء َقد جا َو ُ
زت َقدري *** بمِ ِ

َفما َع َر َف البَال َغَة ذو َبيا ٍن *** إذا لمَ يَتَّ ِخ َ
ذك َلُه ِكتابا
ِ
ني َم َدحت َ
دت َقد ًرا *** َفح َ
حت املاِلك َ
السحابا
ُك اقت ُ
ني َف ِز ُ
َم َد ُ
َدت َ
لت اهللَ يف أَبناِء ديين *** َفإن َت ُكن ال َو َ
سيلَة لي أَجابا
َسأَ ُ
ِ
ِ
ني ِس َ
صن *** إِذا ما َ
لمسِلم َ
الض ُّر َم َّس ُه ُم َونابا
واك ِح ٌ
َوما ِل ُ
َحس ح َ
يه ْم *** أَطا َر ِب ُك ِّل ممَ َل َكٍة ُغرابا
َكأَ َّن الن َ
ني َجرى َعَل ِ
ََ
َ َ
ُحوس لهَُ ْم ِحجابا
َولو َحفظوا َسبيلك كان نو ًرا *** َوكا َن ِم َن الن ِ
َيت لهَُ ْم ِم َن َ
َبن َ
اضطرابا
خالق ُركنًا *** َفخانوا الُر َ
كن َفان َه َد َم ِ
األ ِ
َوكا َن َجناُب ُه ْم فيها َمهيبًا *** َوَل َ
خالق أَج َدُر أَن ُتهابا
أل ِ

َفَلوالها َلساوى َ
الل ُ
الصارُم املاضي ِقرابا
يث ِذئبًا *** َوساوى
ِ

العال ِب ِهما ِصعابا
َفإن ُقرَنت مكارمها بع
لم *** َت َذَّلَل ِ
ت ُ
ِ ِ َ ُِ ِ ِ ٍ
سيح ِعلم *** يَُرُّد َعلى َبين ُ
األ َمم َ
الشبابا
َويف َهذا الزَمان م
َِ ُ ٍ
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،عَّل َمنا ِبناَء املجَ ِد بسواعد قوية ،تضع بصماتها واضحة
جلية على درب املعالي ،بالعمل الدؤوب ،املنطلق من إميان يعمر القلوب ،ويقني بلزوم
القيام بالواجب ،فكما قال شاعرنا:
ُ َ
َمنيّ *** َوَل ِكن ُت َ
ؤخ ُذ ُ
الدنيا ِغالبا
ب ِبالت َ
َوما َنيل املطاِل ِ

ٌ
َ
اإلقداُم كا َن لهَُ ْم ِركابا
وم َمنال *** إِذا ِ
َوما استَعصى َعلى ق ٍ
إرادة الذين نهلوا من مدرسة النبوة:
ظهرت معامل اإلرادة الصلبة والعزائم القوية يف سلوك الذين كان منهم اخلليفة املغوار
األول ،رضي اهلل عنه ،حيث كانت مواقفه جمللة باحلزم والعزم ،كما جاء يف احلديث الصحيح

عن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال( :لمََّا ُت ُوفيَِّ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ُخِل َ
است ْ
ف
ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و ْ
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اس؟ َوَق ْد َق َ
أَُبو َب ْكر َب ْع َدُهَ ،و َك َف َر َم ْن َك َف َر ِم َن ال َع َربَ ،ق َ
ال ُع َمُر َألِبي َب ْك ٍرَ :كيْ َ
ال
ف ُت َقاِت ُل النَّ َ
ٍ
ِ
َر ُس ُ
ولواَ :ال إَلَه إال ُ
اس َحتَّى يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهللَ ،ف َم ْن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ :أ ِم ْر ُت أَ ْن ُأَقاِت َل النَّ َ
ِ ِ

اهللَ ،ع َص َم ِمنيِّ َم َالُه َوَن ْف َسُه ،إال بحَِ ِّقِهَ ،و ِح َساُبُه َعَلى اهللَِ ،ف َق َ
َق َ
الَ :ال إَلَه إلاَّ ُ
الَ :واهللِ ُألَقاِتَل َّن
ِ
ِ ِ
الص َ
َعوِني ِع َقالاً َكاُنوا ُي َؤدُّوَنُه إِلىَ
الز َكاةَِ ،فإِ َّن َّ
الةِ َو َّ
الز َكاةَ َح ُّق املَا ِلَ ،واهللِ َل ْو َمن ُ
َم ْن َف َّر َق َبينْ َ َّ
ُه ْم َعَلى َمنْ ِعِهَ ،ف َق َ
َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال ُع َمُرَ :ف َواهللِ َما ُه َو إِلاَّ أَ ْن َرأَيْ ُت
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ل َقاَتْلت ُ
اهللَ َق ْد َش َر َح َص ْد َر أَبي َب ْكر ِلْل ِقتَا ِلَ ،ف َع َرْف ُت أََّنُه َ
احل ُّقَ .ق َ
ال اْب ُن ُب َكيرْ َ ،و َعبْ ُد اهللِ َعن َّ
ث:
الليْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َعنَاًقا َو ُه َو أَ َص ُّح)(*).
1

فأبو بكر ،رضي اهلل عنه ،صاحب الرأي احلليم ،والرفق واللني ،كان منه احلزم ،وكانت
منه الصرامة ،حني تطلبت املواقف ذلك ،ولوال ذلك منه ،لكان ما كان يف تاريخ اإلسالم،
ويف واقع اإلسالم واملسلمني .من إصرار أهل القدس ومن جاورهم على الصالة حتت حر
الشمس وهليبها ،وترك النوم يف ساعات الليل والسحر ،من أجل احلضور للصالة على
مشارف األقصى وأبوابه ،ملا حرمهم الظاملون من أدائها يف جنباته ،ومن تلك الرسائل أيضاً
تلك اليت ينبغي لقادة األمة وشعوبها ،وخباصة أهل فلسطني أن يستخلصوا العرب منها ،أن
الوحدة واإلرادة القوية ،واإلميان باحلق ورعاية اهلل ألهله ،ينتج عن ذلك مثر طيب ،كالشجرة
اليت أصلها يف األرض وأغصانها تناطح السحاب ،فهل من معترب؟!
سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا واملؤمنني يف بيت املقدس وأكنافه ،وبالد اإلسالم
واملسلمني كافة؛ لنكون من أصحاب اإلرادات الصلبة ،والعزائم القوية ،على خطى نبينا
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
ومناذج من حسن وفائه
عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :ما ِغ ْر ُت على أَ َح ٍد من ِن َساِء النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ما ِغ ْر ُت على َخ ِد َجيَة ،وما َرأَيُْت َهاَ ،وَل ِك ْن كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي ْكثُِر ِذ ْك َر َها،

َوُربمََّا َذَب َح َّ
الشاةَُ ،ث َّم ُي َق ِّط ُع َها أَ ْع َضاًءُ ،ث َّم يَبْ َعُث َها يف َص َداِئ ِق َخ ِد َجيَةَ ،فُربمََّا قلت لهَ :كأََّنُه مل يَ ُك ْن
يف ُّ
ت ،وكان لي منها َوَلدٌ)(.)1
الدْنيَا ا ْم َرأَةٌ إال َخ ِد َجيُة ،فيقول :إَِّن َها كانت َو َكاَن ْ

يشري هذا احلديث الشريف ،إىل خلق فاضل محيد من مكارم أخالق النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،حيث كان يرب زوجته األوىل خدجية ،حتى بعد وفاتها ،ومن ذلك إهداؤه صديقاتها
من حلوم الذبائح اليت كان يذحبها ،معرباً بذلك عن تقديره هلن ،كونهن صديقات هلا ،فمن
اعتزازه بها ،انبثق هذا التقدير لصديقاتها ،فهو بذلك يؤدي ً
عمال يفوح منه مسك الوفاء،
الذي عز وجوده بني األحياء ،فكيف إذا كان جتاه أموات؟! فقد كانت خلدجية ،رضي اهلل عنها،
مكانة عند اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،قبل مماتها ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه،
يل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
قال( :أتى ِجبرْ ُ
ت َم َع َها
ول اهللِ؛ هذه َخ ِد َجيُة ،قد أََت ْ
ِ

َ
السال َم من َرِّب َها َو ِمنيِّ َ ،وَب ِّش ْر َها
إَِناٌء فيه إِدَا ٌم أو َط َعا ٌم أو َش َر ٌ
اب ،فإذا ِه َي أَتتْ َكَ ،فاْق َرأْ عليها َّ
لجْ َ
ب)( ،)2وقد أثارت تلك املكانة الغرية يف
ب فيه ،وال َن َص َ
ب ،ال َص َخ َ
ِببَيْ ٍ
ت يف ا نَِّة من َق َص ٍ

نفس أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،رغم أنها مل تشاركها احلياة الزوجية مع الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،إذ ماتت من قبل ،لكن ذكر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هلا كان
يضايقها ،ومن شواهد غرية عائشة من خدجية ،رضي اهلل عنهما ،بسبب اهتمام الرسول،

ت َه َالُة ِبنْ ُت ُخ َويِْل ٍد
(استَأَْذَن ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،بها ما جاء يف روايتها الصحيحة ،قالتْ :

استِئ َ
اع ِل َذِل َك،
ْذا َن َخ ِد َجيَةَ ،فا ْرَت َ
ُأ ْخ ُت َخ ِد َجيَة على رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َع َر َف ْ
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب تزويج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خدجية وفضلها ،رضي اهلل عنها.
 .2التخريج نفسه.
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ش ،حمَْ َراِء
فقال :اللهم َه َالَة ،قالتَ :ف ِغ ْر ُت ،فقلت :ما َت ْذ ُكُر من َع ُج ٍ
وز من َع َجاِئ ِز ُق َريْ ٍ
ِّ
الد ْه ِر ،قد أَْب َدَل َك اهلل َخيرْ ًا منها)(.)1
ت يف َّ
الش ْدَقينْ ِ َ ،هَل َك ْ
استِئ َ
ْذا َن َخ ِد َجيَة)؛ أي تذكر استئذانها ،لشبه صوتها
جاء يف عمدة القاري ،أن قولهَ( :ف َع َر َف ْ

اع ِل َذِل َك) من الروع؛ أي فزع ،ولكن املراد الزمه ،وهو التغري،
بصوت خدجية ،قولهَ( :فا ْرَت َ
ويروى ،فارتاح؛ أي اهتز لذلك سروراً ،قوله( :فقال :اللهم؛ َه َالَة) أي اللهم اجعلها هالة.

وز من َع َجاِئ ِز
وقوله( :قالت) أي عائشةَ( ،ف ِغ ْر ُت) من الغرية( ،فقلت :ما َت ْذ ُكُر من َع ُج ٍ
ش) أرادت به خدجية ،قوله( :حمَْ َراِء ِّ
الش ْدَقينْ ِ ) الشدق بالكسر جانب الفم ،أرادت أنها
ُق َريْ ٍ
عجوز كبرية جداً ،قد سقطت أسنانها من الكرب ،ومل يبق بشدقها بياض من األسنان ،إمنا
بقيت فيه محرة اللثات ،وقولهَ :
(خيرْ ًا منها)؛ أي من خدجية.

()2

فمن هذه املواقف يتبني وفاؤه ،صلى اهلل عليه وسلم ،لزوجته املتوفاة ،بل كان يعرب حبرارة
عن حبه هلا ،وارتباط قلبه بها ،على الرغم من أن لديه من النساء غريها ،وكان يثري تقديره
هلا غرية يف نفوسهن.
وفاؤه لصاحبه أبي بكر:
مل يقتصر وفاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ما كان منه جتاه أزواجه ،وعناصر أسرته،
بل تعدى ذلك لعموم من ارتبط به من الناس ،الذين كان من أبرزهم صاحبه أبو بكر،
اس ،قالَ :
(خ َر َج
فقد حفظ له مواقفه الصادقة ،ومل يفته استذكارها عند النوازل ،فعن ابن َعبَّ ٍ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َم َر ِضِه ،الذي َم َ
ات فيه ،عاصب َرأْ َسُه بخِِ ْرَقٍةَ ،ف َق َع َد على

المِْنْبرَ َِ ،ف َح ِم َد اهللََ ،وأَْثنَى عليهُ ،ث َّم قال :إنه ليس من الناس أَ َح ٌد أَ َم َّن َعَل َّي يف َن ْف ِسِه َو َماِلِه من
أبي ْ
بك ِر بن أبي ُق َحاَفَةَ ،وَل ْو كنت ُمتَّ ِخ ًذا من الناس َخِليلاً  ،لاَ خََّت ْذ ُت أََبا َب ْك ٍر َخِليلاً َ ،وَل ِك ْن
الم أَْف َض ُلُ ،سدُّوا عَنيِّ ُك َّل َخ ْو َخٍة يف هذا المَْ ْس ِج ِد ،غري َخ ْو َخِة أبي َب ْك ٍر)(.)3
ُخَّلُة ِ
اإل ْس ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب تزويج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خدجية وفضلها ،رضي اهلل عنها.
 .2عمدة القاري.282/ 16 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب اخلوخة واملمر يف املسجد.
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وكان صلى اهلل عليه وسلم حيدث عن صداقته ألبي بكر ،فعن أََنس ،رضي اهلل عنه ،قال:

ْم ُانَ ،ف َر َج َ
ف ،وقال:
َ
(ص ِع َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،أ ُح ًداَ ،و َم َعُه أبو َب ْك ٍرَ ،و ُع َمُرَ ،و ُعث َ
يِ
ب َو ِص ِّد ٌ
يق َو َش ِهي َدا ِن)(*).
ْ
اس ُك ْن ُأ ُح ُد ،أَ ُظنُُّه َض َرَبُه ِب ِر ْجِلِهَ ،فَليْ َ
س َعَليْ َك إال َن ٌّ
1

ومن أبلغ وفائه ،صلى اهلل عليه وسلم ،لصديقه أبي بكر ،أنه زف إليه البشرى باجلنة

وسى الأَْ ْش َعر ُّي( :أََّنُه َت َو َّضأَ يف َبيْتِِهُ ،ث َّم َخ َر َج ،فقلتَ :ألْل َز َم َّن َر ُس َ
ول
قبل مماته ،فعن أبي ُم َ
ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َأل ُكوَن َّن معه يَ ْو ِمي هذا ،قالَ :ف َجاَء المَْ ْس ِج َدَ ،ف َسأَ َل عن النيب،
صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق ُالواَ :خ َر َج َو َو َّجَه َها ُهنَاَ ،ف َخ َر ْج ُت على إِْث ِرهِ ،أَ ْسأَ ُل عنه حتى دخل
َ
َ
ْ
ابَ ،وَباُب َها من َج ِري ٍد ،حتى َق َضى رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
يسَ ،ف َجل ْس ُت ِعنْ َد البَ ِ
ِبئْ َر أ ِر ٍ
ْر أَ ِريسَ ،وَت َو َّس َط ُق َّف َهاَ ،و َك َش َ
ف
وسلمَ ،ح َ
اجتَُهَ ،فتَ َو َّضأََ ،فُق ْم ُت إليه ،فإذا هو َجاِل ٌ
س على ِبئ ِ ٍ
َ
ْ
ْ
اب ،فقلت:
عن َساَقيِْهَ ،ود ُ
ْرَ ،ف َسَّل ْم ُت عليهُ ،ث َّم ان َ
َاله َما يف البِئ ِ
ْص َرْف ُتَ ،ف َجل ْس ُت ِعنْ َد البَ ِ
اب ،فقلت:
اب رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،اْليَ ْو َمَ ،ف َجاَء أبو َب ْك ٍرَ ،ف َدَف َع اْلبَ َ
َأل ُكوَن َّن َب َّو َ

من هذا؟ فقال أبو َب ْكر ،فقلت :على ِر ْسِل َكُ ،ث َّم َذ َهبْ ُت ،فقلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ هذا أبو َب ْك ٍر،
ٍ

يَ ْستَأِْذ ُن ،فقال :اْئ َذ ْن لهَ ،وَب ِّش ْرُه ِبالجْ َنَِّةَ ،فأَْقبَْل ُت حتى قلت َألِبي َب ْكر :اْد ُخ ْل َو َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى
ٍ
ني رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
اهلل عليه وسلمُ ،يبَ ِّشُر َك ِبالجْ َنَِّةَ ،ف َد َخ َل أبو َب ْك ٍرَ ،ف َجَل َ
س عن يمَِ ِ
َ
ْ
ْر ،كما َصنَ َع النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َك َش َ
وسلم ،معه يف اْلُق ِّ
ف
فَ ،وَدلىَّ ِر ْجليِْه يف البِئ ِ
عن َساَقيِْهُ ،ث َّم َر َج ْع ُتَ ،ف َجَل ْس ُت ،وقد َت َر ْك ُت أَ ِخي يَتَ َو َّضأَُ ،ويَْل َحُق  ،فقلت :إن ُي ِرْد اهلل ِبُفال ٍن
نيِ
لخْ َ َّ
ْس ٌ
َخ رْيًاُ - ،ي ِر ُ
اب،
ان يحَُ ِّر ُك اْلبَ َ
يد أَ َخاُه  -يَأْ ِت ِبِه ،فإذا إِن َ
اب ،فقلت :من هذا؟ فقالُ :ع َمُر بن ا ط ِ
ْت إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َسَّل ْم ُت عليه ،فقلت :هذا
فقلت :على ِر ْسِل َكُ ،ث َّم ِجئ ُ

لخْ َ َّ
ْت ،فقلت :اْد ُخ ْل َوَب َّش َر َك رسول
اب يَ ْستَأِْذ ُن ،فقال :اْئ َذ ْن لهَ ،وَب ِّش ْرُه ِبالجْ َنَِّةَ ،ف ِجئ ُ
ُع َمُر بن ا ط ِ
س مع رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بالجْ َنَِّةَ ،ف َد َخ َلَ ،ف َجَل َ

َ
ْ
اْلُق ِّ
ْرُ ،ث َّم َر َج ْع ُتَ ،ف َجَل ْس ُت ،فقلت :إن ُي ِرِد اهلل ِبُفلاَ ٍن َخيرْ ًا
ف عن يَ َس ِارهَِ ،وَدلىَّ ِر ْجليِْه يف البِئ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي ،رضي اهلل عنه.
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ْس ٌ
ْم ُان بن َع َّفا َن ،فقلت :على
ان يحَُ ِّر ُك اْلبَ َ
اب ،فقلت :من هذا؟ فقالُ :عث َ
يَأْ ِت ِبِهَ ،ف َجاَء إِن َ
ْت إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَ ْخبرَ ُْتُه ،فقال :اْئ َذ ْن لهَ ،وَب ِّش ْرُه ِبالجْ َنَِّة
ِر ْسِل َكَ ،ف ِجئ ُ
على َبْل َوى ُت ِصيُبُهَ ،ف ِجئُْتُه ،فقلت له :اْد ُخ ْلَ ،وَب َّش َر َك رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بالجْ َنَِّة
على َبْل َوى ُت ِصيُب َكَ ،ف َد َخ َلَ ،ف َو َج َد اْلُق َّ
الش ِّق َ
س ِو َجا َهُه من َّ
اآلخ ِر ،قال
ف قد ُمِل َئَ ،ف َجَل َ
()1
لمُْ
َشر ُ
يك بن عبد اهلل :قال َس ِع ُ
بَ :فأَ َّوْلُت َها ُقُبو َر ُه ْم).
ِ
يد بن ا َسيَّ ِ
وفاؤه لألنصار:
من الشرائح اجملتمعية اليت قدمت لإلسالم خرياً ،فذكر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
فضلها ،وأشاد مبواقفها ،األنصار الذين بادروا املهاجرين باإليواء واملناصرة ،فكان هلم فضل
َ
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قال( :جمََ َع رسول
مل ينسه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن أَن ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،
ْصا َر ،فقال :أَِف ُ
ت
األن َ
يك ْم أَ َح ٌد من َغيرْ ِ ُك ْم؟ َف َق ُالوا :ال إال ابن ُأ ْخ ٍ

ت اْل َق ْوم منهم ،فقال :إِ َّن ُق َريْ ًشا َح ِد ُ
يث
لنا ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إِ َّن ابن ُأ ْخ ِ
ِ
َع ْه ٍد بجَِا ِهِليٍَّة َوُم ِصيبٍَةَ ،وإِِّني أَ َرْد ُت أَ ْن أَ ْجبرَُ ُه ْمَ ،وأََتأََّل َف ُه ْم ،أَ َما َت ْر َض ْو َن أَ ْن يَ ْر ِج َع الناس
ِب ُّ
ْصاُر ِش ْعبًا،
الدْنيَاَ ،وَت ْر ِج ُعو َن ِب َر ُسو ِل اهللِ إىل ُبُيوِت ُك ْم ،لو َسَل َك الناس َواِديًاَ ،و َسَل َك الأَْن َ
ْص ِار)(.)2
ب الأَْن َ
َل َسَل ْك ُت ِش ْع َ

فالوفاء خلق كريم ،يتجلى فيما يصدر عن املرء من سلوك جتاه اآلخرين ،وهو من مكارم

األخالق اليت بعث بها النبيون ،عليهم السالم ،وجاء بها اإلسالم ،وحتلى بها املسلمون
املخلصون ،وليس ما ذكر آنفاً سوى مناذج لصور من وفائه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

ً
.1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لو كنت متخذاً
خليال).
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب إعطاء املؤلفة قلوبهم على اإلسالم ،وتصرب من قوي إميانه.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
تفطرت قدماه شكراً هلل
َ يِ
ب اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان يَُقوُم من َّ
الليْ ِل حتى
عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أ َّن َن َّ

َع هذا يا َر ُس َ
ول اهللِ؟ وقد َغ َف َر اهلل لك ما َت َق َّد َم من َذنْبِ َك،
َتتَ َف َّط َر َق َد َماُه ،فقالت َعاِئ َشُة :لمَِ َت ْصن ُ
ب أَ ْن أَ ُكو َن َعبْ ًدا َش ُكو ًرا.)1()...
وما َتأَ َّخ َر؟ قال :أََفال ُأ ِح ُّ
علل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حرصه على قيام الليل لدرجة أن قدميه كانتا
تتفطران من طول القيام ،حببه أن يكون عبداً شكوراً ،ومن الرسائل اليت يبعثها هذا املوقف
التعبدي ،أن اإلنسان مهما بلغت درجة تقواه ،وحسن طاعته هلل ،فإنه حباجة إىل مواصلة
التعبد هلل ،وهم حيتاجون إىل العبادة وليس اهلل ،فهم الفقراء إليه سبحانه ،وهو الغين احلميد،
ال يريد منهم من رزق ،وما يريد أن يطعمون ،ون ِع ُم اهلل وآالؤه على عباده ال تعد وال حتصى،
ويعجزون عن مكافأتها ،من هنا؛ فإنهم ال يدخلون اجلنة حبسن أعماهلم ،وإمنا برمحة ربهم،

فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ :ل ْن

ْخ َل أَ َح ًدا َع َمُلُه الجْ َنََّة ،قالوا :وال أنت يا َر ُس َ
ول اهللِ؟ قال :لاَ  ،وال أنا ،إال أَ ْن يَتَ َغ َّم َدِني اهلل
ُيد ِ
محُْسنًاَ ،فَل َعَّلُه أَ ْن يَ ْزدَاَد َخيرْ ًا،
َمنَّينَ َّ أحدكم المَْْو َت ،إِ َّما ِ
ِب َف ْض ٍل َو َرحمَْ ٍةَ ،ف َس ِّدُدوا َوَق ِارُبوا ،وال يَت َ
ب)(.)2
وإما ُم ِسيئًاَ ،فَل َعَّلُه أَ ْن يَ ْستَ ْعتِ َ

ومن الرسائل األخرى اليت يبعثها حرص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على قيام الليل،
ليكون عبداً شكوراً ،أن الشكر املطلوب هلل ال يقف عند حدود األلفاظ ،وإمنا يتعدى ذلك
إىل العمل املعرب عنه ،فقيام الليل حتى تتفطر القدمان ،برهان على أن أداء تلك العبادة
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة الفتح ،باب {ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
عليك( }...الفتح.)2 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب متين املريض املوت.
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مل يكن عابراً ،وإمنا بذل له جهد فاق األداء العادي للصالة ،مما يؤكد على أن بواعث هذا
األداء كانت احلرص على نيل رضوان اهلل ،الذي منح اإلنسان بشكل عام النعم واآلالء،
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بشكل خاص منحه اهلل مزيداً من النعم؛ باصطفائه نبياً
ً
ورسوال وخامتاً للنبيني ،ومبشراً ونذيراً للعاملني ،وأضفى عليه حمبته ،ورضوانه وتوفيقه،
ونصره على أعدائه ،وجعله أسوة حسنة ملن معه ،والذين يلونه من بعده ،إىل أن يرث اهلل
األرض وما عليها.
متحيص الشاكرين:
من غايات ابتالء اهلل اإلنسان يف حياته ،متحيص الشاكرين من اجلاحدين ،وقد أبان اهلل
السبِ َ
يل إِ َّما َشا ِكراً َوإِ َّما َكُفوراً}.
للناس الدربني ،فقال تعاىل{ :إِنَّا َه َديْنَاُه َّ

()1

َحبُّواْ
ويف التفسري أن اهلداية هنا مبعنى البيان ،كما يف قوله تعاىلَ { :وأَ َّما ثمَُوُد َف َه َديْن ُ
است َ
َاه ْم َف ْ

اْل َع َمى َعَلى الهُْ َدى}(.)2

والسبيل الطريق السوي ،وفيه بيان انقسام اإلنسان إىل قسمني؛ شاكر معرتف بنعمة اهلل
تعاىل عليه ،مقابل هلا بالشكر ،أو كافر جاحد.
وقوله{ :إِ َّما َشا ِكراً} يشري إىل إنعام اهلل تعاىل على العبد ،وقد ذكر تعاىل نعمتني عظيمتني،

األوىل إجياد اإلنسان من العدم ،بعد أن مل يكن شيئاً مذكوراً ،وهذه نعمة عظمى ،ال كسب
للعبد فيها ،والثانية اهلداية ،بالبيان واإلرشاد إىل سبيل احلق والسعادة ،وهذه نعمة إرسال
الرسل ،وإنزال الكتب ،وال كسب للعبد فيها أيضاً ،وقد قال العلماء :هناك ثالث نعم ال
كسب للعبد فيها ،األوىل وجوده بعد العدم ،والثانية نعمة اإلميان ،والثالثة دخول اجلنة.

()3

وذكر االبتالء لتمحيص الشاكرين من غريهم على لسان سليمان ،عليه السالم ،وعن
 .1اإلنسان.3:
 .2فصلت.17 :
 .3أضواء البيان.379/ 8 :
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ْ
َ َّ
ْ
َاب
ذلك حيدث القرآن الكريم يف سورة النمل ،فيقول تعاىلَ{ :قال ال ِذي ِعن َدُه ِعل ٌم ِّم َن ال ِكت ِ
يك ِبِه َقبْ َل أَن يَ ْرَت َّد إَليْ َك َط ْرُف َك َفَل َّما َرآُه ُم ْستَ ِق ّراً ِعن َدُه َق َ
أََنا آِت َ
ال َه َذا ِمن َف ْض ِل َرِّبي ِليَبُْل َوِني
ِ
()1
يم}
أَأَ ْش ُكُر أَ ْم أَ ْكُفُر َو َمن َش َك َر َفإِنمََّا يَ ْش ُكُر ِلنَ ْف ِسِه َو َمن َك َف َر َفإِ َّن َرِّبي َغنيِ ٌّ َك ِر ٌ
ً
حمموال إليه من مأرب إىل الشام يف
ويف التفسري ،أن سليمان ملا رأى العرش مستقراً عنده،
قدر ارتداد الطرف ،قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر نعمه ،أم أكفر فال أشكرها ،ومن
شكر فإمنا يشكر لنفسه ،أي يعود نفع شكره إليه ،وهو أن يستوجب به متام النعمة ودوامها؛
ألن الشكر قيد النعمة املوجودة ،وصيد النعمة املفقودة ،ومن كفر ،فإن ربي غين عن شكره،
كريم بإفضال على من يكفر نعمه.

()2

شكر النعم العامة واخلاصة:
آالء اهلل ونعمه على اخللق كثرية ،ال تعد وال حتصى ،واإلنسان العاقل السوي يشكرها،
َج ُ
ات اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر
وقد لفت سبحانه األنظار إىل بعضها ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل َمن ُين ِّ
يكم ِّمن ُظُل َم ِ
ْعوَنُه َت َض ُّرعاً َو ُخ ْفيًَة َّلئِ ْن أَ َجناَنا ِم ْن َهـ ِذهِ َلن ُ
َكوَن َّن ِم َن َّ
ين}( ،)3فالنجاة من الكرب
الشا ِك ِر َ
َتد ُ
واملصيبة ومصاعب العيش نعمة جديرة بالشكر ،من هنا؛ فإن اإلنسان عادة ما يتعهد بشكر
{ه َو َّال ِذي
املتفضل عليه بالنعم ،كاليت ذكرت يف اآلية السالفة ،أو غريها ،كما يف قوله تعاىلُ :

َ ُ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها ِليَ ْس ُك َن إَليْ َها َفَل َّما َت َغ َّشا َها َ
ت حمَْ ً
ال َخ ِفيفاً
حمََل ْ
س َو ِ
ِ
َخل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ
َف َم َّر ْت ِبِه َفَل َّما أَْث َقَلت َّد َع َوا اهللَ َرَّب ُه َما َلئِ ْن آَتيْتَنَا َصالحِ اً َّلن ُ
َكوَن َّن ِم َن َّ
ين}( ،)4وقوله
الشا ِك ِر َ

ُم فيِ اْلُفْل ِك َو َج َريْ َن ِب ِهم ِب ِريح َطيِّبٍَة
تعاىلُ :
{ه َو َّال ِذي ُي َسيرُِّ ُك ْم فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َحتَّى إَِذا ُكنت ْ
ٍ
َّه ْم ُأ ِح َ
اص ٌ
يط ِب ِه ْم َد َع ُواْ
ف َو َج ُ
اءه ُم المَْْو ُج ِمن ُك ِّل َم َكا ٍن َو َظنُّواْ أَن ُ
َوَف ِر ُحواْ ِب َها َجاءْت َها ِر ٌ
يح َع ِ
 .1النمل.40 :
 .2تفسري البغوي.420 /3 :
 .3األنعام.63 :
.4األعراف.189 :
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ين َلئِ ْن أَ َجنيْتَنَا ِم ْن َهـ ِذهِ َلن ُ
اهللَ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
َكوَن َّن ِم َن َّ
ين}( ،)1ومن النعم اخلاصة،
الشا ِك ِر َ
الد َ

تلك اليت وهبها عز وجل لنبيه داود ،عليه السالم ،واليت حدث عن بعضها يف قوله تعاىل:
ََ
ُح ِصن ُ
َّ
ُم َشا ِكُرو َن}(.)2
وس َّل ُك ْم ِلت ْ
َكم ِّمن َبأْ ِس ُك ْم َف َه ْل أَنت ْ
{ َو َعل ْمنَاُه َصنْ َعة لُب ٍ

واملراد بصنعة اللبوس صنعة الدروع ونسجها ،والدليل على أن املراد باللبوس يف اآلية

ُح ِصن ُ
َك ْم ِّمن َبأْ ِس ُك ْم} أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس
الدروع ،أنه أتبعه بقوله تعاىلِ{ :لت ْ
بعض؛ ألن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف والرمي بالرمح والسهم ،كما هو معروف.

()3

فنعم اهلل ينبغي أن تقابل بالشكر ،الذي يعرب عنه باألقوال واألفعال ،وخري أسوة يف
ذلك النبيني واملرسلني ،الذين حرص خامتهم على أن يكون عبداً شكوراً ،حتى تفطرت
قدماه من طول قيامه الليل ،والذي علم املسلمني سجود الشكر ،وال شك أن شكر املنعم
 حتى لو كان بشراً  -هو نوع من اللياقة واألدب ،فاملؤدب يرد بكلمة شكراً ،أو ما شابهذلك من األلفاظ والعبارات ،للتعبري عن االمتنان للمتفضل عليه بصغري األمور وكبريها،
فكيف إذا تعلقت النعم باخللق والسمع والبصر والقوة والصحة والعقل ،وتيسري أمور
احلياة ،واهلدى لإلميان واخلري ،وما إىل ذلك من آالء اخلالق ،اليت إذا ما أضيفت للنعم العامة
املتعلقة بالغيث والزرع والشمس والقمر والنجوم ونواميس الكون وقوانينه ،اليت لو
اختلت لتعكر صفو احلياة ،بل لو اختل بعضها النعدم وجود اخللق ،واستحال بقاؤهم على
البسيطة ،واإلنسان بالذات مكرم بفضل اهلل ،وقد سخرت له املخلوقات األخرى لينعم
يف حياته ،ويتلذذ خبرياتها ،فهل له عذر بعد ذلك أن جيحد اآلالء ،وينكر اخلريات ،ويكفر
اخلالق؟! بالتأكيد إنه لن يعذر ،بل الواجب يقتضيه أن يكون شكوراً بلسانه وسنانه وأفعاله
مجيعها ،ومن أبسط دالئل الشكر أن يربأ بنفسه عن املعاصي واخلطايا اليت تغضب الباري،
 .1يونس.22 :
 .2األنبياء.80 :
 .3أضواء البيان.232 /4 :

138

وأن يكون دائماً ملبياً خلالق اآلالء والنعم وواهبها ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،علمنا
التلبية يف احلج ،واإلقرار هلل بالفضل والنعم ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال( :مسعت
َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،يه ُّل ُمَلبِّ ًدا ،يقولَ :
(لبَّيْ َك اللهم َلبَّيْ َكَ ،لبَّيْ َك ال َشر َ
يك لك
ِ
ِ

َلبَّيْ َك ،إ َّن الحْ َ ْم َد َوالنِّ ْع َمَة لك َوالمُْْل َك ،ال َشر َ
يك لك)
ِ
ِ

(*)
1

ومن املؤكد أن شكر اآلالء والنعم ال ينحصر استذكاره عند أداء مناسك احلج ،بل يؤديه

املسلم صباح مساء ،غدواً وعشياً؛ ألن ِن َعم اهلل عليه ال تنقطع ،وشكرها ينبغي أن ال ينقطع
كذلك.
سائلني اهلل العلي القدير ،أن يهدينا لنكون من العابدين الشاكرين ،على سنة رسولنا
األمني ،حممد ،عليه الصالة والسالم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب التلبيد.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
مات ودرعه مرهونة
احللقة األوىل
َ
س ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :وَل َق ْد َر َه َن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،د ْر َعُه
عن قتادة ،عن أَن ٍ

ريَ ،وإِ َه َالٍة َسنِ َخٍةَ ،وَل َق ْد سمَ ِ ْعُتُه
ريَ ،و َم َشيْ ُت إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بخُِبْ ِز َش ِع ٍ
ِب َش ِع ٍ
()1
ات)
يقول :ما أَ ْصبَ َح آل ِل محَُ َّم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم ،إال َص ٌ
اع ،وال أَ ْم َسىَ ،وإِن ُ
َّه ْم َلتِ ْس َعُة أَْبيَ ٍ
يشري هذا احلديث الشريف إىل أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان ميارس حياته

املعيشية بصفته بشراً ،يتعرض للغنى والفقر ،ولوال أن ظروفاً اقتصادية اضطرته لالستدانة
مقابل رهن أودعه لدى صاحب الدين ،ما جلأ إىل رهن درعه ،ومن داللة أن يكون صلى اهلل
عليه وسلم راهناً ،الربط بني رهن درعه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبني احلالة االقتصادية اليت
كان يعيشها آنذاك ،ومما جاء يف شرح هذا احلديث الشريف ،أن قوله( :إ َه َالة) هي َ
األلية،
ِ
وقيل :هي ما أذيب من الشحم ،وقيل :هي الشحم والزيت ،وقيل :ما أذيب من شحم َ
األلية

(سنِ َخة) هي املتغرية الرائحة من طول الزمان ،وروي زخنة بالزاي ،فيقال :سنخ وزنخ
وقولهَ :
بالسني والزاي أيضاً ،وقوله( :آل ِل محَُ َّم ٍد) يعين ألزواجه ،وهن تسع.

وقولهَ ( :وَل َق ْد سمَ ِ ْعُتُه) قال الكرماني :كالم قتادة ،وفاعل يقول أنس ،وقال بعضهم :هو

كالم أنس ،والضمري يف مسعته للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم؛ أي قال ذلك ملا رهن الدرع عند
اليهودي ،مظهراً للسبب يف شرائه إىل أجل ،ووهم من زعم أنه كالم قتادة ،وجعل الضمري
يف مسعته ألنس؛ ألنه إخراج للسياق عن ظاهره بغري دليل ،وقال العيين :األوجه يف حق النيب،
نوع إظهار بعض الشكوى ،وإظهار
صلى اهلل عليه وسلم ،ما قاله الكرماني؛ ألن يف ذلك َ
الفاقة على سبيل املبالغة ،وليس ذلك يذكر يف حقه ،صلى اهلل عليه وسلم.
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()2

ما يرشد إليه احلديث الشريف:
يؤخذ من هذا احلديث أنه ال بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته،
ويقوت عياله ،على غري وجه الشكاية والتسخط ،بل على وجه االقتداء به.

()1

واستنبط ابن حجر من احلديث املذكور أعاله جواز معاملة الكفار فيما مل يتحقق حتريم
عني املتعامل فيه ،وعدم االعتبار بفساد معتقدهم ،ومعامالتهم فيما بينهم ،واستنبط منه
جواز معاملة من أكثر ماله حرام ،وفيه جواز بيع السالح ورهنه ،وإجارته ،وغري ذلك من
الكافر ،ما مل يكن حربياً ،وفيه ثبوت أمالك أهل الذمة يف أيديهم ،وجواز الشراء بالثمن
والعدد وغريها من آالت احلرب ،وأنه غري قادح يف التوكل ،وأن
املؤجل ،واختاذ الدروع ُ
قنية آلة احلرب ال تدل على حتبيسها ،وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعري ،وأن القول
قول املرتهن يف قيمة املرهون ،مع ميينه ،وفيه ما كان عليه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من
التواضع ،والزهد يف الدنيا ،والتقلل منها ،مع قدرته عليها ،والكرم الذي أفضى به إىل عدم
االّدخار ،حتى احتاج إىل رهن درعه ،والصرب على ضيق العيش ،والقناعة باليسري ،وفضيلة
ألزواجه لصربهن معه على ذلك ،وقال العلماء :احلكمة يف عدوله صلى اهلل عليه وسلم
عن معاملة مياسري الصحابة إىل معاملة اليهود ،إما لبيان اجلواز ،أو ألنهم مل يكن عندهم
إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غريهم ،أو خشي أنهم ال يأخذون منه مثناً ،أو عوضاً ،فلم يرد
التضييق عليهم ،فإنه ال يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك ،وأكثر منه ،فلعله
مل يطلعهم على ذلك ،وإمنا أطلع عليه من مل يكن موسراً به ،ممن نقل ذلك ،واهلل أعلم.

()2

تعريف الرهن:
يطلق الرهن يف اللغة على احلبس ،وعلى الثبوت ،جاء يف لسان العرب ،أن ابن سيده،
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 .2فتح الباري141 /5 :ـ .142

141

الر ْه ُن ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما ُأخذ منه ،يقالَ :ر َهنْ ُت فالناً داراً َر ْهناً،
قالَّ :
َ
الرهائن.
والرهينة :واحدة َّ
ورهان وُر ُه ٌن ،بضم اهلاءَّ ،
وا ْرَتهنه ،إذا أخذه َر ْهناً ،واجلمع ُرهون ِ

و َر َهنَه الشيَء يَ ْر َهنَه َر ْهناً و َر َهنَه عنده ،كالهما :جعله عنده َر ْهناً .قال َ
األصمعي :وال يقال

أَ ْر َهنتُه.

ُ
والرهان :املسابقة على اخليل ،وغري ذلك.
واملُرا َهنَُة

ون ور ِهنيُ ،
الر ْه َن ،والشيء َم ْر ُه ٌ
واألنثى َر ِهينة.
واملُْرَت ِه ُن :الذي يأْخذ َّ
والرا ِه ُن :الثابت.

الر ْه ُن يف كالم العرب هو الشيء امللزم .يقال :هذا را ِه ُن لك ،أَي دائم
وقال ابن عرفةَّ :
حمبوس عليك.

ُّ
ب َر ِهني}؛ أَي محُْتَبَس بعمله،
س مبا َك َسبَ ْ
امرئ مبا َك َس َ
ت َر ِهينَة} {وكل ٍ
وقوله تعاىل{ :كل ن ْف ٍ

و َر ِهينة حمبوسة بكسبها.

(*)
1

ومن تعاريف الرهن يف الفقه اإلسالمي ،ما نصت عليه جملة األحكام يف املادة  ،701واليت
ُ
ممُْك ِن الاِ ْستِي َفاِء ِم ْن َذِل َك المْحَُا ِل،
وف ُم َق ِاب َل َح ٍّق ِ
وس َو َم ْوُق ٍ
جاء فيها أن َّ
الر ْهن َج ْعل َما ٍل محَُْب ٍ
ويف شرح هذه املادة ،جاء يف درر احلكام شرح جملة األحكام ،أنه َك َما ُي َق ُال َلُهَ :م ْر ُه ٌ
ون ُي َق ُال َلُه:

َ
َ
السبَ ُب َديْنًا أَ ْو
والر ْه ُن ُل َغًةَ :ج ْع ُل َش ْيٍء محَُْب ً
ب َماَ ،س َواٌء أ َكا َن َّ
أيْ ًضا َر ْه ٌنَّ ،
وسا َو َم ْوُقوًفا ِل َسبَ ٍ
الش ْيُء َم ً
اال ،أَ ْو َغيرْ َُهَ ،فبِنَاًء َعَلى َه َذا ،يَ ُك ُ
ِخالَفُهَ ،و َس َواٌء أَ َكا َن َذِل َك َّ
الر ْه ِن
ون َن ْق ُل َو ْ
استِ ْع َم ُال َّ
لمَْ
َ
الر ْه ُن،
يل َن ْق ِل اْل َع ِّام إلىَ الخْ َاص ،و اصط
الح اْلُف َق َهاِء َّ
ِلْل َم ْعنَى اْل َو ِ
ارِد فيِ َه ِذهِ ا َّادةِِ ،م ْن قبِ ِ
ِّ َ فيِ ْ ِ ِ
َ
الرا ِهن َم ً
ُ
ور ِبالمَْْر ُهو ِن
اال محَُْب ً
وسا َو َم ْوُقوًفا ِبيَ ِد المُْْرَت ِه ِن أ ْو اْل َع ْد ِلَ ،وُيعَبرَُّ َع ْن المَْا ِل المَْْذ ُك ِ
َت ْرك َّ ِ
َ
وسا َو َم ْوُقوًفا،
السبَ ُب فيِ َق ْوِلِه َج ْع ُل َما ٍل محَُْب ً
يل َت ْس ِميَِة المَْْف ُعو ِل ِبالمَْ ْص َد ِرَ ،و َّ
َوِب َّ
الر ْه ِنِ ،م ْن قبِ ِ
لاً
س َوالتَّ ْوِق َ
يف َما ٍل خَْ
الرا ِه ِن،
س َوَت ْوِق ِ
يف ِم ْن المُْْرَت ِه ِنَ ،وَليْ َ
إلُ ،ه َو َأل َّن الحْ َبْ َ
س ِم ْن َّ
َب َد ِم ْن َحبْ ِ
* لسان العرب.246/ 6 :
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وح ْك ِم ُّي
واالستِي َفاُء َعَلى َو ْج َهينْ ِ ؛ َح ِقي ِق ُّيُ ،
َوأَ َّما َج ْع ُل المَْا ِل محَُْب ً
الرا ِه ِنْ ،
وساَ ،و َم ْوُقوًفاَ ،ف ُه َو ِم ْن َّ
()1
الر ْه ِن ِبيَ ِد المُْْرَت ِه ِن ،أَ ْو اْل َع ْد ِل.
يحَْ ُص ُل ِب َه ِ
الك َّ
مشروعية الرهن:
ثبتت مشروعية الرهن يف اإلسالم بأدلة من القرآن الكريم ،والسنة النبوية املطهرة ،فيقول

ان َّم ْقُب َ
ُم َعَلى َس َف ٍر َولمَْ تجَِ ُدواْ َكاِتباً َف ِر َه ٌ
وضٌة َفإِ ْن أَ ِم َن َب ْع ُض ُكم َب ْعضاً َفْلُي َؤِّد
تعاىلَ { :وإِن ُكنت ْ

ُم َها َفإَِّنُه آِث ٌم َقْلُبُه َو ُ
ُمواْ َّ
اهلل بمَِا
َّال ِذي ا ْؤتمُِ َن أَ َماَنتَُه َوْليَتَّ ِق اهللَ َرَّبُه َو َال َت ْكت ُ
الش َهاَدةَ َو َمن يَ ْكت ْ

يم}(.)2
َت ْع َمُلو َن َعِل ٌ

هذه اآلية القرآنية هي التالية مباشرة ألطول آية يف القرآن الكريم ،أال وهي آية الدين،
ً
تفصيال امتزج فيه احلديث عن مسألة
فصل اهلل جل شأنه فيها بعض قضايا الدين،
واليت َّ
اقتصادية بامتياز ،مع املواعظ والتوجيهات املنبثقة عن تعاليم اإلسالم وقيمه وعقيدته ،وقد

ُأتبعت آية الدين باحلديث عن أمور اقتصادية أيضاً ،كان منها الرهن ،حيث قال تعاىل:
ان َّم ْقُب َ
{َف ِر َه ٌ
وضٌة} والرهان مجع رهن ،وجاء ذكره هنا يف سياق توثيق الديون ،فالرهن مشروع

بداللة هذه اآلية الكرمية.

وال تتقيد مشروعية الرهن بالسفر ،وإمنا جيوز أن يتم فيه ويف احلضر ،وإمنا تقيدت اآلية
بذكر السفر على سبيل الغالب.

()3

واحلديث أعاله من أوضح األدلة على مشروعية الرهن ،فهو من السنة الفعلية ،اليت
مارسها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث رهن درعه ،مما يدل بوضوح على مشروعية
الرهن يف اإلسالم ،ويف بعض الروايات الصحيحة هلذا احلديث الشريف ذكر لسبب
الرهن الذي كان منه صلى عليه وسلم ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالتُ( :ت ُوفيَِّ رسول
 .1درر احلكام شرح جملة األحكام.54 - 53/ 2 :
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اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وِد ْر ُعُه َم ْر ُهوَنٌة ِعنْ َد يَ ُهوِد ٍّي ِبثَلاَ ِث َ
ري ،وقال يعلى:
ني َصا ًعا من َش ِع ٍ
حدثنا َ
األ ْع َم ُ
ش ِد ْر ٌع من َح ِدي ٍد)(*).
1

فهذه حملة جمملة عن داللة موت الرسول ،صلى اهلل عيه وسلم  ،ودرعه مرهونة ،إضافة
إىل بيان معنى الرهن يف اللغة واالصطالح ،وأدلة مشروعيته ،وهو موضوع جدير بالبحث
والعرض والتذكري بأحكامه ،كون بعض املسلمني يتساءلون عن حكمه ،يف ظل تعامالتهم
املصرفية ،اليت يضطرون أحياناً إىل رهن بعض ممتلكاتهم للجهات اليت متول مشاريعهم،
آملني أن ييسر اهلل جل يف عاله عرض مزيد من أحكام الرهن وشروطه ،يف احللقة القادمة،
من هذه الزاوية الصحفية األسبوعية ،املعنونة بالرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما قيل يف درع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،والقميص يف احلرب.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
مات ودرعه مرهونة
احللقة الثانية واألخرية
َ
(الر ْه ُن
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَّنُه كان يقولَّ :

ُي ْر َك ُب ِبنَ َف َقتِِهَ ،وُي ْش َر ُب َل نَُ
َّر إذا كان َم ْر ُهوًنا) (.)1
ب الد ِّ

ويف رواية صحيحة أخرى ،ورد مزيد من التوضيح ملا ورد يف هذه الرواية ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ،

رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :الرهن ُي ْر َك ُب ِبنَ َف َقتِِه ،إذا كان
َم ْر ُهوًناَ ،وَل نَُ
َّر ُي ْش َر ُب ِبنَ َف َقتِِه ،إذا كان َم ْر ُهوًناَ ،و َعَلى الذي يَ ْر َك ُب َويَ ْش َر ُب النَّ َف َقُة)
ب الد ِّ

()2

تعرضت احللقة السابقة إىل تعريف الرهن يف اللغة واالصطالح ،وإىل ثبوت مشروعيته
بأدلة من القرآن الكريم ،والسنة النبوية املطهرة ،ومتضي هذه احللقة يف عرض املزيد من
أحكام الرهن وشروطه ،واحلديث أعاله يشري إىل حكم استخدام الرهن ،الذي له تفصيل
يف األحكام.
معاني ألفاظ احلديث:
وقف ابن حجر العسقالني يف فتح الباري عند معاني ألفاظ احلديث املذكور أعاله
وضبطها ،حيث بني ً
(الر ْه ُن ُي ْر َك ُب ِبنَ َف َقتِِه َوُي ْش َر ُب)...
أوال أن قوله صلى اهلل عليه وسلمَّ :
بضم أول ُي ْر َك ُب على البناء للمجهول ،وكذلك ُي ْش َر ُب ،وهو خرب مبعنى األمر ،لكن مل يتعني

فيه املأمور ،واملراد بالرهن املرهون ،وقد أوضحه يف الطريق الثانية ،حيث قال صلى اهلل عليه
وسلم( :الظهر ُي ْر َك ُب ِبنَ َف َقتِِه إذا كان َم ْر ُهوًنا)
َّر) بفتح الدال ،وتشديد الراء ،مصدر مبعنى الدارة؛ أي ذات الضرع ،وقوله:
وقوله( :الد ِّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرهن ،باب الرهن مركوب وحملوب.
 .2التخريج نفسه.
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َ
(ل نَُ
ب الحْ َ ِصيد}( ،)1وقوله
ب الد ِّ
َّر) هو من إضافة الشيء إىل نفسه ،وهو كقوله تعاىلَ ...{ :و َح َّ
يف الرواية الثانيةَ ( :و َعَلى الذي يَ ْر َك ُب َويَ ْش َر ُب النَّ َف َقُة) أي كائناً من كان ،هذا ظاهر
احلديث.

()2

حكم االنتفاع بالرهن:
للرهن شروط وأحكام تفصيلية ،يضيق املقام بعرضها ومناقشتها ،وخباصة أن الفقهاء
اختلفوا يف كثري منها ،ومن ذلك اختالفهم يف حكم االنتفاع بالرهن ،سواء من قبل الراهن
أم املرتهن ،وقد خلص الدكتور وهبة الزحيلي ،آراء الفقهاء اخلاصة بهذا اجلانب ،فبني أن
اجلمهور غري الشافعية ،مينعون انتفاع الراهن بالرهن ،وجييزه الشافعية بشرط أال يضر
باملرتهن.
وبالنسبة إىل انتفاع املرتهن بالرهن ،فاجلمهور غري احلنابلة منعوا املرتهن من االنتفاع
بشيء من الرهن ،ومحلوا ما ورد من جواز على احمللوب واملركوب ،مبقدار العلف ،عند
امتناع الراهن عن اإلنفاق على الرهن ،فأنفق عليه املرتهن ،فله االنتفاع مبقدار العلف.
أما احلنابلة ،فأجازوا للمرتهن االنتفاع بالرهن إذا كان حيواناً ،فله أن حيلبه ويركبه بقدر ما
يعلفه ،وينفق عليه.

()3

وخلص ابن حجر يف فتح الباري ،عند شرح هذا احلديث ،إىل أن فيه حجة ملن قال :جيوز
للمرتهن االنتفاع بالرهن إذا قام مبصلحته ،ولو مل يأذن له املالك ،وهو قول أمحد وإسحاق،
وطائفة قالوا :ينتفع املرتهن من الرهن بالركوب واحللب بقدر النفقة ،وال ينتفع بغريهما،
ملفهوم احلديث ،وأما دعوى اإلمجال فيه ،فقد دل مبنطوقه على إباحة االنتفاع ،يف مقابلة
اإلنفاق ،وهذا خيتص باملرتهن؛ ألن احلديث وإن كان ً
جممال ،لكنه خيتص باملرتهن؛ ألن انتفاع
 .1ق.9:

 .2فتح الباري.144/ 5 :
 .3الفقه اإلسالمي وأدلته.4289 - 4287/ 6 :
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الراهن باملرهون لكونه مالك رقبته ،ال لكونه منفقاً عليه ،خبالف املرتهن.
واجلمهور الذين منعوا املرتهن من االنتفاع بشيء من املرهون تأولوا احلديث ،لكونه
ورد على خالف القياس من وجهني:
أحدهما :التجويز لغري املالك أن يركب ويشرب بغري إذنه.
والثاني :تضمينه ذلك بالنفقة ال بالقيمة.

(*)
1

حكم التصرف يف الرهن:
من أحكام الرهن اليت فصلها الفقهاء ،التصرف يف الرهن ،الذي ميكن أن يصدر
عن الراهن أو املرتهن ،فتصرف الراهن بالرهن قبل التسليم ،ينفذ دون إذن املرتهن،
عند احلنفية والشافعية واحلنابلة؛ ألنه مل يتعلق به حق املرتهن حينئذ ،أما املالكية الذين
يقولون بأن الرهن يلزم باإلجياب والقبول ،وبأن الراهن جيرب على تسليم الرهن للمرتهن،
فيجيزون للراهن أن يتصرف يف الرهن قبل القبض ،إن فرط مرتهنه يف طلبه ،وصار دينه
وجد يف املطالبة ،ففي املسألة تفصيل لديهم.
بال رهن لتفريطه ،فإن مل يفرط يف الطلب َّ
أما بعد التسليم ،أي إذا سلم الراهن الرهن ،فإنه يبقى على ملكه ،ولكن تعلق به دين
املرتهن ،فاستحق حبسه وثيقة بالدين ،إىل أن يويف ،عند احلنفية ،ويصبح متعيناً للبيع وثيقة
بالدين ،عند اجلمهور غري احلنفية.
وعلى كال الرأيني ،ال جيوز للراهن أن يتصرف بالرهن إال بإذن املرتهن ،لتعلق حقه به،
فيتنازل عن حقه يف حبس الرهن ،أو تعيينه للبيع.
وفيما يتعلق حبكم تصرف املرتهن بالرهن ،وبناء على أن حق الراهن قائم يف عني الرهن،
فهو ملكه ،وحق املرتهن ثابت يف ماليته ،فله حبسه لوفاء الدين ،فإنه ال جيوز للمرتهن أن
* فتح الباري.144/ 5 :
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يتصرف يف الرهن بغري إذن الراهن ،ألنه تصرف فيما ال ميلك ،ويكون تصرفه موقوفاً عند
ً
وباطال عند الشافعية واحلنابلة.
احلنفية واملالكية كتصرف الفضولي،

()1

ضمان الرهن :
اختلف الفقهاء يف حتديد صفة يد املرتهن ،فاحلنفية يعتربونها يد أمانة بالنظر لعني املال
املرهون ،ويد استيفاء أو ضمان بالنسبة إىل مالية املرهون فيما يقابل الدين من مالية الرهن،
مبعنى أن ما يساوي الدين من مالية الرهن تعد يد املرتهن عليه يد ضمان أو استيفاء ،فإذا
امتنع رد املرهون لصاحبه بسبب هالك أو غريه ،كان املرتهن مستوفياً من دينه هذا املقدار،
واحتسب من ضمانه ،وأما ما زاد من قيمة الرهن على الدين فهو أمانة ،يهلك هالك
األمانة ،فال يضمن إال بالتعدي أو التقصري.
أما عند اجلمهور غري احلنفية ،فيد املرتهن على الرهن عندهم يد أمانة ،فال يضمن إال
بالتعدي أو التقصري ،وال يسقط شيء من الدين بهالك الرهن .واملالكية رغم قوهلم بأن
يد املرتهن يد أمانة ،إال أنهم استحسنوا تضمني املرتهن عند وجود التهمة ،وذلك عندما
يكون الرهن مما ميكن إخفاؤه.

()2

فهذه بعض األحكام اخلاصة بالرهن ذكرت جمملة ،ومقتبسة من مرجع فقهي بارز ،وهو
كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته ،والذي فيه من التفاصيل اخلاصة بهذا املوضوع وغريه الشيء
الكثري ،وحيث إن مثل هذا املقال ال يهدف إىل عرض التفاصيل الفقهية ،بقدر ما يهدف
إىل الوقوف عند جانب من جوانب سرية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقد مت
االقتصار على ذكر بعض اآلراء الفقهية الواردة يف بعض مسائل الرهن ،للتنويه إىل أن هلذا
املوضوع تفاصيل وأحكاماً ،موضعها مراجع الفقه.
 .1الفقه اإلسالمي وأدلته.4298 - 4294/ 6 ،
 .2املرجع السابق.4302 - 4301/ 6 ،
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وسائل ضمان الديون:
إن قيام الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،برهن درعه يدل على مشروعية الرهن ،كوسيلة
مادية لضمان حقوق الدائنني ،إىل جانب قيم الورع ،والتقوى ،وخشية اهلل ،اليت حيسن التنويه

إليها يف خضم احلث على سداد الديون ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من أَ َخ َذ

أَ ْم َو َ
يد أَدَاَء َها ،أََّدى اهلل عنهَ ،و َم ْن أَ َخ َذ ُي ِر ُ
ال الناس ُي ِر ُ
يد إِْتالَف َها أَْتَل َفُه اهلل)(. )1

وقد سئل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َرأَيْ َ ُ ْ
يل اهللِ ،أَُت َك َّفُر َعنيِّ
ت إن قتِل ُت يف َسبِ ِ

اي؟ فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :نعمَ ،وأَن َ
ْب ٍر،
َخ َطايَ َ
ْت َص ِاب ٌر محُْت ِ
َس ٌ
بُ ،م ْقبِ ٌل َغيرُْ ُمدِ

الديْ َن ،فإن ِجبرْ َ
السالم قال لي ذلك)
إال َّ
يل عليه َّ
ِ

()2

ين آ َمنُواْ َال
واهلل تعاىل ينهى عن أكل أموال الناس بالباطل ،فيقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اطل إ َّال أَن َت ُكو َن تجَِا َرةً َعن َت َراض ِّم ُ
ُ
ْ َ َُ
نك ْم َو َال َت ْقُتُلواْ أَنُف َس ُك ْم إِ َّن
َتأ ُكُلواْ أ ْم َوالك ْم َبيْنَك ْم ِباْلبَ ِ ِ ِ
ٍ
()4
اهللَ َكا َن ب ُك ْم َر ِحيماً}( ،)3ويقول سبحانه{ :إ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم أَن ُتؤدُّواْ َ
ات إِلىَ أَ ْهِل َها }...
األ َماَن ِ
ِ
ِ
فسواء حبس الرهن مقابل الدين لدى صاحبه من قبل املدين ،أم مل يتم ذلك ،فإن املسلم

الذي يتقي اهلل يتجنب أكل مال اآلخرين بالباطل ،فيحرص على سداد الديون؛ ألنه إذا
مل يبادر عند القدرة على ذلك ،فإنه يعد من الظاملني ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
( َم ْط ُل اْل َغ ِّ ُظْل ٌم ،فإذا ُأْتبِ َع أحدكم على َمِل ٍّي َفْليَتْبَ ْع)(.)5
نيِ
وصلى اهلل وسلم على خامت النبيني حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.
 .1صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أو إتالفها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.
 .3النساء.29 :
 .4النساء.58 :
 .5صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
حيدث عن هالك كسرى وقيصر

عن َج ِاب ِر بن سمَُ َرةَ ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا َهَل َك َقيْ َصُر ،فال َقيْ َص َر َب ْع َدُه،

ََ
َّ
َ َ ُ
يل اهللِ)(.)1
وإذا َهلك ِك ْس َرى ،فال ِك ْس َرى َب ْع َدُهَ ،وال ِذي َن ْف ِسي بيده لُتنْف َق َّن كنُوُز ُه َما يف َسبِ ِ

قولهِ ( :كسرى) بكسر الكاف ،وجيوز الفتح ،وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس،

و(قيصر) لقب لكل من ولي مملكة الروم ،وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ ألن
آخرهم قتل يف زمن عثمان ،واستشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم ،وأجيب عن ذلك بأن
املراد ال يبقى كسرى بالعراق ،وال قيصر بالشام ،وهذا منقول عن الشافعي ،ويذكر أن سبب
ذكر هذا احلديث أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق جتاراً ،فلما أسلموا خافوا انقطاع
سفرهم إليهما؛ لدخوهلم يف اإلسالم ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ذلك هلم؛ تطييباً
لقلوبهم ،وتبشرياً هلم ،بأن ملكهما سيزول عن اإلقليمني املذكورين.

()2

واملستضعفون يف األرض حباجة إىل أن يستلهموا من نفحات هذا احلديث وأمثاله ،ما
يعزز اإلميان بتحقق وعد اهلل احلق ،الذي قطعه على نفسه سبحانه ،بأن ينصر املؤمنني ،حيث

قال جل شأنهَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ِمن َقبِْل َك ُر ُس ً
َات َفانتَ َق ْمنَا ِم َن
ال إِلىَ َق ْو ِم ِه ْم َف َج ُاؤ ُ
وهم ِباْلبَيِّن ِ
ين أَ ْج َرُموا َو َكا َن َح ّقاً َعَليْنَا َن ْصُر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.)3
َّال ِذ َ
ُم أَن
بل إن اهلل جل يف عاله وعد بأن يكون نصر املؤمنني قريباً ،فقال تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
الض َّراء َوُزْل ِزُلواْ َحتَّى
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2فتح الباري625/ 6 :ـ .626
 .3الروم.47 :
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يَُق َ
الر ُس ُ
يب}(.)1
ول َو َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
ول َّ

وقد أخرب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن امتداد ملك هذه األمة وسعة نفوذها ،فعن

َث ْوَبا َن ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم(:إ َّن اهللَ َز َوى لي َ
األ ْر َ
ضَ ،ف َرأَيْ ُت َم َش ِارَق َها
ِ
األحمَْ َر َو َ
يت اْل َكنْ َزيْن َ
األْبيَ َ
ض).
َو َم َغ ِارَب َهاَ ،وإِ َّن ُأ َّمتيِ َسيَبُْل ُغ ُمْل ُك َها ما زوي لي منهاَ ،وُأ ْع ِط ُ
ِ
ويف صحيح مسلم ،بشرح النووي أن معنى زوى مجع ،وأن هذا احلديث فيه معجزات
()2

ظاهرة ،وقد وقعت كلها حبمد اهلل ،كما أخرب به صلى اهلل عليه وسلم ،وأن املراد بالكنزين
الذهب والفضة ،واملراد كنزي كسرى وقيصر ،ملكي العراق والشام.

()3

حتقق هالك كسرى وملكه:
ورد يف شرح معاني احلديث املذكور أعاله ،أن اهلالك يف كسرى عام ،ويف قيصر خاص؛ ألن
معنى احلديث ال قيصر بعده يف أرض الشام ،وقد دعا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لقيصر ملا
قرأ كتابه أن يثبت اهلل ملكه ،فلم يذهب ملك الروم ً
أصالَّ ،
إال من اجلهة اليت خال منها ،وأما
كسرى ،فإنه مزق كتابه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فدعا عليه أن ميزق ملكه كل ممزق ،فانقطع
إىل اليوم ،وإىل يوم القيامة.

()4

ومن األخبار املروية بهذا الشأن ،ما رواه ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة،

أن عبد اهلل بن عباس ،أخربه( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َع َ
َابِه إىل ِك ْس َرى،
ث ِب ِكت ِ

يم اْلبَ ْح َريْ ِن إىل ِك ْس َرى ،فلما َق َرأَُه ِك ْس َرى َم َّزَقُه،
َفأََم َرُه أَ ْن يَ ْدَف َعُه إىل َع ِظيم اْلبَ ْح َريْ ِن ،يَ ْدَف ُعُه َع ِظ ُ
َ
لمُْ
يمَُزُقوا ُك َّل
ب ،قالَ :ف َد َعا عليهم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن َّ
َف َح ِسبْ ُت أ َّن ابن ا َسيَّ ِ
ممََُّز ٍق)

()5

 .1البقرة.214 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض.
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.13 /18 :
 .4عمدة القاري.275/ 14 :
ً
 .5صحيح البخاري ،كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما كان يبعث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من األمراء والرسل واحدا بعد واح ٍد.
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َ
لمُْ
ب قال) :قاهلا الراوي ابن شهاب.
وعبارة (َف َح ِسبْ ُت أ َّن ابن ا َسيَّ ِ

()1

ال كسرى بعده وال قيصر:
يف قوله صلى اهلل عليه وسلم( :فال َقيْ َص َر َب ْع َدُه ،وإذا َهَل َك ِك ْس َرى ،فال ِك ْس َرى َب ْع َدُه) كلمة
(ال) هنا مبعنى ليس.

()2

قال اخلطابي :معناه فال قيصر بعده ميلك مثل ما ميلك ،وذلك أنه كان بالشام ،وبها بيت
املقدس ،الذي ال ميلك على الروم أحد إال كان قد دخله ،إما سراً وإما جهراً ،فاجنلى عنها
قيصر ،واستفتحت خزائنه ،ومل خيلفه أحد من القياصرة يف تلك البالد بعده ،وحيتمل أن
يكون املراد بقوله( :هلك كسرى) حتقق وقوع ذلك ،حتى عرب عنه بلفظ املاضي ،وإن كان
مل يقع بعد ،للمبالغة يف ذلك.

()3

اقتسام كنوز كسرى وقيصر:
غنم املسلمون كنوز كسرى وقيصر ،إيذاناً بتحقق نبوءة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي
بشرهم بتقاسم كنوزهما وإنفاقها ،كما ورد يف حديث َج ِاب ِر بن سمَُ َرةَ أعالهَ ...( :و َّال ِذي َن ْف ِسي
َ َ ُ
يل اهللِ)(.)4
بيده لُتنْف َق َّن كنُوُز ُه َما يف َسبِ ِ

َ
يل اهللِ .)5()...
وجاء يف رواية صحيحة ،عن أبي ُه َريْ َرةََ ...( :ولُت ْق َس َم َّن كنوزهما يف َسبِ ِ

قوله( :ولتقسمن) على صيغة اجملهول ،وهكذا جرى؛ اقتسم املسلمون كنوزهما يف سبيل
اهلل ،وهذه معجزة ظاهرة ،والكنوز مجع كنز ،وهو املال املدفون ،والذي جيمع ويدخر.

()6

 .1الطبقات الكربى.189 /4 :
 .2عمدة القاري.41/ 15 :
 .3فتح الباري.626/ 6 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ال تقوم الساعة حتى مير الرجل بقرب الرجل فيتمنى أن يكون
مكان امليت من البالء.
 .6عمدة القاري.275 /14 :
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وروي أنه ملا قدم على عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،ما أصيب من العراق ،قال له
صاحب بيت املال :أنا أدخله بيت املال ،قال :ال ورب الكعبة ،ال يؤوى حتت سقف بيت حتى
أقسمه ،فأمر به ،فوضع يف املسجد ،ووضعت عليها األنطاع ،وحرسه رجال من املهاجرين
واألنصار ،فلما أصبح غدا معه العباس بن عبد املطلب ،وعبد الرمحن بن عوف ،أخذ بيد
أحدهما ،أو أحدهما أخذ يده ،فلما رأوه ،كشطوا األنطاع عن األموال ،فرأى منظراً مل ير
مثله ،رأى الذهب فيه ،والياقوت ،والزبرجد ،واللؤلؤ يتألأل ،فبكى ،فقال له أحدهما :إنه
واهلل ما هو بيوم بكاء ،ولكنه يوم شكر وسرور ،فقال :إني واهلل ما ذهبت ،حيث ذهبت،
ولكنه واهلل ما كثر هذا يف قوم قط ،إال وقع بأسهم بينهم ،ثم أقبل على القبلة ،ورفع يديه
إىل السماء ،وقال :اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً ،فإني أمسعك تقول{ :سنستدرجهم
من حيث ال يعلمون} ،ثم قال :أين سراقة بن جعشم؟ فأتي به أشعر الذراعني ،دقيقهما،
فأعطاه سواري كسرى ،فقال :ألبسهما ،ففعل ،فقال :قل :اهلل أكرب ،قال :اهلل أكرب ،قال :قل:
احلمد هلل ،الذي سلبهما من كسرى بن هرمز ،وألبسهما سراقة بن جعشم ،أعرابياً من بين
مدجل ،وجعل يقلب بعض ذلك بعضاً ،فقال :إن الذي أدى هذا ألمني ،فقال له رجل :أنا
أخربك أنت أمني اهلل ،وهم يؤدون إليك ما أديت إىل اهلل ،فإذا رتعت رتعوا ،قال :صدقت،
ثم فرقه ،قال الشافعي :وإمنا ألبسهما سراقة؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال لسراقة:
ونظر إىل ذراعيه ،كأني بك قد لبست سواري كسرى ،قال :ومل جيعل له إال سوارين ،قال
الشافعي :أخربنا الثقة من أهل املدينة ،قال :أنفق عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،على أهل
الرمادة حتى وقع مطر ،فرتحلوا ،فخرج إليهم عمر ،رضي اهلل عنه ،راكباً فرساً ،فنظر إليهم،
وهم يرتحلون بظعائنهم ،فدمعت عيناه ،فقال رجل من بين حمارب بن خصفة :أشهد أنها
احنسرت عنك ،ولست بابن أمة ،فقال له عمر ،رضي اهلل عنه :ويلك ،ذلك لو كنت أنفقت
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عليهم من مالي ،أو من مال اخلطاب ،إمنا أنفقت عليهم من مال اهلل عز وجل.

(*)
1

فإذا كان سبب إخبار الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن هالك كسرى وقيصر ،وانقطاع
أثرهما وملكهما ،يعود إىل طمأنة الذين توجسوا من أن تنقطع بهم السبل إىل الشام
والعراق ،بسبب احتالهلما من قبل الدولتني العظميني آنذاك؛ الفرس والروم ،فإن املسلمني
اليوم بأمس احلاجة إىل طمأنة مشابهة لقلوبهم ،وقوى العامل تتصارع على سلبهم الثروات،
وبسط اليد على أراضيهم ،والنفوذ عليهم ،فإن اهلل الذي نصرهم على دوليت الفرس
والروم قادر على أن ينصرهم على قوى الظلم والبطش والطغيان ،فهو اهلل أكرب ،وهو على
كل شيء قدير ،والنصر من لدنه قريب قريب ،فينبغي أن يبلغ إمياننا بهذه احلقائق العقائدية،
ما بلغ به إميان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

* سنن البيهقي الكربى581 /6 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يطمئن أم الشهيد
احللقة األوىل
عن حمَُيْ ٍد قال :مسعت أََن ًسا ،رضي اهلل عنه ،يقولُ :
ْر ،وهو ُغال ٌم،
(أ ِص َ
يب َح ِارَثُة يوم َبد ٍ

َف َجاَء ْت ُأ ُّمُه إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قد َع َرْف َ
ت َمنْ ِزَلَة َح ِارَثَة ِمنيِّ ،
َفإ ْن يَ ُك ْن يف َ
تك ُ
بَ ،وإِ ْن ُ
َع ،فقالَ :ويحَْ ِك ،أوهبلت؟!
اجلنَِّة أَ ْصبرِ َْ ،وأَ ْحت ِ
َس ْ
األ ْخ َرى َت َرى ما أَ ْصن ُ
ِ

ْ
اح َدةٌ ِه َي؟! إَِّن َها ِجن ٌ
س)
أوجنة َو ِ
َان َكثِ َ
ريةٌَ ،وإَِّنُه يف َجنَِّة ال ِف ْرَد ْو ِ

()1

بشرى نيل الشهداء اجلنة وردت يف هذا احلديث الشريف على لسان النيب حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،خالل حوار دار بينه وبني أم حارثة ،اليت فقدت فلذة كبدها حارثة يوم بدر،
وكأي أم يعتصرها األمل على فقدان ابنها ،وحتزن لذلك ،حتى إن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
َن ،وال َنُق ُ
ب يحَْز ُ
ول
دمعت عيناه كوالد ملا تويف ولده إبراهيم ،وقال( :إِ َّن اْل َعينْ َ َت ْد َم ُعَ ،واْل َقْل َ

يم لمَحَْزُوُنو َن)
إال ما يَ ْر َضى َرُّبنَاَ ،وإِنَّا ِب ِف َراِق َك يا إِْب َرا ِه ُ

()2

وأم حارثة عربت بصريح العبارة عن أمل الثكل ،لكن ما واساها ،وخفف من شدة حزنها،
الطمأنة احلقيقية اليت لقيتها من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حول مصري ابنها ،يف الدار
الباقية ،فهو يف الفردوس األعلى من اجلنة ،تلك املنزلة اليت ُأوصي املؤمنون بأن يسألوها،
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من آ َم َن ِباهللِ َو َر ُسوِلِه،
س
ْخَلُه الجْ َنََّةَ ،ه َ
الصالةََ ،و َصا َم َر َم َضا َن ،كان َح ًّقا على اهللِ ،أَ ْن ُيد ِ
َوأََقا َم َّ
يل اهللِ ،أو َجَل َ
اج َر يف َسبِ ِ

يف أَ ْر ِضِه اليت ُوِل َد فيها ،قالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أََفال ُننَبِّ ُئ الناس ِب َذِل َك ،قال :إِ َّن يف الجْ َنَِّة ماَئَة
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب فضل من شهد بدراً.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنا بك حملزونون).
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َ
ض،
َد َر َجٍة ،أَ َع َّد َها اهلل ِلْل ُم َجا ِه ِد َ
ين يف َسبِيِلِهُ ،ك ُّل َد َر َجتَينْ ِ ما َبيْن ُ
َه َما كما بني َّ
الس َماِء َواأل ْر ِ

س ،فإنه أَ ْو َس ُط الجْ َنَِّةَ ،وأَ ْعَلى الجْ َنَِّةَ ،وَف ْوَقُه َع ْر ُ
ش الرمحنَ ،و ِمنُْه
ُم اهللَ َف َسُلوُه اْل ِف ْرَد ْو َ
فإذا َسأَْلت ُ
َت َف َّجُر أَْن َهاُر الجْ َنَِّة)

()1

أحياء عند ربهم يرزقون:
من جزاء الشهداء املميز ،أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ،وقد نهى اهلل َّ
جل يف عاله عن
َ ُ َْ
ُ
ات َب ْل أَ ْحيَاء
بيل اهللِ أَ ْم َو ٌ
وصف الشهداء باألموات ،فقال تعاىلَ { :وال َتُقولوا لمِ ْن ُي ْقتَل فيِ َس ِ
َوَل ِكن َّال َت ْش ُعُرو َن}(.)2
قيل :إن سبب نزول هذه اآلية الكرمية أن الناس قالوا فيمن قتل ببدر وأحد ،مات فالن،
ومات فالن ،فكره اهلل أن حتط منزلة الشهداء إىل منزلة غريهم ،فنزلت هذه اآلية ،وأيضاً
فإن املؤمنني صعب عليهم فراق إخوانهم وقراباتهم ،فنزلت اآلية مسلية هلم ،تعظم منزلة
الشهداء ،وخترب عن حقيقة حاهلم ،فصاروا مغبوطني ،ال حمزوناً هلم ،ويبني ذلك من حديث
أم حارثة أعاله.
والفرق بني الشهيد وغريه ،إمنا هو الرزق ،وذلك أن اهلل تعاىل فضلهم بدوام حاهلم اليت
كانت يف الدنيا ،فرزقهم( ،)3ومع هذا الذي قيل يف سبب النزول ،فإن داللة اآلية الكرمية
تعم من نزلت بشأنهم ،وغريهم ممن شابههم ،إذ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب،
فنزلت هذه اآلية مبينة ملنزلة الشهداء عند اهلل ،وتسلية ألقاربهم ،وال خيصها نزوهلا فيهم،
بل حكمها على العموم يف الشهداء.

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب {وكان عرشه على املاء} (هود{ )7 :وهو رب العرش العظيم} (التوبة.)129 :
 .2البقرة.154 :
 .3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.227 /1 :
 .4التسهيل لعلوم التنزيل.65 - 64/ 1 :
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أرواح الشهداء يف جوف طري:
تكرر احلديث عن بقاء الشهداء أحياء عند اهلل تعاىل ،يف قوله جل شأنهَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
ين
ب َّال ِذ َ

ُُ ْ
يل اهللِ أَ ْم َواتاً َب ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن}(.)1
قتِلوا فيِ َسبِ ِ
(سأَْلنَا َعبْ َد اهللِ -هو بن مسعود ،-عن هذه اآليَِة {وال تحَْ َس نَ َّ
ين
ب َّال ِذ َ
وق ،قالَ :
وعن َم ْسُر ٍ
ُُ
يل اهللِ أَ ْم َواًتا َب ْل أَ ْحيَاٌء ِعنْ َد َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن} قال :أَ َما إِنَّا قد َسأَْلنَا عن ذلك ،فقال:
قتِلوا يف َسبِ ِ
َ
َ ُ َّ ْ
شَ ،ت ْس َر ُح من الجْ َنَِّة َحيْ ُث َشاَء ْتُ ،ث َّم
أَ ْر َو ُ
اح ُه ْم يف َج ْو ِف طيرْ ٍ ُخ ْض ٍر ،هلا قنَاِديل ُم َعل َقٌة ِبال َع ْر ِ
ْ
اطَل َع إَليْه ْم َرُّبهم ِّ
َْ ْ
َهو َن شيئاً؟ قالوا :أَ َّي َش ْيٍء
اطال َعًة ،فقال :هل َت ْشت ُ
يلَ ،ف َّ ِ ِ
َتأ ِوي إىل ِتلك ال َقنَاِد ِ
َهي َونحَْ ُن َن ْس َر ُح من الجْ َنَِّة َحيْ ُث ِشئْنَاَ ،ف َف َع َل ذلك ِب ِه ْم َث َ
َّه ْم َل ْن
ات ،فلما َرأَ ْوا أَن ُ
الث َم َّر ٍ
َن ْشت ِ

احنَا يف أَ ْج َساِدَنا ،حتى ُن ْقت َ
ُيترْ َ ُكوا من أَ ْن ُي ْسأَُلوا ،قالوا :يا َر ِّب ُن ِر ُ
َل يف َسبِيِل َك
يد أَ ْن َتُرَّد أَ ْر َو َ
اجٌة ُت ِر ُكوا)(.)2
َم َّرةً ُأ ْخ َرى ،فلما َرأَى أَ ْن ليس هلم َح َ

وشتان بني األحياء واألموات ،إذ الفرق بينهما شاسع ،والبون بينهما عميق ،وال خيتلف

اثنان يف حقيقة متيز احلياة عن املوت ،حتى إن اهلل جل شأنه ضرب بهما املثل ،عند احلديث
عن الفرق بني املؤمن والكافر ،وبني العامل واجلاهل ،فقال تعاىلَ { :و َما يَ ْستَوي الأَْ ْحيَاء َولاَ
ِ
ات إِ َّن اهللَ ُي ْس ِم ُع َمن يَ َشاُء َو َما أَ َ
ور}( ،)3قال ابن قتيبة :األحياء
الأَْ ْم َو ُ
نت بمِ ْ
ُس ِم ٍع َّمن فيِ اْلُقُب ِ

العقالء واألموات اجلهال ،قال قتادة :هذه كلها أمثال؛ أي كما ال تستوي هذه األشياء ،كذلك
ال يستوي الكافر واملؤمن( .)4وهكذا أيضاً ال يستوي من فارق احلياة الدنيا إىل ممات ،انتظاراً
للبعث واحلشر واحلساب ،وبني من فارقها إىل حياة وأرزاق ،كما يف حال الشهيد ،الذي قتل
يف سبيل اهلل.
 .1آل عمران.169 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة ،وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
 .3فاطر.22 :
 .4تفسري القرطيب.340 /14 :
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منازل مطمئنة:
طوبى للشهداء منازهلم الكرمية عند ربهم ،وهنيئاً لك أم الشهيد ،ولك والد الشهيد،
ولكم ذوي الشهيد هذا املقام ،وتلك املنازل اليت حظي بها فقيدكم وحبيبكم ،فهي جنان،
والشهيد كحارثة يف الفردوس األعلى منها ،من هنا ال عجب ما يشاهد من سكينة أم
الشهيد ووقارها ،رغم احلزن الذي انتابها لفراق مهجة قلبها ،فهي تبدي جلداً ،حاشا أن
يكون نابعاً من قسوة قلب أو جفائه ،وإمنا اكتسبته من يقينها باألمر املوعود ،الذي أعده اهلل
للشهداء ،من هنا كان تركيز أم حارثة على معرفة مصريه يف اآلخرة ،ولو مل تكن اجلنة داره،
الجتهدت يف البكاء والعويل عليه ،كما قالت ( :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قد َع َرْف َ
ت َمنْ ِزَلَة َح ِارَثَة ِمنيِّ ،
بَ ،وإ ْن تكن ُ
َع)
َفإِ ْن يَ ُك ْن يف الجْ َنَِّة أَ ْصبرِ َْ ،وأَ ْحت ِ
األ ْخ َرى َت َرى ما أَ ْصن ُ
َس ْ ِ

وهكذا أمهات الشهداء اللواتي حلقن أم حارثة ،يصربن وحيتسنب ،إلميانهن بأن فلذات
أكبادهن الشهداء يف جنة عرضها السماوات واألرض ،مع الذين أنعم اهلل عليهم ،مصداقاً
الر ُس َ
ين
ول َفأُ ْوَلـئِ َك َم َع َّال ِذ َ
لوعده عز وجل املتضمن يف قوله تعاىلَ { :و َمن ُي ِط ِع اهللَ َو َّ
ني َو َح ُس َن ُأ َ
أَْن َع َم ُ
الصالحِِ َ
الص ِّدي ِق َ
اهلل َعَليْ ِهم ِّم َن النَّبِيِّ َ
ني َو ُّ
ولـئِ َك َرِفيقاً}(*)،
ني َو ِّ
الش َه َداء َو َّ
1

ني َو َح ُس َن ُأ َ
الصالحِِ َ
الص ِّدي ِق َ
ولـئِ َك َرِفيقاً،
فالشهداء مع النخبة املميزة ،يرافقون النبيني َو ِّ
ني َو َّ
وأنعم به من رفق ،وأنعم به من مصري ،وملا يستقر يف القلوب اإلميان بهذه الوعود الربانية
احلقة ،جتد أصحابها يعربون عن رصانة وطمأنينة َّ
قل نظريها ،وهم يواجهون مصيبة فراق
األحبة ،لكن عزاءهم ،أنهم شهداء عند ربهم يرزقون.

* النساء.69 :
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اخلنساء ظاهرة تتكرر:
من الشواهد التارخيية الواقعية املصداقة ،من سلف األمة اليت أضحت ً
مثال ونرباساً
خللفها ،على هذا الصعيد ،ذاك االنقالب يف املواقف اإلميانية عنها يف اجلاهلية ،واليت مثلتها
خري متثيل الشاعرة العربية املسلمة اخلنساء -متاضر بنت عمرو -اليت بكت أخاها صخراً
بشعر شديد الوقع ،مليء األسى واحلزن ،حتى إنها اشتهرت بشاعرة الرثاء ،وكان من بني
ما قالت فيه:

يؤرُقين التّذكُر حينَ ُأ ْمسي
كصخر
خر ،وأي فتى
ٍ
على َص ٍ
جلنٍ
فلم أر مثله رزءاً ّ

طلوع الشمس صخراً
يذكرني ُ
ِ

ْ
فأصبح قد ُ َ
س
ُ
بليت بف ْرط ُنك ِ
وم كري َهٍة وطعان حلس
ليَ ِ

ومل أ َر َ
مثلُه رزءاً إلنس

ُ
مشس
لكل
ِ
غروب ِ
وأذكرُه ِ

ونعته بكثري من الشعر الذي يتعذر ذكره لضيق املقام ،لكنها بعد أن أسلمت استشهد
أوالدها األربعة يف معركة القادسية سنة 16هـ فقالت ملا بلغها خرب استشهادهم( :احلمد هلل
الذي شرفين بقتلهم ،وأرجو من ربي أن جيمعين بهم يف مستقر الرمحة).
فهنيئاً ملن أكرمه اهلل بالشهادة ،وهنيئاً لذويه وباألخص أمه وأبيه صربهم واحتسابهم
ومقام شهيدهم عند ربه ،ومنازهلم كذلك يف قلوب املخلصني من أمتهم ،وعند املليك
املقتدر ،آملني متابعة الوقوف عند مزيد من نفحات طمأنة أم الشهيد يف لقاء آخرِّ ،
وصل
اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يطمئن أم الشهيد
احللقة الثانية
عن َج ِابر بن عبد اهللِ ،رضي اهلل عنهما ،قال( :لمََّا ُقتِ َل أبيَ ،ج َعْل ُت أَ ْك ِش ُف الثَّ ْو َب عن

يِ
اط َمُة
ب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال يَنْ َهاِنيَ ،ف َج َعَل ْ
ت َع َّمتيِ َف ِ
َو ْج ِهِه أبكي ،وينهوني عنهَ ،والنَّ ُّ
ني أو ال َتبْ ِك َ
َتبْ ِكي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :تبْ ِك َ
ت املَالِئ َكُة ُت ِظُّلُه
ني ،ما َز َال ْ
ُموُه)(.)1
ِبأَ ْجنِ َحتِ َها حتى َرَف ْعت ُ

وقفت حلقة سابقة عند بعض منازل الشهداء ،ومقامهم الرفيع عند اهلل ،مما يقدم لذويه،
وخباصة والديه العزاء والطمأنة ،وخيفف عنهم من حزن الفراق ،وجيعلهم يرتدون ثياب
َ
اجلَلد ،والصرب اجلميل ،على شاكلة الثوب الذي ارتداه املؤمن املبتلى يعقوب ،عليه السالم،
الذي ما نسي االستعانة بالصرب اجلميل يف حمنته ،كما حدث القرآن الكريم عنه ،إذ يقول
يصِه ِب َدم َك ِذب َق َ
ت َل ُك ْم أَنُف ُس ُك ْم أَ ْمراً َف َصبرٌْ جمَ ِ ٌ
يل
ال َب ْل َس َّوَل ْ
جل شأنهَ { :و َج ُآؤوا َعَلى َق ِم ِ
ٍ ٍ
َو ُ
اهلل المُْ ْستَ َع ُان َعَلى َما َت ِصُفو َن}( ،)2ومل تكن حمنته تلك عابرة ،بل إنها تسببت يف فقد بصره،

لكنه مل يفقد الثقة باهلل ،واألمل بالفرج ،ومل خيتلج إميانه الشك والريبة ،أو اجلزع واإلحباط،
وهكذا أم الشهيد اليت يعرتيها احلزن الطبيعي على غياب فلذة كبدها ،لكن مقامه املوعود
يف اآلخرة عند ربه ،ويف الدنيا عند كرام أهله ،يبلسم جرحها النازف ،ويضمد قلبها املكلوم،
ويف احللقة السابقة مت الرتكيز على حديث أم حارثة ،اليت استشهد ولدها حارثة يف غزوة
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه.
 .2يوسف.18 :
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بدر ،وبشرها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأنه يف الفردوس ،كما مت التذكري فيها بأن
الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ،ومت التعريج على تفسري املراد بذلك ،فالشهداء يف منازل
الصالحِِ َ
الص ِّدي ِق َ
ني
رفيعة عند ربهم تطمئن ذويهم من ورائهم ،فهم يف رفق النبيني َو ِّ
ني َو َّ
َو َح ُس َن ُأ َ
ولـئِ َك َرِفيقاً.
املالئكة تظل الشهداء بأجنحتها:
يف حديث جابر أعاله طمأنة أخرى من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لذوي الشهيد،
فاملالئكة تظل الشهداء بأجنحتها ،وجاء يف شرح احلديث ،أن إظالل املالئكة للشهيد عبد
اهلل والد جابر بأجنحتها الجتماعهم عليه ،وتزامحهم على املبادرة بصعود روحه ،رضي اهلل
تعاىل عنه ،وتبشريه مبا أعد اهلل له من الكرامة ،أو أنهم أظلوه من احلر؛ لئال يتغري ،أو ألنه
من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل َّ
إال ظله.

()1

واملالحظ يف هذا احلديث أيضاً أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل حيرم البكاء على
الشهيد ،فبعض احلاضرين من الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،نهوا جابراً عن البكاء على
والده الشهيد ،إال أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،شاهده يبكي ومل ينهه عن ذلك ،مما يؤكد
مشروعية البكاء اهلادئ على فقد األحبة ،سواء باملوت أم الشهادة ،وهذا ما كان من فعله
َن ،وال َنُق ُ
ب يحَْز ُ
ول
صلى اهلل عليه وسلم ملا مات ابنه إبراهيم ،وقال( :إِ َّن اْل َعينْ َ َت ْد َم ُعَ ،واْل َقْل َ

يم لمَحَْزُوُنو َن)(.)2
إال ما يَ ْر َضى َرُّبنَاَ ،وإِنَّا ِب ِف َراِق َك يا إِْب َرا ِه ُ

واحلاصل أن هذا احلديث خيرب عن تصرف جابر بن عبد اهلل ،ملا ُأحضر والده عبد اهلل

شهيداً يوم أحد ،سنة 3هـ ،وكان املشركون مثلوا به ،فجدعوا أنفه وأذنيه ،والثوب يف قوله:
 .1عمدة القاري.18 - 17/ 8 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنا بك حملزونون).
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(جعلت أكشف الثوب عن وجهه) أعم من أن يكون الثوب الذي سجوه به أو من الكفن،
وقوله( :أبكي) مجلة وقعت ً
حاال ،وقوله( :وينهوني) أي احلاضرون دون حتديد وصفهم ،ويف
(جيَء ِبأَِبي يوم ُأ ُح ٍد،
رواية أخرى أخرب أن الذين نهوه هم قومه ،فعنه رضي اهلل عنهما ،قالِ :

قد ُمثِّ َل ِبِه ،حتى ُو ِض َع بني يَ َد ْي رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقد ُس ِّج َي َث ْوًباَ ،ف َذ َهبْ ُت

يد أَ ْن أَ ْك ِش َ
ُأ ِر ُ
ف عنهَ ،فنَ َهاِني َق ْو ِميُ ،ث َّم َذ َهبْ ُت أَ ْك ِش ُف عنهَ ،فنَ َهاِني َق ْو ِميَ ،فأََم َر رسول اهللِ،
صلى اهلل عليه وسلمَ ،فُرِف َعَ ،ف َس ِم َع َص ْو َت َصاِئ َحٍة ،فقال :من هذه؟ َف َق ُالوا :اْبنَُة َع ْم ٍرو أو
ت املَالِئ َكُة ُت ِظُّلُه ِبأَ ْجنِ َحتِ َها حتى ُرِف َع)(.)1
ُأ ْخ ُت َع ْم ٍرو ،قالَ :فِل َم َتبْ ِكي؟ أو ال َتبْ ِكي ،فما َز َال ِ
بينما ذكر يف رواية أخرى أن الذين نهوه هم الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،فقالَ( :ف َج َع َل

اب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ينهوني)(. )2
أَ ْص َح ُ
وهذه الروايات مجيعها صحيحة ،أخرجها البخاري ،رمحه اهلل ،يف صحيحه ،وال تعارض
بينها ،فالذين نهوه عن الكشف عن وجه والده الشهيد هم احلاضرون من قومه ،ومن
الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،واملهم أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يزجره عن هذا
الفعل ،مبعنى أنه أقره عليه ،من هنا؛ فإن وداع الشهيد أو امليت من أهله وأصحابه ،والبكاء
عليه دون عويل وال صراخ ،أمر مشروع ،ال إثم فيه ،يقول العيين صاحب عمدة القاري:
(وفيه جواز البكاء على امليت ،ونهي أهل امليت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي)،
ويضيف أن كلمة (أو) يف قوله( :تبكني أو ال تبكني) ليست للشك من الراوي ،بل هي
من كالم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،للتسوية بني البكاء وعدمه؛ أي فو اهلل إن املالئكة
تظله ،سواء تبكني أم ال ،ومعنى هذا أن الشهيد عبد اهلل والد جابر ،مكرم عند املالئكة،
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما يكره من النياحة على امليت.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب من ُقتِل من املسلمني يوم أحد.
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عليهم الصالة والسالم ،وقوله( :تبكني) إىل آخره ،يعزيها بذلك ،وخيربها مبا صار إليه من
الفضل ،وقوله( :حتى رفعتموه) أي من مغسله؛ ألنه نسب الفعل إىل أصله.

()1

يبشر الثكلى:
مت الوقوف يف عجالة يف ختام حلقة سابقة عند ظاهرة اخلنساء ،اليت خلدت وجودها
تلك الشاعرة الراثية املؤمنة احملتسبة الصابرة ،وعلى خطاها سارت خنساوات كثريات ،ممن
أكرمهن اهلل عز وجل باستشهاد أبنائهن ،فحق هلن أن يرفعن هاماتهن عالياً؛ عزةً ومشوخاً
ً
وقبوال لقضاء اهلل وقدره ،مطمئنات مبصري شهدائهن ،وعيونهن ترنو ملا وعدهن اهلل من
طيب املقام ،وعلو املنزلة يف جنات عدن؛ تكرمياً ألبنائهن الشهداء ،ولصربهن واحتسابهن،
كيف ال؟! وقد وعدت الثكلى الصابرة اجلنة دون اشرتاط أن يكون من ثكلته شهيداً،
ففي صحيح البخاريَ ،باب َف ْض ِل من َم َ
ب ،وقال اهلل عز وجلَ :وَب ِّش ْر
َس َ
ات له َوَلدٌَ ،ف ْ
احت َ
يِ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم،
الص ِاب ِر َ
َّ
ين ،وفيه عن أبي َس ِعي ٍد ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن الن َ
ِّساَء ُقْل َن ِللنَّ ِّ
اج َع ْل لنا يَ ْو ًماَ ،ف َو َع َظ ُه َّن ،وقال :أَيمَُّا ا ْم َرأَةٍ َم َ
ات هلا َثلاَ َثٌة من اْل َوَل ِدَ ،كاُنوا ِح َجاًبا من النَّ ِار،
ْ
قالت ا ْم َرأَةٌَ :واْثنَا ِن؟ قالَ :واْثنَا ِن).

()2

فالثكلى الصابرة احملتسبة حيجبها ولدها من النار ،فطوبى هلا وحسن مقام.
يمَُوت لمُِ ْسِلم
وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُ
ٍ
تحَ
ارُد َها})(.)3
َثالَثٌة من اْل َوَل ِدَ ،فيَِل َج النَّا َر ،إال َِّلَة ال َق َسمِ ،قال أبو َعبْد اهللَِ { :وإِ ْن ِمنْ ُك ْم إال َو ِ
فإذا ما كان هذا جزاء أي ثكلى صابرة حمتسبة ،فكيف إذا كانت ثكلى بشهيد؟!
 .1بتصرف عن عمدة القاري.18 - 17 /8 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب فضل من مات له ولد فاحتسب...
 .3التخريج نفسه.
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الصرب عند الصدمة األوىل:
مما جيدر تذكري أ ّم الشهيد به ،أن أجرها مرهون بصربها واحتسابها ،وال يكون ذلك منها
إال إن نبع عن إميان راسخ ميأل قلبها ،تستحضره عند مصابها ،فتتحلى باجللد دون عويل،
َ
س بن َماِل ٍك،
وال لطم ،وال متزيق ثياب ،فالصرب عند الصدمة األوىل ،كما جاء يف حديث أَن ِ

رضي اهلل عنه ،قالَ ( :م َّر النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،با ْم َرأَةٍ َتبْ ِكي ِعنْ َد َقبرْ  ،فقالَّ :ات ِقي اهللَ
ٍ

اص ي ،قالت :إَليْ َك عَنيِّ َ ،فإن َ
ُصيبَ  ،ومل َت ْعرْفُهَ ،ف ِق َ
يل هلا :إنه النيب ،صلى اهلل
َّك مل ُتصب
ِ
ِ
ِ
َو ْ برِِ
َ ْ بمِ ِ تيِ
اب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم تجَِ ْد ِعنْ َدُه َب َّو ِاب َ
ني ،فقالت :مل أَ ْع ِرْف َك،
عليه وسلمَ ،فأََت ْ
ت َب َ
الص ْد َمِة ُ
األول).
فقال :إمنا َّ
الصبرُْ ِعنْ َد َّ

(*)
1

فكم من أمهات الشهداء من نسائنا املعاصرات وخباصة يف وطننا الغالي قدمن الشهداء،
وأبدين جلداً َّ
قل نظريه ،على درب اخلنساء ،وما أدراك ما اخلنساء! فطوبى هلن وحسن مقام،
آملني متابعة الوقوف عند مزيد من نفحات طمأنة أم الشهيد يف لقاء آخرِّ ،
وصل اللهم
وسلم وبارك على نبينا حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم
الدين.

* صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب زيارة القبور.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يطمئن أم الشهيد
احللقة الثالثة واألخرية
عن سمَُ َرةَ ،قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :رأيت َّ
الليَْلَة َر ُجَلينْ ِ  ،أََتيَاِنيَ ،ف َص ِع َدا ِبي
َّ
الش َج َرةََ ،فأَْد َخالِني دَا ًرا ِه َي أَ ْح َس ُن َوأَْف َض ُل ،مل أَ َر َق ُّط أَ ْح َس َن منها ،قاال :أَ َّما هذه الدَّاُرَ ،ف َداُر
ُّ
الش َه َداِء).

()1

وقفت احللقة السابقة عند بعض مثوبة الشهداء اليت وعدوها ،يف سياق طمأنة ذويهم،
فاملالئكة تظلهم بأجنحتها ،وأمهاتهم حيتجنب بهم من نار جهنم ،فهنيئاً هلن وهلم ،وحديث
مسرة أعاله ،تضمنه حديث طويل ،اقتبس منه هذا املقطع ،الذي يصف فيه الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،دَار ُّ
الش َه َداِء يف اآلخرة ،اليت هي غري دار عامة أهل اجلنة من املؤمنني ،فلوال
متيزها ما خصت بالذكر ،ومعلوم أن حقيقة ما فيها وغريها من موجودات اجلنة ال يعلمها إال
اهلل عز وجل ،مصداقاً للحديث القدسي ،عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :قال اهلل

َ
ْ
الصالحِِ َ
ب َب َش ٍر،
ني ما ال َعينٌْ َرأَ ْت ،وال ُأُذ ٌن سمَ ِ َع ْ
تعاىل :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي َّ
ت ،وال َخط َر على َقل ِ
س ما ُأ ْخ ِف َي هلم من ُق َّرةِ أَ ْعينُ ٍ }).
ُم{ :فال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ
فاقرءوا إن ِشئْت ْ

()2

جزاء الصابرين على فقد األحبة:
وعد اهلل احلسنى للذين يصربون على ما يصيبهم من فقدان األحبة ،ومن ذلك ما جاء يف
سياق احلث على االستعانة بالصرب والصالة ،والنهي عن وصف الشهداء باألموات ،فقال

ين* َو َال َتُق ُ
الص َ
ولواْ
الص ِاب ِر َ
جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ
ات َب ْل أَ ْحيَاء َوَل ِكن َّال َت ْش ُعُرو َن* َوَلنَبُْل َون ُ
َ
ُ
وف
بيل اهللِ أَ ْم َو ٌ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ ِ
لمِ ْن ُي ْقتَل فيِ َس ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل...
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
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َ
والجُْ
ين إَِذا أَ َصاَبتْ ُهم
ين* َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
وع َوَن ْق ٍ
َ ِ
ات ِّمن َّرِّبه ْم َو َرحمَْ ٌة َوُأ َ
اجعو َن* ُأ َ
ولـئِ َك
ولـئِ َك َعَليْ ِه ْم َصَل َو ٌ
ُّم ِصيبٌَة َق ُالواْ إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ
ِ
ُه ُم المُْ ْهت ُ
ات ِّمن َّرِّب ِه ْم َو َرحمَْ ٌة
َدو َن}( ،)1فإذا كان عموم الصابرين احملتسبني َعَليْ ِه ْم َصَل َو ٌ
َوُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم المُْ ْهت ُ
َدو َن ،فال ريب أن لذوي الشهداء مثل ذلك وزيادة ،ألنهم أهل البواسل،
الذين قال فيهم الشاعر ،وصدق:
ُ
اجلبان بها
ضن
فس أَ ْن َّ
جيوُد بالنَّّ ِ

واجلوُد بالنَّفس أْق َصى غاية ُ
اجلوِد

استبشار الشهداء مبن بعدهم:
الشهداء تسرهم مثوبة إخوانهم وذويهم من بعدهم ،مصداقاً ملا أخرب اهلل عنهم ،حيث
ني بمَِا آَت ُاه ُم ُ
قال تعاىلَ{ :ف ِر ِح َ
ين لمَْ يَْل َحُقواْ ِب ِهم ِّم ْن َخْل ِف ِه ْم
اهلل ِمن َف ْضِلِه َويَ ْستَبْ ِشُرو َن ِب َّال ِذ َ

أَ َّال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}(.)2

ومما ورد يف تفسري هذه اآلية الكرمية ،أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه
من إخوانه وأهله ،وفيه :يقدم عليك فالن يوم كذا وكذا ،فيستبشر بقدومه ،كما يستبشر
أهل الغائب به ،هذا قول السدي ،و{هم} يف قوله تعاىل{ :أال خوف عليهم} تعود إىل الذين
مل يلحقوا بهم ،قال الفراء :معناه يستبشرون هلم بأنهم ال خوف عليهم وال حزن ،ويف ماذا
يرتفع اخلوف واحلزن عنهم؟ فيه قوالن :أحدهما ،ال خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم،
وال حيزنون على ما خلفوا من أمواهلم ،والثاني ،ال خوف عليهم فيما يقدمون عليه ،وال
حيزنون على مفارقة الدنيا ،فرحاً باآلخرة ،يستبشرون بنعمة من اهلل وفضل ،وأن اهلل ال يضيع
أجر املؤمنني.

()3

 .1البقرة.157 - 153 :
 .2آل عمران.170:
 .3زاد املسري.502/ 1 :
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أسوتهم األنبياء:
من مكارم الشهداء وفضلهم ،أنهم سلكوا درب األنبياء ،يف محل رايات احلق والعز واإلباء،
فأصابهم ما حلق ببعض األنبياء من قتل واستشهاد من قبل الطغاة الظاملني ،الذين ألزمهم
ت َعَليْه ُم ِّ
الذَّلُة
اهلل الذل والصغار أينما كانوا ووجدوا ،مصداقاً لقوله عز وجلَ ....{ :و ُض ِرَب ْ
ِ

لمَْ َ
ات اهللِ َويَ ْقُتُلو َن النَّبِيِّ َ
ني
ب ِّم َن اهللِ َذِل َك ِبأَن ُ
َّه ْم َكاُنواْ يَ ْكُفُرو َن ِبآيَ ِ
َوا ْسكنَُة َوَب ُآؤ ْواْ ِب َغ َض ٍ
ِب َغيرْ ِ الحْ َ ِّق َذِل َك بمَِا َع َصواْ َّو َكاُنواْ يَ ْعت ُ
َدو َن}( ،)1وبشرهم جل يف عاله ،على وجه التبكيت
ات اهللِ َويَ ْقُتُلو َن النَّبِيِّ َ
والتقريع بعذاب أليم ،فقال جل شأنه{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ين يَ ْكُفُرو َن ِبآيَ ِ
ني ِب َغيرْ ِ
اب أَِليم}(.)2
َح ٍّق َويَ ْقُتُلو َن ِّالذين يأْمرو َن باْلقسط من الناس َفب ِّشرهم بع َذ
ِ َ َ ُ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ َّ ِ َ ْ ُ ِ َ ٍ ٍ
من هنا مل يذكر أحد من صاحلي اخللق أنه يرجو الرجوع إىل الدنيا بعد إبصاره مقامه
يف اجلنة إال الشهيد ،فعن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

الدْنيَاَ ،وأَ َّن له ُّ
يمَُوت ،له ِعنْ َد اهللِ َخيرٌْ ،يَ ُس ُّرُه أَ ْن يَ ْر ِج َع إىل ُّ
الدْنيَا وما فيها،
قال( :ما من َعبْ ٍد ُ
الدْنيَا َفُي ْقت َ
الش َهاَدةِ ،فإنه يَ ُس ُّرُه أَ ْن يَ ْر ِج َع إىل ُّ
الش ِهي َد؛ لمَِا يَ َرى من َف ْض ِل َّ
إال َّ
َل َم َّرةً ُأ ْخ َرى)(.)3

حتى إن الشهيد يتمنى تكرار حدث الشهادة لفضلها عليه ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه

الدْنيَا َفُي ْقت َ
َمنَّى أَ ْن يَ ْر ِج َع إىل ُّ
ات لمَِا يَ َرى من اْل َك َرا َمِة)(.)4
َل َع ْش َر َم َّر ٍ
وسلم...(:يَت َ
غاية الشهداء:

الشهداء درجات وأنواع ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من ُقتِ َل ُدو َن َماِلِه َف ُه َو

ون َش ِهيدٌَ ،والمَْ ْط ُع ُ
َش ِهيدٌ)( ،)5ويقول( :المَْبْ ُط ُ
ون َش ِهيدٌ) ( ،)6لكن أمسى الشهداء من ابتغى
 .1البقرة.61 :
 .2آل عمران.21 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب احلور العني ،وصفتهن ...
 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب متين اجملاهد أن يرجع إىل الدنيا.
 .5صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب من قاتل دون ماله.
 .6صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر يف الطاعون.
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وسى ،رضي اهلل عنه ،قال( :جاء َر ُج ٌل إىل النيب ،صلى
إعالء كلمة اهلل من جهاده ،فعن أبي ُم َ

الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِل ِّ
الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِليرَُى
لذ ْك ِرَ ،و َّ
الر ُج ُل ُي َقاِت ُل ِلْل َم ْغنَم َِ ،و َّ
اهلل عليه وسلم ،فقالَّ :
ْ ْ َ
َ َ
َ َ ُ َ َ ُ
يل اهللِ)(.)1
يل اهللِ؟ قال :من قاَتل ِلتَكون كِل َمة اهللِ ِه َي ال ُعليَا ،ف ُه َو يف َسبِ ِ
َمكاُنُه ،ف َم ْن يف َسبِ ِ

فتحديد الغايات أمر مهم والزم ،يف األعمال مجيعها ،واليت من أهمها العمل هلل ويف

سبيله ،من هنا جاء التنبيه تلو التنبيه ،للتأكيد على سالمة النوايا واملقاصد ،ومن الشواهد
األخرى لذلك ،قوله صلى اهلل عليه وسلم( :اْنتَ َد َب اهلل لمَِ ْن َخ َر َج يف َسبِيِلِه ال خُْي ِر ُجُه إال إِمي ٌ
َان

يق ِبُر ُسِلي ،أَ ْن ُأ ْر ِج َعُه بمَِا َن َ
ِبيَ ،وَت ْص ِد ٌ
يمٍة،
ال من أَ ْج ٍر أو َغنِ َ
التدبر ملياً يف اشرتاط اإلميان باهلل وبرسله؛ لنيل ما أعد اهلل للشهداء من مثوبة وأجر،
أو

أْد ِخَلُه َ
اجلنََّة  ،)2()...فينبغي

وحسن مقام.
دماء الشهداء ورائحة املسك:
من خواص الشهداء أن دماءهم الزكية اليت أريقت يف الدنيا ،تأتي تعبق برائحة املسك
يوم القيامة ،لذلك ال غرابة أن يتمنى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الشهادة يف سبيل اهلل،
س
وحيرص على املشاركة يف سلوك أسبابها ،رغم مقامه العلي ،وهو القائلَ ...( :و َّال ِذي َن ْف ُ

َْ ْ َ
ْ
ُ َُ َ ُ
َ َ
َم،
محَُ َّم ٍد بيده ،ما من كل ٍم ُيكل ُم يف َسبِ ِ
يل اهللِ إال جاء يوم ال ِقيَا َمِة ك َهيْئتِِه حني كِل َم ،ل ْونُه ل ْون د ٍ
ْت ِخ َ
س محَُ َّم ٍد بيده؛ َل ْوال أَ ْن يَ ُش َّق على املُ ْسِل ِم َ
الف َس ِريٍَّة،
ني ما َق َعد ُ
َو ِر ُحيُه ِم ْس ٌكَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ

يل اهللِ أََب ًداَ ،وَل ِك ْن ال أَ ِج ُد َس َعًة َفأَحمِْ َل ُه ْم ،وال يجَِ ُدو َن َس َعًةَ ،ويَ ُش ُّق عليهم أَ ْن
َت ْغزُو يف َسبِ ِ
َلُ ،ث َّم أَ ْغزُو َفأُْقت ُ
س محَُ َّم ٍد بيدهَ ،ل َوِدْد ُت أَِّني أَ ْغزُو يف َسبِيل اهللِ َفأُْقت ُ
يَت َ
َل،
َخَّلُفوا عَنيِّ َ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
ُث َّم أَ ْغزُو َفأُْقت ُ
َل)(.)3
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اجلهاد من اإلميان.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهلل.
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بل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أعلن شهادته على الشهداء يوم القيامة ،قال ذلك

عند دفن شهداء أحد ،فعن َج ِابر بن عبد اهللِ ،رضي اهلل عنهما ،أخرب أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى
اح ٍدُ ،ث َّم يقول :أَيُّ ُه ْم أَ ْكثَُر
الر ُجَلينْ ِ من َقتَْلى ُأ ُح ٍد يف َث ْو ٍب َو ِ
اهلل عليه وسلم( :كان يجَْ َم ُع بني َّ

ري له إىل أَ َح ٍد َق َّد َمُه يف َّ
الل ْح ِد ،وقال :أنا َش ِهي ٌد على َه ُؤالِء يوم اْل ِقيَا َمِة،
أَ ْخ ًذا ِلْلُق ْرآ ِن ،فإذا ُأ ِش َ
َوأَ َم َر ِب َدْفنِ ِه ْم ِب ِد َماِئ ِه ْم ،ومل ُي َص ِّل عليهم ومل ُي َغ َّسُلوا)( ،)1وقوله( :أنا شهيد على هؤالء) :أي
أشهد هلم بأنهم بذلوا أرواحهم هلل تعاىل.

()2

فمن يرتقي شهيداً يفوز خبواص جعلها اهلل له دون سواه ،فهو حي عند ربه يرزق ،ورائحة
دمه مسك ،يستبشر بلقاء أحبته الذين بقوا بعده ينافحون عن دينهم وحقوقهم املشروعة،
وال يتمنى أحد من أهل اجلنة العودة إىل الدنيا من اآلخرة سواه.
فهذه بعض املطمئنات ألمهات الشهداء ،سيق التذكري بها باالستناد إىل األدلة الشرعية
اليقينية ،عسى أن يساهم مثل هذا التذكري يف بلسمة اجلراح ،وتعزيز اإلميان مبنازل الشهداء
وذويهم عند ربهم ،فهم يف عليني ،ال خوف عليهم وال حيزنون ،فطوبى هلم وألمهاتهم
وآبائهم الصابرين احملتسبني ،طوبى هلم وحسن مقامِّ ،
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا
حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب من قتل من املسلمني يوم أحد.
 .2عمدة القاري.153 /8 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يأمر بالعمل على إطالق سراح األسرى
وسى ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ف ُّكوا اْل َعاِن َي،
عن أبي ُم َ

يَ ْع َ :
ريَ ،وأَ ْط ِع ُموا الجْ َاِئ َعَ ،و ُعوُدوا المَِْر َ
يض)(.)1
األ ِس َ
نيِ
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يأمر املسلمني يف هذا احلديث الشريف بالعمل على
إطالق سراح األسرى ،وفك قيودهم ،لينعموا باحلرية ،اليت هي من متطلبات احلياة اإلنسانية
الكرمية ،قال سفيان :العاني األسري ،وقال ابن بطال :فكاك األسري واجب على الكفاية ،وبه
قال اجلمهور ،وقال إسحاق بن راهويه من بيت املال ،وروي عن مالك أيضاً.

()2

إخالص الدعاء لألسرى:
األسرى ينبغي أن يكونوا حاضرين يف أذهان املسلمني وقلوبهم ،يف مناسباتهم مجيعها،

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يذكرهم حتى يف دعائه وهو يصلي ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ،
َ يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن إَذا َق َ
ال :سمَ ِ َع ُ
بَ ،صَّلى ُ
الر ْك َعِة
رضي اهلل عنه( :أ َّن النَّ َّ
اهلل لمَِ ْن حمَ ِ َدُه ،فيِ َّ
ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن َص َ
اش ْب َن أَِبي َرِبي َعَةَّ ،
َتَّ :
الل ُه َّم أَنْج َعيَّ َ
الةِ ال ِع َشاِءَ ،قن َ
الل ُه َّم أَنْج ال َوِلي َد ْب َن
ِ
ِ
ِ
نيَّ ،
الل ُه َّم أَنْج َسَل َمَة ْب َن ِه َشامَّ ،
ال َوِلي ِدَّ ،
ني ِم َن املُ ْؤ ِمنِ َ
َض َع ِف َ
الل ُه َّم ْ
الل ُه َّم أَنْج املُ ْست ْ
اش ُدْد
ٍ
ِ
ِ
وس َ
َو ْطأََت َك َعَلى ُم َض َرَّ ،
اج َعْل َها َعَليْ ِه ْم ِسنِ َ
ف)(.)3
الل ُه َّم ْ
ني َك ِسنيِ ُي ُ
مما يدل على لزوم بقاء قضية األسرى يف وجدان املؤمنني ،ويف صدارة اهتمامهم ،مسؤولني
ومؤسسات ،وأهل وجريان وأمة ،ال من قبيل التفضل عليهم بذلك ،بل انصياعاً للواجب
الديين واألخالقي ،وواجب الصلة والقربى ،وواجب اجملازاة واملقابلة لبعض الفضل
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فكاك األسري.
 .2فتح الباري.167 /6 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء على املشركني.
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واإلحسان الذي انربى إىل تقدميه ،وسبق إليه أولئك األخيار ،فهم أصحاب السبق بالتضحية
والفداء ،من أجل أمتهم ،اليت من العار مبكان عظيم أن تنساهم ،أو تغفل عن مناصرتهم
ومؤازرتهم ،وخباصة حني ميارسون إضراباتهم االحتجاجية على بقائهم يف األسر ،وجور
القضاء فيهم ،والتعسف يف حجزهم إدارياً أو توقيفاً دون حماكمات ،وال اتهامات معلنة،
وعلى سوء معاملتهم وعالجهم ،والبطش بزائريهم من األهل؛ آباء ،وأمهات ،وأزواج،
وأبناء ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن جملس اإلفتاء الفلسطيين األعلى أفتى مبشروعية اإلضرابات
اليت خيوضها األسرى للغايات املذكورة ،ما داموا مل جيدوا وسيلة غريها لتحصيل حقوقهم.
قرار جملس اإلفتاء األعلى اخلاص حبكم إضراب األسرى يف السجون اإلسرائيلية:
سبق جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،أن أصدر فتوى حبكم إضراب األسرى يف السجون
اإلسرائيلية عن الطعام ،حتت رقم 98/ 1 :بتاريخ 2012 /5 /31م ،جاء فيها:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛
فإن حفاظ اإلنسان على حياته وبقائه أصل واجب ،وابتعاده عن كل ما يؤذي نفسه ويضر
بها مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،اليت جاءت حلفظ الضرورات اخلمس ،وهي:
الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال.
لكن اإلنسان قد يتعرض لضرورات وموجبات تتطلب منه القيام بأعمال تتعارض مع
هذا األصل يف ظاهرها ،لكنها تستند إىل أدلة شرعية ،ميارسها املرء لغايات عظمى ،وأهداف
كبرية ،ومن ذلك امتناع األسرى عن تناول الطعام ،كوسيلة ملقاومة السجان الظامل الغاشم،
وأسلوب ضغط على احملتل لتحصيل حقوقهم املشروعة ،مما كفلته هلم األديان السماوية،
واملواثيق الدولية.
ويشكل إضراب األسرى يف سجون االحتالل باباً من أبواب الصرب واملصابرة؛ لنيل
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مطالبهم العادلة ،وأسلوباً من أساليب مقاومة احملتل ومقارعته يف رفع الظلم والضيم عنهم،
وهو جهاد مشروع ،دلت على ذلك العديد من اآليات القرآنية ،منها قوله تعاىلُ{ :ي ْع ِج ُب

اع ِليَ ِغ َ
يظ ِب ِه ُم اْل ُك َّفا َر}( ،)1فاإلضراب سالح يغيظ االحتالل وحيرجه ،وقوله تعاىلَ { :ما
ُّر َ
الز َّ
لأَْ
َ لمَْ
لهَُ
اب أَ ْن يَت َ
َخَّلُفوا َع ْن َر ُسو ِل اهللِ َولاَ يَ ْر َغُبوا ِبأَْنُف ِس ِه ْم
َكا َن لأِ ْه ِل ا ِدينَِة َو َم ْن َح ْو ْم ِم َن ا ْع َر ِ

َّه ْم لاَ ُي ِصيُب ُه ْم َظ َمأٌ َولاَ َن َص ٌ لاَ مخَْ ٌ
يل اهللِ َولاَ يَ َطئُو َن َم ْو ِطئًا
َع ْن َن ْف ِسِه َذِل َك ِبأَن ُ
ب َو َم َصة فيِ َسبِ ِ
يَ ِغ ُ
يظ اْل ُك َّفا َر َولاَ يَن ُ
يع أَ ْج َر
َالو َن ِم ْن َع ُد ٍّو َنيْلاً إِلاَّ ُكتِ َ
ب لهَُ ْم ِبِه َع َم ٌل َصالحٌِ إِ َّن اهللَ لاَ ُي ِض ُ
المْحُْ ِسنِ َ
ني}( ،)2فاآلية مشلت كل موطئ يغيظ الكفار؛ ومن ذلك اإلضراب الذي يفضح جرائم
احملتل ،ويكشف ظلمه ،وحيرجه على املأل.
فإضراب األسرى إذا تعني كوسيلة ال بد منها ،للحصول على احلقوق املشروعة ،بعد
استنفاذ الوسائل املمكنة ،وغدا أمراً ال بد منه ،كوسيلة لرفع الظلم واالضطهاد ،وكان
يرجى تأثريه يف العدو ،وفضح ممارساته ،أصبح مشروعاً إىل أن حيقق األسرى مطالبهم يف
رفع الظلم عنهم ،وحتقيق مطالبهم املشروعة.
واألسرى أدرى بظروفهم ،وأكثر فقهاً ألحواهلم ،فابن تيمية ،رمحه اهلل ،يقول( :إذا اختلف
دعاة اإلسالم يف األمر ،فاألحوط أن يكون رأي اجملاهدين) ،وقال اإلمامان عبد اهلل بن املبارك
وأمحد بن حنبل ،رضي اهلل عنهما( :إذا اختلف يف شيء ،فانظر ما عليه أهل الثغر ،فإن
ين َجا َه ُدوا ِفينَا َلنَ ْه ِديَنَّ ُه ْم ُسُبَلنَا َوإِ َّن اهللَ لمََ َع
احلق معهم)( ،)3ألن اهلل عز وجل يقولَ { :و َّال ِذ َ

المْحُْ ِسنِ َ
ني }(.)4

وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يرى جواز قيام األسرى يف سجون االحتالل بالكف عن
 .1الفتح.29 :
 .2التوبة.120 :
 .3املبدع يف شرح املقنع.285/ 3 :
 .4العنكبوت.69 :
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تناول الطعام ،كأسلوب ضغط على السجان ،إذا مل جيدوا وسيلة غريه ،لتحصيل حقوقهم
اإلنسانية املشروعة ،فهو أداة تستخدم يف نطاق ضيق ضمن ضوابط حمددة ،على رأسها
إخالص النية هلل يف هذا العمل ،واالفتقار إىل وسائل أقل ضرراً على حياة األسرى(.)1
مساندة فعاليات األسرى:
األسرى بإضرابهم املشروع الذي تصيبهم فيه شدة العطش ،وينتابهم اإلعياء والتعب،
وتلحق بهم اجملاعة الشديدة ،يَ َط ُؤو َن َم ْو ِطئاً يَ ِغ ُ
ً
وعمال لرضاه
يظ سجانهم ،احتساباً لوجه اهلل،
سبحانه ،فهم جيابهون سالسل سجانيهم ،وحرابهم ،وأسلحتهم الفتاكة ،جبوع بطونهم،
وعطش أجسادهم ،وكانت هلم جوالت مشهودة على هذا الصعيد ،توجت بانتصارات
حققت بعض املرجو ،يف زمن طال فيه الليل ،وندرت فيه األنوار ،لكن األسرى مل يفقدوا
آت آت ،يردد لسانهم وحاهلم ،قول أبي القاسم
األمل ،وما زال لديهم يقني بأن الفجر ٍ
الشابي:

َوال ُب َّد لل َقيْ ِد أَ ْن يَـنْ َك ِسـر

ـد ِلَّل ْيـ ِل أ ْن يَنْ َجِلــي
َوال ُب َّ

ُم أَن
ومن قبله وبعده ،تردد حناجرهم عن يقني ميأل قلوبهم قول اهلل تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
الض َّراء َوُزْل ِزُلواْ َحتَّى
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ

يَُق َ
الر ُس ُ
يب}(.)2
ول َو َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر اهللِ أَال إِ َّن َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
ول َّ

فنصر اهلل قريب قريب ،ولكن الناس يستعجلون ،وال حيل ملؤمن باهلل واليوم اآلخر أن

يساوره شك أو ريبة يف حقيقة حتقق النصر املبني لإلسالم واملسلمني ،وحتميته ،ولو بعد
َب ُ
اهلل لأََ ْغِل نَ َّ
ب
حني ،كيف ال؟! ورب العزة وامللكوت قطع وعداً بذلك ،فقال عز وجلَ { :كت َ

أََنا َوُر ُسِلي إِ َّن اهللَ َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ}(.)3

تتعزز معنويات األسرى ،ويقوى صمودهم ،حني جيدون ناسهم معهم ،وهم يتابعون

 .1لإلطالع على مزيد من قرارات جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،انظر .www.darifta.org
 .2البقرة.214 :
 .3اجملادلة.21 :
174

األخبار على هذا الصعيد ،ومن العار أن تفرت اهلمم جتاههم.
ومن أبرز املطلوب القيام به على صعيد نصرة األسرى ،االستجابة إىل مطالبتهم
احلثيثة بالوحدة ،ونبذ الفرقة واالنقسام والتشرذم؛ ألنهم خري من يعي مرامي قول اهلل

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
تعاىلَ { :وأَ ِط ُ
(*)
ين}
الص ِاب ِر َ
َّ
1

تطلع األسرى للحرية:
عرب الشاعر الشهيد عبد الرحيم حممود جبالء ،عن تطلع اإلنسان الكريم إىل احلرية

والكرامة ،مهما كلفه ذلك من تضحيات ،فأنشد ً
قائال:
راحيت
َسأَحمِْ ُل ُروحي على َ

ُ
الردى
وألقي ِبها يف َمهاوي َّ
ممــات ُي ُ
غيظ ال ِعــدى
وإِ ّما
ٌ

َ
ـــديق
الص
فإِّما َحياةٌ َت ُس ُّر َّ

ــذ إليه ُ
َوَل ِك ْن أَ ُغ ُّ
اخلـــطى

َل َعمُر َك إِنّي أرى َمص َرعي

أرى َمصرعي ُدو َن َح ّقي السليب

الرجا ِل
َل َع ْمُر َك هذا ممَ ُ
ات ِّ
اصطباري ِل َكي ِد َ
َف َك َ
احلقوِد
يف ِ
ِب َقليب َسأرمي ُوجوهَ الـ ِعدا

وُدو َن ِبالدي ُهو املُبتَغى

و َم ْن َرا َم َموتاً َشريفاً َفذا

َ َ
وم األذى
وكيف احتِمالي ِل َس ِ
َف َقليب َحدي ٌد وناري َلظى

َفيَ َ
عل ُم َقومي ِبأَنّي الفتى

َ ِّ ُ
سام
َوأمحي ِحياضي بحِ د احل ِ
سائلني اهلل العلي القدير أن ييسر ألسرانا البواسل الفرج القريب ،والنصر املؤزر ،وأن

حيسن خالصهم ،وجيزي ذويهم خرياً على مجيل صربهم ،ورباطة جأشهم ،وأن جيمعنا وإياهم
مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،ويوردنا وإياهم حوض نبينا حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعنى بسالمة الصدور
احللقة األوىل
اس ُدوا،
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تحََ َ

ُ
َ
وال َتن َ
ضَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ
َاج ُشوا ،وال َتبَاغ ُضوا ،وال َت َداَبُروا ،وال يَبِ ْع َب ْع ُضك ْم على َبيْ ِع َب ْع ٍ

ْرهِ
إِ ْخ َواًنا ،المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلمِ ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال خَْي ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه ،التَّ ْق َوى هاهناَ ،وُي ِش ُ
ري إىل َصد ِ
َث َ
ب ا ْم ِر ٍئ من َّ
الش ِّر ،أَ ْن يحَْ ِق َر أَ َخاُه المُْ ْسِل َمُ ،ك ُّل المُْ ْسِلمِ على المُْ ْسِلمِ َح َرا ٌم،
الث َم َّر ٍ
ات ،بحَِ ْس ِ
َدُمُه َو َم ُالُه َو ِع ْر ُضُه)(.)1
يبني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه هذا مكانة القلب جتاه ما يصدر عن
صاحبه من سلوك ،وبالتالي جتاه مصريه وجزائه ،فهو احملرك للخري أو الشر ،واملنطلق
للسلوك القولي والفعلي ،فهو بيت املقاصد ،ومبعث التصرف ،من هنا حدد عليه الصالة
والسالم مقر التقوى يف اجلسد ،مبيناً أن حملها القلب من خالل إشارته إىل صدره ثالث
مرات ،ومعلوم أن التقوى تعين يف اللغة الوقاية واخلشية ،وحدد بعض السلف معناها
االصطالحي ،فنسب إىل اإلمام علي ،رضي اهلل عنه ،تعريفها :بأنها العمل بالتنزيل ،واخلوف
من اجلليل سبحانه ،والرضا بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل.

()2

التقوى يف القلوب:
كون حمل التقوى القلب ،يعين شيئاً كثرياً ،من ذلك أن العربة بها ً
أوال ال بغريها ،فليست
العربة باملظاهر والكميات ،فكم من كاسية اجلسد ،عارية اجلزاء ،وكم من حريص على

حسن املظهر ،وقلبه مليء بالشر ،ورسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول...( :إِ َّن اهللَ ال
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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َ
َ
َ
ْره)
يَنْ ُظُر إىل أ ْج َساِد ُك ْم ،وال إىل ُص َو ِر ُك ْمَ ،وَل ِك ْن يَنْ ُظُر إىل ُقُل ِ
وب ُك ْمَ ،وأ َشا َر ِبأ َص ِاب ِعِه إىل َصد ِ

()1

َّ
اس َمن
واهلل جل ذكره حذر من االخنداع ببعض مظاهر الناس ،فقال تعاىلَ { :و ِم َن النَّ ِ
()2
ُي ْع ِجُب َك َق ْوُلُه فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
خل َص ِام}.
الدْنيَا َوُي ْش ِه ُد اهللَ َعَلى َما فيِ َقْلبِِه َو ُه َو أََل ُّد ا ِ
()3
وثبت عن ابن عمر ،قوله( :ال يَبُْل ُغ اْل َعبْ ُد َح ِقي َقَة التَّ ْق َوى ،حتى يَ َد َع ما َح َ
ْر).
اك يف َّ
الصد ِ
وهذا القول يتفق مع حديث النَّ َّواس بن سمِ ْ َعا َن َ
(سأَْل ُت َر ُس َ
ول اهللِ،
األن َ
ْص ِار ِّي ،حيث قالَ :
ِ

ُ
اخلُلقَ ،واإلْث ُم ما َح َ
ْ
ْ
ْر َك،
اك يف َصد ِ
اإلْثم ،فقال :البرِ ُّ ُح ْس ُن ِ ِ
صلى اهلل عليه وسلم ،عن البرِ ِّ َو ِ

َو َك ِر ْه َ
ت أَ ْن يَ َّطِل َع عليه الناس)(.)4

ومن دواعي التدبر يف معاني احلديث أعاله ،أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ذكر حتديد

موضع التقوى ،وأنه يف الصدر ،يف سياق احلديث عن قضايا سلوكية ،فجاء هذا التحديد
بعد النهي عن سلوكات احلسد والنجش والتباغض والتدابر ،وبيع األخ على بيع أخيه،
وأمر املسلمني بأن يكونوا عباد اهلل إخواناً ،والتأكيد على أن المُْ ْسِلم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه،

وال خَْي ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه ،مما يربز دور التقوى يف تقويم السلوك واستقامته.

وبالنسبة إىل قوله صلى اهلل عليه وسلم(:حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم) فهو
يعين أنه يكفي حمتقر أخاه من الشر ،احتقار أخيه ،فهو جيلب له الويالت ،ويف حتفة األحوذي،
أن التقوى حملها خمفي عن األعني ،فال حيكم بعدمها ألحد حتى حيقره ،أو يقال حمل التقوى
هو القلب ،فمن كان يف قلبه التقوى ال حيقر مسلماً؛ ألن املتقي ال حيقر مسلماً.

()5

يف اجلسد مضغة:
يف حديث نبوي آخر ،جاء التأكيد على أهمية القلب كباعث للسلوك ،لشكله ونوعه،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ :
فعن النُّ ْع َمان بن َب ِشري ،قال( :مسعت َر ُس َ
احل ُ
الل َبينِّ ٌ،
ٍ

استَبرْ َأَ
َه َما ُم َشبَّ َه ٌ
َوالحْ َ َراُم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
ري من الناسَ ،ف َم ْن اتقى المُْ َشبَّ َه ِ
ات ،ال يَ ْعَل ُم َها َكثِ ٌ
اتْ ،
ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوَق َع يف ُّ
وش ُك أَ ْن ُي َواِق َعُه ،أال َوإِ َّن
الشبهات َكر
حل َمىُ ،ي ِ
اع يَ ْر َعى َح ْو َل ا ِ
َُ ِ َ ٍ
ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أال إ َّن حمِ َى اهللِ يف أَ ْر ِضِه محََارُمُه ،أال َوإ َّن يف َ
تَ ،صَل َح
اجل َس ِد ُم ْض َغًة ،إذا َصَل َح ْ
ِ
ِ
ِ
الجْ َ َس ُد ُكُّلُه ،وإذا َف َس َد ْت َف َس َد الجْ َ َس ُد ُكُّلُه ،أال َو ِه َي ال َقْل ُب)(.)1
فهذا احلديث الشريف يربز أهمية دور القلب يف حتديد أنواع السلوك وجزائه ،وهو
بهذا يشبه ما تضمنه حديث أبي هريرة سالف الذكر ،من حيث ذكر دور القلب يف سياق
احلديث عن قضايا سلوكية ،تتعلق باحلالل واحلرام ،واالسترباء للدين من الشبهات ،ويف
عمدة القاري ،قوله( :مضغة) أي قطعة من اللحم ،مسيت بذلك ألنها متضغ يف الفم
لصغرها ،وقوله( :صلحت) بفتح الالم وضمها ،والفتح أصح ،والصالح ضد الفساد،
واملفسدة خالف املصلحة ،وقوله( :القلب) هو الفؤاد ،وقد يعرب به عن العقل ،وقال الفراء
{إن يف َذ َ
يف قوله تعاىلَّ :
لك لذكرى ملن َكا َن َلُه َقلب ،)2(}...أي عقل ،وقيل :القلب أخص
من الفؤاد ،وقال األصمعي :ويف البطن الفؤاد ،وهو القلب ،مسي به لتقلبه يف األمور ،وقيل:
ألنه خالص ما يف البدن ،إذ خالص كل شيء قلبه ،وأصله مصدر ،وقلبت الشيء أقلبه قلباً،
إذا رددته علي بذاته ،وقلبت اإلناء رددته على وجهه ،وقلبت الرجل عن رأيه ،وعن طريقه،
إذا صرفته عنه ،ثم نقل ومسى به هذا العضو الشريف لسرعة اخلواطر فيه ،وترددها عليه،
وقد نظم بعضهم هذا املعنى ،فقال:
ما مسي القلب َّ
إال من تقلبه فاحذر

على القلب من قلب وحتويل

وقال بعضهم :ليحذر اللبيب من سرعة انقالب قلبه ،إذ ليس بني القلب والقلب َّ
إال
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب فضل من استربأ لدينه.
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التفخيم ،وما يعقلها َّ
إال كل ذي فهم مستقيم.

()1

َ
ِّ
ب
وروي عن عبد اهللِ ،قال( :أ ْكثَُر ما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يحَِْل ُف :ال َوُم َقل ِ
ُْ
وب بين آَد َم ُكَّل َها بني إِ ْصبَ َعينْ ِ من
وب)( ، )2ويؤكد هذا قوله صلى اهلل عليه وسلم(:إِ َّن ُقُل َ
الُقل ِ
َ
ْ
اح ٍد ُي َص ِّرُفُهَ ،حيْ ُث يَ َشاُءُ ،ث َّم قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
ب َو ِ
أ َص ِاب ِع الرمحنَ ،ك َقل ٍ
َ ()3
ُْ
وبَ ،ص ِّر ْف ُقُلوَبنَا على َطا َعتِك)
اللهم ُم َص ِّر َف الُقل ِ
القلب السليم واملنيب:
ما دام القلب حيرك سلوك صاحبه ،فإن اهلل عز وجل نبه إىل دور القلوب السليمة واملنيبة
يف حتديد جزاء أصحابها يوم القيامة ،فأصحاب القلوب املنيبة يبشرهم ربهم بالفوز باجلنة،

ُ ِّ َ
َ
ت الجْ َنَُّة ِلْل ُمتَّ ِق َ
اب
حسب ما جاء يف قوله تعاىلَ { :وُأ ْزِل َف ِ
ني َغيرْ َ َب ِعي ٍد* َهذا َما ُتو َع ُدو َن ِلكل أ َّو ٍ
ْ
ْ
يب}(.)4
َح ِف ٍ
يظ* َم ْن َخ ِش َي َّ
ب ُّمنِ ٍ
ب َو َجاء ِب َقل ٍ
الرحمْ َن ِبال َغيْ ِ
ْ
يب} كالقلب
ب ُّمنِ ٍ
ويف التفسري الكبري ،أن القلب املنيب يف قوله تعاىلَ { :و َجاء ِب َقل ٍ
ْ
ب َسِليم}()5؛ أي سليم من الشرك ،ومن سلم من
السليم يف قوله تعاىل{ :إِْذ َجاء َرَّبُه ِب َقل ٍ
ٍ
الشرك يرتك غري اهلل ،ويرجع إليه ،فكان منيباً ،ومن أناب إىل اهلل بريء من الشرك ،فكان
سليماً.

()6

وعلى لسان إبراهيم ،عليه السالم ،يقول جل شأنهَ { :وال خُْت ِزِني يَ ْو َم ُيبْ َعُثو َن* يَ ْو َم ال يَن َف ُع

َ
ٌ
َ ْ
ب َسِليم}(.)7
َمال َوال َبنُو َن* إِال َم ْن أَتى اهلل ِب َقل ٍ
ٍ
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واملراد بسليم يف هذه اآلية الكرمية السالمة من فتنة املال والبنني ،ومعنى سالمة القلب
سالمته من آفات الكفر واملعاصي ،ومما أكرم اهلل تعاىل به خليله ،ونبه على جاللة حمله يف
اإلخالص أن حكى استثناءه هذا حكاية راض بإصابته فيه ،ثم جعله صفة له يف قولهَ { :وإِ َّن

ْ
ب َسِليم}(.)2(،)1
ِمن ِشي َعتِِه ِإلْبرا ِه َ
يم* إِْذ َجاء َرَّبُه ِب َقل ٍ
ٍ
وقد مدح إبراهيم ،عليه السالم ،يف القرآن الكريم من قبل رب العزة سبحانه ،كونه
يب}.
يم أَ َّواهٌ ُّمنِ ٌ
صاحب قلب منيب ،كما جاء يف قوله جل شأنه{ :إِ َّن إِْب َرا ِه َ
يم لحََ ِل ٌ

()3

وورد وصف (منيب) لشرحية من عباد اهلل ،كما يف قوله تعاىلَ{ :تبْ ِص َرةً َوِذ ْك َرى ِل ُك ِّل َعبْ ٍد

يب}( ،)4ومما ال ريب فيه أن وصف منيب وسليم للقلب ،يؤكد أهمية العناية بسالمة
ُّمنِ ٍ
الصدور والقلوب؛ لتحقيق النجاة ألصحابها ،والفوز باجلنة.

فهذه وقفة عند مقام العناية بسالمة الصدور ،عسى أن يهدينا اهلل لتقدير هذا اجلانب املهم
من كينونة اإلنسان ،والعمل على العناية به ،آملني متابعة الوقوف عند مزيد من جوانب
هذه املسألة الفطرية واإلميانية ،يف ضوء ما روي بشأنها عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعنى بسالمة الصدور
احللقة الثانية
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ويَُق ُ
ولو َن اْل َك ْرُم،

إمنا اْل َك ْرُم َقْل ُب المُْ ْؤ ِم ِن)

()1

تعرضت احللقة السابقة إىل بيان مكانة القلب جتاه ما يصدر عن صاحبه من سلوك ،وأنه
وعاء التقوى ،وهذا يعين شيئاً كثرياً ،من ذلك أن العربة بالتقوى ً
أوال ال بغريها ،ومبا يكون
يف القلب ،بغض النظر عن املظاهر اليت ميكن أن تكون خدّاعة يف بعض األحيان ،كما
وقفت تلك احللقة عند قوله صلى اهلل عليه وسلم( :أال َوإ َّن يف َ
ت،
اجل َس ِد ُم ْض َغًة ،إذا َصَل َح ْ
ِ
َصَل َح الجْ َ َس ُد ُكُّلُه ،وإذا َف َس َد ْت َف َس َد الجْ َ َس ُد ُكُّلُه ،أال َو ِه َي ال َقْل ُب) مما يشري جبالء إىل أهمية

دور القلب يف حتديد أنواع السلوك وجزائه ،إضافة إىل وقوفها اجململ عند مسألة القلب
السليم واملنيب ،حيث استشهد بآيات قرآنية دالة على دور القلب السليم واملنيب يف حتديد
جزاء أصحابهما يوم القيامة ،فأصحاب القلوب املنيبة يبشرهم ربهم بالفوز باجلنة ،ومن
أهم وجوه سالمة القلوب سالمتها من فتنة املال والبنني ،ومن آفات الكفر واملعاصي ،وقد
مدح إبراهيم ،عليه السالم ،يف القرآن الكريم من قبل رب العزة سبحانه ،كونه صاحب
قلب منيب ،وورد وصف (منيب) لشرحية من عباد اهلل ،مع استنتاج تأكيد أهمية العناية
بسالمة الصدور والقلوب؛ من وصف منيب وسليم للقلب لتحقيق النجاة ألصحابها،
والفوز باجلنة.
* صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إمنا الكرم قلب املؤمن.
183

ويف احلديث السابق ،يصف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قلب املؤمن بالكرم ،وينزع
هذا الوصف عن العنب الذي هو أحد مصادر اخلمر ،وجاء يف فتح الباري ،أن احلصر -
إمنا -هنا ليس على ظاهره ،وإمنا املعنى أن األحق باسم الكرم قلب املؤمن ،ومل يرد أن غريه
ال يسمى كرماً.
وفيه قول اخلطابي أن املراد بالنهي تأكيد حتريم اخلمر مبحو امسها ،وألن يف بقاء هذا االسم
هلا تقريراً ملا كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها ،فنهى عن تسميتها كرماً ،وقال إمنا الكرم
قلب املؤمن؛ ملا فيه من نور اإلميان ،وهدى اإلسالم.
وعن الشيخ أبي حممد بن أبي مجرة ،أنه ملا كان اشتقاق الكرم من الكرم ،واألرض
الكرمية هي أحسن األرض ،فال يليق أن يعرب بهذه الصفة إال عن قلب املؤمن ،الذي
هو خري األشياء؛ ألن خري ما يف املؤمن قلبه ،الذي إذا صلح صلح اجلسد كله ،وهو أرض
لنبات شجرة اإلميان ،فينبغي للعاقل أن يتعرض ملعاجلة قلبه؛ لئال يهلك وهو على الصفة
املذمومة.

()1

نكت القلوب بالفنت:
قال ُح َذيْ َفُة :مسعت َر ُس َ
ُْ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ( :ت ْع َر ُ ْ
وب،
ض ال ِفتنَُ على الُقل ِ

لحْ َ
ت فيه ُن ْكتٌَة َس ْودَاُءَ ،وأَ ُّي َقْلب أَن َ
َ ْ
ْك َر َها ُن ِك َ
ب ُأ ْش ِرَب َها ُن ِك َ
ت
ٍ
ريُ ،عودًا ُعودًاَ ،فأ ُّي َقل ٍ
َكا ِص ِ
ري على َقْلبَينْ ِ ؛ على أَْبيَ َ
الص َفا ،فال َت ُض ُّرُه ِفتْنٌَة ،ما دَا َمت
فيه ُن ْكتٌَة َبيْ َضاُء ،حتى َت ِص َ
ْل َّ
ض ِمث ِ
ضَ ،و َ َ
ات َو َ
األ ْر ُ
وز مجَُ ِّخيًا ،ال يَ ْع ِر ُف َم ْعُروًفا ،وال ُينْ ِكُر ُمنْ َك ًرا،
الس َما َو ُ
َّ
اآلخُر أ ْس َوُد ُم ْرَبادًّاَ ،كاْل ُك ِ
إال ما ُأ ْش ِر َب من َه َواُه)

()2

 .1فتح الباري.568 - 566 /10 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً ،وسيعود غريباً ،وأنه يأرز بني املسجدين.
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جاء يف صحيح مسلم بشرح النووي ،أن معنى (ُت ْع َر ُ
ض) أنها تلصق بعرض القلوب؛
أي جانبها ،كما يلصق احلصري جبنب النائم ،ويؤثر فيه شدة التصاقها به ،قال :ومعنى عوداً
عوداً؛ أي تعاد وتكرر ،شيئاً بعد شيء ،وقيل :معناه تظهر على القلوب ،أي تظهر هلا فتنة
بعد أخرى.
لحْ َ
ري) أي كما ينسج احلصري عوداً عوداً ،وشظية بعد أخرى ،قال القاضي:
وقولهَ ( :كا ِص ِ

(عوداً) ،وذلك أن ناسج احلصري عند العرب ،كلما صنع
وعلى هذا يرتجح رواية ضم العني ُ
عوداً أخذ آخر ونسجه ،فشبه عرض الفنت على القلوب واحدة بعد أخرى ،بعرض قضبان
ً
َ ْ
ب ُأ ْش ِرَب َها
احلصري على صانعها ،واحدا بعد واحد .وقوله صلى اهلل عليه وسلمَ( :فأ ُّي َقل ٍ

ت فيه ُن ْكتٌَة َس ْودَاُءَ ،وأَ ُّي َقْلب أَن َ
ْك َر َها ُن ِك َ
ُن ِك َ
ت فيه ُن ْكتٌَة َبيْ َضاُء) ،معنى ُأشربها دخلت فيه
ٍ
ُ
ً
وب ِه ُم
دخوال تاماً ،وألزمها ،وحلت منه حمل الشراب ،ومنه قوله تعاىلَ ...{ :وأ ْش ِرُبواْ فيِ ُقُل ِ
اْل ِع ْج َل)*(}...؛ أي حب العجل ،ومعنى (ُن ِك َ
ت فيه ُن ْكتٌَة) أي نقط نقطة ،قال ابن دريد وغريه:
1

كل نقطة يف شيء خبالف لونه ،فهو نكت ،ومعنى أنكرها ردها ،واهلل أعلم.
وقال القاضي عياض ،رمحه اهلل :ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه ،لكن صفة أخرى لشدته
على عقد اإلميان ،وسالمته من اخللل ،وأن الفنت مل تلصق به ،ومل تؤثر فيه؛ كالصفا ،وهو
احلجر األملس الذي ال يعلق به شيء ،وقوله( :مجَُ ِّخيًا) فهو مبيم مضمومة ،ثم جيم مفتوحة،
ثم خاء مكسورة ،ومعناه ً
مائال ،وفسره الراوي يف الكتاب بقوله منكوساً ،وهو قريب من
وز مجَُ ِّخيًا) تشبيهاً ملا
معنى املائل ،قال القاضي عياض قال لي ابن سراج :ليس قوله ( َكاْل ُك ِ
تقدم من سواده ،بل هو وصف آخر من أوصافه ،بأنه قلب ونكس ،حتى ال يعلق به خري ،وال
حكمة ،ومثله بالكوز اجملخي ،وبينه بقوله( :ال يَ ْع ِر ُف َم ْعُروًفا ،وال ُينْ ِكُر ُمنْ َك ًرا) فشبه القلب
* البقرة.93:
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الذي ال يعي خرياً بالكوز املنحرف ،الذي ال يثبت املاء فيه ،ومعنى احلديث أن الرجل إذا
تبع هواه ،وارتكب املعاصي ،دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة ،وإذا صار كذلك افتنت،
انصب ما فيه ،ومل يدخله شيء بعد
انكب
َّ
وزال عنه نور اإلسالم ،والقلب مثل الكوز؛ فإذا َّ

ذلك ،وأما قوله( :أَ ْس َوُد ُم ْرَبادًّا) فهو البياض يف سواد ،وذلك أن شدة البياض يف سواد ال
يسمى ربدة ،وإمنا يقال هلا بلق ،إذا كان يف اجلسم ،وحوراً ،إذا كان يف العني ،والربدة إمنا هو
شيء من بياض يسري ،خيالط السواد ،كلون أكثر النعام ،ومنه قيل للنعامة ربداء ،فصوابه
شبه البياض ،ال شدة البياض ،وقيل :الربدة لون بني السواد والغربة ،وقال ابن دريد :الربدة
لون أكدر ،وقال غريه :هي أن خيتلط السواد بكدرة ،وقال احلربي :لون النعام بعضه أسود،
وبعضه أبيض ،ومنه اربد لونه إذا تغري ،ودخله سواد ،وقال نفطويه :املربد امللمع بسواد.

()1

نعمة نزع الغل والشر من القلوب:
حيسن باملرء دائماً تفقد قلبه ،وتطهريه من عوالق الشر واإلثم ،وخباصة احلقد والغل
والرياء ،وتلك من أشنع أمراض القلوب ،اليت من آالء اهلل على عباده الصاحلني ،أنه يطهر
ور ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َواناً َعَلى
قلوبهم منها ،ويقول جل شأنه بهذا اخلصوصَ {:وَن َز ْعنَا َما فيِ ُص ُد ِ

ُسُر ٍر ُّمتَ َق ِابِل َ
ني}

()2

وقد تفضل اهلل جل يف عاله مبنح حسن اجلزاء ألصفياء القلوب ،فقال عز وجلَ {:وَن َز ْعنَا
َما ُص ُدور ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل تجَْري ِمن تحَْتِه ُم َ
األْن َهاُر َوَق ُالواْ الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َّال ِذي َه َداَنا لهَِ َ
ـذا َو َما ُكنَّا
ِ
ِ
ِ
فيِ
َ
َ ُ
َ
ِلنَ ْهتَ ِد َي َل ْوال أَ ْن َه َداَنا ُ
ُمو َها بمَِا
اهلل َل َق ْد َج ْ
ورْثت ُ
اءت ُر ُس ُل َرِّبنَا ِبالحْ ِّق َوُنوُدواْ أن ِتْل ُك ُم الجْ نَُّة أ ِ
ُم َت ْع َمُلو َن}
ُكنت ْ

()3

 .1صحيح مسلم بشرح النووي.173 - 171/ 2 :
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ومن خصائص املؤمنني وصفاتهم احملمودة ،حرصهم الدائم على تنقية قلوبهم من
األدران ،حتى إنهم يتوجهون إىل اهلل بالدعاء أن يهبهم نعمة الشفاء من الغل جتاه املؤمنني،
ين َج ُاؤوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم يَُق ُ
ين
ولو َن َرَّبنَا ا ْغ ِف ْر َلنَا َو ِإل ْخ َواِننَا َّال ِذ َ
مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
تجَ
ين آ َمنُوا َرَّبنَا إن َ
وبنَا ِغ ً
َّك َر ُؤ ٌ
يم}( ،)1وفسر الغل
ال ِّلَّل ِذ َ
وف َّر ِح ٌ
اإلميَا ِن َوال ْ َع ْل فيِ ُقُل ِ
ِ
َسبَُقوَنا ِب ِ

هنا باخليانة واحلقد( ،)2وبعضهم فسره بالغش ،والبغض ،واحلسد.

()3

ويف احملصلة؛ فإن املؤمن الصاحل يتعاهد قلبه بالتطهري ،وصرف املفسدات الضارة عنه،
كيف ال؟! وهو حمرك السلوك ،والباعث لألقوال واألفعال ،فإذا كان املرء يعنى بسالمة حمرك
مركبته ،ويأخذ األسباب لذلك ،فأخذه ما يلزم من األسباب لنقاء قلبه أوىل وأجدر.
فهذه وقفة أخرى عند بيان أهمية القلوب وسالمة الصدور ،عسى أن يهدينا اهلل لتقدير هذا
اجلانب املهم من كينونة اإلنسان ،والعمل على العناية به ،آملني متابعة الوقوف عند مزيد
من جوانب هذه املسألة الفطرية واإلميانية يف ضوء ما روي بشأنها عن رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1احلشر.10 :
 2تفسري السمعاني.402 /5 :
 .3فتح القدير.202/ 5 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يعنى بسالمة الصدور
احللقة الثالثة واألخرية
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :قال اهلل َتبَا َر َك

َ
ْ
الصالحِِ َ
ب َب َش ٍر،
ني ما ال َعينٌْ َرأَ ْت ،وال ُأُذ ٌن سمَ ِ َع ْ
َوَت َعالىَ  :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي َّ
ت ،وال َخط َر على َقل ِ

س ما ُأ ْخ ِف َي هلم من ُق َّرةِ أَ ْعينُ ٍ })
ُم{ :فال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ
قال أبو ُه َريْ َرةَ :اقرءوا إن ِشئْت ْ

(*)
1

تعرضت احللقة السابقة إىل وصف قلب املؤمن بالكرم ،وإىل تفسري مسألة نكت القلوب
ت فيه ُن ْكتٌَة َس ْودَاُءَ ،وأَ ُّي َقْلب أَن َ
َ ْ
ْك َر َها ُن ِك َ
ب ُأ ْش ِر َب الفنت ُن ِك َ
ت فيه ُن ْكتٌَة
ٍ
بالفنتَ ،فأ ُّي َقل ٍ

َبيْ َضاُء ،مع الوقوف عند تشبيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،القلب الذي ال يعي خرياً

بالكوز املنحرف ،الذي ال يثبت املاء فيه ،مبعنى أن الرجل إذا تبع هواه ،وارتكب املعاصي،
دخلت ظلمة قلبه بكل معصية يتعاطاها ،وإذا صار كذلك افتنت ،وزال عنه نور اإلسالم،
انصب ما فيه ،ومل يدخله شيء بعد ذلك ،كما وقفت تلك
انكب
والقلب مثل الكوز؛ فإذا
َّ
َّ
احللقة عند شواهد قرآنية دالة على نعمة نزع الغل والشر من القلوب ،مما يحَُ ِّفز الناس
دائماً على تفقد قلوبهم ،وتطهريها من عوالق الشر واإلثم ،وخباصة احلقد والغل والرياء،
حيث من خصائص املؤمنني وصفاتهم احملمودة ،حرصهم الدائم على تنقية قلوبهم من
األدران ،حتى إنهم يتوجهون إىل اهلل بالدعاء ،أن يهبهم نعمة الشفاء من الغل جتاه املؤمنني،
وسواء فسر الغل باخليانة ،واحلقد بالغش والبغض واحلسد ،فإن املؤمن الصاحل يتعاهد قلبه
بالتطهري ،وصرف املفسدات الضارة عنه.
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة السجدة ،باب قوله{ :فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني}
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ويف احلديث الشريف أعاله ذكر حلالة من أحوال القلب ،تتعلق باخلواطر اليت تنتابه،
ومعلوم أن اإلنسان جتول يف نفسه خواطر ،تدفعه ليحدث نفسه بها ،وهي قد تكون من
صنوف اخلري أو الشر ،ومن عفو اهلل تعاىل وجوده ورمحته أنه يتفضل مبثوبة من ينوي اخلري،
حتى وإن مل يتمكن من فعله ،ويثيب من ينوي الشر ،وال يفعله ورعاً ،فيبدل السيئات
ت َلُه َح َسنًَة،
حسنات ،مصداقاً لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َه َّم بحَِ َسنٍَة َفَل ْم يَ ْع َمْل َهاُ ،كتِبَ ْ
فَ ،و َم ْن َه َّم ِب َسيِّئٍَة َفَل ْم يَ ْع َمْل َها،
َو َم ْن َه َّم بحَِ َسنٍَة َف َع ِمَل َهاُ ،كتِبَ ْ
ت َلُه َع ْش ًرا إِلىَ َسبْ ِع ِماَئِة ِض ْع ٍ
ت) (.)1
َبَ ،وإِ ْن َع ِمَل َها ُكتِبَ ْ
لمَْ ُت ْكت ْ

واخلواطر القلبية اليت يشري إليها احلديث أعاله ،هي املفتقرة إىل ختيل حقيقة النعيم املعد
ألهل اجلنة ،فهو ال خيطر على قلب أحد أو باله ،مما يعين أنه غري ممكن التصور من قبل
البشر ،يف أحواهلم العادية.
علم السرائر ووسوسة النفس وحديثها:
اخلواطر القلبية يعرب عنها أحياناً حبديث النفس ،وأحياناً بوسوستها ،ومن عظمة اهلل
جل يف عاله أنه يَ ْعَلم السرائر ،وال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ،فيعلم السر
املكنون ،ومما جاء يف القرآن الكريم عن علم اهلل حبديث النفس ،وما ختفيه ،قوله جل شأنه:
َ
َ
س ِبِه َن ْف ُسُه َونحَْ ُن أَْق َر ُب إَِليِْه ِم ْن َحبْ ِل اْل َو ِري ِد} (،)2
نسا َن َوَن ْعَل ُم َما ُت َو ْس ِو ُ
اإل َ
{ َول َق ْد َخل ْقنَا ِ
فخواطر النفس مكشوفة هلل تعاىل ،بل اهلل سبحانه أقرب لصاحب النفس من عرق وريده،
أي إن اهلل تعاىل يعلم ما ُ
اخلفي،
حتدث اإلنسان بِه نفسه ،وما خيطُر ببالِه ،والوسوسُة
ُ
ْ
الصوت ُّ

وسواس ُ
أعلم
ومنُْه
لي ،وقوله تعاىلَ { :ونحَْ ُن ُ
ُ
أقرب إَِليِْه ِم ْن حبل الوريد}؛ أي إن اهلل تعاىل ُ
احل ِّ
هم بسيئة مل تكتب.
هم العبد حبسنة كتبت ،وإذا َّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب إذا َّ
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ِ
ُ
الذات جتوزاً؛ َّ
ألنُه
رب
ق
ب
العلم
رب
ممن كا َن ُ
رب ْ
حباِله ْ
ِ
أقرب إَِليِْه ِم ْن َحبْ ِل الوري ِد ،فع َ
ِ
عن ُق ِ

وحبل الوري ِد ٌ
ُ
ُ
واحلبل ال ِع ْر ُق ،وإضافتُه بيانيٌة ،والوريدا ِن
القرب،
فرط
موجب َلُه،
مثل يف ِ
ٌ
ِ
مقد ِمها ،يردا ِن من الرأس إليِهَ ،
مسي وريداً َّ
العنق يف ِّ
ألن
يت
عرقا ِن مكتنفا ِن بصفح ْ
وقيلَ :
ِ
ِ
الروح َت ِرُدُه.
َ

()1

وتكرر التذكري القرآني بالعلم اإلهلي ملا جيول يف اخلواطر والنفوس والقلوب ،فيقول جل
شأنه{ :يَ ْعَل ُم َخاِئنََة َ
الص ُدوُر}( ،)2ويقول عز وجلَ {:وإِن تجَْ َه ْر ِباْل َق ْو ِل َفإَِّنُه
األ ْعينُ ِ َو َما خُْت ِفي ُّ

الس َّر َوأَ ْخ َفى}(.)3
يَ ْعَل ُم ِّ

وكثرياً ما يأتي هذا التذكري يف معرض التخويف من عقاب اهلل ،واحلث على خشيته ،فال
ً
ُ ْ خُُْ ْ
شيء ميكن أن يغيب عن حميط علمه سبحانه ،مصداقا لقوله سبحانه{:قل إِن تفوا َما فيِ
ات َو َما األ ْرض َو ُ
ور ُك ْم أَ ْو ُتبْ ُدوُه يَ ْعَل ْمُه ُ
اهلل َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء
الس َما َو ِ
اهلل َويَ ْعَل ُم َما فيِ َّ
ُص ُد ِ
ِ
فيِ

َق ِدي ٌر}.

()4

وعقب سبحانه على بعض مواقف املنافقني الذين يظهرون ما ال يبطنون ،بالتذكري
ُم ُأ ْوالء
باحلقيقة اإلميانية ،اليت تفيد أنه سبحانه يعلم ما يف الصدور ،فقال تعاىلَ {:ها أَنت ْ
تحُ
َ
ُ
ْ
َاب ُكِّلِه َوإَِذا َلُق ُ
وك ْم َق ُالواْ آ َمنَّا َوإَِذا َخَل ْواْ َع ُّضواْ َعَليْ ُك ُم
ِبُّوَن ُه ْم َوال يحُ ِبُّوَنك ْم َوُت ْؤ ِمنُو َن ِبال ِكت ِ

َ
ور}.
ات ُّ
يم ِب َذ ِ
األَنا ِم َل ِم َن اْل َغيْ ِظ ُق ْل ُموُتواْ ِب َغيْ ِظ ُك ْم إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
الص ُد ِ

()5

ومن األحداث اليت ختللها احلديث عن اختصاص اهلل بعلم ما يف القلوب ،ما جاء يف
حديث ُأ َسا َمَة بن َزيْ ٍد ،قالَ( :ب َعثَنَا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َس ِريٍَّةَ ،ف َصبَّ ْحنَا
 .1تفسري أبي السعود.128 /8 :
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ات من ُج َهيْنََةَ ،فأَْد َر ْك ُت َر ُج ً
ال ،فقال :ال إَِلَه إال اهللَ ،ف َط َعنُْتُهَ ،ف َوَق َع يف َن ْف ِسي من ذلك،
الحُْ َرَق ِ
يِ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََق َ
ال لاَ إَِلَه إال
َف َذ َك ْرُتُه ِللنَّ ِّ

اهللَ ،وَقتَْلتَُه؟! قال :قلت :يا َر ُس َ
السالح ،قال :أََفال َش َق ْق َ
ت عن َقْلبِِه،
ول اهللِ؛ إمنا َقالهََا َخ ْوًفا من
ِّ ِ
حتى َت ْعَل َم ،أََقالهََا أَ ْم ال؟! فما َز َ
ال ُي َك ِّرُر َها َعَل َّي حتى تمََنَّيْ ُت أَِّني أَ ْسَل ْم ُت يَ ْو َمئِ ٍذ ،قال :فقال

ُل ُم ْسِل ًما حتى يَ ْقتَ
ُلُه ُذو اْلُب َطينْ ِ - ،يَ ْع ُأ َسا َمَة ،-قال :قال َر ُج ٌل :أَلمَْ
َس ْعدٌ :وأنا واهلل ال أَْقت ُ
نيِ
وه ْم حتى ال َت ُكو َن ِفتْنٌَة َويَ ُكو َن ِّ
ين ُكُّلُه لهلِ ِ}؟! فقال َس ْعدٌ :قد َقاَتْلنَا حتى
يَُق ِل اهللَ { :وَقاِتُل ُ
الد ُ
ٌ (*)
ْت َوأَ ْص َحاُب َك ُت ِر ُ
ال َت ُكو َن ِفتْنٌَةَ ،وأَن َ
يدو َن أَ ْن ُت َقاِتُلوا حتى َت ُكو َن ِفتْنَة).
1

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رفض قبول تربير قتل حدث يف معركة ،بسبب وجود عذر
مينعه ،وهو النطق بالشهادة ظاهراً ،وتربير جتاوز هذا العذر حبجة أن املقتول نطق بالشهادة؛
هرباً من موت حمقق رفضه صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن ما يف القلوب من مقاصد ونوايا ال
يعلمها إال اهلل تعاىل.
اختبار ما يف القلوب:
لو ترك الناس إىل مزاعمهم ،ألظهروا أنهم على أفضل ما يرام ،خبالف ما يبطنه بعضهم
عرض الناس إىل اختبارات ،تهدف إىل
يف قلوبهم ،من هنا اقتضت احلكمة الربانية أن ُي َّ
الكشف عن مكنون قلوبهم ،ويعرب عن عملية الكشف هذه مبصطلحات التمحيص
واالبتالء وما شابه ،كما جاء يف اآلية القرآنية اليت عقبت على بعض أحداث غزوة أحد،
فقال تعاىلُ{ :ث َّم أَنز َ
َل َعَليْ ُكم ِّمن َب ْع ِد اْل َغ ِّم أَ َمنًَة ُّن َعاساً يَ ْغ َشى َطآِئ َفًة ِّم ُ
نك ْم َو َطآِئ َفٌة َق ْد

ولو َن َهل َّلنَا ِم َن َ
أَ َه َّمتْ ُه ْم أَنُف ُس ُه ْم يَ ُظنُّو َن ِباهللِ َغيرْ َ الحْ َ ِّق َظ َّن الجْ َا ِهِليَِّة يَُق ُ
األ ْم ِر ِمن َش ْيٍء ُق ْل

ولو َن َل ْو َكا َن َلنَا ِم َن َ
إ َّن َ
األ ْم َر ُكَّلُه لهلِ ِ خُْيُفو َن أَنُف ِس ِهم َّما َال ُيبْ ُدو َن َل َك يَُق ُ
األ ْم ِر َش ْيٌء َّما
ِ
فيِ
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهلل.
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اج ِع ِه ْم َوِليَبْتَِل َي
ُم فيِ ُبُيوِت ُك ْم َلبرََ َز َّال ِذ َ
ين ُكتِ َ
ُقتِْلنَا َه ُاهنَا ُقل َّل ْو ُكنت ْ
ب َعَليْ ِه ُم اْل َقتْ ُل إِلىَ َم َض ِ
()1
وب ُك ْم َو ُ
ُ
ور}.
ور ُك ْم َوِلُي َم َّح َ
ات ُّ
يم ِب َذ ِ
اهلل َعِل ٌ
ص َما فيِ ُقُل ِ
الص ُد ِ
اهلل َما فيِ ُص ُد ِ
ني من املُنَاِفقني ،فأوقع النعاس على املُؤمنِ َ
َومعنى اآليَة :أَن اهلل َت َعالىَ أَ َراَد متييز املُؤمنِ َ
ني أَ َمنَة
لهَُمَ ،حتَّى أمنُواَ ،ومل ُيوقع على املُنَاِفقني فبقوا على َ
اخل ْوف.
فالنعاس غشي قلوب املؤمنني ،بينما املنافقون أهمتهم أنفسهم ،وظنوا باهلل غري احلق.
وَق ْوله َت َعالىَ َ { :وِليَبْتَِل َي ُ
َح َن ُ
وب ُك ْم}؛
ور ُك ْم َوِلُي َم ِّح َ
اهلل} أي ِليَ ْمت ِ
ص َما فيِ ُقُل ِ
اهللَ { ،ما فيِ ُص ُد ِ
أي خُْير َج َوُي ْظ ِه َر ،وعقب اهلل على امتحان القلوب هذا بقوله عز وجلَ { :و ُ
ات
يم ِب َذ ِ
اهلل َعِل ٌ
ِ

ُْ
وب ِم ْن َخيرْ ٍ َو َش ٍّر.
ُّ
الص ُد ِ
ور}أي يعلم بمَِا فيِ الُقل ِ

()2

فهذه تتمة جململ احلديث عن أهمية القلوب ،وسالمة الصدور ،آملني أن تلفت االنتباه

إىل مكانة هذه املسألة اإلميانية ،وأن تثري الشوق إىل مزيد من البحث يف تفاصيلها وجوانبها،
حسب ما جاء يف اهلدي القرآني ،وما ورد عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني دور الصرب على االبتالء يف تكفري الذنوب ورفع الدرجات
عن َعاِئ َشة ،رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما من ُم ِصيبٍَة

يب المُْ ْسِل َم ،إال َك َّف َر اهلل بها عنه ،حتى َّ
الش ْو َكِة ُي َش ُاك َها)
ُت ِص ُ

()1

يف خضم االبتالءات والشدائد اليت يتعرض هلا الناس يف حياتهم ،يأتي هذا احلديث
الشريف ليبلسم اجلراح ،ويأخذ باليد ،ويؤنس املصابني بالبلوى ،فحتى أصغر املصائب
تساهم يف حمو آثار الذنوب واخلطايا ،فما يؤذي املسلم من وخز شوكة يكفر بها من
خطاياه ،قال األصمعي :شاكتين الشوكة إذا دخلت يف جسدي ،ويقال :أشكت فالناً ،أي آذيته
بالشوكة.

()2

أنواع من االبتالءات اليت تكفر اخلطايا:
إذا كان احلديث الشريف أعاله ،قد حدد سقفاً عاماً لالبتالءات اليت تكفر الذنوب ،فذكر
ً
متمثال بالشوكة اليت توخز اجلسد ،فإن أنواع االبتالءات
مطلق املصائب ،وسقفاً أدنى هلا،
من هذا القبيل ال تعد وال حتصى ،وقد أتت بعض النصوص الشرعية على ذكر بعضها،
َ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َوف والجُْ
كما يف قوله تعاىلَ { :وَلنَبُْل َون ُ
س
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
وع َوَن ْق ٍ
َ ِ
()3
ين}
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
َوالث َ
ومعنى (لنبلونكم)؛ أي لنصيبنكم إصابة من خيترب أحوالكم؛ أتصربون على البالء،

{ب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َوف َوالجُْ وع}؛ أي بقليل من ذلك ،فإن ما وقاهم
وتستسلمون للقضاء؟ ِ
ِ
عنه أكثر بالنسبة إىل ما أصابهم ،وإمنا أخرب به قبل الوقوع؛ ليوطنوا عليه نفوسهم ،ويزداد
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرض.
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يقينهم عند مشاهدتهم له ،حسبما أخرب به؛ وليعلموا أنه شيء يسري ،له عاقبة محيدة.

()1

وعن ابن عباس أن االبتالء باخلوف هنا يعين خوف العدو ،و(اجلوع) يعين القحط ،و(نقص
من األموال) باخلسران واهلالك ،و(األنفس) يعين بالقتل واملوت ،وقيل :باملرض والشيب،
و(الثمرات) يعين اجلوائح يف الثمار( ،)2واملعنى واهلل أعلم يشمل ما ذكر وغريه ،مما حتتمله
معاني هذه األلفاظ ودالالتها ،إذ إن صور االبتالء يصعب حصرها ،حتى يف إطار أصنافه
املذكورة يف اآلية الكرمية ،وورد ذكر بعض أنواع االبتالءات يف حديث أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي

اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ما ُي ِص ُ لمُْ
ب،
ب ،وال َو َص ٍ
يب ا ْسِل َم من َن َص ٍ

وال َه ٍّم ،وال ُح ْز ٍن ،وال أًَذى ،وال َغ ٍّم ،حتى َّ
الش ْو َكِة ُي َش ُاك َها ،إال َك َّف َر اهلل بها من َخ َطايَاُه) (.)3

قوله( :من نصب) أي من تعب ،و(ال وصب) أي مرض ،و(ال هم) هو املكروه يلحق
اإلنسان ،حبسب ما يقصده ،و(احلزن) ما يلحقه بسبب حصول مكروه يف املاضي ،وهما
من أمراض الباطن ،و(األذى) ما يلحقه من تعدي الغري عليه ،و(الغم) ما يضيق على
القلب ،وقيل يف هذه األشياء الثالثة ،وهي( :اهلم والغم واحلزن) إن اهلم ينشأ عن الفكر
فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به ،والغم كرب حيدث للقلب بسبب ما حصل ،واحلزن حيدث
لفقد ما يشق على املرء فقده ،وقيل :الغم واحلزن مبعنى واحد ،وقال الكرماني :الغم يشمل
املكروهات مجيعها؛ ألنه إما بسبب ما يعرض للبدن أو للنفس.

()4

أصناف املبتلني وأشدهم تعرضًا للمحن:
ُتثبت اآلثار الشرعية الصحيحة ،أن الناس ال حمالة متعرضون للمحن واملصاعب ،والواقع
يصدق ما جاء يف مضامني تلك النصوص باخلصوص ،حتى إن درجات الناس تتفاوت حيال
 .1تفسري أبي السعود.180 /1 :
 .2تفسري البغوي.130 /1 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرض...
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ذلك ،وإن اهلل إذا أحب قوماً ابتالهم ،واملؤمن يكفر اهلل من خطاياه مبا يصيبه من أنواع
االبتالءات وصنوفها ،فاألنبياء ،عليهم السالم ،هم أفضل اخللق ،أصابهم من البالء الشيء
الكثري ،ونبينا أيضاً ،عليه الصالة والسالم ،تعرض لالبتالءات وصرب واحتسب ،وهكذا
املؤمنون من الطبيعي أن يبتلوا ،فعليهم الصرب واالحتساب ،وهلم العاقبة احلميدة ،ونبه اهلل
اصبرِ ْ إِ َّن اْل َعاِقبََة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}(.)1
تعاىل إىل مكافأة الصابرين حبسن العاقبة ،فقال تعاىلَ{ :ف ْ

ال َ
ول اهللِ؛ َم ْن أَ َش ُّد النَّاس َبالًء؟ َق َ
ال( :يَا َر ُس َ
و َع ْن ُم ْص َعب بن َس ْع ٍدَ ،ع ْن أَِبيِهَ ،ق َ
األنْبِيَاُءُ،ث َّم
ِ ِ
ِ

َ
َ ْ
َ ُ َ ُ
يمَْشي َعَلى
ب ِدينِِهَ ،ف َما يَبرْ َ ُح اْلبَالُء ِباْل َعبْ ِد َحتَّى يَ َد َعُه ِ
األ ْمثَل َفاأل ْمثَلَ ،وُيبْتَلى ال َعبْ ُد َعلى َح َس ِ
َ
ضَ ،و َما َعَليِْه َخ ِطيئٌَة)(.)2
األ ْر ِ

واألمثل أفعل من املثالة ،واجلمع أماثل ،وهم الفضالء.

()3

ويتصدر األمثلون قائمة املبتلني؛ ألن من كان أشد بالء ،كان أشد تضرعاً ،والتجاًء إىل
اهلل تعاىل ،فال يلهو عن ذكر اهلل تعاىل ،ثم األمثل فاألمثل؛ أي األشرف واألعلى يف املرتبة
واملنزلة.

()4

فالنبيون ،عليهم السالم ،كانوا أشد الناس تعرضاً لالبتالءات واحملن ،سواء يف أنفسهم أم
أبنائهم ،أم بسبب اضطهاد أعدائهم ،وقصص نوح وإبراهيم وأيوب وهود وصاحل وموسى
وعيسى وحممد ،وبقية إخوانهم ،عليهم الصالة والسالم مجيعاً ،تشهد على ضراوة املصائب
اليت تعرضوا هلا ،فصربوا ،حتى عجز الصرب عن صربهم ،وحث اهلل على االقتداء بصرب

الر ُس ِل.}...
أولي العزم منهم ،فقال سبحانهَ{ :ف ْ
اصبرِ ْ َك َما َصبرََ ُأ ْوُلوا اْل َع ْز ِم ِم َن ُّ
 .1هود.49 :
 .2صحيح ابن حبان ،160/ 7 :وأخرجه يف صحيحه رقم.2921 :
 .3فتح الباري.111/ 10 :
 .4شرح سنن ابن ماجة.291/ 1 :
 .5األحقاف.35:
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()5

غاية االبتالء:
من أبرز غايات االبتالء التمحيص واالختبار ،فاهلل تعاىل يقولَ {:وَلنَبُْل َون ُ
َّك ْم َحتَّى َن ْعَل َم
()1
ين ِم ُ
ين َوَنبُْل َو أَ ْخبَا َر ُك ْم}
الص ِاب ِر َ
المْجَُا ِه ِد َ
نك ْم َو َّ
فاملؤمن يبتلى كما ابتلي الرسل ،تارة بتسليط األعداء ،وتارة باألمراض ،وتارة باخلوف،

وتارة بالفقر ،إىل غري ذلك ،فإذا صرب على البلوى ،واتقى اهلل ،فله خري عظيم ،فعظم اجلزاء
يكون مع عظم البالء.

وعن أَبي ُه َريْ َرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :من ُي ِرِد اهلل

ب منه)
ِبِه َخيرْ ًاُ ،ي ِص ْ

()2

ب منه) بضم الياء ،وكسر الصاد ،والضمري الذي فيه
ويف عمدة القاري ،أن قولهُ( :ي ِص ْ

يرجع إىل اهلل سبحانه ،ومعناه أن اهلل يبتليه باملصائب ،وقيل :يوصله اهلل إىل مصيبة ليطهره
(يصب) وعن ابن اخلشاب
من الذنوب ،وقال ابن اجلوزي :أكثر احملدثني يرويه بكسر الصاد ِ
بفتح الصاد (ُي َصب) وقيل :إن هذا أحسن وأليق ،فقال الطييب :الفتح أحسن لألدب ،كما
ني}( ،)3وقال الزخمشري :أي نيل منه باملصائب ،فعلى
يف قوله تعاىلَ { :وإَِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ

الفتح يكون (ُي َصب) على صيغة اجملهول.

()4

مَ
َة من َّ
الز ْرِع:
َث ُل المُْ ْؤِم ِن َكالخَْ امِ
من األحاديث الشريفة اليت وصفت حال املؤمن عند تعرضه للمحن ،مقارنة مع حال
ب ،عن أبيه ،عن النيب ،صلى اهلل
املنافق يف مثل تلك األحوال ،ما روي عن عبد اهللِ بن َك ْع ٍ

يح َم َّرةًَ ،وَت ْع ِدلهَُا َم َّرةًَ ،و َمثَ ُل المُْنَاِف ِق
عليه وسلم ،قالَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِم ِن َكالخْ َا َمِة من َّ
الر ُ
الز ْر ِعُ ،ت َفيُِّئ َها ِّ
َكالأَْ ْر َزةِ ،ال َتز ُ
اح َدةً)(.)5
َال حتى يَ ُكو َن انجِْ َعاُف َها َم َّرةً َو ِ
 .1حممد.31 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرض...
 .3الشعراء.80 :
 .4عمدة القاري.211/ 21 :
 .5صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرض...
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جاء يف عمدة القاري ،أن اخلامة ،هي :الشجرة الغضة الرطبة من النبات ،أول ما ينبت،
وقيل :هي الطاعة الغضة منه ،وقيل :هي الشجرة الغضة الرطبة ،واملراد من تشبيه املؤمن
باخلامة ،يف كونه تارة يصح ،وتارة يضعف ،كاخلامة؛ حتمر ،ثم تصفر ،فال تبقى على حالة
واحدة ،وقوله( :تفيئها الريح) أي متيلها ،وقيل ترقدها ،وأصله من فاء إذا رجع ،وقوله:
(وتعدهلا أخرى) بفتح التاء وكسر الدال؛ أي ترفعها ،وقوله( :ومثل املنافق كاألرزة) قيل:
األرز معروف ،واحدته أرزة ،وهو الذي يقال له الصنوبر.
وقوله( :اجنعافها)؛ أي انقالعها ،وقال املهلب :معنى هذا احلديث أن املؤمن إذا جاءه أمر
اهلل انصاع له ،والن ،ورضي به ،وإن جاءه مكروه رجا فيه اخلري ،وإذا سكن البالء اعتدل
قائماً ،بالشكر لربه على البالء ،خبالف الكافر؛ فإن اهلل عز وجل قد ال يتفقده باختبار ،بل
يعافيه يف دنياه ،وييسر عليه أموره؛ ليعسر عليه يف معاده ،حتى إذا أراد اهلل إهالكه قصمه،
قصم األرزة الصماء؛ ليكون موته أشد عذاباً عليه وأملاً.

(*)
1

فاحملن واالبتالءات صنوف شتى ،منها ما يصيب اجلسد ،ومنها ما يكون يف األهل والعيال
والولد ،ومنها ما يكون يف املال ،وال تنحصر بزمان أو مكان ،وما أحوج املضطهدين يف
األرض ،وخباصة املؤمنني منهم ،إىل تلمس العظات والعرب من منهجية االبتالء وغاياته
وحتميته ،وصنوف املتعرضني له ومواقفهم منه ،عسى أن جيدوا يف ذلك ما يضمد جراحهم،
ويواسيهم يف مصائبهم ،ويوجههم لالقتداء بالنبيني ،وخامتهم حممد ،عليه وإياهم صلوات
اهلل وسالمه ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري209 /21 :ـ.210
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
ينبذ التطرف واملغاالة
عن املقداد بن عمرو الكندي ،أََّنُه قال ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َرأَيْ َ
ت إن
ف َف َق َط َع َهاُ ،ث َّم لاَ َذ ِمنيِّ ِب َش َج َرةٍ،
َل ِق ُ
السيْ ِ
يت َر ُجلاً من اْل ُك َّف ِارَ ،فاْقتَتَْلنَا َف َض َر َب إِ ْح َدى يَ َد َّي ِب َّ
فقال :أَ ْسَل ْم ُت لهلِ ِ ،أأقتله يا َر ُس َ
ول اهللِ َب ْع َد أَ ْن َقالهََا؟ فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:

ال َت ْقُتْلُه ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إنه َق َط َع إِ ْح َدى يَ َد َّيُ ،ث َّم قال ذلك َب ْع َد ما َق َط َع َها ،فقال رسول
َ
ُلُهَ ،وإن َ
َ
َ َ
َّك بمَِنْ ِزَلتِِه قبل
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ال َت ْقُتْلُهَ ،فإِ ْن َقتَْلتَُه ،فإنه بمَِنْ ِزلتِك قبل أ ْن َت ْقت ِ

أَ ْن يَُق َ
ول َكِل َمتَُه اليت قال)(*).
1

حيدد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث الشريف معياراً أخالقياً ،ينبع من
مبادئ عقيدة اإلسالم يف التعامل مع املساملني من الناس ،فرفض عليه الصالة والسالم قتل
احملارب الذي اختار يف حلظة ما االستجارة باإلسالم ،بل توعد املسلم الذي ال حيرتم هذا
املعيار بأشد عقوبة ،مستخدماً صورة تشويقية مؤثرة لاللتزام بذلك ،والتنفري من تنكبه،
حيث وضع املخالف القاتل يف مقام احملارب الكافر ،ووضع املقتول يف مقام قاتله املسلم،
مبعنى أن النجاة تكون للمستجري املقتول ،واهلالك للقاتل الذي خالف معايري اإلسالم يف
هذا اجلانب ،مما يوحي بضرورة حتلي املسلم باالعتدال واحلكمة ،حتى وهو يقاتل أعداء
اإلسالم وحماربيه ،وذلك انطالقاً من مبادئ اإلسالم وقيمه وأحكام شريعته.
جاء يف شرح هذا احلديث ،أن قوله( :أرأيت؟) أي أخربني .وقوله( :ثم الذ مين بشجرة)
* صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب منه.
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َسَّلُلو َن ِمنْ ُك ْم ِل َواًذا}( ،)1وقوله( :قال :أسلمت
أي حتيل يف الفرار مين بها ،ومنه قوله تعاىل{ :يَت َ
هلل) يثبت به اإلسالم ،فال حيتاج إىل كلمة الشهادة .وقوله( :أأقتله؟) بهمزة االستفهام ،على
سبيل االستعالم ،وقوله( :فإنه مبنزلتك) معناه أنه مثلك يف كونه مباح الدم فقط ،وإن قتله
املسلم بعد ذلك ،صار دمه مباحاً حبق القصاص ،كالكافر حبق الدين ،فالكافر احملارب إذا
نطق بكلمة التوحيد ،حرم قتله.

()2

جرمية قتل املستجري باإلسالم:
مل ينحصر تنفري الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قتل املستجري باإلسالم يف الصورة
النظرية اليت رمسها خالل مناقشة سائله ،كما جاء يف احلديث أعاله ،بل وقع التطبيق العملي
لذلك ،حني صدرت عن أحد الصحابة خمالفة للمبدأ املرسى باخلصوص ،فعن ُأ َسا َمَة بن
ات( )3من ُج َهيْنََة،
َزيْ ٍد ،قالَ( :ب َعثَنَا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َس ِريٍَّة َف َصبَّ ْحنَا الحُْ َرَق ِ

يِ
َفأَْد َر ْك ُت َر ُج ً
ب ،صلى اهلل
ال ،فقال :لاَ إَِلَه إال اهللَ ،ف َط َعنُْتُهَ ،ف َوَق َع يف َن ْف ِسي من ذلكَ ،ف َذ َك ْرُتُه ِللنَّ ِّ
عليه وسلم ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََق َ
ال :لاَ إَِلَه إال اهلل َوَقتَْلتَُه؟! قال :قلت :يا
َر ُس َ
السلاَ ح ،قال :أََفلاَ َش َق ْق َ
ت عن َقْلبِِه حتى َت ْعَل َم أََقالهََا أَ ْم لاَ ؟! فما
ول اهللِ؛ إمنا َقالهََا َخ ْوًفا من
ِّ ِ
َز َ
ال ُي َك ِّرُر َها َعَل َّي ،حتى تمََنَّيْ ُت أَِّني أَ ْسَل ْم ُت يَ ْو َمئِ ٍذ ،قال :فقال َس ْعدٌ :وأنا واهلل ال أَْقت ُ
ُل ُم ْسِل ًما،

حتى يَ ْقتَ
وه ْم حتى لاَ َت ُكو َن ِفتْنٌَة
ُلُه ُذو اْلُب َطينْ ِ  ،يَ ْعنيِ ُأ َسا َمَة ،قال :قال َر ُج ٌل :أَلمَْ يَُق ْل اهلل { َوَقاِتُل ُ
َويَ ُكو َن ِّ
ْت َوأَ ْص َحاُب َك ُت ِر ُ
ين ُكُّلُه لهلِ ِ}؟! فقال َس ْعدٌ :قد َقاَتْلنَا حتى ال َت ُكو َن ِفتْنٌَةَ ،وأَن َ
يدو َن
الد ُ

أَ ْن ُت َقاِتُلوا حتى َت ُكون ِفتْنٌَة) (.)4

 .1النور.63 :
 .2عمدة القاري.117/ 17 :
لحُْ
ات) إشارة إىل بطون تلك القبيلة( .كشف املشكل.)20/ 4 :
.3احلرقة :اسم قبيلة من جهينة ،وقولهَ( :ف َصبَّ ْحنَا ا َرَق ِ
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال :ال إله إال اهلل .
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فعلى الرغم من منزلة الصحابي أسامة بن زيد عند رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
حيث كان حيبه وأباه ،وكان لذلك يلقب باحلب ابن احلب ،إال أن هذه املنزلة القلبية الرفيعة
مل تشفع له ليقتل مستجرياً من األعداء يف ساحة املعركة ،فلما جترأ عليه وقتله ،ووصل اخلرب
إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنكر عليه صنيعه ،بصورة جعلت أسامة يتمنى أنه مل
يسلم قبل وقوع هذا التجاوز منه ،وذلك على إثر غضب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
منه ،حيث قال له( :أََفلاَ َش َق ْق َ
ت عن َقْلبِِه ،حتى َت ْعَل َم أََقالهََا أَ ْم لاَ ؟ فقال أسامة على إثر ذلك:

(فما َز َ
ال ُي َك ِّرُر َها َعَل َّي حتى تمََنَّيْ ُت أَِّني أَ ْسَل ْم ُت يَ ْو َمئِ ٍذ)

جاء يف عمدة القاري ،أن الكرماني تساءل كيف جاز متين عدم سبق اإلسالم؟ ثم أجاب
بقوله :متنى إسالماً ال ذنب فيه ،أو ابتداء اإلسالم ليجب ما قبله .وقال اخلطابي :ويشبه أن
أسامة قد أول قوله تعاىلَ{ :فَل ْم يَ ُك يَن َف ُع ُه ْم إِميَاُن ُه ْم لمََّا َرأَ ْوا َبأْ َسنَا ُسنَّ َ
ت
ت اهللِ َّالتيِ َق ْد َخَل ْ
فيِ ِعبَاِدهِ َو َخ ِس َر ُهنَاِل َك اْل َكاِفُرو َن}( ،)1وهو معنى مقالته كان متعوذاً ،وقال ابن بطال :كانت
هذه القصة سبب ختلف أسامة أن ال يقاتل مسلماً بعد ذلك ،ومن مثة ختلف عن علي ،رضي
اهلل تعاىل عنه ،يف اجلمل وصفني ،وقوله( :فما زال يكررها) أي يكرر مقالته :أقتلته بعد أن
قال ال إله إال اهلل ،وفيه تعظيم أمر القتل بعدما يقول الشخص ال إله إال اهلل ،وقوله(:حتى
متنيت...إخل) حاصل املعنى أني متنيت أن يكون إسالمي الذي كان قبل ذلك اليوم بال ذنب؛
ألن اإلسالم جيب ما قبله ،فتمنيت أن يكون ذلك الوقت أول دخولي يف اإلسالم؛ آلمن من
جريرة تلك الفعلة ،ومل يرد أنه متنى أن ال يكون مسلماً قبل ذلك.

()2

ويستدل النووي بهذا احلديث على قاعدة معروفة يف الفقه واألصول ،تنص على أن

 .1غافر.85 :
 2عمدة القاري.36 /24 :
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األحكام يعمل فيها بالظواهر ،واهلل يتوىل السرائر.

()1

استقباح قتل املعاهد:
يرجو املسلم أن يكون الناس على أحسن حال مع اهلل تعاىل ،لكن هذا الرجاء من
َ
ً
اس َوَل ْو
احملال حتققه ،فاهلل تعاىل خياطب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قائالَ { :و َما أ ْكثَُر النَّ ِ

ني}( ،)2ويقول َّ
ت بمُِ ْؤ ِمنِ َ
َح َر ْص َ
يم بمَِا
ب َن ْف ُس َك َعَليْ ِه ْم َح َس َر ٍ
جل شأنهَ...{ :فال َت ْذ َه ْ
ات إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
َعو َن}( ،)3من هنا ال يستغرب اختالف الناس حيال املبادئ والعقائد السماوية ،فيتصور
يَ ْصن ُ
واقعياً وجود االختالف العقائدي بني الناس ،بل العداء بينهم ،واملسلم يلتزم مبحددات
الشرع وأحكامه ،حيال نفسه واملسلمني وغريهم ،فإذا وجد يف جمتمعه غري مسلمني ،فإن
عالقته معهم تنظم وفق معايري الشرع ،اليت منها احرتام دم املعاهد وماله ،وقد جاء يف السنة
النبوية التنفري الشديد من سفك دم املعاهد ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما ،عن
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َقت َ
وج ُد من
َل ُم َعا َه ًدا مل يَ ِر ْح َراِئ َحَة الجْ َنَِّةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ُت َ

ريةِ أَ ْرَب ِع َ
ني َعا ًما)(.)4
َم ِس َ

ويتماشى التغليظ يف عقاب املعتدي على املعاهدين ،مع املبادئ القرآنية اليت فرضت
على املسلمني التمييز بني من يناصبهم العداء وينتهك حرماتهم ،وبني املعاهدين واملساملني
َ
َ ْ
ات
َاب ُأ َّمٌة َقآِئ َمٌة يَتُْلو َن آيَ ِ
هلم من غري املسلمني ،فقال جل شأنه{ :ليْ ُسواْ َس َواء ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ

الليْل َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن}( ،)5ويقول عز وجل{ :لاَ يَنْ َه ُاك ُم ُ
َّ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
وك ْم
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
اهللِ آَناء ِ
 .1صحيح مسلم ،بشرح النووي.107 /2 :
 .2يوسف103 :
 .3فاطر.8 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.
 .5آل عمران.113:
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ين َولمَْ خُْي ِر ُج ُ
ب المُْْق ِس ِط َ
فيِ ِّ
ني* إِنمََّا
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم أَن َتبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
الد ِ
يَنْ َه ُاك ُم ُ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ين َقاَتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
اج ُك ْم
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ
الد ِ

أَن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َمن يَتَ َولهَُّ ْم َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمُِو َن}(.)1

واهلل ملا أمر بقتال أعداء اإلسالم ،خص املعتدين منهم ،وحرم ممارسة االعتداء ،فقال جل
َ ُ ْ
ين ُي َقاِتُلوَن ُك ْم َو َال َت ْعت ُ
ين}
ب المُْ ْعتَ ِد َ
يل اهللِ َّال ِذ َ
َدواْ إِ َّن اهللَ َال يحُ ِ ِّ
شأنهَ { :وقاِتلوا فيِ َسبِ ِ

()2

فهذه عينة من النفحات اإلميانية امللزمة للمسلمني يف عالقاتهم مع اآلخرين ،مما يعين
أن الذين خيرجون عن إطارها فيقتلون اآلمنني يف كنائسهم وصوامعهم ومساكنهم ،إمنا
يتنكبون درب اإلسالم الصحيح ،الذي مينع املسلم أن يشطط ،أو يتطرف يف فهم تعاليم
الدين وتطبيق أحكامه ،الذي أرسى مبادئ عظيمة يف التعامل مع اآلخرين ،ون ّفر من الغلو
والتطرف ،وسار على هذا النهج القويم املسلمون من لدن الرسول اهلادي ،صلى اهلل وسلم
عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 .1املمتحنة.9 - 8 :
 .2البقرة.190 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني أن خري املتدابرين من يبدأ بالسالم
عن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال َتبَا َغ ُضوا،
ِ

اس ُدوا ،وال َت َداَبُرواَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ إِ ْخ َواًنا ،وال يحَِ ُّل لمُِ ْسِلم أَ ْن يَ ْه ُج َر أَ َخاُه َف ْو َق َثالثِة
وال تحََ َ
ٍ
أيام)

(*)
1

يتضمن هذا احلديث الشريف النهي عن اهلجران بني أصحاب العالقات االجتماعية
وغريها من أبناء اجملتمع املسلم فوق ثالثة أيام ،فقد حيدث بني أفراد منهم ،أو أطراف،
خالف وشقاق ،يقود إىل حالة من الغضب والكراهية ،واإلسالم بواقعيته جيعل هذا احلال
يف االعتبار ،وخيضعه للمعاجلة ،فينهى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن التدابر ،مما يعين
ضرورة بذل اجلهود لتجنب القطيعة بني املسلمني ،وإذا ما حدثت يف ظروف خاصة ،فال
جيوز أن تتجاوز فرتتها ثالثة أيام ،وبهذا يتضح أن للتدابر حداً أقصى ،أو سقفاً أعلى ،حيرم
جتاوزه ،بغض النظر عن األسباب ،وعادة تفرت همم الناس جتاه معظم القضايا اليت يتفاعلون
معها بقوة مع مرور الوقت ،ويبدو أن الثالثة أيام كفيلة حبدوث فتور ثورة الغضب ،الناجتة
عن مشكلة حدثت بني متخاصمني ،والذي حيرص على حب اخلري ،ويتفوق يف صفاء
السريرة ،يسبق خصمه يف املبادرة إىل كسر حاجز التدابر بطرح السالم ،فخري املتخاصمني
واملتدابرين الذي يبدأ خصمه بطرح السالم عليه ،معلناً بهذا رغبته يف إنهاء حال القطيعة
بينهما ،وعادة ما يلجأ إىل هذه املبادرة خيار الناس ،الذين يدركون قدر السالم ،وأثره يف
نشر احملبة ،والتواد بني الناسً ،
عمال بتوجيهات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال:
* صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.
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(ال َتد ُ
ُموُه
ْخُلو َن الجْ َنََّة حتى ُت ْؤ ِمنُوا ،وال ُت ْؤ ِمنُوا حتى تحََ ُّابوا ،أَ َولاَ أَُدُّل ُك ْم على َش ْيٍء إذا َف َعْلت ُ
تحََاَببْت ْ َ
السال َم َبيْن ُ
َك ْم)(.)1
ُم ،أْف ُشوا َّ

وهناك قضايا وموضوعات ختدم مسألة فض النزاعات بني بين آدم بشكل عام ،وبني
املسلمني بشكل خاصَّ ،
حث عليها اإلسالم ،وبني فضلها وأهميتها ،ومن تلك القضايا:
النهي عن التنازع والشحناء ،وإصالح ذات البني ،والعفو والصفح ،وألن املقام يضيق
باستيعاب احلديث عن املزيد من هذه القضايا ،فسيتم حصر الوقوف عند جممل هذه
القضايا الثالث.
النهي عن التنازع:
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
قال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

ين}(.)2
الص ِاب ِر َ
َّ

مما يشد االنتباه يف هذه اآلية الكرمية تركيزها على قضية التنازع ،وقد أشارت إىل تداعياته

السلبية يف سياق األمر املهم املتعلق بلزوم طاعة اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فالتنازع
جير إىل الفشل واإلخفاق ،وبالتالي حيدث اخلسران ،وحتدث اهلزائم ،فالرماح اجملتمعة تكون
عصية على الكسر ،بعكس املتفرقة اليت تتكسر آحاداً ،وهكذا اجلموع البشرية ،إذا اتفقت
واحتدت كانت قوة ،أما عند تفرقها واختالفها ،فإنها تضعف عن املقاومة ،وصد اخلصوم
واألعداء ،ويف صحيح البخاريَ ،باب ما ُي ْك َرُه من التَّنَاُزع َوالاِ ْختِلاَ ِف يف الحْ َ ْر ِبَ ،و ُعُقوَبِة
ِ
يح
من َع َصى إِ َما َمُه ،وقال اهلل َت َعالىَ { :وال َتنَا َز ُعوا َفتَ ْف َشُلوا َوَت ْذ َه َ
الر ُ
ب ِر ُحي ُك ْم} قال َقتَاَدُةِّ :
الحْ َ ْر ُب ،وفيه (أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َع َ
وسى إىل اْليَ َم ِن ،قال :يَ ِّس َرا
ث ُم َعاًذا َوأََبا ُم َ

وال ُت َع ِّس َراَ ،وَب ِّش َرا وال ُتن ِّ
َف َراَ ،وَت َطا َو َعا وال خَْتتَِل َفا)

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون ،وأن حمبة املؤمنني من اإلميان.
 .2األنفال.46:
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب ،وعقوبة من عصى إمامه.
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عما ينتج عنهما من ضعف وخوار ،أن املالئكة
ومن سلبيات التنازع والشقاق ،عدا ّ
بأمر اهلل تعاىل ُينْ ِظرون املتخاصمني املتشاحنني حتى يصطلحا ،وذلك حني حدوث الفتح

األسبوعي ألبواب اجلنة ،كما جاء يف احلديث الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن

لخْ َ
َح أَْب َو ُ لجْ َ
َر ُس َ
يسَ ،فُي ْغ َفُر
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ( :ت ْفت ُ
اب ا نَِّة يوم اإلثنني َويَ ْو َم ا ِم ِ

ِل ُك ِّل َعبْ ٍد ،لاَ ُي ْش ِر ُك ِباهللِ شيئاً ،إال َر ُجلاً كانت َبيْنَُه َوَبينْ َ أَ ِخيِه َش ْحنَاُءَ ،فُي َق ُال :انظروا َه َذيْ ِن
(*)
حتى يَ ْص َطِل َحا ،انظروا َه َذيْ ِن حتى يَ ْص َطِل َحا ،انظروا َه َذيْ ِن حتى يَ ْص َطِل َحا)
1

فاملتشاحنون حيجب عنهم الفوز بنيل املغفرة اليت مينحها اهلل جل يف عاله لعباده الذين ال

يشركون به شيئاً ،لكن املتشاحنني ُيرجأون حتى يصطلحوا ،وهذا املوقف الصعب املتمثل
يف استجالب التنازع للفشل على أرض املعاش يف الدنيا ،وحجب التمتع بالغفران الذي
هو من خواص اآلخرة أكثر ،إمنا خيص األفراد واجلماعات ،وبالتأكيد أن اخلصام اخلاص
بني فئات املسلمني اجلغرافية واملذهبية والفكرية مشمول بذلك ،من هنا فإن البادرة الطيبة
للرجوع عن اخلصام احلاصل بني شطري الوطن فلسطني ،يبشر باستدراك خطر النزاع
واالنقسام ،والعودة إىل جادة الصواب واحلق حممودة ،ولو كانت متأخرة ،وأن تأتي متأخرة
جداً خري من أن ال تأتي مطلقاً ،وشعبنا األبي املرابط على ثغور األمة ،القابع على األرض
اليت باركها اهلل ،واليت ارتوت بدماء الشهداء جدير بنصر من اهلل مؤزر ،ال فشل من الشيطان
ذريع؛ بسبب التنازع والتطاحن والشقاق والتدابر ،فنبارك لطريف االنقسام توجههم إىل
املصاحلة ،راجني أن يكون باعثهما إليها الصدق واإلخالص ،واحلرص على املصاحل العامة
لشعبنا ووطننا وأسرانا ،واحرتام دماء شهدائنا.
إصالح ذات البني:
من القضايا ذات الصلة بنبذ التدابر والتنازع السعي احلثيث لفض النزاع ،والذي يطلق
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن الشحناء والتهاجر.
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األن َفا ِل ُقل َ
عليه إصالح ذات البني ،الذي أ َم َر به جل شأنه ،فقال{ :يَ ْسأَُلوَن َك َعن َ
األن َف ُال
ِ
ِ

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
الر ُسو ِل َف َّاتُقواْ اهللَ َوأَ ْصِل ُحواْ َذ َ
ني}(،)1
ات ِبيْنِ ُك ْم َوأَ ِط ُ
لهلِ ِ َو َّ
فأمر اهلل بإصالح ذات البني توسط يف هذه اآلية الكرمية األمر بالتقوى ،واألمر بطاعة اهلل
ورسوله ،مما يدل على عظيم قدره ،وبالغ أهميته ،ويف آية قرآنية كرمية أخرى ،أمر اهلل عز
وجل مرتني باإلصالح بني املختلفني املتقاتلني من املؤمنني ،فقال تعاىلَ { :وإِن َطاِئ َفتَا ِن ِم َن

المُْ ْؤ ِمنِ َ
اه َما َعَلى الأُْ ْخ َرى َف َقاِتُلوا َّال َتبْ ِغي َحتَّى
َه َما َفإِن َب َغ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ني اْقتَتَُلوا َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن ُ
تيِ
ب المُْْق ِس ِط َ
ني}(،)2
َت ِفيَء إِلىَ أَ ْم ِر اهللِ َفإِن َف ْ
اءت َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن ُ
َه َما ِباْل َع ْد ِل َوأَْق ِس ُطوا إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
وأكد اهلل هذا األمر يف اآلية التالية ،بعد التأكيد يف مطلعها على أخوة املؤمنني ،فقال جل

شأنه{ :إِنمََّا المُْ ْؤ ِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ َفأَ ْصِل ُحوا َبينْ َ أَ َخ َويْ ُك ْم َو َّاتُقوا اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْرحمَُو َن}( ،)3فمن حق
املؤمنني على بعض أن يسلك اخلريون منهم سبيل إصالح ذات البني ،الذي وصفه اهلل
ت ِمن َب ْعِل َها ُن ُشوزاً أَ ْو إ ْع َراضاً َف َ
ال ُجنَاْ َح َعَليْ ِه َما أَن
باخلري ،فقال عز وجلَ { :وإِ ِن ا ْم َرأَةٌ َخاَف ْ
ِ

الصْل ُح َخيرٌْ َوُأ ْح ِض َر ِت َ
الش َّح َوإن تحُْ ِسنُواْ َوَتتَُّقواْ َفإ َّن اهللَ
َه َما ُصْلحاً َو ُّ
ُي ْصِل َحا َبيْن ُ
األنُف ُ
ِ
س ُّ ِ
َكا َن بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِرياً}(.)4

َّ
اه ْم إِ َّال َم ْن
ري من ْجن َو ُ
وأثنى رب العزة على إصالح ذات البني ،بقوله تعاىل{:ال َخيرْ َ فيِ َكثِ ٍ
أَ َم َر ب َص َدَقٍة أَ ْو َم ْعُر ٍ َ
َ
ات اهللِ َف َس ْو َف
اس َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك اْبتَ َغاء َم ْر َض ِ
ِ
وف أ ْو إِ ْصال ٍح َبينْ َ النَّ ِ
ُن ْؤِتيِه أَ ْجراً َع ِظيماً} (.)5
وورد يف بعض روايات احلديث ،أن إصالح ذات البني يفوق يف األهمية والفضل منزلة

الَ :ق َ
الد ْردَاِءَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
التطوع بالصالة والصيام والصدقة ،ف َع ْن أَِبي َّ

 .1األنفال.1 :
 .2احلجرات.9 :
 .3احلجرات.10 :
 .4النساء.128 :
 .5النساء.114 :
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الص َدَقِةَ ،ق ُالواَ :بَلىَ ،ق َ
الَ :صلاَ ُح
َو َسَّل َم( :أَلاَ ُأ ْخبرُِ ُك ْم ِبأَْف َض َل ِم ْن َد َر َجِة ِّ
الصلاَ ةِ َو َّ
الصيَ ِام َو َّ

ات البَينْ ِه َي َ
احلاِل َقُة).
ات البَينْ ِ َ ،فإِ َّن َف َساَد َذ ِ
َذ ِ
ِ

()1

فضل العفو والصفح:
من األمور اليت ختدم مسار فض النزاع والشقاق بني الناس ،حتليهم خبلق العفو والصفح،
فهو يعرب عن نفس متساحمة ،تنبذ احلقد والغل ،وما ينشأ كثري من التدابر إال عنهما ،وقد
أثنى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أصحاب العفو ،فقال...( :وما َزاَد اهلل َعبْ ًدا ِب َع ْف ٍو

إال ِعزًّا)(.)2

وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :وما َزاَد اهلل َعبْ ًدا ِب َع ْف ٍو إال ِعزًّا) فيه وجهان:

أحدهما :أنه على ظاهره ،وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم يف القلوب ،وزاد

عزه وإكرامه.
والثاني :أن املراد أجره يف اآلخرة ،وعزه هناك.

()3

فهذه من أبرز مناهج فض النزاع والشقاق بني األخالء واألشقاء ،سائلني اهلل أن يوفق
أبناء شعبنا لتجاوز حالة االنقسام ،إىل وحدة الصف وأن يسدد خطاهم ،ويؤلف قلوبهم،
ليحققوا مصاحل شعبهم ووطنهم ،ويرضوا اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وصححه األلباني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب العفو والتواضع.
 .3صحيح مسلم ،بشرح النووي.141 /16 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
خيرب عن القوم الذين ال ي ْ
يس ُه ْم
َش َقى ِبِه ْم َجِل ُ
احللقة األوىل
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن لهلِ ِ

َم ُسو َن أَ ْه َل ِّ
َمالِئ َكًة يَ ُطوُفو َن يف ُّ
الذ ْك ِر ،فإذا َو َج ُدوا َق ْو ًما يَ ْذ ُكُرو َن اهللَ َتنَاَد ْواَ ،هُل ُّموا
الطُر ِق يَْلت ِ
َ
الس َماِء ُّ
الدْنيَا ،قالَ :فيَ ْسأَلهُُ ْم َرُّب ُه ْم وهو أَ ْعَل ُم
إىل َح َ
اجتِ ُك ْم ،قال َفيَ ُح ُّفوَن ُه ْم ِبأ ْجنِ َحتِ ِه ْم إىل َّ
يمَُج ُدوَن َك،
منهم ،ما يقول ِعبَاِدي؟ قالوا :يقولونُ :ي َسبِّ ُحوَن َكَ ،وُي َكبرُِّ وَن َكَ ،ويحَْ َم ُدوَن َكَ ،و ِّ

قال :فيقول :هل َرأَ ْوِني؟ قالَ :فيَُق ُ
ولو َن :لاَ واهلل ما َرأَ ْو َك ،قال :فيقولَ :و َكيْ َ
ف لو َرأَ ْوِني؟ قال:

يَُق ُ
يحا ،قال:
ولو َن :لو َرأَ ْو َك َكاُنوا أَ َش َّد لك ِعبَاَدةًَ ،وأَ َش َّد لك تمَْ ِجي ًدا وحتميداًَ ،وأَ ْكثَ َر لك َت ْسبِ ً
يقول :فما يسألوني؟ قال :يَ ْسأَُلوَن َك الجْ َنََّة ،قال :يقولَ :و َه ْل َرأَ ْو َها؟ قال :يَُق ُ
ولو َن :لاَ واهلل،
َّه ْم َرأَ ْو َها؟ قال :يَُق ُ
يا َر ِّب ما َرأَ ْو َها ،قال :يقولَ :ف َكيْ َ
َّه ْم َرأَ ْو َها َكاُنوا أَ َش َّد
ولو َن لو أَن ُ
ف لو أَن ُ
عليها ِح ْر ًصاَ ،وأَ َش َّد هلا َطَلبًاَ ،وأَ ْع َظ َم فيها َر ْغبًَة ،قالَ :ف ِم َّم يَتَ َع َّوُذو َن؟ قال :يَُق ُ
ولو َن :من النَّ ِار،

قال يقولَ :و َه ْل َرأَ ْو َها؟ قال :يَُق ُ
ولو َن :لاَ واهلل يا َر ِّب ما َرأَ ْو َها ،قال :يقولَ :ف َكيْ َ
ف لو َرأَ ْو َها؟

قال :يَُق ُ
ولو َن لو َرأَ ْو َها َكاُنوا أَ َش َّد منها ِف َرا ًراَ ،وأَ َش َّد هلا مخََاَفًة ،قال ،فيقولَ :فأُ ْش ِه ُد ُك ْم أَِّني قد

َ َ
اجٍة ،قالُ :هم
يه ْم ُفلاَ ٌن ليس منهم ،إمنا جاء لحِ َ َ
َغ َف ْر ُت هلم ،قال :يقول َمَل ٌك من المْ لاَ ِئكِةِ :ف ِ
يس ُه ْم)(*).
الجُْ َل َساُء ال يشقى ِب ِه ْم َجِل ُ
1

تصوير رائع يف هذا احلديث الشريف لعظمة الرمحة الربانية ،وسعة نطاق الكرم الرباني،
مما يبعث على إبقاء نور األمل مشعاً يف القلوب املؤمنة ،دون أن تطفئه ظلمات اخلطايا
وال قسوة االبتالءات ،فالطوافون من املالئكة حيفون ذاكري اهلل بأجنحتهم ،ال ليسرتقوا
* صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب فضل ذكر اهلل عزوجل.
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مسع عوراتهم ،وال لنقل هناتهم ،وتتبع عثراتهم ،وإمنا يبثون تكبريهم ومحدهم ومتجيدهم
لربهم ،واحلوار الذي يتم بني املالئكة واهلل عز وجل حول هذا املوضوع ،يظهر أن ما عند
اهلل خري مما يعتقد املؤمنون ،سواء بالنسبة إىل ذاته وجالله ،أم عن كرمه وإحسانه وجنته
وخرياته ،حتى إنه سبحانه جيود كرماً جملالس الذاكرين فيشملها بعفوه وغفرانه ،وذلك جزء
يس ُه ْم.
من تكريم الذاكرين ،فهم عنده الجُْ َل َساُء الذين ال يشقى ِب ِه ْم َجِل ُ
ويف رواية ملسلم ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
س ِّ
الذ ْك ِر ،فإذا َو َج ُدوا مجَِْل ًسا فيه ِذ ْك ٌر،
(إِ َّن لهلِ ِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ َملاَ ِئ َكًة َسيَّا َرةً ُف ُضلاً  ،يتتبعون مجََاِل َ

َق َع ُدوا َم َع ُه ْمَ ،و َح َّ
الس َماِء ُّ
الدْنيَا ،فإذا
ف َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ِبأَ ْجنِ َحتِ ِه ْم ،حتى ميلؤا ما َبيْن ُ
َه ْم َوَبينْ َ َّ

الس َماِء ،قالَ :فيَ ْسأَلهُُ ُم اهلل عز وجل ،وهو أَ ْعَل ُم ِب ِه ْم ،من أَيْ َن
َت َف َّرُقوا َع َر ُجوا َو َص ِع ُدوا إىل َّ
ُم؟ َفيَُق ُ
ولو َنِ :جئْنَا من ِعنْ ِد ِعبَاٍد لك يف األرضُ ،ي َسبِّ ُحوَن َكَ ،وُي َكبرُِّ وَن َكَ ،وُي َهِّلُلوَن َك،
ِجئْت ْ

َويحَْ َم ُدوَن َكَ ،ويَ ْسأَُلوَن َك ،قالَ :و َماَذا يَ ْسأَُلوِني؟ قالوا :يَ ْسأَُلوَن َك َجنَّت َ
َك ،قالَ :و َه ْل َرأَ ْوا َجنَّ ؟
تيِ
َ
قالوا :لاَ أَ ْي َر ِّب ،قالَ :ف َكيْ َ
ريوَن ؟
ريوَن َك ،قال :ومم يستَج
َج ُ
ف لو َرأ ْوا َجنَّتيِ ؟ قالواَ :ويَ ْست ِ
َ ِ َّ َ ْ ِ ُ نيِ
قالوا :من َن ِار َك يا َر ِّب ،قالَ :و َه ْل َرأَ ْوا َن ِاري؟ قالوا :ال ،قالَ :ف َكيْ َ
ف لو َرأَ ْوا َن ِاري؟ قالوا:

َجاُروا ،قال:
است َ
َويَ ْستَ ْغ ِفُروَن َك ،قال :فيقول قد َغ َف ْر ُت هلمَ ،فأَ ْع َطيْت ُ
ُه ْم ما َسأَُلواَ ،وأَ َج ْرُت ُه ْم ممَِّا ْ
َفيَُق ُ
س َم َع ُه ْم ،قال :فيقولَ :وَلُه َغ َف ْر ُتُ ،ه ُم اْل َق ْوُم
يه ْم ُفلاَ ٌن َعبْ ٌد َخ َّطاٌء ،إمنا َم َّر َف َجَل َ
ولو َنَ :ر ِّب ِف ِ
يس ُه ْم)
ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ

(*)
1

ويف عمدة القاري ،أن قوله أهل الذكر يتناول الصالة ،وقراءة القرآن ،وتالوة احلديث،
وتدريس العلوم ،ومناظرة العلماء وحنوها ،قوله( :فإذا وجدوا قوماً يذكرون اهلل) ويف رواية
مسلم( ،فإذا وجدوا جملساً فيه ذكره) ،وقوله :فيسأهلم ربهم ،أي فيسأل املالئكة ربهم ،وهو
* صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل جمالس الذكر.
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أعلم أي واحلال أنه أعلم منهم؛ أي من املالئكة ،ووجه هذا السؤال اإلظهار للمالئكة أن
يف بين آدم املسبحني واملستغفرين ،ويف مسلم يقولون :رب فيهم فالن عبد خطاء ،إمنا مر
فجلس معهم وزاد ،قال :فيقول :وله قد غفرت.

()1

فوائد من هذا احلديث ولطائف:
يف حتفة األحوذي ،شرح الطييب لقوله( :هم القوم) فقال :إن تعريف اخلرب يدل على
الكمال؛ أي هم القوم الكاملون فيما هم فيه من السعادة( ،ال يشقى) أي ال يصري شقياً
هلم ،ويف بعض النسخ (بهم) أي بسببهم وبربكتهم( ،جليس) أي جمالسهم ،وهذه اجلملة
مستأنفة لبيان املقتضى لكونهم أهل الكمال.
وفيها ،أن يف احلديث َ
فضل جمالس الذكر والذاكرين ،وفضل االجتماع على ذلك ،وأن
جليسهم يندرج معهم يف مجيع ما يتفضل تعاىل به عليهم ،إكراماً هلم ،ولو مل يشاركهم يف
أصل الذكر.
وفيه حمبة املالئكة لبين آدم ،واعتنائهم بهم ،وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل ،وهو
أعلم باملسؤول عنه من املسؤول ،إلظهار العناية باملسؤول عنه والتنويه بقدره ،واإلعالن
بشرف منزلته ،وقيل :إن يف خصوص سؤال اهلل املالئكة عن أهل الذكر اإلشارة إىل قوهلم:
{أَتجَْ َع ُل ِفي َها َم ْن ُي ْف ِس ُد ِفي َها َويَ ْس ِف ُك ِّ
س َل َك}
الد َماَء َونحَْ ُن ُن َسبِّ ُح بحَِ ْم ِد َك َوُن َق ِّد ُ

()2

فكأنه

قيل :انظروا إىل ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات
ووساوس الشيطان ،وكيف عاجلوا ذلك ،وضاهوكم يف التقديس والتسبيح.
 .1عمدة القاري.28/ 23 :
 .2البقرة.30 :
 .3حتفة األحوذي.44 /10 :
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()3

ثناء اهلل على أهل ذكره:
أمر اهلل املؤمنني بذكره ،واعداً الذاكرين أن يبادهلم الذكر ،فقال جل شأنهَ{ :فاْذ ُكُروِني

أَْذ ُك ْر ُك ْم َو ْ
اش ُكُرواْ ِلي َو َال َت ْكُفُرو ِن}( ،)1ويف احلديث القدسي الصحيح ،بيان ملنازل الذاكرين
عند اهلل عز وجل ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول
اهلل َت َعالىَ ( :أنا ِعنْ َد َظ ِّن َعبْ ِدي ِبي ،وأنا معه إذا َذ َك َرِنيَ ،فإِ ْن َذ َك َرِني يف َن ْف ِسِهَ ،ذ َك ْرُتُه يف َن ْف ِسي،

َ
َ
بشربَ ،ت َق َّرْب ُت إليه ِذ َرا ًعاَ ،وإِ ْن
مإل َخيرْ ٍ منهمَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب َّ
مإل ،ذ َك ْرُتُه يف ٍ
َوإِ ْن ذ َك َرِني يف ٍ
إلي ٍ

يمَْشي ،أََتيُْتُه َه ْر َوَلًة)
إلي ِذ َرا ًعاَ ،ت َق َّرْب ُت إليه َبا ًعاَ ،وإِ ْن أََتاِني ِ
َت َق َّر َب َّ

()2

ويف عمدة القاري ،أن قوله( :أنا عند ظن عبدي بي) يعين إن ظن أني أعفو عنه ،وأغفر
له ،فله ذلك ،وإن ظن العقوبة واملؤاخذة فكذلك ،ويقال :إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه؛
ألنه ال يرجو َّ
إال مؤمن بأن له رّباً جيازي ،ويقال :إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله
به ،وقال الكرماني :وفيه إشارة إىل ترجيح جانب الرجاء على اخلوف ،وقوله( :وأنا معه)
أي بالعلم ،إذ هو منزه عن املكان ،وقيل :أنا معه حبسب ما قصد من ذكره لي ،وقوله( :فإن
سراً ،ذكرته بالثواب
ذكرني يف نفسه ذكرته يف نفسي) يعين إن ذكرني بالتنزيه والتقديس ّ
سراً ،وقيل :معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره باإلنعام ،وقوله( :وإن ذكرني يف مأل)
والرمحة ّ
إلي بشرب)
أي يف مجاعة ،ذكرته يف مأل خري منهم ،يعين املالئكة املقربني ،وقوله( :وإن تقرب ّ

ويف رواية (شرباً) بالنصب ،أي مقدار شرب ،وكذلك تقدير (ذراعاً) ،مقدار ذراع ،وتقدير
(باعاً) ،مقدار باع ،وقوله( :هرولة) أي إتياناً هرولة ،واهلرولة اإلسراع ،وهي نوع من ال َعدْو،
وأمثال هذه اإلطالقات ليس َّ
إال على سبيل التجوز ،إذ الرباهني العقلية القاطعة قائمة على
 .1البقرة.152 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :وحيذركم اهلل نفسه}(آل عمران.)28 :
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إلي بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثري ،وكلما زاد
استحالتها على اهلل تعاىل ،فمعناه من تقرب ّ
يف الطاعة أزيد يف الثواب ،وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني ،يكون كيفية إتياني
بالثواب على السرعة ،فالغرض أن الثواب راجح على العمل ،مضاعف عليه كماً وكيفاً،
ولفظ النفس والتقرب واهلرولة إمنا هو جماز على سبيل املشاكلة ،أو على طريق االستعارة،
أو على قصد إرادة لوازمها ،وهو من األحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم األكرمني،
وأرحم الرامحني.

(*)
1

فهذا بيان لبعض مقام الذاكرين هلل عنده جل شأنه ،وهم القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم
يس ُه ْم ،عسى أن نكون منهم ،حيث يذكر اهلل الذاكرين ،وجيزيهم خري اجلزاء ،وجيزل هلم
َجِل ُ
العطاء.
وإىل مزيد من احلديث عن هذا املقام الكريم يف احللقة التالية ،إن شاء اهلل تعاىل ،وصلى
اهلل وسلم ،على النيب حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* عمدة القاري.101 /25 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
خيرب عن القوم الذين ال ي ْ
يس ُه ْم
َش َقى ِبِه ْم َجِل ُ
احللقة الثانية
ْر ِّي ،قالَ :
(خ َر َج ُم َع ِاويَُة على َحْل َقٍة يف المَْ ْس ِج ِد ،فقال :ما أَ ْجَل َس ُك ْم؟
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ
اك؟ قالوا :واهلل ما أَ ْجَل َسنَا إال َذ َ
قالواَ :جَل ْسنَا َن ْذ ُكُر اهللَ ،قال :آهللِ ما أَ ْجَل َس ُك ْم إال َذ َ
اك ،قال :أَ َما

َحِل ْف ُك ْم ُت ْه َمًة َل ُك ْم ،وما كان أَ َح ٌد بمَِنْ ِزَل من رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََق َّل
إني مل أَ ْست ْ
تيِ
عنه َح ِديثًا ِمنيِّ َ ،وإ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،خ َر َج على َحْل َقٍة من أَ ْص َح ِابِه ،فقال:
ِ
َ َ ُ
َ
ْ
َ نحَْ
المَ ،و َم َّن ِبِه َعَليْنَا ،قال :آهللِ
ما أ ْجل َسك ْم؟ قالواَ :جل ْسنَا َنذ ُكُر اهللَ ،و َم ُدُه على ما َه َداَنا ِل ِ
إل ْس ِ
اك؟ قالوا :واهلل ما أَ ْجَل َسنَا إال َذ َ
ما أَ ْجَل َس ُك ْم إال َذ َ
َحِل ْف ُك ْم ُت ْه َمًة َل ُك ْم،
اك ،قال :أَ َما إني مل أَ ْست ْ
َوَل ِكنَُّه أََتاِني ِجبرْ ُ
يلَ ،فأَ ْخبرََ ِني أَ َّن اهللَ عز وجل ُيبَا ِهي ِب ُكم المَْلاَ ِئ َكَة)
ِ

()1

متّ الوقوف يف احللقة السابقة عند وصف القوم الذين ال يشقى بهم جليسهم ،حسب

ما ورد يف احلديث الصحيح ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فالط ّوافون من املالئكة

حيفون ذاكري اهلل بأجنحتهم ،واهلل تعاىل أمر املؤمنني بذكره ،واعداً إياهم أن يبادهلم الذكر،
ويضاعف ثواب أعماهلم كماً وكيفاً ،وهذه املضاعفة ،بينها احلديث القدسي فيما خيص
الذي يذكر اهلل يف َن ْف ِسِه ويف مأل ،وفيما يتعلق بالتَ َق َّرب إىل اهلل تعاىل شرباً وِذ َرا ًعا ،وإتيانه
مشياً ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول اهلل َت َعالىَ ( :أنا ِعنْ َد َظ ِّن َعبْ ِدي ِبي ،وأنا معه إذا

َ
َ
َ
َ
َ
مإل َخيرْ ٍ منهم،
مإل ،ذ َك ْرُتُه يف ٍ
ذ َك َرِنيَ ،فإِ ْن ذ َك َرِني يف َن ْف ِسِه ،ذ َك ْرُتُه يف َن ْف ِسيَ ،وإِ ْن ذ َك َرِني يف ٍ
إلي ِذ َرا ًعاَ ،ت َق َّرْب ُت إليه َبا ًعاَ ،وإِ ْن أََتاِني
بشربَ ،ت َق َّرْب ُت إليه ِذ َرا ًعاَ ،وإِ ْن َت َق َّر َب َّ
َوإِ ْن َت َق َّر َب َّ
إلي ٍ
يمَْشي ،أََتيُْتُه َه ْر َوَلًة)
ِ

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :وحيذركم اهلل نفسه}(آل عمران.)28 :
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ويف حديث أبي سعيد عن معاوية أعاله ،إثبات لفضل آخر من فضائل جمالس الذكر ،حيث
يباهي اهلل تعاىل باجلالسني يف حلقات الذكر مالئكته ،ومن شرح هذا احلديث ،ما جاء يف
مرقاة املفاتيح ،أن قوله( :على َحْلقة) بسكون الالم ،وتفتح ،أي مجاعة متحلقة( ،يف املسجد)
متقابلني على الذكر باالجتهاد ،فقال( :ما أجلسكم؟) أي ما السبب الداعي إىل جلوسكم
على هذه اهليئة هنا؟ قالوا( :جلسنا نذكر اهلل) أي الذي أجلسنا هو غرض االجتماع على
الذكر ،قال( :آهلل) باملد واجلر ،حيث همزة االستفهام وقعت ً
بدال عن حرف القسم ،وجيب
اجلر معها ،وقيل :اهلل بالنصب ،أي أتقسمون باهلل ،فحذف اجلار وأوصل الفعل ،ثم حذف
الفعل( ،ما أجلسكم إال ذلك؟) ما هذه نافية ،قالوا (آهلل) تقديره؛ أي ،أو نعم ،نقسم باهلل ما
أجلسنا غريه ،قال -أي معاوية( :-أما) بالتخفيف للتنبيه( ،إني) بالكسر (مل أستحلفكم
تهمة لكم) أي ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب ،لكين أردت املتابعة واملشابهة فيما وقع
والسالم ،وقلة نقله من أحاديثه الشريفة؛
له مع الصحابة ،وقدم بيان قربه منه عليه الصالة ّ
دفعاً لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكالم ،فقال( :وما كان أحد مبنزليت) أي مبرتبة
قربي من رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم؛ لكونه محَْرماً ألم حبيبة أخته؛ من أمهات املؤمنني،
ولكونه من أجالء كتبة الوحي( ،أقل خرب كان عنه)؛ أي عن رسول اهلل( ،حديثاً مين) أي
الحتياطي يف احلديث ،وإال كان مقتضى منزلته أن يكون كثري الرواية ،وقوله(:وإن رسول اهلل
خرج على حلقة من أصحابه) هذا ما سنح لي من محل الكالم يف هذا املقام ،وقال الطييب:
أي مل أستحلفكم ،ولكن رسول اهلل خرج ،بدليل قوله( :ولكنه أتاني جربيل) وقوله( :وما
كان أحد) معرتضة بني االستدراك واملستدرك ،يؤذن بأنه مل ينسه ،وعبارة (وإن رسول اهلل)
متصلة بقوله{ :إني مل أستحلفكم} اتصال االستدراك باملستدرك .فقال (أي النيب ،صلى اهلل
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عليه وسلم) :ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل وحنمده على ما هدانا لإلسالم،
(و َم َّن به) أي بذكره ،أو باإلسالم علينا ،أي من بني األنام ،كما حكى اهلل تعاىل عن مقول
أهل دار السالم{ :الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َّال ِذي َه َداَنا لهَِ َذا َو َما ُكنَّا ِلنَ ْهتَ ِد َي َل ْولاَ أَ ْن َه َداَنا ُ
اهلل}
ورحم اهلل من قال:

لوال اهلل ما اهتدينا

()1

وال تصدقنا وال صلينا

قال :آهلل ما أجلسكم إال ذلك؟ لعله أراد به اإلخالص ،قالوا :آهلل ما أجلسنا إال ذلك ،قال
أما إني مل أستحلفكم تهمة لكم؛ ألنه خالف حسن الظن باملؤمنني ،ولكنه؛ أي الشأن ،ويف
عز َّ
وجل يباهي بكم املالئكة ،نقل باملعنى،
نسخة ،ولكين أتاني جربيل ،فأخربني إن اهلل َّ
وإال كان الظاهر بهم ،قيل :معنى املباهاة بهم ،إن اهلل تعاىل يقول ملالئكته :انظروا إىل عبيدي
هؤالء ،كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم ،والشيطان وجنوده ،ومع ذلك قويت
همتهم على خمالفة هذه الدواعي القوية ،إىل البطالة وترك العبادة والذكر ،فاستحقوا أن
ميدحوا أكثر منكم؛ ألنكم ال جتدون للعبادة مشقة بوجه ،إمنا هي منكم كالتنفس منهم ،ففيها
غاية الراحة واملالءمة للنفس.

()2

واحلديث أعاله يركز على أهمية اإلخالص هلل تعاىل يف الذكر والعمل ،فقد مت استحالف
املتحلقني للذكر ،ليقولوا احلقيقة بشأن جتردهم هلل يف حتلقهم ،واجتماعهم على ذكره.
الذاكرون اهلل والذاكرات:
الذا ِك ِرو َن اهللَ َكثِرياً
وعد اهلل تعاىل أصنافاً من الصاحلني ،باحلسنى واملغفرة ،ومن هؤالء َّ

َو َّ
َات َواْل َقاِنتِ َ
ات َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ات ،فقال جل شأنه{:إِ َّن المُْ ْسِل ِم َ
ني
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
ني َوالمُْ ْسِل َم ِ
الذا ِك َر ِ

اش ِع َ
الصاِدِق َ
ات
الص ِاب ِر َ
ني َوالخْ َ ِ
ات َوالخْ َ ِ
اش َع ِ
الص ِاب َر ِ
الصاِدَق ِ
َواْل َقاِنت ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
َات َو َّ
 .1األعراف.43 :
 .2مرقاة املفاتيح160 /5 :ـ.161
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ات َو َّ
ات َوالحْ َاِف ِظ َ
الصاِئ ِم َ
َص ِّدِق َ
ين
الذا ِك ِر َ
ني َوالمُْت َ
َوالمُْت َ
ني ُفُر َ
وج ُه ْم َوالحْ َاِف َظ ِ
الصاِئ َم ِ
َص ِّدَق ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
ات أَ َع َّد ُ
اهللَ َكثِرياً َو َّ
اهلل لهَُم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيماً}( ،)1قال جماهد :ال يكون العبد من
الذا ِك َر ِ

الذاكرين اهلل كثرياً حتى يذكر اهلل قائماً وقاعداً ومضطجعاً ،وقال عطاء بن أبي رباح:
من فوض أمره إىل اهلل عز وجل ،فهو داخل يف قوله{ :إن املسلمني واملسلمات} ومن أقر
بأن اهلل ربه ،وحممداً رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومل خيالف قلبه لسانه ،فهو داخل يف
قوله{ :واملؤمنني واملؤمنات} ومن أطاع اهلل يف الفرض ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
يف السنة ،فهو داخل يف قوله{ :والقانتني والقانتات} ومن صان نفسه عن الكذب ،فهو
داخل يف قوله{ :والصادقني والصادقات} ومن صرب على الطاعة ،وعن املعصية ،وعلى
الرزية ،فهو داخل يف قوله{ :والصابرين والصابرات} ومن صلى فلم يعرف من عن ميينه،
وعن يساره ،فهو داخل يف قوله{ :واخلاشعني واخلاشعات} ومن تصدق يف كل أسبوع
بدرهم ،فهو داخل يف قوله{ :واملتصدقني واملتصدقات} ومن صام يف كل شهر أيام البيض؛
الثالث عشر ،والرابع عشر ،واخلامس عشر ،فهو داخل يف قوله{ :والصائمني والصائمات}
ومن حفظ فرجه عما ال حيل ،فهو داخل يف قوله{ :واحلافظني فروجهم واحلافظات} ومن
صلى الصلوات اخلمس حبقوقها ،فهو داخل يف قوله{ :والذاكرين اهلل كثرياً والذاكرات}
أعد هلم مغفرة وأجراً عظيماً.

()2

َس َب َق املفردون:
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ِس ُ َ
يق
ري يف ط ِر ِ

ريوا هذا جمُْ َد ُ
َم َّكَةَ ،ف َم َّر على َجبَلُ ،ي َق ُال له جمُْ َد ُ
انَ ،سبَ َق المَُْف ِّرُدو َن ،قالوا :وما
ان ،فقالِ :س ُ
ٍ
 .1األحزاب.35 :
 .2تفسري البغوي.530 /3 :
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المَُْف ِّرُدو َن يا َر ُس َ
ريا َو َّ
ول اهللِ؟ قالَّ :
ات)
الذا ِك َر ُ
الذا ِكُرو َن اهللَ َكثِ ً

()1

وأصل املفردين الذين هلك أقرانهم ،وانفردوا عنهم ،فبقوا يذكرون اهلل تعاىل .وقال ابن
األعرابي :يقال :فرد الرجل إذا تفقه ،واعتزل وخال مبراعاة األمر والنهي.

()2

ويف فيض القدير ،املنفردون هم املعتزلون عن الناس ،من فرد إذا اعتزل ،وختلى للعبادة،
فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إىل اهلل؛ أي سبقوا بنيل الزلفى ،والعروج إىل الدرجات العال.

()3

فهذا بيان آخر لبعض مقام الذاكرين هلل عنده جل شأنه ،وهم القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم
يس ُه ْم ،عسى أن نكون منهم ،وإىل لقاء آخر مع متابعة الوقوف عند منازل هؤالء األخيار،
َجِل ُ
وصلى اهلل وسلم ،على النيب حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب احلث على ذكر اهلل تعاىل.
 .2صحيح مسلم ،بشرح النووي.17 / 4 :
 .3فيض القدير.92 /4 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
خيرب عن القوم الذين ال ي ْ
يس ُه ْم
َش َقى ِبِه ْم َجِل ُ
احللقة الثالثة واألخرية
َم َع
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ...( :وما ْ
اجت َ

َه ْم ،إال َنزَ
الس ِكينَُة،
َل ْ
وت اهللِ ،يَتُْلو َن ِكت َ
َاب اهللِ َويَتَ َدا َر ُسوَنُه َبيْن ُ
ت من ُبُي ِ
َق ْو ٌم يف َبيْ ٍ
ت عليهم َّ
يم ْن ِعنْ َدُهَ ،و َم ْن َب َّطأَ ِبِه َع َمُلُه ،مل ُي ْس ِر ْع
الرحمَُْةَ ،و َح َّفتْ ُه ُم المَْلاَ ِئ َكُةَ ،وَذ َك َر ُه ُم اهلل ِف َ
َو َغ ِشيَتْ ُه ُم َّ

ِبِه َن َسُبُه)

()1

مواصلة ملا مت احلديث عنه يف احللقتني السابقتني بشأن اإلخبار عن القوم الذين ال يَ ْش َقى

يس ُه ْم ،والذين هم أَ ْهل ِّ
الذ ْك ِر ،ويشمل ذلك أهل الصالة ،وتالوة القرآن ،وقراءة
ِب ِه ْم َجِل ُ
احلديث ،وتدريس العلوم ،ومناظرة العلماء ،وحنو ذلك ،ومما يؤيد هذا املعنى الشامل ألهل

الذكر ،ما جاء يف احلديث الصحيح أعاله ،عن فضل االجتماع على تدارس القرآن الكريم
وتالوته.

()2

فاحلديث أعاله يبني فضل املشي يف طلب العلم ،ويلزم من ذلك كما يذكر النووي يف

شرحه ،االشتغال بالعلم الشرعي ،بشرط أن يقصد به وجه اهلل تعاىل ،وإن كان هذا شرطاً
يف كل عبادة ،لكن عادة العلماء يقيدون هذه املسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس،
ويغفل عنه بعض املبتدئني وحنوهم ،ومعنى (نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة) :قيل
املراد بالسكينة هنا الرمحة ،وهو الذي اختاره القاضي عياض ،وضعف النووي هذا التفسري
وحسن القول بأن املراد بها الطمأنينة والوقار ،ويف هذا دليل لفضل
لعطف الرمحة عليهّ ،
االجتماع على تالوة القرآن يف املسجد.

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
 .2حتفة األحوذي.44 /10 :
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.21/ 17 :
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مؤهالت نيل املقامات الرفيعة:
جاء يف حتفة األحوذي أن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :ومن أبطأ به عمله) من اإلبطاء،
وهو ضد التعجل ،والبطوء نقيض السرعة ،والباء للتعدية ،واملعنى ،من أخره عمل عن
بلوغ درجة السعادة (مل يسرع به نسبه) من اإلسراع؛ أي مل يقدمه نسبه ،يعين مل جيرب نقيصته؛
لكونه نسيباً يف قومه؛ إذ ال حيصل التقرب إىل اهلل تعاىل بالنسب ،بل باألعمال الصاحلة؛ واهلل
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َوُأنثَى َو َج َعْلن ُ
اس إِنَّا َخَل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعوباً َوَقبَاِئ َل ِلتَ َعا َرُفوا إِ َّن
تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ري}(*) ،وشاهد ذلك أن أكثر علماء السلف واخللف،
يم َخبِ ٌ
أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اهللِ أَْت َق ُاك ْم إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
1

ال أنساب هلم يتفاخر بها ،ومع ذلك هم سادات األمة ،وينابيع الرمحة ،وذوو األنساب العليّة
الذين ليسوا كذلك يف مواطن جهلهم نسياً منسياً ،ويذكر عن ابن الصالح ،أنه روى يف
مقدمته عن الزهري ،قال :قدمت على عبد امللك بن مروان ،فقال :من أين قدمت يا زهري؟
قلت :من مكة ،قال :فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت :عطاء بن أبي رباح ،قال :فمن
العرب أم من املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،قال :ومب سادهم؟ قلت :بالديانة والرواية،
قال :إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا ،قال :فمن يسود أهل اليمن؟ قال :قلت
طاوس بن كيسان ،قال :فمن العرب أم من املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،قال :ومب سادهم؟
قلت :مبا سادهم به عطاء ،قال :إنه لينبغي ،قال :فمن يسود أهل مصر؟ قال :قلت يزيد بن
أبي حبيب ،قال :فمن العرب أم من املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،قال :فمن يسود أهل
الشام؟ قال :قلت مكحول ،قال :فمن العرب أم من املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،عبد
نوبي ،أعتقته امرأة من هذيل ،قال :فمن يسود أهل اجلزيرة؟ قلت :ميمون بن مهران ،قال:
فمن العرب أم من املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،قال :فمن يسود أهل خراسان؟ قال :قلت
* احلجرات.13 :
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الضحاك بن مزاحم ،قال :فمن العرب أم املوالي؟ قال :قلت من املوالي ،قال :فمن يسود
أهل البصرة؟ قال :قلت احلسن بن أبي احلسن ،قال :فمن العرب أم من املوالي؟ قال :قلت
من املوالي ،قال :فمن يسود أهل الكوفة؟ قال :قلت :إبراهيم النخعي ،قال :فمن العرب أم
فرجت عين ،واهلل ليسودن املوالي على
املوالي؟ قال :قلت من العرب ،قال :ويلك يا زهريّ ،
العرب ،حتى خيطب هلا على املنابر ،والعرب حتتها ،قال :قلت يا أمري املؤمنني ،إذا هو أمر اهلل
ودينه ،من حفظه ساده ،ومن ضيعه سقط.

()1

فاالرتقاء احلقيقي ال يكون باألنساب والثروات ،بقدر ما يكون بالعلم والتقوى وحسن
اخللق ،فمن بطأ به عمله ،مل يسرع به نسبه.
واملالئكة حتف اجملتمعني يف املساجد على تالوة القرآن وتدارسه ،وتتغشاهم الرمحة،
وتتنزل عليهم الطمأنينة ،وينعمون حبلي الوقار ،إضافة إىل متتعهم بفضيلة ذكرهم من قبل
رب الربية سبحانه فيمن عنده ،وأي فضل أرفع من هذه املكارم اليت يتفضل اهلل بها على
ذاكريه يف جمالس العلم والتالوة والذكر ،وهي اجملالس اليت ينتفع من خرياتها اجلالسون
فيها ،حتى إن زائريها يناهلم من فضل النعيم الذي يثاب به ذاكرو اهلل فيها ،متاشياً مع املبدأ
يس ُه ْم).
الذي أرساه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقوله( :هم القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ
ْف ْ
َكي َ
تك ِس ُب َأ ْل َف َح َس َن ٍة؟

الناس حيرصون على نيل املزيد من املكاسب واخلريات ،بل إن ذلك طب ٌع فطروا عليه،

فعن َع َطاء ،يقول :مسعت ابن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهما ،يقول :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل
ٍ
عليه وسلم ،يقول( :لو أَ َّن البن آَد َم ِمث َ
ب أَ َّن له إليه مثله ،وال يمَْلأَُ َعينْ َ ابن
ْل َواٍد َمالاً  ،لأََ َح َّ
اب) (.)2
ُوب اهلل على من َت َ
ابَ ،ويَت ُ
آَد َم ،إال الترَُّ ُ
 .1حتفة األحوذي.217 - 215/ 8 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما يتقى من فتنة املال.
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وأمام هذا اجلانب الفطري املتعلق حبب املال ،تأتي العروض اجملزية واملشجعة لطاليب
احلسنى واملثوبة ،فاهلل يضاعف احلسنات ،وجيزل خللقه العطاء ،ومن ذلك تفضله سبحانه
ب بن َس ْع ٍد،
مبضاعفة حسنات الذكر والتسبيح ،كما جاء يف احلديث الصحيح ،عن ُم ْص َع ِ

ب ُك َّل يَ ْو ٍم
قال :كنا ِعنْ َد رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :أَيَ ْع ِجُز أحدكم أَ ْن يَ ْك ِس َ
ف يَ ْك ِس ُب أَ َح ُدَنا أَْل َ
ف َح َسنٍَةَ ،ف َسأََلُه َساِئ ٌل من ُجَل َساِئِهَ ،كيْ َ
أَْل َ
ف َح َسنٍَة؟ قالُ :ي َسبِّ ُح ِماَئَة
َب له أَْل ُف َح َسنٍَة ،أو يحَُ ُّط عنه أَْل ُف َخ ِطيئٍَة)( ،)1فحسنات الذكر تتضاعف
َت ْسبِ َ
يحٍةَ ،فُي ْكت ُ

عشرات املرات ،فهي وربي جتارة راحبة ،ال يتهددها الكساد ،فالذاكرون املسبحون تتفتح
أمامهم آفاق رحبة للحسنات ،فهم الذين يذكرهم اهلل ،ويرمحهم ،وال يشقى جليسهم ،وهم
يف نهاية املطاف الفائزون جبنة الرضوان ،فالكيس الذي يسعى إىل مضاعفة أجره عند ربه،
واهلل تعاىل يقول{ :المَْ ُال َواْلبَنُو َن ِزينَُة الحْ َيَاةِ ُّ
ات َخيرٌْ ِعنْ َد َرِّب َك َث َواًبا
الصالحِ َ ُ
الدْنيَا َواْلبَاِقيَ ُ
ات َّ
َو َخيرٌْ أَ َمل}(.)2

عرض عن اهلل تعاىل:
وزر املُ ِ
خبالف الذاكرين الذين يبادهلم اهلل الذكر وأحسن ،فإن املعرضني عن الذكر ،الغافلني عن
الليْثِ ِّي( :أَ َّن َر ُس َ
اهلل ،يتوعدهم اهلل بالسخط ،فعن أبي َواِق ٍد َّ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

اس معه ،إِْذ أَْقبَ َل َثلاَ َثُة َن َف ٍرَ ،فأَْقبَ َل اْثنَا ِن إىل رسول اهللِ،
َبيْن َ
س يف المَْ ْس ِج ِدَ ،والنَّ ُ
َما هو َجاِل ٌ
احدٌ ،قالَ :ف َوَق َفا على رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأََّما
صلى اهلل عليه وسلمَ ،وَذ َه َ
ب َو ِ

س َخْل َف ُه ْمَ ،وأَ َّما الثَّاِل ُثَ ،فأَْدَب َر
س فيهاَ ،وأَ َّما الآْ َخُرَ ،ف َجَل َ
أَ َح ُد ُه َماَ ،ف َرأَى ُف ْر َجًة يف الحْ َ ْل َقِةَ ،ف َجَل َ
َذا ِهبًا ،فلما َف َر َغ رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :أال ُأ ْخبرُِ ُك ْم عن النَّ َف ِر الثَّلاَ َثِة ،أَ َّما
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.
 .2الكهف.46 :
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َحيَا اهلل منهَ ،وأَ َّما الآْ َخُر َفأَ ْع َر َ
ض،
است ْ
است ْ
َحيَاَ ،ف ْ
أَ َح ُد ُه ْمَ ،فأَ َوى إىل اهللَِ ،فآ َواُه اهللَ ،وأَ َّما الآْ َخُر َف ْ
َفأَ ْع َر َ
ض اهلل عنه).

()1

وقد حذر اهلل تعاىل من االنقياد وراء الغافلني عن ذكره سبحانه ،يف مقابل احلث على
ين
اصبرِ ْ َن ْف َس َك َم َع َّال ِذ َ
مرافقة الذاكرين اهلل الداعني إليه بالغداة والعشي ،فقال تعاىلَ { :و ْ

الدْنيَا َولاَ
يدو َن َو ْج َهُه َولاَ َت ْع ُد َعيْن َ
يد ِزينََة الحْ َيَاةِ ُّ
َاك َعنْ ُه ْم ُت ِر ُ
ْعو َن َرَّب ُهم ِباْل َغ َداةِ َواْل َع ِش ِّي ُي ِر ُ
يَد ُ
ُ ً ()2
ُت ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفْلنَا َقْلبَُه َعن ِذ ْك ِرَنا َو َّاتبَ َع َه َواُه َو َكا َن أَ ْمُرُه فُرطا}.

فهذا بيان ختامي لبعض مقام الذاكرين اهلل عنده جل شأنه ،وهم القوم الذين ال يَ ْش َقى

يس ُه ْم ،عسى أن ينفع اهلل متدبريه مبا يعزز استقامتهم ،ودوام ذكرهم هلل تعاىل ،وصلى
ِب ِه ْم َجِل ُ
اهلل وسلم ،على النيب حممد ،وعلى آله وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من قعد حيث ينتهي به اجمللس ومن رأى فرجة يف احللقة فجلس فيها.
 .2الكهف.28 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني أفضل الناس وخري األمم
احللقة األوىل
عن َجابر بن عبد اهللِ ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
يت خمَ ْ ًسا مل ُي ْع َط ُه َّن
(أ ْع ِط ُ
ِ

ت لي َ
األ ْر ُ
ض َم ْس ِج ًدا َو َط ُهو ًراَ ،فأَيمَُّا َر ُج ٍل
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعَل ْ
ب َم ِس َ
أَ َح ٌد َقبِْلي؛ ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ
يت َّ
الش َفا َعَة،
ت لي المََْغا ُ ،ومل تحَِ َّل َأل َح ٍد َقبِْليَ ،وُأ ْع ِط ُ
الصالُة َفْلُي َص ِّلَ ،وُأ ِحَّل ْ
من ُأ َّمتيِ أَْد َر َكتُْه َّ
نمِ
ْت إىل الناس َع َّامًة)(.)1
اصًةَ ،وُب ِعث ُ
وكان النيب ُيبْ َع ُث إىل َق ْو ِمِه َخ َّ
يظهر هذا احلديث النبوي الشريف بعض ما اختص اهلل تعاىل به النيب حممداً ،صلى اهلل

عليه وسلم ،مما يشري إىل جانب من األفضلية اليت امتاز بها عن العاملني ،وهي امتيازات
تسري ألمته ،فعن ُح َذيْ َفَة ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ف ِّضْلنَا على الناس

ت لنا َ
األ ْر ُ
ت
ض ُكُّل َها َم ْس ِج ًداَ ،و ُج ِعَل ْ
وف املَالِئ َكِةَ ،و ُج ِعَل ْ
الث؛ ُج ِعَل ْ
ت ُصُفوُفنَا َك ُصُف ِ
ِبثَ ٍ
ُت ْرَبُت َها لنا َط ُهو ًرا ،إذا مل نجَِ ْد المَْاَءَ ،وَذ َك َر َخ ْصَلًة ُأ ْخ َرى)(.)2
قال العلماء :املذكور هنا خصلتان؛ ألن قضية األرض يف كونها مسجداً وطهوراً خصلة

واحدة ،وأما الثالثة فمحذوفة هنا ،ذكرها النسائي.

()3

وحديث النسائي املشار إليه آنفاً ،يرويه عن حذيفة ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
ت َ
وسلمُ( :ف ِّضْلنَا َعَلى النَّاس ِبثَ َ
األ ْر ُ
ت تربتها لنا
ض ُكُّل َها َلنَا َم ْس ِج ًداَ ،و ُج ِعَل ْ
ال ٍث؛ ُج ِعَل ِ
ِ
وف المَْ َ
آخ َر ُسو َرةِ اْلبَ َق َرةِ ِم ْن
الِئ َكِةَ ،وُأوِت ُ
َط ُهو ًراَ ،و ُج ِعَل ْ
ات؛ ِ
ت ُصُفوُفنَا َك ُصُف ِ
يت َه ُؤ َالِء اآليَ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب التيمم ،باب منه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة.
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.5 - 4/ 5 :
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َكنْز تحَْ َ ْ
ش ،لمَْ ُي ْع َط منه أَ َح ٌد َقبِْلي ،وال يعطى منه أحد بعدي)
ٍ
ت ال َع ْر ِ

()1

ففي هذين احلديثني إشارات واضحة إىل متتع أمة اإلسالم بآثار االمتيازات ،اليت خص

اهلل نبيه حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم بهاَ ،
فاأل ْر ُ
ض هلم َم ْس ِجد َو َط ُهور ،وهم ينتمون إىل دين

وف املَالِئ َكِة ،مما يعين أن اخلريية
وج ِعَل ْ
ت ُصُفوُفهم َك ُصُف ِ
اإلسالم املوجه إىل الناس َع َّامًةُ ،
تناهلا أمة اإلسالم بفضل اتباع دين نبيها ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإال فال فضل هلا على
الناس بغريه.
خريية أمة اإلسالم:
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهُ :
اس،
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
(كنْت ْ
ت ِللنَّ ِ
اس ،قالَ :خيرْ َ الناس ِللنَّ ِ

السل يف أَ ْعنَاِق ِه ْم ،حتى يَد ُ ُ
الم)
َتأُْتو َن ِب ِه ْم يف َّ
ْخلوا يف ِ
الس ِ ِ
اإل ْس ِ

()2

مقام األفضلية املشار إليه يف هذا األثر خيتص جبماعة املؤمنني ،اليت شهد اهلل هلا باخلريية،

وف َوَتنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
فقال تعاىلُ :
نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
{كنت ْ
ِ
ت ِللنَّ ِ

ِباهللِ .)3(}...

اختلف املفسرون يف معنى قولهُ :
اس} فقال احلسن بن أبي
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
{كنت ْ
ت ِللنَّ ِ

احلسن ،ومجاعة من أهل العلم :معنى هذه اآلية خطاب األمة بأنهم خري أمة أخرجت للناس،
فلفظ أمة على هذا التأويل اسم جنس ،كأنه قيل هلم كنتم خري األمم ،ويؤيد هذا التأويل
كونهم شهداء على الناس.

()4

ومؤهالت مجاعة املؤمنني لنيل منزلة خري األمم ،ال ختتلف كثرياً عن مؤهالت أفرادها لنيل
األفضلية لذواتهم بني اخللق ،فهي أمة مؤمنة ،تتحمل عبء األمر باملعروف ،والنهي عن

 .1سنن النسائي الكربى ،كتاب فضائل القرآن ،باب اآليتان من آخر سورة البقرة ،260 /7 ،وصححه األلباني يف السلسلة

الصحيحة.1482 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة آل عمران ،باب ُ
َّاس} (آل عمران.)110 :
ُم َخيرَْ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
{كنْت ْ
ت ِللن ِ

 .3آل عمران.110 :
 .4احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.489/ 1 :
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املنكر ،ومؤهالتها يف هذا الشأن تتقاطع مع مؤهالت أفرادها فيه ،يف انسجام وتوافق،
يعربان عن حركة مقصودة ،إلحقاق احلق ،وإزهاق الشر والباطل ،واملسلمون أفراداً ومجاعة
مدعوون دائماً لسلوك صراط اهلل املستقيم ،الذي يضمن هلم أداء دورهم من خالله ،مبا
يتوافق مع مهمتهم املوكولة إليهم ،ليحجزوا هلم املكانة املوعودة ،اليت أعدها اهلل تعاىل هلم،
وهو القائل جل شأنهَ :
ين َّات َق ْوا َرَّب ُه ْم لهَُ ْم ُغ َر ٌف ِّمن َف ْوِق َها ُغ َر ٌف َّمبْنِيٌَّة تجَْ ِري ِمن
{ل ِك ِن َّال ِذ َ
تحَْتِ َها الأَْْن َهاُر َو ْع َد اهللِ لاَ خُْيِل ُف ُ
اهلل المِْي َعادَ}(.)1

يقول العيين :أي هذا باب يف قوله تعاىل{ :كنتم خري أمة}؛ أي وجدمت خري أمة ،وقيل :كنتم
يف علم اهلل خري أمة ،وقيل :كنتم يف األمم قبلكم مذكورين بأنكم خري أمة ،موصوفني به،
وعن ابن عباس ،هم الذين هاجروا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وروى الطربي عن
السدي ،قال عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه :لو شاء اهلل عز وجل لقال :أنتم خري أمة ،ولو
قال لكنا كلنا ،ولكن هذا خاص بالصحابة ،ومن صنع مثل ما صنعوا ،كانوا خري أمة.
وقال الواحدي :إن رؤوس اليهود وعدد منهم مجاعة ،منهم ابن صوريا ،عمدوا إىل مؤمنيهم
عبد اهلل بن سالم ،وأصحابه فآذوهم إلسالمهم ،فنزلت ،وقال مقاتل :نزلت يف أبي ومعاذ
وابن مسعود وسامل موىل أبي حذيفة ،وذلك أن مالك بن الضيف ،ووهب بن يهودا ،قاال
للمسلمني :ديننا خري مما تدعوننا إليه ،وحنن خري وأوصل منكم ،فنزلت ،ويقال هذا اخلطاب
للصحابة ،وهو يعم سائر األمة .وقوله( :خري الناس) أي خري بعض الناس لبعضهم،
وأنفعهم هلم ،من يأتي بأسري مقيد يف السلسلة إىل دار اإلسالم فيسلم ،وإمنا كان خرياً ألنه
بسببه صار مسلماً ،وحصل أصله مجيع السعادات الدنياوية واألخراوية.

 .1الزمر.20 :
 .2عمدة القاري.148 /18 :
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()2

اهلل اختار أمة اإلسالم:
مما متتاز به أمة اإلسالم ،أن اهلل جل يف عاله اختارها ،وأمساها ،مصداقاً لقوله تعاىل:

الدين ِم ْن َح َرج ِّمَّلَة أَِب ُ
َ َُ
يك ْم
{ َو َجا ِه ُدوا فيِ اهللِ َح َّق ِج َهاِدهِ ُه َو ْ
اجتَبَ ُاك ْم َو َما َج َعل َعليْك ْم فيِ ِّ ِ
ٍ
الر ُس ُ
يم ُه َو سمَ ُ
َّاك ُم المُْ ْسِلم َ
ول َش ِهيداً َعَليْ ُك ْم َوَت ُكوُنوا
إِْب َرا ِه َ
ني ِمن َقبْ ُل َوفيِ َه َذا ِليَ ُكو َن َّ
َ
َص ُموا ِباهللِ ُه َو َم ْولاَ ُك ْم َفنِ ْع َم المَْْولىَ
الصلاَ ةَ َوآُتوا َّ
يموا َّ
اس َفأَِق ُ
الز َكاةَ َوا ْعت ِ
ُش َه َداء َعلى النَّ ِ
ري}(*) .
َوِن ْع َم النَّ ِص ُ
1

اجتَبَ ُاك ْم}؛ أي اصطفاكم واختاركم يا أمة حممد،
جاء يف أضواء البيان ،أن قوله تعاىلُ :
{ه َو ْ

ومعنى هذه اآلية أوضحه بقولهُ :
اس}
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
{كنت ْ
ت ِللنَّ ِ
{ه َو سمَ ُ
َّاك ُم المُْ ْسِل ِم َ
ني ِمن َقبْ ُل َوفيِ َه َذا} اختلف يف مرجع الضمري الذي هو
وقوله تعاىلُ :
{ه َو سمَ ُ
َّاك ُم}
لفظ هو من قولهُ :
فقال بعضهم :اهلل هو الذي مساكم املسلمني من قبل ،ومن هذا ،وهذا القول مروي
عن ابن عباس ،وبعض السلف الصاحل ،كما نقله عنهم ابن كثري ،وقال بعضهم :هو؛ أي

إبراهيم ،مساكم املسلمني ،واستدل هلذا بقول إبراهيم وإمساعيلَ {:و ِمن ُذ ِّريَّتِنَآ ُأ َّمًة ُّم ْسِل َمًة

َّل َك} ،وبهذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،كما نقله عنه ابن كثري ،ومن أنواع البيان
اليت تضمنها هذا الكتاب املبارك ،أن يقول بعض العلماء يف اآلية ً
قوال ،وتكون يف اآلية
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول ،ويرى بعض العلماء يف هذه اآليات قرينتان تدالن
{ه َو سمَ ُ
َّاك ُم
على أن قول عبد الرمحن بن زيد بن أسلم غري صواب ،إحداهما ،أن اهلل قالُ :

المُْ ْسِل ِم َ
ني ِمن َقبْ ُل َوفيِ َه َذا} أي القرآن ،ومعلوم أن إبراهيم مل يسمهم املسلمني يف القرآن؛
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة ،كما نبه على هذا ابن جرير .

القرينة الثانية :أن األفعال كلها يف السياق املذكور راجعة إىل اهلل تعاىل ،ال إىل إبراهيم،
* احلج.78 :
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اجتَبَ ُاك ْم} أي اهلل ،وما جعل عليكم يف الدين من حرج ،أي اهلل ،هو مساكم
فقولهُ :
{ه َو ْ
املسلمني أي اهلل ،فإن قيل الضمري يرجع إىل أقرب مذكور ،وأقرب مذكور للضمري املذكور
هو إبراهيم ،فاجلواب أن حمل رجوع الضمري إىل أقرب مذكور حمله ما مل يصرف عنه صارف،
وهنا قد صرف عنه صارف؛ ألن قوله{ :ويف َ
هذا} يعين القرآن دليل على أن املراد بالذي
اجتَبَ ُاك ْم
مساهم املسلمني فيه هو اهلل ،ال إبراهيم ،وكذلك سياق اجلمل املذكورة قبله ،حنو ُ
{ه َو ْ
كم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج} يناسبه أن يكون هو مساكم ،أي اهلل :املسلمني.
َو َما َج َع َل َعَليْ ْ
الد ِ
ٍ
فهذا عرض لعينة خمتارة من األدلة الشرعية اليت تربز تصدر أمة اإلسالم لسلم األفضلية
(*)
1

واخلريية ،عسى أن نكون من املعتزين باالنتماء إىل هذه األمة ،والداعني إىل دينها والعاملني
به ،راجني اهلل العلي القدير أن ييسر متابعة احلديث عن فضل هذه األمة ،وتصدرها األمم
األخرى يف اخلريية ،وذلك يف احللقة القادمة من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* أضواء البيان.303 - 300/ 5 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني أفضل الناس وخري األمم
احللقة الثانية
َ
يل :يا َر ُس َ
ْر َّي ،رضي اهلل عنه ،قالِ( :ق َ
ول اهللِ ،أَ ُّي الناس أَْف َض ُل؟ فقال
عن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

يل اهللِ ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه ،قالواُ :ث َّم من؟ قال:
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ :م ْؤ ِم ٌن يجَُا ِه ُد يف َسبِ ِ
ب من ِّ
اب يَتَّ ِقي اهللََ ،ويَ َد ُع الناس من َش ِّرهِ)(*).
ُم ْؤ ِم ٌن يف ِش ْع ٍ
الش َع ِ
1

تعرضت احللقة السابقة إىل بعض ما اختص اهلل تعاىل به النيب حممداً ،صلى اهلل عليه

وسلم ،عن العاملني ،وهي امتيازات تسري ألمته ،فهي خري األمم ،تأهلت لذلك مبؤهالت
اإلميان ،وقيامها بواجب األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وأمة اإلسالم ،متتاز بأن اهلل جل
يف عاله اختارها ،وأمساها ،ويف سياق موضوع بيان أفضل الناس وأحسنهم ،ففي احلديث
الشريف أعاله ،يبني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن املؤمن بني خيارين إن أراد نيل
األفضلية عند اهلل تعاىل؛ أحدهما ،ممارسة اجلهاد بالنفس واملال ،مع التقيد بأداء الواجبات
العينية األخرى ،وثانيهما ،اعتزال الفنت ،والتشبث بالتقوى ،وكف نفسه عن ممارسة الشر
واألذىً ،
قوال و ً
عمال.
فاجلهاد يف سبيل اهلل باملال والنفس ،من األعمال اليت يرتقي بها املؤمن لبلوغ أرفع
الدرجات عند اهلل تعاىل ،من هنا أجاب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن سؤال :أَ ُّي الناس
َ ُ
يل اهللِ ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه ،ويليه بالفضل،
أْف َضل؟ فبني أن اإلنسان األفضل ،هو ُم ْؤ ِم ٌن يجَُا ِه ُد يف َسبِ ِ
ب من ِّ
اب يَتَّ ِقي اهللََ ،ويَ َد ُع الناس من َش ِّرهِ.
ُم ْؤ ِم ٌن يف ِش ْع ٍ
الش َع ِ

* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل.
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متى يكون اعتزال الناس مفض ً
ال؟
عن ابن حجر ،يف فتح الباري –بتصرف :-وكأن املراد باملؤمن من قام مبا تعني عليه
حصل هذه الفضيلة ،وليس املراد من اقتصر على اجلهاد وأهمل الواجبات
القيام به ،ثم ّ
العينية ،وحينئذ فيظهر فضل اجملاهد ،ملا فيه من بذل نفسه وماله هلل تعاىل ،وملا فيه من النفع
املتعدي ،وإمنا كان املؤمن املعتزل يتلو اجملاهد يف الفضيلة؛ ألن الذي خيالط الناس ال يسلم
من ارتكاب اآلثام ،واالعتزال مقيد بوقوع الفنت.
وقولهُ( :م ْؤ ِم ٌن يف ِش ْعب) ويف رواية ملسلم ،ذكر فيهاَ ( :ر ُج ٌل ُم ْعت ٌ
ب من ِّ
اب)،
ِ
َزل يف ِش ْع ٍ
ٍ
الش َع ِ
ويف رواية أخرى له ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه قال( :من

َخيرْ َم َعاش الناس هلمَ ،ر ُج ٌل ِ ٌ َ َ
ري على َمتْنِِهُ ،كَّل َما مسع َهيْ َعًة
يل اهللِ ،يَ ِط ُ
ِ ِ
ممُْسك ِعنَان ف َر ِسِه يف َسبِ ِ
ْ
َ
َ ً َ
ْ َ لمَْ
ٌ
س َش َع َفٍة ،من هذه
أو ف ْز َعة ،طا َر عليه ،يَبْتَ ِغي ال َقتْلَ ،وا ْو َت َمظ َّانُه ،أو َر ُجل يف ُغنَيْ َمٍة يف َرأ ِ

ف ،أو َب ْطن َواٍد من هذه َ
َّ
الز َكاةََ ،ويَ ْعُب ُد َرَّبُه ،حتى يَأِْتيَُه
الصالةََ ،وُي ْؤِتي َّ
الش َع ِ
يم َّ
األ ْوِديَِةُ ،ي ِق ُ
ِ

اْليَ ِقنيُ ،ليس من الناس إال يف َخيرْ ٍ)(.)1

ويبني ابن حجر أن يف احلديث فضل االنفراد؛ ملا فيه من السالمة من الغيبة واللغو ،وحنو

ذلك ،وأما اعتزال الناس ً
أصال ،فقال اجلمهور :حمل ذلك عند وقوع الفنت ،وقال ابن عبد
الش ْعب واجلبل؛ ألن ذلك يف األغلب يكون خالياً
الرب :إنه إمنا أوردت هذه األحاديث بذكر ِ
من الناس ،فكل موضع يبعد على الناس ،فهو داخل يف هذا املعنى.

()2

ويرى العيين أن قوله( :مؤمن جماهد) أي أفضل الناس مؤمن جماهد ،قالوا هذا عام
خمصوص ،تقديره :هذا من أفضل الناسَّ ،
وإال فالعلماء أفضل ،وكذا الصديقون ،كما جاءت
بذلك األحاديث.

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل اجلهاد والرباط.
 .2فتح الباري7 - 6/ 6 :
 .3عمدة القاري.83/ 14 :
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ويذكر النووي ،أن اجلمهور أجابوا عن هذا احلديث ،بأنه حممول على االعتزال يف زمن
الفنت واحلروب ،أو هو فيمن ال يسلم الناس منه ،وال يصربون عليه ،أو حنو ذلك من
اخلصوص ،وقد كان األنبياء ،صلوات اهلل وسالمه عليهم ،ومجاهري الصحابة والتابعني،
والعلماء والزهاد خمتلطني ،فيحصلون منافع االختالط؛ كشهود اجلمعة واجلماعة واجلنائز،
الش ْعب ،فهو ما انفرج بني جبلني ،وليس
وعيادة املرضى ،وحلق الذكر ،وغري ذلك ،وأما ِ
الش ْعب ً
مثاال؛ ألنه
الش ْعب خصوصاً ،بل املراد االنفراد واالعتزال ،وذكر ِ
املراد هنا نفس ِ

خال عن الناس غالباً.

()1

الناس معادن:
من األحاديث الشريفة اليت حددت أصناف املفضلني من الناس عموماً ،ما جاء يف رواية

أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :تجَِ ُدو َن الناس َم َعاِد َن،

لجْ َ
اإل ْسالم ،إذا َف ِق ُهواَ ،وتجَِ ُدو َن َخيرْ َ الناس يف هذا َّ
الشأْ ِن،
ِخيَاُر ُه ْم يف ا ا ِهِليَِّةِ ،خيَاُر ُه ْم يف ِ ِ
َّه ْم له َك َرا ِهيًَةَ ،وتجَِ ُدو َن َش َّر الناس َذا اْل َو ْج َهينْ ِ  ،الذي يَأِْتي َه ُؤالِء ِب َو ْجٍهَ ،ويَأِْتي َه ُؤالِء
أَ َشد ُ
ِب َو ْجٍه)(.)2

ويؤيد أفضلية املتفقهني يف الدين ،حديث ُم َع ِاويََة ،عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

أنه قال( :من ُي ِرِد اهلل ِبِه َخيرْ ًاُ ،ي َف ِّق ْهُه يف ِّ
ين) (.)3
الد ِ

ً
أصوال خمتلفة ،واملعادن مجع معدن،
جاء يف فتح الباري ،أن قوله( :تجَِ ُدو َن الناس َم َعاِد َن) أي

وهو الشيء املستقر يف األرض ،فتارة يكون نفيساً ،وتارة يكون خسيساً ،وكذلك الناس.

لجْ َ
الم) وجه التشبيه أن املعدن ملا كان إذا
وقولهِ :
(خيَاُر ُه ْم يف ا ا ِهِليَِّة ِخيَاُر ُه ْم يف ِ
اإل ْس ِ
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.34 /13 :
َ
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َوُأنثَى َو َج َعْلن ُ
اس إِنَّا َخَل ْقن ُ
َاك ْم }...
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب قول اهلل تعاىل{ :يَا أيُّ َها النَّ ُ
(احلجرات.)13 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب قول اهلل تعاىل{ :فأن هلل مخسه وللرسول}(األنفال.)41 :
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استخرج ظهر ما اختفى منه ،وال تتغري صفته ،فكذلك صفة الشرف ،ال تتغري يف ذاتها ،بل
من كان شريفاً يف اجلاهلية ،فهو بالنسبة إىل أهل اجلاهلية رأس ،فإن أسلم استمر شرفه،
وكان أشرف ممن أسلم من املشروفني يف اجلاهلية.
وأما قوله( :إذا َف ِق ُهوا) ففيه إشارة إىل أن الشرف اإلسالمي ال يتم إال بالتفقه يف الدين،
واملراد باخليار والشرف وغري ذلك ،من كان متصفاً مبحاسن األخالق؛ كالكرم والعفة
واحللم وغريها ،متوقياً ملساويها؛ كالبخل ،والفجور ،والظلم ،وغريها .وقوله( :إذا فُقهوا)
بضم القاف ،وجيوز كسرها.

قولهَ ( :وتجَِ ُدو َن َخيرْ َ الناس يف هذا َّ
َّه ْم له
الشأْ ِن)؛ أي الوالية واإلمرة ،وقوله( :أَ َشد ُ

َك َرا ِهيًَة) أي إن الدخول يف عهدة اإلمرة مكروه من جهة حتمل املشقة فيه ،وإمنا تشتد الكراهة
له ممن يتصف بالعقل والدين؛ ملا فيه من صعوبة العمل بالعدل ،ومحل الناس على رفع
الظلم ،وملا يرتتب عليه من مطالبة اهلل تعاىل للقائم به من حقوقه ،وحقوق عباده ،وال ختفى
خريية من خاف مقام ربه ،وأما قوله (حتى يقع فيه) فاختلف يف مفهومه ،فقيل :معناه أن من
مل يكن حريصاً على اإلمرة ،غري راغب فيها إذا حصلت له بغري سؤال ،تزول عنه الكراهة
فيها ،ملا يرى من إعانة اهلل له عليها ،فيأمن على دينه ممن كان خياف عليه منها قبل أن يقع
فيها ،ومن ثم أحب من أحب استمرار الوالية من السلف الصاحل ،حتى قاتل عليها ،وصرح
بعض من عزل منهم ،بأنه مل تسره الوالية ،بل ساءه العزل ،وقيل :املراد بقوله حتى يقع فيه؛
أي فإذا وقع فيه ال جيوز له أن يكرهه ،وقيل معناه :إن العادة جرت بذلك ،وأن من حرص
على الشيء ،ورغب يف طلبه ،قل أن حيصل له ،ومن أعرض عن الشيء ،وقلت رغبته فيه
حيصل له غالباً ،واهلل أعلم.

(*)
1

ومن األحاديث اليت أشري فيها إىل أن الناس درجات ،وأنهم معادن ،ما رواه أبو ُه َريْ َرة ،رضي
* فتح الباري.530 - 529/ 6 :
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َ
ش يف هذا َّ
الشأْ ِنُ ،م ْسِل ُم ُه ْم
اهلل عنه :أ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :الناس َتبَ ٌع ِلُق َريْ ٍ

اس َم َعاِد ُنِ ،خيَاُر ُه ْم يف الجْ َا ِهِليَِّة ِخيَاُر ُه ْم يف
َتبَ ٌع لمُِ ْسِل ِم ِه ْمَ ،و َكاِفُر ُه ْم َتبَ ٌع ِل َكاِف ِر ِه ْمَ ،والنَّ ُ
اإل ْسالم ،إذا َف ِق ُهوا تجَِ ُدو َن من َخيرْ ِ الناس ،أَ َش َّد الناس َك َرا ِهيًَة لهَِ َذا َّ
الشأْ ِن حتى يَ َق َع فيه)(.)1
ِ ِ
فهذا احلديث يشري إىل فضل قريش على الناس ،ومجهور أهل العلم اشرتطوا أن يكون

اإلمام قرشياً ،خبالف اخلوارج وطائفة من املعتزلة ،الذين اشرتطوا أن يقوم اإلمام بالكتاب
والسنة ،سواء أكان عربياً أم عجمياً.

()2

فهذه متابعة لعرض عينة خمتارة أخرى من األدلة الشرعية اليت تربز املتصدرين من
الناس لسلم األفضلية ،عسى أن يكون يف تدبرها نفع ملن أراد االرتقاء والتفوق ،راجني اهلل
العلي القدير أن ييسر متابعة احلديث عن املميزين بالفضل من الناس ،يف احللقة القادمة
من زاوية الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب قول اهلل تعاىل{ :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم}...
(احلجرات.)13 :
 .2فتح الباري.118 /13 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
يبني أفضل الناس وخري األمم
احللقة الثالثة واألخرية
عن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :خيرُْ الناس َق ْرِنيُ ،ث َّم

ين يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم يجَِيُء أَْق َوا ٌم َت ْسبِ ُق َش َهاَدُة أَ َح ِد ِه ْم يمَِينَُهَ ،ويمَِيُنُه َش َهاَدَتُه،
ين يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم َّال ِذ َ
َّال ِذ َ

يمَ :و َكاُنوا يَ ْض ِرُبوَننَا على َّ
الش َهاَدةِ َواْل َع ْه ِد)(*).
قال إِْب َرا ِه ُ
1

وقفت احللقة السابقة عند إجابة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن أفضل الناس،

والذي أعطى فيه األفضلية األوىل ملؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه وماله ،ويليه بالفضل
ب من ِّ
اب يَتَّ ِقي اهللََ ،ويَ َد ُع الناس من َش ِّرهِ ،وقد أشري إىل رأي اجلمهور
ُم ْؤ ِم ٌن يف ِش ْع ٍ
الش َع ِ

يف معنى االعتزال احملمود ،والذي يفيد بأنه حممول على االعتزال يف زمن الفنت واحلروب،
أو هو فيمن ال يسلم الناس منه ،وال يصربون عليه ،أو حنو ذلك من اخلصوص ،ووقفت
تلك احللقة أيضاً عند شرح قوله صلى اهلل عليه وسلم( :تجَِ ُدو َن الناس َم َعاِد َنِ ،خيَاُر ُه ْم يف

لجْ َ
الم ،إذا َف ِق ُهوا )...حيث أشري إىل مقام الذين يتفقهون يف الدين،
ا ا ِهِليَِّةِ ،خيَاُر ُه ْم يف ِ
اإل ْس ِ
الذين أراد اهلل بهم خرياً ،من خالل تيسري التفقه يف الدين هلم ،وأشارت احللقة السابقة
أيضاً إىل فضل قريش كقبيلة ،فالناس تبع هلا يف اإلمارة والسيادة ،ومجهور أهل العلم
اشرتطوا أن يكون اإلمام قرشياً.
ويف احلديث الشريف أعاله ،خيص قوله صلى اهلل عليه وسلم( :خري الناس قرني) قوماً
منهم دون مجيعهم ،ومعلوم أن قرنه :كلهم مل يكونوا خري الناس ،فقد كان فيهم أبو جهل،
وأمية بن خلف ،وسائر املشركني ،ومسيلمة الكذاب ،وإمنا كان خري الناس بعض القرن ال
* صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
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كلهم ،فصار كأنه قال :خري الناس يف قرني.

()1

أفضل الصحابة واجملاهدين:
قال احلافظ :املراد بقرن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث الصحابة.

()2

والصحابة ،رضي اهلل عنهم ،درجات يف األفضلية ،وقد كانوا بناء على فقههم لألدلة
واملواقف ،حيددون كبارهم وأفضلهم ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال( :كنا نخَُيرُِّ

بني الناس يف َز َمن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فن َ َ ْ
لخْ َ َّ
اب،
ُخيرُِّ أَبا َبك ٍرُ ،ث َّم ُع َم َر بن ا ط ِ
ِ

ْما َن بن َع َّفا َن ،رضي اهلل َعنْ ُه ْم)(.)3
ُث َّم ُعث َ

{السابُقو َن َ
ين
اج ِر َ
األ َّوُلو َن ِم َن المُْ َه ِ
واهلل تعاىل أثنى على السابقني لإلسالم ،فقال تعاىلِ َّ :

َو َ
وهم ِبإِ ْح َسا ٍن َّر ِض َي ُ
ات تجَْ ِري تحَْتَ َها
نص ِار َو َّال ِذ َ
ين َّاتبَ ُع ُ
األ َ
اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضواْ َعنُْه َوأَ َع َّد لهَُ ْم َجنَّ ٍ

َ
يم}(.)4
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
ين ِفي َها أََبداً َذِل َك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ

فاهلل تعاىل رضي عن شرائح من املؤمنني ،أشارت إليهم اآلية الكرمية ،وعلى رأسهم
السابُقو َن َ
األ َّوُلو َن ِم َن
كبار الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،الذين ذكرهم يف قوله سبحانهَ { :و َّ ِ

ين َو َ
نص ِار }...قيل :هم من صلى للقبلتني ،وقيل من شهد بدراً ،وقيل من حضر
اج ِر َ
األ َ
المُْ َه ِ
بيعة الرضوان( ،)5وممن يشملهم فضل الفوز بالرضا الرباني ،الالحقون بالسابقني من
الفريقني ،على أن من تبعيضية ،أو الذين اتبعوهم باإلميان والطاعة إىل يوم القيامة ،فاملراد
بالسابقني مجيع املهاجرين واألنصار ،بناء على َّ
أن (من) بيانية.

()6

ومن اآليات القرآنية اليت أشارت إىل تفضيل اجملاهدين يف سبيل اهلل ،قوله تعاىل{ :ال
 .1حبر الفوائد املشهور مبعاني األخبار.374 /1 :
 .2حتفة األحوذي.389 /6 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل أبي بكر بعد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .4التوبة.100 :
 .5التسهيل لعلوم التنزيل.83/ 2 :
 .6تفسري أبي السعود.97/ 4 :
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لمْجَُ َ
َوي اْل َقا ِع ُدو َن ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني َغيرُْ ُأوِلي َّ
يل اهللِ ِبأَْم َوالهِِ ْم َوأَْنُف ِس ِه ْم
يَ ْست ِ
الض َر ِر َوا ا ِه ُدون فيِ َسبِ ِ
ين َد َر َجًة َو ُكلاًّ َو َع َد ُ
َف َّض َل ُ
اهلل الحُْ ْسنَى َوَف َّض َل
ين ِبأَْم َوالهِِ ْم َوأَْنُف ِس ِه ْم َعَلى اْل َقا ِع ِد َ
اهلل المْجَُا ِه ِد َ
ُ
يما}(.)1
ين َعَلى اْل َقا ِع ِد َ
اهلل المْجَُا ِه ِد َ
ين أَ ْج ًرا َع ِظ ً

وذكر جزاء األخيار من اخللق يف كثري من اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية
الصحيحة ،ومن ذلك بيان أن اجملاهدين درجات عند ربهم ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل

الصالةَ،
عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :من آ َم َن ِباهللِ َوِب َر ُسوِلِهَ ،وأََقا َم َّ
َو َصا َم َر َم َضا َن ،كان َح ّقاً على اهللِ أَ ْن ُيد ِ َ لجْ َ َ
س يف أَ ْر ِضِه
يل اهللِ ،أو َجَل َ
ْخلُه ا نَّة َجا َه َد يف َسبِ ِ
اليت ُوِل َد فيهاَ ،ف َق ُالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أََفلاَ ُنبَ ِّشُر الناس؟ قال :إِ َّن يف الجْ َنَِّة ِماَئَة َد َر َجٍة ،أَ َع َّد َها
َ
ُم اهللَ،
يل اهللِ ،ما بني َّ
اهلل ِلْل ُم َجا ِه ِد َ
ض ،فإذا َسأَْلت ُ
الد َر َجتَينْ ِ  ،كما بني َّ
الس َماِء َواأل ْر ِ
ين يف َسبِ ِ
س ،فإنه أَ ْو َس ُط الجْ َنَِّةَ ،وأَ ْعَلى الجْ َنَِّةُ ،أ َراُه َف ْوَقُه َع ْر ُ
ش الرمحنَ ،و ِمنُْه َت َف َّجُر أَْن َهاُر
اسأَُلوُه اْل ِف ْرَد ْو َ
َف ْ
الجْ َنَِّة)(.)2

أفضلية أشخاص بأعيانهم:
مل يقتصر بيان درجات الناس ،وأفضلية تفضيلهم على بعض ،على ذكر أصنافهم ،بل ورد
تفضيل بعض أشخاصهم بأعيانهم ،ومن هؤالء األنبياء واملرسلون ،عليهم السالم ،فاهلل
تعاىل أثنى على أنبيائه ،عليهم السالم ،الذين اصطفاهم من خلقه ،فقال جل شأنه حبقهم:

األيْ ِدي َو َ
وب ُأ ْوِلي َ
يم َوإِ ْس َح َ
َاهم بخَِاِل َصٍة
اق َويَ ْعُق َ
األْب َص ِار* إِنَّا أَ ْخَل ْصن ُ
{ َواْذ ُك ْر ِعبَاَدَنا إْب َرا ِه َ

َّه ْم ِعن َدَنا لمَِ َن املُ ْص َط َفينْ َ َ
األ ْخيَ ِار* َواْذ ُك ْر إِسمْ َا ِع َ
يل َواْليَ َس َع َوَذا اْل ِك ْف ِل َو ُك ٌّل
َّار* َوإِن ُ
ِذ ْك َرى الد ِ
ِّم ْن َ
األ ْخيَ ِار}.

()3

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ذكر صنفاً من املفضلني على الناس حني ذكر املؤمن

 .1النساء.95 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل...
 .3ص.48 - 45:
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اجملاهد ،دون حتديد أشخاص بعينهم ،ويف أحاديث أخرى ُمنحت األفضلية ألشخاص
بأعيانهم ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فضل أبا بكر الصديق ،على سائر األصحاب
ب رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ْر ِّي ،رضي اهلل عنه ،قالَ :خ َط َ
األخيار ،فعن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ
الناس وقال( :إِ َّن اهللَ َخيرَّ َ َعبْ ًدا بني ُّ
الدْنيَا َوَبينْ َ ما ِعنْ َدُهَ ،ف ْ
اختَا َر ذلك اْل َعبْ ُد ما ِعنْ َد اهللِ ،قال:

َفبَ َكى أبو َب ْك ٍرَ ،ف َع ِجبْنَا ِلُب َكاِئِه أَ ْن خُْيبرِ َ رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن َعبْ ٍد ُخيرََِّ ،ف َكا َن
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو املُ َخيرَّ َ ،وكان أبو َب ْك ٍر أَ ْعَل َمنَا ،فقال رسول اهللِ ،صلى

اهلل عليه وسلم :إ َّن من أَ َم ِّن الناس َعَل َّي يف ُص ْحبَتِِه َو َماِلِه أََبا َب ْكرَ ،وَل ْو كنت ُمتَّ ِخ ًذا َخِليلاً
ِ
ٍ
لاَ خََّ ْ َ ْ َ ُ
اب إال ُسدَّ،
الم َو َم َوَّدُتُه ،ال يَبْ َقينَ َّ يف المَْ ْس ِج ِد َب ٌ
غري َرِّبي ،تذ ُت أَبا َبك ٍرَ ،ول ِك ْن أ ُخ َّوُة ِ
اإل ْس ِ
اب أبي َب ْك ٍر) (.)1
إال َب َ
ويف حديث الرجل الذي خيرج للدجال وحياوره ،ويعلن عن كفره به ،فإن النيب ،صلى اهلل

َ
ْر َّي ،رضي اهلل
عليه وسلم ،وصفه بأنه َخيرُْ الناس ،أو من َخيرْ ِ الناس ،فعن أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

عنه ،قال( :حدثنا رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِديثًا َطو ً
يما
َّجا ِلَ ،ف َكا َن ِف َ
يال عن الد َّ
ِ
اب المَِْدينَِةَ ،ب ْع َ
َّج ُال وهو محَُ َّر ٌم عليه أَ ْن يَد ُ
السبَاخ اليت
ض
ْخ َل ِن َق َ
حدثنا ِبِه ،أَ ْن قال :يَأِْتي الد َّ
ِّ ِ
ِبالمَِْدينَِةَ ،فيَ ْخُر ُج إليه يَ ْو َمئِ ٍذ َر ُج ٌل هو َخيرُْ الناس ،أو من َخيرْ الناس ،فيقول :أَ ْش َه ُد أَن َ
َّك
ِ
َّج ُال :أَ َرأَيْ َ
ت
َّج ُال الذي حدثنا َعنْ َك رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح ِديثَُه ،فيقول الد َّ
الد َّ

إن َقتَْل ُت هذا ُث َّم أَ ْحيَيُْتُه ،هل َت ُش ُّكو َن يف الأَْ ْمر؟ َفيَُق ُ
ولو َن :الَ ،فيَ ْقُتُلُه ُث َّم يحُْيِيِه ،فيقول :حني
ِ
َّج ُال :أَْقُتُلُه ،فال ُأ َسَّل ُط عليه)(. )2
يحُْيِيِه ،واهلل ما كنت َق ُّط أَ َش َّد َب ِص َ
ريةً ِمنيِّ اْليَ ْو َم ،فيقول الد َّ
ادعاء اخلريية والفضل للنفس:
نهى اهلل عز وجل عن زعم زكاة النفس وطهرها ،فقال جل شأنهَ...{ :فال ُتز ُّ
َكوا أَنُف َس ُك ْم
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( ،سدوا األبواب إال باب أبي بكر).

 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل املدينة ،باب ال يدخل الدجال املدينة.
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َ َ
َن َّات َقى}(.)1
ُه َو أ ْعل ُم بمِ ِ

والتزكية املنهي عنها ،هي اليت ميدح اإلنسان فيها نفسه؛ ألنها تبنى على معيار التقوى،

اليت يعلمها اهلل وحده ،وهو القائل ّ
َكو َن أَنُف َس ُه ْم َبل اهلل ُيز ِّ
ين ُيز ُّ
َكي
جل شأنه{ :أَلمَْ َت َر إِلىَ َّال ِذ َ
ِ
َمن يَ َشاُء َو َال ُي ْظَل ُمو َن َفتِ ً
يال}(.)2
وكان أخيار الناس ال يَدَّعون اخلريية والفضل ألنفسهم ،فعن محَُ َّم ِد بن الحْ َنَ ِفيَِّة ،قال( :قلت

َألِبي :أَ ُّي الناس َخيرٌْ َب ْع َد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال أبو َب ْك ٍر :قلتُ :ث َّم من؟ قال:

يت أَ ْن يَُق َ
ْم ُان ،قلتُ :ث َّم أنت ،قال :ما أنا إال َر ُج ٌل من املُ ْسِل ِم َ
ني) (.)3
ُث َّم ُع َمُرَ ،و َخ ِش ُ
ول ُعث َ

يسر اهلل تعاىل عرضها يف جمال بيان أفضل الناس عنده
مكتفني بهذه الومضات ،اليت َّ
سبحانه ،عسى أن يكون يف تأملها دافع حيفز على انتهاج درب األفاضل واألخيار ،لنكون
من زمرتهم بعون اهلل وتوفيقه ،مع التأكيد على أن ما متَّ عرضه كان يف ضوء ما ورد بشأن
أفضل الناس وخري األمم يف اآليات القرآنية وأحاديث خري الربية ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

 .1النجم.32 :
 .2النساء.49 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لو كنت متخذاً خلي ً
ال).
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الرسول األسوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن احلسد
احللقة األوىل
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِيَّ ُاك ْم َو َّ
الظ َّن ،فإن
َّ
اس ُدوا ،وال َت َداَبُروا ،وال َتبَا َغ ُضوا،
الظ َّن أَ ْك َذ ُب احلديث ،وال تحََ َّس ُسوا ،وال تجََ َّس ُسوا ،وال تحََ َ

َو ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ إِ ْخ َواًنا)(.)1

حرص اإلسالم على تعديل سلوك املسلمني ليتماشى مع روحه وقيمه ،ومن بني املثالب

السلوكية اليت نص احلديث الشريف أعاله على النهي عنها ،احلسد ،الذي يتعارض وجوده

مع اإلميان ،فال جيتمع اإلميان واحلسد يف نفس واحدة ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

ُ
َم ُع فيِ َج ْو ِف َعبْ ٍد
يل اهللَِ ،وَفيْ ُح َج َهنَّ َمَ ،وال يجَْت ِ
(ال يجَْت ِ
َم ُع فيِ َج ْو ِف َعبْ ٍد ُم ْؤ ِم ٍن غبَا ٌر فيِ َسبِ ِ
اإلمي ُ
َان َوالحْ َ َس ُد)(.)2
ِ
معنى احلسد والفرق بينه وبني الغبطة:
جاء يف معاجم اللغة ،أن معنى احلسد أن يتمنى املرء أَن تتحول إِليه نعمة امرئ آخر
()3
وفضيلته ،أَو يسلبهما هو ،بينما الغبط أَن يتمنى أَن يكون له مثلها ،وال يتمنى زواهلا عنه.
والفرق بني املعنيني واضح ،إذ احلاسد مل يقتصر على متين أن يكون له مثل ما عند غريه من
اخلري والنعم ،وإمنا يتمنى زوال ذلك عن غريه ،وأن يتحول له ،بينما الغابط ،حيب أن يكون
عنده مثل ما عند غريه من النعم ،دون متين سلبها منه.
واإلنسان بطبعه يعجب باألمور احلسنة ويتمناها ،لكنه يقع يف احملظور واإلثم إذا أرفق مع

متين احلصول على مثل ما عند غريه من اخلري متنياً شريراً ،يتلخص يف رجاء أن يستحوذ على
خريات اآلخرين دونهم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.
 .2صحيح ابن حبان ،466 /10 ،وقال األرنؤوط :إسناده حسن ،وصححه احلاكم ،ووافقه الذهيب.
 .3لسان العرب.115 /4 :
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أثر احلسد على احملسود:
ثبت يف الدين أن احلسد يضر أحياناً احملسود ،فالعني حق ،كما جاء يف احلديث الصحيح،
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْل َعينُْ َح ٌّقَ ،وَن َهى عن اْل َو ْشمِ)(.)1
جاء يف فتح الباري ،أن معنى (العني حق)؛ أي اإلصابة بالعني شيء ثابت موجود ،أو هو
من مجلة ما حتقق كونه ،وقد أخذ اجلمهور بظاهر احلديث ،وأنكره طوائف املبتدعة لغري
معنى؛ ألن كل شيء ليس ً
حماال يف نفسه ،وال يؤدي إىل قلب حقيقة ،وال إفساد دليل ،فهو
من متجاوزات العقول ،فإذا أخرب الشرع بوقوعه مل يكن إلنكاره معنى ،وهل من فرق بني
إنكارهم هذا ،وإنكارهم ما خيرب به من أمور اآلخرة.
ورد ابن حجر على من زعم أن قوله العني حق ،يريد به القدر؛ أي العني اليت جتري منها
األحكام ،فإن عني الشيء حقيقته ،واملعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر
الناظر إمنا هو بقدر اهلل السابق ،ال بشيء حيدثه الناظر يف املنظور ،ووجه الرد أن احلديث
ظاهر يف املغايرة بني القدر وبني العني ،وإن كنا نعتقد أن العني من مجلة املقدور ،لكن
ظاهره إثبات العني اليت تصيب ،إما مبا جعل اهلل تعاىل فيها من ذلك ،وأودعه فيها ،وإما
بإجراء العادة حبدوث الضرر ،عند حتديد النظر ،وإمنا جرى احلديث جمرى املبالغة ،يف إثبات
العني ،ال أنه ميكن أن يرد من القدر شيئاً.

()2

وابن حجر العسقالني بعد أن استعرض بعض اآلراء يف تفسري أثر عني احلاسد ،ذكر
أن اهلل أجرى العادة بوجود كثري من القوى واخلواص يف األجسام واألرواح ،كما حيدث
للشخص من االصفرار عند رؤية من خيافه ،وامحرار الوجه عند اخلجل ،وكل ذلك وغريه
بواسطة ما خلق اهلل تعاىل يف األرواح من التأثريات ،ولشدة ارتباطها بالعني ،نسب الفعل
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب العني حق.
 .2فتح الباري.203/ 10 :
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إىل العني ،وليست هي املؤثرة ،وإمنا التأثري للروح ،واألرواح خمتلفة يف طبائعها وقواها
وكيفياتها وخواصها ،فمنها ما يؤثر يف البدن مبجرد الرؤية من غري اتصال به؛ لشدة خبث
تلك الروح ،وكيفيتها اخلبيثة ،واحلاصل أن التأثري يف إرادة اهلل تعاىل وخلقه ليس مقصوراً
على االتصال اجلسماني ،بل يكون تارة به ،وأخرى مبجرد الرؤية ،وأخرى بتوجه الروح،
كالذي حيدث من األدعية والرقى ،وااللتجاء إىل اهلل ،وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل،
فالذي خيرج من عني العائن سهم معنوي ،إن صادف بدناً ال وقاية له ،أثر فيه ،وإال مل ينفذ
السهم ،بل رمبا رد على صاحبه ،كالسهم احلسي سواء.

()1

واملتمعن يف جمريات األمور يف أرض الواقع ،جيد أثر أداة القتل يف حدوثه ،واملوت كغريه
من اجملريات ال يتم إال بقدر اهلل ،وكذلك أثر عني احلاسد كأداة مؤثرة يف وقوع ضرر على
احملسود ،ال يستغرب وجود أثرها ،كما أدوات احلوادث األخرى ،فهي إمنا تؤثر فيما أودع
اهلل فيها من خواص ،اليت لو شاء اهلل خالقها عطلها ،أو وقف خواصها ،كما نزع خاصية
اإلحراق من النار ملا ألقي فيها إبراهيم ،عليه السالم ،فأصبحت على نقيضها برداً وسالماً،
يم}( ،)2فال تعارض بني أثر
مصداقاً لقوله تعاىلُ{ :قْلنَا يَا َناُر ُكوِني َب ْرداً َو َسلاَ ماً َعَلى إِْب َرا ِه َ
احلسد والعني ،وبني القدر.
احلسد املشروع:
احلسد باملعنى املبني أعاله مذموم ،يرفضه الشرع وميقته ،ويتوعد أصحابه بالعقاب على
إمثه ،كونه شراً أرادوه لغريهم من الناس ،إذ األصل يف املؤمن أن حيب اخلري لغريه ،كما
ب
ب َأل ِخيِه ما يحُ ِ ُّ
حيبه لنفسه ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :ال ُي ْؤ ِم ُن أحدكم حتى يحُ ِ َّ

ِلنَ ْف ِسِه)( ،)3واحلسد يتنافى مع هذا املبدأ ،غري أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،استثنى
 .1فتح الباري.201 - 200/ 10 :
 .2األنبياء.69 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه.
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من حتريم احلسد حالتني ،بينهما يف حديثه الذي يقول فيه( :ال َح َس َد إال يف اْثنَتَينْ ِ ؛ َر ُج ٌل آَتاُه
اهلل َمالاً َ ،ف ُسِّل َط على َهَل َكتِِه يف الحْ َ ِّقَ ،و َر ُج ٌل آَتاُه اهلل الحْ ِ ْك َمَةَ ،ف ُه َو يَ ْق ِضي بهاَ ،وُي َعِّل ُم َها)(.)1

جاء يف شرح قوله( :ال َح َس َد إال يف اْثنَتَينْ ِ )؛ أي ال حسد يف شيء َّ
إال يف اثنتني ،أي يف
إال فيما كان هذا سبيله ،أي ال حسد حممود َّ
خصلتني ،فاملعنى ال إباحة يف شيء من احلسد َّ
إال

هذا ،وقيل :إنه استثناء منقطع ،مبعنى لكن يف اثنتني.
وقوله( :فسلط على هلكته) يف هذه العبارة مبالغتان؛ إحداهما التسليط ،فإنه يدل على
الغلبة ،وقهر النفس اجملبولة على الشح البالغ ،واألخرى لفظ (على هلكته) فإنه يدل على
أنه ال يبقي من املال شيئاً ،وملا أوهم اللفظان التبذير ،وهو صرف املال فيما ال ينبغي ،ذكر
قوله( :يف احلق) دفعاً لذلك الوهم ،وكذا القرينة األخرى اشتملت على مبالغتني ،إحداهما
احلكمة ،فإنها تدل على علم دقيق حمكم ،واألخرى القضاء بني الناس ،وتعليمهم ،فإنها من
خالفة النبوة.
ويف احلديث ترغيب يف طلب العلم وتعلمه ،والتصدق باملال ،وقيل :إنه ختصيص إلباحة
اب الذي ُي ْصِل ُح
نوع من احلسد ،كما رخص يف نوع من الكذب ،ففي احلديث( :ليس اْل َك َّذ ُ
ُ
ص يف َش ْيٍء ،ممَِّا يقول
اب :ومل أَسمْ َ ْع ُي َر َّخ ُ
بني الناسَ ،ويَُقول َخيرْ ًا ،وينمي َخيرْ ًا ،قال ابن ِش َه ٍ
الناس َك ِذ ٌب ،إال يف َث ٍ لحْ َ
الر ُج ِل ا ْم َرأََتُهَ ،و َح ِد ُ
الح بني الناسَ ،و َح ِد ُ
يث
اإل ْص ُ
يث َّ
الث؛ ا ْر ُبَ ،و ِ

المَْْرأَةِ َز ْو َج َها)(.)2

ويلخص العيين أنواع احلسد يف ثالثة أضرب؛ حمرم ،ومباح ،وحممود ،فاحملرم ،متين زوال
النعمة احملسود عليها عن صاحبها ،وانتقاهلا إىل احلاسد ،وأما القسمان اآلخران فغبطة ،وهو
أن يتمنى ما يراه من خري بأح ٍد ،أن يكون له مثله ،فإن كانت يف أمور الدنيا فمباح ،وإن كانت
 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب االغتباط يف العلم واحلكمة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الكذب وبيان ما يباح منه.
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من الطاعات فمحمود ،قال النووي :األول حرام باإلمجاع ،وقال بعض الفضالء :إذا أنعم
اهلل تعاىل على أخيك نعمة ،فكرهتها وأحببت زواهلا ،فهو حرام بكل حال ،إ ّال نعمة أصابها
كافر ،أو فاجر ،أو من يستعني بها على فتنة أو فساد .واهلل أعلم.

(*)
1

فاحلسد مبعنى متين زوال النعمة عن اآلخرين مذموم ،بل شر يقرتفه شرير ،واملؤمن يربأ
بنفسه أن يكون حاسداً لغريه يف األحوال مجيعها ،آملني التمكن يف احللقة القادمة من متابعة
احلديث عن هذا املوضوع ،وخباصة عن عالج احملسود ،والوقاية من احلسد ،حسب ما جاء
يف سنة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان
إىل يوم الدين.

* عمدة القاري.58 - 57/ 2 :
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن احلسد
احللقة الثانية
ُّ َ
اس :أَ َرأَيْ َ
افَ ،و َم ْش َي
ت َثلاَ َثَة أَ ْط َو ٍ
الر َم َل ِباْلبَيْ ِ
ت هذا َّ
عن أبي الطفيْ ِل ،قال( :قلت البن َعبَّ ٍ

اف ،أَ ُسنٌَّة هو؟ فإن َق ْو َم َك يَ ْز ُع ُمو َن أََّنُه ُسنٌَّة ،قال :فقالَ :ص َدُقوا َو َك َذُبوا ،قال:
أَ ْرَب َعِة أَ ْط َو ٍ
قلت :ما َق ْوُل َك َص َدُقوا َو َك َذُبوا؟ قال :إ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق ِد َم َم َّكَة ،فقال
ِ
ت من اهلزالَ ،و َكاُنوا يحَْ ُس ُدوَنُه،
المُْ ْش ِر ُكو َن :إِ َّن محَُ َّم ًدا َوأَ ْص َحاَبُه ال يَ ْست ِ
يعو َن أَ ْن يَ ُطوُفوا ِباْلبَيْ ِ
َط ُ

قالَ :فأََم َر ُه ْم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن يَ ْرُمُلوا َثالًثا َو ُ
يمَْشوا أَ ْرَب ًعا.)1()...

يتناول هذا احلديث الصحيح يف جانب منه تعليل جانب من عداء املشركني للنيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،من خالل إرجاع ذلك إىل حسدهم إياه ،وقد جاء يف التفسري الكبري ،أن
القوم إمنا نازعوا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعاندوه ،واقرتحوا عليه االقرتاحات
الباطلة ألمرين؛ الكرب واحلسد ،أما الكرب؛ فألن تكربهم ،كان مينعهم من االنقياد ،وأما
احلسد؛ فألنهم كانوا حيسدونه على ما آتاه اهلل من النبوة والدرجة العالية ،فبني تعاىل أن
هذا الكرب واحلسد هما اللذان محال إبليس على اخلروج من اإلميان ،والدخول يف الكفر،
فهذه بلية قدمية ،وحمنة عظيمة للخلق.

()2

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمر الصحابة بالرمل ثالثاً يف الطواف ،ليظهروا جلدهم،
وقوة بأسهم للظانني ،أنهم ضعفوا عن الطواف بالبيت ،وليعلم حاسدوهم مبا أنعم اهلل
عليهم من اهلداية والرشاد.
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة ويف الطواف األول يف احلج.
 .2التفسري الكبري.365/ 21 :
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والشاهد من هذا احلديث هنا ،أن احلسد يدفع إىل العداء واألذى ،بغض النظر عن اجلهة
احلاسدة أو احملسودة ،وعن سبب احلسد وأساليبه ،ومن شواهد فعل األذى بسبب احلسد ما
ذكره القرآن الكريم عن إخوة يوسف ،عليه السالم ،حيث قال تعاىلَّ :
وس َ
ف
{ل َق ْد َكا َن فيِ ُي ُ
لساِئِل َ
ب إِلىَ أَِبينَا ِمنَّا َونحَْ ُن ُع ْصبٌَة إِ َّن أََباَنا
َوإِ ْخ َوِتِه آيَ ٌ
وس ُف َوأَ ُخوُه أَ َح ُّ
ني * إِْذ َق ُالواْ َلُي ُ
ات ِّل َّ

اط َر ُحوُه أَ ْرضاً خَْي ُل َل ُك ْم َو ْجُه أَِب ُ
َل ِفي َض َ
ف أَ ِو ْ
وس َ
يك ْم َوَت ُكوُنواْ ِمن َب ْع ِدهِ
ني* اْقُتُلواْ ُي ُ
ال ٍل ُّمبِ ٍ

َق ْوماً َصالحِِ َ
ني}

()1

الوقاية من احلسد وعالجه:
ال يعين إقرار وجود احلسد وآثاره الدعوة إىل االستسالم له ،أو الوسوسة منه والرعب ،فما
يكون من أمر على هذا الوجود إال بأمر اهلل ،وقد أشار اهلل جل يف عاله إىل هذه احلقيقة ،يف
سياق احلديث عن قضية مشابهة للحسد ،أال وهي قضية السحر ،فقال جل شأنهَ { :و َّاتبَ ُعواْ

اط َ
اط ُ
ـك َّن َّ
َما َتتُْلواْ َّ
ني َك َفُرواْ ُي َعِّل ُمو َن
الشيْ ِ
ني َعَلى ُمْل ِك ُسَليْ َما َن َو َما َك َف َر ُسَليْ َم ُان َوَل ِ
الشيَ ِ
ُ
وت َو َما ُي َعِّل َما ِن ِم ْن أَ َح ٍد َحتَّى يَُق َ
وت َو َماُر َ
نز َل َعَلى المََْل َكينْ ِ ِببَ ِاب َل َهاُر َ
وال
النَّ َ
اس ِّ
الس ْح َر َو َما أ ِ

إنمََّا نحَْ ُن ِفتْنٌَة َف َ
ين ِبِه
ال َت ْكُف ْر َفيَتَ َعَّل ُمو َن ِمنْ ُه َما َما ُي َف ِّرُقو َن ِبِه َبينْ َ المَْْرِء َو َز ْو ِجِه َو َما ُهم ِب َض ِّآر َ
ِ
َ
ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّال ِبإِْذ ِن اهللِ َويَتَ َعَّل ُمو َن َما يَ ُض ُّر ُه ْم َو َال يَن َف ُع ُه ْم َوَل َق ْد َعِل ُمواْ لمََ ِن ْ ترََ
اش اُه َما لُه فيِ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخ َ
ْس َما َش َر ْواْ ِبِه أَنُف َس ُه ْم َل ْو َكاُنواْ يَ ْعَل ُمو َن}( ،)2فال يتم شيء من اخللق
ِ
ال ٍق َوَلبِئ َ
ين ِبِه ِم ْن أَ َح ٍد إِ َّال
خرياً أو شراً إال بإرادة اهلل تعاىل ،مصداقاً لقوله سبحانهَ ...{ :و َما ُهم ِب َض ِّآر َ

ِبإِْذ ِن اهللِ} فالضرر احلقيقي ال يقع إال بإذن اهلل ،ولو شاء ملنع وقوعه ،فلو صرب القاتل على
املقتول ملات حتف أنفه ،إذ األمور جتري وفق قضاء اهلل وقدره ،واملؤمن يعتقد جازماً أن اهلل

خلق الكون ،ويصرف أمره كيف يشاء ،وأنه ال راد لفضله وال لقضائه ،وآثار احلسد تصيب
 .1يوسف.9 - 7:
 .2البقرة.102 :
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احملسود بإذن اهلل ،ولو شاء سبحانه أن يصرفها لعطلها بشكل من األشكال ،ولو أصابت
املقصود بها ،فيكون ذلك بقضاء وقدر أجراه اهلل على يد احلاسد أو عينه.
الرقية من العني واحلسد:
انطالقاً من القاعدة اإلميانية سالفة الذكر ،فإن وقوع آثار احلسد ممكن ،لكنه ليس حتمياً،
والوقاية منه مشروعة ،وكذلك معاجلته ،بشرط تقيد ذلك كله بأحكام الشرع وضوابطه ،من
هنا كان النهي عن اقرتاف احلسد ابتداء ،ونزلت املعوذتان وغريهما من السور واآليات
القرآنية ،اليت تقي من شر احلاسدين والساحرين ،وإذا ما أصاب احلسد شخصاً ،فقد جاء
يف اآلثار الصحيحة ما يوجه إىل حسن املعاجلة اإلميانية هلذه اآلفات ،من خالل قراءة القرآن
اس،
الكريم ،والرقى الشرعية الواردة يف اآلثار الصحيحة ،ومن ذلك ما جاء عن ابن َعبَّ ٍ
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْل َعينُْ َح ٌّقَ ،وَل ْو كان َش ْيٌء َساَب َق اْل َق َد َرَ ،سبَ َقتُْه اْل َعينُْ،
ُم َفا ْغ ِسُلوا)
وإذا ْ
اسُت ْغ ِسْلت ْ

(*)
1

ويف الديباج على مسلم ،أن مجاهري العلماء أخذوا بظاهر هذا احلديث ،وأنكره طوائف
املبتدعة ،والدليل على فساد قوهلم ،أن كل معنى ليس خمالفاً يف نفسه ،وال يؤدي إىل قلب
حقيقة ،وال إفساد دليل ،فإنه من جموزات العقول ،فإذا أخرب الشرع بوقوعه وجب اعتقاده،
وال جيوز تكذيبه ،ومن فرق بني تكذيبهم بهذا ،وتكذيبهم مبا خيرب به من أمور اآلخرة ،قال:
ومذهب أهل السنة أن العني تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل اهلل تعاىل ،أجرى اهلل
العادة أن خيلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر.
وقوله( :وإذا استغسلتم فاغسلوا) :هذا أمر وجوب ،وجيرب العائن على الوضوء للمعني،
على الصحيح ،قال :ويبعد اخلالف فيه إذا خشي على املعني اهلالك ،وكان وضوء العائن مما
جرت العادة بالرباءة به ،أو كان الشرع أخرب به خرباً عاماً ،ومل يكن زوال اهلالك إال به ،فإنه
* صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطب واملرض والرقى.
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يصري من باب من تعني عليه إحياء نفس مشرفة على اهلالك ،وقد تقرر أنه جيرب على بذل
الطعام للمضطر ،فهذا أوىل.
قال :وصفته عند العلماء ،أن يؤتى بقدح ماء ،وال يوضع القدح يف األرض ،فيؤخذ منه
غرفة ،فيتمضمض بها ،ثم ميجها يف القدح ،ثم يؤخذ منه ما يغسل به وجهه ،ثم يأخذ
بشماله ما يغسل به كفه األمين ،ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه األيسر ،وال يغسل ما بني
املرفقني والكفني ،ثم يغسل قدمه اليمنى ،ثم اليسرى ،ثم ركبته اليمنى ،ثم اليسرى ،على
الصفة املتقدمة ،وكل ذلك يف القدح ،ثم داخلة إزاره ،وهو الطرف املتدلي الذي يلي األمين،
وإذا استكمل هذا ،صبه من خلفه على رأسه ،قال :وهذا املعنى ال ميكن تعليله ،ومعرفة
وجهه ،وليس يف قوة العقل االطالع على أسرار مجيع املعلومات ،فال يدفع هذا بأن ال يعقل
معناه.
وقال القاضي :يف هذا احلديث من الفقه ما قاله بعض العلماء ،إنه إذا عرف أحد باإلصابة
بالعني جيتنب وحيرتز منه ،وينبغي لإلمام منعه من مداخلة الناس ،ويأمره بلزوم بيته ،فإن كان
فقرياً رزقه ما يكفيه ،ويكف أذاه عن الناس ،فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل ،الذي
منعه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،دخول املسجد لئال يؤذي املسلمني ،ومن ضرر اجملذوم،
الذي منعه عمر واخللفاء بعده االختالط بالناس ،ومن ضرر املؤذيات من املواشي ،اليت يؤمر
بتغريبها إىل حيث ال يتأذى بها أحد .قال النووي :وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعني،
وال يعرف عن غريه تصريح خبالفه.

(*)
1

فعالج احلسد يكون بقراءة القرآن ،ودعاء اهلل أن يذهب البأس ،وال يكون عالجه عن
طريق اخلزعبالت ،أو االستجارة مبمارسيها ممن يزعمون معرفة الغيب والقدرة على رد
البالء ،وشفاء املسحورين واملصابني بالعني بوسائل غري مشروعة من الطالسم وأشباهها،
* الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.205/ 5 :
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والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حذر من مراجعة العرافني ،وطلب عونهم أو معلومات

منهم ،فقالَ ( :م ْن أََتى َع َّراًفاَ ،ف َسأََلُه َع ْن َش ْيٍء ،لمَْ ُت ْقبَ ْل َلُه َصالةٌ أَ ْرَب ِع َ
ني َليَْلًة).

(*)
1

فهذه بعض التوجيهات الشرعية الواردة بشأن احلسد ،والوقاية منه ،ومعاجلته إذا ما وقع،
عسى أن تفيد املهتمني ّ
باالطالع على هذا املوضوع ،حتى يربأوا بأنفسهم عن الوقوع يف
زلل الفهم ملثل هذه املسألة ،وينأوا بأنفسهم كذلك عن أخطاء معاجلة مثل هذه القضايا،
راجني أن ييسر اهلل متابعة احلديث عن هذا املوضوع وأبعاده يف احللقة القادمة ،من زاوية
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان
إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب حتريم الكهانة وإتيان الكهان.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
ينهى عن احلسد
احللقة الثالثة واألخرية
َ
س بن
جاء يف صحيح البخاريَ ،باب ُرْقيَِة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفيه ،عن أَن ِ
اشت َ
س :أال أَ ْرِق َ
َماِل ٍك ،أن َث ِابتاً قال( :يا أََبا حمَْ َزةَ؛ ْ
يك ِبُرْقيَِة رسول اهللِ ،صلى اهلل
َكيْ ُت ،فقال أََن ٌ
الشا  ،ال َشا َ
عليه وسلم ،قالَ :بَلى ،قال :اللهم َر َّب الناسُ ،م ْذ ِه َ ْ
اسْ ،
اش ِ
ب البَ ِ
فيِ
ف أنت َّ فيِ

إال أنتِ ،ش َفاًء ال ُي َغاِدُر َس َق ًما)(*).
1

يف احللقة األوىل ،من حلقات النهي عن احلسد ،مت بيان معنى احلسد ،والفرق بينه وبني
الغبطة ،وأثر احلسد يف احملسود ،فالعني حق؛ أي اإلصابة بها شيء ثابت موجود ،واحلسد
غري الغبطة املشروعة ،واحلسد يرفضه الشرع وميقته ،وهو يدفع إىل العداء واألذى ،بغض
النظر عن اجلهة احلاسدة أو احملسودة ،وعن سبب احلسد وأساليبه ،ومت التعرض إىل مسألة
الوقاية من احلسد وعالجه ،مع التأكيد على أن اإلميان بوجود احلسد ،وآثاره ال يعين الدعوة
إىل االستسالم له ،أو الوسوسة منه والرعب ،فال يكون من أمر على هذا الوجود إال بأمر
اهلل وقضائه وقدره ،ومما يتعلق بهذا املوضوع مسألة الرقية من العني واحلسد ،فالوقاية منه
مشروعة ،وكذلك معاجلته ،بشرط تقيد ذلك كله بأحكام الشرع وضوابطه ،مع التنويه إىل
أن للعلماء آراء يف الرقى ،وكيفية التعوذ بها.
االختالف يف حكم الرقى والنفث والتعليق:
احلديث أعاله يتضمن النص على ألفاظ إحدى الرقى املشروعة ،مما يعين أن الرقى
الشرعية مشروعة ،سواء ملن أصابته عني أو غري ذلك ،فعن عبد الرمحن بن َ
األ ْس َوِد ،عن
* صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب رقية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
248

ص النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
الرْقيَِة من الحُْ َمِة ،فقالتَ :ر َّخ َ
أبيه ،قالَ :
(سأَْل ُت َعاِئ َشَة عن ُّ
الرْقيََة من كل ِذي حمَُ ٍة)
ُّ

()1

قوله( :من كل ِذي حمَُ ٍة) املراد بها ذوات السموم ،ووقع يف رواية الرتخيص يف الرقية من
احلية والعقرب.

()2

وبني الرازي يف تفسريه االختالف يف حكم االستعانة بالرقى والعوذ ،مبيناً أن منهم من
قال إنه جيوز ،واحتجوا بوجوه ،نورد بعضها خمرجة ومسندة إىل مصادرها ،دون اخلوض يف
شرحها ،بغية االختصار واإلمجال:

اشت َ
أحد تلك الوجوه ،أَ َّن ِجبرْ َ
يل أتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :يا حممدْ ،
َكيْ َ
ت؟
ِ

َ
َ َ
اس ٍد،
س ،أو َعينْ ِ َح ِ
فقال :نعم ،قالِ :ب ْ
اسمِ اهللِ أ ْرِقيك ،من كل َش ْيٍء ُي ْؤِذيك ،من َش ِّر كل َن ْف ٍ
اسمِ اهللِ أَ ْرِق َ
اهلل يَ ْش ِف َ
يك)(. )3
يكِ ،ب ْ
وثانيها ،عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا أتى

َ
المَِْر َ
ب الباس َر َّب الناسَ ،و ْ
ف أنت َّ
الشافيِ  ،ال ِش َفاَء إال ِش َف ُاؤ َك،
يض يَد ُ
اش ِ
ْعو له ،قال :أْذ ِه ِ
ِش َفاًء ال ُي َغاِدُر َس َق ًما)(.)4
وثالثها ،عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :كان يَنْ ِف ُث على

َن ْف ِسِه يف َم َر ِضِه الذي ُقبِ َ
ات ،فلما َثُق َل كنت أنا أَْن ِف ُث عليه ِب ِه َّنَ ،فأَْم َس ُح ِبيَ ِد
ض فيه ِبالمُْ َع ِّوَذ ِ

َن ْف ِسِه لِبرََ َكتِ َهاَ - ،فسألت ابن ِش َهابَ -كيْ َ
يمَْس ُح
ف كان يَنْ ِف ُث؟ قال :يَنْ ِف ُث على يَ َديِْهُ ،ث َّم َ
ٍ
ِب ِه َما َو ْج َهُه).

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب رقية احلية والعقرب.
 .2فتح الباري.206/ 10 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطب واملرض والرقى.
 .4صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب رقية املريض.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب يف املرأة ترقي الرجل.
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اس ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،دخل على
ورابعها ،عن ابن َعبَّ ٍ

َ
يض يَ ُعوُدُه ،قال :ال
أ ْع َر ِاب ٍّي يَ ُعوُدُه ،قال :وكان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا دخل على َم ِر ٍ
سَ ،ط ُهو ٌر إن َشاَء اهلل ،قال :قلتَ :ط ُهو ٌر؟! َكالَ ،ب ْل
سَ ،ط ُهو ٌر إن َشاَء اهلل ،فقال له :ال َبأْ َ
َبأْ َ
ريُ ،ت ِزيُرُه اْلُقُبو َر ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
ِه َي حمَُّى َتُفوُر - ،أو َتُثوُر -على َشيْ ٍخ َكبِ ٍ
َفنَ َع ْم إًِذا)(.)1
يِ
ب اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :يَد ُ
ْخ ُل الجْ َنََّة من
ومن الناس من منع من الرقى ،لقول َن ّ

ُأ َّم َسبْ ُعو َن أَْل ًفا ِب َغيرْ ِح َساب ،قالواَ :و َم ْن ُه ْم يا َر ُس َ
ين ال يَ ْكتَُوو َن،
ول اهللِ؟ قالُ :ه ْم َّال ِذ َ
ٍ
ِ
تيِ
وال يَ ْسترَ ُْقو َنَ ،و َعَلى َرِّب ِه ْم يَتَ َو َّكُلو َنَ ،ف َقا َم ُع َّك َ
اشُة ،فقال :اْد ُع اهللَ أَ ْن يجَْ َعَل منهم ،قال :أنت
نيِ
يِ
ب اهللِ؛ اْد ُع اهللَ أَ ْن يجَْ َعَل منهم ،قالَ :سبَ َق َك بها ُع َّك َ
اشُة)(.)2
منهم ،قالَ :ف َقا َم َر ُج ٌل ،فقال :يا َن َّ
نيِ
وأجيب عنه بأنه حيتمل أن يكون النهي عن الرقى اجملهولة ،اليت ال تعرف حقائقها ،فأما ما
كان له أصل موثوق ،فال نهي عنه.

()3

واختلفوا يف التعليق ،فمنهم من منعه ،مستدلني بقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
(من تعلق شيئاً وكل إليه) ( ،)4ومنهم من جوزه.

()5

واختلفوا يف النفث أيضاً ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه

وسلم ،كان إذا أَ َخ َذ َم ْض َج َعُهَ ،ن َف َ
اتَ ،و َم َس َح ِب ِه َما َج َس َدُه)
ث يف يَ َديِْهَ ،وَق َرأَ ِبالمُْ َع ِّوَذ ِ

()6

ومنهم من أنكر النفث ،قال أبو عمر :قد كره التفل والنفث يف الرقية مجاعة ،منهم

إبراهيم النخعي والضحاك وعكرمة .والتفل ما فيه بصاق ،يرميه الراقي بريح فمه ،وقيل
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب.
 .3التفسري الكبري.174 /32 :
 .4سنن الرتمذي ،كتاب الطب عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية التعليق ،وحسنه األلباني.
 .5مصنف ابن أبي شيبة.44 /5 :
 .6صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ والقراءة عند املنام.
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التفل البصاق نفسه ،والنفث ما ال بصاق فيه.
قال أبو عمر :وال حجة مع من كره ذلك ،إذ قد ثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
أنه نفث يف الرقى ،وكانت عائشة ترقي وتنفث ،وقال ابن سريين ما أعلم به بأساً ،وكان
األسود يكره النفث يف الرقية ،وال يرى بالنفخ بأساً.

()1

االستعاذة من شر احلاسد:
نهى الشرع عن اقرتاف احلسد ابتداء ،ونزلت املعوذتان ،وإذا ما أصاب احلسد شخصاً،
فقد جاء يف اآلثار الصحيحة ما يوجه إىل حسن املعاجلة اإلميانية هلذه اآلفات ،من خالل قراءة
القرآن الكريم ،والرقى الشرعية الواردة يف اآلثار الصحيحة ،ومن ذلك املعاجلة عن طريق
االغتسال ،وليس أدل على شر احلاسد ،وتأثري احلسد مما علمنا اهلل إياه يف سورة الفلق،
من االستعاذة من شر حاسد إذا حسد ،واليت جاءت مقرتنة مع االستعاذة من شر السحر،

ب* َو ِمن َش ِّر
اس ٍق إَِذا َوَق َ
فقال تعاىلُ{ :ق ْل أَ ُعوُذ ِب َر ِّب اْل َفَل ِق* ِمن َش ِّر َما َخَل َق* َو ِمن َش ِّر َغ ِ

اس ٍد إَِذا َح َس َد}( ،)2فقرنت هذه السورة الكرمية االستعاذة
ات فيِ اْل ُع َق ِد* َو ِمن َش ِّر َح ِ
النَّ َّفاَث ِ
من شر احلاسد ،باالستعاذة من شر السحرة ،وعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها (أَ َّن النيب ،صلى
َ
اشِهُ ،ك َّل َليَْلٍة جمََ َع َك َّفيِْهُ ،ث َّم َن َف َ
يه َماُ :ق ْل
اهلل عليه وسلم ،كان إذا أَ َوى إىل ِف َر ِ
يه َماَ ،ف َق َرأ ِف ِ
ث ِف ِ
است َ
اع
َط َ
يمَْس ُح ِب ِه َما ،ما ْ
هو اهلل أَ َحدٌَ ،و ُق ْل أَ ُعوُذ ِب َر ِّب اْل َفَل ِقَ ،و ُق ْل أَ ُعوُذ ِب َر ِّب الناسُ ،ث َّم َ

من َج َس ِدهِ ،يَبْ َدُأ ِب ِه َما على َرأْ ِسِه َو َو ْج ِهِه ،وما أَْقبَ َل من َج َس ِدهِ ،يَ ْف َع ُل ذلك َث َ
ات) (،)3
الث َم َّر ٍ
فتشرع معاجلة احلسد باالستعاذة والرقى والقرآن.
التحذير من اخلرافات:
كتابة بعض األقوال على املركبات أو داخل البيوت ،تدل أحياناً على مدى الرعب
 .1االستذكار 410/ 8 :ـ .411
 .2سورة الفلق.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل املعوذات.
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من احلسد ،والتحرز من احلاسدين ،ويعرب بعض الناس عن الرعب من العني ،واخلوف
من احلسد ،بسلوكات تنم عن وهم يقرتن أحياناً بأعمال خرافية ،تنبع من نسج خيال
وخزعبالت ما أنزل اهلل بها من سلطان ،ومن ذلك تعليق اخلرزة الزرقاء ،أو أحذية مقلوبة،
أو حذوة حصان ،أو استخدام بعض أنواع البخور لطرد أثر العني الشريرة ،فذلك وما
شابهه من أعمال يصدق احلكم عليها بأنها خرافات الدين منها براء.
وهنا تنبغي اإلشارة إىل أن بعض الناس خيطئون يف تشخيص أحواهلم ومشكالتهم ،من
خالل إحالتها إىل احلسد وعيون الناس ،وقد تكون هلا أسباب أخرى ،من هنا يقعون يف
خطأ العالج ،الذي يكون أحياناً من نوع آخر ،حني تكون األسباب غري احلسد ،إذ قد تكون
صحية أو اجتماعية أو غري ذلك ،مما يستلزم التدقيق يف التشخيص ،للوصول إىل العالج
املالئم ،وذلك حسب احلالة وظروفها ،سائلني اهلل العلي القدير ،أن يعافينا من شر احلسد
واحلاسدين ،وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وعلى آله ،وأزواجه ،وأصحابه ،ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين.
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الرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
حيدث عن اخلذالن والتعاضد
اس ُدوا،
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تحََ َ

ُ
َ
وال َتن َ
ضَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ
َاج ُشوا ،وال َتبَاغ ُضوا ،وال َت َداَبُروا ،وال يَبِ ْع َب ْع ُضك ْم على َبيْ ِع َب ْع ٍ

ْرهِ
إِ ْخ َواًنا ،المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلمِ ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال خَْي ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه ،التَّ ْق َوى هاهناَ ،وُي ِش ُ
ري إىل َصد ِ
ب ا ْم ِر ٍئ من َّ
الش ِّر ،أَ ْن يحَْ ِق َر أَ َخاُه المُْ ْسِل َمُ ،ك ُّل المُْ ْسِلمِ على المُْ ْسِلمِ َح َرا ٌم؛
َثلاَ َث َم َّر ٍ
ات ،بحَِ ْس ِ
َدُمُهَ ،و َم ُالُهَ ،و ِع ْر ُضُه)

()1

يف ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له املسجد األقصى املبارك ،حيث منع الظاملون إقامة
الصلوات اخلمس ،واجلمعة ،ورفع األذان فيه ،وحرم رواده من أداء واجب شد الرحال إليه،
فصلوا اخلمس يف أقرب األماكن قرباً منه ،من اليت مسح هلم بوصوهلا ،وارتقى الشهداء من
خرية شبابه إىل الباري سبحانه ،حمققني شعار :بالروح بالدم ،نفديك يا أقصى ،بأرواحهم
ودمائهم اليت أريقت يف أكنافه ،فطوبى هلم ،وحسن مقام عند ربهم ،وهو القائل سبحانه:
َ ُ َْ
ُ
ات َب ْل أَ ْحيَاء َوَل ِكن َّال َت ْش ُعُرو َن}( ،)2وأكد يف اآلية
بيل اهللِ أَ ْم َو ٌ
{ َوال َتُقولوا لمِ ْن ُي ْقتَل فيِ َس ِ
 169من سورة آل عمران أنهم {أحياء ِعن َد َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن}.
يف ظل هذا العدوان الصارخ الذي تبث تفاصيله وصوره وأخباره بالصوت والصورة
الفضائيات ً
أوال بأول ،جيد املسجد األقصى ولألسف ردوداً فاترة باهتة ،ال ترقى إىل مستوى
بشاعة العدوان ،وال ترد له هلفة ،وال تبلسم له جراح ،من مسلمي العامل وعربهم املنتشرين
يف أحناء املعمورة ،إال من رحم اهلل ،ومنهم أبناء القدس والقاطنون يف حميطه وأكنافه ،من
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
 .2البقرة.154 :
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الذين أنعم اهلل عليهم حببه ،والوفاء بعهدهم له بالفداء واملرابطة يف جنباته ،وعلى أبوابه،
ويف األزقة احمليطة به ،فمن هؤالء يشع نور األمل ،وتبدو مالمح العز واإلباء ،يف وقت عزت
فيه هذه املعاني ،وبهتت صورها يف واقع املسلمني عموماً ،وحتى يف أذهانهم ،فغابت عن
املسجد األقصى املبارك كما غريه من مواضع احلاجة املاسة إىل النخوة والشهامة ،وفاحت
روائح اخلذالن من مواقف الذين انسلخوا عن جلدهم ،ورضوا بالدنية يف دينهم وواقعهم
وأوطانهم ،فاملس حبرمة املسجد األقصى مل يعد جمرد خماوف ،وإمنا انكشفت العورات،
وسقطت أوراق التوت عنها ،وها هو حزين خللوه من املصلني ،وغياب صوت األذان عنه،
ومسلمو العامل يعلمون ويشاهدون ،وتالمس أمساعهم صيحات مسرى نبيهم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وقبلتهم األوىل ،دون أن جتد يف عامتهم وخاصتهم خنوة الغوث ،اليت تنطق حباهلا
ومقاهلا :لبيك يا أقصى ،لبيك يا مسرى خري األنام ،وخامت النبيني واملرسلني ،صلوات اهلل
ً
حاصال
وسالمه عليه ،الذي نفى عن املؤمنني خذالنهم إخوانهم ،فما بالكم إذا كان اخلذالن
جتاه ثاني مسجد وضع يف األرض لعبادة اهلل بعد املسجد احلرام؟! إنها اجلرمية النكراء بعينها،
بل هو املنكر األعظم ،ألنه يتساوق مع أفعال أظلم الظلمة ،الذين قال اهلل تعاىل فيهم:
َ
اج َد اهللِ أَن ُي ْذ َك َر ِفي َها اسمُْ ُه َو َس َعى فيِ َخ َر ِاب َها ُأ ْوَلـئِ َك َما َكا َن لهَُ ْم أَن
{ َو َم ْن أ ْظَل ُم ممَِّن َّمنَ َع َم َس ِ
ْخُلو َها إِ َّال َخآِئ ِف َ
يَد ُ
ني ُهل ْم فيِ ُّ
يم}(*).
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
الدْنيَا ِخ ْز ٌي َولهَُ ْم فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
1

وهنا يتساءل املرء يف سره وعلنه ،كيف تغيب هذه املعاني والقيم عن بال املسلمني

وسلوكهم ،وهم يشاهدون ما جيري إلخوانهم وأقدس مقدساتهم؟! كيف يتناسون بشاعة
خذالن قبلتهم األوىل ،والتقاعس عن نصرة املظلومني واملستضعفني منهم؟! كيف يتناسون
أنهم وفق معايري دينهم كالبنيان املرصوص ،وكاجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى
* البقرة.114 :
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له سائر اجلسد بالسهر واحلمى؟!
نصرة املظلوم:
من أبسط احلقوق اليت جتب على املسلم جتاه إخوانه ،أن ينصرهم ضد ظامليهم ،ففي
احلديث الصحيح ،عن اْلبرََاء بن َع ِاز ٍب ،رضي اهلل عنهما ،قال( :أَ َم َرَنا النيب ،صلى اهلل عليه

لمَْ
اع الجْ َنَاِئ ِزَ ،وَت ْش ِم َ
سَ ،و َرَّد
يضَ ،و ِّاتبَ َ
يت اْل َع ِ
اط ِ
وسلمِ ،ب َسبْ ٍعَ ،وَن َهاَنا عن َسبْ ٍع ،فذكر ِعيَاَدةَ ا ِر ِ

لمَْ ْ ُ
َ
ومَ ،وإِ َجاَبَة الدَّا ِعيَ ،وإِْب َرا َر المُْْق ِسمِ)(.)1
َّ
المَ ،ون ْص َر ا ظل ِ
الس ِ

فنصرة املظلوم من املأمورات الشرعية ال من مندوباتها ،وال من نوافلها ،فهو حق للمسلم

على إخوانه الذين جيدون لديهم سعة لنصره على أعدائه ،بل إن الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ذهب إىل أبعد مدى يف ترسيخ مبدأ لزوم نصر املسلمني من إخوانهم ،فجعل ردع
ْص ْر أَ َخ َ
ً
اك َظالمًِا أو َم ْظُلو ًما ،قالوا :يا
الظامل منهم عن ظلمه
شكال من أشكال نصره ،فقال( :ان ُ

َر ُس َ
ول اهللِ؛ هذا َننْ ُصُرُه َم ْظُلو ًماَ ،ف َكيْ َ
ف َننْ ُصُرُه َظالمًِا؟ قالَ :تأْ ُخ ُذ َف ْو َق يَ َديِْه)(.)2

واهلل تعاىل أنكر على املتخاذلني عن نصر املستضعفني ،فقال عز وجلَ { :و َما َل ُك ْم َال

ين يَُق ُ
ُ َ
َض َع ِف َ
يل اهللِ َوالمُْ ْست ْ
ولو َن َرَّبنَا
ِّساء َواْل ِوْل َدا ِن َّال ِذ َ
الر َجا ِل َوالن َ
ني ِم َن ِّ
ُت َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
أَ ْخر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذهِ اْل َق ْريَِة َّ
نك
نك َوِليّاً َو ْ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
ِ
َن ِصرياً}(.)3
فكيف لعلماء األمة وأبنائها عربهم وعجمهم أن ميروا على هذه احلقائق الدينية مرور
الكرام ،ويتهاونوا يف نصر أقصاهم ،واملرابطني حوله ويف أكنافه من إخوانهم؟! هل تقبل
عند اهلل أعذارهم أو تأويالتهم؟ هل يقبل منهم التساوق مع تفسريات احملتلني ألرضهم
 .1صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب نصر املظلوم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب أعن أخاك ظاملاً أو مظلوماً.
 .3النساء.75:
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ومقدساتهم ومسرتقي إخوانهم ،فريدد بعض من ألقيت على عيونهم الغشاوة كالماً
يصعب فهمه ،وال هضمه ،وفق معايري اإلسالم ،واإلنسانية السوية؟! فاملطلوب ليس حرباً
ظاملة ،وال عدواناً على أبرياء ،فاهلل ال حيب املعتدين ،وإمنا املطلوب إنقاذ الرازحني حتت وطأة
ظلم الظاملني ،وتطهري مسجد من أبرز مساجد املسلمني ،وقبلتهم األوىل ومسرى نبيهم،
صلى اهلل عليه وسلم ،ومعراجه إىل السماء ،وأحد ثالثة مساجد حصر شد الرحال املشروع
إليها دون سواها من مساجد الدنيا ،اليت يصعب عدها وحصرها ،وثاني مسجد وضع يف
األرض لعبادة اهلل يف األرض ،بعد املسجد احلرام ،ماذا سيجيب مسلمو الدنيا عن شكوى
املسجد األقصى:

كل املساجد طهـرت

وأنا على شريف أدنس؟!!!!

املؤمن للمؤمن كالبنيان:
ال تقف املعاني املتساوقة مع لزوم نصر املسجد األقصى ورواده واملرابطني على ثغوره،
عند ما سبق ذكره ،بل تتضافر معها قيم نبيلة أخرى ،كاليت تؤكد طبيعة العالقة بني املؤمن
وإخوانه ،فهو هلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً ،كما جاء عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه
قال( :المُْ ْؤ ِم ُن ِلْل ُم ْؤ ِم ِن َكاْلُبنْيَا ِن ،يَ ُش ُّد َب ْع ُضُه َب ْع ًضاُ ،ث َّم َشبَّ َك بني أَ َص ِاب ِعِه )...

(*)
1

وهنا يشرع السؤال عن فهم مسلمي الدنيا ملعنى البنيان املذكور يف هذا احلديث

الشريف ،وعن تطبيق مفهومه على مواقفهم جتاه املسجد األقصى املبارك وحراسه وسدنته
ورواده واملرابطني يف أكنافه ،وعلى أبوابه ،هل يا ترى سيعذرون لتخليهم عن تطبيق معاني
شد البنيان بعضه بعضاً ،حني يتعاملون مع قضية مصريية لألمة ،كقضية املسجد األقصى،
وما جيري يف تفاصيلها من انتهاكات حلرمات اإلسالم واملسلمني؟! هل يقبل التهوين من
شأن هذه القضية لدرجة الغفلة عنها ،واالكتفاء يف أحسن األحوال مبتابعة أخبار ما جيري،
* صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً.
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كما يتابع هواة الرياضة وعشاقها أخبار الدوريات الرياضية؟!! وبعض املسلمني مل يقفوا
عند حد هذا اخلوار ،بل تعدوه إىل حد تسويغ ما جيري ،وإلقاء املالمة على الرازحني حتت
السجان ،وظلمه وبطشه وعدوانه ،منطلقني من آفاق شديدة يف الضيق ،وخباصة
وطأة حراب ّ
تلك املنتنة اليت تفوح من العصبيات البغيضة ،والعنصريات الضحلة.
املؤمن للمؤمن كاجلسد الواحد:
املؤمن للمؤمن ليس فقط كالبنيان يشد بعضه بعضاً ،وإمنا هو كذلك كاجلسد الواحد،
الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر ،حسب قول رسول اهللِ،
ني يف َت َو ِّاد ِه ْمَ ،وَت َراحمُ ِ ِه ْمَ ،وَت َع ُ
صلى اهلل عليه وسلمَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
اط ِف ِه ْمَ ،مثَ ُل الجْ َ َس ِد ،إذا

اشت َ
ْ
الس َه ِر َوالحُْ َّمى)
َكى منه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى له َساِئُر الجْ َ َس ِد ِب َّ

(*)
1

ما سبق ذكره من املعاني والقيم وفق ما ثبت يف الكتاب والسنة ،حيسن باملسلمني مجيعاً أن

يذكروه ،كما يذكرون صالتهم ،وصيامهم ،وزكاتهم ،وحجهم ،فاألمر جلل ،واخلطب عظيم،
يتعلق مبسؤولية املسلمني أمجعني ،وليس أبناء القدس وفلسطني فحسب؛ ألن املقصود إنقاذ
املسجد األقصى املبارك قبلة املسلمني األوىل ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى
آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
257

الفهرس

الفصل األول  /العقيدة
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم
.1

حسبه اهلل وكافيه واملؤمنني

6

.2

من أطاعه فاز

11

.3

يرشد إىل مكفرات اخلطايا والذنوب

16

.4

املؤمن حيبه وال يرغب بنفسه عن نفسه

21

.5

ألف بني قلوب املؤمنني بأمر اهلل وإرادته

25

.6

يبني فضل املتحابني جبالل اهلل  -احللقة األوىل

31

.7

يبني فضل املتحابني جبالل اهلل  -احللقة الثانية

36

.8

يبني فضل املتحابني جبالل اهلل  -احللقة الثالثة

40

.9

يبني فضل املتحابني جبالل اهلل  -احللقة الرابعة واألخرية

45

.10

يعرب عن يقينه وثقته بوعد اهلل

50

.11

يعرب يف طريق هجرته عن يقينه باملعية اإلهلية

55

.12

يبني للعاملني منزلة املسجد األقصى عند املسلمني

59

.13

يهيئ األجواء اإلميانية الستقبال رمضان بالعزم على التوبة النصوح

64

الفصل الثاني  /العبادات
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم
.1

أمره اهلل أن يعبده حتى يأتيه اليقني

70

.2

يلفت االنتباه إىل أهمية االستقامة على عبادة اهلل ودميومتها  -احللقة األوىل

75

.3

يلفت االنتباه إىل أهمية االستقامة على عبادة اهلل ودميومتها  -احللقة الثانية واألخرية

81

258

.4

يعنى بتهذيب سلوك الصائم  -احللقة األوىل

86

.5

يعنى بتهذيب سلوك الصائم  -احللقة الثانية واألخرية

91

.6

كان كالريح املرسلة يف رمضان

96

.7

يبشر الصائمني جبوائزهم

101

.8

يبدأ يوم العيد بالصالة

106

.9

يبني فضل العشر من ذي احلجة

111

.10

ينهى عن الفسوق يف احلج

116

.11

يعلمنا االستسقاء

121

الفصل الثالث /السرية النبوية
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم
.1

صاحب اإلرادة الصلبة والعزمية القوية

127

.2

ومناذج من حسن وفائه

131

.3

تفطرت قدماه شكراً هلل

135

.4

مات ودرعه مرهونة  -احللقة األوىل

140

.5

مات ودرعه مرهونة  -احللقة الثانية واألخرية

145

الفصل الرابع  /جهاد وأسرى
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم
.1

حيدث عن هالك كسرى وقيصر

151

.2

يطمئن أم الشهيد  -احللقة األوىل

156

.3

يطمئن أم الشهيد  -احللقة الثانية

161

259

.4

يطمئن أم الشهيد  -احللقة الثالثة واألخرية

166

.5

يأمر بالعمل على إطالق سراح األسرى

171

الفصل اخلامس /مناهج وقيم
الرسول األسوة ،صلى اهلل عليه وسلم
.1

يعنى بسالمة الصدور  -احللقة األوىل

178

.2

يعنى بسالمة الصدور  -احللقة الثانية

183

.3

يعنى بسالمة الصدور  -احللقة الثالثة واألخرية

188

.4

يبني دور الصرب على االبتالء يف تكفري الذنوب ورفع الدرجات

193

.5

ينبذ التطرف واملغاالة

198

.6

يبني أن خري املتدابرين من يبدأ بالسالم

203

.7

يس ُه ْم  -احللقة األوىل
خيرب عن القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ

208

.8

يس ُه ْم  -احللقة الثانية
خيرب عن القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ

213

.9

يس ُه ْم  -احللقة الثالثة واألخرية
خيرب عن القوم الذين ال يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ

218

.10

يبني أفضل الناس وخري األمم  -احللقة األوىل

223

.11

يبني أفضل الناس وخري األمم  -احللقة الثانية

228

.12

يبني أفضل الناس وخري األمم  -احللقة الثالثة واألخرية

233

.13

ينهى عن احلسد  -احللقة األوىل

238

.14

ينهى عن احلسد  -احللقة الثانية

243

.15

ينهى عن احلسد  -احللقة الثالثة واألخرية

248

.16

حيدث عن اخلذالن والتعاضد

253

260

